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Alfa-kasotsepiini
Koirille ja kissoille, jotka joutuvat
turvattomuuden tunnetta aiheuttaviin tilanteisiin.

KOVAT ÄÄNET

HOITOPAIKASSA

MATKUSTAMINEN ELÄINLÄÄKÄRISSÄ MUUTTO

KÄYTTÖOHJE JA ANNOSTELU
Annostellaan suun kautta ennen turvattomuuden
tunnetta aiheuttaviin tilanteisiin joutumista. Kapselit
annetaan kokonaisina tai niiden sisältö voidaan
sekoittaa ruokaan. Katso tarkemmat annosteluohjeet
pakkauksesta. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.
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Kissan tai
koiran paino

Kapselia/päivä

<5 kg

1 kaps.

5-10 kg

2 kaps.

10-15 kg

1 kaps.

15-30 kg

2 kaps.

15-30 kg

1 kaps.

30-60 kg

2 kaps.

UUSI LEMMIKKI

EROAHDISTUS

LOMAT

JUHLISSA

UUSI VAUVA

KÄYTTÖAIKA
Lyhytkestoinen annostelu: Aloita annostelu 1-2 päivää ennen oletettua
tapahtumaa tai ympäristön muutosta.
Joillekin eläimille annostelu tulisi aloittaa jo aiemmin (5-7 päivää).
Pitkäaikainen annostelu: 1-2 kk
KOOSTUMUS
Maltodekstriini, magnesiumstearaatti ja trypsiinihydrolysoitu naudan kaseiini
75, 225 tai 450 mg. Tarkemmat tuotetiedot pakkauksessa.
RAVINTOAINEET
Raakavalkuainen, tuhka, kosteus, raakarasva,
raakakuitu 75, 225 tai 450 mg. Tarkemmat tuotetiedot pakkauksessa.
SÄILYTYS
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Säilytä kuivassa paikassa
huoneenlämmössä (< 25°C). Älä säilytä kylmässä.

450 450
mg mg
450 mg

TILAA ESITEBLOKKEJA
vetcare@vetcare.fi
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HENKIVAKUUTUS
KERTOO ROHKEUDESTA
Jari kuoli kesällä. Mä yritin olla rohkea,
kun kerroin lapsille, mutta romahdin.
Hautajaisten jälkeen meidän yksitoistavuotias
sanoi, että isi oli ollut rohkea, kun se uskalsi
ajatella kuolemaa, että sen perhe voi jäädä
yksin ja otti henkivakuutuksen.
En tiedä mistä se oli sen kuullut, mutta se
oli oikeassa siinä, että Jarin rohkeus turvaa
meidän perhettä edelleen.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Kuoleman ennakointi on mahdotonta, mutta läheisten
toimeentulon varmistaminen helppoa. Laske yllättävän
edullinen hinta järjestöjäsenen henkivakuutukselle
verkossa vaikka heti.
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Kollegiaalisuudesta

V

iime kesänä näin pienen uutisen, jonka mukaan ap
teekkien työntekijät ovat toiseksi luotetuimpia Suo
messa. Edellä olivat ainoastaan palomiehet, kun
taas pakan pohjimmaisena olivat puhelinmyyjät ja
poliitikot. Ihmiset siis arvostavat meidän alamme
asiantuntijoita, mutta arvostammeko itse it
seämme tai kollegoitamme?
Noin puolitoista vuotta sitten farmaseuttisen
toimikunnan kokouksessa heräsi ajatus kollegiaa
lisuusohjeista (s. 13) alallemme. Ajatuksena oli
ja on edelleen pitää yllä yhteistä henkeä ja
Kun kerran olemme
hyvää toveruutta alamme kollegoiden kesken.
arvostettuja ammattilaiKun kerran olemme arvostettuja ammattilaisia
sia muiden silmissä, niin
muiden silmissä, niin olemme kyllä sitä myös
olemme kyllä sitä myös
kollegoidemme silmissä. Koska kyseessä on
kollegoidemme silmissä.
farmasian alan kollegiaalisuusohjeet, niin ohjeis
tusta kommentoitiin laajasti Farmasialiiton eri
toimielimissä. Ohjeistuksen tekemiseen ovat osallistuneet
myös Apteekkariliitto, Proviisoriyhdistys sekä Ammatti
eettinen neuvottelukunta.
Me farmasian alan ammattilaiset olemme lääkkeiden,
lääkehoidon ja lääkehuollon piinkovia ammattilaisia.
Yhdessä kehitämme ja kasvatamme alaa ja sen arvos
tusta. Meitä arvostetaan varsinkin asiakkaiden silmissä,
ja kollegiaalisuusohjeiden tarkoitus on korostaa arvos
tusta ja kunnioitusta myös kollegaa sekä hänen
ammattitaitoaan kohtaan. Kollegiaalisuutta kuvaa
hyvä yhteishenki ja yhteistyö, ja se antaa meille
mahdollisuuden edistää alaa. Vahvalla
kollegiaalisuudella, ammatti-identiteetin
kasvulla ja yhtenäisellä ammattiverkos
tolla varmistamme alan aseman yhteis
kunnassa.
Nuo kollegiaalisuusohjeet on jul
kaistu Farmasian päivien yhteydessä,
ja toivon, että sinä lukijana pääset
tutustumaan ohjeisiin.

© Farmasialiitto
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1.12.2019 19.19

NAPSITUT

HÄN

TEKSTI MAARIT KROK KUVA TIMO PORTHAN

Johanna Hakamäki
› Valmistunut farmaseutiksi vuonna 2016.
› Työskennellyt muun muassa Harjavallan,
Loimaan ja Kupittaan apteekeissa.
› Keikkatyöntekijänä Satafarma Oy:ssä
vuodesta 2018 alkaen.
› Valmistunut liiketalouden merkonomiksi
vuonna 2018.
› Graafisen suunnittelun koulutus 2019.
› Perusti Somefarmaseutti-yrityksen
tammikuussa 2019.

Somen sanansaattaja
Yhä useammilla yrityksillä on tänä päivänä omat sivut sosiaalisessa mediassa – niin myös apteekeilla. Farmaseutti Johanna
Hakamäki havahtui jo opintojensa aikana apteekkien yksipuoliseen sometarjontaan.
– Apteekin somessa on usein vain tuotekuvia ja tarjouksia tai
sitten jokin arvonta. Mutta ihmiset kaipaavat asiakaspalvelua
myös somessa, Hakamäki toteaa.
Hän halusi tehdä asialle jotain. Farmaseutin työn ohella
hän kirjoitti eräälle apteekille blogia ja teki sinne myös muutamia markkinointitöitä. Lopulta tammikuussa 2019 syntyi
oma yritys: Somefarmaseutti. Yrityksensä kautta Hakamäki
sekä tuottaa sosiaalisen median sisältöä apteekeille että kouluttaa apteekkihenkilökuntaa.
Yrityksen taustalla on halu tehdä farmaseuttisesta osaamisesta näkyvämpää.
– Koin, että apteekit kaipaisivat apua ja neuvoja siihen, miten
asiantuntijuutta saisi esille somessa. Työntekijöillä on paljon
asiantuntemusta mutta ei välttämättä ajatusta, miten sitä voisi
hyödyntää markkinoinnissa, Hakamäki kertoo.
– Yhden apteekin haastattelussa kävi ilmi, että heillä on drive
in -luukku. Päätimme korostaa sen hyötyjä asiakkaan näkökulmasta: asiakas voi kipeänä ajaa suoraan luukulle tai tulla sinne
lemmikin tai lastenrattaiden kanssa.
Tällä hetkellä Hakamäellä on useampi asiakas, joiden
sometuotannosta hän vastaa kokonaan. Lisäksi osa asiakkaista haluaa tehdä julkaisuja myös itse.
Hakamäen oma ura farmasian parissa alkoi 15-vuotiaana TET-harjoittelusta apteekissa. Farmaseutin tutkinnon lisäksi Hakamäki on opiskellut muun muassa
graafista suunnittelua. Hän haluaa kehittää jatkuvasti
omaa ammattitaitoaan ja myös apteekkien markkinointiosaamista.

Toivon, että pystyn
välittämään tietoa,
kuinka paljon iloa
some voi tuoda
apteekin arkeen.
6 FARMASIA 6/2019
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50,3

prosenttia olisi valmis menemään
tarvittaessa lakkoon.
Farmasialehden verkkosivuilla syys-lokakuussa
olleeseen kysymykseen tuli 328 vastausta.

FIP 2019 kongressi

Farmasian
uusi horisontti
FARMASIAN maailmanjärjestön (FIP, International Pharmaceutical
Federation) kansainvälinen kongressi järjestettiin syyskuun lopulla Abu
Dhabissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Kongressin teemana oli
uusi farmasian horisontti. Kongressin aikana järjestettiin myös FIPin
apteekkitoimikunnan yleiskokous, ja farmasian tohtori Sari Westermarck valittiin apteekkitoimikunnan hallitukseen.
Kongressissa käsiteltiin paljon teeman
mukaisesti uusia alan mahdollisuuksia niin
opiskelun, tutkimuksen kuin työnkin näkökulmasta. Kongressissa luennoitiin muun
muassa uusista farmaseuttisista palveluista,
tekoälyn hyödyntämisestä niin opetuksessa
Farmasian tohtori
kuin työelämässä sekä lääkkeiden saataSari Westermarck
vuudesta. Yleisten saatavuusasioiden lisäksi
valittiin apteekkitoimimukana oli pohdintaa mahdollisen Brexitin
vaikutuksista lääkkeiden saatavuuteen.
kunnan hallitukseen.
Kongressin yhteydessä järjestettiin myös
FIPin yleiskokous. Yleiskokouksessa hyväksyttiin uudet lausunnot epävirallisina hoitajina toimivien naisten tukemisesta vastuullisen lääkehoidon antajina, farmasian ammattilaisten
roolista ei-tarttuvien tautien hoidossa sekä vastuullisesta ja tehokkaasta itsehoidosta.
Yleiskokouksessa hyväksyttiin myös FIPin uusi strategia.

Puheenjohtaja
tutustumassa
uusiin tuuliin.

Yleiskokouksen äänestyslaput
valmiina.

?

Mitä mieltä?
Pohjoismaiset puheenjohtajat valmiina yleiskokoukseen. Vasemmalta
Rikke Løvig Simonsen (Tanska), Rønnaug Larsen (Norja), Hege Helm
(Norjan Farmaseuttinen seura), Antti Kataja, Inga Lily Gunnarsdotter
(Islanti) ja Ulf Janzon (Ruotsi).
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Käytätkö koulutukseen
vähintään kolme
päivää vuodessa?
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN
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Seuraa meitä
Facebookissa
facebook.com/
farmasialiitto

Lääkelistat turvallisuuden kulmakivi
LÄÄKE- JA LÄÄKITYSTURVALLISUUS olivat esillä
myös Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivillä lokakuun
lopulla.
Sairaalanäkökulmaa teemaan avasi Turun kaupunginsairaalan proviisori Väinö Vähämäki, joka nosti
esiin varsinkin lääkelistojen ajantasaisuuteen liittyvät
ongelmat.
– Jos lääkelista ei ole ajan tasalla, on lähes se ja
sama, miten lääkejakelu onnistuu, Vähämäki kärjistää.
Vähämäen mukaan e-reseptit ovat parantaneet
potilasturvallisuutta merkittävästi paperisiin verrattuna.
– Lääkelistojen pitäisi päivittyä joka vaiheessa, kun
potilasta siirretään yksiköstä toiseen, mutta tässä
näyttäisi olevan vielä parantamisen varaa, Vähämäki
kuitenkin toteaa.
Kehitysproviisori Anna Halmetoja puolestaan
nosti omassa puheenvuorossaan esiin kotihoidon ja
palveluasumisen lääkitysturvallisuuden, joka eroaa
merkittävästi sairaalaympäristöstä.

– Olen ajanut vahvasti sitä, että lääkejakelu
olisi palveluasumisyksiköissä vain yhden työntekijän käsissä vuorossa. Sitä vastustettiin aluksi
kovin, mutta kun tähän on menty, ovat kaikki olleet
siihen tyytyväisiä. Näin on päästy eroon tarvittaessa
annettavien lääkkeiden tuplajakelusta, jossa useampi
hoitaja on arvioinut potilaan tarvitsevan lääkettä,
mutta toinen ei tiedä, että toinen on jo sitä antanut,
Aino ja Eino Lääkehoitopalveluissa työskentelevä
Halmetoja sanoo.
Palvelutaloissa potilaiden tunnistamista ja lääkkeenantoa on pyritty helpottamaan potilaskohtaisilla
kuvallisilla lääkelistakorteilla, joissa on nimen ja henkilötunnuksen lisäksi potilaan kutsumanimi, diagnoosit
ja erityisohjeet sekä kaikki annettavat lääkkeet.
– Meillä on esimerkiksi yhdessä yksikössä identtiset kaksoset, jotka onneksi pystyvät kertomaan
hoitajalle nimensä.

Jos lääkelista
ei ole ajan
tasalla on lähes
se ja sama
miten
lääkejakelu
onnistuu.

Lue koko juttu verkosta: bit.ly/pturvallisuus

Poikkitieteellisyys ja
ympäristöajattelu palkittiin
OIKAISU

Farmasiassa
5/19 kerrottiin
sivulla 31 (Isojako
edessä? -juttu),
että apteekkien
yhteenlaskettu
liikevaihto on
kasvanut noin
27 prosenttia
vuosien 2014-2017
välisenä aikana.
Kyse oli liikevoiton
keskiarvosta.
Pahoittelemme
virhettä.

SUOMEN farmaseuttinen yhdistys
on myöntänyt tämän vuoden
Albert Wuokon palkinnon Helsingin yliopiston farmaseuttisen
kemian professorille, farmasian tiedekunnan tutkimuksen varadekaani
Jari Yli-Kauhaluomalle.
Yli-Kauhaluoma tunnetaan poikkitieteellisestä työstä koko Suomen
farmasian kehittämiseksi. Hän
on myös ansioitunut ympäristöasioiden, vihreän ja kestävän farmasian edistämisessä ja esiin nostamisessa.
Tutkimustyön lisäksi Yli-Kauhaluoma on pidetty ja opiskelijoiden arvostama opettaja Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja
kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä

sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Lokakuun lopussa FinPharmSci-tapahtumassa myönnetyn palkinnon arvo on 6 000 euroa.
Suomen farmaseuttinen yhdistys
on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden,
farmaseuttisen tutkimuksen ja
niiden sovellutusten edistäminen.
Yksityisiä tutkijoita yhdistys tukee
myöntämällä apurahoja ja jakamalla
tunnustuspalkintoja.
Albert Wuokon palkinto on vuosittain jaettava palkinto farmasiaa
edistäneelle henkilölle, ja yksittäisenä palkintona Wuokon palkinto on
merkittävin maassamme farmasian
alalla jaettavista tunnustuksista.

Jari Yli-Kauhaluoma on, paitsi
arvostettu tutkija,
myös pidetty
opettaja.

8 FARMASIA 6/2019
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Ainutlaatuinen kolmivaikutteinen silmätippa
kuivien silmien hoitoon

SEURAA
TES-NEUVOTTELUJA
NETISSÄ

T R E H A L O O S I 3 % | H YA L U R O N I H A P P O 0 , 1 5 %

Farmasialiiton verkkosivuille on avattu oma
Apteekkien tes-neuvottelusivusto, johon
keräämme kootusti tietoa neuvottelujen
etenemisestä. Seuraa tätä sivustoa!
Tarvitset Fimnet-tunnukset, jotta
pääset sivustolle. Tieto on ehdottoman
luottamuksellista.

SILMÄLÄÄKÄRIEN

ENITEN
SUOSITTELEMA

YÖS
NYT M

5 ml

SSA
PULLO

Pidäthän yhteystietosi
ajan tasalla

JOTTA voimme viestiä juuri sinua koskevista asioista ja
jotta edunvalvontamme tavoittaa sinut oikealla hetkellä, on tärkeää, että tietosi ovat ajan tasalla. Jäsenportaali Morttelin (mortteli.crmieportal.com) kautta
voit hallinnoida omia tietojasi. Morttelissa hoituvat
muun muassa osoite- ja yhteystietojen päivitys sekä
ilmoittautuminen koulutuksiin.
Morttelista voit myös kätevästi tarkistaa jäsennumerosi, Fimnet-tunnuksesi sekä liittoon ja työttömyyskassaan liittymisajankohtasi.

Fimnet-tunnukset
hukassa?
JOS OLET hukannut Fimnet-tunnuksesi, toimi näin:

› Mene Fimnetin sivuille.
› Klikkaa Fimnet-palvelun etusivulta kohtaa
”Tunnus tai salasana hukassa?”
› Seuraa ohjeistusta kadonneen käyttäjätunnuksesi tai salasanasi palauttamiseksi.

Mikäli yhteystietosi ovat ajan tasalla liiton jäsenrekisteri Morttelissa, voit tilata uuden salasanan tekstiviestillä. Pidäthän huolen, että kaikki yhteystietosi
ovat ajan tasalla. Mikäli tietosi eivät ole ajan tasalla,
Fimnet lähettää tunnukset kotiosoitteeseen postitse.

300
TIPPAA

PEHMEÄ PULLO

Suojaa
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Kostuttaa

Thealoz Duo kostuttaa silmää jopa kuusi kertaa pitempään
kuin tavallinen silmätippa. Ainutlaatuinen yhdistelmä
sisältää silmää kuivuudelta suojaavaa trehaloosia
sekä kosteuttavaa hyaluronihappoa.
• Hypotoninen
• Säilytysaineeton
• Fosfaatiton
• Sopii piilolinssien käyttäjille
• Ei sumenna näköä
• Säilyy 3 kk avaamisesta
Pohjoismainen kuivasilmäisyyden hoitosuositus suosittaa
säilytysaineettomien ja hypotonisten tuotteiden käyttöä.
THEALOZ DUO® 10 ml: CE-merkitty lääkinnällinen valmiste kohtalaisen tai vaikean
kuivasilmäisyyden hoitoon. Trehaloosi 3 g, natriumhyaluronaatti 0,15 g natriumkloridi,
trometamoli, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytetty vesi ad 100 ml. Fosfaatiton.
Hypotoninen. Säilytysaineeton. Yksi tippa kumpaankin silmään tasaisesti pitkin päivää
aina tarvittaessa. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Oireiden pahentuessa
käänny lääkärin puoleen. Saatavana apteekeista.
ThFi20191125-375

Huolehdi säännöllisesti
silmäluomen hygieniasta
kuivien silmien hoidon
yhteydessä.

Fimnet-tiedotteiden peruminen

Fimnetin asetuksissa on kohta Uutiskirjeet, jota klikkaamalla voit kieltää kaikki uutiskirjeet Fimnetistä.
Eri ryhmien sähköpostitiedotteita pääset hallinnoimaan kyseisen ryhmän asetuksista eli menemällä
ryhmään ja klikkaamalla Asetukset. Jos et siis halua
jostain ryhmästä sähköpostitiedotteita, voit käydä ne
täältä estämässä.

Korjaa

20

PYYHETTÄ

Käytä myös silmien
allergiaoireiden hoidossa.
1–2 kertaa päivässä.

1.12.2019 19.33
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10
E-laskutuksen
käyttöönotto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloitti toimintansa
marraskuussa 2009 samalla, kun sen edeltäjävirasto Lääkelaitos lakkautettiin. Uuden lääkealan keskuksen tehtäväkokonaisuuksiksi määriteltiin
lääkeala lupa- ja valvonta-asiat, tutkimus ja kehitys sekä lääketiedon
tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon vaikuttavuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli väestön lääkehuollon ja lääkehoidon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden parantaminen.

!!

Teknisten haasteiden jälkeen olemme vihdoin
saaneet e-laskutuksen aktivoitua. Saadaksesi
e-laskutuksen käyttöösi sinun tulee
tehdä e-laskutussopimus verkkopankissasi.
Löydät meidät hakemalla nimellä Suomen
Farmasialiitto. Mikäli sinulla on aiemmin ollut
kanssamme e-laskutus käytössä, tulee uusi
sopimus tehdä silti, sillä olemme vaihtaneet
laskutuksen toimittajaa.
Sopimusta tehdessäsi sinun tarvitsee
syöttää viitenumero edellisestä laskustasi.
E-laskutus aktivoituu sopimuksen teon jälkeen ensimmäisestä mahdollisesta laskusta
alkaen.

Henriksson jatkaa
Valviran ylijohtajana
Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri Markus
Henriksson jatkaa Valviran ylijohtajana: valtioneuvosto nimitti 7.11. Henrikssonin tehtävään ajalle 1.1.2020–31.12.2024.
Henriksson on johtanut Valviraa toukokuun 2017 alusta alkaen. Sitä ennen hän on
työskennellyt Valvirassa ryhmäpäällikkönä ja
lääkintöneuvoksena terveydenhuollon valvontaosastolla sekä Valviran edeltäjässä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa ja
Valvirassa ylilääkärinä vuosina 2007–2010.
– Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan
valmistelun päätyttyä kävi selväksi, että Valvira jatkaa itsenäisenä virastona ainakin seuraavat vuodet. Luovan kaatuminen ei kuitenkaan poista tarvetta sosiaali- ja terveysalan
valvonnan yhtenäiselle kehittämiselle. Näitä
tavoitteita haluamme Valvirassa edelleen
edistää, kiinteässä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa, Henriksson linjaa lähivuosien tehtäviä.

Mikrobilääkkeiden
käytössä suuria
alueellisia eroja

Suomessa mikrobilääkkeiden kulutus on vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Vuonna 2018 Euroopassa käytettiin bakteerilääkkeitä keskimäärin 20 annosta vuorokaudessa jokaista 1 000 asukasta
kohden. Suomen vastaava luku oli 17, mikä on samaa suuruusluokkaa
kuin muissa Pohjoismaissa. Kulutus on myös vähentynyt sekä avohoidossa että sairaalahoidossa keskimäärin viiden prosentin luokkaa
vuosittain.
Vaikka mikrobilääkkeiden kulutus Suomessa on vähentynyt vuodesta 2011 lähtien, laajakirjoisten bakteerilääkkeiden käyttö on
pysynyt ennallaan. Kulutus myös vaihtelee merkittävästi sairaanhoitopiireittäin. Suurinta käyttö on Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja
vähäisintä Varsinais- ja Keski-Suomessa.
Alueelliset erot ovat suuria myös fluorokinoloniantibioottien ja
sienilääkkeiden kulutuksessa. Niillä alueilla missä kyseisiä lääkkeitä
käytetään eniten, määrät ovat jopa kaksinkertaisia niihin alueisiin verrattuna, joissa kulutus on vähäisintä.

Laajakirjoisten
bakteerilääkkeiden
käyttö on pysynyt
ennallaan.
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NAPSITUT

Lakimies vastaa

Työtodistuksella monta
merkitystä työntekijälle
TYÖTODISTUS on työntekijälle tärkeä asiakirja.
Työnhakijan hakiessa uutta työtä aiemmat työtodistukset voivat olla apuna päivitettäessä ansioluetteloa ja LinkedIn-profiilia sekä arvioitaessa työkokemuksen myötä kertynyttä osaamista ja vahvuuksia
haettavaan tehtävään.
Työantaja voi pyytää työhönottotilanteessa nähtäväkseen työtodistukset, joiden perusteella rekrytoija voi arvioida työnhakijan työkokemuksen
määrää ja laatua. Jos työnhakija tulee valituksi tehtävään, niin työtodistuksia tarvitaan muun muassa
osoittamaan kertynyt työkokemus palkanmäärittelyn perusteeksi. Apteekeissa sovellettava työehtosopimus sisältää palkkataulukon, joka perustuu työkokemuksen myötä kertyviin palvelusvuosiin. Kuntasektorilla työkokemus vaikuttaa vastaavasti työntekijän palkkaukseen työkokemuslisän osalta.
Työntekijä voi tarvita työnantajalta työtodistuksen hakiessaan koulutukseen. Työsuhteen kestäessä työntekijä voi pyytää ns. väliaikaisen työtodistuksen. Työnantajalla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta antaa väliaikaista todistusta,
vaikka käytäntö on työelämässä yleinen.
Työtodistuksella on myös keskeinen merkitys
työsuhteen päätyttyä työnhakijan hakiessa työttömyyskorvauksia. Työsuhteen päättymisen syy vaikuttaa siihen, miten työttömyyskorvauksia maksetaan työttömälle työnhakijalle.
Työtodistuksilla on siis tärkeä ja moninainen
taloudellinen merkitys työntekijöille ja työnhakijoille.
TYÖNTEKIJÄLLÄ on työsuhteen päättyessä oikeus

saada pyynnöstään työsopimuslain 6. luvun 7 §:n
perusteella työnantajalta kirjallinen todistus työsuh-

teen kestosta ja työtehtävien laadusta (ns. suppea
työtodistus). Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä (ns. laaja työtodistus). Työntekijä voi laajaa työtodistusta pyytäessään rajata
pois työsuhteen päättymisen syyn ilmoittamisen tai
arvion työtaidoista ja käytöksestä.
Työsopimuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos sitä
pyydetään, kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä
viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli
kymmenen vuotta, työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain,
jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on
annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.
Työnantajan tulee työsopimuslain asettaman
velvollisuuden toteuttamiseksi säilyttää vähintään
kymmenen vuoden ajan tiedot palveluksessaan
olleiden työntekijöiden työsuhteen kestosta sekä
siitä, minkälaisia työtehtäviä he tekivät. Työantajan on huolehdittava velvoitteistaan myös erilaisissa toiminnan muutostilanteissa. Tällaisia ovat
esimerkiksi apteekkarin vaihdokset ja liikkeen luovutukset muilla sektoreilla.
OIKEUSKÄYTÄNTÖ osoittaa, etteivät työnantajat
välttämättä tiedä, että työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko. Työsopimuslain 13
luvun 11 §:n mukaan työnantaja tai tämän edustaja,
joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo velvollisuuden antaa työntekijälle työtodistus, on tuomittava työsopimuslakirikkomuksesta sakkoon. Jos
työnantaja ei anna työtodistusta pyynnöstä huolimatta, työntekijä voi olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen.
Työntekijän on hyvä pyytää työnantajalta työtodistus samalla kun irtisanoutuu tehtävästään. Tällöin työantajalla on aikaa laatia työtodistus siten,
että työntekijä saa sen parhaimmassa tapauksessa
työsuhteen päättyessä tai pian sen jälkeen.

Annukka Lankila

työmarkkinajohtaja
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Uusiutuva hiivatulehdus

ASIAKAS APTEEKISSA
TEKSTI JOHANNA MÄKELÄ

Nuori nainen (25 vuotta) saapuu hakemaan reseptilääkettä.
Hänellä on Candida albicansin aiheuttaman emätintulehduksen
estohoitona kolmen viikon hoitoannos flukonatsolia. Nainen
on kärsinyt vaivastaan epäsäännöllisesti jo useamman vuoden,
lääkärit eivät ole löytäneet tehokasta ratkaisua. Välillä tulehdus
rauhoittuu useiksi kuukausiksi. Oireina ovat kokkareinen,
hajuton valkovuoto, limakalvojen kuivuus ja kutina. Asiakkaalla
ei ole muita lääkityksiä, ja hän on perusterve.

Asiakkaan lääkitys

Asiakkaan lääkitys on yksi flukonatsolikapseli (150 mg) kerran viikossa
kolmen viikon ajan. Flukonatsolin vaikutusmekanismi perustuu sienen
soluseinämän ergosterolinsynteesin estoon. Haittavaikutuksina voi
ilmetä vatsavaivoja, ihoreaktioita ja maksa-arvojen nousua.
Flukonatsoli estää voimakkaasti CYP2C-ryhmän entsyymejä, joten
sitä ei tule käyttää tämän ryhmän entsyymien kautta metaboloituvien
lääkkeiden kanssa, esimerkkinä varfariini. Yhteiskäyttö tulee välttää
myös QT-aikaa pidentävien lääkkeiden, kuten erytromysiinin, kanssa.

Asiakkaalle
kerrottavia asioita:
› Flukonatsolikapseli otetaan kerran viikossa
ja niellään kokonaisena veden kanssa.
› Kapselin voi ottaa tyhjään mahaan tai
ruokailun yhteydessä.
› Käännyttävä lääkärin puoleen, jos polttelun
tunne ja ärsytys lisääntyvät tai jos ilmenee
virtsaamisvaikeuksia, veristä vuotoa tai
vatsakipua.
› Jos kumppanilla on hiivatulehdusoireita,
myös hänet tulisi hoitaa.
› Hyvä wc-hygienia estää tulehdusten
uusiutumista.
› Vältettävä saippuapesuja suoraan
emättimen alueelle, suosittava
yleisestikin happamia pesunesteitä
(pH-arvo <7).
› Hengittävistä alusvaatteista voi olla apua.
› Elintapamuutoksista, kuten sokerin
välttämisestä, voi olla apua.
› Vältettävä kokemusperäisiä hoitoja
lääkehoidon ajan (jugurtti emättimeen,
etikkapesut), sillä ne voivat heikentää
lääkehoidon tehoa ja kokemusperäisten
hoitojen tehokkuus on kyseenalaista.
› Lääkettä ei tule käyttää raskauden aikana tai
varfariinihoidon aikana.

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat lääkehoitoopintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.

EMÄTTIMEN HIIVATULEHDUS on yleisimmin Candida albicans -sienen
aiheuttama. Hiivasieni kuuluu emättimen normaaliin mikrobiflooraan,
mutta sen liikakasvu aiheuttaa tulehdusoireita, kuten kutinaa ja kirvelyä. Valkovuoto on kokkareista ja hapanta.
Arvioidaan, että 75 prosenttia naisista kärsisi emättimen hiivatulehduksen kerran elämänsä aikana. Uusiutuvan hiivatulehduksen kriteereinä on tulehduksen ilmaantuminen vuodessa neljästi tai useammin.
Uusiutuvan tulehduksen esiintyvyys on suurin 25–34-vuotiailla naisilla (9 %). Uusiutuvan vulvovaginaalisen hiivatulehduksen arvioidaan yleistyvän tulevaisuudessa. Tulehduksen syntyperä jää usein tuntemattomaksi, mikä tekee sen ennaltaehkäisystä mutkikkaampaa. Antibiootit, uudet seksikumppanit sekä hormonaaliset ja geneettiset tekijät
voivat kuitenkin vaikuttaa sairauden syntyyn. Uusiutuva hiivatulehdus
usein heikentää potilaan elämänlaatua.
Hiivasienitulehdusta lääkitään systeemisellä flukonatsolilla tai paikallisilla imidatsolivalmisteilla. Vaste on usein hyvä, mutta hiivasienistä tunnetaan myös lääkeresistenttejä kantoja. Estohoito tehoaa
usein krooniseen tulehdukseen niin kauan kun kuuri on meneillään,
mutta jotkut potilaat tarvitsevat erittäin pitkäaikaisiakin hoitojaksoja,
tai uuden estohoitokuurin. Koska uusiutuneen hiivatulehduksen hoito
ei ole maailmalla vakiintunutta ja resistenttien kantojen syntyä halutaan estää, on uusiutuvaan hiivatulehdukseen yritetty kehittää myös
rokotehoitoa.

Lähteet: Blostein F, Levin-Sparenberg E, Wagner J, Foxman B: Recurrent vulvovaginal candidiasis. Annals of Epidemiology 27:575-582e3, 2017 •
Casadevall A, Pirofski LA: A Therapeutic Vaccine for Recurrent Vulvovaginal Candidiasis. Clinical Infectious Diseases 66: 1937-9, 2018 • Denning D,
Kneale M, Sobel J, Rautemaa-Richadson R: Global burden of recurrent vulvovaginal candidasis: a systematic review. The Lancet Infectious Diseases
18:e339-347, 2018 • Hieta N, Kero K: Poikkeava valkovuoto. Suomen Lääkärilehti 73: 2945-8, 2018 • Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi • Nieminen P, Lääkärin käsikirja, Vulvovaginiitti, Duodecim (Päivitetty 3.10.2016). • Tiitinen A: Tietoa potilaalle: emättimen hiivatulehdus, Lääkärikirja, Duodecim, (Päivitetty 31.08.2018) • Tuominen RK, Männistö PT: Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet.
Kirjassa: Koulu M, Mervaala E, Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio, 9. painos, s. 949-960, 2013
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Farmasian
Farmasian
ammattilaisten
ammattilaisten
KOLLEGIAALISUUSOHJEET
KOLLEGIAALISUUSOHJEET

Kollegiaalisuusohjeet kannustavat farmasian ammattilaisia
toimimaan kollegiaalisesti toisiaan kohtaan.
Kollegiaalisuusohjeet kannustavat farmasian ammattilaisia
Kollegiaalisuus
on ammattikunnan
jäsenten
välinen
tasa-arvoinen ja
toimimaan
kollegiaalisesti
toisiaan
kohtaan.
vastavuoroinen suhde, joka tukee ammatillista työskentelyä asiakkaan
Kollegiaalisuus on ammattikunnan jäsenten välinen tasa-arvoinen ja
parhaaksi. Luja kollegiaalisuus vahvistaa alan sisäistä yhtenäisyyttä ja
vastavuoroinen suhde, joka tukee ammatillista työskentelyä asiakkaan
asemaa yhteiskunnassa.
parhaaksi. Luja kollegiaalisuus vahvistaa alan sisäistä yhtenäisyyttä ja
asemaa yhteiskunnassa.
AMMATTIETIIKKA

KOMMUNIKAATIO JA YHTEISTYÖ

•AMMATTIETIIKKA
Toimin eettisten ohjeiden mukaisesti
ja luottamuksen arvoisesti.
• Toimin eettisten ohjeiden mukaisesti
• Kunnioitan, luotan ja arvostan kollegaani.
ja luottamuksen arvoisesti.
• Tuen kollegaa ja toimin häntä kohtaan
• Kunnioitan, luotan ja arvostan kollegaani.
oikeudenmukaisesti.
• Tuen kollegaa ja toimin häntä kohtaan
• Minulla on velvollisuus puuttua
oikeudenmukaisesti.
kollegan toimintaan, jos se uhkaa
• potilasturvallisuutta.
Minulla on velvollisuus puuttua
kollegan toimintaan, jos se uhkaa
potilasturvallisuutta.

•KOMMUNIKAATIO
Edistän rakentavaaJA
ja YHTEISTYÖ
avointa
keskustelua ja ilmapiiriä.
• Edistän rakentavaa ja avointa
• Annan kiittävää ja kehittävää palautetta
keskustelua ja ilmapiiriä.
kollegaa arvostavalla tavalla.
• Annan kiittävää ja kehittävää palautetta
• Edistän sekä alan sisäistä yhteisöllisyyttä
kollegaa arvostavalla tavalla.
että yhteistyötä eri ammattikuntien
• ja
Edistän
sekä alan
sisäistä
yhteisöllisyyttä
sidosryhmien
välillä,
päämääränäni
että yhteistyötä
eri ammattikuntien
potilaan
paras mahdollinen
hoito.
ja sidosryhmien välillä, päämääränäni
• Yhdessä työskenneltäessä edistän
potilaan paras mahdollinen hoito.
vastuiden ja tehtävien jakamista
• Yhdessä
työskenneltäessä
edistän
kollegoiden
kesken oikeudenmukaisesti.
vastuiden ja tehtävien jakamista
kollegoiden kesken oikeudenmukaisesti.

OSAAMINEN

VASTUU

•OSAAMINEN
Olen ylpeä omasta ja kollegoideni
osaamisesta.
• Olen ylpeä omasta ja kollegoideni
• Ylläpidän ja vahvistan toiminnallani omaa
osaamisesta.
ja kollegoiden ammatti-identiteettiä.
• Ylläpidän ja vahvistan toiminnallani omaa
• Jaan osaamistani muiden käyttöön sekä
ja kollegoiden ammatti-identiteettiä.
arvostan ja hyödynnän muiden erilaisia
• vahvuuksia.
Jaan osaamistani muiden käyttöön sekä
arvostan ja hyödynnän muiden erilaisia
• Toimin ratkaisukeskeisesti ja käännän
vahvuuksia.
ongelmat ja virheet mahdollisuuksiksi
• oppia
Toiminuutta.
ratkaisukeskeisesti ja käännän
ongelmat ja virheet mahdollisuuksiksi
oppia uutta.

•VASTUU
Otan vastuun omasta toiminnastani.
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• Oikaisen havaitsemani poikkeamat
• Otan vastuun omasta toiminnastani.
kollegoita arvostelematta.
• Oikaisen havaitsemani poikkeamat
• Vastaan ammattikunnan
kollegoita arvostelematta.
kollegiaalisuuden ylläpitämisestä
• ja
Vastaan
ammattikunnan
edistämisestä
sekä niiden
kollegiaalisuuden
ylläpitämisestä
välittämisestä kollegoilleni.
ja edistämisestä sekä niiden
• Toimiessani esimiesasemassa olen
välittämisestä kollegoilleni.
osaltani vastuussa kollegiaalisuuden
• edistämisestä.
Toimiessani esimiesasemassa olen
osaltani vastuussa kollegiaalisuuden
edistämisestä.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

TÄRKEÄ
PISARA
MERESSÄ
Sanni Palosaari aloitti syyskuussa
Veripalvelun laatujohtajana. Vastuullinen
työ tärkeän asian puolesta sai siirtymään
lääketeollisuuden maailmasta osaksi yleishyödyllisen yhteisön toimintaketjua.
TEKSTI TIINA PARIKKA KUVAT TIMO PORTHAN

A

inutlaatuinen työtehtävä.
Näillä sanoilla tuore Veripalvelun laatujohtaja
Sanni Palosaari kuvaa toimenkuvaansa.
Suomen Punaisen Ristin
hallinnoima Veripalvelu on
tosiaan Suomessa ainoa
laatuaan. Helsingin Kivihaassa käsitellään kaikki
se veri, mitä suomalaiset ympäri maata luovuttavat päivittäin.
– Tarvitsemme 800 luovuttajaa päivässä, jotta
veren riittävyys on turvattu, Palosaari selittää.
Veripalvelun tiloissa veri prosessoidaan ja kuljetetaan edelleen sairaaloihin. Koko tuotantoketjun tulee kulkea kuin juna, virheisiin tai myöhästymisiin ei ole varaa. ›

Koko tuotantoketjun
tulee kulkea kuin
juna, virheisiin tai
myöhästymisiin ei
ole varaa.
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– Ilman luovuttajia ei ole mitään,
Veripalvelun
laatujohtaja
Sanni Palosaari
muistuttaa.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Meillä on upea 24/7-tiimi, jossa on
varsinaisia monitaitajia, Palosaari kiittää
tuotannon väkeä.

Useita toimintoja

Kaiken ydin on verenluovutus. Ilman
sitä ei ole mitään. Pelkkä veren keruu,
käsittely ja edelleentoimittaminen on
kuitenkin vain yksi osa Veripalvelun tehtävistä.
– En itsekään tiennyt kaikista näistä
toiminnoista, kun hain tähän tehtävään,
kaksi kuukautta sitten aloittanut Palosaari myöntää.
Veripalvelun laboratoriossa tehdään
kaikesta luovutetusta verestä veriryhmäja virustutkimukset. Lisäksi veripalvelun
asiantuntijat tekevät terveydenhuollon
yksiköille muun muassa vuoto- ja tukostaipumustutkimuksia, neuvolanäytetutkimuksia, kudossopeutuvuustutkimuksia ja kiireisiä veren sopivuustutkimuksia. Talossa on myös erillinen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, jossa tehdään tieteellistä tutkimusta.
Kesästä 2017 lähtien Veripalvelussa
on ollut oma biopankki, johon kerätään
luovuttajien suostumuksella verinäyte
verenluovutuksen yhteydessä. Näytettä ja luovuttajan antamia tietoja voidaan käyttää lääketieteellisessä tutkimuksessa. Veripalvelu on mukana myös
Hematologisessa biopankissa, johon
kerätään potilasnäytteitä veritauteja sairastavilta henkilöiltä.

En itsekään tiennyt
kaikista Veripalvelun
toiminnoista, kun hain
tähän tehtävään.
Veripalvelu hoitaa myös elinsiirtokudossopivuustutkimuksia ja ylläpitää
Suomen Kantasolurekisteriä.
– Meillä on rekisteri kantasoluluovuttajaksi ilmoittautuneista henkilöistä
Suomessa ja maailmalla. Jos Suomesta
ei löydy kudostyypiltään sopivaa kantasoluluovuttajaa potilaalle, laajennamme
hakua maailmanlaajuiseen rekisteriin,
ja jos sopiva luovuttaja jostakin päin
maailmaa löytyy, kuriirimme lähtee
noutamaan siirrettä. Teemme myös
kaikki elinsiirtoihin liittyvät kudossopivuustestit, Palosaari kuvailee toimintaa.
Lisäksi Veripalvelu palvelee muun
muassa omaisia, jotka haluavat luovuttaa elimen läheiselleen. Solutuotantokeskuksemme pystyy rakentamaan
solukudosta, jolla esimerkiksi elimen
hylkimisreaktio voidaan minimoida.
Tämä toiminta on kovin pienimuotoista, mutta toisinaan sairaalat tilaavat

Hätävalmius kahdessa tunnissa

meiltä tällaista erityispalvelua, Palosaari
kertoo.
Myös pienimuotoinen lääketukkukauppa kuuluu osaksi Veripalvelun toimintaa.

Tavoitteena toimintojen
harmonisointi

Veripalvelun toiminta on Fimean valvomaa toimintaa.
– Eri palvelumme ovat kuitenkin eri
säädösten määrittelemiä ja jokaisella
on tietenkin omat vaatimuskriteerinsä.
Laadunvarmistuksen menettelytavoissa
on kuitenkin yhdenmukaistamisen
varaa, laatujohtaja uskoo.
Sanni Palosaaren tavoite onkin harmonisoida yksiköiden laadunhallinta ja
laadunvarmistusprosessit.
Palosaaren tiimissä työskentelee
kymmenen ihmistä, joista kullakin on
oma palvelualueensa valvottavana.
– Edeltäjäni on jäämässä eläkkeelle.
Samaan aikaan meillä on ollut muutama muukin henkilövaihdos, joten
pääsin heti henkilöstöjohtamisen tehtäviin, kun työnkuvia on vähän rukattu
uusiksi ja yksi rekrytointikin tehty, Palosaari kuvailee vauhdikasta alkua.
Varsinaista esimieskokemusta hänellä
on apteekkiajoilta proviisorin tehtävistä,
mutta siitä on jo useita vuosia.
– Oriolassa vein läpi erilaisia muutosprojekteja, mikä edellytti muutosjohtamisen taitoja. Täällä myös tuetaan vah-

35 %
suomalaisista
kuuluu
veriryhmään A+

TURVATAKSEEN sairaaloiden normaalin veren tarpeen, Veripalvelu tarvitsee 800
vapaaehtoista verenluovuttajaa päivässä. Ylimääräistä verta ei voida kerätä varastoon, sillä trombosyytit säilyvät vain viisi päivää. Esimerkiksi suuronnettomuushälytyksen saadessaan Veripalvelu kutsuu erikseen veriryhmään 0-kuuluvia saadakseen kriisitilanteeseen kaikille soveltuvaa verta riittävästi käyttöön. Myös muiden
veriryhmien edustajia voidaan kutsua kriisitilanteessa nopeastikin apuun.
Veriryhmään 0- kuuluu viisi prosenttia suomalaisista. Siitä huolimatta lokakuun
alussa tapahtuneeseen Kuopion ammattikoulun väkivallantekoon liittyvään suur
onnettomuusvaroitukseen pystyttiin reagoimaan kahdessa tunnissa. Yhdessä päivässä hätäveren luovutusmäärä saatiin tuplattua tavalliseen verrattuna.
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ihmistä luovutti
verta

> 200 000
luovutuskertaa

50 000

potilasta sai
verivalmisteita

LÄHDE: VERIPALVELUN
VUOSIKERTOMUS 2018

< 119 000

Sanni Palosaari
› 2001 farmaseutti,
Helsingin yliopisto
› 2006 proviisori, Kuopion
yliopisto (nyk. Itä-Suomen
yliopisto)
› 2001-2010 töissä apteekeissa
ja sairaala-apteekeissa
› 8/2010-3/2018 Oriola
Quality specialist
› 3/2018-8/2019 DRA
Consulting, QA Manager,
eri pörssiyhtiöissä
› 9/2019 SPR Veripalvelu,
laatujohtaja

Sanni Palosaari toimii myös Suomen
delegaattina EIPG:ssä (European
Industrial Pharmacists Group).
Lue lisää Farmasialiiton kansainvälisestä toiminnasta sivulta 27.

vasti esimiestyössä kehittymistä, marraskuussa ensimmäiseen esimieskoulutukseen osallistunut Palosaari kiittää.

Paljon uutta opittavaa

Veripalvelu julkaisi viime vuonna 16
tutkimusjulkaisua. Henkilöstöstä 26
ihmistä työskentelee tutkimustoiminnan
parissa.
Pörssiyhtiömaailmasta Veripalveluun
siirtyneelle Sanni Palosaarelle verenluovutusprosessi, tiede- ja tutkimustyö
olivat vieraita.
Tässä on pitänyt opetella lyhyessä
ajassa paljon asioita, mutta oman työnkuvan ydin, laadunvarmistuksen menettelytavat, on minulle entuudestaan
tuttua, Palosaari sanoo.
Veripalvelun laatujohtajan työ ei

edellytä proviisorin koulutusta. Sikälikin tehtävä on farmasian alan ammattilaiselle ainutlaatuinen.
– Aiempi työtaustani Oriolassa ja
muissa pörssiyhtiöissä sekä substanssiosaaminen katsottiin eduksi tilanteessa,
jossa Veripalvelun laadunvarmistusmenetelmät halutaan uudistaa ja samalla

Täällä tuetaan
vahvasti esimiestyössä
kehittymistä.

yhtenäistää ja nykyaikaistaa eri toimintojen ohjeistukset. Tämä on hyvin
uudistushaluinen talo.
Eikä tässä vielä kaikki. Uuteen tehtävänkuvaan on sisällytetty talon tietosuojavastaavan rooli.
– Meillä on paljon tietosuojan alaista
dataa. Kouluttaudun koko talon tietosuojavastaavaksi, Palosaari toteaa.
Veripalvelun kaikki noin 500 työntekijää ovat palkallisia. Heistä kuusi prosenttia on farmasian alan ammattilaisia.
Rahansa Veripalvelu saa sairaaloilta,
jotka ostavat verta ja muita palveluja.
– Olemme yleishyödyllinen yhdistys,
joka ei tavoittele työstään voittoa.
Isoimmat päätökset tehdään SPR:n hallituksessa, mutta muutoin toimimme itsenäisesti, Palosaari kertoo taustoista. F
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Tutustu
lääkehoidon
tiekarttaan:

farmasialehti.fi

TIEKARTTA

LÄÄKELAIN
PERUSTANA
Hallitus on sitoutunut uudistamaan lääkehuollon
kokonaisuutta alkuvuodesta julkaistun sosiaali- ja
terveysministeriön raportin mukaisesti. Virkatyönä
valmistuneeseen raporttiin sisältyy tiekartta, jossa
kehitystyö jaksottuu kolmelle vaalikaudelle.
TEKSTI JUHA PELTONEN KUVITUS SUSANNA TUONONEN KUVAT MARIA MIKLAS
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ääkeasioissa Rinteen hallitus aloittaa
valmistelemalla loppuun edelliseltä
hallitukselta kesken jääneet eli viime
keväänä rauenneet lakiesitykset. Ne
kootaan lääkelain muutosesitykseksi,
joka annetaan eduskunnan käsittelyyn
keväällä 2020.

– Siellä on muutamia apteekkialaa uudistavia
toimia. Esimerkiksi iäkkäiden asumispalvelujen
yhteydessä mahdollistettaisiin lääkekaappi akuuttiin tarpeeseen. Esitykset eivät tuo suurta muutosta
nykytilanteeseen, ne ovat lähinnä käytäntöjen jouhevoittamista, sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi ja palvelut –osastolla lääkeasioiden erityisasiantuntijana työskentelevä Elina Asola kertoo.
Esityksiin sisältyvät myös itsehoitolääkkeiden
enimmäishinta ja uusien apteekkien perustamisen
helpottaminen.
Hallitusohjelma nojaa lääkeasioissa sosiaali- ja
terveysministeriön raporttiin ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista 2019:5”. Siinä on esitetty tiekartta, ›
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jossa kehittämistyö ulottuu kolmelle
vaalikaudelle – vuoteen 2031 saakka.
Kehittämishankkeista muodostuu kolme
kokonaisuutta, jotka ovat apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu, lääkehoidon
ohjaus ja rahoitus sekä tiedonhallinta ja
digitaaliset työvälineet.

Esiselvitys apteekkitaloudesta

Hallitusohjelman mukaisen apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi
on meneillään esiselvitys, jossa on tarkoitus tarkentaa kuvaa lääkkeen vähittäishinnan muodostumisesta ja vähittäisjakelusta.
THL:n vetämässä selvitystyössä ovat
toimijoina Fimea ja Kela. Lääkehoidon
kustannuksia ja apteekkitaloutta selvitettäessä simuloidaan myös eri pohjoismaisten hinnoittelumallien vaikutuksia
Suomeen. Esiselvitys raportoidaan vuodenvaihteen jälkeen.
– Esiselvitys ei niinkään anna vastauksia, vaan suuntaviivoja varsinaisille hallitusohjelmassa viitatuille selvityksille, ministeriön ohjausosaston päällikkö Pasi Pohjola sanoo.
Hänen mukaansa lääkehoidon kustannuksissa on osa-alueita, joilla säästöpotentiaali on selkeästi nähtävissä,
mutta ratkaisut voivat olla monimutkaisia. Sellainen on esimerkiksi biosimilaarien lääkkeiden laajempi käyttö.
– Siellä on ihan toiminnallisia ja järjestelmällisiä tekijöitä, joihin tarvitaan
muutos, että asiassa päästään eteen-

päin. Esimerkkinä se, ettei lääkärillä ole
lääkettä määrätessään tietoa koko valikoimasta. Biosimilaarien käyttö vaihtelee alueittain, eikä ole suoraan sanottavissa, mistä se johtuu.
Lääkkeen määrääminen ja lääkehoito
ovat mukana Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmassa, jolla on tarkoitus vahvistaa perusterveydenhuoltoa
ja sosiaalipalveluita toimimaan yhteen
jo ennen kuin soten järjestämisvastuu
siirtyisi rakenneuudistuksella maakunnille. Tähän liittyy rationaalisen lääkehoidon edistäminen. Viime hallitukselta
periytyvää teemaa jatketaan osana iäkkäiden palvelujen uudistamista.
– Rationaalisen lääkehoidon edistäminen on kaikille ikäryhmille tärkeää,
joskin painopistealue on tällä hallitus-

kaudella vahvasti iäkkäiden palveluissa.
Jo keväällä asetetulla iäkkäiden palvelujen uudistamistyöryhmällä on myös
lääkkeisiin keskittyvä alajaosto, Asola
kertoo.
Työryhmä antaa raporttinsa vielä
tämän vuoden aikana.
Fimea on aloittanut Turvallinen lääkehoito –oppaan päivityksen.
– Se on yksi informaatio-ohjauksen
keino, Asola sanoo.

Yhtenäiset periaatteet arviointiin

Lääkehuollon rahoituksen ja ohjauksen
kehittämiseksi tällä hallituskaudella on
meneillään laaja selvitys, jossa tunnistetaan toimijat, jotka vaikuttavat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.
Samalla selvitetään lainsäädännön

Suomi hakee kompromissia HTA-asetukseen
SUOMEN EU-puheenjohtajakaudella
ministerineuvostossa käsitellään terveydenhuollon menetelmien arviointiin liittyvää HTA-asetusehdotusta (Health
Technology Assesment), jonka komissio
antoi vuoden 2018 alussa.
Komissio ehdottaa, että samalla tavalla
kuin lääkkeet jo nyt saavat EU:ssa myyntiluvan keskitetysti, jatkossa myös niiden
hoidolliseen ja taloudelliseen arviointiin
riittäisi yhdessä jäsenmaassa tehty työ.

Kun lääke on saanut myyntiluvan,
arvioidaan sen hoidollinen arvo. Suomessa lääkkeitä arvioi monta toimijaa.
Hintalautakunta arvioi avohuollon lääkkeet, Fimea sairaalalääkkeet ja THL
rokotteet. Palko eli palveluvalikoimaneuvosto tekee sairaalalääkkeistä varsinaiset
suositukset.
Myyntilupa edellyttää, että lääke on
laadultaan asianmukainen ja siitä on
enemmän hyötyä kuin haittaa. Myyn-

tiluvassa ei kuitenkaan arvioida uuden
hoidon merkitystä olemassa oleviin hoitoihin nähden.
– Arviointi tukee sitä päätöksentekoa,
otetaanko lääke jäsenmaassa käyttöön.
Ehdotuksen mukaan EU:ssa tehtäisiin vain
yksi hoidollisen arvon arviointi eikä jokaisessa jäsenmaassa erillistä. Tällä hetkellä ja
jatkossakin jokainen jäsenmaa tekisi silti itse
päätöksen, otetaanko hoito käyttöön, erityisasiantuntija Elina Asola kertoo.
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Lääkityslista parantaisi
tiedonkulkua, lääkehoidon
laatua, turvallisuutta ja
kokonaisuuden hallintaa.

Lääkelain uudistaminen työllistää
sosiaali- ja terveysministeriön väkeä.
Lääkeasioiden erityisasiantuntija
Elina Asola ja ohjausosaston päällikkö
Pasi Pohjola avaavat kokonaisuutta.

muutostarpeet. Tarkoituksena on kartoittaa, missä ja millä tavoin arviointia
tehdään, ja tuottaa ehdotus toiminnan
kehittämisestä.
Pohjolan mukaan ajatuksena ei ole
paketoida kaikkea yhteen, vaan yhtenäistää käytettävät periaatteet. Tämäkin
selvitys valmistuu alkuvuodesta.
Lääkehoidon ohjaus liittyy myös
sote-uudistukseen.
– Jos tulee jo edellisen hallituksen
esittämä vahvempi valtionohjaus, niin
lääkepuolen kolmen miljardin euron
potin saaminen sen alaisuuteen edellyttää tietysti välineitä, joilla sitä pystytään seuraamaan. Tähänkin THL-konsortion esiselvitys antanee suuntaviivoja, Pohjola sanoo.
Hallitusohjelmassa on kirjaus myös
terveydenhuollon monikanavarahoituksen parlamentaarisesta selvitystyöstä. Sillä olisi vaikutuksia myös lääkkeiden rahoitukseen, koska ne ovat osa
kokonaisuutta. Aihetta on selvitetty par-

lamentaarisesti aiemminkin. Tällä kaudella asia on auki vielä poliittisestikin,
joten selvitystyötä ei ainakaan vielä ole
käynnistetty.
Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kokonaisuudessa on marraskuun alussa käynnistetty selvitys, miksi
kansallisen lääkityslistan toteutus ei ole
edennyt toivotusti. Selvityksen tekee
konsulttiyhtiö KPMG. Sen on määrä olla
käytettävissä alkuvuodesta 2020.
– Ministeriö voi sen jälkeen tehdä
päätöksen kansallisen lääkityslistan
valmistelun jatkosta. Lääkityslista on
ehdoton työkalu, jotta eri toimijat
näkevät henkilön kokonaislääkityksen,
Asola sanoo.
Lääkityslistan puute aiheuttaa
ongelmia esimerkiksi terveyskeskusten,
erikoissairaanhoidon ja kotihoidon rajapinnoissa, kun potilaan siirtyessä tiedot
lääkityksestä eivät siirry. Asolan mukaan

kyse on siitä, ettei ole yhtä ”tietovarastoa”, josta kaikki olennainen lääkehoitoon liittyvä tieto olisi haettavissa eri
potilas- ja asiakastietojärjestelmiin.
– Lääkityslista parantaisi tiedonkulkua ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvälineiden kehittämistä,
samoin kuin lääkehoidon laatua, turvallisuutta ja kokonaisuuden hallintaa,
hän sanoo.
Osastopäällikkö Pohjolan mukaan
se, johtavatko useat vireillä olevat selvitykset kuluvalla hallituskaudella lakimuutoksiin, riippuu lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon resursoinnista.
– Ensi vuoden talousarvioesityksessä
tähän ei ole kohdennettu rahoitusta.
Isommat lainsäädäntömuutokset ja tiedonhallinnan kehittäminen edellyttävät
kuitenkin sekä aikaa että työpanosta.
Tällä hetkellä ei pystytä varmuudella
sanomaan, mitä hallituskauden aikana
tosiasiallisesti pystytään tekemään, Pohjola toteaa. F

Arvioiden tekeminen jokaisessa jäsenmaassa on päällekkäistyötä, joka saattaa
myös viivästyttää lääkkeen pääsyä markkinoille.
Suomen kannanotot HTA-asetukseen ovat olleet lähtökohtaisesti puoltavia, mutta puheenjohtajamaa ei ota
ehdotukseen kantaa. Sen tehtävänä on
kompromissin hakeminen. Suomi on jo
neljäs puheenjohtaja, joka hakee asetukselle kaikkien jäsenmaiden hyväksymää

muotoilua. Työ tuskin tulee valmiiksi
Suomen kaudella.
Joulukuun ministerineuvostossa
Suomen tarkoituksena on nostaa
keskusteluaiheeksi lääkkeiden saatavuus.
– Saatavuushäiriöt ovat yleistyneet
huomattavasti viime vuosina. Etenkään
vanhempia lääkkeitä ei ole aina saatavilla,
Asola sanoo.
Muilta osin puheenjohtajakauden lää-

keasiat kytkeytyvät isompiin kokonaisuuksiin, joita Suomi edistää.
– Konkreettinen tuotos meidän hallinnonalalla on hyvinvointitalouden päätelmät, jotka jäsenmaat ovat jo hyväksyneet. Hyvinvointitalous tarkoittaa,
etteivät talous ja hyvinvointi ole toisensa
poissulkevia, vaan talouden kasvu edellyttää hyvinvointia. Lääkkeet ja terveydenhuolto ovat osa kokonaisuutta, osastopäällikkö Pasi Pohjola sanoo.

Lääkityslista ei ole edennyt
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TEKSTI SUSANNA USKI KUVA MIKA PAKARINEN

TYÖAIKA
JA PALKKA
neuvottelujen
kiistakapuloita
Teollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevien Farmasialiiton jäsenten
työehtosopimuksista on käyty tänä syksynä neuvotteluja Ylemmät
Toimihenkilöt YTN:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä. Keskeisimmät asiat
ovat olleet työajan pidentämisen poistaminen ja palkankorotukset.

Y

lemmät Toimihenkilöt
YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, jonka tehtävänä
on vastata akavalaisten
ylempien toimihenkilöiden sopimuksista
teollisuudessa ja palvelualoilla. Järjestö
on neuvotellut ylemmille toimihenkilöille noin 30 valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimusta.
YTN:n ylempien toimihenkilöiden
edustaja, neuvottelupäällikkö Petteri
Oksa kertoo, että samaan aikaan myös
Ammattiliitto Pro on aloittamassa omia
neuvottelujaan kemian alan toimihenkilösopimuksesta. Keskustelua ovat hallinneet erityisesti palkka- ja työaikakysymykset. YTN tekee liiton kanssa hyvää
yhteistyötä, vaikka Ammattiliitto Pro
sopimuksesta on neuvotellutkin.

Farmasialiiton jäseniä kuuluu myös
kaupan alan työehtosopimuksen piiriin.
Kaupan alan sopimuksesta neuvottelevat Palvelualojen ammattiliitto PAM ja
Kaupan liitto ry. YTN pitää keskusteluyhteyttä yllä myös PAMin suuntaan.
– Meillä on myös PAMiin hyvät ja toimivat keskustelusuhteet. Pystymme
heidän kanssaan keskustelemaan siitä,
mitä kaupassa tapahtuu. Muutamia
vuosia sitten YTN yritti muodostaa
kaupan alalle työehtosopimuksen,
mutta sitä ei saatu. Sen jälkeen siellä on
paikallisesti neuvoteltu yrityskohtaisia
työehtosopimuksia, jotka ovat ainakin
muutamassa yrityksessä vielä kesken.

Tavoitteet vaihtoon

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjaa sovelletaan Farmasialiiton jäseniin, jotka työskente-

levät teollisuuden tai tukkukaupan palveluksessa. Yleissitovaksi neuvoteltu
sopimus koskee myös järjestäytymättömiä kemian alan yrityksiä.
– Keskeisimmät asiat ovat olleet työajan pidentämisen poistaminen ja palkankorotukset. Sen lisäksi YTN on
halunnut tuoda keskusteluun työhyvinvointia ja vapaa-ajalla matkustamisen
korvausasioita kaikissa neuvottelupöydissä, Petteri Oksa selvittää.
Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjassa sopijaosapuolet sitoutuivat
myös optioneuvotteluihin, joissa neuvoteltiin sopimuskauden viimeisen 12
kuukauden kustannusvaikutuksista.
Yhteistä ratkaisua ei neuvotteluissa kuitenkaan syntynyt, vaan optio kaatui.
– Esitimme työnantajalle, että
olemme valmiita tekemään ostovoiman
turvaavalla, noin kahden prosentin pal-
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YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri
Oksa piti työnantaja- ja työntekijäosapuolten
neuvotteluyhteyttä
hyvänä.

kankorotustasolla optiovuodesta ratkaisun, mutta siinä ei olisi saanut enää
olla työajan pidennystä mukana. Työnantajalle mikään sellainen ratkaisu,
jossa työajan pidennys ei olisi ollut
mukana, ei käynyt.

Neuvottelijoiden
näkemyserot

Työajan pidennys ei ole ainoa asia, josta
osapuolilla on ristiriitaisia näkemyksiä.
Muutakin soviteltavaa työehtosopimuksesta löytyy, sillä neuvottelijoilla
on Oksan mukaan ollut näkemyseroja
myös palkkaratkaisujen suhteen.
– Työnantaja puhuu kustannuskilpailukyvystä. Me puhumme ostovoiman
kehittämisestä ja myös siitä, että kansainvälisesti vertailtuna asiantuntijoiden palkat ovat alhaiset. Meillä Suomessa palkat ovat esimerkiksi Saksaan

ja Ruotsiin verrattuina helposti viidenneksen pienemmät, joten kyllähän me
keskustelua haluaisimme käydä siitä
millä tavalla tätä asiaa päästäisiin korjaamaan.

Työmarkkinakierroksen
erityispiirre

Kun keskitetyllä sopimuksella aikaansaadusta työajan pidennyksestä pitäisi
päästä liittokohtaisesti eroon tai ratkaista sen jatko, leimaa se Oksan
mukaan työmarkkinakierrosta monella
tapaa ja saattaa peittää allensa myös
monta yksityiskohtaa. Neuvotteluyhteys
työntekijä- ja työnantajapuolen välillä
on kaikesta huolimatta hyvä ja asiallinen.
– Minulla on sellainen näkemys, että
meillä on osapuolten välillä hyvä keskinäinen kunnioitus; vaikka olemme

asioista eri mieltä, voimme kuitenkin
keskustella ja neuvotella.

Ratkaisuun pääseminen
venyy loppumetreille

Kemian ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja oli voimassa marraskuun loppuun asti. Neuvottelujen venyminen
muutaman päivän yliajalle ei ole mitenkään tavatonta. Tilanteen jumiutuessa
molemmat osapuolet saattavat alkaa
harkita erilaisia painostustoimenpiteitä.
– YTN:n lähtökohtana on haasteista
huolimatta löytää ratkaisuja neuvottelujen kautta viimeiseen asti, Petteri
Oksa vakuuttaa. F

Lehden mennessä kiinni 27.11. neuvottelut
ovat edelleen kesken. Kysymykseen työajanpidennyksestä ei ole vieläkään löydetty
molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.
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TEKSTI ANNUKKA LANKILA, TYÖMARKKINAJOHTAJA

Työvoiman
vähentämisestä
on neuvoteltava
Jos työnantaja näkee työntekijöiden tarpeen vähentyneen
niin, että on syytä harkita yhden tai useamman työntekijän
irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, hänen tulee
ensin järjestää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Neuvotteluissa
käsitellään
työnantajan
harkitsemien
toimenpiteiden perusteita,
vaikutuksia
ja vaihtoehtoja
ennen päätöksentekoa.

Y

ritysten ja julkisyhteisöjen
käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut ylittävät usein
uutiskynnyksen mediassa.
Uutiset ovat aina ikäviä, kun
kyse on mahdollisesta työpaikan menettämisestä. Tyypillisimpiä ovat tuotannollisista, taloudellisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat yt-neuvottelut, jotka johtavat työvoiman käytön tarpeen vähenemiseen.
Yrityksissä neuvottelut perustuvat lakiin
yhteistoiminnasta yrityksissä ja kuntasektorilla lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnista. Yritykset, joiden
palveluksessa on säännöllisesti alle 20 työntekijää ovat yhteistoimintalain soveltamisalan
ulkopuolella.
Työn vähentymiseen ja yt-neuvottelujen
käynnistymiseen voi olla syynä työnantajan
heikko taloudellinen tilanne, palvelutuotannon
suuntaaminen uudelleen, tietyn toiminnon tai
palvelun lakkauttaminen, toiminnan supistaminen, kysynnän heikkeneminen, merkittävän
kilpailutuksen häviäminen tai toiminnan uudelleen organisointi.

Jos yrityksen tai julkisyhteisön tilanne edellyttää toimenpiteitä, joiden toteuttaminen
todennäköisesti aiheuttaa työntekijöiden irtisanomisia, lomauttamisia tai työsuhteiden osa-aikaistamisia taloudellisista, tuotannollisista tai
toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista
syistä, toimenpiteitä on käsiteltävä työnantajan
aloitteesta yt-neuvotteluissa ennen päätöksentekoa. Neuvotteluissa käsitellään työnantajan
harkitsemien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa.

Työnantajan ja henkilöstön
edustajat neuvottelijoina

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja
henkilöstö. Osapuolet riippuvat kuitenkin tilanteesta. Yksittäistä työntekijää koskeva irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen
käsitellään ensisijaisesti esimiehen ja työntekijän
välillä. Työntekijän pyynnöstä asian käsittelyyn
voi osallistua luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja.
Vain osaa henkilöstöä koskevat irtisanomiset,
lomautukset ja osa-aikaistamiset voidaan käsitellä näiden työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työnantajan edustajan kanssa. Henki-
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Työntekijöille ja henkilöstöryhmien
edustajille annettavat tiedot
Alle 20 työntekijän
yritykset ovat yhteistoimintalain soveltamisalan ulkopuolella.
löstöryhmien edustajana toimivat luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön
edustaja.
Jos neuvotteluissa käsiteltävä asia koskee useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä, asia käsitellään työantajan ja henkilöstön
edustajien yhteisessä kokouksessa. Asia voidaan
sopia käsiteltäväksi työnantajan ja kaikkien henkilöstöryhmien edustajien yhteisessä kokouksessa.
Yritykseen on voitu perustaa neuvottelukunta
ja julkisyhteisöön yhteistoimintaelin, jossa käsitellään yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat
työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien
kanssa. Jos asia on käsitelty neuvottelukunnassa
tai yhteistoimintaelimessä, sitä ei tarvitse käsitellä yksittäisen työntekijän kanssa. Jos yhteistoiminnan piiriin kuuluva asia on käsitelty yksittäisen työntekijän kanssa, sitä ei enää tarvitse
vastaavasti käsitellä yhteistoimintaelimessä. ›

YHTEISTOIMINTALAIN mukaan työnantajan on ennen yt-neuvottelujen aloittamista annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset
tiedot asianomaisille työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille.
Tiedot liitetään ensisijaisesti neuvotteluesitykseen. Työntekijöille ja
heidän edustajilleen on varattava riittävästi aikaa perehtyä asioihin
ennen neuvottelujen käynnistymistä.
Jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat tiedot:

1) aiottujen toimenpiteiden perusteista
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osaaikaistamisten määrästä
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen,
lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat
työntekijät määräytyvät
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai
osa-aikaistamiset pannaan toimeen.
Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat
tiedot voidaan antaa työntekijöiden edustajille viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa.
Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista,
lomauttamista tai osa-aikaistamista tai vähintään kymmenen työntekijän lomauttamista 90 päivää lyhyemmäksi ajaksi, työnantaja voi
antaa edellä tarkoitetut tiedot asianomaisille työntekijöille tai heidän
edustajilleen. Työntekijän tai asianomaisen henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava tiedot kirjallisesti.
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EDUNVALVONTA

VIISI PÄIVÄÄ ENNEN
NEUVOTTELUJA

Kirjallinen
neuvotteluesitys

Neuvottelun vaiheet:

Harkitessaan yhden tai useamman työntekijän
irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista
työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yt-neuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi.
Neuvotteluesitys sisältää tiedot neuvottelujen
aloittamisajasta ja -paikasta sekä neuvotteluissa
käsiteltävistä asioista. Työnantajan on toimitettava
neuvotteluesitys työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään yt-neuvottelujen
käynnistyessä.

ENNEN NEUVOTTELUJA

Toimintasuunnitelma
ja -periaatteet
Jos työnantaja on tehnyt neuvotteluesityksen
tarkoituksestaan irtisanoa vähintään kymmenen
työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin
perustein, työantajan on annettava
yt-neuvottelujen alussa henkilöstöryhmien
edustajille esitys työllistymistä edistäväksi
toimintasuunnitelmaksi.

YT-NEUVOTTELUT
(14 PÄIVÄÄ)
Työnantaja täyttää neuvotteluvelvoitteensa,
kun asiasta on sovittu tai neuvottelujen
aloittamisesta on kulunut vähintään 14 päivää
(irtisanominen, lomauttaminen tai osaaikaistaminen kohdistuu alle 10 työntekijään
tai enintään 90 päivää kestävä lomauttaminen
kohdistuu vähintään 10 työntekijään).
Neuvottelujakso on 14 päivää yrityksessä,
jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden
määrä on säännöllisesti vähintään
20 mutta alle 30.
YT-NEUVOTTELUT
(6 VIIKKOA)
Neuvotteluvelvoite on kuusi
viikkoa, jos irtisanominen,
lomauttaminen tai
osa-aikaistaminen kohdistuu
vähintään 10 työntekijään ja
lomauttaminen
kestää yli 90 päivää.

Toimintasuunnitelmasta tulee
käydä ilmi yt-neuvottelujen suunniteltu
aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat
menettelytavat ja suunnitellut irtisanomisaikana
noudatettavat toimintaperiaatteet julkisia
työvoimapalveluja käytettäessä.
Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset
koskevat alle kymmentä työntekijää, työnantajan
on yt-neuvottelujen alkaessa esitettävä
toimintaperiaatteet, joilla tuetaan työntekijöiden
oma-aloitteista hakeutumista muuhun
työhön tai koulutukseen sekä heidän
työllistymistään julkisilla
työvoimapalveluilla.

NEUVOTTELUJEN
JÄLKEEN

Työnantajan
selvitys

NEUVOTTELUJEN
JÄLKEEN

Päätöksenteko ja
toimeenpano

Työnantajan on neuvotteluvelvoitteen
täytyttyä esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa
henkilöstöryhmien edustajille selvitys
yt-neuvottelujen perusteella harkittavista
päätöksistä, kuten irtisanottavien, lomautettavien
ja osa-aikaistettavien lukumäärästä
henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat ja
minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo
toteuttaa päätöksensä työvoiman
käytön vähentämiseksi.
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KANSAINVÄLISYYS
TEKSTI VIRPI EKHOLM

YHDESSÄ
ÄÄNI KUULUU
PAREMMIN
Suomalaisten kannattaa tuoda rohkeasti omia näkemyksiään ja osaamistaan esille Euroopassa, korostavat
teollisuus- ja sairaalafarmasian kansainvälisten kattojärjestöjen EIPG:n ja EAHP:n suomalaisedustajat.

B

rexit, lääkeväärennösdirektiivi, lääkkeiden saatavuushäiriöt, farmasian
ammattilaisten osaamisvaatimukset ja
kliinisen farmasian
kehittäminen ovat
esimerkkejä aiheista, jotka puhuttavat
farmasian ammattilaisia kaikkialla
Euroopassa.
Teollisuus- ja sairaalafarmasian
eurooppalaiset kattojärjestöt EIPG ja
EAHP tarjoavat erinomaisen foorumin
keskustella näistä aiheista muiden
maiden kollegojen kanssa. Farmasialiiton kautta järjestöt edustavat myös
suomalaisia farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työskentelevät lääketeollisuudessa, tukkukaupassa, sairaaloissa
tai terveyskeskuksissa.
– Esimerkiksi lääkeväärennösdirektiivin soveltaminen käytäntöön on
aivan yhtä vaikeaa muissa Euroopan
maissa kuin se on Suomessakin, naurahtaa HUSin lääkitysturvallisuuskoordinaattori Carita Linden-Lahti, joka
on toiminut pitkään Suomen delegaattina sairaalafarmasian kattojärjestössä
EAHP:ssa.

Linden-Lahden mielestä suomalaisten on tärkeää olla mukana kuulemassa, mihin suuntaan sairaalafarmasia on Euroopassa menossa.
EAHP:n kautta pääsee haistelemaan
myös alan tulevaisuuden tuulia.
Samaa mieltä on Turun kaupungin
hyvinvointitoimialan proviisori Väinö
Vähämäki, joka toimii EAHP:n sairaalafarmasian lauselmien lähettiläänä
Suomessa.
– Suomen ei kannata keksiä sairaalafarmasian kehityssuuntaa uusiksi,
vaan mennä eurooppalaisia kehityslinjoja pitkin. Toiminnan kehittämistä helpottaa, kun on konkreettinen
tavoite, jota voi havitella, Vähämäki
pohtii.

Lääketeollisuus elää
kansainvälisyydestä

Lääketeollisuudessa kansainvälisyys
on alan elinehto.
– Lääketeollisuus ei pärjää ilman
kansainvälisiä silmälaseja. Meidän toimintamme ei tapahdu vain Suomessa,
vaan olemme jatkuvasti riippuvaisia
siitä, mitä tapahtuu Euroopassa ja globaalistikin, Tamron tuore laatujohtaja
Anni Svala kuvailee. ›
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Svala on toista kautta hallituksen jäsenenä teollisuusfarmasian
eurooppalaisessa kattojärjestössä
EIPG:ssä. Hänen mukaansa EIPG on
mainio näköalapaikka kansainväliseen lääketeollisuuteen ja -markkinaan. Järjestö kommentoi muun
muassa Euroopan lääkeviraston ja
komission antamia ohjeistuksia ja
tekee paljon sidosryhmäyhteistyötä
muiden farmasian alan kattojärjestöjen kanssa.
– Koen, että meitä oikeasti kuunnellaan ja sidosryhmät ovat kiinnostuneita, millaisia lausuntoja
annamme. EIPG:n teho, vaikuttavuus ja näkyvyys lähtevät kuitenkin
siitä, että kansalliset jäsenjärjestöt
tukevat toimintaamme ja jalkauttavat strategioita, joita olemme tehneet, Svala summaa.
Svalan oma rooli EIPG:n hallituksessa on kehittää teollisuusfarmasistien koulutusta ja ammatillista
osaamista. Tavoitteena on, että farmasian koulutus vastaisi tulevaisuudessakin lääketeollisuuden tarpeita
ja pysyisi mukana alan muutoksissa.

Suomi voi antaa
muille maille paljon

SPR:n Veripalvelun laatujohtaja
Sanni Palosaari toimii EIPG:ssä
toista kautta Suomen delegaattina. Hänen mielestään pienen
maan on tärkeää olla mukana kuulemassa, miten asiat on järjestetty
Euroopan eri maissa. Siten voidaan
peilata, mihin suuntaan itse ollaan
menossa.
Toisaalta Palosaari näkee, että
Suomi voi antaa muille Euroopan
maille paljon. Hänen mukaansa
täällä ollaan monissa asioissa jopa
muita edellä.
– Olin mukana Farmasialiiton
Farmasia 2030 -ryhmässä, jossa
pohdittiin, mikä farmasistin rooli on
kymmenen vuoden päästä. Aivan
samoja asioita pohdittiin viime
keväänä EIPG:n kokouksessa, hän
vertaa.

Myös Anni Svalan mielestä suomalaisten kannattaa tuoda rohkeasti omia näkemyksiään ja osaamistaan esille alan kansainvälisillä
foorumeilla.
– Suomea ei ole viime vuosina
nähty ehkä kaikkein houkuttelevimpana paikkana lääketutkimukselle,
vaikka selkeä trendimuutos positiiviseen suuntaan on meneillään.
Siksi on tärkeää, että olemme näissä
ympyröissä aktiivisesti mukana ja
edistämme muun muassa lääkealan
innovaatiotoimintaa Suomessa, hän
korostaa.

Äänitorvena EU:n
päätöksenteossa

EIPG ja EAHP tekevät kansainvälistä edunvalvontaa teollisuus- ja
sairaalafarmasisteille ja ovat heidän
äänitorvensa eurooppalaisessa päätöksenteossa.
Molemmat järjestöt pyrkivät vaikuttamaan aktiivisesti esimerkiksi
EU-lainsäädäntöön ja -ohjeistuksiin.
– Yksittäisen maan on vaikea
saada omia näkökantojaan esille
Euroopan lääkevirastossa tai komissiossa. Yhdessä saamme äänemme
paremmin kuuluviin, Carita Linden-Lahti perustelee.
Anni Svalan mukaan EIPG tekee
tärkeää työtä siinä, että se edistää

Verkostossa
voi helposti kysellä,
miten muissa maissa
toimitaan ja saada
kansainvälistä
perspektiiviä asioihin.
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ja ylläpitää teollisuusfarmasistien roolia
eurooppalaisessa lääketeollisuudessa. Kilpailu alalla on kovaa.
– Farmasistien tulevaisuuden tarpeet huomioiva osaaminen tulee tehdä näkyväksi,
jotta teollisuuden työpaikat säilyvät proviisoreilla ja farmaseuteilla myös tulevaisuudessa,
hän painottaa.
Järjestöt pyrkivät myös kehittämään aktiivisesti sairaala- ja teollisuusfarmasiaa Euroopassa. Jäsenilleen ne tarjoavat ajankohtaista
tietoa ja koulutusta, kuten ilmaisia webinaareja.
– EAHP pyrkii jakamaan tietoa sairaalafarmasian hyvistä käytännöistä Euroopan laajuisesti. Haasteet ovat samankaltaisia kaikkialla
Euroopassa, Väinö Vähämäki kiteyttää.

Antoisinta on
verkostoituminen

EIPG:n ja EAHP:n suomalaisedustajat ovat
yhtä mieltä siitä, että antoisinta kansainvälisissä järjestötehtävissä on verkostoituminen
eurooppalaisten kollegojen kanssa. On avartavaa tutustua erilaisiin ihmisiin ja käytäntöihin.
Kansainvälisistä kontakteista voi olla
hyötyä myös omassa työssä ja kotimaisissa
luottamustehtävissä.
– Jos olemme esimerkiksi tekemässä lausuntoa johonkin lakiuudistukseen, verkostossa voi helposti kysellä, miten muissa
maissa toimitaan ja saada vähän kansainvälistä perspektiiviä asiaan, Väinö Vähämäki
kuvailee.
Sanni Palosaaren mukaan delegaatin tehtävä on avannut hänen silmänsä sille, kuinka
eri tavoin asioita EU-maissa toteutetaan.
– Vaikka olemme yhteisessä EU:ssa, toimintatavat vaihtelevat paljon. Joissain maissa
on tiukemmat säädökset kuin Suomessa,
mutta toisissa maissa vaatimukset ovat selvästi väljempiä, hän huomauttaa.
Carita Linden-Lahti on jättäytymässä pois
EAHP:n delegaatin tehtävästä vuodenvaihteessa. Hän raivaa nyt kalenteriinsa tilaa väitöstutkimuksen viimeistelyä varten.
– Jään ainakin hetkellisesti pois, mutta haikein mielin. Mielelläni jatkaisin, jos vuorokaudessa vain olisi enemmän tunteja. Tämä
tehtävä on antanut paljon enemmän kuin se
on ottanut, hän hymyilee. F

Anni Svala

• EIPG:n hallituksen jäsen,
vastuualueena koulutus ja
ammatillinen kehittyminen
• Farmasialiiton teollisuuden ja
tukkukaupan neuvottelukunnan jäsen
• Aloitti joulukuussa Tamron laatujohtajana.

Sanni Palosaari

• EIPG:n Suomen-delegaatti
• Farmasialiiton teollisuuden ja
tukkukaupan neuvottelukunnan jäsen
• Laatujohtaja Suomen Punaisen
Ristin Veripalvelussa.

Väinö Vähämäki

• EAHP:n sairaalafarmasian lauselmien lähettiläs Suomessa
• Farmasialiiton hallituksen jäsen,
kuntaneuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja sairaalafarmasia
verkoston koordinaatioryhmän
jäsen
• Proviisori Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkehuollossa.

Carita Linden-Lahti

• EAHP:n Suomen-delegaatti
vuoden 2019 loppuun saakka
• Farmasialiiton hallituksen varajäsen, kuntaneuvottelukunnan
jäsen ja Farmasialiiton valtuutettu
• Työskentelee HUSissa lääkitysturvallisuuskoordinaattorina.
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PUHEENAIHE
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ

LÄÄKEVÄÄRENNÖS
ON TERVEYSRISKI
Kysyntä lisää tarjontaa. Lääkkeitä tilataan netistä, vaikka se olisi laitonta
eikä tietäisi mitä saa. Lääkeväärennökset ovat globaali ongelma.

K

ukapa haluaisi ostaa ja
ottaa verkkokaupasta hankittua lääkettä, jota on valmistettu epäpuhtailla laitteilla aasialaisessa autotallissa? Lääkemassaa on saatettu sekoittaa jopa betonimyllyllä.
– Moni haluaa ja
hankkii esimerkiksi potenssilääkkeitä netin
kautta Euroopan ulkopuolelta joko tietämättään tai tietoisesti, toteaa tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Valtaosa lääkkeistä, rohdoksista tai itsehoitovalmisteista, joita epäillään väärennetyiksi, havaitaan posti- ja kuriiriliikenteessä. Matkustajat tuovat mukanaan alle
kymmenen prosenttia lääkeväärennöksistä. Helppous kiinnostaa: lääkkeitä ostetaan lomamatkoilla vaikkapa Kaukoidästä,
jossa Suomessa reseptillä olevia lääkkeitä
voi hankkia vapaasti.
Pullisen mukaan tarkastusmäärät ja nettitullaukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti
2010-luvulla. Verkkokaupan yleistyessä
lääkkeitäkin tilataan. ›

Esimerkki 1
TULLI on takavarikoinut viime vuosina
erilaisia väärennettyjä lääketabletteja,
jotka ulkoisesti jäljittelivät bentsodiatsepiineihin kuuluvaa alpratsolaamia. Ne
sisälsivät hengenvaarallista ja laitonta
U-47700-opiodia sekä muita vaikuttavia aineita.
Vaikuttavina aineina olivat N-etyyliheksedroni-, diklatsepaami- ja etitsolaami-nimiset muuntohuumeet, Parkin-

sonin taudin hoidossa käytetty amantadiini sekä antihistamiinit kloorifeniramiini,
prometatsiini ja syproheptadiini.
Väärennöksiä oli ostettu ulkomaisilta verkkosivustoilta ja tuotu Suomeen posti- ja rahtilähetyksinä. Yksityishenkilö oli tilannut tabletteja omaan
käyttöön, mutta isompia tablettieriä
on voitu tuoda maahan levitystarkoituksessa.

17

%

on törmännyt
työssään
lääkeväärennöksiin.

Farmasialehti.fi -sivuston
kysymykseen tuli
25.10.–20.11. välisenä
aikana 60 vastausta.
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On huolestuttavaa,
että vakavilla
sairauksilla
tehdään
bisnestä.
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PUHEENAIHE

– Nettitilaamisen takia lääkkeiden
väärentäminen on globaali ongelma.
Verkossa asiointi on helppoa, ja suomalaisetkin tekevät itse diagnooseja
omasta tilastaan: esimerkiksi kausi-influenssaan tilataan netistä aivan turhaan antibiootteja, kiteyttää vastuun
alainen johtaja Pasi Virta Pfizeriltä.

Kalliit lääkkeet kiinnostavat

Fimean yliproviisori Sami Paaskosken mukaan kaikentyyppisiä lääkevalmisteita väärennetään.
– Köyhimpien maiden vitsauksena on, että väärentäjiä kiinnostavat
henkeä pelastavat lääkkeet, kuten
antibiootit, malarialääkkeet ja rokotteet. Ongelma kulminoituu Afrikassa
ja Aasiassa. Euroopassa suurin mielenkiinto kohdistuu kalliisiin onkologisiin
ja uusiin biologisiin valmisteisiin.
Myös Virta toteaa, että uusin trendi
on väärentää lääkkeitä, joiden yksikköhinta on korkea ja joiden kysyntä
maailmalla ylittää tarjonnan.
Suomen Tullissa suurin lääkeryhmä
on erektiolääkkeet. Pullisen mukaan
liki puolet tarkastettavista ja haltuun
otettavista lääkkeistä kuuluu tähän
kategoriaan.
– Riskeihin nähden halpa hinta ei

ole tilausperuste, enemmän houkuttelee se, että niitä voi hankkia anonyymisti.
Väärennösbisneksessä aina jokin
trendi vallitsee. Vahvaa melatoniinia
tilattiin netistä vielä pari vuotta sitten.
Nyt hiustenlähtöön tai -kasvuun liittyvät valmisteet sekä CBD- eli kannabisöljy kuuluvat suosikkeihin. Jälkimmäistä ei saa tilata ilman reseptiä edes
Euroopasta.
– Olemme tarkastaneet masennukseen, unettomuuteen ja kaikkiin mahdollisiin sairauksiin liittyviä valmisteita. On huolestuttavaa, että vakavilla sairauksilla tehdään bisnestä,
miettii Pullinen.

Aidonnäköinen väärennös

Väärennettyä lääkettä ei välttämättä
tunnista mistään.
– Jos ei ole verrokkia, silmämääräisesti on mahdotonta sanoa, onko
lääke aito vai ei, toteaa Paaskoski.
– Ampullit voivat sisältää väritöntä
nestettä. Pakkauksen tai sen sisällön
perusteella on vaikea tunnistaa valmisteen aitoutta, lisää Virta.
Pullisen mukaan paljain silmin ei
enää pysty päättelemään mitään.
– Taustalla on järjestäytynyttä rikol-

lisuutta, ja siellä osataan panostaa
siihen, että väärennös vaikuttaa
aidolta. Tullin keinoina ovat tilannekohtainen arviointi ja ammattitaito.
Lääkeväärennöksiä valmistetaan
usein teollisesti, ja pakkaukset näyttävät aidoilta. Lääkkeen sisältö voi selvitä vasta laboratoriotutkimuksissa.
Laillisessa jakelukanavassa havaittu
epäilty lääke tutkitaan Fimean laboratoriossa.
Virallisten jakelukanavien kautta
Suomeen on päätynyt kolme sairaalalääkeväärennöstä, jotka eivät ehtineet potilaille asti. Alun perin aidot
lääkkeet oli varastettu ja onnistuttu
väärennetyillä asiakirjoilla myymään
takaisin lailliseen jakeluketjuun.

Henki pelinappulana

Väärennetyn lääkkeen nauttiminen
on aina riskipeliä.
– Väärennös voi sellaisenaan olla
terveydelle vaarallinen, jos se sisältää
myrkyllisiä ainesosia, esimerkiksi
muuta kuin mitä pakkauksessa lukee
tai liikaa vaikuttavaa ainetta. Jos vaikuttavaa ainetta ei ole lainkaan, sairaus jää hoitamatta, toteaa Virta.
Maailmalta on tullut väärennettyjä
rokotteita, joissa ei ole tehoaineita. ›

Esimerkki 2
TULLI takavarikoi 144 kiloa eli noin 73 000
väärennettyä lääketablettia. Ne salakuljettiin
Kiinasta Suomeen, josta ne piti toimittaa Sloveniaan. Tullin esitutkinnan mukaan väärennöksiä
oli jo ehditty lähettää eteenpäin tuhannen kilon
verran.
Tullilaboratorion ja Fimean laboratoriotutkimuksissa väärennöksien todettiin sisältävän synteettistä sildenafiilia, jota ei mainittu pakkauksessa eikä tuoteselosteessa. Sildenafiilia käytetään erektiohäiriöiden hoitoon, mutta se voi olla
joillekin jopa vaarallinen.
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Lääkeväärennös
on aina terveysriski, jossa
henki on pelinappulana.
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PUHEENAIHE

Huumeet työllistävät poliisia

Poliisin takavarikoimat huumaus- ja lääkeaineet tutkitaan keskusrikospoliisin
rikosteknisessä laboratoriossa.
– Näytteistä tunnistetaan niiden sisältämät vaikuttavat aineet ja määritetään
tietyissä tapauksissa pitoisuudet, kertoo
rikoskemisti Laura Hintikka.
Vuotuinen näytemäärä on yli
15 000, josta huumausaineita on noin
70 prosenttia ja huumelääkkeitä kymmenen prosenttia. Väärennöksiä on erityisesti yleisimmissä huumelääkkeissä
eli buprenorfiinia sisältävissä valmisteissa.
Hintikka huomauttaa, että terveysriskin lisäksi laittoman valmisteen sisältö voi olla yllätys vaikuttavan
aineen ja sen luokittelun osalta. Lailliseksi kuvitellusta valmisteesta voi esimerkiksi löytyä huumausainetta.

Vastuu maahantuojalla

Epäselvyyksissä, lääkeväärennösepäilyissä ja säännösten vastaisessa tuonnissa Tulli toimii valvovana viranomaisena ja valmiste tutkitaan tullilaboratoriossa.

tunnuksesta. Tilannetta vaikeuttaa se,
että verkkoapteekkeja on kaikenkielisinä, jopa suomeksi, kertoo Paaskoski.
Osa väärennöksiä kauppaavista
sivustoista on laadittu taitavasti. Virran
mukaan niistä voi saada käsityksen, että
kyseessä on laillinen toiminta ja tuotteet
ovat alkuperäisiä.
112019 | 60493605

Katteet
voivat olla
jopa parempia
kuin
huumeissa.

Tällöin potilaat ovat jääneet ilman
rokotesuojaa. Paaskosken mukaan
pahimmillaan seuraukset voivat olla
kohtalokkaat.
– Köyhimmissä maissa on ollut myös
kuolemantapauksia. Lääkeväärennös
on aina terveysriski, jossa henki on pelinappulana.

Kannattavaa bisnestä
– Selvitämme ensin hallinnollisesti
edellytykset tuoda lääkkeitä maahan.
Jos niitä ei ole, toimenpiteinä ovat haltuunotto, sakoilla rangaistava lääkerikkomus tai syytteeseen johtavat lääkerikos tai salakuljetus, määrittelee Pullinen.
Huolimattomat ja tietämättömät
ensikertalaiset saattavat selvitä pelkällä
säikähdyksellä. Tavara jää Tullin haltuun ja päätyy jätelaitokselle. Jos vaikuttaa, että maahantuonti on tahallista,
alkaa rikosprosessi. Vastaanottaja on
aina vastuussa, ei lähettäjä.
Postitse voi vastaanottaa lääkkeitä
ETA-valtiosta enintään kolmen kuukauden käyttöä varten. Reseptilääkettä
ei voi tilata Euroopastakaan ilman voimassaolevaa lääkemääräystä. Lisäksi
amerikkalaisista nettikaupoista tilataan Suomessa lääkelainsäädännön piiriin kuuluvia lääkkeitä ja lisäravinteita.
Yllätyksiltä välttyy, kun tarkistaa nettikaupan sijainnin ja tuotteen sisällön.
– Ulkomaisen laillisen verkkoapteekin tunnistaa yhteiseurooppalaisesta

Pasi Virta pitää lääkeväärennösten
motiivina suurta taloudellista hyötyä
ja pientä kiinnijäämisen riskiä. Rangaistukset ovat monessa maassa hyvin
vähäiset.
– Katteet voivat olla jopa parempia
kuin huumeissa. Lääkeväärennösmarkkinoiden koon arvellaan maailmanlaajuisesti olevan sata miljardia euroa. ja se
kasvaa edelleen, summaa Virta.
Paaskosken mukaan ongelma poistuisi, jos lääkkeiden väärentäminen ei
enää houkuttelisi. Toistaiseksi kysyntä
lisää tarjontaa.
Lääkevarmennusjärjestelmä on yksi
keino estää väärennöksiä. Pfizerilla keinoina ovat muun muassa suoraviivainen
jakelukanava, sertifioidut toimittajat ja
pakkauksiin lisättävä teknologia, jonka
perusteella aitous voidaan todeta.
– Ongelma on globaali, ja siksi sen
ratkaiseminen yksittäisen maan tai edes
EU:n toimien avulla on haasteellista.
Kuluttajavalistusta tarvitaan: suomalaisen kannattaa hankkia lääkkeensä
suomalaisesta apteekista, korostaa
Virta. F

TIE

Esimerkki 3
TULLIN valvonnan vuosijulkaisun 2017
mukaan takavarikoissa synteettisen
opioidin, tramadolin, määrä kasvoi neljänneksellä ja klenbuterolin määrä kolminkertaistui. Hevosten astmaan tarkoitetulla klenbuterolilla on anabolinen
vaikutus lihasmassaa kasvatettaessa.
Viimevuotisen julkaisun mukaan

suuri osa takavarikoiduista lääkkeistä oli
klenbuterolia sekä erilaisia syöpälääkkeitä ja opioidipohjaisia kipulääkkeitä,
kuten tramadolia. Eksemestaanin,
letrotsolin ja anastrotsolin määrät kasvoivat 80 prosentilla ja tramadolin
kasvua oli liki 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

ww
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HYVÄN ELÄMÄN MIKROBIT

TIESITKÖ, ETTÄ SUOLISTON MIKROBIEN
TASAPAINOON VOI VAIKUTTAA?

C

+
-vitamiini

Suoliston hyvinvoinnilla on isompi merkitys jokapäiväisessä
elämässämme kuin ehkä osaamme kuvitellakaan. Suolistoa
kutsutaankin nykyisin ihmisen toisiksi aivoiksi.

D3

+
-vitamiini

Meidän jokaisen kehossa on miljoonia mikro-organismeja,
joiden tasapainoinen toiminta on olennainen osa koko
elimistömme hyvinvointia. Kun suolistomme
mikrobitasapaino on kunnossa, voimme itsekin paremmin.
Suolistomikrobiston kuntoon voi vaikutttaa myös omilla
valinnoilla. Esimerkiksi monipuolinen ruokavalio ja liikunta
tekevät hyvää suoliston bakteeristolle. Voimme vahvistaa
mikrobitasapainoamme myös liikkumalla luonnossa.

UUDET TIETEELLISEN TARKAT
SYMBIOSYS® TÄSMÄMIKROBIT

KAIPAAKO
VASTUSTUSKYKYSI
TUKEA*?
UUDET SYMBIOSYS® Defencia
valmisteet

VAIN APTEEKISTA!
Ravintolisä, vain apteekista.
Ei korvaa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota,
eikä terveitä elämäntapoja.

www.SYMBIOSYS.comLUE LISÄÄ: RAUHAVATSALLESI.FI
symbiosys_finland
Farmasia lehti nro 6_112019.indd 1
30-35_Farmasia_6-2019_Talous.indd 35

- sisältävät tarkkaan valittuja
bakteerikantoja ja *C- tai D-vitamiineja,
jotka edistävät immuunijärjestelmän
normaalia toimintaa.
- koko perheelle täydentämään terveitä
elämäntapoja ja monipuolista
ruokavaliota.

symbiosys Finland
18.11.2019 16.23.49
1.12.2019 20.08

HYVÄ ESIMERKKI
TEKSTI MATTI VÄLIMÄKI KUVAT ILARI VÄLIMÄKI

Turun Hirvensalon apteekki on linkki meren ja mantereen välillä.
Se näkyy sekä palveluvalikoimana että työtehtävinä. Apteekin
proviisori toimii laiva-apteekin tarkastajana Turun Pansiossa.

Laiva on lastattu
lääkevarastolla
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On jännittävää
päästä näkemään,
minkälaisissa olosuhteissa
laivojen miehistö elää ja
työskentelee merillä.

Proviisori Jenni
Ritarin ammattitaitoa tarvitaan
myös M/S
Pohjanmerellä.

L

aiva on lastattu särkylääkkeillä, nitroilla, adrenaliini-injektioilla, infuusionesteellä, tippalaitteilla…
Muun muassa näitä lääkkeitä ja tarvikkeita löytyy
M/S Pohjanmeren lukitun lääkintähytin laiva-apteekista. Proviisori Jenni Ritari Turun Hirvensalon apteekista on tutustumassa sen sisältöön yhdessä kapteeni
Jarkko Mobergin kanssa. Alus on kotisatamassaan
Turun Pansiossa.
Laki laiva-apteekista (584/2015) varmistaa, että laivaväellä on mahdollisuus saada asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa
aluksella sairastumis- ja tapaturmatapauksissa. Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksella on asianmukainen laiva-apteekki, jonka
sisällön laillistettu proviisori säännöllisesti tarkastaa ja inventoi. ›
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HYVÄ ESIMERKKI

Jenni Ritarin
mielestä terveyspiste tukee hyvin
apteekkitoimintaa.

Sairaanhoitaja
Hanna-Mari Kokon
vastaanotolla
onnistuvat myös
verikokeet.

Hirvensalon
apteekissa
uskotaan
tiimityöhön.

– Kun lähimpään lääkinnällisesti
varusteltuun satamaan voi olla todella
pitkä matka, laivalla pitää varautua lähes
kaikkeen. Laiva-apteekin sisällössä on
huomioitava muun muassa erilaiset sairauskohtaukset ja onnettomuudet. Käytännössä pitkän matkan reiteillä laivoilla
on oltava mahdollisuus tehdä jopa pienimuotoisia leikkauksia, Ritari kertoo.
M/S Pohjanmeri kuuluu nimenomaan niihin aluksiin, joilla lähimpään
apteekkiin kertyy usein matkaa meripeninkulma poikineen. Laivalla tehdään merenmittaustöitä; viime aikoina
alus on liikkunut paljon Pohjanmerellä,
aikaisemmin se on seikkaillut muun
muassa Jäämerellä, pelastushelikopterienkin ulottumattomissa.
– Laiva-apteekki on todella tarpeen. Kerran esimerkiksi yksi miehistön jäsen loukkasi selkänsä ja tarvitsimme paljon kipulääkkeitä, kylmäpakkauksia ja lihasrelaksantteja. Taannoin
tarvitsimme myös esimerkiksi lääkkeitä
keuhkokuumeeseen. Ompeleitakin
on mennyt erilaisiin pikkuhavereihin,
Moberg kertoo.

Laki määrittelee sisällön

Laiva-apteekin tarkka sisältö määritellään laissa. Se, kuinka kattava lääkeapteekki on, määrittyy sen mukaan,
miten etäällä laiva liikennöi. Laivat
on jaettu tämän mukaan A, B, C ja Dluokkiin.
A-luokan aluksissa, kuten M/S Pohjanmeressä, laiva-apteekki on kattavin.
A-luokan aluksiksi määritellään sellaiset laivat, jotka liikennöivät yli 150
meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä EU:n jäsenvaltion tai Norjan satamasta; luokitteluun vaikuttavat myös
mahdolliset tarjolla olevat pelastushelikopteripalvelut. Alusluokan D laivat
liikennöivät kotimaanliikenteessä.
Laivalla on laiva-apteekki, lukitussa
huoneessa lukitussa kaapissa, mutta ei
tietenkään koko ajan proviisoria.
– Laiva-apteekkia hoitaa ja lääkkeitä
annostelee laivan päällikkö tai erikseen
nimetty laiva-apteekin hoitaja, joka on
suorittanut laivaväen terveydenhuoltokoulutuksen, Ritari kertoo.
A-, B- ja C-luokkien laiva-apteekit
pitää tarkistaa vuosittain, D-luokan

aluksissa riittää tarkistus kerran kolmessa vuodessa.

Proviisorin ja
sairaanhoitajan yhteistyöllä

Käytännössä tarkastus alkaa niin, että
laivan kapteeni ottaa yhteyttä apteekkiin ja sopii proviisorin vierailusta
hyvissä ajoin ennen laivan saapumista
satamaan.
Ritari kertoo, että hän ottaa tarkastukseen mukaan yleensä Hirvensalon
apteekin sairaanhoitajan Hanna-Mari
Kokon.
– Ison laiva-apteekin tarkastuksessa
menee helposti useampikin tunti, kun
käymme läpi tuotteet ja niiden voimassaolopäivät. Hanna-Mari on työssä
mainio apu senkin takia, koska käytännössä laiva-apteekeissa on paljon sairaanhoidollisia välineitä, jotka hän
tuntee hyvin.
Inventaarion jälkeen Ritari täydentää
laiva-apteekin puutteet, etiketöi tuotteet ja laittaa niihin käyttöohjeet sekä
kirjoittaa tarkastuksesta todistuksen
kolmella kielellä.
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Lääkkeisiin nimetään tarkasti sekä
lääkeluokka että käyttöohjeet;
se helpottaa osaltaan lääkkeiden
käyttöä merillä.
– Hyvin mielenkiintoista työtä kaiken
kaikkiaan. On jännittävää päästä näkemään, minkälaisissa olosuhteissa laivojen miehistö elää ja työskentelee
merillä, usein pitkiäkin aikoja kerrallaan.
Joissakin laivat herättävät myös kaukokaipuuta. Ritari on toistaiseksi malttanut mielensä piiloutua jäniksenä laivaan ja matkata vaikkapa jonkin etelämaan lämpöön.
–Hyvin olen pitänyt sen puolen
kurissa. Minulle on tullut vähän matkapahoinvoinnin oireita jo siitä, kun laiva
keinahtelee satamassa. M/S Pohjanmeri
on kuitenkin niin vakaa alus, että täällä
sitä vaaraa ei ole, hän naurahtaa.
Myös M/S Pohjanmeren kapteeni
Jarkko Moberg on tyytyväinen yhteistyöhön Hirvensalon apteekin kanssa.
–Kaikki on sujunut hienosti. On esimerkiksi mainiota, että lääkkeisiin
nimetään tarkasti sekä lääkeluokka että
käyttöohjeet; se helpottaa osaltaan lääkkeiden käyttöä merillä.

Sijainti lisää palvelujen tarvetta

Siirrymme seuraavaksi Hirvensaloon,
Turun lähisaarelle, joka yhdistyy mantereeseen sillalla. Hirvensalon apteekki on
panostanut monipuoliseen palveluun.
Apteekin yhteydessä toimii esimerkiksi terveyspiste. Sairaanhoitaja Han-

Kapteeni Jarkko
Moberg kertoo,
että laiva-apteekista on ollut pitkillä merimatkoilla
paljon apua.

na-Mari Kokon vastaanotolla onnistuvat
muun muassa rokotukset, verikokeet,
lääkeinjektioiden antaminen sekä haavanhoito. Palveluihin kuuluu myös liikunta- ja ravitsemusneuvonta.
– Asiakkaita on ollut mukavasti lapsista eläkeläisiin. Olen huomannut, että
kun ihmiset jäävät eläkkeelle, eikä heillä
ei ole enää työterveyshuoltoa, niin terveyspiste on hyvin luonteva asiointipaikka. Tänne on helppo tulla apteekkiostosten yhteydessä, Kokko kertoo.
– Asiakkaina on myös varsin paljon
työikäisiä. Asiointi sujuu terveyspisteessä nopeasti, eikä vaikkapa suhteellisen pienen asia takia tarvitse varata
erikseen aikaa terveyskeskuksesta.
Kokko arvioi, että terveyspisteen
suosioon vaikuttaa myös Hirvensalon
sijainti. Saari on portti kauempana
sijaitseville Satavan ja Kakskerran saarille.
– Lähin terveyskeskus on mantereella, apteekista noin neljän kilometrin
päässä. Se on monen hirvensalolaisen
mielestä turhan pitkällä. Satavassa ja
Kakskerrassa asuville etäisyyttä tulee
vielä enemmän.
Hirvensalon apteekin yhteydessä
toimii myös kosmetologin vastaanotto.
– Sekin on kätevää, koska käytännössä apteekissa myydään paljon ihonhoitotuotteita ja opastetaan ihon hoi-

toon liittyvissä asioissa, Kokko huomauttaa.

”Jaamme tietoa ja opimme uutta”

Kokko ja Ritari löytävät palvelujen
yhdistämisestä myös synenergiaetuja.
– Ravinto- ja liikuntaneuvonta
tukevat hyvin lääkehoitoa – ne voivat
jopa ennaltaehkäistä sairauksia niin,
että lääkkeitä ei edes tarvita, Kokko
miettii.
Apteekin tiskiltä on helppo ohjata
asiakkaita sairaanhoitajan vastaanotolle
ja päin vastoin.
– Aika tavallinen tapaus on asiakas,
jolla on korviin kertyneen vahan takia
kuulo-ongelmia. Samalla kun hän ostaa
vahaa pehmittävää ainetta, hän voi
varata ajan vaikka seuraavalle päivälle
korvien huuhteluun, Kokko kertoo esimerkin.
– Tai jos asiakkaan on vaikea pistää
lääkeinjektiota, hän voi saada tähän
apua sairaanhoitajalta, Ritari jatkaa.
Hän mainitsee saaneensa apteekkilaisena paljon tukea sairaanhoitajalta.
– Sairaanhoitaja on juuri oikea henkilö kertomaan vaikkapa siitä, minkälainen haavanhoito sopii mihinkin haavaan. Itse olen oppinut Hanna-Marilta
myös paljon rokotteista. Jaamme tietoa
ja opimme uutta toisiltamme, Jenni
Ritari miettii. F

M/S Pohjanmereltä
löytyy myös hyvin
varusteltu ensihoitolaukku ja paljon
sairaanhoidollisia
välineitä.
6/2019 FARMASIA 39

36-39_Farmasia_6-2019_Hyvä_esimerkki.indd 39
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TUTKITTUA
TEKSTI NINA GARLO-MELKAS

Farmasian ammattilaiset ovat halukkaita osallistumaan
antidopingtoimintaan, mutta arvioivat tarvitsevansa
neuvontatyönsä tueksi lisäkoulutusta – muun muassa
lisätietoa dopingaineiksi luokiteltavista aineista.

LISÄTIETO
DOPINGISTA

OLISI TARPEEN

L

ähes 70 prosenttia far
masian alan ammattilai
sista on kohdannut työ
uransa aikana antidopingneuvontaa tarvitsevia
asiakkaita, kuten kuntoili
joita tai kilpaurheilijoita.
– Tulokset ovat saman
suuntaisia kansainvälisesti tehtyjen tut
kimusten kanssa: tänä vuonna julkais
tujen urheilufarmasian 11 tutkimus
artikkelin kirjallisuuskatsaus summaa,
että farmasian ammattilaisilla on haluk
kuutta ja ammattitaitoa antidopingneu
vontaan, mutta osaamisessa on vielä ha
vaittu olevan kehittämis- ja koulutustar
peita, fysioterapeutti ja farmasian opis
kelija Mikko Lemettilä kertoo.
Lemettilä tutki farmaseutin lopputyö
nään, miten farmasian ammattilaisten
käyttämät lääkeneuvonnan tukityökalut
vastaavat lääkevalmisteisiin liittyvän
antidopingneuvonnan tarpeisiin ja mitä
valmiuksia farmasian alan koulutus
antaa antidopingtyöhön. Tutkimukseen
vastasi yhteensä 246 farmasian alan
ammattilaisista

Tutkimus on tärkeä yhden erityisasia
kasryhmän lääkeneuvonnan ja -infor
maation kehittämisen sekä ennaltaeh
käisevän terveysneuvonnan kannalta.
Se toteutettiin yhteistyössä A-klinikka
säätiön Dopinglinkin, Lääketietokes
kuksen ja Suomen urheilun eettisen kes
kuksen SUEKin kanssa.
– Farmasian maailmanjärjestö (FIP)
suositti vuonna 2014 antidopingohjeis
tuksessaan, että farmasian ammatti
laisten tulisi työssään korostaa terveys
liikuntaa, tarjota luotettavaa tietoa ra
vintolisien eduista ja haitoista, pysyä
ajan tasalla dopingaineiksi luokitelta
vista aineista, ymmärtää lääke- ja do
pingkäytön erot sekä estää tarvittaessa
dopingkäyttöön tarkoitetun lääkeaineen
toimittaminen, Lemettilä luettelee.

Tieto helposti saataville

88

prosenttia
farmasian alan
ammattilaisista kaipaa
tietoa ravintolisien ja
luontaistuotteiden
dopingriskeistä.

Farmasian ammattilaiset kaipaavat toi
mintamalleja ongelmakäyttäjän koh
taamiseen ja urheilijan lääkityksen eri
vapausneuvontaan. Yli 90 prosenttia oli
sitä mieltä, että lääkeaineen antidoping
tieto olisi hyvä sisällyttää lääkkeiden
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KAMUlääkehakupalvelu
KAMU-lääkehaku (kamu.suek.fi)
julkaistiin vuonna 2018 Lääketietokeskuksen ja Suomen urheilun
eettisen keskuksen SUEKin yhteistyönä. Palvelun avulla urheilija
voi tarkistaa Suomessa myytävien
itsehoito- ja reseptilääkkeiden dopingluokituksen sekä merkitä käytössä olevat lääkevalmisteet muistiin.
KAMU-verkkopalvelu ja -mobiilisovellus ovat käytettävissä
myös farmasian ammattilaisten
lääkeneuvonnan tukena, jos asiakkaana on antidopingneuvontaa
tarvitseva urheilija.
Palvelussa on käytössä symbolijärjestelmä, jossa vihreä merkitsee sallittua, keltainen ehdoin
kiellettyä ja punainen kiellettyä
lääkeainetta. KAMUssa on myös
kiellettyä ainetta sisältävän lääkkeen kohdalla ohjeistus erivapausmenettelyyn.

tuoteinfoon. Vastaajista 77 prosenttia
toivoi, että antidopingtieto integroitai
siin apteekkitietojärjestelmän tietoläh
teisiin.
Suurin osa vastaajista (86 %) oli sitä
mieltä, että asiakkaalla tulisi olla mah
dollisuus ilmoittaa Omakanta-palveluun
olevansa dopingtestauksen alainen ur
heilija.
Tietoa dopingaineiden haitta- ja yh
teisvaikutuksista muiden lääkkeiden
kanssa toivoi 83 prosenttia vastaajista.
Lisäksi 88 prosenttia kaipasi tietoa ra
vintolisien ja luontaistuotteiden dopin
griskeistä.
Mikko Lemettilän mukaan lääkeneu
vonnan tukityökaluissa on tällä het
kellä niukasti antidopingneuvontaa tu
kevia tietolähteitä. Tärkeintä urheilijan
ja kuntoilijan lääkeneuvonnan kannalta
on, että lääkettä koskeva antidoping
tieto osataan etsiä luotettavasta läh

teestä ja, että tieto on helposti saatavilla
apteekkitietojärjestelmästä.
Vaihtoehtoina on Lemettilän mukaan
esimerkiksi dopingluokituksen sisällyt
täminen kutakin lääkettä koskevaan
tuoteinfoon ja/tai antidopinginformaa
tion integroiminen apteekkitietojärjes
telmän tietolähteisiin (Pharmaca Fen
nica, Terveysportti, Tieto-Tippa) sekä
lääkeneuvonnan päätösvaiheen lop
puinforuutuun.
– Jos ajatellaan laajemmin, niin hyö
dyksi olisivat myös toimintamallit eri
tyyppisten asiakkaiden kohtaamiseen,
kuten erivapausneuvontaa tarvitsevan
dopingtestauksen alaisen urheilijan tai
kuntoilevan steroidikäyttäjän kohtaa
minen.
– Terveysportin ”Raskaus ja imetys”,
”Lääkkeet ja munuaiset”, ”Lääkkeet ja
maksa” -tietokantojen tapaan näkisin
myös ”Lääkkeet ja urheilu” -tietokannan
käyttökelpoisena. Tietokanta voisi
kattaa muun muassa antidopingin, tukija liikuntaelinongelmien kuntoutuksen,
ravitsemuksen sekä terveysliikuntasuo
situkset.

Syventäviä kursseja
osaamisen tueksi

Dopingista on tällä hetkellä yksi luento
farmasian koulutusohjelman pakolli
sella toksikologian kurssilla. Aihetta si
vutaan myös valinnaisella myrkytys- ja
huumausaineanalytiikan kurssilla.
– Nämä toimivat hyvinä johdatuk
sina aiheeseen, mutta urheilu- ja antido
pingaiheista syventävää kurssia ei far
masian koulutustarjonnassa ole, Lemet
tilä kertoo.
Yliopiston tai Farmasian Oppimis
keskuksen tarjoama Lääkkeet ja urheilu
-kurssi olisi Lemettilän mukaan hyödyl
linen.
– Yhdessä kansainvälisessä tutkimuk
sessa farmasian ammattilaiset osallis
tuivat kuusi viikkoa kestävään urheilufar
masiakoulutukseen. Tavoitteina oli muun
muassa tunnistaa suorituskykyä paran
tavat ja kielletyksi luokitellut aineet, tu
tustua dopingvalvontaan ja dopingai
neiden testaus- ja tunnistamismenetelmiin
sekä laatia urheilijoille suunnattu esitelmä
suorituskykyä parantavasta lääkeaineesta
tai ravintolisästä, Lemettilä kertoo. F
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LIITTO PALVELEE
KOONNUT TIINA PARIKKA

EDUNVALVONTA LIITON
TÄRKEIN TEHTÄVÄ
Farmasialiiton jäsenkysely osoittaa, että
jäsenkunta luottaa liittoon edunvalvojana.
Tärkein tietolähde on Farmasia-lehti.
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Vastaajien asema
Jäsenkyselyyn vastanneista 746 jäsenestä
3/4 oli farmaseutteja. Muita ammattiryhmiä edustivat mm. farmasian tohtori, laboratorioanalyytikko ja filosofian maisteri.
n
n
n
n

farmaseutti
proviisori
farmaseuttiopiskelija
proviisoriopiskelija
muu

64%

vastaajista on kuulunut
Farmasialiittoon
yli 10 vuotta.

45 %

vastaajista saa tietoa Farmasialiiton
toiminnasta tämän lehden sivuilta.
Uutiskirje (64 %), sähköposti (52 %)
ja Fimnet (50 %) tulevat seuraavina.

,

Jäsenlehtiä Farmasiaa
ja Dosista on lukenut
yli 84 prosenttia
vastaajista.

SUOMEN

Lääkinnällistä

mukainen 1
-suosituksen
Käypä hoito yskään yli 1-vuotiaille
hoito akuuttiin
53 % ja2paransi
61%
Vähensi yskimistä
unen laatua

FARMASIALIITON

90 % ja

tuki ongelmatilanteissa

75%
ja
g/ ml
Mielikki yskähuna
hunajaa 0,7

Taloudellinen
edunvalvonta

on vastaajien mielestä
Farmasialiiton tärkein
tehtävä.

4/2019

JÄSENLEHTI

Mukana
Galenos!

Uutuus

HYVÄ US
KOKEM

Harjoittelusta issa
sairaala-apteek
opintojen

ja turvallinen

Tehokas
annosteltava
ja helposti laatu
• Juokseva
• Lääkinnällinen
ja puhdistettutestattu
• Tasalaatuinen
itiöitä
ja mikrobiologisesti
-bakteerin
botulinum
• Kemiallisesti
esim. Clostridium
• Ei sisällä

Valmistettu

on hyötyä
suunnittelussa.
SIVU 27

Suomessa.

JA YMPÄRISTÖ
LÄÄKKEET päätyy yhä
Lääkejäämiä
s. 18
ympäristöön.

yskänärsytykyli 1-vuotiaiden ja enintään
Käyttöaihe: 5ml tarvittaessa 4 kertaa
(0,7g/ml).
vuotta:
hunajaliuosnieltynä. Lapset yli 1 tarvittaessa ja enintään
kunnes oireet
10ml
lääkinnällinen
kautta
yskänärsytykseen
juo 15 minuuttia
Apteq Mielikki ja antotapa: Suunyli 12 vuotta ja aikuiset:
Älä syö taihunaja 0,7g/ml,
Lapset
lapsille. Tarvittaessa
seen. Annostus
yhteyttä lääkäriin.
alle 1-vuotiaille
4 kertaa vuorokaudessa.
Ei saa antaa 1-2 viikkoa, ota Koostumus: Lääkinnällinen
kestää
200ml
natriumhydroksidi.
vuorokaudessa.
Mikäli yskä
Med 2010;16:787-93.
helpottavat. oton jälkeen. Pakkauskoko:
vesi, natriumbentsoaatti,
Complement
puhdistettu
et.al. J Altern
valmisteen
2. Shadkam
Duodecim.
glyseroli, sitruunahappo,
1. Käypä

hoito, Suomalainen

TARPEEN
NEUVONTA
vaikutus perustuu
Lääkkeiden käyttöön.
oikeaan

s. 30

26.8.2019
24.8.2019

16.04
17.55

1
25.8.2019

dd 2
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KARIUTUI
tes
OPTIOVUOSI
s. 22
Koko apteekkialan
nyt uudelleen.
neuvotellaan

Lääkäriseura

20.11
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Ammatillinen edunvalvonta,
kuten vaikuttaminen
lääkepolitiikkaan ja
koulutuslinjauksiin, on tärkeää
38 prosentin mielestä.
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46%

22%

6%

26%
Ei tietoa /
ei luottamusmiestä

Kuinka hyvin nykyisellään
luottamusmiestoiminta
työpaikallasi palvelee
tarpeitasi?

Työsuhdeneuvontapalvelua on käyttänyt
yli puolet vastaajista.

Urapalveluista suosituimpia ovat
webinaarit ja koulutukset, jotka
tavoittavat yli kolmanneksen.

84%

jäsenistöstä lukee Farmasialehteä ja tieteellistä
verkkojulkaisua Dosista.

Ammatilliset koulutukset ovat tavoittaneet 56 prosenttia
jäsenistöstä.

Fimnetiä
hyödyntää 72 %
vastaajista.

Työskentelysektori
Vastaajista kaksi prosenttia
edustaa muita sektoreita,
kuten yksityistä sairaalaa
tai muuta yksityistä alan
yritystä tai on työtön tällä
hetkellä.
n
n
n
n

Apteekki
Kunta
Teollisuus ja tukku
Opiskelija
muu
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Farmasialiiton
lomaosake
Vierumäellä

Voit hakea
lomaviikkoja
sähköpostitse:

sirpa.varesvuo@farmasialiitto.fi

Laita viestiin yhteystietosi
ja tieto, mistä viikosta
olet kiinnostunut.

Talvikauden huoneisto Vierumäellä
on nyt haussa viikoille 9 ja 10.

Rivitalohuoneisto Golf Resortista
• 90m2; oh, k, mh + kp x 2, wc, s, ulkoterassi,varasto.
• Makuusijoja 6 henkilölle.
• Lomahuoneiston hinta 550 euroa/viikko.
• Viikkohintaan sisältyvät liinavaatteet ja siivous.
• Vuokraviikko on perjantaista perjantaihin.
Lomaviikot arvotaan välittömästi hakuajan päätyttyä
kaikkien niiden kesken, jotka ovat toimittaneet
hakemuksen Farmasialiittoon 31.12.2019 mennessä.
Ensisijaisia hakijoita ovat jäsenet, joilla ei ole ollut
edellisellä kaudella varausta. Vahvistus lomaviikon
saaneille lähetetään heti hakuajan umpeuduttua.

FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA
JÄSENPALVELUT

029 7010 1090 (arkisin klo 11–12)
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi

TYÖSUHDENEUVONTA

KOULUTUSPOLITIIKAN JA
URAPALVELUIDEN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

Sanna Passi

TYÖVOIMAPOLIITTINEN ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

029 7010 1091 (arkisin klo 11–12)
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi

Marketta Hakkarainen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ,
FM, HSO-SIHTEERI

PUHEENJOHTAJA, PROVIISORI,
TOKSIKOLOGI

Antti Kataja

TOIMITUSJOHTAJA,
FARMASEUTTINEN JOHTAJA,
FARMASEUTTI, M. ENG

OLEMME
SIIRTYNEET
SÄHKÖISEEN
AJANVARAUKSEEN:
farmasialiitto.fi

Tuija Metsäaho

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ,
PROVIISORI

HALLINNOLLINEN SIHTEERI

Anne Hautala

Sirpa Varesvuo

OPISKELIJATOIMINNAN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,
TRADENOMI

Riitta Uusi-Esko

Suvi Luukko

Katja Sippola

TYÖMARKKINAJOHTAJA,
OTM, HTM

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA,
FARMASEUTTI

VANHEMPI
NEUVONANTAJA, VTT

Annukka Lankila

Jenni Lakso

Pekka Perttula
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Apurahoja
haettavana
Suomen farmaseuttisen
yhdistyksen hallitus julistaa
haettavaksi tutkimusja koulutusrahaston apurahat.
Rahastosta myönnetään
henkilökohtaisia apurahoja
1) väitöskirjaan johtavaan tieteellisten
jatko-opintojen tekemiseen
(myönnetään enintään kuuden
kuukauden ajaksi),
2) tieteellisten kokousten järjestämiseen,
3) tieteellisiin kokouksiin tai tutkijan- ja
jatkokoulutustilaisuuksiin osallistumista
varten sekä
4) Suomen ja Viron välisen
tutkijanvaihdon matka- ja
majoituskuluihin. Materiaali- ja
ainekuluihin ei myönnetä rahoitusta.
Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää
Suomen farmaseuttisen yhdistyksen
hallitus. Apurahat jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa huhtikuussa.
Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen
kautta 1.1.-31.1.2020,
pro.tsv.fi/finpharmsociety
Apurahan saajan tulee kolmen
kuukauden sisällä apurahan käytön
jälkeen antaa selvitys apurahan käytöstä.

Apteekkien
luottamusmiesten
2020 kurssit:
Tule mukaan kursseille
luottamusmiesten iloiseen, aktiiviseen ja
keskustelevaan joukkoon. Koulutuksia
järjestetään vuonna 2020 seuraavasti:
Alueelliset luottamusmiespäivät
kuudella paikkakunnalla:
Lappeenranta › to 23.1.2020 (vk 4)
Kuopio › pe 24.1.2020 (vk 4)
Helsinki › ke 5.2.2020 (vk 6)
Tampere › to 6.2.2020 (vk 6)
Seinäjoki › to 13.2.2020 (vk 7)
Oulu › pe 14.2.2020 (vk 7)

Luottamusmiesten peruskurssi:

Kuopio › to 23.–pe 24.4.2020 (vk 17)

Luottamusmiesten neuvottelutaidon
kurssi/peruskurssin osa:
Helsinki › ke 23.9.2020 (vk 39)

Luottamusmiesten jatkokurssi

Helsinki › to 29.–pe 30.10.2020 (vk 44)

Lisätietoa koulutusten sisällöstä löydät
Farmasialiiton tapahtumakalenterista.
Ilmoittautumiset kursseille tapahtuvat
jäsenportaali Morttelin kautta.

Luottamusmies
saa tehtävässään
aina uutta
osaamista ja
yhteistyöverkostoja.
(Farmasia-lehti 1/2019)
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MERKITSE
JO NYT
KALENTERIIN!

Tervetuloa Farmasialiiton
ja Orion Pharman
yhteiseen alueelliseen
koulutusiltaan tiistaina
31.3.2020.

Koulutuksessa käsitellään ensin tyypin 2
diabeteksen hoitotasapainon merkitystä
sydän- ja verisuonitaudeissa sekä lisäksi
keskitytään keinoihin käsitellä vaikeita
asiakastapauksia.
Koulutus alkaa klo 17 ruokailulla ja
ilta päättyy klo 20.35. Ohjelma
tarkentuu myöhemmin.
Koulutuspaikkakunnat ovat:
Helsinki (päälähetyspaikkakunta),
Tampere, Lahti, Lappeenranta, Kouvola,
Turku, Pori, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio,
Joensuu, Oulu, Kajaani ja Rovaniemi.

		Tervetuloa
Farmasialiiton jäsenet

KUTSU
KOULUTUS

Farmasialiiton ja Biocodexin yhteiseen
koulutusiltaan tiistaina 21.1.2020.

Koulutuksessa käsitellään ärtyvän suolen oireyhtymän
hoitoa sekä suolistomikrobiston merkitystä terveydelle.
Koulutuksen ohjelma ja aikataulu
17.00
17.45
18.00
18.30
19.00

Ruokailu
Tervetuloa
Farmasialiitto ja Biocodex Oy
Ärtyvän suolen oireyhtymä
Gastroenterologian professori Markku Voutilainen, Turun yliopisto ja TYKS
Mikrobiomi ja terveys
Tutkimuspäällikkö Eveliina Munukka, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikkakunnat ovat:
Turku (päälähetyspaikkakunta), Helsinki, Tampere, Kuopio ja Oulu.
Tarkemmat tiedot paikoista löytyvät Farmasialiiton verkkosivujen tapahtumakalenterista.
Koulutukseen voi osallistua myös etänä. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki lähempänä koulutusta.
Koulutusillan luennot videoidaan koulutuspaikkakunnille. Paikkakunnilta on mahdollisuus lähettää kysymyksiä
online. Ilmoittautuminen 7.1.2020 mennessä Farmasialiiton verkkosivujen tapahtumakalenterin kautta.
Tervetuloa!
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MUISTATKO?
Kuvassa Matti Orkovaara
(vas.), Eila Laaksonen ja
Ulla Aittokoski.
(Semina 6/1996)

Liittovaltuustolle
kolme aloitetta

”Toukokuussa kokoontuva Farmasialiiton liittovaltuusto
saa puitavakseen kolme aloitetta. Lahden jäsenyhdistys
ehdottaa, että liitto hankkisi ainakin alueellisille
jäsenyhdistyksille faksit tiedonkulun nopeuttamiseksi.
Toisessa aloitteessa FO-Kuopio esittää hankittavaksi
kaksi opiskelija-asuntoa Kuopiosta ja kolmannessa
Satakunta toivoo Helsingistä huoneistoa jäsenistön
virkistyskäyttöön.”
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KOLUMNI

Ylväs
parivaljakko:
suomalainen
sotilas suomenhevosensa
kanssa.
SA-KUVA

Talvisodan hengessä

P

aukkupakkasten huurruttama talvinen metsä,
pieni sitkeä kansakunta vastassaan lumeen
hukkuva vainolainen, rytkyihin puettu armeija,
kotirintaman naisten työ ja loimuavista kylistä
karkaavat evakkoreet.
Talvisota on myytti, kansalaisten ja kansakunnan
sankaritarina. Nykypolvelle se ei enää ole niin tärkeä,
mutta se oli vuosikymmeniä suomalaisen identiteetin
perusta. Pieni Suomi nöyryytti suurta Neuvostoliittoa.
1970-luvulla osasimme hymyillä talvisodalle identiteettimme lähteenä. Kerrottiin tarinaa, miten saksalainen, ranskalainen, englantilainen ja suomalainen
tiedemies matkasivat Afrikkaan kirjoittaakseen kirjan
norsuista. Englantilaisen kirjan otsikko oli Miten norsuja metsästetään? Ranskalainen otsikoi: Norsujen rakkauselämä. Saksalaisen ahkerointi tuotti teoksen Johdatusta tutkimukseen norsujen alkuperästä ja historiasta I-VIII. Suomalainen kirjoitti kirjan Norsu ja
Suomen talvisota.
Tarina tuli mieleen löytäessäni piirongin laatikosta
talvisodasta emäntä Amanda Perttulalle lähetetyn
kirjeen. 20.2.1940 päivätyssä kirjeessä kerrottiin Erkin
terveiset.

Erkki oli yksi 60 000:sta syksyn 1939 kutsunnat
läpäisseestä ja palvelukseen kelpuutetuista. Palveluspaikaksi tuli kenttätykistö. Palveluspaikkakunnasta ei
ole tietoa.
Erkin kohtalotovereita – kotoa haettuja ja sodan töihin
pakotettuja – oli talvisodassa 71 800. Sotarintamalle jäi
kymmenesosa, 7 200 ei koskaan palannut kotiin.
Erkki ei joutunut aivan etulinjaan. ”Tästä on etulinjalle ja iivanaan matkaa neljä kilometriä”, kerrotaan
”terveiset täältä jostakin” lähetetyssä kirjeessä. Erkistä
itsestään ei ollut kirjoittajaksi, eikä puhujaksi.
Erkki oli sotahevonen.
”Varmaan ihmettelette, että mitäs ja kuka on toi, joka
kirjoittaa. Minä olen teidän hevosenne Erkin hoitaja ja
kirjoitan tässä pari riviä. Te varmaan mielellänne otatte
tietoja, minkälaisissa oloissa on hevosenne.”
Hoitaja vakuuttaa hevosen olevan hyvässä hoidossa: ”Sillä on nyt hyvä talli, oikeen sementtilattia ja
krupu ja täytyy pitää aina jotakin kuiviketta alla, sillä
muuten se on kylmä tuo lattia, ja liukas.”
”Ei se hullumpi ole ajaa, vähän laiska on, mutta kyllä
se on hyvä, että pitää lihansa, ettei liikaa hypi. Muuten
kyllä se tietää, että on jotain erikoista, että on sota. Kyllä
se pelkää, kun ammutaan ja kranaatti vinkuu.”
Kirjeen lopussa luonnehditaan: ”Se on hyvin ihmisrakas tuo Erkki. -- Niin toivotaan, että sota loppuu.
Tekin saisitte hevosenne takaisin ja varmaan hyvässä
kunnossa, kun mä sitä hoidan.”
Erkki palasi sodasta keväällä 1940. Juhannuksena
1941 edessä oli taas lähtö sotaan, nyt yli kolmeksi vuodeksi.
Satakuntalaiseen Lassilan kylään rahjusti syksyllä
1944 hevoskolonna, väsyksissä ja päät nuojahdellen.
Sodasta selvinneitä hevosia tuotiin kotiin. Parikymmentä kilometriä kuljettuaan, erään aukean kohdalla
yksi hevonen säpsähti. Pää nousi. Maisema oli Erkille
tuttu, kotipelto. Jäntereihin tuli varsamaista voimaa ja
hirnuntaan kantavuutta.
Vuosikymmenet jälkeenpäin kerrottiin tarinaa
kolonnan kärjessä vettynein silmin laukanneesta
Erkistä, joka muiden jatkaessa matkaa kylään kääntyi
vasemmalle, klopotteli mäen ylös ja tuli kotipihaan.

Pekka Perttula

Taas oli lähtö sotaan,
nyt yli kolmeksi
vuodeksi.
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Parempaa apteekista
Ainoa by Apteq

/

SOVUSSA LUONTOSI KANSSA

Uusi
tuotesarja!

HYVINVOINTIA ILMAN
TURHIA LISÄAINEITA

LEMPEÄ LUONNOLLE

PUHDASTA LAATUA
LÄHELTÄSI

Kaikki kotimaisen
Ainoa-tuotesarjan vitamiinit
ja ravintolisät sisältävät
vaikuttavan aineen lisäksi
aina vain yhden välttämättömän, hyvin siedetyn puupohjaisen täyteaineen. Karsimme tuotteista kaiken ylimääräisen, jotta ne sopivat niin
allergisille ja vegaaneille
kuin erikoisruokavalioita
noudattaville sekä lisäaineita
karttaville.

Sanoimme kyllä puhtaudelle
ja kestävälle hyvinvoinnille.
Lisäaineettomat Ainoa-tuotteet valmistetaan ekologisesti lähelläsi. Pakkauksiin
valitsimme öljyttömän kasvipohjaisen muovin, jonka
hiilijalanjälki on negatiivinen
eli pakkaukset sitovat ilmakehästä hiilidioksidia.

Valitsimme kotimaisuuden,
turvallisuuden ja varmuuden.
Haluamme tarjota vain
taatusti puhtaita ja laadukkaita tuotteita, ja siksi
Ainoa-sarjan tuotteet on
kehitetty ja valmistettu
Suomessa, sekä ne ovat
saatavilla vain apteekeista.

A I N O A S TA A N O L E N N A I N E N
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