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Ville Perälä lähti uuden
työn perässä Italiaan
juuri ennen rajojen
sulkeutumista.
Lääketieteellisen
asiantuntijan työ
hoituu etänä.
SIVU 14

Oikeus voida hyvin
Laki velvoittaa kitkemään häirinnän
ja syrjinnän työpaikoilta. s. 22
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Rahoitusta luvassa
Lääkehuollon tiekartta edistyy ensi
vuoden alusta alkaen. s. 30

Globaali terveysuhka
Antibioottiresistenssiä vastaan
taistellaan proteiinien avulla. s. 40
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Jopa 12 tunnin lievitys
lihas- ja nivelkipuun sekä
nivelrikosta johtuvaan kipuun.

Riittoisa reseptipakkauskoko 180 g

Nopeasti imeytyvä Voltaren Forte -kipugeeli sisältää tulehdusta hoitavaa potenttia lääkeainetta
(diklofenaakki), joka varastoituu ihoon ja vapautuu sieltä tasaisesti ihonalaisiin kudoksiin.
Annostelu 12 tunnin välein riittää.
Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli
Vaikuttava aine: diklofenaakkidietyyliamiini 23,2 mg/g vastaa 20 mg/g diklofenaakkinatriumia. Käyttöaiheet: Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:
Nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun lyhytaikainen paikallishoito. Aikuiset (18 vuotta täyttäneet): Nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Annostus ja antotapa: Kipeytyneen alueen laajuudesta riippuen hierotaan 2–4 g (5–10 cm)
geeliä ihoon 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illalla). Hoidon kesto riippuu käyttöaiheesta ja kliinisestä vasteesta. Itsehoidossa Voltaren
Forte -geeliä ei pidä käyttää nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun hoitoon yli 2 viikon ajan,
eikä nivelrikosta johtuvan kivun hoitoon yli 3 viikon ajan, ellei lääkäri toisin määrää. Jollei kiputila parane tai se pahenee 7 päivän itsehoitokäytön jälkeen,
suositellaan kääntymistä lääkärin puoleen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin geelin apuaineelle. Potilaat, jotka ovat saaneet asetyylisalisyylihapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käytön yhteydessä astma-, urtikaria-tai akuutin riniittikohtauksen. Raskauden viimeinen
kolmannes. Alle 14-vuotiaat. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Systeemisten haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea pois, jos Voltaren
Forte -geeliä käytetään suhteellisen suurille ihoalueille tai kauan. Geeliä tulee käyttää vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee
välttää, eikä sitä saa koskaan ottaa suun kautta. Hoito on lopetettava, jos valmisteen käytön jälkeen kehittyy ihottumaa. Geeliä ei pidä käyttää ilmatiiviin
okkluusiositeen kanssa. Valmiste sisältää propyleeniglykolia, joka saattaa aiheuttaa lievää, paikallista ihoärsytystä. Valmiste sisältää myös butyylihydroksitolueenia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita tai ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä, koska diklofenaakin systeeminen imeytyminen iholle annettaessa on vähäistä. Raskaus ja imetys: Diklofenaakkia ei pidä käyttää ensimmäisen
ja toisen raskauskolmanneksen aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä. Tällöin annoksen tulee olla mahdollisimman pieni ja hoidon keston
mahdollisimman lyhyt. Diklofenaakki on vasta-aiheinen kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Diklofenaakki erittyy pieninä määrinä rintamaitoon.
Hoitoannoksina käytetty Voltaren Forte ei todennäköisesti kuitenkaan vaikuta imetettävään lapseen. Valmistetta saa käyttää imetyksen aikana vain, jos
terveydenhuoltohenkilöstö neuvoo potilasta tekemään niin. Tällöin valmistetta ei saa levittää imettävien naisten rinnoille eikä laajoille ihoalueille, eikä
sitä saa käyttää pitkiä aikoja. Haittavaikutukset: Infektiot: Hyvin harvinainen: Pustuloosi ihottuma. Immuunijärjestelmä: Hyvin harvinainen: Yliherkkyys
(urtikaria mukaan lukien), angioedeema. Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: Hyvin harvinainen: Astma. Iho ja ihonalainen kudos: Yleinen: Ihottuma,
ekseema, eryteema, dermatiitti (mukaan lukien kosketusdermatiitti), kutina. Harvinainen: Rakkulaihottuma. Hyvin harvinainen: Valoherkkyysreaktio. Lue
huolella valmisteyhteenveto. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 5.10.2018. Perustuu 23.4.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Itsehoitopakkaukset ja hinnat 1.5.2020 (voh+alv): Tuubi 50 g (18,90 €), tuubi 100 g (26,90 €), tuubi 120 g (29,90 €). Reseptipakkaukset ja hinnat 1.5.2020 (voh+alv): Tuubi 180 g (28,44 €).
Eivät kuulu korvausjärjestelmän piiriin. Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh. 0800 77 40 80,
s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2020 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
12/2019, CHFIN/CHVOLT/0051/19
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Mylan on nyt
Viatris
Mylan jatkaa yhteistyötä
suomalaisten
apteekkien kanssa.
Yrityksemme nimi on nyt
Viatris.
Viatris mahdollistaa
terveemmän elämänkaaren
meille kaikille,
maailmanlaajuisesti.
Toimintamme perustuu
saatavuuteen, johtajuuteen ja
kumppanuuteen.
Saatavuus
Tarjoamme laadukkaita ja
kohtuuhintaisia lääkkeitä
maailmanlaajuisesti kaikissa
olosuhteissa.
Johtajuus
Edistämme innovatiivisia ratkaisuja
potilaiden hyväksi huomioiden
kestävän kehityksen periaatteet.
Kumppanuus
Yhdistämme ihmiset, tuotteet
ja palvelut hyödyntäen
asiantuntemustamme.
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Jäsenen asialla
Loppuvuosi on yleensä hyvää aikaa käydä läpi kulunutta vuotta ja pohtia
sinä aikana tapahtuneita asioita. Tutkimalla menneisyyttä voi hiukan asemoitua myös tulevaisuuteen.
Viime viikolla olisin vielä sanonut, että tulevaisuus näyttää sumuiselta,
mutta tätä kirjoittaessa on juuri uutisoitu pienestä valonpilkahduksesta,
kun ensimmäiset ja alustavat tulokset koronavirusrokotteesta vaikuttavat
erittäin hyviltä. Matkaa vielä on, mutta se ensimmäinen konkreettinen
valonpilkahdus on nyt näkyvissä.
Pysytäänpä kuitenkin vielä vuodessa 2020. Ensimmäisenä on todettava, että te, rakkaat jäsenet, olette tehneet
loistavaa työtä. Farmasian ala on ehkä pieni, mutta meillä
on alana ja ammattilaisina keskeinen rooli lääkehuollon
ja lääkitysturvallisuuden huolehtimisessa. Ja se on korona-aikana onnistunut erinomaisesti. Jos mietitään ympäröivää maailmaa, lääkehuolto on toiminut Suomessa, ja
kiitos siitä kuuluu erityisesti teille. Ammattitaidollanne
on ollut suuri merkitys sujuvan lääkehuollon turvaamisessa.
Koronaviruspandemia on vaikuttanut meidän kaikkien toimintaan voimakkaasti. Farmasialiiton osalta tämä
tarkoitti keväällä tapahtumien siirtämistä ja peruuttamista, mikäli niitä ei voitu toteuttaa etänä. Kesä mahdollisti tilanteen rauhoituttua pienimuotoisia ulkotapahtumia kuten sieniretkiä, mutta loppusyksystä koronavirustapausten määrien kasvu pakotti jälleen siirtämään kaikki tapahtumat ja tilaisuudet etätilaisuuksiksi.
Korona-aika vaikuttaa myös yhteydenpitoon, kun
luonnolliset kohtaamiset ovat vähentyneet. Tällöin
vaarana voi olla, että kynnys pienempien asioiden
kysymiseen nousee liian suureksi. Vaikka Farmasialiitto onkin siirtänyt tapahtumiaan etätapahtumiksi,
olemme edelleen täällä teitä, jäseniä, varten.
Kuulin palautetta, että webinaarimme
ovat lähteneet täyttymään nopeasti ja
se on aiheuttanut pohdinnan, että vieläkö ehtii mukaan. Yksikään webinaari
ei kuitenkaan ole tänä poikkeusaikana
ollut täynnä. Paikkoja pyritään järjestämään aina, kun se on mahdollista.
Meihin voi olla yhteydessä, olipa
kyse työsuhdeneuvonnasta, urapalveluista tai siitä, mahtuuko webinaariin mukaan.
Tätä jäsenten etujen ajamista
jatkamme myös ensi vuonna. Nyt on
kuitenkin hyvä hetki kiittää teitä vuodesta 2020 ja toivottaa oikein hyvää ja
rauhallista joulua sekä onnellista uutta
vuotta!

Olemme
edelleen täällä
teitä, jäseniä,
varten.
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HÄN

TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA TIMO PORTHAN

Päivi Aho
› Valmistui farmaseutiksi 1980
› Työskenteli Yliopiston apteekissa farmaseuttina
1,5 vuotta täyspäiväisesti ja sen jälkeen
opintojen ohessa
› Valmistui proviisoriksi 1986
› Aloitti Orionilla tutkijana 1986
› Siirtyi kliinisen farmasian projektipäälliköksi 1998
› Siirtyi projektihallinnon osastolle johtamaan
lääkekehitysprojekteja 2000
› Otti koko osaston johtamisen ja kehittämisen
vastuulleen 2004
› Eteni liiketoimintajohtajaksi (keskushermosto,
syöpä- ja tehohoito) 2008
› Siirtyi liiketoimintajohtajaksi eläinlääkepuolelle 2018
› Asuu miehensä ja kahden koiransa kanssa Vantaalla

– Olen esimiehenä pyrkinyt
tukemaan
alaisteni
kehittymistä ja
avaamaan heille
mahdollisuuksia, Päivi Aho
kannustaa.
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Muutos työnkuvassa
on aina pieni kriisi,
joka haastaa löytämään
ratkaisuja ja pysymään
nöyränä.

Jotain vanhaa,
jotain uutta
Proviisori Päivi Aho on tehnyt lähes koko työuransa
Orionilla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi ollut
samassa työssä kaikki 34 vuotta.
– Olen ollut aina utelias oppimaan uutta. Kun olen
yhdessä tehtävässä kokenut oppineeni ja saaneeni
homman haltuun, olen halunnut kokeilla jotain uutta.
Isossa organisaatiossa se on ollut mahdollista, Aho
kertoo.
Proviisoriopintojen lopussa Aho haaveili vielä tutkijan työstä yliopistolla. Farmakologian pro gradu -tutkimustyötä kuitenkin tarjottiin Orionilta tulehduslääkkeiden parista.
Valmistumisen jälkeen Aho aloitti Orionilla nonkliinisen kehitystyön tutkijana. Seuraavat 11 vuotta hurahtivat muun muassa Parkinsonin taudin hoitoon käytettävän entakaponin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa
käytetyn levosimendaani-lääkeaineen tutkimuksissa.
– Kun myyntilupahakemukset lääkkeille oli saatu valmiiksi, tuli tunne, että tämä prosessi on nyt nähty. Sain
siirron kliinisen tutkimuksen puolelle projektipäälliköksi. Pari vuotta myöhemmin perustettiin projektinhallinto-osasto, johon siirryin projektijohtajaksi.
Omien projektien johtamisen lisäksi Aho johti myöhemmin koko osastoa. Vastaan tulivat samat lääkkeet,
joiden kehitystyön alkuvaiheen parissa hän oli aiemmin
työskennellyt.
Vuonna 2008 häntä pyydettiin liiketoimintajohtajaksi keskushermostoliiketoiminnan pariin. Välillä
hän johti myös syöpä- ja tehohoitoliiketoimintaa.
– Nyt tehtäväni oli vastata lääkkeiden globaalista
liiketoiminnasta ja lääkkeen koko elinkaaren hallinnasta.
Lääkekehitystyöstä lapsesta asti haaveillut Aho
oli jo saavuttanut unelmansa, kun kollega ehdotti
osastojen vaihtoa.
– Minulla on vielä joitakin työvuosia jäljellä,
joten päätin tarttua tähän tilaisuuteen, Aho
sanoo.
Uudet mahdollisuudet ovat olleet aina kiinni
omasta aktiivisuudesta. Orionilla on myös
tuettu sisäistä liikkuvuutta.
– Kyse on myös sattumasta ja siitä, että
osuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, Aho
tuumaa.
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162 000 000
Suomen Apteekkariliiton mukaan apteekkarit tilittivät viime vuonna valtiolle
162 miljoonaa euroa henkilökunnan palkkojen ennakonpidätyksiä ja lakisääteisiä maksuja.

Jäsenkortti 2021
Mobiilijäsenkorttimme voimassaoloaika
päivittyy korttiin automaattisesti.
Jos sinulta kortti puuttuu, voit pyytää
latauslinkin jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.
Jäsenpalvelusta saat myös paperisen
jäsenkortin, jos sinulla ei ole mahdollisuutta
ladata mobiilijäsenkorttia.

Jäsenmaksut kuntoon
Farmasian opiskelijoilta
merkittävä lahjoitus kestävän
kehityksen professuurin tueksi
Helsingin yliopistoon tavoitellaan maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria, jonka tavoitteena on
vahvistaa alan osaamista Suomessa ja maailmalla. Farmasian
opiskelija- ja ainejärjestö Yliopiston farmasiakunta, YFK, lahjoitti
professuurin tueksi 200 000 euroa.
Kestävää kehitystä on farmasian tiedekunnassa edistetty kootummin vuodesta 2015 alkaen, jolloin Helsinki Challenge -ideakilpailun yhteydessä perustettiin aiheeseen keskittynyt Generation Green -tiimi.
YFK:n säännöissä on mainittu yhdistyksen yhdeksi tarkoitukseksi farmasian opetuksen kehittäminen. Satavuotisjuhliensa
yhteydessä 1988 YFK lahjoitti tiedekunnalle biofarmasian professuurin.

Ajanvaraus
Muistathan, että työsuhdeneuvonta ja jäsenpalvelu
palvelevat puhelimitse myös päivystysajan (klo 11–12)
ulkopuolella! Voit varata henkilökohtaisen soittoajan
ajanvarauksestamme: nettiaika.fi/farmasialiitto.
Varaa itsellesi sopiva ajankohta, ja me soitamme sinulle.

Vuoden 2021 jäsenmaksulaskut lähetetään tammikuun alussa. Viitenumero muuttuu, joten muista aina
tarkistaa uudesta laskusta numerot ja päivittää ne esimerkiksi tallentamiisi laskupohjiin. Oikean viitenumeron
käyttäminen varmistaa, että jäsenmaksusi kirjautuvat
oikein ja pidät näin jäsenyytesi voimassa.
Siirtymällä e-laskutukseen laskujen maksaminen helpottuu. Tällöin viitenumero ja muut maksutiedot ovat
automaattisesti oikein, eikä niitä tarvitse itse muuttaa.
Saadaksesi e-laskutuksen käyttöösi sinun tulee tehdä
e-laskutussopimus verkkopankissasi.
Alennetun jäsenmaksun hakemukset vuodelle
2020 tulee toimittaa jäsenpalveluun 28.2.2021 mennessä. Hakemuksen voit tehdä sähköisesti kirjautumalla
jäsenportaali Mortteliin (https://mortteli.crmieportal.
com/login). Ohjeet kirjautumiseen löydät sivuiltamme
(www.farmasialiitto.fi/mita-saat/palvelut-jasenelle/jasenyys/mortteli.html).
Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenmaksuihisi liittyen,
ole yhteydessä jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.

?

Mitä mieltä?
Tarkastatko
palkkakuittisi
perusteellisesti?
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN
VERKKOSIVUILLA FARMASIALEHTI.FI
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Lääkkeiden
annosjakelu vähensi
lääkkeiden kulutusta
Noin 76 000 lääkkeiden pitkäaikaiskäyttää saa
lääkkeet apteekkien kautta koneellisesti annospusseihin jaeltuina, Helsingin yliopisto uutisoi.
Proviisori Juha Sinnemäen väitöstutkimuksessa tarkastelluista annosjakelupotilaista yli puolella lääkityslista ei ollut ajan tasalla annosjakelun
alkaessa ja lähes kaikille potilaille tehtiin lääkehoidon arviointi palvelun aloituksen yhteydessä.
Annosjakelun asiakkaille tehtiin verrokkiryhmää
enemmän lääkehoitomuutoksia.
Yksittäisten, iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö väheni, mutta monimutkaisempia
haasteita, esimerkiksi usean psyykenlääkkeen
samanaikaista käyttöä, palvelulla ei voitu poistaa.
Kaiken kaikkiaan annosjakeluun siirtyminen kuitenkin vähensi asiakkaiden
lääkkeiden kulutusta.
Väitöstutkimus osoittaa,
että riittävä lääkehoidon
arviointi tulisi liittää kiinteäksi
osaksi koneellista annosjakeYli puolella
lupalvelua.
potilaista
– Terveydenhuollon tielääkityslista
tojärjestelmiä tulisi myös
kehittää ja terveydenhuollon ei ollut ajan
prosesseja muokata siten,
tasalla
että potilaiden lääkitysannosjakelun
listojen ajantasaisuus voialkaessa.
daan varmistaa. Näin voitaisiin varmistaa paremmin,
että annosjakelupalvelussa mukana olevat, useita
lääkkeitä käyttävät iäkkäät henkilöt saavat asianmukaista lääkehoitoa. Kuntien ja terveydenhuollon toimijoiden tulisikin kiinnittää huomioita
lääkityslistan ajantasaisuuden varmistamiseen ja
lääkehoidon arvioinnin toteuttamiseen, kun he
hankkivat annosjakelupalvelua apteekeilta. Ratio
naalista lääkehoitoa varmistavista toimista tulisi
tehdä sopimus toimijoiden välillä, Sinnemäki
toteaa tiedotteessa.
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa
väittelevä Juha Sinnemäki tutki väitöskirjaansa
varten koneellista annosjakelupalvelua sekä palvelun vaikutusta lääkkeiden käyttöön, lääkehoitojen laatuun ja lääkitysturvallisuuteen.

MONI INFARKTIPOTILAS EI KÄYTÄ
MÄÄRÄTTYJÄ LÄÄKKEITÄ
Sairaalasta kotiutuessaan 95 prosenttia sydäninfarktipotilaista sai
statiinireseptin. Siitä huolimatta vain hieman yli 60 prosenttia potilaista käytti statiinia säännöllisesti ja hieman yli 30 prosenttia epäsäännöllisesti. Vajaa viisi prosenttia ei käyttänyt sitä lainkaan.
Tiedot käyvät ilmi lääketieteen lisensiaatti Jaakko Allosen Helsingin yliopistolle tekemästä väitöstutkimuksesta, jossa hän selvitti
sydäninfarktipotilaiden lääkkeiden käyttöä ja sen vaikutusta potilaiden kuolleisuuteen.
Statiinia käyttämättömien potilaiden kuolleisuus oli tutkittavana ajanjaksona kolminkertainen verrattuna säännöllisesti statiinia
käyttäviin.
Beetasalpaajia sydäninfarktipotilaat käyttivät selvästi statiinia
tunnollisemmin: ensimmäisenä seurantavuonna niitä käytti lähes
87 prosenttia potilaista mutta kahdeksantena vuonna enää vain 71
prosenttia potilaista. Tutkimuksen mukaan kuolleisuuden riski oli
lähes kaksinkertainen, jos potilas ei käyttänyt beetasalpaajia.
– Beetasalpaajien merkitystä sydäninfarktin jälkihoidossa on
kyseenalaistettu erityisesti matalan riskin infarktipotilailla, mutta
heidän keskuudessaan kuolleisuuden riski oli edelleen 1,6-kertainen, mikäli potilas ei käyttänyt beetasalpaajaa, Allonen sanoo
tiedotteessa.

XOS-ravintolisästa
mahdollisesti apua
rasvamaksaan
Rottien ruokavalioon lisätty ravintolisä paransi niiden rasvamaksaa,
Jyväskylän yliopisto tiedottaa. Jo aiemmin akatemiatutkija Satu
Pekkala tutkimusryhmineen oli hoitanut rottien rasvamaksaa Faecalibacterium prausnitzii -suolistobakteerin avulla.
– Koska tällaisia terveysvaikutteisia suolistobakteereja ei ikävä
kyllä välttämättä saada apteekin hyllyille, halusimme tässä tutkimuksessa selvittää, voidaanko sen määrää suolistossa lisätä luonnollisesti prebioottisen kuidun avulla, Pekkala sanoo tiedotteessa.
Tutkimusryhmä havaitsi, että Faecalibacterium prausnitzii -bakteeri käytti ravinnokseen prebioottisia ksylo-oligosakkarideja
(XOS) ja sen kasvu lisääntyi. Havainnoin seurauksena rotille, joilla
oli rasvamaksa, annettiin XOS-ravintolisää 12 viikon ajan.
XOS lisäsi terveysvaikutteisen suolistobakteerin määrää ja
samalla vähensi merkittävästi rasvan määrää maksassa. Rasvaisuuden vähenemisen taustalla olivat suotuisat muutokset maksan
rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa.
Vaikutusta on tutkittu myös ihmisillä, ja osa tuloksista vaikuttaa Pekkalan mukaan lupaavilta. Lisää tuloksia julkaistaneen ensi
vuonna.
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Työsuhdeneuvonta vastaa

Matka-ajan korvaaminen
Työskentelen sivuapteekin hoitajana. Apteekkari
on nyt toistuvasti halunnut minun hakevan
puuttuvia tuotteita pääapteekilta ennen
varsinaisen työpäivän alkua sivuapteekilla.
Apteekkarin käsityksen mukaan tämä ei ole
työaikaa. Onko todella näin? Voinko siinä
tapauksessa kieltäytyä kuljettamasta tavaroita?

T

yöaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Lisäksi työaikaan luetaan työ, jonka työnantaja määrää suorittamaan
työpaikan ulkopuolella, sikäli kun työntekijän
työskentelypaikasta on sovittu niin väljästi, että
työnantaja yleensäkään voi määrätä työskentelemään muualla kuin varsinaisella työpaikalla.
Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa ei ole erillisiä määräyksiä matka-ajan korvaamisesta (ainoastaan matkakustannusten korvaamisesta joissain erityistapauksissa),
joten on noudatettava vähintään työaikalain määräyksiä.
Se, milloin matka muuttuu työsuoritukseksi, on
arvioitava tapauskohtaisesti. Apteekkien kohdalla
tavallisimpia tällaisia työsuorituksiksi katsottavia
matkoja lienevät tilanteet, joissa työntekijä kuljettaa autolla lääkkeitä sivuapteekkiin tai asiakkaalle. Kun kyse on työsuoritukseksi luettavasta
matkasta, tulee matkoista lähtökohtaisesti sopia
niin, että tunnit myös matka-ajoilta on huo
mioitu työvuorolistassa.
Mikäli tällaiset kuljetustarpeet ovat
yllättäviä eikä niitä ole huomioitu työntekijän työajoissa, tulee työntekijän
kanssa sopia mahdollisesta lisä- tai
ylityöstä. Näistä tulee työntekijälle
maksaa myös asianmukaiset korvaukset.
Matkustaminen säännöllisen
työajan ulkopuolella on työaikalain mukaan työntekijän vapaa-aikaa,
josta työnantajan ei lain perusteella tarvitse maksaa erillistä korvausta. Vastaavasti työntekijän ei luonnollisesti tar-

vitse sopia matkustavansa vapaa-aikanaan työtehtäviensä suorittamiseksi. Työntekijän vapaa-aikana ei apteekkari luonnollisesti voi vaatia kuljettamaan apteekin tavaroita, joten tällaisessa tilanteessa on kuljetustehtävästä myös mahdollista
kieltäytyä. Tällöin apteekkarin on järjestettävä
tavaroiden kuljettaminen sivuapteekille muulla
tavoin, sikäli kun katsoo sen tarpeelliseksi.
Lisäksi on syytä huomioida, että työnantaja
ei voi velvoittaa työntekijää käyttämään omaa
autoaan työtehtävien hoitoon (tai edes sitä, että
työntekijällä on ajokortti), mikäli asiasta ei ole
erikseen sovittu. Mikäli työntekijä käyttää omaa
autoaan työtehtävien hoitamiseen, tulee siis sopia
myös oman auton käytön korvaamisesta (yleensä
kilometrikorvaus) sekä siitä, miten matkat dokumentoidaan (esim. ajopäiväkirja).
Hyvä on huomioida myös se, kuka korvaa mahdolliset kuljetustilanteessa sattuneet vahingot.
Mikäli työnantaja on korvannut työmatkasta
aiheutuneet matkakulut, työntekijä ei voi enää
vähentää saman työmatkan kuluja henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Marketta Hakkarainen,
Minna Hälikkä ja Jenni Lakso

6/2020 FARMASIA 9

06-11_Farmasia_6-2020_Napsitut-.indd 9

29.11.2020 21.27

NAPSITUT

Eettinen pähkinä

Asiasta
ilmoitettaessa
ei rikota
salassapitovelvoitetta.

Kenelle voimme
ilmoittaa
ajokiellon saaneen
asiakkaamme
traktorilla ajelusta?
Kysymys: Iäkäs mies, jolla on reippaasti
kohonnut verenpaine ja aivokasvaimen
aiheuttama heikentynyt näkö, asioi
apteekissamme. Hän käyttää traktoria
kulkuvälineenä, mutta lääkäri on antanut
hänelle traktorilla ajon kiellon. Hän kertoi
kiellosta meille itse, ja papereissa oli siitä
maininta. Hän kuitenkin tuli apteekkiin
traktorilla ja ilmoitti jatkavansa traktorilla
ajamista tulevaisuudessakin.
Onko meillä velvollisuus/oikeus puuttua
tähän jollain tapaa? Pitäisikö meidän
ilmoittaa lääkärille tai poliisille, kun
huomaamme hänen ajelevan traktorilla?

Vastaus: Kun tiedossanne on, että miehelle on
annettu traktorilla ajon kielto, on asiaan syytä
puuttua. Tilannetta voidaan verrata siihen, että hän
ajaisi päihtyneenä tai ilman ajokorttia. Kuka tahansa
voi soittaa asiasta poliisille, kun hänen nähdään ajavan
traktorilla kiellosta huolimatta. Asia ei liity lääkkeisiin
eikä apteekkiasiointiin, joten asiasta ilmoitettaessa ei
rikota salassapitovelvoitetta.

Herättikö kannanotto ajatuksia tai mielipiteitä?
Lähetä postia neuvottelukunnalle.

Ammattieettiselle neuvottelukunnalle voi lähettää
kannanottopyyntöjä apteekkitoimintaan liittyvistä
eettisistä kysymyksistä:
johanna.salimaki@apteekkariliitto.fi.
Neuvottelukuntaan kuuluvat TT, yliopistonlehtori
Janne Nikkinen (puheenjohtaja), farmaseuttinen
johtaja Charlotta Sandler (pääsihteeri), asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki (sihteeri), apteekkari
Sari Eerikäinen, apteekkari Jarkko Suvinen, proviisori Satu Rauhala ja farmaseutti Kirsi Kotokorpi.

10 FARMASIA 6/2020

06-11_Farmasia_6-2020_Napsitut-.indd 10

29.11.2020 21.27

KANTA-PALVELUJEN
TIETOTURVA
KORKEALLA TASOLLA

Sairaalat eivät ole turvassa tietoturvahyökkäyksiltä, minkä vuoksi Jyväskylän
ammattikorkeakoulun (JAMK) IT-instituutissa luodaan parhaillaan digitaalisen
terveydenhuollon ympäristöä kyberturvallisuusharjoittelua varten. Ensimmäiset
harjoitukset on tarkoitus toteuttaa ensi
syksynä, JAMK tiedottaa.
Terveydenhuollon digitalisoituminen
ja järjestelmien kytkeytyminen toisiinsa
tehostavat työntekoa, mutta samalla kasvavat riskit toimintojen ollessa riippuvaisia
toisistaan. Jokaisen työntekijän, palvelukumppanin ja potilaan toiminnalla on vaikutusta potilasturvallisuuteen.
JAMKin suljetussa harjoitusympäristössä on mahdollista harjoitella, kuinka
toimia erilaisissa uhkaskenaarioissa. Tällaisia skenaarioita voivat olla esimerkiksi
tietoturvahyökkäykset sekä vahingossa

Kanta-palvelujen tietoturvan on
tarkastanut ulkopuolinen tietoturvallisuuden arviointilaitos ja tietoturvaa kehitetään jatkuvasti, Kela
tiedottaa.
– Tietoturvatestauksissa otetaan
huomioon kehittyvät hyökkäysja tietomurtomenetelmät. Sekä
Kannan tietoverkot, tietokannat
että sovellukset on suojattu, kertoo
Kanta-palvelujen pääarkkitehti
Konstantin Hyppönen Kelan tiedotteessa.
Terveydenhuollon ammattilaiselta edellytetään vahva tunnistautuminen hänen kirjautuessaan järjestelmään. Tietoja voi hakea vain
yhdestä henkilöstä kerrallaan ja silloinkin järjestelmä tarkastaa, että
potilaaseen on hoitosuhde.

tapahtuvat potilasturvallisuutta tai tietosuojaa vaarantavat tapahtumat.
Harjoitusympäristöön on mallinnettu
kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon
toimijoiden, kuten Kelan ja THL:n, järjestelmiä. Lisäksi järjestelmään on luotu suuri
määrä diagnostiikkadataa ja kuvitteellisia
potilaita jäljittelemään oikeaa sairaalaympäristöä.
– Harjoituksella tähdätään siihen, että
todellisessa tilanteessa osataan tehdä
oikeita päätöksiä oikea-aikaisesti organisaatioiden eri tasoilla ja toiminnoissa.
Suuri merkitys on myös kehitystarpeiden
tunnistamisella. Tavoitteena on, että
kyberhäiriötilanteita ei pääsisi edes syntymään ja vahingon sattuessa tilanne voitaisiin korjata nopeasti ja tehokkaasti, kertoo
projektipäällikkö Jani Päijänen Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta tiedotteessa.

NAPSITUT

Kyberturvallisuutta harjoitellaan
pian Jyväskylässä

RAUHALLISTA
JOULUNAIKAA!

Apteekkien Eläkekassa hoitaa yksityisapteekkien lakisääteiset eläkevakuutukset.
Ota yhteyttä, jos haluat tietoa omasta eläketurvastasi. Työeläkeotteesi voit
helposti katsoa verkkosivujemme kautta www.aekassa.fi. Sieltä löytyvät myös
eläkehakemuslomakkeet ja suojatun sähköpostin lähettämisohje.
Eläkeasiantuntijat puh. 09 6126 2717
Vakuutusasiantuntijat puh. 09 6126 2712
elakeasiat@aekassa.fi
vakuutusasiat@aekassa.fi

Eläkkeen hakeminen, eläke-etuudet,
Työeläkeotteen tiedot, työeläkemaksut
eläkkeen määrä, ammatillinen kuntoutus

Työkykykoordinaattori antaa ennakkoneuvontaa ja ohjausta työkykyyn ja työelämään liittyvissä asioissa
puh. 050 313 7226 tiistaisin klo 13–14 ja klo 17–19, tyokykykoordinaattori@aekassa.fi
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Crohnin tauti

ASIAKAS APTEEKISSA
TEKSTI CAMILLA PRIUSKA JA HENNA PUHAKKA

CROHNIN TAUTI on krooninen, tuleh
duksellinen suolistosairaus. Tau
dissa todetaan tulehdusreaktio tie
tyissä suolen osissa, yleisimmin ohut
suolen loppupäässä, paksusuolessa tai
molemmissa. Myös suoliston ulkopuo
lisia ilmentymiä voi esiintyä osalla poti
laista. Tällaisia ovat perifeerinen nivel
tulehdus, sakroiliitti, kyhmyruusu,
uveiitti, episkleriitti sekä sappitietu
lehdus.
Taudin tarkkaa syntymekanismia
ei tunneta, mutta taustalla arvellaan
olevan synnynnäisiä suolen limakalvon
poikkeavuuksia, jotka johtavat epä
normaaliin immuunivasteeseen suolen
bakteereja vastaan. Tyypillisiä oireita
ovat vatsakipu, ripuli, kuumeilu, veren
vuoto peräsuolesta, laihtuminen, suolen
tukosoireet, anaalialueen vaivat sekä
lapsilla kasvun hidastuminen. Suomessa
tautiin sairastuu vuosittain noin 500
henkilöä. Tauti on yhtä yleinen miehillä
ja naisilla. Sen tavallinen puhkeamisikä
on 20–30 vuotta.
Hoidossa oireettomuus, remissio
ilman glukokortikoidilääkitystä, lima
kalvon paraneminen sekä komplikaa
tioiden ja uusiutumisen esto ovat kes
keisiä tavoitteita. Ensisijainen hoito
on aina lääkehoito. Taudin patogenee
siin voivat vaikuttaa useat ympäristö
tekijät, kuten tupakointi, liikunta, ruo
kavalio, imetys, lapsuudessa sairastetut
infektiot, rokotukset, oraaliset ehkäisy
valmisteet sekä antibiootit. Itsehoi
dolla, kuten ruokavaliolla, ei ole vaiku

Apteekkiin tulee 16-vuotias nuori nainen, joka
on juuri saanut diagnoosiksi Crohnin taudin.
Hänelle on määrätty mesalatsiinia tabletteina
ja kortisonikuuri. Säännöllinen lääkitys on
näin nuorelle uutta. Lähtiessään nainen ottaa
ohimennen hyllystä ibuprofeenia, jonka hän
sanoo tehoavan hyvin kuukautiskipuihin.

tusta taudin kulkuun, mutta sillä voi
daan kuitenkin estää laihtumista ja yllä
pitää yleiskuntoa. Tupakointi on syytä
lopettaa. Leikkaushoitoa voidaan tar
vita, mikäli lääkehoito ei tuota riittävää
tulosta. Leikkauksessa suolesta poiste
taan pahimmin tulehtunut osa.

Asiakkaan lääkitys

Asiakkaalla on vasta diagnosoitu lievä
Crohnin tauti, joten hoito aloitetaan
miedommilla lääkkeillä. 5-ASA eli mesa
latsiini on paikallinen suolen seinämän
tulehdusta hillitsevä lääkeaine. SASP:n
eli salatsosulfapyridiinin vaikuttava aine
on sama, mutta sulfapyridiini kuljettaa
aineen paksusuoleen. Mesalatsiinia on
sekä suun kautta otettavina valmisteina
että peräruiskeina- ja puikkoina. Lääk
keen yleisimmät haittavaikutukset ovat
ihottuma, kuume ja GI-kanavan oireet,

kuten närästysoireet. 5-ASA ei sovi sali
sylaattiyliherkille eikä SASP sulfa-aller
gikoille.
Kortisonilääkitys on luonnollisesti
anti-inflammatorinen sekä oireita hel
pottava, mutta ei pitkäaikainen ratkaisu.
Kortisoni heikentää vastustuskykyä ja
vaikuttaa häiritsevästi kehon hiilihyd
raatti-, rasva- ja proteiiniaineenvaih
duntaan. Kortisonia käytetään kuureit
tain ja mahdollisesti suoraan peräsuolen
kautta, jotta saadaan paikallinen vai
kutus.
Immunosuppressiivisiin ja biolo
gisiin lääkkeisiin siirrytään vasta, kun
muut lääkkeet eivät tehoa. Lisälääk
keinä voidaan joutua käyttämään tila
päisesti antibiootteja fisteleiden tai pai
seiden hoitoon. Itsehoitopuolelta pro
biootit voivat toimia myös lisänä, mutta
niiden tehosta ei ole varmuutta.

Lähteet: Chen Y, Wang Y, Shen J: Role of environmental factors in the pathogenesis of Crohn’s disease: a critical review. International journal of colorectal
disease 34(12): 2023-2034, 2019 • Mustajoki P: Crohnin tauti (regionaalinen enteriitti). Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 10.4.2019.
Artikkelin tunnus: dik01110 (006.001). bit.ly/TK_Crohn • Rolfe V, Fortun P, Hawkey C, Bath–Hextall F: Probiotics for maintenance of remission
in Crohn’s disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004826. DOI: 10.1002/14651858.CD004826.pub2 •
Sipponen T: Crohnin tauti. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 13.11.2018. Artikkelin tunnus: ykt01789 (008.080). bit.ly/TP_Crohn
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PUHEENJOHTAJISTOLTA
Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Asiakkaalle
kerrottavia
asioita:

› Nuorta voi lohduttaa,
että vaikka sairaus on
pysyvä, hoitoja on olemassa
monia.
› Lääkitystä ei saa lopettaa
omin päin eikä kortisonia
varsinkaan äkillisesti.
Kortisoni aamuisin.
› Tupakoinnin lopettamista
kannattaa korostaa, koska
tupakointi hidastaa suolen
parantumista.
› Tulehduskipulääkkeet
voivat pahentaa oireita.
Suositellaan parasetamolia
tai reseptillä tramadolia.
› Mahdolliset
haittavaikutukset saattavat
liittyä itse sairauden
kulkuun, eivät lääkitykseen.

Asiakkaalla on
vasta diagnosoitu
lievä Crohnin tauti,
joten hoito aloitetaan
miedommilla
lääkkeillä.

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

› Asiakkaalle voi korostaa
jatkuvan lääkityksen
tärkeyttä, vaikka oireita ei
olisikaan. Lääkitys estää
relapseja.

Jalkojen alla
lasikaton sirpaleet
lännestä tulleet

Apteekin tiski
takana enemmän kuin
valmiit vastaukset

Kevään tuoksua
huominen on tulossa
uskaltaa toivoa

Peilikuvasi
farmasian tuleva
Kamala Harris

Vaalista vaaliin
päättäjän vuodenajat
kesä kaikilla

Vai instagramin
feedissä tai ruokalassa
siinäkö hän on

Tolkun ihmiset
äänestyskopissansa
Aku vai vene

Kartta on sama
askelmerkkejä monta
kullakin omat

Sinä sen päätät
kuka mistäkin päättää
Count every vote

Olet älykäs
puuttuva palanen
tule piilosta

Lasikaton päällä
miltähän siellä näyttää
ymmärtävätkö

Yksi kerrallaan
valo lasin säröstä
riko se loppuun

Ilman kattoa
kaikki kyllä sovitaan
seinät leveällä

Sinun kanssasi
pakahtua ja nostaa
voittajan kädet

Kohdata toinen
kuulla rivien välit
nähdä ihminen

Muistathan kengät
sirpalesateen jälkeen
kattoja riittää

Ongelma se on
hetki ennen ratkaisua
viimein käsillä

PAULA HAAPAKOSKI
Farmasialiiton edustajiston
varapuheenjohtaja
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

ETÄTÖISSÄ
ITALIASSA
Ville Perälä aloitti työt lääketieteellisenä
asiantuntijana Italian Parmassa keskellä
koronakriisiä. Elämä Italiassa tarkoittikin
äkkiä elämää sisätiloissa.
TEKSTI MAARIT KROK KUVAT TIMO MARTTILA

K

un Ville Perälä muutti helmikuun viimeisenä päivänä Italian Parmaan, olosuhteet olivat
hyvin toisenlaiset kuin hän oli
alun perin ajatellut. Edessä oli
uusi työ Chiesi Groupin kansainvälisenä lääketieteellisenä
asiantuntijana (Global Medical
Advisor), mutta edellisellä viikolla koronavirus oli alkanut levitä rajusti ympäri
Italiaa.
Työnantaja oli antanut mahdollisuuden
tulla Italiaan tai jäädä Suomeen, ja pitkän pohdinnan jälkeen Perälä ja hänen puolisonsa päättivät lähteä. Heidän asuntonsa Suomessa oli joka
tapauksessa vuokrattu eteenpäin, ja muuttokuormakin oli jo lähdössä.
– Olemme miettineet, olisimmeko lähteneet,
jos olisimme tienneet, että joudumme käytän- ›

Ville Perälä
järjestää työssään
muun muassa
kansainvälisiä
kokouksia
hengitystiesairauksia
tutkiville
lääkäreille.
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On aika vaikea uutena
hypätä työyhteisöön
virtuaalisesti. Nyt jäi
puuttumaan epäformaali
tuki, jota työkavereilta
yleensä alkuvaiheessa saa.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

nössä puoleksitoista kuukaudeksi sisälle
istumaan, Perälä sanoo.

Monitieteistä työtä

Proviisoriksi vuonna 2015 valmistunut
Perälä oli tottunut etätyöhön jo aiemmissa tehtävissään Chiesillä. Hänen
vastuualueinaan olivat silloin lääketieteen asiantuntijan tehtävät Suomessa
ja osittain myös muissa Pohjoismaissa.
Kun yritys tänä keväänä perusti Medical
affairs -osastolleen uuden tehtävän,
Perälä tarttui uuteen työmahdollisuuteen innoissaan.
– Tämä on hyvin monitieteistä asiantuntijatyötä, jossa on vaikeaa laittaa pistettä, mistä työ alkaa ja mihin se päättyy,
Perälä kertoo.
Perälä kuvaa työtään sillaksi tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä.
– Tämä on lääkeyrityksille usein
sudenkuoppa. Keskitytään siihen, että
lääkkeelle saadaan myyntilupa, mutta
ei mietitä, mitä tapahtuu sen jälkeen.
Yksi tehtävistäni on huolehtia siitä, että
meillä on tarjolla riittävästi tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tukemaan
lääkkeiden käyttöä myyntiluvan saamisen jälkeen. Teen tässä tiivistä yhteistyötä tuotekehityksen kanssa.
Tuotekehityksestä saamaansa tietoa
Perälä jakaa eteenpäin kouluttamalla
kollegoitaan, jotka tapaavat lääkäreitä eri
puolilla maailmaa. On tärkeää, että kentällä olevat kollegat ymmärtävät, mitä
tuotekehitysputkessa tapahtuu, ja ovat
ajan tasalla myös yhtiön tutkimuksista.

Ostoksetkin tarkistettiin

Kun Perälä maaliskuun ensimmäisellä
viikolla aloitti työt Parmassa, hän ehti
käydä toimistolla kahtena päivänä. Etätöihin siirtyminen alkoi välittömästi.
Tiukimmillaan rajoitukset olivat noin
puolitoista viikkoa Italiaan saapumisen
jälkeen.
– Yli kuukauden ajan tilanne oli sellainen, että sai käydä käytännössä kaupassa, apteekissa ja töissä, jos se olisi ollut
välttämätöntä. Koiraa sai ulkoiluttaa 200
metrin säteellä omasta kodista.
Perälä ja hänen puolisonsa saivat
huomata, että viranomaiset valvoivat
rajoitteita varsin tiukasti.

– Poliisi pysäytti meidät kerran kauppareissulla liikenneympyrässä. Vajavaisella italian taidollani ymmärsin, että
poliisit halusivat meidän todistavan
asiointimme syyn.
Poliisille näytettäviin lomakkeisiin
piti merkitä kotiosoite, asioinnin syy ja
määränpää.
– Sen verran tarkkaa se oli, että he
halusivat nähdä, että meillä todella oli
takakontissa ostokset, Perälä muistelee.

Kaunopuheisuus yllätti

Uuden työn aloittaminen vieraassa
maassa on jännittävä prosessi. Italia
tosin oli tullut Perälälle tutuksi jo puoli
vuotta kestäneeltä opiskelijavaihdolta,
ei kuitenkaan työn merkeissä.
– On aika vaikea uutena hypätä työyhteisöön virtuaalisesti. Nyt jäi puuttumaan epäformaali tuki, jota työkavereilta yleensä alkuvaiheessa saa.
Perälän työyhteisö on jopa Chiesin
mittakaavassa poikkeuksellisen kansainvälinen: parikymmentä prosenttia
Medical affairs -osaston työntekijöistä
on kotoisin Italian ulkopuolelta.
– Työyhteisöön pääsi ihan hyvin
mukaan. Varmasti olisi ollut helpompaa,
jos olisi ollut toimistolla ihmisten
kanssa. Nyt se sama juttu on rakentunut
hitaammin.
Uusi työkulttuurikin on alkanut hahmottua vähitellen. Perälä tosin pohtii,
onko kyse italialaisesta työkulttuurista
vai pikemminkin vain suuren organisaation yrityskulttuurista.
– Pohjoismaissa on aika matala hierarkia, ja isoillekin pomoille voi helposti
sanoa mielipiteensä. Italiassa on ehkä
tärkeämpää, että noudatetaan struktuureja, Perälä sanoo.
Pohjoismaiseen organisaatiokulttuuriin tottuneelle Perälälle italialaisten
tapa viestiä työasioista on hetkittäin
tuntunut liiankin hitaalta.
– Asioita pohjustetaan pidempään.
Italialaiset ovat jo valmiiksi kauno
puheisia ja sovittelevia eivätkä
halua loukata ketään olemalla liian
suoria. Omasta mielestäni se menee
ehkä vähän jaaritteluksi. Toisaalta
ymmärrän, että sillä vältetään paljon
väärinkäsityksiä.

Pohjoismaiseen
organisaatiokulttuuriin
tottuneelle
italialaisten tapa
viestiä on tuntunut
liiankin hitaalta.
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– Tykkään lääketeollisuudessa
tietynlaisesta
nopeudesta,
koko ajan on
monta rautaa
tulessa, Ville
Perälä kertoo.

Elämä jäi kesken

Ville Perälä
› Valmistui proviisoriksi Helsingin
yliopistosta 2015.
› Työskennellyt koko uransa
pääasiassa lääketeollisuudessa.
› Aloitti maaliskuussa Chiesi Groupin
lääketieteellisenä asiantuntijana
(Global Medical Advisor) Italian
Parmassa.
› Asuinpaikka Parma, mutta asuu
tilapäisesti Tampereella.
› Harrastaa kalliokiipeilyä ja ulkoilua
eri muodoissa.

Työ lääketeollisuudessa on opiskeluajoista alkaen kiehtonut Perälää, ja hyvin
pian valmistumisensa jälkeen hän päätyi
lääketieteen neuvonantajan tehtäviin.
– En ole sulkenut apteekkeja, sairaalafarmasiaa tai muitakaan mahdollisuuksia pois. Tykkään kuitenkin lääketeollisuudessa tietynlaisesta nopeudesta, koko ajan on monta rautaa tulessa.
Saan helpommin työn palon aikaan, kun
minulla on jatkuvasti vähän liikaa tekemistä, Perälä naurahtaa
Nykyinen työ on ollut pitkälti etäpalavereissa istumista, vaikka rajoituksia
ehdittiin jo kertaalleen höllätä. Perälän
työnkuvaan kuuluisi myös yrityksen
edustaminen kansainvälisissä kongresseissa, mutta koronan vuoksi ne on joko
peruttu kokonaan tai järjestetty verkossa.
Tällä hetkellä Perälä ja hänen puolisonsa ovat Suomessa. He tulivat aluksi
kesälomalle, mutta jäivät lopulta Suo-

meen, kun koronatilanne Italiassa
paheni. Työ on kuitenkin edelleen Parmassa, ja monta puolta italialaisesta elämästä on vielä kokematta.
– Meillä on vielä asunto Italiassa. Kun
tilanne siellä paranee, haluamme palata.
Jollakin tavalla tuntuu, että elämä siellä
jäi kesken.
Suomi on tällä hetkellä turvallinen
maa, eikä etätöiden tekeminen Italiaankaan tunnu Perälästä haastavalta.
– Ei minulla ollut mitään puskua pois
Suomesta. Enemmänkin halusin nähdä,
miltä ulkomailla asuminen pidempään
tuntuu ja integroituuko yhteiskuntaan.
Jossakin vaiheessa on edessä paluu
uuteen italialaiseen normaaliin ja
entistä syvempi sukellus paikalliseen
työkulttuuriin.
– Mitään selkeää viiden vuoden suunnitelmaa ei työn suhteen ole. Katsotaan,
kauanko siellä lopulta viihtyy, kun joskus
edes pääsee takaisin, Perälä sanoo. F
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ROOLI
VAIHTELEE
Suomessa ei ole määritelty valtakunnallisesti, mikä on
farmasian ammattilaisen rooli sairaalapotilaan hoitoketjussa.
Osastofarmasian hyödyntäminen vaihtelee sairaala- ja
yksikkökohtaisesti, eivätkä pilottihankkeiden hyvät
käytännöt välttämättä leviä muualle maahan.
TEKSTI VIRPI EKHOLM

K

un potilas tulee sairaalan päivystykseen tai poliklinikalle,
hoitavan lääkärin on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitä
lääkkeitä potilaalla on jo käytössä. Usein ajantasainen
lääkityslista kuitenkin puuttuu.
– Lääkehoito on yksi keskeisimmistä asioista potilaan
hoidossa. Se on myös tutkitusti osa-alue, jossa tapahtuu
paljon virheitä. Potilasta voidaan hoitaa jopa väärin, jos
lääkitystieto ei ole ajan tasalla, toteaa osastofarmasiasta vastaava proviisori Kirsi Aronpuro Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekista.
Useissa päivystyksissä työskentelee jo farmaseutteja tai proviisoreja,
jotka haastattelevat potilaita ja selvittävät käytössä olevia lääkityksiä.
Tätä työtä kutsutaan farmaseuttiseksi lääkityksen ajantasaistamiseksi.
– Samalla farmasian ammattilainen tekee lääkityksen turvatarkastuksen. Siinä selvitetään, voivatko käytössä olevat lääkkeet olla osasyynä
siihen, että potilas on hakeutunut päivystykseen, kertoo proviisori Väinö
Vähämäki Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkehuollosta.
Farmasian ammattilainen toimittaa lääkärille ajantasaiset lääkitystiedot ja antaa tarvittaessa suosituksia lääkkeiden käytön jatkamisesta,
lopettamisesta tai annosten muuttamisesta. Lääkäri tekee sen jälkeen
muutokset lääkehoitoon oman harkintansa mukaan.

Artikkeli on osa potilaan
lääkehoidon polku
-juttusarjaa. Juttusarjan
osat ovat
1. Lääkehoidon
aloittaminen
2. Lääkkeen käyttö

3. Lääkehoidon
seuranta

4. Lääkehoidon
arviointi eli LHA
5. Lääkehoidon
lopettaminen
6. Lääkityksen vaiheet
sairaalassa
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Joissakin sairaaloissa on
kokeiltu käytäntöä, jossa
farmasian ammattilainen
varmistaa lääkemääräysten
asianmukaisuuden ennen kuin
potilas aloittaa lääkehoidon.
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Moniammatillista
lääkehoidon arviointia

Jos potilas siirtyy hoitoon sairaalan
vuodeosastolle, lääkityslista tulisi jälleen ajantasaistaa. Farmasian ammattilaisten tulisi olla tässäkin työssä
mukana.
Osastoilla farmaseutit ja proviisorit
voivat osallistua lääkityksen arviointiin yhdessä lääkärien ja sairaanhoitajien kanssa.
– Jos potilaan lääkitykseen on tehty
muutoksia, on tärkeää seurata, millaisia
vaikutuksia muutoksilla on potilaan
vointiin, Vähämäki kuvailee.
Lääkäri on aina vastuussa potilaan
lääkehoidoista ja tekee niihin liittyvät
päätökset. Farmasian ammattilainen
voi kuitenkin auttaa lääkäriä tässä
työssä ja tehdä ehdotuksia lääkehoitojen muuttamiseksi.
Farmasian ammattilaiset tekevät
osastoilla myös kokonaisvaltaisia lääkitysten arviointeja.
– Voimme tarkastaa, onko potilaalla
käytössä esimerkiksi lääkkeitä, jotka
eivät sovi iäkkäille, tai onko hänellä
paljon lääkkeitä, jotka aiheuttavat huimausta ja kaatumisia, Aronpuro toteaa.
Muutenkin lääkehoito on syytä
lopettaa, jos sille ei ole enää indikaatiota
eli käyttöaihetta. Kerran aloitettu lääkehoito on voinut jäädä päälle, vaikka siitä
ei olisi enää potilaalle hyötyä.
– Jos lääkehoito päätetään lopettaa,
annosta tulee useiden lääkkeiden kohdalla vähentää asteittain. Tässäkin farmasian ammattilaiset voivat tukea lääkäriä, Vähämäki huomauttaa.

Lääkitysturvallisuuden
edistämistä

Joissakin sairaaloissa on kokeiltu käytäntöä, jossa farmasian ammattilainen
varmistaa lääkemääräysten asianmukaisuuden ennen kuin potilas aloittaa
lääkehoidon.
– Esimerkiksi solunsalpaajalääkemääräyksiin tehdään farmaseuttinen
tarkastus ennen kuin lääke annostellaan potilaalle. Farmasian ammattilainen katsoo potilaan tiedot ja tarkastaa, että lääkeannos on varmasti suositusten mukainen, Vähämäki kertoo.

Noin 78 000 päivystyskäyntiä
johtuu vuosittain lääkehaitoista.
Niistä noin puolet voitaisiin ehkäistä
sopivilla interventioilla.
Lääkemääräysten kliinistä kaksoistarkistusta on pilotoitu muun muassa
Peijaksen sairaalan keuhkosairauksien
osastolla. Siellä osastofarmaseutin tarkastukseen ohjattiin lääkemääräyksiä,
joihin nähtiin liittyvän erityisiä lääkitysturvallisuusriskejä. Farmaseutti
ehdotti muutoksia lääkitykseen viidessä
prosentissa tarkistetuista määräyksistä,
ja muutokset toteutettiin 85 prosentissa
tapauksista.
Farmasian ammattilaiset kehittävät
muutenkin lääkitysturvallisuutta osastoilla. He käyvät läpi esimerkiksi lääkitykseen liittyviä vaaratapahtumailmoituksia ja miettivät, miten prosessia
tulisi parantaa, jotta vastaavaa ei tapahtuisi enää jatkossa.
– Virheitä valitettavasti sattuu, koska
olemme ihmisiä emmekä koneita. Osastofarmasian avulla virheitä voidaan kuitenkin vähentää ja ehkäistä, Aronpuro
painottaa.

Lääkeohjausta
kotiutuville potilaille

Kun potilas kotiutuu sairaalasta, hän
tarvitsee usein ohjausta uusien lääkehoitojen käytössä. Tämä työ on perinteisesti kuulunut sairaanhoitajille, mutta
myös farmasian ammattilaiset voivat
osallistua lääkehoitojen ohjaukseen.
Esimerkiksi Tyksissä työskentelee
sydäntoimialueella farmaseutti, jonka
työnkuva keskittyy pitkälti potilasohjaukseen.
– Farmaseutti voi soittaa potilaalle myös jälkikäteen ja keskustella,
mitä tälle määrätyt lääkkeet ovat ja
miksi potilas tarvitsee niitä. Tämä voi
parantaa hoitoon sitoutumista, Kirsi
Aronpuro kertoo.

Myös Väinö Vähämäki uskoo, että
kotiutumisen jälkeen on hyvä hetki keskustella lääkehoidoista.
– Kotiutumisvaiheessa potilaalla on
mielessä paljon muutakin. Kun potilas
on jo vähän asettunut kotiin sairaalahoidon jälkeen, keskustelua lääkehoidoista voidaan käydä ehkä paremmin.
Joissakin sairaaloissa on kokeiltu
myös farmasian ammattilaisen pitämää
poliklinikkaa, jonne lääkäri voi ohjata
potilaan, joka tarvitsee apua tai kannustusta lääkehoitojen toteuttamisessa.
– Valitettavasti tähän ei ole kaikkialla
resursseja. Tässä on kohta, jossa farmasian ammattilaisten osaamista ei ole
hyödynnetty vielä riittävästi, Vähämäki
pohtii.

Hurja harppaus
eteenpäin

Aikaisemmin farmaseutit ja proviisorit hoitivat sairaaloissa lähinnä lääkkeiden tilaamiseen ja logistiikkaan liittyviä tehtäviä. Sen jälkeen kliininen farmasia on lisääntynyt ja laajentunut Suomessa paljon.
– Noin kymmenen vuoden aikana on
tapahtunut hurja harppaus eteenpäin
siinä, miten farmasistit ovat mukana
potilaan hoitoketjussa. Nykyisin potilaan hyöty on myös meidän työmme
keskiössä, Aronpuro kiteyttää.
Osastofarmasian hyödyntäminen
on kuitenkin vielä hyvin sairaala- ja
yksikkökohtaista. Toisaalla resursseja
ja osaamista on enemmän, toisaalla
vähemmän.
– Kliinistä farmasiaa on lähdetty
kehittämään ruohonjuuritasolta eri
puolilla Suomea. Paljon on kiinni myös
persoonista ja yhteistyökumppaneista,
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miten asia lähtee etenemään, Aronpuro miettii.
Hän toivoo, että Suomessa määriteltäisiin valtakunnallisesti, mikä on
farmasian ammattilaisen rooli sairaalapotilaan hoitoketjussa. Nyt toimintaa
kehitetään erilaisten pilottihankkeiden
kautta, mutta hyvät käytännöt eivät
välttämättä leviä muualle maahan.

Sairaalafarmasian lauselmat
ohjenuoraksi

Myös Väinö Vähämäki näkee, että kliinisen farmasian edistämisessä olisi Suomessa vielä paljon tekemistä. Hänen
mukaansa hyvä ohjenuora olisivat
sairaalafarmasian lauselmat, jotka
Euroopan sairaalafarmasian kattojärjestö EAHP on laatinut jäsenmailleen.
Lauselmien mukaan kaikkien sairaaloiden käytettävissä tulisi olla sai-

raalafarmasisti, jonka koordinointivastuulla on lääkkeiden turvallinen,
tehokas ja optimaalinen käyttö. Lisäksi
niissä annetaan yksityiskohtaisia
suosituksia siihen, miten farmasian
ammattilaisten osaamista tulisi hyödyntää sairaaloissa.
– Suomen kokoisessa maassa ei ole
järkevää keksiä pyörää uudestaan. Kun
meillä on Euroopan tasoiset sairaalafarmasian standardit olemassa, meidän
tulisi lähteä tavoittelemaan niitä asteittain, Vähämäki ehdottaa.

Entistä parempaa
hoitoa potilaille

Vähämäki ja Aronpuro ovat yhtä mieltä
siitä, että jos sairaalafarmasian resursseja lisättäisiin nykyisestä, potilaat saisivat entistä laadukkaampaa ja turvallisempaa lääkehoitoa. Myös kus-

tannuksia säästyisi, kun lääkehoitoon
liittyvät käynnit terveydenhuollossa
vähenisivät.
Kansainvälisissä tutkimuksissa on
havaittu, että keskimäärin 6,5 prosenttia kaikista päivystyskäynneistä
johtuu lääkkeiden aiheuttamista haittatapahtumista.
– Suomessa tämä tarkoittaa, että
noin 78 000 päivystyskäyntiä johtuu
vuosittain lääkehaitoista. Niistä noin
puolet voitaisiin ehkäistä sopivilla
interventioilla, Vähämäki laskee.
Aronpuro korostaa, että farmasian
ammattilaisten työpanos ei ole missään
nimessä pois muilta sairaalan ammattilaisilta.
– Lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on
todella paljon työtä sairaalassa. He ovat
varmasti kiitollisia avusta, jonka farmaseutti tai proviisori voi heille antaa. F

”Olen kokeillut useita rautavalmisteita ferritiinitasojeni nostoon
ja Sideral on ensimmäinen, jota vatsani oikeasti sietää.”

Sukrosomiaalinen rauta
• Ainutlaatuinen imeytymismekanismi
• Edistää normaalia punaisten verisolujen
ja hemoglobiinin muodostumista
• Auttaa vähentämään väsymystä
ja uupumusta
• Ei rajoitteita ruokailun kanssa
Apteekista
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EDUNVALVONTA
TEKSTI MARKETTA HAKKARAINEN, TYÖVOIMAPOLIITTINEN ASIANTUNTIJA

TURVALLISUUDEN
TUNNE ON
YKSILÖLLISTÄ
Henkisiä turvallisuusriskejä työpaikalla aiheuttavat
tyypillisimmin epäasiallinen kohtelu, työn
kuormittavuus, häirintä ja syrjintä.

Ota epäasiallinen
käytös puheeksi:
› Kerro, miksi koit käytöksen epäasiallisena,
ja anna myös toiselle mahdollisuus esittää
oma näkemyksensä.
› Huomioi, että voi käydä myös
niin, että kollega kokee käytöksesi
epäasialliseksi. Tällainen viesti kannattaa
ottaa vakavasti, vaikka se voikin aiheuttaa
tunnekuohun tai torjuntareaktion.
› Anna toisen kertoa kokemuksensa ja kerro
tarvittaessa oma näkemyksesi asiasta.
› Muista myös tarvittaessa pyytää anteeksi
ja kertoa, ettei tarkoituksesi ollut toimia
loukkaavasti. Hyvät keskusteluyhteydet
työpaikalla auttavat vaikeidenkin asioiden
ratkaisemisessa ja puheeksi ottamisessa.
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T

yöturvallisuuslaki tähtää
työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseen työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Tavoitteena on työntekijän
fyysisen ja henkisen terveyden sekä työkyvyn ylläpitäminen.
Nykypäivänäkin on jonkin verran
vanhakantaista ajattelua, ettei henkinen työsuojelu ole niin merkittävää
kuin fyysistä loukkaamattomuutta koskeva työsuojelu. Työturvallisuuslaki ei
kuitenkaan aseta sen paremmin fyysistä
kuin henkistä työsuojelua toista merkittävämpään asemaan. Työn luonteen
muuttuessa muuttuu luonnollisesti
myös työsuojelun luonne.

Työntekijällä vastuu
edistää turvallisuutta

Työntekijällä on velvollisuus toimia
työssään huolellisesti ja varovaisesti
siten, että oma tai toisten turvallisuus
ei vaarannu. Työpaikalla on vältettävä
sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista
kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa
tai vaaraa.
Työntekijällä on myös velvollisuus
ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuusriskeistä, jolloin hänellä on velvollisuus
ilmoittaa myös havaitsemastaan häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.
Työnantajan puolestaan on huolehdittava työturvallisuudesta suojellakseen
työntekijää tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta.
Terveydentilan menettämisellä tarkoitetaan sekä fyysistä että henkistä
loukkaantumista. Henkinen loukkaantuminen voi aiheuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmia.
Työntekijän työturvallisuusvelvollisuuksia ei ole suoraan sanktioitu, mutta
työsopimussuhteessa työnantaja voi
kuitenkin katsoa työntekijän rikkoneen
työsuhteen velvoitteitaan.
Työnantajan vastuut puolestaan on
sanktioitu rikoslaissa. Työnantajalla on
erilainen mahdollisuus puuttua ja vaikuttaa asioihin työpaikalla kuin työntekijällä, joten myös velvoitteet ovat suuremmat.

Työnantajalla velvoite
puuttua epäkohtiin

uhkailu ja perusteeton työhön puuttuminen. Toisaalta häirintänä ei voida
pitää objektiivisesti arvioiden puolueettomia menettelyjä (esim. asiallinen työnjohto-oikeuden käyttäminen) tai eri asemaan asettamista silloin, kun sille on olemassa hyväksyttävä tarkoitusperä.

Henkinen työsuojelu kattaa kaiken suojelun tarpeen, jota perinteinen, fyysinen
työsuojelu ei riitä kattamaan. Henkisen
työsuojelun erityiskysymyksiä ovat
luonteeltaan jatkuva epäasiallinen kohtelu sekä työn kuormittavuus, häirintä
Esille ottaminen
ja syrjintä.
tärkeää
Työnantajan tulee järjestää riittävä
Koetun epäasiallisen kohtelun ja häiyleinen seuranta ja valvonta henkisen
rinnän selvittelyssä on poikkeuksetta
työrasituksen kartoittamiseksi siten,
kyse ihmisten välisistä suhteista ja voiettä turvallisuus ei vaarannu. Lisäksi
makkaista tunteista. Faktatason seltyönantajalla tulee olla keinot yksittäisen toteutuneen ylikuormitustivittäminen onkin usein haasteellista ja
lanteen havaitsemiseen ja
oma ongelmansa on, ettei ole
siihen puuttumiseen.
olemassa absoluuttista rajaa
Yksittäisen työnantajan
asialliselle ja epäasialliselle
edustajan ei voida kuitenkaan
kohtelulle.
olettaa huomaavan kaikkea,
Valitettavan usein epäasiallista kohtelua tai häimikäli työntekijät eivät nouTerveydentilan rintää kokeneella on myös
data informaatiovelvoitetmenettämisellä
taan. Työntekijän on siis
taipumus paeta omaa vastarkoitetaan
tuutaan asiassa. Tämä
ilmoitettava työnantajalle
epäasiallisesta kohtelusta,
on toki sikäli ymmärretsekä fyysistä
tävää, että selvittelyprohäirinnästä ja muista tekiettä henkistä
jöistä, jotka hän kokee kuorloukkaantumista. sessit voivat toisinaan muomittaviksi. Ilmoituksen saadostua raskaiksi ja erityisesti
tuaan työnantajalla on velvolterveydentilan jo heikennyttyä voi kynnys epäasiallisesta kohtelisuus ryhtyä riittäviin toimiin häiritselusta ilmoittamiseen olla hyvin korkea.
vien olosuhteiden poistamiseksi.
Kynnystä nostaa monesti myös se, että
Mikä tekee kohtelusta
mikäli asiaan halutaan puuttua, ei kohepäasiallista?
teen käytännössä ole mahdollista pysyä
Epäasiallisen kohtelun määrittely- ja
anonyymina.
käsittelyprosessin tulee olla työnanOn hyvä huomioida, että tilanteet
tajan määrittelemä sekä työyhteisön
työpaikalla ovat vaihtelevia. Toisinaan
jäsenten tiedossa. Pääsääntö on, että
kyse voi olla kollegan yksittäisestä huonosta päivästä, jolloin ensimmäisenä
kohde määrittelee kohtelun asiallisuuden tai epäasiallisuuden. Toinen voi
on syytä ottaa kokemansa epäasiallinen
kokea tietyn asian häirintänä ja toinen
kohtelu puheeksi suoraan epäasiallisesti käyttäytyneen henkilön kanssa.
huumorina. Mikäli asian kokee häirintänä, tulee työntekijän tuoda tämä ilmi.
Mikäli asiaa ei pysty ratkaisemaan
Jos molemmat vaikuttavat olevan
suoraan kollegan kanssa, pitää asia kuitenkin tuoda työnantajan tietoon ja
asiassa samalla tavalla mukana, sitä
tehdä selväksi, että työntekijä pitää sitä
ei varsinaisesti voida kohtuudella
epätoivottavana ja haluaa asiaan puututymmärtää häirinnäksi. Kohtelusta tulee
tavan. Asian hoitamiseen voi hakea apua
epäasiallista vasta, kun epäasiallisuus
ja tukea työpaikan luottamusmieheltä ja
on tuotu julki tavalla tai toisella. Poik
työsuojeluvaltuutetulta. Luonnollisesti
keuksena ovat menettelyt, joissa tekijän
Farmasialiiton työsuhdeneuvonta auttaa
on täytynyt itsekin ymmärtää jo teon
jäseniään tarvittaessa. Kansallisesti työperusteella, että vastapuoli kokee sen
suojeluvalvonta kuuluu aluehallintoviepäasialliseksi.
rastoille, ja myös sieltä on saatavissa neuHäirinnäksi voidaan monesti mieltää
vontaa työsuojelullisissa asioissa. F
vähättely, työyhteisöstä eristäminen,
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TEKSTI JAANA MEKLIN

Sovittu!

Työsuhteen päättämissopimus on työnantajan ja työntekijän välinen
sopimus työsuhteen päättämisestä ilman irtisanomisperusteita.
Sopimuksen yksityiskohdat kannattaa kirjata huolellisesti.

N

ormaali tapa päättää työsuhde on irtisanoa työsopimus. Sopimuksen voi irtisanoa joko työntekijä tai työnantaja.
Työnantaja tarvitsee irtisanomiselle
aina joko työntekijästä johtuvan painavan ja asiallisen syyn taikka tuotannollisen tai taloudellisen
perusteen. Työsuhteen voi päättää myös työntekijän ja työnantajan yhteisellä sopimuksella eli
päättämissopimuksella.
Päättämissopimusta tarjotaan usein tilanteissa,
joissa työnantaja joutuu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vähentämään työvoimaa. Sopimuksia tehdään myös tilanteissa, joissa on erimielisyyttä irtisanomisen laillisuudesta.
Tällaisen sopimuksen muodosta tai sisällöstä ei
ole erityisiä määräyksiä laissa, mutta on selvää, että
se kannattaa tehdä aina kirjallisena ja sen ehdot on
hyvä käydä läpi juristin kanssa.
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Erokorvaus työntekijälle

Päättämissopimuksella halutaan yleensä varmistaa, että asia tulee loppuun käsiteltyä eli osapuolilla ei ole sopimuksen tekemisen jälkeen työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyviä vaatimuksia toista osapuolta kohtaan. Tämä tarkoittaa
muun muassa sitä, että työntekijä ei voi enää sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen riitauttaa työsuhteensa päättymisperustetta oikeudessa väittämällä irtisanomista laittomaksi. Työnantajalle on
tärkeää voida luottaa siihen, ettei jälkeen päin tule
vaatimuksia, ja tämä on usein syy, miksi työnantaja
haluaa tehdä päättämissopimuksen.
Sopimuksen alkuun kuvaillaan yleensä taustaa
sopimukseen johtaneista olosuhteista ja kirjataan,
kuinka pitkään työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa.

Työntekijän kannalta merkittävintä on, että työsuhteen päättämissopimuksissa sovitaan työntekijälle maksettavasta erokorvauksesta. Korvausta
koskevat yksityiskohdat, kuten sovittu määrä ja
maksuajankohta, on syytä kirjata sopimukseen selkeästi.
Yleensä maksettava korvaus on sidottu työntekijän kuukausipalkkaan esimerkiksi siten, että korvaus on hänen kymmenen kuukauden palkkaansa
vastaava summa. Määrään vaikuttavat yleensä työsuhteen kesto, työntekijän ikä sekä se, mistä syystä
sopimus tehdään eli oliko työsuhteen päättymisperuste laillinen vai onko syytä epäillä laitonta irtisanomista. On tärkeää, että työsuhteen päättämiskorvaus määritellään riittävän suureksi.
Korvauksesta pidätetään ennakonpidätys ja sen
lisäksi sosiaaliturvamaksut. Korvaus ei kerrytä elä- ›

On tärkeää, että työsuhteen
päättämiskorvaus
määritellään riittävän
suureksi.
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kettä. Maksamisaikaa on syytä miettiä sopimusta
tehtäessä myös verotuksen kannalta ja verottajalta kannattaa selvittää, onko korvauksen saajalla mahdollisuus tuloverolain mukaiseen tulontasaukseen.

Kaikki saatavat mukaan sopimukseen

Luonnollisesti sopimukseen tulee kirjata tarkasti
työsuhteen päättymispäivämäärä. Työsuhde voi
päättyä irtisanomisajan kuluttua, heti tai muuna
myöhempänä ajankohtana. Yleensä työntekijän
intressissä on sopia, että työsuhde päättyy vasta
irtisanomisajan kuluttua, koska irtisanomisajalta
työntekijällä on oikeus normaaliin palkkaan ja
luontaisetuihin sekä vuosilomien kertymiseen.
Tässä tilanteessa on syytä sopia myös siitä, onko
työntekijä samalla vuosilomalla vaiko vain vapautettu työntekovelvollisuudestaan, jolloin lomat
korvataan lomakorvauksena.
Päättämissopimuksessa kannattaa eritellä
kaikki saatavat, joita työntekijällä on työnantajalta. Näitä saatavia ovat palkkasaatavien lisäksi
mahdolliset ylityökorvaukset, matkakustannusten
korvaukset, mahdolliset tulospalkkiot, pitämättä jäävät lomapäivät
ja niistä maksettava lomakorvaus
sekä lomaraha ja muut etuudet,
joita työsuhteen aikana mahdollisesti on kertynyt.
Maksupäivä on tärkeä kirjata sopimukseen selkeästi. Sopimuksen pitäisi kattaa kaikki saatavat yksiselitteisesti, koska sopimuksessa sovitaan siitä, ettei osapuolilla sen jälkeen ole muita vaatimuksia.

Kaikki yksityiskohdat
kannattaa kirjat

Tukea uudelleentyöllistymiseen

Usein sopimuksessa sovitaan myös siitä, että työntekijälle annetaan positiivisen arvion sisältävä työtodistus. Tällä edistetään työntekijän mahdollisuutta työllistyä uudelleen työsuhteen päättymisen jälkeen.
Työnantaja voi muillakin tavoin tukea työntekijän uudelleentyöllistymistä. Sopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi, että työnantaja tarjoaa
työntekijälle uudelleentyöllistymistä edistävää
palvelua. Sopimuksessa kannattaa sopia näistä
palveluista mahdollisimman yksityiskohtaisesti
eli määritellä, mitä kaikkea etu sisältää ja kuinka
kauan etu on työntekijän käytettävissä.
Yleensä sovitaan myös sopimuksen yksityiskohtien pitämisestä salassa. Tosin tässä yhteydessä on
hyvä muistaa, että sopimuksesta tulee antaa tietoa
esimerkiksi työttömyysturvaa ja verotusta varten.

Vaikutus työttömyysturvaan

Päättämissopimus vaikuttaa työttömyysturvaan.
Työntekijällä ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin
aikana, jolle erokorvaus voidaan jaksottaa. Esimerkiksi kymmenen kuukauden erokorvaus
aiheuttaa noin kymmenen kuukauden
jaksotuksen, jolloin työttömyyskassa
ei maksa ansiosidonnaista päivärahaa.
Mahdollinen karenssi kuluu samanaikaisesti jaksotuksen kanssa. Päätöksen
karenssista tekee TE-toimisto.
Vaikka työttömyysturvaa ei saa jaksotuksen aikana, on kuitenkin tärkeää
ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi
TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Mikäli työntekijä on pois työmarkkinoilta ilman
hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta,
hän menettää oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan. Hyväksyttävä syy
ei ole erokorvaus tai työnhaku ilman
TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautumista.

Työsuhde voi
päättyä irti
sanomisajan
kuluttua, heti
tai muuna
myöhempänä
ajankohtana.

Päättämissopimuksen sisällöstä
neuvoteltaessa on hyvä myös tiedostaa, että päättämissopimus ei automaattisesti tee mitättömäksi
työsopimuksessa mahdollisesti sovittua kilpailukieltolauseketta tai erillistä kilpailukieltosopimusta. Näin ollen kilpailukiellon kumoamisesta on
syytä myös sopia erikseen ja kirjata tämä päättämissopimukseen.
Päättämissopimuksessa sovitaan usein myös
monista erilaisista työsuhteeseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten työnantajan tarjoamien työntekovälineiden palauttamisesta ja matkapuhelinnumeron siirtämisestä työntekijän nimiin.

Sopimus syytä tarkistuttaa

Päättämissopimusta ei kannata allekirjoittaa
ennen kuin juristi on tarkistanut sen. Farmasialiiton työsuhdeneuvonta on juuri sitä varten, että
saat apua silloin, kun jokin asia arveluttaa. Kannattaa siis olla yhteydessä liittoon ennen sopimuksen allekirjoitusta. Mikäli työnantaja kiirehtii
sopimuksen allekirjoittamista ilman kohtuullista
aikaa tutustua sopimukseen, luultavasti sopimuksessa on jotain mätää. On tärkeää selvittää ehtojen
merkitys ja vaikutukset esimerkiksi työttömyysturvaan ennen sopimuksen tekemistä. F
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KOULUTUS
TEKSTI TIINA PARIKKA
KUVAT TIMO PORTHAN
JA TIMO MARTTILA

Tuula Niemimäki
lähti hakemaan
koulutuksella
lisämotivaatiota
työhön.

OPINNOILLA
ETEENPÄIN
Jatko-opinnot
antavat uutta suuntaa
työuralle. Farmasialiitto
tukee jäsentensä
kouluttautumista.

Katri Raitiolle
yrittäjyys on ollut
oikea valinta.
Koulutuksesta
hän sai
paljon ideoita
yrityksensä
kehittämiseen.

F

armasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon
suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen, tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä seminaarien
ja kongressien osallistumismaksuihin ja matkoihin.
Koulutus voi olla ammatillista pätevyyttä tukevaa tai muuta
työelämälähtöistä koulutusta.
Usein koulutus antaa lisäsisältöä työhön tai jopa lähtölau
kauksen ihan uuteen suuntaan. Näin kävi myös Katri Raitiolle ja
Tuula Niemimäelle. ›
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Yrittäjyysopintojen
lisäksi Katri Raitiolla
on työn alla LHApätevyys, jotta
ammatillinen osaaminen pysyy ajan tasalla.

:
Katri Raitio
”Tein reilu vuosi sitten rohkean päätöksen ja heittäydyin päätoimiseksi
yrittäjäksi. Olin pyörittänyt omaa yritystä sivutoimisesti jo vuodesta 2015.
Yritykseni Provinno tarjoaa apteekeille myynninedistämis- ja toiminnankehittämispalveluja yli kymmenen
vuoden proviisorikokemukseni pohjalta.
Kaipasin kuitenkin varmuutta yritystoiminnan pyörittämiseen ja aloitinkin viime syksynä yrittäjän ammattitutkinnon opinnot. Koulutuksen
aikana on syntynyt monia ideoita liiketoiminnan kehittämisestä ja olen
saanut myös hienon vertaistukiverkoston muista opiskelijoista. Tehtävät
ovat olleet käytännönläheisiä ja omaan
yritystoimintaan liittyviä, joten ajan
järjestäminen on ollut helppoa.
Tiesin, että Farmasialiitolta voi
saada apurahaa opintoihin. Kun niistä
oli taas muistutus Farmasia-lehdessä,

kävin kotisivuilla katsomassa tarkemmin ja laitoin oman hakemukseni.
Suoritin opinnot oppisopimuksella ja
apurahan turvin maksoin opintojen
omavastuuosuuden.
Lähdin suorittamaan myös lääkehoidon arvionnin pätevöittäviä opintoja. LHA-pätevyys kuuluu nykyisten
opiskelijoiden koulutukseen, ja haluan
pysyä ammatillisesti kehityksessä
mukana. Teoriaosuus on nyt suoritettu, ja selvitän parhaillaan, miten
pystyn yrittäjänä suorittamaan pätevyyteen vaadittavat harjoitusar
vioinnit.
Farmasian alalla on monenlaisia
mahdollisuuksia ja yrittäjyys on yksi
niistä, vaikka sitä ei kovin yleisesti
mielletäkään vaihtoehdoksi. Eihän
se kaikille tietenkään sovikaan, sillä
yrittäjyys vaatii rohkeutta ja epävarmuuden sietokykyä. Minulle tämä on
ollut oikea tie.”

Apurahat
jälleen
hakuun
Apurahojen hakuaika on
vuosittain helmi-huhtikuussa,
ja apurahapäätökset tehdään
toukokuun aikana.
Haku tapahtuu sähköisellä
lomakkeella Farmasialiiton
verkkosivujen kautta.
Apurahoja jaettaessa
huomioidaan edellisen hakuajan
jälkeen tapahtuneet, menossa
olevat ja myös lähitulevaisuudessa
alkavat, varmentuneet opinnot.
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Asiakkaiden kohtaaminen
apteekissa on taas Tuula
Niemimäelle mielekästä,
kun hän osaa auttaa heitä
entistä paremmin.

imäki:
Tuula Niem
”Valmistuin farmaseutiksi silloisesta
Kuopion yliopistosta (nyk. Itä-Suomen
yliopisto) vuonna 1992. Parisenkymmentä vuotta ehdin työskennellä pääkaupunkiseudulla avoapteekeissa ja
pätkän sairaala-apteekissakin, kunnes
muutimme Pohjanmaalle vuonna 2015.
Siellä tarjolla oli vain erimittaisia pätkätöitä ja sijaisuuksia. Toimin myös vanhempieni omaishoitajana yhteensä
neljä vuotta. Se oli rankkaa aikaa ja omat
voimavarat olivat vähissä.
Työmotivaationi laski, ja mietin jo
alan vaihtamistakin. Pitkän harkinnan
jälkeen päätin kuitenkin lähteä päivittämään farmasian alan osaamistani Itä-

Suomen yliopiston Aducaten LHA-koulutukseen. Se oli ensimmäinen pitkäkestoisempi koulutukseni sitten farmaseutiksi valmistumisen.
Vaikka koulutus oli kallis, en ole
katunut muuta kuin korkeintaan sitä,
etten suorittanut sitä jo aiemmin. Meillä
oli hyvä ryhmä, ja opinnot päivittivät
hyvin tietouttani tämän päivän lääkehoidon kysymyksistä. Aloitin opinnot
lokakuussa 2018. Helmikuussa 2019 viimeisin pätkätyöni jälleen päättyi, ja olin
työttömänä toukokuuhun asti. Opinnot
toivat sisältöä kevääseen.
Silloin huomasin myös Farmasia-lehdessä ilmoituksen liiton apurahasta, ja

jätin hakemukseni viimeisenä mahdollisena hakupäivänä. Sain koko 500
euron avustuksen, mikä oli iso apu, sillä
kallis koulutus oli tehnyt ison loven
talouteemme.
Valmistuin syyskuussa 2019 ja olin
kyllä todella ylpeä itsestäni. Sain opinnoista niin paljon itsevarmuutta, että
jo marraskuussa sain ensimmäisen
vakituisen työpaikkani Pohjanmaalla.
Uskalsin jopa pyytää palkankorotusta
ja sain sen!
Päätimme kuitenkin kesän aikana
mieheni kanssa muuttaa takaisin Helsinkiin. Sain heti vakituisen työn
Yliopiston apteekissa. Uskon, että
LHA-asiantuntijuuttani ja siitä saamani itseluottamus vaikuttivat työnsaantiin ratkaisevasti.
Olen päässyt myös täällä uudessa
työpaikassa hyödyntämään asiantuntijuuttani ja toimin opiskelijoiden
LHA-tuutorina. On todella mielenkiintoista tavata ja jutella näiden nuorten
kanssa. He ovat todella osaavia ja innostuneita.
Asiakastyössä on palkitsevaa huomata, että osaan tarttua mahdollisiin
lääkityksen ongelmiin ihan uudella
tavalla.
Innostuin opiskelusta siinä määrin,
että aloitin marraskuun alussa lääketurvakoulutuksen Aducatessa.”

Toimittajan kommentti
Koulutus tuo varmuutta. Mieleeni on jäänyt
vuorineuvos Kari Neilimon sanat: ”Teoria
auttaa jäsentämään asioita. Muuten ei voi
tietää, mitä tapahtuu, jos nykäisen tästä
narusta.”
Koulutus voi toki olla myös käytännönläheistä, mutta yleensä aina käytännön harjoitustenkin taustaksi opiskellaan teoriaa. Aina
sitä oppia ei ole helppo toteuttaa arjen todellisissa tilanteissa, mutta vielä vaikeampi on
onnistua ja tehdä nopeitakin ratkaisuja, jos ei

ole edes sitä pohjatietoa.
Siksi koulutus tuo tekemiseen varmuutta.
Pelkkä pohjakoulutus ei riitä, vaan koulutusta tarvitaan läpi koko työuran, niin uusien
asioiden oppimiseen kuin jo opittujen kertaamiseen ja vahvistamiseen.
Ammattiliitoilla on tärkeä rooli koulutuksen
tarjoajana ja tukijana. Tämän jutun kaksi koulutustarinaa ovat hyviä esimerkkejä siitä,
miten pienikin tuki voi toimia kannustimena
ja sysäyksenä oman uran kehittämisessä.

Tiina Parikka
Kirjoittaja on
Farmasia-lehden
tuottaja.
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TIEKARTTA VASTA
PIIRTYMÄSSÄ
Lääkehuollon tiekartan valmistelutyöt ovat
parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on, että
jatkossa muun muassa apteekkeja voitaisiin
perustaa nykyistä helpommin sairaaloiden
yhteyteen ja apteekeilla olisi varastoituina
kahden viikon lääkkeet saatavuuden
turvaamiseksi. Myös itsehoitolääkkeiden
hintakilpailua väläytellään. ›
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ KUVITUS JOONAS KAVASTO
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S

osiaali- ja terveysministeriön (STM) raportti
Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista julkaistiin
vuonna 2019, ja se on
ollut tiekarttana kohti
lääkehuollon uudistamista.
– Hallitusohjelmassa on kirjaukset lääkehuollon kehittämisestä, mutta rahoituksen puute ja pandemia ovat hidastaneet etenemistä. Nyt rahoitusta on
luvassa ensi vuoden alusta alkaen, kertoo
erityisasiantuntija Elina Asola STM:stä.
Kehittämistyö ulottuu kolmelle vaalikaudelle, aina vuoteen 2031 saakka. Toimeenpano on jaettu lääkehoidon ohjaukseen ja rahoitukseen, tiedonhallintaan ja
digitaalisiin työvälineisiin sekä apteekkitalouteen ja lääkkeiden jakeluun.

Tavoite on selkeä: paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa
uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto
ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.

Koordinaatioryhmä tukee
toimeenpanoa

Sosiaali- ja terveysministeri on perustanut koordinaatioryhmän, jossa on virkamiehiä STM:stä, Fimeasta, Kelasta,
THL:ltä, Valvirasta, työ- ja elinkeinosekä valtionvarainministeriöstä ja kilpailu- ja kuluttajavirastosta.
Poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän on tarkoitus seurata ja tukea lääkehuollon tiekartan toimeenpanoa ja
kehittämistoimenpiteiden kansallista
valmistelua. Ryhmän perustaminen nähtiin aiheelliseksi, koska uudistusta ei ole
voitu edistää täysipainoisesti.
– Toki on pyritty tekemään se, mikä on

Nyt kyseessä
on aidosti
kehittämishanke.
Uusia lääkkeitä
otetaan hallitusti
käyttöön,
ja toimivia,
edullisia lääkkeitä
käytetään
ensisijaisesti.
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mahdollista. Kaikissa kolmessa kokonaisuudessa on otettu pieniä askeleita
eteenpäin, Asola sanoo.
Asolan mukaan tarkoitus on rekrytoida lisää henkilöstöä. Uusi erityisasiantuntija ja juristi ovat jo aloittaneet
työnsä.

lääkkeistä. Nykyisin hankintarenkaita
on viisi.
– Uusia lääkkeitä saataisiin yhdenmukaisesti käyttöön valtakunnallisesti
sen sijaan, että sairaanhoitopiirit arvioi
vat itse, ottavatko kalliita lääkkeitä käyttöön, Pelkonen sanoo.

Ohjaus- ja rahoituspolku vielä
avoinna

Lääkityslista vihdoinkin vauhtiin

Lääkkeiden hintalautakunnan johtaja Lauri Pelkonen pitää hyvänä, että
kolmen osa-alueen organisoituminen
on alkanut koordinaatioryhmän viitoittamana.
– Ohjelmassa on nostettu esiin,
että tuleville palvelunjärjestäjille olisi
nykyistä vahvemmat kannustimet varmistaa lääkehoidon toteutuminen.
Kansallista ja alueellista ohjausta vahvistetaan uusien rakenteiden myötä.
Ohjaukseen ja rahoitukseen vaikuttavat sote-uudistuksen lainsäädäntö ja
rakenteet.
– Sen jälkeen tiedämme, mitkä ovat
välineet alueelliseen ohjaukseen ja järkevän lääkehoidon toteuttamiseen.
Monikanavarahoituksen purkamisesta on käynnistymässä selvitys. Auki
on vielä isoja asioita, polku ei ole vielä
jäsentynyt, Pelkonen sanoo.

Tiedonhallinta ja digitaaliset työvälineet -kokonaisuudessa on tähän mennessä saatu parhaiten viitoitettua kehityspolkuja tuleville vuosille. STM:n erityisasiantuntija Sari Palojoen mukaan
lääkehoidon tiedonhallinnassa on osaalueita, jotka ovat pitkään odottaneet
ratkaisua. Niinpä toimeenpanoa aloitettiin ennakoivasti ilman hallintoa ja
rakennetta.
Palojoen vetämä tiedonhallinnan
jaos aloitti työn viranomaisyhteistyönä
jo alkuvuonna. Kelan, THL:n, Fimean
ja Valviran kanssa asioita edistettiin,
muun muassa lääkityslistaa lähdettiin
konseptoimaan ja aikatauluttamaan.
Ajantasainen lääkityslista on tärkein

Uudet sairaalalääkkeet
käyttöön yhdenmukaisesti

Lääkehoidon HTA-arviointeja tehdään Hilan lisäksi
Fimeassa, PALKOssa ja FinCCHTAssa. Pelkosen mukaan
kehittämiskokonaisuuteen
kuuluvat osaamisen ja resurssien vahvistaminen sekä arviointitoiminnan yhtenäistäminen.
– Lisäksi lääkekorvausjärjestelmässä ja lääkehoidossa pitäisi ottaa
huomioon, miten pystymme vastaamaan yksilöllistyvään lääkehoitoon.
Sairaanhoitopiireissä on pureuduttu
sairaalalääkkeiden hankintaprosessiin. Kansallinen lääkeneuvottelukunta
valtuuttaisi HUS Apteekin neuvottelemaan lääkeyritysten kanssa PALKOn
suosituksen saaneista uusista sairaala-

Sari Palojoen vetämä
tietohallintojaos aloitti työt
alkuvuodesta ennakoivasti, jotta
pitkään ratkaisua odottaneet
tiedonhallinnon osa-alueet saatiin
käynnistettyä.

valtakunnallinen työkalu.
– Ensimmäisiä parannuksia on Kanta-palvelun Reseptikeskuksessa käyttöön otettavat rakenteiset annostustiedot. Ne helpottavat lääkitystiedon
käsittelyä potilastietojärjestelmissä ja
lääkityslistan ylläpitoa sekä ehkäisevät
lääkkeen väärää annostusta.
Palojoki toteaa, että kaikki, mikä voidaan tehdä ilman lakimuutoksia, toteutetaan niin pian kuin mahdollista. Toki
lainsäädäntömuutoksiakin tarvitaan
ennen kuin koko asiakaskohtainen lääkitystieto on yhdessä paikassa koostetusti nähtävillä.
– Kunnianhimoisena tavoitteena on
saada tarvittavat lakimuutokset valmiiksi tämän hallituskauden aikana.
Paikkakorjaus ei ole kestävä ratkaisu, vaan isompi kokonaisvaltainen
uudistus vastaa paremmin nykymaailman tarpeisiin ja kantaa pidemmälle
tulevaan, Palojoki sanoo.

Tietoa myös toisiokäyttöön

STM:n ohjauksessa Fimea tekee lääketietovarannon esiselvitystä, joka valmistuu vielä tänä vuonna. Visiona on,
että lääketieto olisi yhdessä tietovarannossa tasapuolisesti ja hyvin saavutettavissa.
Kun tietoa on, sitä pitäisi voida
myös käyttää. Ensisijaista tietoa
syntyy hoidon eri vaiheissa,
mutta sitä voidaan käyttää toissijaisestikin. Toisiolaki on jo
astunut voimaan.
– Lääketietoa tarvitaan
ja sitä voisi tehokkaasti hyödyntää myös toisiokäyttötarkoituksessa, kuten ohjauksessa
ja johtamisessa, Palojoki sanoo.
Palojoen mukaan tärkeintä on,
että pohjatyö tehdään kunnolla ja
saatetaan valmistelua oikeaan suuntaan, vaikka tulevaisuuteen ei voidakaan kaikilta osin nähdä maailman
muuttuessa.

Tutkimuksia ja selvityksiä
apteekkitalouteen

Alkuvuodesta saatiin esiselvitys lääkehoidon kustannuksista apteekkitaloudessa. Asola toteaa sen osoittaneen, että

›
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muiden Pohjoismaiden taksamallit vaikuttavat edullisemmilta tavoilta järjestää lääkejakelu verrattaessa Suomen
nykyiseen lääketaksaan.
Sittemmin on käynnistetty kaksi
valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta päätöksenteon tueksi.
Tuloksia saadaan ensi vuoden alkupuolella.
– Toinen liittyy lääkehintaan vaikuttamiseen ja sen ohjaukseen, toinen
koskee hintakilpailun aktivointia ja asiakkaiden odotuksia apteekkitoiminnalle uudistuvassa sote-palvelujärjestelmässä. Tutkimustieto tukee apteekkijärjestelmän kehittämistä.
Asolan mukaan tällä hallituskaudella
keskitytään laatimaan selvityksiä, jotta
saadaan riittävät tiedot järjestelmän
kehittämiseen. Ensimmäinen selvitys
julkistettaneen tammi–helmikuussa,
toinen vapun tienoilla. Ne viitoittavat
työtä jatkossa.
– Ajatus on, että edetään terveyspoliittisista lähtökohdista ja vaiheittain.
Pitää määritellä, mitä vähittäisjakelulla

M

/M

tavoitellaan ja mitkä tehtävät ovat. Tällä
hetkellä olemme vielä varhaisvaiheessa,
Asola sanoo.
Tavoitteena on ollut pienentää
apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista kuitenkin vaarantamatta lääkkeiden ja palveluiden
saatavuutta. Tavoitteiden pitää edistää
myös järkevää lääkkeiden käyttöä.

Lääkkeitä kahden viikon
tarpeeseen

AR
IA

M
IK

LA

Velvoitevarastointilakiakin on tarkoitus
uudistaa. Säädösmuutoksilla halutaan
varmistaa ja turvata lääkkeiden saatavuutta.
STM on asettanut poikkeusolo
jen neuvottelukunnan, joka tekee
ehdotuksia lakimuutoksiksi. Kaksivuotinen toimikausi päättyy
toukokuussa 2021.
– Nyt on jo tunnistettu muutostarpeita sekä tarpeita tehdä
toimintaa joustavammaksi,
Asola sanoo.
Asolan mukaan koronakesänä lääkelakiin tehtiin muutos,
kun lääkkeitä loppui kysynnän kas
vaessa. Jatkossa apteekeilla pitäisi
olla varastoituna sen verran lääkkeitä,
että ne vastaavat asiakaskunnan vähintään kahden viikon tarvetta. Varastojen
on oltava lainmukaisia kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

S

Lauri Pelkonen pitää tärkeänä
sitä, että lääkkeen elinkaarta
ja koko toimialaa katsotaan
vihdoinkin kokonaisuutena.

Fokus ei ole säästäminen

Tiekartan toimeenpanoon ehdotettua
12 miljoonaa euroa Pelkonen pitää riittävänä summana.

– Jos varmistuu, että rationaalinen
lääkehoito toteutuu, se tuo kustannustehokkuutta ja -vaikuttavuutta. Kun
lääkkeitä käytetään oikein eikä niitä
osteta turhaan, vältetään lääkehävikkiä
eikä lääkejäämiä päädy ympäristöön.
Pelkonen toteaa, että jo vuosituhannen vaihteesta alkaen erilaiset säästötoimenpiteet ovat olleet vallalla.
Kehittämistoimissa on edetty siilomaisesti.
– Nyt kyseessä on aidosti kehittämishanke. Uusia lääkkeitä otetaan hallitusti
käyttöön, ja toimivia, edullisia lääkkeitä käytetään ensisijaisesti. Kun toimitaan järkevästi ja taloudellisesti, saadaan kokonaisuutena paras hyöty, Pelkonen sanoo.
Parhaillaan odotellaan koordinaatioryhmän evästystä ja näkemyksiä.
– Vielä pyöritään isossa kehikossa.
Valmistelutyö, selvitykset ja lisäresurssit on kuitenkin saatu vauhtiin.
Työn syrjässä ollaan kiinni ja aikataulussa.
Pelkosen mukaan lääkkeen elinkaarta ja toimialaa katsotaan vihdoinkin
kokonaisuutena.
– Kun mennään yli hallituskausien,
saadaan pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Se on toimialalle tärkeää.

Lääkelakia uudistetaan
pala palalta

Pitkään käsittelyssä olleet hallituksen
esitykset lääkelain muuttamiseksi raukesivat keväällä 2019. Myös pandemia
on hidastanut kokonaisuuden etenemistä.

CAN200826FI1

ST

Vuosituhannen
vaihteesta alkaen erilaiset
säästötoimenpiteet
ovat olleet vallalla.
Kehittämistoimissa on
edetty siilomaisesti.
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Uusi valmisteltu hallituksen
esitys on lausuntokierroksella.
Elina Asolan mukaan lääkelain
uudistamista tehdään pala palalta ja
se tähtää muun muassa siihen, että
lääkkeiden saatavuus helpottuisi.
Muutosesityksessä käsitellään
myös apteekkien perustamista.
– Fimean pitäisi saada päättää
uusien apteekkien perustamisesta
laajemmin. Apteekkeja ja sivuapteekkeja toivottaisiin perustettavan nykyistä helpommin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden, yhteyteen. Tarkoituksena on varmistaa, että kotiutuvien potilaiden lääkehuolto ei katkeaisi ja palvelut olisivat sujuvia.

Asolan mukaan myös itsehoitolääkkeiden enimmäishintaa
mietitään.
– Apteekki voisi alentaa näiden
lääkkeiden vähittäishintaa
omasta katteestaan. Se saattaisi
johtaa kilpailuun apteekkien
välillä ja varmistaa hiukan edullisempia itsehoitolääkkeitä lääkkeenkäyttäjille, Asola sanoo.
Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköihin on toivottu yhteiskäyttöistä, rajattua lääkevarastoa
asukkaiden ennakoimattomia ja
äkillisiä lääkitystarpeita varten.
Lääkkeet voisivat nopeuttaa lääkehoidon aloittamista ja vähentää
asukkaiden siirtoja päivystykseen. F

Elina Asola muistuttaa, että muiden
Pohjoismaiden käyttämä taksamalli
on osoittautunut Suomen nykyistä
mallia edullisemmaksi tavaksi
järjestää lääkejakelu.
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Yksi suurimmista
lääkitysturvallisuuden
haasteita liittyy
Väätäisen mukaan
kotilääkityksen selvittämiseen potilaan tullessa
hoidettavaksi.
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29.11.2020 18.21

HYVÄ ESIMERKKI
Kai Väätäinen
toivoo, että hänen
työnsä hyödyttäisi
ennen kaikkea
potilaita entistä
turvallisemman
lääkehoidon
muodossa.

TEKSTI HANNA LEINO KUVAT JANNE TORIKKA

TURVAMEKANISMIT
KUNTOON
Turvallinen lääkehoito edellyttää yhtenäisiä
ja tarkkaan mietittyjä toimintatapoja.
Lääkitysturvallisuusvastaava varmistaa, että
laaditut ohjeistukset siirtyvät käytäntöön.

K

aksi Panadolia potilaalle.
Helppo rutiinitehtävä ja tuttu
lääke. Samalla kuitenkin
puhelin soi, ajatus katkeaa ja
puhelun jälkeen laitat potilaan lääkelasiin kaksi Panacodia.
– Joskus vain vahingossa
lipsahtaa, toteaa alueellinen
lääkitysturvallisuusvastaava ja osastofarmaseutti Kai Väätäinen HUS Apteekilta Kymenlaaksosta.
Vaikka lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan
lääkehoidon turvallista toteuttamista ja turvallista lääkehoitoprosessia, siinä on aina läsnä
inhimillisen erehtymisen riski. Erilaisten turvamekanismien, kuten kaksoistarkistuksen,
avulla virhe huomataan useimmiten ajoissa,
eikä väärä lääke päädy potilaalle asti.

– Stepit ja suojaukset pitää olla kunnossa,
Väätäinen painottaa.

Potilasturvallisuuden parhaaksi

Lääkitysturvallisuuden kehityskohteet ja suuret
linjat tulevat HUSin lääkitysturvallisuuskoordinaattorilta, jonka kanssa tiiviissä yhteistyössä
paikallinen lääkitysturvallisuusvastaava työskentelee.
Väätäinen aloitti puolipäiväisenä lääkitysturvallisuusvastaavana toukokuussa 2019 ja on
ensimmäinen laatuaan Kymsoten alueella. Hän
toimii lääkitysturvallisuuden ja lääkealan asiantuntijana Kymsoten työryhmissä, kuten lääkehoitotyöryhmässä, jossa on työstetty alueellista lääkehoitosuunnitelmaa.
– HUSilla on haluttu kehittää potilasturvallisuutta. Sitä kautta tarjoutui mahdollisuus
tehdä tällaista työtä, Väätäinen kertoo. ›
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HYVÄ ESIMERKKI

Kai Väätäinen kuuluu
potilastietojärjestelmän
lääkitysosion kirjaamistyöryhmään, joka päivitti
keväällä ohjeistuksen
siitä, miten lääkeasiat
tulee kirjata potilastietojärjestelmään.

Työpaikka itsessään oli Väätäiselle
entuudestaan tuttu, sillä hän aloitti
siellä osastofarmaseuttina vuonna 2011.
Edelleenkin puolet työajasta kuluu päivystyksen osastofarmaseuttina ja toinen
puoli lääkitysturvallisuusvastaavana.

Ohjeistukset yhdenmukaisiksi

Väätäisen mukaan on etu, että hän
tuntee osastojen arjen, sillä hänen tehtävänään on jalkauttaa lääkitysturvallisuutta edistävät toimintatavat osastoille. Iso osa työstä onkin ohjeistusten
laatimista, kouluttamista ja tiedottamista sekä sähköpostiin tulleisiin lääkehoitoon liittyviin kysymyksiin vastaamista.
– On tärkeää viedä asiat käytäntöön
ja kouluttaa uusiin toimintatapoihin,
etteivät ne jää vain puheen tasolle, Väätäinen sanoo.
Yhdenmukaiset ohjeistukset auttavat
hoitohenkilökuntaa työskentelemään

yksiköissä tasalaatuisesti, kun kaikki toimivat samojen sääntöjen mukaisesti.
– Yhtenäistimme vuodeosastojen käytäntöjä kuten lääkelasien värin ja infuusioletkujen huuhtelun antibioottien jälkeen koko Kymsoten alueella. Ennen se
oli villi länsi, ja jokaisessa yksikössä oli
omat käytännöt.

Kotilääkitys selvitettävä huolella

Yksi suurimmista lääkitysturvallisuuden
haasteita liittyy Väätäisen mukaan kotilääkityksen selvittämiseen potilaan tullessa hoidettavaksi.
– Tuntuu välillä, että kotilääkityksen
selvittäminen on huiskaisu vain, että
mitäs lääkkeitä käytät, ja se on siinä.
Olemmekin ottaneet käyttöön kotilääkityksen selvittämisen check-listan, jossa
kysytään asioita paljon tarkemmin.
Uskon, että virheet vähenevät, kun heti
alussa selvitetään lääkitys kunnolla,
Väätäinen sanoo.

Toinen haaste ovat tuotepuutteet,
kun jotakin lääkettä ei ole sillä hetkellä
saatavilla tai lääke on jäänyt kokonaan
pois markkinoilta.
– Tällaisissa tapauksissa tiedotan
asiasta ja kerron, mitä lääkettä on saatavilla aiemman tuotteen tilalle. Erityisen tärkeää tämä on kriittisten puutteiden kuten akuuttihoidon lääkkeiden
kohdalla.

Auditointi tuo kehityskohdat esille

Väätäinen tekee lääkitysturvallisuutta
edistäviä käyntejä Kymsoten alueen toimipisteisiin. Kaikkein kattavin niistä on
lääkitysturvallisuusauditointi, jossa tarkastellaan koko yksikön lääkehoidon
prosessia eli mitä yksikössä tehdään ja
miten prosessi toimii.
Ensiksi lääkitysturvalisuusvastaava
tekee dokumenttiauditoinnin eli käy
lomakkeen avulla läpi yksikön lääkehoitosuunnitelman. Hän tarkastelee muun
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Katso videolta,

miltä lääkitysturvallisuusvastaavan
työpäivä näyttää
käytännössä:
farmasialehti.fi/
turvamekanismit-kuntoon

Lääkehoidon
turvallisuus
Kouluttaminen,
tiedottaminen
ja ohjeistusten
laatiminen ovat iso
osa Kai Väätäisen
työnkuvaa.

muassa sitä, miten potilasturvallisuutta
edistävät asiat on kirjattu, miten haittatapahtumailmoitukset käsitellään,
millaisia riskilääkkeitä on käytössä,
miten lääkkeitä säilytetään ja miten eri
ammattiryhmät osallistuvat lääkehoitoon.
Dokumenttiauditoinnin jälkeen on
vuorossa moniammatillinen keskustelu
ja havannointikierros, joiden aikana
käydään läpi lomakkeen tiedot ja katsotaan, löytyykö siitä ristiriitaisuuksia
käytännön ja lääkehoitosuunnitelmaan
kirjatun tiedon välillä.
– Auditointi tulisi tehdä 1–3 vuoden
välein, mutta korona on rajoittanut
niiden tekemistä. Olen tehnyt noin 15
auditointia 1,5 vuoden aikana, Väätäinen kertoo.
Auditointien lisäksi Väätäinen osallistuu yksiköissä potilasturvallisuuskävelyihin sekä tekee lakisääteisiä osastokäyntejä.

– En etsi virheitä suurennuslasin
kanssa, vaan kiinnitän huomiota myös
toimiviin käytäntöihin. Tämä on teillä
hyvin, jatkakaa tätä. Hyvistä käytännöistä voi aina oppia, ja niitä voidaan
viedä muihin yksiköihin.

Ohjeistukset otettu osaksi arkea

Lääkitysturvallisuusvastaavan pesti on
vielä niin tuore Kymsoten alueella, että
työn tuloksia ei ole toistaiseksi mitattu.
Väätäinen on kuitenkin huomannut
auditointien ja osastokäyntien aikana,
että hänen tekemänsä ohjeistukset on
luettu huolella ja niitä on noudatettu.
Vähitellen Väätäisen on tarkoitus
siirtyä täysipäiväiseksi lääkitysturvallisuusvastaavaksi.
– Haluaisin tehdä enemmän koulutusta sekä haittatapahtumien analysointia ja seuraamista, mutta puolipäiväisenä niihin ei ole ollut tarpeeksi
aikaa, Väätäinen sanoo. F

Turvallinen lääkehoito koostuu
kahdesta osa-alueesta: lääketurvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta.
Lääketurvallisuus tarkoittaa lääkevalmisteen turvallisuutta käsittäen valmisteen farmakologiset
ominaisuudet ja vaikutuksen, laadukkaan valmistusprosessin, valmisteen merkitsemisen ja valmisteeseen liittyvän informaation.
Lääkkeen tehoa ja turvallisuutta
arvioidaan myyntilupamenettelyn
avulla. Haittavaikutusten seuranta
jatkuu myyntiluvan myöntämisen
jälkeen.
Lääkitysturvallisuus tarkoittaa
lääkkeiden käyttöön liittyvää turvallisuutta, joka kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja
organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on
varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus
käsittää toimenpiteitä lääkkeiden
käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi
ja korjaamiseksi.
LÄHDE: SCHEPEL, L. & KUITUNEN, S. (2020).
LÄÄKITYSTURVALLISUUS SAIRAALASSA.
DUODECIM, 136(2), 213.
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TUTKITTUA
TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN

Bakteerien vastustuskyky antibiootteja vastaan
on maailmanlaajuinen terveysuhka. Proviisori
Prasanthi Medarametla tutki väitöstyössään kahta
bakteerien tuottamaa proteiinia, joihin voitaisiin
kohdistaa uudenlaisia lääkehoitoja.

PROTEIINIEN
KAUTTA KIINNI

LrsK-kinaasi on
lääkekehitykselle
houkutteleva
kohde, sillä se
osallistuu bakteerien väliseen
ryhmäviestintään.

TULEHDUSTEN
HOITOON

N

iin Suomessa kuin
maailmalla tunnetaan monia vastustuskykyisiä bakteerikantoja, joihin
nykyiset hoidot ja
lääkkeet eivät enää
tehoa. Antibioottiresistenssiä pidetäänkin akuuttina maailmanlaajuisena
kriisinä.
Maailman terveysjärjestö WHO on
arvioinut, että antibiooteille resistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot
vaativat vuosittain 700 000 ihmisen
hengen. Vuonna 2050 niihin voi kuolla
jo kymmenen miljoonaa ihmistä, ellei
kehityksen suuntaa saada käännettyä.
– WHO on jo pitkään pyrkinyt suitsimaan antibioottien leväperäistä käyttöä
ja rummuttanut tarvetta kehittää
uudentyyppisiä hoitomuotoja ja lääkkeitä, proviisori Prasanthi Medarametla toteaa.

Epäsuorasti bakteerien kimppuun

Väitöstyössään Prasanthi Medarametla
tutki kahta bakteerien tuottamaa pro-

teiinia, LsrK-kinaasia ja malaattisyntaasi G:tä (MSG). Molemmat liittyvät
haitallisiin bakteeritulehduksiin.
– LsrK ja MSg eivät vaikuta suoraan
bakteerien elinvoimaisuuteen, mutta ne
voivat tarjota epäsuoran reitin hoidolle,
jolla voidaan heikentää bakteerien taudinaiheuttamiskykyä. Hoito ei tapa bakteereja vaan auttaa immuunijärjestelmää selviytymään infektiosta, Medarametla kertoo.
LrsK-kinaasi on lääkekehitykselle
houkutteleva kohde, sillä se osallistuu
bakteerien väliseen ryhmäviestintään.
Tällä tarkoitetaan mekanismeja, jotka
säätelevät muun muassa bakteerien liikkuvuutta, järjestäytymistä biofilmeiksi
ja taudinaiheuttamiskykyä.
Medarametla ennusti laskennallisilla
menetelmillä LsrK-kinaasin kolmiulotteisen rakenteen. Mallin avulla suunniteltiin ensimmäiset kemialliset yhdisteet, jotka pystyvät estämään LsrK-kinaasin toimintaa.
Toisena tutkimuskohteena ollut
MSG on puolestaan proteiini, joka tekee
mahdolliseksi eräänlaisen rinnakkais-

kytkennän eli vaihtoehtoisen aineenvaihduntareitin käynnistämisen bakteerisolussa.
– Tietyt vakavia tulehduksia aiheuttavat bakteerit hyötyvät tästä rinnakkaisesta aineenvaihduntareitistä. Ajatuksena on, että tämän reitin estämisellä on merkitystä tulehdusten hoidossa.

LsrK ja MSg voivat
tarjota epäsuoran
reitin hoidolle,
jolla voidaan
heikentää bakteerien
taudinaiheuttamis
kykyä.
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Itä-Suomen
yliopistolle
kiitosta
PRASANTHI MEDARAMETLA aloitti työt
tutkijana Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa kesällä 2015. Hän on viihtynyt
erinomaisesti niin Suomessa kuin työpaikallaan yliopistolla.
– Luonto on kaunista ja ihmiset ystävällisiä. Kuopio on pieni ja rauhallinen
kaupunki, mikä sopii minulle hyvin. Täällä
on turvallisen tuntuista elää. Kokemukseni menneistä viidestä vuodesta ovat
hyvin miellyttäviä, Medarametla sanoo.
Medarametla kehuu myös ItäSuomen yliopistoa ja sen tiedeyhteisöä.
– Minusta ja työskentelymahdollisuuksistani on pidetty huolta pienimpiä
yksityiskohtia myöten. Minua on ohjattu
tutkimustyössäni ja samalla annettu
vapaasti toteuttaa ideoitani tavalla, jota
en ole kokenut muualla.
PRASANTHI MEDARAMETLA suoritti
maisterin tutkinnon farmasian informatiikasta (Pharmacoinformatics) vuonna
2013. Opiskelupaikkana oli National
Institute of Pharmaceutical Education
and Researh -instituutti Biharissa Intiassa.
Itä-Suomen yliopistoon Medarametla
päätyi haettuaan ulkomaille tohtorikoulutusohjelmiin, joissa tutkimusalueena on antibioottiresistenssi ja uusien
lääkkeiden suunnittelu. Hakuprosessien tuloksena hänet valittiin professori Antti Poson johtamaan tutkimusryhmään, joka saa rahoitusta EU-Horizon2020-puiteohjelmasta.
Väitöskirja valmistui viime lokakuussa.
Nyt Medarametla jatkaa tutkijana hankkeessa, jossa tutkitaan olemassa olevia
lääkeaineita, joilla voitaisiin hillitä ja estää
koronaviruksen vaikutuksia elimistössä.
Tätäkin hanketta johtaa professori Antti
Poso.

Väitöstyössään Medarametla hyödynsi viimeisimpiä laskennallisia
menetelmiä MSG-proteiinin rakenteen
syvälliseen analysointiin. Tutkimus
tuotti lisätietoa MSG:n ominaisuuksista sekä vuorovaikutuksista liuottimien kanssa.

Vaihtoehtoja perinteisille lääkkeille
Väitöstutkimus selventää, kuinka bakteerien kykyyn kasvaa isäntäorganismissa voidaan vaikuttaa uusien lääkkeiden avulla.
– Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää uusien lääkkeiden tietokone
avusteisessa suunnittelussa. Tulokset
osoittavat osaltaan, että antibioottien
suunnittelussa voidaan löytää vaihtoehtoja perinteisten, bakteerien tappamiseen tai niiden kasvun hillitsemiseen
tähtäävien lähestymistapojen rinnalle.
Prasanthi Medarametlan väitöskirja
Identification and design of new antibacterial agents using computational
approaches tarkastettiin lokakuussa
2020 Itä-Suomen yliopiston terveystieteen tiedekunnassa. F

Prasanthi
Medarametlan
väitöskirjan tuloksia
voidaan jatkossa
hyödyntää uusien
lääkkeiden tietokoneavusteisessa
suunnittelussa.

MEDARAMETLAN MIES Tonduru Arun
Kumar työskentelee myös Itä-Suomen
yliopistossa farmasian laitoksella. Perheeseen syntyi kaksi vuotta sitten joulukuussa poika, joka sai nimekseen
Aadwik.
Ensi kesänä farmasian tohtori Prasanthi Medarametla matkustaa Englantiin, jossa häntä odottaa tutkijan paikka
yliopistossa. Sitä varten hän hakee parhaillaan rahoitusta.
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Poikkeuksellinen
vuosi kohta
paketissa

Farmasialiiton vuotta 2020
ovat värittäneet suuri
organisaatiomuutos, tiukat
työehtosopimusneuvottelut
ja tietenkin korona.

F

armasialiitossa toteutettiin vuonna
2020 organisaatiouudistus. Farmasialiiton rinnalla alkoi toimia Farmasialiiton Palvelut Oy.
– Uusi yhtiö lisää jatkossa palvelutarjontaa
jäsenille. Suunnitelmissa on monia uusia hyödyllisiä lisäpalveluita, Farmasialiiton toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko mainitsee.
Uusi yritys luotiin verottajan linjausten
vuoksi, sillä laki arvonlisäverotuksesta on
selkeä ja velvoittava.
– Farmasialiiton Palvelut Oy:n kautta koulutuspalveluita voidaan tarjota myös muille
kuin liiton jäsenille. Yhtiön kautta liiton ulkopuolisten on mahdollista ostaa esimerkiksi
Lääkehoidon arvioinnin portfolio -palvelua,
Uusi-Esko kertoo.
Koulutustarjonnasta suurin osa on kuitenkin tulevaisuudessakin suunnattu pelkästään liiton jäsenille. Uusi-Esko muistuttaa,
että liiton jäsenet saavat liiton omistaman
yhtiön palvelut muista poiketen huomattavan
edulliseen jäsenetuhintaan.

TEKSTI MATTI VÄLIMÄKI

Uuteen yhtiöön keskitetään jatkossa myös
kaikki yritysyhteistyö.
– Jatkossa viranomaistehtävissä toimivien jäsenten on mahdollista osallistua Farmasialiiton järjestämään koulutukseen, koska
Farmasialiitto ry:n toiminnassa ei ole enää
mukana kaupallisia sponsoreja.

Hyvä sopimus jäsenistön avulla

Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja
kertoo, että liiton toiminnassa painottuu jatkossakin jäsenistön edunvalvonta.
– Liitto tekee edunvalvontaa työmarkkinoilla sekä ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa jäsenistön hyväksi, Kataja
sanoo.
Hänen mukaansa alkuvuotta 2020 leimasivat tiukat neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.
– Neuvotteluja oli lokakuusta 2019 alkaen
lähes viikoittain. Joulukuun tienoilla niitä
jouduttiin vauhdittamaan lisätyö-, ylityö- ja
vuoronvaihtokielloilla. Kieltojen käytännön
toteuttaminen oli melkoinen puristus, mutta
se vauhditti prosessia. Jäsenistöllemme ja
neuvottelijoille kuuluu iso kiitos neuvotteluiden lopputuloksesta. ›

42 FARMASIA 6/2020

42-45_Farmasia_6-2020_Liitto_palvelee.indd 42

29.11.2020 18.12

Liitto on tehnyt paljon töitä sen eteen,
että sote-rakenteisiin saadaan lisää
farmasian alan ihmisiä.
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Kataja arvioi, että 10. tammikuuta päätökseen saatujen neuvottelujen lopputulosta voi
pitää hyvänä verrattuna muihin aloihin.
– Työnantaja halusi sopimukseen mukaan
kikyn mukaisen työajan pidennyksen, mutta
saimme torjuttua tämän. Jäsenemme kokivat
kiky-tunnit hyvin epäoikeudenmukaisiksi.
Työehtosopimuksiin saatiin myös palkankorotukset kahdelle vuodelle, yhteensä 3,6 prosenttia. Korotusprosentti on hieman suurempi kuin muilla aloilla, Kataja sanoo.

Turvatoimet käyttöön koronan vuoksi

Farmasialiiton toimintaa on vuonna 2020 leimannut Covid-19.
– Liitossa otettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön etätapaamiset ja mittavat
turvatoimet. Vuoden aikana pidetyt koulutukset ja tapaamiset siirtyivät pääosin nettiin.
Olemme halunneet tehdä oman osuutemme,
jotta lääkehuollon toimivuus ei tartuntojen
vuoksi vaarantuisi. Sen vuoksi kaikkien kontaktien määrä minimoitiin, Uusi-Esko kertoo.
Hän lisää, että myös jäsenten järjestämät
tilaisuudet aluetasolla on toteutettu etänä ja
ulkoilmatapahtumina.
Koronan myötä liiton työsuhdeneuvontaan
tulleiden yhteydenottojen määrä moninkertaistui. Jäsenet kysyivät erityisesti lomautuksista ja työvuorojen uudelleenjärjestelyistä.
– Tilanteen poikkeuksellisuudesta kertoo
sekin, että toukokuun lopussa peräti 45 farmaseuttia oli kokoaikaisesti lomautettuna. Kun
katsotaan tilastoa aina vuodesta 2006 eteenpäin, niin farmaseutteja on ollut lomautettuna
samaan aikaan korkeimmillaankin alle kymmenen, Kataja huomauttaa.

Vastuullista työtä vaikeana aikana

Farmasialiiton jäsenet, jotka työskentelevät
esimerkiksi apteekeissa tai sairaaloissa, ovat
joutuneet kohtaamaan koronan eturintamassa.
– Apteekeissa ja lääkehuollossa on venytty
ja onnistuttu erittäin hyvin. Uskon, että
monella on ollut paineita ja haasteita jaksamisen kanssa, mutta tästä huolimatta työt on
tehty upean vastuullisesti, Uusi-Esko miettii.
Hän lisää, että onnistumiselle on luonut
pohjaa jo aikaisemmin tehty laatu- ja turvallisuustyö: hiottu järjestelmä toimii hyvin myös
kriisitilanteissa.

– Lääkkeiden saatavuusongelmatkin saatiin mallikkaasti ratkaistua. Tässä on auttanut
Suomen velvoitevarastointilaki, joka on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen.

Vaikuttamistyö tuottanut hedelmää

Uusi-Esko mainitsee, että liitto on tehnyt
paljon töitä sen eteen, että sote-rakenteisiin
saadaan lisää farmasian alan ihmisiä.
– Tämä näyttää nyt tuottavan hedelmää,
vaikka työtä viranomaisten ja päättäjien
kanssa toki vielä riittää, hän väläyttää.
Uusi-Esko huomauttaa, että viimeisen
neljän vuoden aikana Farmasialiitto on tehnyt
paljon muutoksia myös omiin toimintamalleihinsa ja palvelutarjontaansa.
– Haluamme elää tiukasti mukana ajassa
ja tukea jäseniämme mahdollisimman hyvin
heidän urapoluillaan. Työsuhdeneuvonnan
lisäksi tarjoamme monipuolista alan koulutusta sekä urapalveluita ja mentorointeja niin
opiskelijoille kuin jo työssä olevillekin.
Liitolla on myös kansainvälistä toimintaa. Liitto on mukana esimerkiksi farmasian maailmanjärjestö FIP:ssä, pohjoismaisten farmasialiittojen NFU:ssa, eurooppalaisessa sairaalafarmasiajärjestö EAHP:ssä
sekä eurooppalaisessa teollisuusfarmasiajärjestö EIPG:ssä.
– Olemme mukana myös SUDDEN-hankkeessa, jossa pyritään selvittämään lääkkeiden
haitallisia ympäristövaikutuksia, Uusi-Esko
kertoo. F

Haluamme elää tiukasti mukana
ajassa ja tukea jäseniämme
mahdollisimman hyvin heidän
urapoluillaan.
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FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA
JÄSENPALVELUT

PUHEENJOHTAJA,
PROVIISORI, TOKSIKOLOGI

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

Antti Kataja

TYÖSUHDENEUVONTA

TOIMITUSJOHTAJA,
FARMASEUTTINEN JOHTAJA,
FARMASEUTTI, M. ENG

KOULUTUSPOLITIIKAN JA
URAPALVELUIDEN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

Sanna Passi

OPISKELIJATOIMINNAN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

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

Riitta Uusi-Esko

Suvi Luukko

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

TYÖMARKKINAJOHTAJA,
VARATUOMARI

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,
TRADENOMI

Soittaminen ja jonotus Farmasialiiton 0297-alkuisiin
numeroihin maksaa lankapuhelimesta soitettuna
paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta
matkapuhelumaksun (mpm). Taksa määräytyy
soittajan liittymäsopimuksen perusteella. Aikaperusteisen maksun lisäksi operaattori voi veloittaa myös
puhelun aloitusmaksun. Soittaminen ei yleensä sisälly
ns. puhepaketteihin.

Minna Hälikkä

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ

nettiaika.fi/
farmasialiitto

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KTM

N.N.

Jenni Turunen

TYÖVOIMAPOLIITTINEN
ASIANTUNTIJA,
PROVIISORI

TALOUSHALLINNON
ASIANTUNTIJA, KTM

Marketta Hakkarainen

Voit varata
henkilökohtaisen
soittoajan verkossa:

Katja Sippola

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA,
FARMASEUTTI

Jenni Lakso

Tommi Laaksonen

TOIMISTOASSISTENTTI

Anu Peurakoski

VANHEMPI NEUVONANTAJA, VTT

Pekka Perttula
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Hei kuntavaaliehdokas!
Oletko lähdössä kuntavaaliehdokkaaksi?
Ole meihin yhteydessä, niin esittelemme
näkemyksesi lukijoillemme ennen vaaleja.
Haluamme tukea jäseniämme kuntavaaleissa ja
esittelemme mielellämme ehdokkaaksi asettuvien
jäseniemme näkemyksiä. Näin saat
ehdokkaana näkyvyyttä, ja samalla edistämme
farmasian alan esilletuontia.
Kuntavaaliehdokas,
laita viestiä
osoitteeseen:

viestinta@farmasialiitto.fi

Tervetuloa
mukaan
apteekkien
luottamusmiesten
kursseille!
Vuoden 2021 alueelliset
luottamusmiespäivät
pidetään Farmasialiiton
hallituksen linjausten
mukaisesti koronan
vuoksi etäkoulutuksina.
Suosittelemme
mahdollisuuksien
mukaan osallistumaan
oman alueesi
päivään, jotta pääset
verkostoitumaan
saman alueen
luottamusmiesten
kanssa. Ilmoittautuminen
ja lisätietoja Morttelissa.

Alueellinen
luottamusmiespäivä
Jyväskylä
to 21.1.2021
Kuopio
pe 22.1.2021
Lappeenranta
to 28.1.2021
Helsinki
ke 3.2.2021
Tampere
to 4.2.2021
Seinäjoki
to 18.2.2021
Oulu
pe 19.2.2021
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Kun haluat turvata rakkaimpasi
Suomen edullisimmalla*
henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.
Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.
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Kouluttaudu
omaan tahtiisi –

Farmasialiiton
materiaalipankin avulla.
Farmasialiiton järjestämien koulutusten materiaalit ja tallenteet
ovat luennoitsijoiden kanssa niin sovittaessa jäsentemme käytössä
sovitun ajanjakson ajan. Materiaalipankki päivittyy koulutusten
mukaan, joten tarkista uusimmat materiaalit osoitteessa
farmasialiitto.fi › palvelut ja edut › julkaisut ja materiaalit › materiaalipankki

Seuraa
. ..
meita
somessa.

facebook.com/farmasialiitto | twitter.com/farmasialiitto

facebook.com/farmasialiitto | twitter.com/farmasialiitto
instagram.com/farmasialiitto | linkedin.com/company/suomen-farmasialiitto
instagram.com/farmasialiitto
| linkedin.com/company/suomen-farmasialiitto
linkedin.com/company/suomen-farmasialiitto
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RISTIKKO

Jouluristikko tarjoaa aivopähkinän lomien ajaksi. Vastaus julkaistaan seuraavassa numerossa. Onnea ristikon ratkaisemiseen!
HANKI
SÄRKYLÄÄKETTÄ9

MITTEXX

ASEMA

X2

VÄLJÄN
VERBI

X
TAA
X
SIA

LAPXX
SYÖXX

HETI

SOMESSA
LEVIÄVIÄ

XX
IHOL- KORKEA- KARBA- LÄI- 19.00 RUOKAXX XX XX XX 04.00 XX

PÄÄLXX

SILXX

PÄÄLLE

APTEEXX
VATXX

SAATTAA
VAARAAN

-

NAPA
TUPSUXX

VERES

KANIN
X
XX

-TAVARA

HIPIÄT

KIVIXX

BIDENIA
ENNEN

KUIXX

AINA
X
X

PAATTI

KVALIXX
X
TILAN
NUS

KUUSISTO
PUSKA

X
TÄÄ
X
HIN

TELAN
X KREXXXX

PINXX

X
FIFTY
X
TETTY

31.12.

X
POILLA
POIS

HENXX

SÄRKYXX

HAPXX

XXXX
X
XXXXX

MATKUSTUSXX

HENKIÄ

APTEEKIN
HYLLYLTÄ

OPISKEXX

MUSTAA
NAMIA

TALOUSXX

CONXX

OVIXX
X
RAAVA
JÄTKÄ

RIITA
LAAXX

EDDIE
MYRPHYN
HAHMO
FOLEY

X
VUORI
KALLIO

VÄHEMXX
XX
PICKXX

TISLATXX
PARKITXX

ASIOILXX

HENKEEN
VETOA

CASTRO

XX X

JOSKUS
APTEEKISTA
X
RILLE

RYÖSXX

X
TOIMI

MASSIIXX

X
KAS
SIIXX

MISSÄS
X
X
HATTU?

RISUSTA

TUTKII
TÄHTIÄ

VILSXX

AASIASSA
RAOT
TOISIN

ÄSSÄN
X
AUTO

MUKAXX

VESI
JH/SH

Laatijat: Jussi ja Sofia Hako

MITÄHÄN
TUOSSA
TABLETISSA
XX
NAURATTAA9

LAATIJAT: JUSSI JA SOFIA HAKO
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KOLUMNI

Basiliskoja kannattaa vältellä

V

uosikymmeniä vanhojen lehtien selailu on
hyvä tapa virittää ajatukset nykyhetken pohtimiseen. Erityisen kiinnostavia tulkinnan
antajia ovat mainokset.
Mainosten määrä ja tuotteet kertovat, mistä on ollut
tarjontaa ja kysyntää, mistä on ollut puhetta ja puutetta. Mikä on muuttunut vai onko mikään muuttunut?
Semina-niminen järjestölehti toukokuulta 1949 tarjoaa kurkistusaukon oman aikansa Suomeen. Semina
eli siemen lehden nimenä ei herättänyt suuria tunteita.
12-sivuiseen julkaisuun oli kuitenkin pakko tarttua,
kun se pääsivullaan komeasti julisti olevansa Suomen
Farmaseuttiliiton äänenkannattaja.
Suomessa elettiin 1940-luvun lopulla suurten ikäluokkien syntymisen aikaa. Parhaana vuotena syntyi
yli 100 000 lasta. Suuri syntyvyys ja sodan jälkeiset
pulavuodet näkyivät mainoksissa.
Orion myy Citro-tabletteja sitruunahappomaidon
valmistukseen. Seos oli tarkoitettu huonosti ravituille
ja ruokahaluttomille lapsille.
Leiras mainosti odottavien ja imettävien äitien
ravintosuolaa, Gravisalia. Lapsia koski lehden ainoa eilääkemainos: ”Vauvan tutista isoisän kalosseihin kaikkialla, Nokia.”
Lehden kannessa Oy Medica markkinoi sinkkilini-

menttiä ihosairauksien hoitoon. Takasivulla suositeltiin influenssan torjumiseksi ”Kinaskofen”-nimistä
lääkettä, jota sai kaikista hyvin varustetuista apteekeista.
Löydöistä riemastuneena minun piti katsoa, millaisia lääkemainoksia vuonna 1949 oli Suomen Kuvalehdessä. Olisiko joku tuote kestänyt aikaa, ja olisiko
kyseistä lääkettä tarjolla vielä 70 vuotta myöhemmin?
Nimi Medipect vaikutti tutulta. Mainos oli selkeä:
”Vaivaako teitä yskä ja käheys? Pitäkää silloin yskänlääke mukananne. Kysykää apteekista hyvänmakuisia
Medipect-tabletteja.”
Nuhaan tarjottiin Efedrol-nuhatippoja. Tippoja
ohjeistettiin tiputtamaan ”pullossa olevalla tiputtimella” sieraimiin ja ottamaan heti ”nuhan ilmestyttyä
sisällisesti”.
Kalanmaksaöljyä oli tarjolla Tunol-helminä, jotta
sen ”vastenmielinen maku ja haju eivät tuntuisi”. Lääkettä markkinoitiin ruokahaluttomuuden ja heikkouden poistamiseen.
Hivenen katkerana kysyn, miksi minun piti
1960-luvulla aamuin illoin ottaa nestemäisenä lusikallinen Möllerin kalanmaksaöljyä.
Eikö apteekissa yhdellekään farmaseutille tullut
mieleen tarjota moista mahtiainetta kapseleina tai helminä, koska kuoret kyseisen nesteen paketoinnille oli
jo kehitetty?
Jotakin uutta 1940-luvun lopulla tarjosivat paperinenäliinat. Tarjolla oli mentolilla kyllästettyjä Mentosekä Mänttä-nenäliinoja kertakäyttöä varten.
Ostajiin vedottiin edullisuudella, sillä paperinenäliinojen mitättömät kustannukset tulisivat korvatuiksi
pelkästään pyykkimaksujen pienentymisellä.
Näihin korona-aikoihin sopi muistutus: ”Tavallisessa nenäliinassa päivän käytön jälkeen jo 135 000
basillia odottamassa – kun näin on, on mukava voida
hävittää nenäliina jo kertakäytön jälkeen.”
Basiliskot eivät vieläkään ole kadonneet. Taistelu
jatkuu paperein ja liinoin. Montako basillia mahtaa olla
maskissa yhden junamatkan jälkeen?

Pekka Perttula

Tavallisessa nenä
liinassa on päivän
käytön jälkeen jo
135 000 basillia
odottamassa.
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Uusi
paikallisestrogeenivalmiste Vagidonna®
vaihdevuosien
aiheuttaman emättimen
kuivuuden hoitoon.

Vagidonna® sisältää kemiallisesti ja
biologisesti samanlaista estradiolia
kuin naisen kehon oma estradioli.1

Varaudu kysynnän kasvuun:
mittava markkinointikampanja
käynnissä!

Tilaa hyllypuhujia ja potilasohjeita
vauhdittamaan myyntiäsi:
info.suomi@sandoz.com

Uudelle
enkäytett
ä
vä,
pyöriste
tty aset
in
– vähem
män
jätettä!

Tabletit läpipainopakkauksessa ja yksi erikseen pakattu,
uudelleenkäytettävä asetin. Mukava käyttää: ei valu eikä tahraa.2

Vagidonna® 10 µg emätinpuikko, tabletti Estrogeenin puutteesta johtuviin emättimen vaihdevuosioireisiin. Vaikuttava aine: estradioli. Älä käytä, jos sinulla on
todettu, epäilty tai aikaisemmin sairastettu rintasyöpä tai estrogeeneille herkkä syöpä, selvittämätön emätinverenvuoto, hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu, alttius veritulppiin, maksasairaus tai porfyria, tai jos olet allerginen estradiolille tai lääkkeen muille aineille. Annostelu: 1 emätintabletti päivittäin
2 viikon ajan, jonka jälkeen ylläpitoannos 1 emätintabletti 2 kertaa viikossa. Yleiset haittavaikutukset: päänsärky, vatsakipu, emättimen verenvuoto, vuoto tai
epämiellyttävät tuntemukset emättimessä. Keskustele lääkärin kanssa ennen käytön aloittamista oikean diagnoosin varmistamiseksi, ja mikäli oireesi pahenevat tai eivät lievity 4 viikon kuluessa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Markkinoija: Sandoz A/S, c/o Sandoz, Metsänneidonkuja 10, 02130
Espoo. Sandoz lääkeneuvonta arkisin klo 9–17 puh. 010 6133 415
Viiteet: 1. Vagidonna®-valmisteyhteenveto 2020. 2. Minkin et al 2013, Improved compliance and patient satisfaction with estradiol vaginal tablets in postmenopausal women previously treated with
another local estrogen therapy, International Journal of Women’s Health 2013:5

Vagidonna.fi-sivustolla myös käyttöohjevideo ja oiretesti!
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Muistuta asiakkaitasi
varautumaan flunssaan
Fluzinc - lyhentää flunssan kestoa.

Viranomaisohjeiden mukaan kaikissa flunssaan viittaavissa
oireissa tulisi pysytellä kotona, kunnes on saanut negatiivisen
koronatestituloksen. Tästä syystä sinkkiasetaattikuuri olisi hyvä
olla valmiina kotona, jolloin vältetään oireisena apteekissa
asiointia ja mahdollistetaan hoidon nopea aloitus.
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