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www.lactoseven.fi

UUTUUS! 
MANSIKKA-
VADELMA...
maku, joka maistuu
koko perheelle!

M aito happo bakteerit elävät ja vai-
kuttavat eri kohdissa suolistoa, 
ja ne eroavat ominaisuuksiltaan 

monin tavoin. LACTO SEVEN sisältää 
seitsemää erilaista kylmäkuivattua, 
suojattua, luonnollista maitohappobak-
teerikantaa, ja ne ovat lähtöisin kolmes-
ta eri bakteerisuvusta. LACTO SEVENin 
maitohappobakteerikannat viihtyvät 
pääosin paksusuolessa, mutta osa kan-
noista elää myös eri osissa ohutsuolta.

LACTO SEVEN -maitohappobaktee-
reilla on Bio-Support™-suojaus, joka 

ympäröi bakteerit proteiini-hiilihyd-
raattiseoksella. Suojauksen ansiosta 
bakteerit kestävät mahan happa-
muutta. Suojaus säilyttää ne elävinä ja 
toimintakykyisinä suolistoon saakka. 
Suolessa bakteerit kiinnittyvät suolen 
seinämään ja lisääntyvät.

Kaikissa LACTO SEVEN -tuotteissa on 
maitohappobakteerien lisäksi D-vita-
miinia, joka vahvistaa vastustuskykyä.
LACTO SEVEN Original sisältää myös 
inuliini-kuitua, jolla on tärkeä rooli 
toimia erityisesti bifidobakteerien 

ja laktobasillien ravintona. Inuliini 
nopeuttaa uusien hyvien bakteerien 
asettumista suoleen. LACTO SEVEN 
Kids ja LACTO SEVEN Chew eivät 
sisällä inuliinia. 

LACTO SEVEN sopii kaikenikäisille. 
Tuotteita voidaan käyttää päivittäin 
tai kuuriluontoisesti. Tuotteet sopivat 
käytettäväksi myös raskauden ja ime-
tyksen aikana. LACTO SEVEN Chew 
ja KIDS sopivat myös perheen pienim-
mille, yli 1-vuotiaista lähtien. Ne on 
makeutettu ksylitolilla.

Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.

Seitsemän luonnollista 
maitohappobakteerikantaa

ILMOITUS

VUOROKAUSIANNOS 
1–2 TABLETTIA SISÄLTÄÄ:

1–2 miljardia cfu elävää  
maitohappobakteeria

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei
Lactobacillus reuteri
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus

D3-vitamiinia 2–4 mikrog
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Vaalivuosi
Alkava vuosi tuo muutoksia myös Farmasialiiton edus-
tajistoon, sillä syksyllä valitaan uusi edustajisto. Tässä 
numerossa, kuten seuraavissakin numeroissa, tullaan 
käsittelemään tulevia edustajiston vaaleja. Kun tähän 
lisätään vielä alkuvuodesta järjestettävät kuntavaalit, 
joissa on myös farmasian alan ihmisiä ehdokkaina, voi-
daan puhua varsinaisesta vaalivuodesta. Mutta keskity-
täänpä noihin edustajiston vaaleihin.

Edustajisto on korkein päättävä tahomme. Edus-
tajiston kokoukset eivät ole ainoastaan sääntömää-
räisten asioiden käsittelyä. Ne ovat samalla sosiaalinen 
tapahtuma, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista. 
Edustajisto koostuu kaikilta liiton tehtävä- ja toimi-
aloilta, joten kokouksissa on mahdollista käydä keskus-
teluja laaja-alaisesti. 

Vaalien aikataulua voisi kuvailla karkeasti seuraa-
vasti: kevään aikana ehdokkaat muodostavat valit-
sijayhdistyksiä ja ehdokaslistat ovat selvillä kesällä. 
Äänestys tapahtuu syksyllä ja marraskuussa uusi edus-
tajisto aloittaa kautensa. Ensimmäisessä kokoukses-
saan uusi edustajisto valitsee uuden hallituksen. 

Talven ja kevään aikana tulemme julkaisemaan jut-
tuja niin Farmasia-lehdessä kuin erillisillä uutiskirjeillä. 
Haluamme rohkaista jäseniämme lähtemään mukaan 
edustajiston vaaleihin tai, jos tällä kertaa vaaleihin läh-
teminen ei tunnu omalta asialta, olemaan aktiivinen 
äänestäjä. Farmasialiitto saa viestinsä jäsenistöltä ja 
sitä viestiä viemme eteenpäin. 

Samalla myös muissa luottamustoimissa alkaa 
uudet kaudet ensi vuoden alussa. Tuolloin uudet neu-
vottelukunnat ja aluejohtoryhmät aloittavat toimin-
tansa. Tätäkin kautta tilaisuuksia on tulossa 
ja toimintaan pääsee mukaan. Mahdolli-
suuksia verkostoitumiselle ja vaikuttami-
selle on siis useita. Tervetuloa mukaan.

Edustajiston 
kokoukset 
ovat sosiaalinen 
tapahtuma.

www.lactoseven.fi

UUTUUS! 
MANSIKKA-
VADELMA...
maku, joka maistuu
koko perheelle!

M aito happo bakteerit elävät ja vai-
kuttavat eri kohdissa suolistoa, 
ja ne eroavat ominaisuuksiltaan 

monin tavoin. LACTO SEVEN sisältää 
seitsemää erilaista kylmäkuivattua, 
suojattua, luonnollista maitohappobak-
teerikantaa, ja ne ovat lähtöisin kolmes-
ta eri bakteerisuvusta. LACTO SEVENin 
maitohappobakteerikannat viihtyvät 
pääosin paksusuolessa, mutta osa kan-
noista elää myös eri osissa ohutsuolta.

LACTO SEVEN -maitohappobaktee-
reilla on Bio-Support™-suojaus, joka 

ympäröi bakteerit proteiini-hiilihyd-
raattiseoksella. Suojauksen ansiosta 
bakteerit kestävät mahan happa-
muutta. Suojaus säilyttää ne elävinä ja 
toimintakykyisinä suolistoon saakka. 
Suolessa bakteerit kiinnittyvät suolen 
seinämään ja lisääntyvät.

Kaikissa LACTO SEVEN -tuotteissa on 
maitohappobakteerien lisäksi D-vita-
miinia, joka vahvistaa vastustuskykyä.
LACTO SEVEN Original sisältää myös 
inuliini-kuitua, jolla on tärkeä rooli 
toimia erityisesti bifidobakteerien 

ja laktobasillien ravintona. Inuliini 
nopeuttaa uusien hyvien bakteerien 
asettumista suoleen. LACTO SEVEN 
Kids ja LACTO SEVEN Chew eivät 
sisällä inuliinia. 

LACTO SEVEN sopii kaikenikäisille. 
Tuotteita voidaan käyttää päivittäin 
tai kuuriluontoisesti. Tuotteet sopivat 
käytettäväksi myös raskauden ja ime-
tyksen aikana. LACTO SEVEN Chew 
ja KIDS sopivat myös perheen pienim-
mille, yli 1-vuotiaista lähtien. Ne on 
makeutettu ksylitolilla.

Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.

Seitsemän luonnollista 
maitohappobakteerikantaa

ILMOITUS

VUOROKAUSIANNOS 
1–2 TABLETTIA SISÄLTÄÄ:

1–2 miljardia cfu elävää  
maitohappobakteeria

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei
Lactobacillus reuteri
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus

D3-vitamiinia 2–4 mikrog
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Luottamusmiehiltä 
saa aina tarvittaessa 
apua ja neuvoja.

HÄN   TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA TOMI HIRVINEN
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Oma paikka  
potilaiden parissa
Kun Johanna Ojala otti vastaan sairaala-apteekin farma-
seutin sijaisuuden Rovaniemellä vuonna 2015, hän ei vielä 
tiennyt, ettei palaisi takaisin Helsinkiin. 

— En ollut käynyt Rovaniemellä koskaan ennen. Puo-
lisoni jäi Helsinkiin ja minä lähdin kokeilemaan siipiäni 
sairaalafarmasian parissa, Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin 
oleva Ojala muistelee.

Hän valmistui vuonna 2014 farmaseutiksi Helsingin 
yliopistosta.

— Suoritin molemmat työharjoittelut avoapteekissa, 
mutta työtilanne Helsingissä oli tuolloin epävarma, Ojala 
kertoo.

Rovaniemellä hän työskenteli kolme kuukautta sairaa-
la-apteekin lääketoimituksessa ja aseptisessa lääkkeen-
valmistuslaboratoriossa.

Kokemus sairaala-apteekissa toi eteen uuden mahdol-
lisuuden. Alkuvuodesta 2016 Ojala aloitti Keski-Pohjan-
maan keskussairaalassa sisätautiosaston farmaseuttina. 
Nykyisin lääkehoidon kokonaisarvioinnin erikoispäte-
vyyden suorittaneen Ojalan työnkuva on kliinisempi.

— Teen lääkehoidon arviointeja ja kokonaisarviointeja 
etenkin aikuispsykologian ja geriatrian vuodeosastojen 
ja avohoidon potilaille. Suoritan parhaillaan psykogeriat-
risia erikoistumisopintoja, Ojala sanoo.

Hän on myös mukana sairaalassa parhaillaan käyn-
nissä olevassa lääkehoitosuunnitelman päivitystyössä.

— Meillä on täällä hieno työyhteisö, Ojala iloitsee.
Työyhteisön asiat kiinnostivat häntä niinkin paljon, 

että hän asettui vuoden 2019 luottamusmiesvaaleissa 
varajäsenehdokkaaksi. 

— JUKOn luottamusmiehenä edustan kaikkia Soiten 
kuntayhtymän jukolaisia, mutta olemme jakaneet vas-
tuuta niin, että ensisijaisesti olen mukana farmasian 
ammattilaisten asioissa, Ojala kertoo.

Hänen mielestään varaluottamusmiehen pesti on hyvä 
reitti kokeilla luottamusmiestehtävää.

— Tässä pääsee hyvin asioihin sisään ilman, että 
kaikkea tarvitsee vielä hallita. Aikaakin kuluu vain muu-
tama tunti kuukaudessa, Ojala rohkaisee.

Johanna Ojala
› Valmistui farmaseutiksi 2014 Helsingin yliopistosta
› On suorittanut lääkehoidon kokonaisarvioinnin  
 erikoispätevyyden
› Suorittaa parhaillaan psykogeriatrian   
 erikoistumisopintoja
› Toimii Farmasialiiton kuntaneuvottelukunnan jäsenenä
› Asuu nykyisin Kokkolassa puolisonsa kanssa

Johanna Ojala 
löysi oman  
paikkansa 
kliinisen  
farmasian  
parista Keski- 
Pohjanmaalta. 
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?Mitä mieltä? 

Koetko kuntavaalit 
tärkeäksi mahdollisuudeksi 
vaikuttaa farmasian alaan?
 
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN  
VERKKOSIVUILLA FARMASIALEHTI.FI

48% Vajaa puolet Farmasia-lehden verkko-
sivuilla kyselyyn vastanneista tarkastaa 
palkkakuittinsa perusteellisesti.

   N
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T
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Jäsenmaksut kuntoon 
Vuoden 2021 jäsenmaksulaskut on lähetetty tammikuun 
alussa. Viitenumero muuttuu, joten muista aina tarkistaa 
laskusta numerot ja päivittää ne esimerkiksi tallentamiisi 
laskupohjiin. Oikean viitenumeron käyttäminen varmistaa, 
että jäsenmaksusi kirjautuvat oikein ja pidät näin jäsenyy-
tesi voimassa. E-laskuun siirtyminen helpottaa maksa-
mista, sillä maksutiedot ovat e-laskuissa automaattisesti 
oikein.

Alennetun jäsenmaksun hakemukset vuodelle 2020 
tulee toimittaa jäsenpalveluun 28.2.2021 mennessä. 
Hakemuksen voit tehdä sähköisesti kirjautumalla jäsen-
portaali Mortteliin (https://mortteli.crmieportal.com/ 
login). Muistathan, että Morttelista voit myös tarkistaa 
jäsenlaskusi sekä tekemäsi maksut.

Huomioithan, että jäsenmaksu ilman työttömyys-
kassaa muuttuu. Vuoden 2021 jäsenmaksu on  
30,75 euroa. Myös opiskelijoiden työttömyyskassan 
maksu on muuttunut. Työttömyyskassan maksu opiskeli-
joille on 75 €/v. Muut jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenmaksuihisi liittyen tai 
mikäli et ole vielä saanut laskuasi, voit olla yhteydessä: 
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.

Edustajiston syyskokous 
etäyhteyksillä
Farmasialiiton edustajiston syyskokous pidettiin 26.11. 
valtaosan osallistuessa kokoukseen etänä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi edustajiston puheenjohtaja Katja 
Tanskanen. Hallituksen puheenjohtaja Antti Kataja toi 
edustajistolle hallituksen terveiset ja Riitta Uusi-Esko 
esitteli toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Edusta-
jisto valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Maija Pirtti-
järven. Keskustelua käytiin myös muun muassa tulevista 
kuntavaaleista ja verkkosivu-uudistuksesta. 

Kokouksessa luovutettiin Akavan pronssinen ansio-
merkki Anni Svalalle. Anni on ollut opiskelujensa alusta 
asti aktiivinen toimija Farmasialiitossa alan asioiden 
edistäjänä. Hän on toiminut Farmasialiiton hallituk-
sessa, Teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunnan 
puheenjohtajana sekä edustanut farmasian teollisuuden 
ammattilaisia Euroopan kattojärjestön hallituksessa.

Maija Pirttijärvi 
hallitukseen
Farmasialiiton edustajisto valitsi syyskokouksessaan uudeksi hal-
lituksen jäseneksi farmaseutti Maija Pirttijärven Rovaniemeltä. 
Maija korvaa hallituksessa Väinö Vähämäen. Maijalla on sekä 
LHKA että osastofarmasian erityispätevyydet. Hän on työsken-
nellyt kymmenen vuotta apteekissa, 14 vuotta terveyskeskuk-
sessa ja puoli vuotta yrittäjänä. Yrittäjänä Maija on tehnyt yhteis-
työtä hoivayksiköiden kanssa. 

Kaudella 2018–2019, ja meneillään 
olevalla kaudella 2020–2021, Maija 
toimii Farmasialiiton kuntasektorin neu-
vottelukunnan puheenjohtajana. Tätä 
aiemmin hän oli mukana Farmasialiiton 
Pohjolan jäsenyhdistyksen Rovaniemen 
alueosaston hallituksessa. Vuonna 2019 
hänet valittiin Vuoden Farmaseutiksi. 
Maija on myös ensimmäisen kauden 
kuntapoliitikko. 

Maija toimii  
Farmasialiiton 
kuntasektorin 
neuvottelu- 
kunnan puheen-
johtajana.

Jäsenkortti 
2021
Mobiilijäsenkorttimme voimassaolo-
aika on päivitetty korttiin automaat-
tisesti. Jos sinulta puuttuu kortti, voit 
pyytää latauslinkin jäsenpalvelusta: 
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi. 
Jäsenpalvelusta saat myös paperisen 
jäsenkortin, jos sinulla ei ole mahdol-
lisuutta ladata mobiilijäsenkorttia.
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THL:n kaupalliset 
rokotetutkimuspalvelut 
ja rokotteiden hankinta 
tulisi selkeämmin 
erottaa toisistaan.

Nanolääketutkimukseen 
kahden miljoonan  
EU-rahoitus
Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt noin kahden 
miljoonan euron rahoituksen Helsingin yliopistossa ja Tam-
pereen yliopistossa työskentelevälle professori Timo Laakso-
selle. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten lääkeaine saadaan 
vapautumaan hallitusti elimistössä sinisen valon tai UV-valon 
avulla.

Valoa on käytetty lääkesovelluksissa aiemminkin, esimer-
kiksi punaisen valon avulla nanokokoisen lääkeainetta kantavan 
liposomin kalvo saadaan sulamaan, jolloin lääkeaine vapautuu. 
Paljon energiaa sisältävä sininen valo tarjoaa kuitenkin enemmän 
mahdollisuuksia.

UV-valon käytön haastavaksi tekee se, että parhaimmil-
laankin UV-valo etenee kudoksessa vain alle sadan mikro-
metrin matkan. Lisäksi UV-valo voi aiheuttaa vaurioita elimis-
tössä. Tutkimuksessa perehdytäänkin siihen, miten sininen valo 
tai UV-valo saataisiin vietyä turvallisesti paikkaan, jossa lääkkeen 
tulisi vapautua.

Valoaktivoinnin avulla voisi olla mahdollista vapauttaa lääkettä 
esimerkiksi juuri silloin, kun uudelle annokselle on tarve, kuten 
tiettyyn aikaan aamulla tai niin, että vapautusnopeutta sääde-
tään jatkuvasti potilaalle sopivalle tasolle.

Valtio perustaa 
kaupallisen 
rokotetutkimusyhtiön
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) riippumat-
tomuutta rokotehankintoja koskevissa päätöksissä 
vahvistetaan siirtämällä laitoksen kaupallisiin rokote-
tukimuksiin liittyvät toiminnot erilliseen osakeyhtiöön. 
Myös Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen 
on tarkoitus liittyä osaksi uutta yhtiötä.

1.1.2021 voimaan tulleen lain taustalla on oikeus-
kanslerin toukokuussa 2019 antama päätös, jonka 
mukaan THL:n kaupalliset rokotetutkimuspalvelut ja 
rokotteiden hankinta tulisi selkeämmin erottaa toisis-
taan.

Perustettavaan yhtiöön siirrettävät kaupalliset 
rokotetutkimuspalvelut eivät 
sisällä THL:n lakisääteisiä teh-
täviä, eikä muutoksella ole 
henkilöstövaikutuksia rokote-
hankinnoista ja rokoteohjel-
masta vastaavalle terveystur-
vallisuusosastolle. THL:n kau-
pallisissa rokotetutkimusteh-
tävissä oleva henkilöstö siirtyy 
tulevan osakeyhtiön palve-
lukseen.

Uusi menetelmä auttaa ymmärtämään  
infektioiden hoitovastetta paremmin
Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet yhdessä HUSin 
kanssa uudenlaista sekvensointiin perustuvaa menetelmää 
infektiosairauksien osoitukseen ja niiden hoitovasteen arvioin-
tiin. Menetelmän avulla infektiokudoksesta voidaan kartoittaa 
aktiivisina olevat mikrobit ja niiden geenitoiminta ilman tuloksia 
vääristäviä välivaiheita.

Sekvensointipohjaisella ratkaisulla voidaan selvittää, miten 
infektiosairauden hoidossa käytetty antimikrobinen lääkitys 
on tehonnut taudinaiheuttajiin ja kuinka hyvin tulehduskohdan 
mikrobisto on palautumassa ennalleen.

— Menetelmällä voidaan tutkia mikrobien lääkeresistens-

simekanismien ja muiden hoidon kannalta olennaisten biolo-
gisten mekanismien toimintaa luotettavasti infektion aikana tai 
hoidon jälkeen. Sen avulla on mahdollista ymmärtää nopeasti, 
ovatko taudinaiheuttajamikrobit vähentymässä vai lisäänty-
mässä, kertoo bioinformaatikko, filosofian tohtori Matti Kan-
kainen Helsingin yliopiston tiedotteessa. 

Infektionäytteille sovelletun ratkaisun kehityksestä vas-
tasi Helsingin yliopiston tutkijatohtori Teija Ojala. Seuraa-
vaksi Ojala hyödyntää luomaansa menetelmää koronaviruksen 
aiheuttamien virusinfektioiden molekyylibiologian ymmärtä-
miseen.
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Osteoporoosin Käypä hoito 
-suositusta päivitetty myös 
lääkehoidon osalta
Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksessa painotetaan luunmur-
tumien ehkäisyä ja sitä kautta potilaiden toimintakyvyn ja elämän-
laadun parantamista.

Suosituksessa kehotetaan kohdistamaan lääkehoito suuren riskin 
potilaisiin sekä iäkkäisiin. Lääkehoidon tarve ja kesto ovat yksilöllisiä 
ja ne määräytyvät murtumariskin perusteella.

– Luuston lääkehoidon kesto riippuu käytetystä lääkityksestä. 
Yleisin ryhmä on bisfosfonaatit, joita käytetään 3–5 vuoden ajan 
ja sen jälkeen pidetään taukoa, ellei kyseessä ole hyvin korkean 
riskin potilas, jolloin hoitoa jatketaan pidempään. Denosumabilla ei 
ole hoidon keston suhteen rajoituksia, mutta jos se lopetetaan, on 
yleensä syytä jatkaa muulla lääkkeellä vielä vuoden ajan. Teripara-
tidin hoidon kesto on rajattu kahteen vuoteen, kertoo suositustyö-
ryhmän puheenjohtaja LKT, dosentti, sisätautien, endokrinologian 
ja geriatrian erikoislääkäri Leo Niskanen Duodecimin tiedotteessa.

Demosumabilla 
ei ole hoidon 
keston suhteen 
rajoituksia.
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Rauhoittavien ja 
unilääkkeiden käyttö 
pitkäaikaistuu joka 
kolmannella
Pitäaikaiskäyttäjiksi päätyy jopa 39 prosenttia käytön aloittajista, 
selviää Kelan, Tyksin, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Niu-
vanniemen sairaalan tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistuneista käyttö pitkäaikaistui erityisesti 
65 vuotta täyttäneillä, heistä jopa 55 prosentista tuli pitkäaikais-
käyttäjiä. Työikäisillä käyttö pitkäaikaistui 34 prosentilla.

Potilaan iän lisäksi myös käytetty lääkeaine vaikutti käytön pit-
käaikaistumiseen. Nitratsepaamilla aloittaneista henkilöistä 76 
prosenttia, tematsepaamilla 64 prosenttia, loratsepaamilla 62 
prosenttia ja klonatsepaamilla aloittaneista 58 prosenttia päätyi 
pitkäaikaiskäyttäjiksi.

Muita pitkäaikaistumiseen yhteydessä olevia tekijöitä olivat 
miessukupuoli, sosiaalietuuksien saaminen, psykiatriset oheissai-
raudet sekä päihteiden käyttö.

Työikäisillä  
lääkkeiden käyttö 
pitkäaikaistui  
34 prosentilla.
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TTyösuhdeneuvonta vastaa

Työsuhteisiin liittyvien saatavien vanhentuminen

T yösuhdeneuvonnassamme tulee usein esille 
erilaisten työsuhteesta johtuvien vaatimusten 
ja saatavien vanhentuminen. Asian hoitaminen 
alkaa arviolla siitä, onko vaatimus vielä esitettä-

vissä työnantajalle vai onko se jo vanhentunut. Mikäli 
vaatimus on vanhentunut, ei asialle käytännössä ole 
tehtävissä juuri mitään ja jutun hoitaminen päättyy 
tähän. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea vanhentu-
misen pääsäännöt. Mitä pikemmin riitainen asia saate-
taan liittoon arvioitavaksi, sitä suuremmat mahdolli-
suudet asian hoitamiseen ajallisesti on.

Työsuhteeseen liittyvien saatavien vanhentu-
minen määräytyy pääsääntöisesti erityisten vanhen-
tumisaikojen mukaan eikä yleistä kolmen vuoden van-
hentumisaikaa sovelleta. Erityisten vanhentumisai-
kojen osalta vapaamuotoiset toimenpiteet vanhentu-
misen katkaisemiseksi eivät yleensä ole riittäviä, vaan 
velkojan on vanhentumisen katkaisemiseksi ryhdyt-
tävä velkomisprosessiin. Tällöin haastehakemuksen 
toimittaminen käräjäoikeuteen katkaisee vanhentu-
misajan kulumisen.

Tavallinen palkkasaatava
Työntekijän palkkasaatava, esimerkiksi peruspalkka, ja 
muut työsopimuslain mukaiset saatavat vanhentuvat 
viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei van-
hentumista ole sitä ennen katkaistu. Työsuhteen pää-
tyttyä työntekijän palkkasaatava kuitenkin pääsään-
töisesti raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. 

Työnantajan työntekijälleen ottama vapaaehtoinen 
lisäeläkejärjestely on rinnastettavissa palkkasaata-
vaan. Työntekijän kannattaa tarkistaa saamistaan sel-
vityksistä aina, että suoritukset ovat oikean suuruiset. 

Vuosilomapalkka
Työntekijän oikeus vuosilomapalkkaan ja lomakor-
vaukseen on rauennut, jollei kannetta ole nostettu 
kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päätty-
misestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava 
tai lomakorvaus maksettava. Tämä aika lasketaan erik-
seen kunkin loman osan osalta sekä sopimuksen perus-
teella siirretyn loman osalta (TN 59/88). Tämän vuoksi 
samalta lomanmääräytymisvuodelta ansaitut lomat 
vanhentuvat eri aikaan.

Sen sijaan lomarahaa tai lomaltapaluurahaa kos-
keva saatava vanhenee työsuhteen aikana viiden 
vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentu-
mista ole sitä ennen katkaistu. Työsuhteen päätyttyä 
työntekijän oikeus vuosilomapalkkaan, lomakorvauk-
seen ja lomarahaan/lomaltapaluurahaan on rauennut, 

jollei kannetta ole nostettu kahden vuoden kuluessa 
työsuhteen päättymisestä.

Ylityöt
Työaikalaissa on säädetty erityinen kahden vuoden 
vanhentumisaika, joka koskee kaikkia työaikalaissa 
tarkoitettuja korvauksia. Tällaisia ovat ylityö-, lisätyö-, 
hätätyö-, sunnuntaityö- ja varallaolokorvaukset sekä 
viikoittaisen vapaa-ajan saamatta jäämisestä suori-
tettava korvaus ja työsopimuksen päättymisen yhtey-
dessä kesken jääneen tasoittumisjakson vuoksi mak-
settava korvaus. 

Vanhentuminen koskee näitä korvauksia kokonai-
suudessaan, sillä lain perusteluissa todetaan selvästi, 
että kysymyksessä olevien korvausten perusosa van-
hentuu yhtä aikaa korotusosan kanssa. Tämä erityinen 
kahden vuoden vanhentumisaika lasketaan eri tavalla 
riippuen siitä, onko työsuhde vielä voimassa vai onko se 
päättynyt. Oikeus työaikalaissa tarkoitettuihin korvauk-
siin raukeaa, jos kannetta työsuhteen jatkuessa ei nos-
teta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. 
Poikkeuksen tästä muodostaa vain tilanne, jossa raha-
korvauksen sijasta annettava vapaa-aika on sovittu yhdis-
tettäväksi säästövapaaseen. Tällöin kanne on pantava 
vireille kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka aikana vapaa-aika olisi tullut antaa.

 Työsuhteen päätyttyä on työaikalaissa tarkoitet-
tuja korvauksia koskeva kanne saatavan raukeamisen 
uhalla pantava vireille kahden vuoden kuluessa siitä, 
kun työsuhde on päättynyt.

Marketta Hakkarainen,  
Minna Hälikkä ja Jenni Lakso

Seuraavassa  
numerossa käydään 

läpi muita kuin palkka-
saatavia koskevien 

vaatimusten vanhen-
tumisaikoja.
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HYPERTYREOOSIA eli kilpirauhasen lii-
katoimintaa esiintyy Suomessa noin 
yhdellä prosentilla väestöstä. Hyper-
tyreoosi on yleisempää naisilla kuin 
miehillä ja yleisimmin sen aiheuttaa 
autoimmuunisairaus Basedowin tauti, 
joka tunnetaan myös nimellä Gravesin 
tauti. Basedowin tautiin liittyvät myös 
hypertyreoosin silmäoireet, kuten ulos-
pullottavat silmät, vetistely ja hiekan 
tunne silmissä, joita ei esiinny muiden 
hypertyreoosin aiheuttajien yhteydessä. 

Muita aiheuttajia hypertyreoo-
sille voivat olla esimerkiksi monikyh-
mystruuma, adenooma ja tietyt lääk-
keet, kuten amiodaroni. Tyypillisimpiä 
liikatoiminnan oireita ovat erilaiset 
sydänoireet, kuten sydämen tykytys, 
rytmihäiriöt ja korkea syke, sekä muun 
muassa hikoilu, käsien vapina, lisään-
tynyt ruokahalu, vilkastunut suolen toi-
minta ja painon lasku riittävästä syömi-
sestä huolimatta. 

Laboratoriokokeissa hypertyreoosi 
diagnosoidaan selvästi pienentyneen 
TSH (tyreotropiini) pitoisuuden ja suu-
rentuneiden T4 (tyroksiini) ja T3 (trijo-
dityroniini) pitoisuuksien perusteella. 
Hoito suunnitellaan yksilöllisesti, mutta 
yleensä heti määrätään beetasalpaaja, 
yleisimmin propranololi tai bisoprololi, 
lievittämään oireita ja tyreostaatti, eli 
kilpirauhasen toimintaa estävä aine. 

Tyreostaatteja ovat propyylitioura-
siili, tiamatsoli ja Suomessa yleisimmin 
käytössä oleva karbimatsoli. Beeta-
salpaajan annosta pienennetään sitä 

mukaa, kun kilpirauhasen toimintaa 
saadaan hillittyä. Sen käyttö voidaan 
lopettaa täysin, kun eutyreoosi on saa-
vutettu. Joskus päädytään pitkäaika-
seen hoitoon tyreostaatilla, mutta usein 
eutyreoosin saavuttamisen jälkeen pää-
dytään radiojodihoitoon tai leikkaushoi-
toon, josta on seurauksena pysyvä kilpi-
rauhasen vajaatoiminta. 

Basedowin taudin silmäoireet eivät 
parane kilpirauhasen liikatoiminnan hoi-
dolla, vaan niitä hoidetaan jaksottaisilla 
suurilla kortisoniannoksilla. Myös tupa-
kointi pahentaa merkittävästi Basedowin 
silmäoireita, minkä vuoksi tupakoinnin 
lopettaminen on erittäin tärkeää.

Asiakkaan lääkitys
Karbimatsoli kuuluu tyreostaateista 
tiokarbamideihin. Se estää jodin sitou-
tumista tyrosiiniin sekä jodityronii-
nien muodostumista. Karbimatsoli on 
aihiolääke ja se muuttuu elimistössä 
aktiiviseksi kilpirauhaseen kertyväksi 
metimatsoliksi. Muiden tiokarbami-
dien tavoin karbimatsoli ei vaikuta jodin 
ottoon verenkierrosta kilpirauhaseen. 

Noin 15 prosenttia tyreostaattien 
käyttäjistä saa lieviä haittavaikutuksia, 
kuten ihottumaa, kutinaa, nivelkipuja ja 
turvotusta, kuumetta ja pahoinvointia, 
mutta vakavat haittavaikutukset, kuten 
agranulosytoosi, ovat harvinaisia. Agra-
nulosytoosia esiintyy noin 0,1–0,5 pro-
sentilla potilaista, minkä vuoksi veren-
kuvaa seurataan tarkasti parin ensim-
mäisen kuukauden ajan. Karbimatsolia 

ei tulisi käyttää raskaana olevilla, sillä se 
voi aiheuttaa epämuodostumia sikiölle 
ja hedelmällisessä iässä olevilla tulee 
olla käytössä tehokas ehkäisy. 

Karbimatsolia ja sen metaboliittia 
erittyy myös rintamaitoon, joten imet-
tämisen aikana käyttöön on suhtaudut-
tava varauksella. Karbimatsolihoito kes-
keytetään radiojodihoidon ajaksi. Kar-
bimatsolilla ei ole juurikaan yhteisvai-
kutuksia muiden lääkeaineiden kanssa, 
mutta esimerkiksi digoksiinin, ami-
nofylliinin, varfariinin ja teofylliinin 
kanssa on yhteisvaikutuksia, joihin voi-
daan vaikuttaa annosmuutoksilla.

Bisoprololi on selektiivinen beetasal-
paaja, joka salpaamalla beeta-1 resep-
toreja estää noradrenaliinin ja adrena-
liinin vaikutuksia elimistössä. Hyper-
tyreoosipotilailla beetasalpaajalla pyri-
tään hillitsemään adrenergisen hermo-
järjestelmän yliaktiivisuutta ja sen aihe-
uttamia oireita. Bisoprololille tyypillisiä 
haittavaikutuksia ovat bradykardia, hui-
maus, päänsärky ja ruuansulatusvaivat.

Radiojodihoidossa säteily aiheuttaa 
kilpirauhasessa solujen vaurioitumisen. 
Siinä potilaalle annetaan radioaktiivista 
jodin isotooppia suun kautta kapselina. 
Yleisin haittavaikutus radiojodihoidossa 
on kilpirauhasen vajaatoiminta ja säteily 
voi myös hieman nostaa riskiä sairastua 
syöpään. Radiojodihoitoa ei tehdä ras-
kaana oleville tai imettäville ja suo-
situs on, että miehet ja naiset eivät yrit-
täisi hankkia lapsia neljään kuukauteen 
hoidon jälkeen.

TEKSTI ESSI HYNYNEN

Lähteet: Abraham P, Avenell A, McGeoch S, Clark L, Bevan J: Antithyroid drug regimen for treating Graves’ hyperthyreoidism. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2010. Issue 4. Art. No.: CD003420. DOI: 10.1002/14651858.CD003420.pub4. • Huupponen R, Savontaus E: Tyreostaatit. 
Kirjassa Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos, s. 821-822. Toim. Ruskoaho H, Hakkola J, Kustannus Oy Duodecim 2019
Metso S: Onko hypertyreoosin radiojodihoito turvallista? Suomen Lääkäril 10: 901-907, 2009. • Schalin-Jäntti C: Basedowin taudin silmäoireyhtymä. 
Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 28.1.2019. Artikkelin tunnus: ykt01618 (024.036). www.terveysportti.fi • Schalin-Jäntti C: Hypertyreoosi. 
Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 12.11.2019. Artikkelin tunnus: ykt00589 (024.035). www.terveysportti.fi • Välimäki M, Schalin-Jäntti C: 
Hypertyreoosi. Kirjassa: Endokrinologia. Kustannus Oy Duodecim 1.4.2010. Artikkelin tunnus: end00604 (006.004). www.oppiportti.fi

ASIAKAS APTEEKISSA ?Kilpirauhasen 
liikatoiminta
Apteekkiin on saapunut nuori, alle 30-vuotias nainen, jolla 
on todettu kilpirauhasen liikatoiminta. Lääkäri on mää-
rännyt hänelle tyreostaatti karbimatsolia, sekä beetasal-
paaja bisoprololia. Asiakas kertoo, että hänelle aiotaan tehdä 
radiojodihoito, kun eutyreoosi on saavutettu. Asiakasta huo-
lettaa lääkkeiden haittavaikutukset ja erityisesti häntä kiin-
nostaa hoitojen vaikutus lasten hankkimiseen, sillä hän 
haluaisi perheenlisäystä puolisonsa kanssa lähivuosina. 
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Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:
› Karbimatsolin 
vaarallinen haittavaikutus 
on agranulosytoosi, eli 
jos asiakkaalla ilmenee 
kurkkukipua, kuumetta, 
suun haavaumia, mustelmia, 
verenvuotoa tai heikkoa 
yleiskuntoa, tulee verenkuva 
tarkistaa välittömästi. 
Muut karbimatsolin haitat 
ovat lievempiä, kuten 
erilaisia ihottumia, kutinaa, 
päänsärkyä ja pahoinvointia.

› Bisoprololi on oirelääke 
ja sen käytön tarve 
vähenee sitä mukaa, kun 
kilpirauhasen liikatoiminta 
lievenee.

› Karbimatsolin ja 
radiojodihoidon vaikutus 
lasten hankkimiseen: 
karbimatsolia ei käytetä 
raskauden aikana, 
joten hoidon aikana 
tehokkaasta ehkäisystä 
huolehtiminen on tärkeää 
ja radiojodihoidon jälkeen 
tulisi odottaa mielellään 
ainakin neljä kuukautta 
ennen lapsien hankkimista. 
Asiakkaalta kannattaa vielä 
tässä vaiheessa varmistaa, 
onko ehkäisyasiat kunnossa.

PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

asian opiskelijat lääkehoito- 
opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Basedowin taudin 
silmäoireet eivät  
parane kilpirauhasen 
liikatoiminnan  
hoidolla.

Asioista teoiksi

K untavaaleihin on aikaa noin kaksi kuukautta, mikä voi 
ajallisesti tuntua joko paljolta tai vähältä. Ehdokaslis-
toja kerätään ja toiveena toki on, että jäsenistöstä löytyisi 
innokkaita henkilöitä mukaan ehdokkaiksi. Myös me liit-

tona haluamme tuoda esiin jäseniämme ehdokkaina. 
Mikäli ehdokkuutta ei kuitenkaan koe omakseen on olemassa 

myös toinen tapa olla vaikuttamassa. Kun kuntavaaliehdokkaat 
esiintyvät toreilla, menkää mukaan juttelemaan heille. Kuulkaa 
heidän näkemystään, mutta tarjotkaa myös omaa asiantuntemus-
tanne. Teillä on tarjota erityistä asiantuntemusta, jota ehdokas 
ei välttämättä ole edes ajatellut. Tämä ei 
tule useinkaan mieleen, sillä usein näky-
vimpänä kuntavaalikeskusteluissa ovat 
muut asiat. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
meidän osaamista ja asiantuntijuutta ei 
kannattaisi tuoda esiin. 

Kuntavaalien alla yksi keskustelun aihe 
on toki meidän alaamme lähellä: sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistus eli sote-uu-
distus. Tällä hetkellä emme tiedä, millai-
sella aikataululla sote-uudistus lopulta 
etenee, mutta kuntalaisten ja erityisesti 
vanhusten terveyden ja toimintakyvyn 
tukeminen ovat aika varmasti keskustelun 
aiheita. Me pystymme tuomaan keskus-
teluun näkökulmia järkevästä lääkehoi-
dosta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja 
lääkitysturvallisuudesta eli useammasta 
farmasian alan erityisosaamisesta. Uskon, 
että tätä viestiä pystymme kaikki viemään 
eteenpäin. 

Farmasialiitto on pitkään puhunut lääkehoidon arviointien pal-
veluseteleistä, sillä näemme, että säännönmukaisilla arvioinneilla 
saataisiin potilaiden lääkityksiä kuntoon. 

Välttämättä lyhyestä juttuhetkestä ei saada kokonaiskuvaa 
rakennettua, mutta yksittäinen pieni asia voi jäädä muhimaan. 
Yksittäisistä asioista voi tulla ajatuksia, ajatuksista ideoita ja ide-
oista tekoja. Pienistä kohtaamista voi siis syntyä suuria tekoja. 

ANTTI KATAJA
Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja

Yksittäisistä 
asioista 
voi tulla 
ajatuksia, 
ajatuksista 
ideoita ja 
ideoista 
tekoja.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

ISO 
HARPPAUS

Hyvä suunta. 
Farmaseutti 

Ulla Kettunen 
on tyytyväinen 
uuden sairaalan 

puitteisiin, mutta 
lääkehoidon 

parantamisessa on 
yhä työsarkaa. 

TEKSTI PEKKA MOOLIS KUVAT MISKA PUUMALA

Uudet tilat ovat mahdollistaneet myös 
uudenlaiset ratkaisut. Kainuun keskussairaalassa 

lääkitysturvallisuutta on kehitetty sairaala-apteekin  
ja muun hoitohenkilökunnan yhteistyöllä.

K 
ainuun keskussairaalassa eletään 
uutta aikaa. Vuosi sitten otettiin 
käyttöön uuden sairaalan ensim-
mäinen vaihe eli niin sanottu 
kuuma sairaala. Lokakuussa 
saman katon alle muutti Kajaanin 
perusterveyshuollon yleislääke-
tieteen poliklinikka ja vaativa kun-

toutus. Viimeiset osat uudesta sairaalasta saadaan 
käyttöön ensi syksynä. 

Yli 150 miljoonan euron investointi on muut-
tanut myös sairaala-apteekin toimintoja laajalla 
rintamalla. Sairaala-apteekin puolelta yhteistyötä 
ja uusia työtapoja on ollut koordinoimassa farma-
seutti Ulla Kettunen. 

– Täällä Kainuussa toimii nyt perusterveyden-
huolto ja erikoissairaanhoito saman katon alla 
ihan konkreettisesti. Siitä voi löytää paljon etuja 
eri sektoreilla. Potilaan hoito- ja lääkitystiedot ›
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siirtyvät esteettä hoitavien yksiköiden 
välillä, kun raja-aitoja ei ole, Ulla Ket-
tunen kertoo.

Älykaapeista 
apua arkeen
Uutta rakentaessa etsitään ratkaisuja 
tulevaisuuden tarpeisiin. Suomalais-
valmistaja NewIconin toimittamat äly-
kaapit eri osastoilla ovat esimerkkejä 
alan kehitystyöstä.  Osastojen älykaa-
peissa on muun muassa riskilääkkeet, 
PKV-lääkkeet, IV-lääkkeet ja N-lääk-
keet. 

Palaute uusista älykaapeista on ollut 
positiivista. Hektisessä hoitotyössä 
kaiken pitää tapahtua nopeasti, mutta 
lääke- ja potilasturvallisuutta vaaran-
tamatta. 

– Älylääkekaapin käyttöönotto on 
vähentänyt yksikkömme lääkehävikkiä 
huomattavasti. Anestesiapuolen apteek-
kivastaavien työmäärä lääkelogistiikan 
osalta on helpottunut ja tilausten teke-
miseen käytetty aika jää hoitotyöhön. 
PKV-lääkkeiden ja erityisesti opiaattien 
osalta lääkkeen jäljitettävyys helpottuu, 
kun tietää kuka lääkettä on ostanut ja 
milloin, anestesiahoitaja Leena Eerola 
kertoo kokemuksistaan. 

– Apteekin päivystysvaraston käyttö 
on vähentynyt, koska uuden sairaalan 
toimijat lainaavat lääkkeitä keskenään. 
Kun lääkettä otetaan e-kaapista, kaapin 
ruudulla näkyvät kaikki kyseisen lääke-
paketin sijainnit ja lääke on mahdollista 
hakea siitä kaapista, missä sitä on. Hyviä 
puolia on myös se, että N-lääkkeiden 
tilauksiin ei tarvita lääkärien tilausvah-
vistusta, kun lääkkeet ovat apteekin sal-
doilla, Ulla Kettunen jatkaa. 

Kainuun keskussairaalan sairaala-ap-
teekissa riittää tekemistä, vaikka äly-
kaapit osaltaan järkevöittävät työtä. 

– Meidän pitää tehostaa lääkkeiden 
kierrätystä, jotta lääkehävikki saadaan 
minimoitua. Kaappeihin on tulossa 
myös potilastietojärjestelmän inte-
graatio, jolloin potilaan lääkkeet voi-
daan ottaa suoraan älykaapista henkilö-
kohtaisen lääkelistan mukaan. Samassa 
yhteydessä saadaan sähköinen N-kulu-
tuskortti, joka vähentää lääkärin ja hoi-
tajan työtä, Ulla Kettunen paljastaa.

Osastofarmaseuteista 
hyviä kokemuksia 
Kainuun keskussairaalassa toimii kaksi 
osastofarmaseuttia, joista toinen kirur-
gisella osastolla ja toinen sisätaudeilla.  
Osastofarmasiaa ollaan laajentamassa 
koko Kainuun Soten alueelle.

Vaikka kehitystyötä yhä tehdään, niin 
paljon on jo tehtykin. Käytössä olevat 
riskilääkkeet on tunnistettu ja osastoilla 
olevien potilaiden lääkityslista tarkis-
tetaan päivittäin. Lääkärin ja osasto-
farmasian väliseen kommunikointiin 
on kehitetty FAR-lehti. IV-lääkkeiden 
antoaikoja ollaan muuttamassa, jolloin 
elimistöön saadaan tasaisempi lääkeai-
nepitoisuus. Käytössä on myös tarratu-
lostin IV-lääkkeisiin ja kertakäyttöinen 
vuorokausilääkedosetti, jonne jaetaan 
potilaan lääkkeet, kun hän siirtyy esi-
merkiksi terveyskeskukseen.

– Kollegani Riitta Moilasen mukaan 
osastofarmasian ansiosta lääkitystur-
vallisuus on parantunut olennaisesti 
ja on saatu aikaan tärkeitä uudistuksia. 
Riitan pitkän työkokemuksen ja lisäkou-
lutuksen tuomalla rohkeudella hänellä 
on kyky tarttua ongelmiin ja etsiä niihin 
ratkaisuja. Moniammatillisessa yhteis-
työssä hän on ollut kehittämässä toi-
mintatapoja, joissa leikattu potilas saa 
osastolla oikean kipulääkkeen ja hoito 
jatkuu myös kotona asianmukaisesti, 
kehaisee Kettunen työtoveriaan. 

Keskussairaalan päivystyksessäkin 
olisi osastofarmaseutille käyttöä. Mer-
kittävän osan päivystykseen saapuvista 
asiakkaista muodostavat iäkkäät kotona 
asuvat huonokuntoiset vanhukset, joille 
on vuosien saatossa kertynyt monen-
laista vaivaa ja vaivoihin monen sortin 
lääkitystä. 

– Näiden potilaiden lääkelistojen sii-
voaminen ja järkeistäminen olisi tar-
peellinen asia. Ongelma vain on siinä, 
ettei tarve ole jatkuvaa. Raportilla kyllä 
pitäisi olla aamulla, mutta joka päivä 
töitä ei olisi. Toisinaan sitä olisi taas 
sitten koko työpäiväksi, päivystyksen 
ylilääkäri Ville Keränen pohtii.

Kainuun Soten sairaala-apteekki 
sijaitsee uuden keskussairaalan naapu-
rirakennuksessa. Sairaala-apteekki otet-
tiin käyttöön vuonna 2014. Nykyaikaiset 

Apteekin uusissa 
puhdastiloissa 
valmistetaan 

kefuroksiimiliuokset, 
jolloin niiden 
kestoaika on 

14 vuorokautta.

FARMASISTI TYÖSSÄÄN
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tilat ja ammattitaitoinen henkilökunta 
ovat vastanneet moneen toiveeseen, 
joita osastoilta on esitetty. 

– Osastofarmasian aloitteesta apteekin 
uusissa puhdastiloissa valmistetaan kefu-
roksiimiliuokset, jolloin niiden kestoaika 
lääkkeelle on 14 vuorokautta jääkaapissa. 
Apteekissa valmistetaan myös epiduraa-
liruiskut laparotomiapotilaille ja niiden 
kestoajaksi saadaan 28 vuorokautta, Ulla 
Kettunen kertoo. 

Väki vähenee – 
synnytykset kasvussa
Vaikka Kainuussa väki vähenee, niin yllät-
täen uudella synnytysosastolla on riit-
tänyt asiakkaita ja sairaala-apteekin 
toimittamille epiduraaliruiskuille on 
kysyntää. Keskussairaalan toinen sauna 
kruunaa nykyaikaiset tilat perhehuonei-

neen ja asiantuntevine henkilökuntineen.
– Ruiskujen menekki on kasvanut, 

kun Kainuuseen tullaan synnyttämään 
maakuntarajojen ulkopuolelta, Ket-
tunen kertoo. 

Kun sairaalassa aloitetaan uusi ja 
hinnakas hoito, siitä järjestetään kou-
lutus lääkäreille, hoitajille ja meille 
apteekin väelle, jotta potilaan hoito 
onnistuisi mahdollisimman hyvin. Esi-
merkkeinä tästä Kettunen mainitsee 
hematologiset uudet lääkehoidot.

Uusien tilojen myötä on myös kehi-
telty pieniä, mutta leikkaus- ja aneste-
siaosaston arkea suuresti helpottavia 
työkaluja jokapäiväiseen käyttöön. Eri-
koisalakohtaiset lääkeboksit ovat juuri 
niitä pieniä oivalluksia.

– Meillä on identtiset salit, mitä 
tahansa hommia voidaan tehdä missä 

tahansa salissa. Keksimme, ettei koko 
lääkearsenaalia tarvitse olla jokai-
selle erikoisalalle, kun on erikoisala-
kohtaiset boksit. Hoitaja ottaa  aamulla 
oman boksin mukaan sen mukaan, mitä 
hommaa on menossa tekemään, Leena 
Eerola esittelee.

Jutuntekohetkellä Kainuu oli koro-
natartuntojen suhteen maan malliop-
pilas, mutta korona-arki näkyy tääl-
läkin.

– Pandemiapäällikkö Olli-Pekka 
Koukkari on tehnyt loistavaa työtä. 
Hän on puuttunut pikaisesti muuttu-
viin tilanteisiin ja tiedottanut selväsa-
naisesti kainuulaisia koronasta. Koko 
testausjärjestelmälle haluan antaa 
myös kiitoksen, siellä on henkilökunta 
venynyt, farmaseutti Ulla Kettunen 
kiittää. F

Anestesiahoitaja 
Leena Eerola (vas) 

kokee uusien 
älykaappien  

vapauttaneen  
aikaa  

hoitotyöhön. 

Päivystyksen 
ylilääkäri  

Ville Keränen 
kaipaisi osasto- 

farmaseuttia myös  
päivystykseen. 

Kollegat  
Ulla Kettunen 

(vas) ja  
Riitta Moilanen 

vaihtavat ajatuksia.
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KUNTAVAALIT

Politiikkaan kaivataan  
KUUNTELEVIA  

JA EMPAATTISIA  
SOVITTELIJOITA

TEKSTI HELI KOIVUNIEMI

Pekka Perttulan mukaan koronapandemian jälkeisestä ajasta  
selviytyminen edellyttää johdonmukaista ja sovinnaista asennetta.  
Hän on huolissaan ääripäiden noususta ja toivoo, että poliittisessa 

päätöksentekokulttuurissa vallitsisi empaattisempi tyyli.

V anhemmaksi neuvonantajaksi 
itseään nykyisin tituleeraava poli-
tiikan konkari Pekka Perttula 
kertoo olevansa kyllästynyt vihapu-

heeseen.
– Se ei ole sitä politiikkaa, jota olen oppinut 

tekemään. Ääripäissä saadaan aikaan värik-
käitä lauseita ja melskettä, mutta elämää on 
elettävä päätöksenteon jälkeenkin, Perttula 
toteaa.

Hänen mielestään politiikassa on olennaista, 
miten erimielisistä ihmisistä rakennetaan 
yhteneväinen yhteisö, jossa päätös onnistutaan 
muodostamaan toisistaan hyvinkin poikkea-
vista kannoista.

Kaupunginvaltuustossa valtuutettujen 
taustat ovat erilaiset ja taso on kirjava. Silti 
päätöksiä on kyettävä tekemään vaikeistakin 
asioista. Halu sovitella ja kuunnella korostuvat.

– Samaan aikaan päättäjien on oltava joh-
donmukaisia ja löydettävä oikeat sanat saman 

viestin läpiviemiseksi eri ryhmille, Perttula 
arvioi.

Suomen on oltava lääkäri, ei tuomari, totesi 
aikoinaan presidentti Urho Kekkonenkin lin-
jatessaan Suomen roolia poliittisena vaikutta-
jana. Presidentin toteamus on Perttulan mie-
lestä ajankohtainen.

– Poliitikot ovat turhan usein tuomareita. 
Suomessa tarvitaan nyt ”lääkäreitä”, hoivaajia 
ja ymmärtäjiä.

Farmasian ammattilaiset ovat tottuneet 
kohtaamaan ihmisiä erilaisissa, usein haasta-
vissa tilanteissa ja käyttäytymään sen vaati-
malla tavalla.

– Todella toivoisi, että sellaisista ammatti-
ryhmistä nousisi edustajia valtuustoihin. Kun-
tapolitiikkaan kaivataan toisten mielipiteitä 
arvostavia ja tervejärkisiä ihmisiä.

Väitöstutkimusta tehdessään Perttula 
havaitsi, että samaa aikakautta kuvaavista 
asioista löytyy erilaisia totuuksia.
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– Se oli oppini. Kaikki ovat yhtä lailla 
oikeassa. Jokaisen tunne on aito, etkä voi sanoa, 
että jonkun tunne on väärä. Esitä ennemmin 
kysymyksiä: miksi hän kokee näin, mihin hän 
perustaa väitteensä.

Menestyvän poliitikon on kyseltävä, oltava 
kiinnostunut ja utelias.

– Kuuntelemisen taito on tärkeää. Far-
masian alan väessä minut yllätti lahjakkuus 
vuorovaikutuksen luojina ja keskustelijoina. 
Ominaisuuksia tukevat koulutuspohjan luoma 
yleissivistys ja kyky nähdä laaja-alaisesti.

Julkisuuteen Perttula suhtautuu kahtiaja-
koisesti.

– Julkisuus politisoi asioita, aiheuttaa vas-
tustusta ja siten viivästyttää päätöksentekoa.

Jos haluaa viedä asiaansa eteenpäin, taus-
tavaikuttaminen on vaikuttamiskeinona jopa 
tehokkaampi. Soitto tai sähköposti virkamie-
helle ja luottamuksellinen keskustelu avaavat 
ovia jouhevammin.

Kuuntelemisen  
taito on tärkeää. 

Seuraavalla  
aukeamalla neljä  

farmasian ammatti-
laista kertovat  

kokemuksistaan  
kuntapoliitikkoina.

18-21_Farmasia_1-2021_Kuntavaalit.indd   1918-21_Farmasia_1-2021_Kuntavaalit.indd   19 24.1.2021   9.3624.1.2021   9.36



KUNTAVAALIT

20  FARMASIA 1/2021

Vaikuttaminen 
elämäntapana
Kun Paula Haapakoskea pyydettiin mukaan kuntavaalieh-
dokkaaksi, hän torjui ehdotuksen mielessään.

– Koin, ettei se ole missään nimessä minun juttuni. Se on 
toinen porukka, joka niissä pöydissä pyörii.

Pehmittelijä ei antanut periksi, ja lopulta Haapakoski 
myöntyi.

– Kaupungin asiat kiinnostavat monialaisesti, vaikka 
minulla ei ole kaikesta syväosaamista.

Ehdokkaana hän piti matalaa profiilia, mutta loi sosiaali-
seen mediaan kuitenkin profiilin. Haapakosken vahvuutena 
oli paikallinen tunnettuus, sillä hän oli syntyperäinen ylivies-
kalainen. Vaikka odotettavissa oli kotikylän väeltä ja pesäpal-
lopiiriltä jonkinlaista äänisaalista, vaalivalvojaisissa Haapakoski 
yllättyi sijoittuessaan kahdeksanneksi eniten ääniä saaneeksi 
ehdokkaaksi.

Kuntapolitiikan kautta luomiensa verkostojen ansiosta 
Haapakoski on huomannut, että halutessaan voi saada pal-
jonkin aikaan. Esimerkkeinä omaa alaa koskevasta valmis-
telutyöstä hän mainitsee sairaanhoitopiirin toimintasuun-
nitelman ja vuosittaisen lääkehoitosuunnitelman uudista-
misen, aloitteen lääkitysturvallisuuskoordinaattorin virasta ja 
lääkehoidon palvelun arvioinnin palvelusetelin valmistelun.

– Aloitteiden kautta ja viranhaltijoiden kanssa keskustel-
lessa on moni asia edennyt.

Päättäjiksi kaivataan Haapakosken mielestä ammattilaisia, 
jotka tekevät työtään arjen tasolla. Ennaltaehkäiseviä linja-
uksia ja strategiatyötä varten tarvitaan näkemyksellistä tie-
to-taitoa. Sote-uudistus on edennyt hänen mukaansa siihen 
pisteeseen, että sen läpimeno on lähempänä kuin koskaan 
aiemmin. Jo nyt on nähtävissä, että hallinnollisia päällekkäi-
syyksiä on onnistuttu alueellisesti purkamaan ja päätöksen-
tekoprosessit ovat muuttuneet ketterämmiksi.

Haapakoski näkee rikkaudeksi sen, että farmasian alaa on 
edustamassa laaja kirjo ammattilaisia eri puolueista.

– Mitä useammassa puolueohjelmassa olemme mukana 
vaikuttamassa, sitä todennäköisemmin farmasian asiat ete-
nevät.

Sisu ja nälkä vaikuttaa 
kasvavat tehdessä
Maija Pirttijärvellä ei ollut aiempaa kokemusta kunnallis-
politiikasta, kun häntä pyydettiin ehdokkaaksi kunnallisvaa-
leihin.

– Ei se ollut pitkällisen harkinnan tulos. Halusin kokeilla, 
voivatko kaikki vaikuttaa kaupunkilaisia koskeviin asioihin, 
hän kertoo.

Työpaikan kahvihuoneessa oli käyty juuri keskustelua 
aiheesta ja siitä, että itse pitäisi olla päättämässä.

Nyt kokemusta on lähes yhden vaalikauden verran. Pirt-
tijärvi sanoo, että päätöksenteossa puoluerajat hämärtyvät, 
kun yritetään aidosti miettiä, mikä on hyväksi kaupunkilai-
sille.

– Se vaatii laajempaa ymmärrystä taustoista. Jos rahaa 
ja valtaa olisi enemmän, ei nykyisenlaisia päätöksiä teh-
täisi. Tosiasia on, että kuntien talous on kuralla ja kahdesta 
pahasta on valittava toinen, hän kuvailee luottamustoimisten 
päättäjien arkea.

Farmasian ammattilaisilla on Pirttijärven mielestä hyvä 
näkemys yhteiskunnan eri osa-alueista. Hän luettelee muu-
tamia ominaisuuksia, jotka ovat eduksi myös luottamustoi-
missa:

– Rauhallisuus, kyky tarkastella asioita monipuolisesti ja 
luottaa tutkittuun tietoon.

Pirttijärven on tarkoitus on lähteä ehdolle tulevissa vaa-
leissa, vaikka syksyllä epätoivo oli iskeä heikon taloustilan-
teen takia.

– Olen sisuuntunut ja vasta raapaissut pintaa. Haluan 
syventää osaamistani ja perehtyä enemmän asioihin. 
Enemmän minulla on nyt annettavaa kuin viime vaaleissa, 
kun lähdin kylmiltäni mukaan.

Kunnallisen vaikuttamisen ja päätöksenteon soisi kiinnos-
tavan enemmänkin. Se on Pirttijärvestä palkitsevaa, vaik-
kakin vaatii panostamista.

– Jokainen osallistuu oman henkilökohtaisen tilan-
teensa mukaan. Tärkeää on, että mukana on kaiken tyyppisiä 
ehdokkaita.

Paula Haapakoski 

pitää hyvänä sitä, että 

farmasian ammatti-

laisia on edustettuina 

eri puolueissa.

Maija Pirttijärvi lähti kuntapolitiikkaan kahvipöytäkeskus-telun pohjalta. Nyt hänellä on yhden kauden kokemus takanaan.
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Yhteisellä  
asialla
Kunnallispoliitikko Rauna Kiiskisellä oli kokemusta yhdistys- 
ja järjestötoiminnasta jo ennen kunnallisvaaleihin ryhty-
mistä. Farmasialiiton toiminnassa Kiiskinen on ollut mukana 
jo 2005 lähtien.

Lopullisen kimmokkeen vuonna 2012 antoivat tuol-
loin alakouluikäisten lasten oireilu homekoulun takia. Van-
hempainyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Kiiskinen 
oli pitkään hämmästellyt, mikä viivästytti jo tehtyjä koulu-
verkkopäätöksiä. Sitä selvitellessä vuodet vierivät ja vuonna 
2012 tehty päätös uudesta koulurakennuksestakin toteutui 
lopulta marraskuussa 2020.

– Väistötilasta päästiin terveeseen puhtaaseen kouluun. 
Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kunnallispoliitikkona 

onkin ollut pitkäjänteisyys.
– Kyllästyä voi helposti, kun tuntuu, että mitään ei 

tapahdu. Välissä on kuitenkin tapahtunut paljonkin, Kiiskinen 
muistelee.

Ammattiosaamisesta erityistä hyötyä on ollut Kiiskiselle 
perusturvalautakunnan puheenjohtajan pestissä. Hän on 
ollut tiiviisti mukana vuonna 2013 juuri voimaan astuneen 
vanhuspalvelulain toimeenpanossa ja siihen liittyvän toi-
minnan kehittämisessä kunnassa.

Yksi osa on apteekkipalvelujen pitäminen läheisesti 
mukana kunnan kehittämistoimissa, kuten esimerkiksi van-
huspalveluissa. Valmiiksi saatettuja uudistuksiakin on ehditty 
toteuttaa.

– Koneellinen annosjakelu saatiin tällä kaudella päätettyä 
ja toimeenpantua.

Kuntapolitiikka on opettanut kuuntelemista ja mielipi-
teiden perustelemista. Ajan myötä huomaa, että erilaisten 
ihmisten mielipiteet laajentavat omaa katsantokantaa.

– Näen politiikan yhteisten asioiden hoitamisena. Haluan 
olla mukana silloin, kun päätetään itseäni, läheisiäni ja asuin-
paikkaani koskevista asioista.Yleensä tavoite, yhteinen 
hyvinvointi, on kaikille selvä. Vain keinot ja etenemistavat sen 
saavuttamiseksi vaihtelevat eri puolueilla.

Kuntavaaleihin 
äitiyslomalla
Lahtelainen Anna-Kaisa Kupiainen tunnustaa, että farma-
seutit ja proviisorit ovat turhankin näkymättömiä yhteiskun-
nassa. 

–  Enemmänkin saisi olla ruohonjuuritasolta kommen-
tointia ja meidän pitäisi ottaa kantaa terveys- ja lääkepoliit-
tisiin asioihin.

Kansanedustajista löytyy yksi farmaseutti: Minna Rei-
jonen (ps).

Lokakuussa 2020 syntynyttä esikoistaan hoitava 
Kupiainen hoitaa tulevat kuntavaalit äitiyslomallaan. Keväällä 
hän aikoo palata töihin ja mies jää kotiin. 

–  Koronakriisi muutti kokouskäytäntöjä ja etäkokousten 
ansiosta osallistuminen kokouksiin on helpottunut.

Kun tilanne vaatii, vauva kulkee Kupiaisen matkassa esi-
merkiksi kantoliinassa.

–  Naisten olisi mahdotonta olla päätöksenteossa 
mukana, ellei perhettä ja politiikkaa voisi yhdistää tällä tavoin, 
Kupiainen toteaa ja arvioi, että nykyisen työn liukuvat työajat 
helpottavat myös kuntapolitiikkaan osallistumista.

Täsmällinen vaaliteema ei ole vielä selvillä.  Vaaliteemojen 
pohjana toimii Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma. Omalta 
osaltaan hän aikoo panostaa tavallisten kuntalaisten arkea 
helpottavien asioiden ajamiseen.  Julkisten liikenneyhteyk-
sien parantaminen ja neuvolapalvelujen läheisyys kosket-
tavat myös häntä itseään. Viime vaaleissa Kupiainen nosti 
farmasia-alan mukaan teemoihinsa. Sen taustaksi hän pyysi 
Apteekkariliitosta, Farmasialiitosta ja Päijät-Hämeen kes-
kussairaalan sairaala-apteekista näkemyksiä – ja aikoo tehdä 
sen tälläkin kertaa.

Kuluneella vaalikaudella Kupiaisella oli kaupungin nimeämä 
hallituspaikka Lahden kansainvälisen Urkuviikon hallituk-
sessa. Valtuuston varapaikka jäi 20 äänen päähän. F

Rauna Kiiskiselle politiikka on opetta-nut kuuntelemista ja omien näkemysten perustelua.

Anna-Kaisa Kupiai-

nen peräänkuuluttaa 

farmasian ammat-

tilaisten ääntä ter-

veyspoliittisessa 
keskustelussa.

› Kuntavaalien 2021 vaalipäivä on sunnuntai 18.4.  
› Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.
› Ennakkoäänestys ulkomailla 7.–10.4.
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PALKKAKYSELY 2020
TEKSTI JENNI LAKSO

Työn vaativuutta ja oman osaamisen kehittämistä ei huomioida riittävästi 
palkassa. Kuntasektorilla mediaanipalkassakin on näkynyt lievää laskua.

Vastuu kasvaa,
palkka ei

Lokakuussa 2020 Farmasialiitto toteutti jälleen jäsenistölle  
suunnatun palkkakyselyn. Tänä vuonna vastauksia saatiin  
jokaiselta sektorilta merkittävästi enemmän kuin viime vuonna. 

Farmaseuttien säännöllisen työajan palkat sektoreittain vuonna 2020
Työskentelysektori 25 % fraktiili Keskiarvo Mediaani 75 % fraktiili
Apteekki 2809 3090 3025 3340
Kunta 2702 2908 2875 3064
Kela 2822 3076 2912 3050
Lääketeollisuus 3553 4336 4229 4978

Proviisorien säännöllisen työajan palkat sektoreittain vuonna 2020
Työskentelysektori 25 % fraktiili Keskiarvo Mediaani 75% fraktiili
Apteekki 3740 4176 4228 4729
Kunta 4104 4339 4191 4481
Lääketeollisuus 3996 5057 5011 5536
Yliopisto 2772 3461 3487 3791

Palkkakehitys 
koetaan huonoksi ja 
rajoittuneeksi.

22-23_Farmasia_1-2021_Edunvalvonta_PALKKAKYSELY_1.indd   2222-23_Farmasia_1-2021_Edunvalvonta_PALKKAKYSELY_1.indd   22 24.1.2021   9.3724.1.2021   9.37



1/2021 FARMASIA  23

APTEEKKISEKTORI

› Mediaanipalkka syyskuussa 
2020 oli täyttä työaikaa tekevillä 
farmaseuteilla 3025 euroa kuu-
kaudessa ja vastaavasti proviiso-
reilla 4228 euroa. Vuonna 2019 
vastaavat luvut olivat 3008 euroa 
ja 4164 euroa.

Suurin osa apteekkisektorilla 
työskentelevistä tekee täyttä työ-
aikaa (78,3 % vastaajista), mutta 
osa-aikaiset työsuhteet olivat kas-
vaneet noin neljä prosenttia edel-
liseen vuoteen verrattuna. Vastan-
neista 73,3 prosenttia ilmoitti saa-
vansa taulukkopalkkaa parempaa 
palkkaa. Perusteena tähän oli 77,8 
prosentilla vastaajilla apteekki-
kohtainen erä ja 37,4 prosentilla 
muu henkilökohtainen lisä. 

Syyskuun 2019 ja syyskuun 
2020 välisenä aikana kuitenkin 
vain joka kymmenes vastaajista oli 
saanut henkilökohtaisen palkan-
korotuksen. Apteekeissa erilaiset 
tulosbonukset ja -palkkiot ovat 
vielä harvinaisia. 81,1 prosenttia 
vastaajista ilmoitti, ettei aptee-
kissa makseta erillisiä palkkioita 
tai bonuksia.

Palautteissa kolme 
teemaa nousivat esille:

1 Erilaiset vastuualueet ja 
niiden huomioiminen pal-
kassa: 46,6 % vastaajista 
ilmoitti, ettei lisäkouluttau-

tuminen tai lisätutkinto nostanut 
palkkaa.

2 Palvelusvuodet ja niihin 
liittyvät korotukset: Jäse-
nistö pohti palvelusvuosi-
portaiden loppumista vii-

meistään 12 vuoden kohdalla. Palk-
kakehityksen turvaaminen tämän 
jälkeen koettiin tärkeäksi.

3 Apteekkikohtainen erä: 
Erän saamisesta luovut-
taisiin muun muassa sillä 
perusteella, että jakami-

sessa on edelleen epäkohtia ja se ei 
ota riittävästi huomioon kehitty-
mistä ja kouluttautumista.

Vastaajia 787 kpl  (2019: 621 kpl)

  

 
 

56% 
ei tyytyväinen
(2019: 67,4%) 

 36,8%  
tyytyväisiä  

(2019: 28,6%)

 7,2%  
ei osaa sanoa  
(2019: 4%)

81 % ilmoitti, ettei 
apteekissa makseta 
erillisiä palkkioita tai 
bonuksia.
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Työaikamuodoista 
yleisin on 
yleistyöaika.

› Kuntasektorin puolella mediaa-
nipalkka syyskuussa 2020 oli 
täyttä työaikaa tekevillä farma-
seuteilla 2875 euroa kuukaudessa 
ja vastaavasti proviisoreilla 4191 
euroa. Vuoden 2019 kyselyssä vas-
taavat luvut olivat 2878 euroa ja 
4087 euroa. 

Farmaseuttien palkan nouse-
mattomuus vaatii tarkempia selvi-
tyksiä: johtuuko tämä palkkakyse-
lyyn liittyvistä seikoista vai jostain 
muusta? Palkkatyytyväisyys onkin 
kuntapuolella huonompaa kuin 
apteekeissa. 

Kuntapuolella 90,9 prosenttia 
vastaajista työskenteli täyttä työ-
aikaa. Osa-aikaisuus ei ollut kas-
vanut vastaavalla tavalla kuin 
apteekkisektorilla, mutta pientä 
(0,6 %) nousua siinä oli havaitta-
vissa. Työaikamuodoista yleisin 
on yleistyöaika, jota ilmoitti nou-
dattavansa 58,7 prosenttia vastaa-
jista. Jaksotyöaika oli vain 8,4 pro-
sentilla vastaajista ja selkeästi ylei-
sempi olikin muodollinen jakso-
työaika, jossa viikonloput ovat 
vapaita (19,6 %:lla).

KVTES:n mukaan palkka muo-
dostuu tehtäväkohtaisesta pal-
kasta, jonka perusteena on työn 
vaativuus, työkokemuslisästä ja 
mahdollisesta henkilökohtaisesta 
lisästä. Vastaajista runsas puolet 
(55,9 %) ilmoitti saavansa ylintä, 
kymmenen työkokemusvuoden 
jälkeen kertyvää, kahdeksan pro-
sentin työkokemuslisää. Vastaa-
vasti 19,6 prosenttia ilmoitti saa-
vansa kolmen prosentin työkoke-
muslisää, jota saa viiden vuoden 
työkokemuksen jälkeen. 24,5 pro-
senttia vastaajista ei saanut vielä 
kumpaakaan näistä. 

Palautteissa kolme 
teemaa nousivat esille:

1 Osastofarmaseuttien työn-
kuva ja palkkaus: Tehtävä 
koettiin vaativaksi. Lisäksi 
omillaan työskentely ja hoi-

tajien sekä lääkärien auttaminen 
lisää työn vaativuutta, mutta palk-
kaus ei vastaajien mukaan huomioi 
tätä riittävästi.

2 Erityispätevyyden ja lisä-
kouluttautumisen vaiku-
tukset palkkaan: 27,3 pro-
senttia vastaajista oli suo-

rittanut erityispätevyyden tai eri-
koistumiskoulutuksen. Heistä 69,2 
prosenttia ilmoitti, ettei erikois-
tuminen nostanut palkkaa. Kui-
tenkin hienoista hyvää kehitystä 
on havaittavissa, sillä 23,1 pro-
senttia vastaajista kertoi palkan 
nousseen kouluttautumisen 
myötä. Edellisenä vuonna vastaava 
osuus oli vain 14,6 prosenttia. 
Kaikkiaan tähän seikkaan toivot-
tiin kuitenkin muutosta parem-
paan myös muiden kouluttautu-
misten huomioimisen osalta.

3 Tehtäväkohtainen palkka 
ja työn vaativuuden arvi-
ointi: Tehtäväkohtaista 
arviointia ei tehdä riittä-

västi. Esimerkiksi annosjakelua, 
osastofarmasiaa, sytostaattien 
käyttökuntoon saattamista ja lää-
ketoimituksia tekevälle saatetaan 
maksaa peruspalkkaa, vaikka työ 
sinällään vaatii useampien koko-
naisuuksien hallintaa. Työn vaa-
tivuuden arviointia toivottiinkin 
sitovammaksi.

KUNTASEKTORI

  

 
 

53,8% 
ei tyytyväinen
(2019: 62,8%) 

 29,4%  
tyytyväinen  

(2019: 23,3%)

 16,8%  
ei osaa sanoa  

(2019: 13,9%)

Ty
yt

yv
äis

yy
s p

alk
ka

an
 2

02
0

Vastaajan 
työsuhteen laatu

vakituinen 
80,4% ja 

määräaikainen 
19,6%

Vastaajan 
koulutus 

farmaseutti 
84,6% 

ja 
proviisori 

15,4%

Vastaajia 143 kpl  (2019: 129 kpl)
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› Parantuneesta vastausmäärästä huolimatta 
vastaajia on liian rajallinen määrä ja se hanka-
loittaa vertailua. Kaikkien vastanneiden palkat 
ja myös osa-aikatyö huomioituna mediaani-
palkka vuonna 2020 oli 3265 euroa kuukau-
dessa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 3351 
euroa. 

Pystyimme muodostamaan tarkemmat 
mediaanipalkat vain Kelassa työskentelevien 
farmaseuttien osalta, 2912 euroa (vuonna 2019 
3235 €), ja yliopiston proviisorien osalta, 3487 
euroa (vuonna 2019 2927 €). 

Viimeisen vuoden aikana 69,8 prosenttia 
vastaajista ei ole saanut lainkaan palkanko-
rotusta. 32,6 prosenttia vastaajista työsken-
teli valtiolla, 37,2 prosenttia yliopistoissa ja 
30,2 prosenttia Kelassa. Palkkojen nousemat-
tomuus vaatii tarkempia selvityksiä, johtuuko 
tämä palkkakyselyyn liittyvistä seikoista vai 
jostain muusta.

Määräaikaiset työsuhteet poikkesivat sel-
keästi muista sektoreista. Vastaajista 41,9 pro-
senttia ilmoitti olevansa määräaikaisessa työ-
suhteessa. Yhtenä teemana vastauksissa nou-
sikin esille määräaikaisten työsuhteiden epä-
varmuus. Täyttä työaikaa teki 95,3 prosenttia 
vastaajista. Määrä oli noussut edellisestä kyse-
lystä noin kuuden prosenttiyksikön verran.

Palkkakehitys sektorilla koettiin huonoksi 
ja toisaalta liian rajoittuneeksi. Henkilökoh-
taisella suoriutumisella ei koettu olevan riit-
tävästi merkitystä ja vaikka sitä arvioitaisiin ja 
jopa tunnustettaisiin ei palkkaa silti aina nos-
teta.

› Parantuneesta vastausmäärästä huolimatta 
vastaajia oli tukkupuolella liian rajallinen määrä 
kunnollisen vertailun tekemiseen. Kaikkien 
vastanneiden palkat ja osa-aikatyö huomioituna 
mediaanipalkka vuonna 2020 oli 4392 euroa 
kuukaudessa. Vuonna 2019 vastaava summa oli 
4236 euroa. 

Lääketeollisuuden mediaanipalkat olivat far-
maseuteilla 4229 euroa kuukaudessa ja provii-
soreilla 5011 euroa. Vuonna 2019 vastaavat luvut 
olivat farmaseuteilla 4273 euroa ja proviisoreilla 
4926 euroa. Vastanneista 24 prosenttia ilmoitti, 
ettei ole viimeisen vuoden aikana saanut yleis-
korotusta eikä henkilökohtaista palkankoro-
tusta. 

Tulospalkkauksen piirissä oli 40,3 prosenttia 
vastaajista. 81,8 prosenttia vastaajista työs-
kenteli teollisuudessa ja 12,3 prosenttia tukku-
kaupassa. Toimenkuvat jakautuivat seuraavasti: 
tutkimus/tuotekehitys 13,6 %, myyntilupahal-
linto 13,6 %, laadunvarmistus 14,9 %, myynti/
markkinointi 12,3 %. 

Kokoaikaisesti työskenteleviä oli 95,5 pro-
senttia vastaajista.

Ominaista on yleissitovan työehtosopi-
muksen puuttuminen. Vastaajista 54,4 pro-
senttia ilmoitti työsuhteeseen sovellettavan 
työehtosopimusta ja vastaavasti 20,1 prosentin 
kohdalla ei sovelleta lainkaan työehtosopi-
musta. Lisäksi 17,5 prosenttia ei kuulunut min-
kään työehtosopimuksen piiriin, mutta käytän-
nössä työsuhteeseen noudatetaan jonkin tesin 
mukaisia ehtoja. Yleisimpinä olivat kemian- ja 
kaupanalan tesit. Yt-neuvotteluita oli sekto-
rilla käyty merkittävästi enemmän (48,7%) kuin 
vuotta aiemmin (30,1%).

Esille nousi tarve selkeämmille ja sitovam-
mille palkkaohjeille, toive sitovasta työehtoso-
pimuksesta ja matka-ajan ja matkakulujen kor-
vaamisen käytännöt. Vastaajista 47,4 prosenttia 
ilmoitti, että matka-aikaa ei korvata.

JA KELASEKTORI

TUKKUSEKTORI

Vastaajia 43 kpl  (2019: 29 kpl)

Vastaajia 154 kpl  (2019: 104 kpl)
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VALTIO-, YLIOPISTO-
Vastaajan 

työsuhteen laatu
vakituinen 

58,1% ja 
määräaikainen 

41,9%

Vastaajan 
koulutus 

farmaseutti 
53,5% 

ja 
proviisori 

46,5%

TEOLLISUUS- JA

Vastaajan 
työsuhteen laatu

vakituinen 
90,9% ja 

määräaikainen 
9,1%

Vastaajan koulutus 
farmaseutti 42,2% 

ja proviisori 
57,8%
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Seuraa  meita  somessa.
...

facebook.com/farmasialiitto | twitter.com/farmasialiitto
linkedin.com/company/suomen-farmasialiitto
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RAHOITUS
TEKSTI NINA GARLO-MELKAS

Miljoonarahoitus  
immuunipuolustuksen  
tutkimustyöhön

Suomen laadukas lääketutkimustyö  
on saanut rahoituksen turvin 
mahdollisuuden nousta esiin 
kansainvälisillä markkinoilla. 
Immuunipuolustusjärjestelmän 
tutkiminen on tärkeää, sillä valtaosa 
tuntemistamme sairauksista liittyy 
jotenkin sen toimintaan. ›
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S uomen Akatemian lippulaiva-
ohjelma täydentyi viime mar-
raskuussa neljällä uudella osaa-
miskeskittymällä. Järjestykses-

sään kolmannessa lippulaivahaussa pai-
notettiin erityisesti tutkimusryhmien 
yhteistyötä yrityssektorin kanssa sekä 
tutkimuksen korkeaa laatua, vaikutta-
vuutta ja uudistumiskykyä.

Immuunijärjestelmän innovaatio-
keskus lääketieteen ja talouskasvun 
moottorina -hanke (InFLAMES) on 
saanut ohjelmasta 5,6 miljoonan euron 
rahoituksen vuosille 2020–2023. Hank-
keen on tarkoitus jatkua vuoden 2024 
loppuun 10,6 miljoonan euron koko-
naisrahoituksella. 

Voitokas lääketieteen alan hanke 
tähtää uusien lääkekehityskohteiden 
tunnistamiseen ja varsinaiseen lääke-
kehitykseen yhdessä kotimaisten bio-
tekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. 
Samalla se edistää diagnostiikkaa, jotta 
tulevaisuudessa kullekin potilaalle voi-
daan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

Hanketta johtaa Turun yliopiston 
professori, akateemikko Sirpa Jal-
kanen. Jalkasen mukaan Turun seu-
dulla on jo kansainvälisesti erittäin kil-
pailukykyinen tutkimusekosysteemi. 
Yksi painava syy lippulaivarahoituksen 
saannille oli Turun yliopiston vahvuus 
lääkekehityksen saralla. 

– Olemme hyvin pitkään tehneet 
ihmisen immuunipuolustukseen liit-
tyvää tutkimusta Turun seudulla. Jos 
ajattelee, mitä lääkealan keksintöjä on 
viimeisten vuosikymmenten aikana 
tehty Suomessa, niin suurin osa on kek-
sitty juuri Turussa, toteaa Jalkanen, 
joka on palkittu immunologian tutkija 
ja lääkealan yritysyhteistyön asiantun-
tija.

Jalkasen mukaan Suomessa vuodesta 
1983 asti kehitetystä 21:stä markkinoille 
päätyneestä lääkevalmisteesta 20 on 
kehitetty Turun seudulla. Hän näkee, 
että näyttöä alueen lääketieteen alan 
osaamisen vahvuudesta on kertynyt 
myös useiden alan paikallisten spin-

off-yritysten syntymisen kautta. Esi-
merkkeinä hän mainitsee muun muassa 
vuonna 2007 tanskalaisomistukseen 
siirtyneen Innotrac Diagnosticsin (nyk. 
Radiometer) sekä yhdysvaltalaisen 
yhtiön omistukseen vuonna 2016 siir-
tyneen lääkekehitysyhtiön Biotie The-
rapiesin.   

Kokemusta ja menestystä 
myös kansainvälisesti
InFLAMES-lippulaivahankkeessa 
toimii yhteensä yli 300 suomalaista ja 
ulkomailta Suomeen osaamisensa tuo-
nutta tutkijaa. Turun yliopiston osuus 
rahoituksesta on 4,7 miljoonaa euroa ja 
Åbo Akademin 950 000 euroa.

Jalkanen arvioi, että lippulaiva tulee 
edistämään uusien avauksien kautta yli-
opistojen ja liike-elämän yhteistyötä, 
luo uutta yrittäjyyttä ja parantaa labora-
torioissa tehtyjen keksintöjen kaupal-
lista jalostamista.  

– Suunniteltu kansallinen Lääke-
kehityskeskus tulee olemaan InFLA-
MES-lippulaivan tärkeä kumppani.

InFLAMESin tutkijat tekevät töitä 
pääosin Suomessa, mutta mukana 
hankkeessa on lisäksi valtavat kan-
sainväliset verkostot biotekniikan, far-
masian ja lääketieteen alan osaajia. 
Yhteistyökumppanit tulevat Jalkasen 
mukaan niin kansainvälisistä huippu-
yliopistoista ja lääketeollisuusjäteistä 

kuin pienemmistä, eri maissa toimivista 
bioteknologiayhtiöistä.

– Ei nykypäivänä voi ajatella, että 
Suomessa tehtäisiin tämän tason tutki-
musta pelkästään kotikutoisesti. Meil-
läkin on hyvin paljon ulkomailta Suo-
meen tulleita asiantuntijoita hank-
keessa mukana. Samoin mukana on 
monia Post Doctoral- ja väitöskirja-
vaiheessa olevia tutkijoita, Jalkanen 
korostaa.

Osassa InFLAMES-hankkeen tut-
kimuksista on jo nähtävissä alustavia 
lupaavia tuloksia. Esimerkiksi tie-
tyistä kliinisessä tutkimusvaiheessa ole-
vista lääke- ja diagnostiikka-aihioista 
on saatu alustavia myönteisiä tuloksia. 
Näin ollen on hyvin todennäköistä, että 
myös taloudellisesti merkittävää tulosta 
saadaan syntymään hankkeen kuluessa.

Esimerkiksi akuutin keuhkovaurion 
hoitoon kehitetty Traumakine-lääke-
hoito on parhaillaan faasi kolmen tut-
kimusvaiheessa. Traumakine-hoito voi 
vahvistaa kehon omaa puolustuskeinoa 
torjumalla viruksia ja estämällä niiden 
monistumista, kun lääke kulkeutuu 
keuhkojen verisuonistoon ja tarjoaa 
siellä lisäsuojaa vakavia keuhkokompli-
kaatioita vastaan. 

Jalkasen mukaan suomalainen klii-
nisen vaiheen biolääkeyritys Faron 
Pharmaceuticals osallistuu suonensi-
säisesti annosteltavan ja beeta-1a-inter-

Elimistön immuunipuolustus on 
tärkeä tekijä lähes minkä tahansa 
taudin syntymisen kannalta.

RAHOITUS
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InFLAMES-hanketta johtaa Turun yliopiston professori, akateemikko Sirpa Jalkanen.
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feronia sisältävän Traumakine-lääke-
hoitonsa kanssa myös kansainvälisiin 
potentiaalisia COVID-19-hoitoja selvit-
täviin lääketutkimuksiin.

Immuunipuolustus 
avain terveyteen
Immuunipuolustusjärjestelmän tutki-
minen on tärkeää, sillä valtaosa kaikista 
nyt tuntemistamme sairauksista liittyy 
tavalla tai toisella ihmisen immuu-
nipuolustusjärjestelmän toimintaan. 

– Elimistön immuunipuolustus 
on tärkeä tekijä lähes minkä tahansa 
taudin syntymisen kannalta – esimer-
kiksi Alzheimerin taudin, diabeteksen 
ja jopa lihavuuden. Myös syövän on 
todettu saavan alkunsa puolustusme-
kanismin heikkenemisestä, Jalkanen 
korostaa.

Rahoituksen saaminen on kovan 
työn takana, mutta sen eteen pitää Jal-
kasen mielestä tehdä töitä nykyistä 
lujemmin.

– Rahasta on kova kilpailu. Paljon on 
tekemistä tutkijoilla siinä, että saamme 
EU-rahoista vähintään ”oman osuu-
temme” tutkimusrahoituksena takaisin 
– eli ainakin sen verran kuin Suomi val-
tiona maksaa EU:lle tutkimuksen tuke-

miseen rahaa, Jalkanen toteaa.
Jalkasen mielestä suomalaistutki-

joiden tulisikin petrata rahoituksen 
haussa. 

– Meidän pitäisi pärjätä EU:ssa 
paremmin, ja on ihan selvää, että meillä 
on opittavaa rahoituksen haussa myös 
muualta Suomen ulkopuolelta. 

InFLAMES rahoituksen avulla tut-
kijayhteisö saa kuitenkin kaipaamaansa 
rahoitusta, jolla viedä suomalaista 
immunologian alan osaamista myös 
kansainvälisille markkinoille.

– Jos ajatellaan uutta InFLAMES-ra-
hoitusta kuvainnollisesti, niin meillä 
on koneen osaset olemassa ja jo jonkin-
lainen konekin. Uudella rahalla saamme 
aikaan hienon koneen, joka tuottaa 
tehokkaasti tuloksia, jos vain osaamme 
rakentaa koneen oikein. Olen varma, 
että onnistumme siinä. Meillä on ääret-
tömän paljon osaamista ja ulkomail-
lakin kouluttautuneita tutkijoita, kuten 
minä itsekin olen.

Vaikka Suomi on väkiluvultaan 
varsin pieni maa, Jalkanen uskoo 
Suomen mahdollisuuksiin ottaa 
nykyistä isompi osa tästä globaalista 
markkinasta.

– Lääketeollisuus on yksi maailman 

suurimmista teollisuuden aloista. Pel-
kästään viime vuonna myytiin 1 250 
miljardin euron edestä lääkkeitä. Kym-
menen eniten myydyn lääkkeen jou-
kossa oli kahdeksan sellaista, jotka 
jotenkin säätelevät elimistön immuu-
nipuolustusta. 

Jalkanen muistuttaa, että esimer-
kiksi suomalaisyhtiö Orionin lääke-
myynti ylsi viime vuonna noin miljar-
diin euroon.

– Tämä antaa ymmärtää, kuinka 
paljon olemme tavallaan kokoamme 
pienempi kansainvälisillä markkinoilla. 
Lääketieteen alan tutkimus Suomessa 
on hyvin korkeatasoista, mutta me 
emme ole pystyneet tähän asti hyödyn-
tämään tätä osaamistamme siinä mit-
takaavassa kuin olisi ollut mahdollista, 
Jalkanen pahoittelee.

– Uskon, että InFLAMES -lippulaiva 
omalta osaltaan pystyy parantamaan 
tilannetta, mutta pidempiaikaista ja laa-
jempaa rahoitusta tullaan tarvitsemaan 
suuriin saavutuksiin. Alan tutkimus on 
kallista ja pitkäjänteistä. Kärsivällisyys 
on siis valttia, eikä onnikaan ole huono 
seuralainen – sen verran monimut-
kaisten asioiden äärellä ollaan, sanoo 
Jalkanen. F
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EDUNVALVONTA

T yönantajan on annettava jokaisen palkan-
maksun yhteydessä työntekijälle palkkalas-
kelma. Puhutaan myös palkkatodistuksesta tai 
arkisemmin palkkakuitista.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 
mukaan palkka on maksettava vähintään kerran kuu-
kaudessa. Lisäksi palkka on maksettava kunkin palkan-
maksukauden viimeisenä päivänä. Palkan on silloin 
oltava työntekijän nostettavissa tämän tililtä.

Lomapalkkaa tai lomakorvausta maksaessaan työn-
antajan pitää antaa työntekijälle laskelma, josta käy 
ilmi lomapalkan tai lomakorvauksen suuruuden lisäksi 
sen määräytymisen perusteet. Mikäli perusteet eivät 
palkkalaskelmasta ilmene, on työntekijällä oikeus ne 
työnantajalta pyytää.

Farmasialiiton työsuhdeasiantuntijan, farmaseutti 
Jenni Lakson mukaan lomapalkan maksuissa esiintyy 
yllättävän paljon virheitä. 

– Jos työntekijä havaitsee mitä tahansa virheitä tai 
puutteita palkkalaskelmassa, kannattaa hänen ottaa 
pikimmiten yhteys työnantajaan. Vaikka palkanmaksu 
olisi ulkoistettu tilitoimiston tehtäväksi, on työnantaja 
velvollinen oikaisemaan asian viivytyksettä. Käytän-
nössä pienehköt korjaukset tehdään yleensä seuraavan 
palkanmaksun yhteydessä.

Yhteydenotossa työnantajaan ei pidä aikailla. Siten 
asiat saadaan oikaistua, kun ne ovat vielä tuoreessa 
muistissa. Palkkasaatavien vanhentumisajoista on ker-
rottu tarkemmin Työsuhdeneuvonta vastaa -palstalla 
sivulla 11.

Tarkista aina 
palkkalaskelmasi

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN

Palkkalaskelmissa esiintyy yllättävän usein virheitä. Siksi 
laskelma kannattaa aina tarkastaa ja ottaa työnantajaan 
viipymättä yhteyttä, jos puutteita tai virheitä ilmenee.

Lisäeläkejärjestelystä turvaa 
apteekin työntekijöille
Suomen Farmasialiitto ja Suomen Apteekkariliitto ovat sopi-
neet maksuperusteisesta lisäeläkevakuutuksesta, joka koskee 
kaikkia Suomen Apteekkariliittoon kuuluvien apteekkien far-
maseuttisia henkilöitä.

Asiakasjohtaja Janne Sjöman Mandatum Life -finanssiyh-
tiöstä kehottaa jokaista tarkistamaan, että työnantaja on tilit-
tänyt lisäeläkemaksut eläkevakuutusyhtiölle.

– Palkkalaskelmista maksutilannetta on vaikea seurata. 
Vaikka palkasta olisi pidätetty työntekijän maksuosuus lisäelä-
kevakuutusta varten, ei se vielä takaa, että työnantaja on tilit-
tänyt maksut vakuutusyhtiölle. On harvinaista, että tilitys on 
jäänyt tekemättä, mutta niinkin voi käydä.

Paras tapa selvittää maksujen tilanne on varmistaa se Man-
datum Lifen verkkopalvelusta www.mandatumlife.fi.

Samalla näkee muun muassa oman eläkesäästönsä määrän 
ja sen perusteella olevan arvion tulevasta eläkkeestä.

– Omat tiedot löytyvät kirjautumalla omilla pankkitunnuk-
silla palveluun. Maksutilanne kannattaa tarkistaa silloin tällöin. 
Työnantaja tilittää maksut kahdesti vuodessa, kesä- ja joulu-
kuussa.

Lisäeläkkeen saajat jaotellaan kahteen ryhmään sen mukaan, 
milloin heidät on otettu mukaan lisäeläkejärjestelyn piiriin.

Henkilöt, jotka on liitetty lisäeläkejärjestelyyn ennen 
vuotta 2013, maksavat lisäeläkemaksuna 1,2 prosenttia pal-
kastaan. Työnantaja pidättää summan työntekijän palkasta. 
Lisäksi työnantaja tilittää samansuuruisen 1,2 prosentin mak-
suosuuden vakuutusyhtiölle.

Henkilöiltä, jotka on liitetty lisäeläkejärjestelyyn 1.1.2013 tai 
sen jälkeen, ei peritä omaa maksuosuutta. Tällöin vain työn-
antaja maksaa ja tilittää vakuutusyhtiölle oman 1,2 prosentin 
maksuosuutensa.

84
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Palkkalaskelmasta 
tulee ilmetä
› työntekijän nimi, ammatti 

ja syntymäaika
› työnantajan nimi ja

toimipisteen sijaintikunta
› palvelussuhteen 

alkamispäivä ja mahdollinen 
päättymispäivä

› maksettu 
ennakonpidätyksen alainen 
palkkakertymä viimeiseltä 
palkanmaksukaudelta, 
kuluvalta kalenterivuodelta 
ja edelliseltä 
kalenterivuodelta

› palkanmaksukausi
› viimeisenä 

palkanmaksukautena 
toimitettu ennakonpidätys

› viimeisenä 
palkanmaksukautena 
maksetut vuoro- ja 
kausityölisät

› mahdolliset lomapalkat, 
lomarahat ja 
lomakorvaukset

Nykyisin palkkalaskelmassa 
ilmoitetaan verojen 
ennakonpidätyksen lisäksi 
myös muut vähennykset, jotka 
työnantaja tekee työntekijän 
bruttotuloista:
› Palkansaajien 

sairausvakuutuksen 
päivärahamaksu, joka 
on 1,36 prosenttia 
palkkatulosta

› Palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu 
1,40 prosenttia palkasta.

› Kaikki 17–68-vuotiaat  
 työntekijät kuuluvat  
 työeläkevakuutuksen  
 (TyEL) piiriin.  
 Eläkevakuutusmaksun  
 osuus palkasta on alle  
 53- ja yli 62-vuotiailla  
 7,15 prosenttia ja  
 53–62-vuotiailla  
 8,65 prosenttia. 
› Lisäeläkevakuutusmaksu 

1,2 prosenttia henkilöltä, 
joka on liitetty 
Apteekkariliiton ja 
Farmasialiiton sopiman 
lisäeläkejärjestelyn piiriin 
ennen vuotta 2013. 
Tämä maksuosuus ei 
välttämättä näy erillisenä, 
vaan työnantaja saattaa 
kirjata sen yhteen TyEL-
vakuutusmaksun kanssa.

PALKKALASKELMA  Pvm. 7.1.2021

Nro 245

Maksupäivä 15.1.2021
Palkkajakso 1.–31.1.2021

Palkansaaja
Felix Virtanen, 140587-156R
farmaseutti

Paras Apteekki Oy
Apteekkarintie 5 F 34
00900 Helsinki

------
Kuukausipalkka brutto  3 025,00 €
Työpäivät  19

Ennakonpidätys 21,5 %  650,38
Työeläkemaksu 7,15 %  216,29
Lisäeläkevakuutusmaksu 1,2 %  36,3
Työttömyysvakuutusmaksu 1,4 %  42,35
Sairausvakuutusmaksu 1,36 %  41,14
------

Kertymä vuoden alusta 
Ennakonpidätyksen alaiset tulot  3 025
Ennakonpidätys  650,38

Kertymä edelliseltä vuodelta
Ennakonpidätyksen alaiset tulot  37 812,5
Ennakonpidätys  8 129,69
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PUHEENAIHE
TEKSTI MATTI VÄLIMÄKI KUVAT PETRI JAUHIAINEN

Koulutuksesta 
hyötyvät kaikki, 
tuumaavat sairaala- 
apteekin proviisori 
Raimo Ojala (vas.) 
ja apteekkari Jouni 
Ahonen Kuopiosta.
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  LHA- 
KOULUTUKSET 

KAIKKIEN  
SAATAVILLE 

Farmasialiiton koordinoima lääkehoidon arvioinnin  
koulutuspaketti avautuu verkkoon huhtikuussa. 

Koulutuskokonaisuudella halutaan tarjota kaikille  
farmasian ammattilaisille mahdollisuus päivittää  

osaamisensa vastaamaan tämän päivän tarpeita. ›
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F armasialiitto aloittaa Lääke-
hoidon arvioinnin koulutukset 
yhteistyössä Kuopion jo Oulun 
yliopistollisen sairaalan kanssa. 

Ensimmäinen koulutuspaketti avautuu 
verkossa huhtikuussa.

Lääkehoidon arvioinnilla (LHA) tar-
koitetaan lääkehoidon soveltuvuuden, 
tarpeen, tarkoituksenmukaisuuden 
ja taloudellisuuden arviointia. Siinä 
otetaan huomioon reseptilääkkeiden 
lisäksi itsehoitovalmisteet.

Lääkehoidon arvioinnin asiantunte-
mukseen vaaditaan aiheeseen liittyviä 
koulutuksia sekä jo suoritettuja arvioin-
teja. Kun nämä on tehty, osaamisensa 
voi osoittaa Farmasialiiton nettisivuilta 
löytyvän Lääkehoidon arvioinnin por-
tfolion avulla. Portfolio pohjautuu 
Apteekkien ammatillisen toiminnan 
edistämisen ryhmän (AATE) määritte-
lemiin osaamistavoitteisiin.

 
Kaikille samat mahdollisuudet
Farmasialiiton toimitusjohtaja 
Riitta Uusi-Esko kertoo, että ajatus 
LHA-koulutuksesta heräsi Kuopion yli-
opistollisen sairaalan (KYS) sairaala-ap-
teekkari Jouni Ahosen kanssa käy-
dyssä keskustelussa marraskuussa 2018.

– Kävi ilmi, että LHA-koulutukset 
jäävät monilta korkeiden koulutusmak-
sujen takia suorittamatta. Nykyisten 
farmasian opiskelijoiden koulutukseen 
LHA-asiantuntijuus sisältyy automaat-
tisesti, Uusi-Esko sanoo.

Alalle uhkasi muodostua kahden 
kerroksen työmarkkinat: he, joilla 
LHA-asiantuntijuus on ja he, joilla sitä 
ei aiemman tutkinnon osana ole.

Farmasialiitto yritti aluksi ostaa ole-
massa olevia koulutuksia, mutta asia ei 
tuottanut useista neuvotteluista huoli-
matta toivottua tulosta.

– Lähdimme rakentamaan koulu-
tusyhteistyötä KYSin kanssa. Suureksi 
iloksemme myös Oulun yliopistollisesta 
sairaalasta otettiin yhteyttä ja halut-
tiin osallistua koulutuskonseptin luo-
miseen.

Uusi-Eskon mukaan tavoitteena on 
nyt kouluttaa farmasian alan ammat-
tilaisia suhteellisen nopeasti ja paljon, 
liiton jäsenille hyvin edulliseen hintaan.

Koulutuspakettiin kuuluu sekä luen-
toja että harjoitustöitä. Luennoista osa 
on pakollisia, osa valinnaisia.

 
Lähemmäs potilaita
Jouni Ahonen arvioi, että LHA-koulu-
tukselle on tarvetta, koska koko alan 
työnkuva on voimakkaasti muuttu-
massa.

– Farmasian ammattilaiset tulevat 
lähemmäksi potilasta ja varsinaista lää-
kehoitoa. Samaan aikaan potilaiden lää-
kehoidot ovat kehittyneet monimut-
kaisemmiksi, väestö on vanhentunut 
ja ihmiset käyttävät entistä enemmän 
lääkkeitä. Hallittavan tiedon määrä on 
hyvin suuri. Lisäksi myös Suomessa on 
vihdoin yleistynyt monitieteellinen ja 
moniammatillinen työtapa.

Farmasian peruskoulutuksessa uusi 
tilanne pyritään jo huomioimaan. Ken-
tällä toimii kuitenkin eri ikäistä henki-
löstöä.

– Ajatuksenamme on, että annamme 
LHA-koulutuksessa perustietoja, 
mitä nykyään opetetaan ja vaaditaan. 
Autamme heitä isojen kokonaisuuksien 
hallinnassa ja ymmärtämisessä, Ahonen 
sanoo.

Hän huomauttaa, että myös koko far-
masian näkökulmasta jatkuva osaa-
misen kehittäminen on tarpeen, ja 

viittaa julkisen keskusteluun, jossa on 
pohdittu, kenellä on tulevaisuudessa 
oikeus lääkkeiden myyntiin ja jakeluun.

– Jos farmasia on nopeuslaji, niin 
häviämme. Mutta niin kauan, kun far-
masia on taitolaji, olemme vahvoilla.

Kuopion yliopistollinen sairaala 
on ollut vahva vaikuttaja kliinisen far-
masian alalla jo 1970-luvulta lähtien. 
Kuopiossa on tehty esimerkiksi paljon 
alan tutkimusta, jaettu lääkeinformaa-
tiota sekä järjestetty kliinisen farmasian 
täydennyskoulutuksia.
 
Luentoja ja potilastapauksia
Kuopion yliopistollisen sairaalan kautta 
LHA-koulutuspakettiin tulee esimer-
kiksi luento lääkkeiden yhteis- ja haitta-
vaikutuksista.

– Osiossa käydään läpi yhteisvaiku-
tusten syntymekanismeja ja sitä, miten 
haittavaikutuksia voidaan estää. Vii-
meisen parinkymmenen vuoden aikana 
aiheesta on saatu valtavasti uutta tietoa, 
kiitos muun muassa uusien tutkimus-
menetelmien, sairaala-apteekin erikois-
proviisori Raimo Ojala kertoo.

KYS organisoi myös farmakogene-
tiikkaa eli perimän vaikutusta lääkehoi-
toon käsittelevät luennot ja lääkehoi-
toon liittyvien ongelmien ja riskien kou-
lutusosuuden.

Jouni Ahonen ja Raimo Ojala ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa  
LHA-koulutusta yhteistyössä Farmasialiiton kanssa.
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Jouni Ahonen pitää 
tärkeänä, että kaikilla 
farmasian ammattilai-
silla on mahdollisuus 
hankkia LHA-pätevyys.
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Proviisori 
Raimo Ojala 
on ollut suun-
nittelemassa 
koulutuksen 
käytännön 
harjoitteita.
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– Laajassa kokonaisuudessa yksi osa-
alue on lääkehoitoketju sekä tiedon-
kulun varmistaminen sen eri toimi-
joiden välillä, Ojala listaa.

Lisäksi sairaala-apteekki tuo kou-
lutuspakettiin harjoitusesimerkkeinä 
potilastapauksia.

– Ideana on, että opiskelija voi tehdä 
harjoituksena lääkehoidon arvioinnin ja  
verrata sitä valmiiseen malliratkaisuun.
 
Lääkärit mukana 
kouluttamassa
Oulun yliopistollisesta sairaalasta kou-
lutuspakettiin tulee etenkin erikoislää-
käreiden luentoja.

– Lähdimme innolla mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan koulu-
tusta. Myös lääkärit kokivat asian tär-
keäksi, proviisori Kaisu Lappalainen 
sanoo.

Hän muistuttaa, että lääkäri tekee 
aina lopullisen päätöksen lääkityksen 
muuttamisesta.

Oulun erikoislääkärit luennoivat 
esimerkiksi kivunhoitoon, diabetek-
seen, kilpirauhassairauksiin, neurolo-
gisiin sairauksiin, verenpaineeseen ja 
munuaisten vajaatoimintaan liittyvästä 
lääkehoidosta.

Lappalainen kuvailee, että koulu-
tuksissa käydään lyhyesti läpi anato-
miaa ja fysiologiaa sekä kerrataan hoi-
tolinjat, hoidon tavoitteet ja seuranta. 
Lisäksi tarkastellaan esimerkiksi lääk-
keiden tärkeimpiä yhteisvaikutuksia, 
haittaominaisuuksia, tyypillisiä annos-
tuksia ja vasta-aiheita – asioita, joita tar-
kastellaan lääkehoitoa arvioitaessa

Koulutuspaketissa on mukana esi-
merkiksi fysiatrian erikoislääkärin, 
Oulun yliopistollisen sairaalan kivun-
hoitoyksikön apulaisylilääkäri Jani 
Takatalon  luento, joka käsittelee kivun 
lääkehoitoa.

– Kun kipua hoidetaan, on olennaisen 
tärkeää, että kaikilla hoitoon osallis-
tuvilla on sama perustieto. Asioista on 
puhuttava samalla tavalla myös poti-
laalle, Takatalo huomauttaa.

Kivunhoito on kehittynyt viime 
aikoina paljon. Yleinen suuntaus on, 
että kivun pitkäaikaisessa hoidossa 
lääkkeettömät hoidot ovat tulleet vah-
vasti lääkehoitojen rinnalle.

– Lääketiede menee koko ajan eteen-
päin, joten kaikkien hoitoon osallistu-
vien pitää jatkuvasti täydentää tieto-
jaan, Takatalo muistuttaa.

 
Valmiuksia uudistuvaan 
työnkuvaan
Oulun yliopistollisen sairaalan sairaa-
la-apteekkari Sirpa Ämmälän mukaan 
LHA-koulutuspaketin suunnittelu 
yhdessä Farmasialiiton kanssa tukee 
hyvin sairaalan omia koulutustarpeita.

– Olemme jo pitkään miettineet, 
miten pystyisimme tarjoamaan henki-
löstölle heidän toivomaansa lisäkoulu-
tusta ja erityisesti tukea LHA-arvioin-
teja varten. Oli hienoa, että pääsimme 
mukaan suunnittelemaan ja toteut-
tamaan Farmasialiiton koulutusta. 
Omat farmaseuttimmekin odottavat 
jo innolla kurssien alkamista, Ämmälä 
iloitsee.

Oulussa rakennetaan parhaillaan 
myös uutta, tulevaisuuden sairaalaa, 
jonka ensimmäinen osa otetaan käyt-
töön vuonna 2023. Myös se muuttaa far-
masian ammattilaisten työnkuvaa.

– Lääkelogistiikan hoitaminen esi-
merkiksi osastoilla ei vie silloin enää 
yhtä paljon aikaa, vaan farmaseuttinen 
henkilöstö voi keskittyä ennen kaikkea 
asiantuntijatehtäviin. Lääkityksen ajan-
tasaisuuden ja toimivuuden tarkasta-
minen nousee entistä tärkeämpään roo-
liin, Kaisu Lappalainen kuvailee.

Lappalainen huomauttaa, että lää-
kehoidon arvioiminen auttaa tehosta-
maan lääkehoitoa ja vähentämään lää-
kehaittoja. Edut voivat olla hyvin suuria 
paitsi yksittäiselle asiakkaalle, myös 
koko yhteiskunnalle.

– Oululaisen proviisori Outi Laati-
kaisen väitöskirjan mukaan lähes nel-
jännes iäkkäiden potilaiden erikoissai-
raanhoidon päivystyskäynneistä arvioi-
tiin aiheutuneen lääkehaitoista.

 
Mukana myös 
avosektorin osaamista
Farmaseutti Maija Pirttijärvi Laatu 
Farma Oy:sta tuo koulutuspakettiin eri-
tyisesti avosektorin osaamista. Hänellä 
on pitkä kokemus kotihoidon asiak-
kaille tehtävistä lääkehoidon arvioin-
neista. Pirttijärvellä on kokemusta 
myös terveyskeskustyöstä.

Pirttijärvi muistuttaa, että eri potilas-
tietojärjestelmistä ei löydy yhtenäistä 
listaa potilaan käyttämistä lääkkeistä.

– Avosektorilla hyvin tärkeässä roo-
lissa on lähtötilanteen kartoittaminen 
potilasta haastattelemalla. Apua tarjoaa 
muun muassa tarkoituksenmukainen 
muistia auttava haastattelutekniikka, 
Pirttijärvi pohtii.

– LHA-arvioinnin tarkoituksena ei 
ole myöskään aina vähentää lääkkeitä, 
vaan löytää nimenomaan tarkoituksen-
mukainen lääkitys, hän muistuttaa.

Kollegojensa tavoin myös Pirttijärvi 
uskoo, että LHA-koulutuspaketille tulee 
olemaan paljon kysyntää.

– Kannattaa muistaa, että koulutus-
pakettia ei tarvitse välttämättä suorittaa  
kokonaan alusta loppuun. Siitä voi 
poimia osioita, jotka kiinnostavat eri-
tyisesti tai joista arvelee olevan itselle 
eniten hyötyä. Luennot eivät ole myös-
kään valtavan pitkiä, vaan asiat käydään 
läpi nopeasti ja tehokkaasti.

Hän mainitsee, että LHA-koulutus-
pakettiin on tulossa myös Hyvä tietää 
-osio, jossa on erilaisia käytännön vink-
kejä.

– Sinne tulee esimerkiksi ehdotuksia 
siitä, miten apteekin ammattilaiset voi-
sivat tarjota LHA-osaamistaan kun-
nassa – miten asian kanssa pääsisi konk-
reettisesti alkuun. F

Lähes neljännes iäkkäiden potilaiden 
erikoissairaanhoidon päivystys- 
käynneistä arvioitiin aiheutuneen 
lääkehaitoista.
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Yliopisto asettaa raamit, 
mitä opiskellaan, ja 

opiskelijat vaikuttavat 
siihen, miten näitä 
asioita opetetaan.
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Itä-Suomen yliopistossa tarjotaan kandipalautteen 
perusteella Suomen laadukkainta farmasian opetusta. 
Kun kynnys opettajien ja opiskelijoiden väliltä puuttuu, 
palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa milloin vain. 

OPISKELIJOILLA 
VALTAA  

OPETUKSEN 
KEHITTÄMISESSÄ

V uonna 2016 Itä-
Suomen yliopiston 
farmasian laitos lähti 
uudistamaan ope-
tustaan, jotta se vas-
taisi entistä paremmin 
muuttuvan maailman 
ja eri työelämän sek-
toreiden tarpeisiin. 

Samalla haluttiin painottaa syväoppimista, 
jotta opiskelu ei tapahtuisi vain tenttejä varten 
ja asiat unohtuisi heti niiden jälkeen.

Uudistustyö on kantanut hedelmää, sillä 
vuonna 2019 toteutetun yliopistojen valtakun-
nallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Itä-
Suomen yliopistossa annetaan Suomen laaduk-
kainta farmasian opetusta.  

– Laadukas opetus on linjakasta ja pedagogi-
sesti mietittyä, mikä tarkoittaa, että opetusjak-
soille on määritelty osaamistavoitteet ja arvi-
oinnissa arvioidaan näiden osaamistavoitteiden 
täyttymistä. Opetusmenetelmät tulee miettiä 
niin, että osaamistavoitteiden täyttyminen on 
mahdollista, sanoo farmasian opetuksen kehit-

tämisestä vastaava yliopistonlehtori Krista 
Laine Itä-Suomen yliopistosta.

Laineen mielestä laadukas opetus on myös 
opiskelijalähtöistä. Opiskelijat otetaan vahvasti 
mukaan opetuksen kehittämiseen ja heidän 
näkemyksiään kuunnellaan herkällä korvalla.

– Yliopisto asettaa raamit, mitä opiskellaan, 
ja opiskelijat vaikuttavat siihen, miten näitä 
asioita opetetaan, tiivistää Itä-Suomen yli-
opiston farmasian laitoksen johtaja, professori 
Jarkko Ketolainen. 

Opintojen alkumetrit tärkeitä
Vuonna 2016 keskeisiksi kehittämistavoitteiksi 
määriteltiin opettajien tavoitettavuuden paran-
taminen ja alkuohjaukseen panostaminen. 
Nykyään Farmasian laitoksella toimii 13 opet-
tajatuutoria, jotka käyvät puolen tunnin kah-
denkeskiset keskustelut uusien farmasian opis-
kelijoiden kanssa.

– Keskustelussa käydään läpi odotukset 
opintojen suhteen sekä henkilön historia ja 
tulevaisuuden suunnitelmat, Laine kertoo.

– Startti on kaikkein tärkein. Jos opiske-

Katso video  
kandien  

näkemyksistä  
farmasialehti.fi
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lijat saavat heti juonen päästä kiinni, on 
hyvin pieni todennäköisyys, että he tip-
puvat kelkasta opintojen edetessä, Keto-
lainen sanoo.

Kahdenkeskisten keskustelujen avulla 
on myös haluttu poistaa kynnys ottaa 
opettajiin yhteyttä opintojen eri vaiheissa. 

– Olemme nuori yliopisto ja hierar-
kiamme on matala. Meillä ei esimer-
kiksi ole vastaanottoaikoja, vaan aina voi 
tulla vetämään hihasta. Olemme samaa 
porukkaa ja kaikilla on sama tavoite: 
haluamme, että opiskelijat oppivat ja val-
mistuvat, Laine sanoo.

Savolainen lupsakkuus 
vahvuutena
Ketolainen kiittää opettajakuntaa erin-
omaisesta tilanneälystä, sillä hänen 
mukaansa on pitkälti persoonakysymys, 
miten opettaja osaa kohdata opiskelijan. 

– Mutkattomuus on yliopistossamme 
leimallista, vaikka opettajista ja opiske-
lijoista harva on savolaisia, Ketolainen 
naurahtaa.

Laine nostaa esille myös taitavat ja 
fiksut opiskelijat, jotka aktiivisesti osal-
listuvat opetuksen kehittämiseen. Usein 
opiskelijoilta tulevat kehitysehdotukset 
ovat hyvin käytännönläheisiä, esimerkiksi 
opintojaksot eivät ole jakautuneet tasai-
sesti eri vuosikursseilla tai opetustahti on 
liian tiivis. 

Yliopistonlehtori Krista Laine 
nostaa esille Itä-Suomen 

yliopiston farmasian laitoksen 
opettajien laajan kouluttau-

tuneisuuden. Kaikki opettajat 
ovat suorittaneet opettajan 
pedagogiset opinnot, minkä 
ansiosta he pystyvät tarjoa-

maan laadukasta ja pedagogi-
sesti mietittyä opetusta. 

Farmasian opiskelijat Santeri 
Tuominen, Maria Ilola, Tilda 

Hintsala ja Nanna Nurmi 
harjoittelevat asiakasneuvon-

taa opetusapteekissa. 

Itä-Suomen yli-
opiston farmasian 

laitoksen johtaja 
Jarkko Ketolainen 

korostaa opettajien 
sosiaalisia taitoja ja 

laitoksen matalaa 
hierarkiaa. Yhteistyö 
opettajien ja opiske-

lijoiden välillä pelaa 
saumattomasti, 
kun opiskelijat 

kohdataan aidosti ja 
heidän näkemyksi-

ään kuunnellaan.
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Palautetta kerätään opiskelijoilta 
säännöllisesti, mutta moni opiskelija 
antaa sitä myös kesken kurssin, jolloin 
opettajille tarjoutuu mahdollisuus rea-
goida palautteeseen nopeasti.

– Opettajan näkökulmasta opintora-
kenne voi olla selkeä ja toimiva, mutta 
opiskelijoiden näkökulmasta ei. Täl-
löin kuuntelemme opiskelijoiden näke-
mystä, sillä heitä varten tätä tehdään. 
Ihan kaikkia toiveita emme kuiten-
kaan pysty toteuttamaan, koska laitok-
sella yhtäaikaisesti opiskelevien opiske-
lijoiden määrä on noin 800 ja opinto-
jaksojen tila-, ryhmä- ja muut järjestelyt 
tuovat omat haasteensa, Laine sanoo.

Erilaiset oppijat  
huomioitu
Itä-Suomen yliopiston farmasian laitok-
sella suurin osa opetuksesta tapahtuu 
läsnäolo-opetuksena ja tavallisesti vain 
kolme prosenttia opinnoista suorite-
taan etänä. Opetusmenetelmissä on sen 
sijaan runsaasti vaihtelua, sillä yliopisto 
haluaa huomioida erilaiset oppijat ja 
tarjota kullekin kurssille parhaiten 
sopivat opetusmenetelmät. Laitoksella 
hyödynnetään muun muassa luentoja, 
laboratoriotyöskentelyä, ryhmätöitä, 
vertaisopetusta ja flipped learningia eli 
käänteisen oppimisen menetelmää. 

Itä-Suomen yliopistolle on vastikään 
palkattu neljä opettajien tukena toi-
mivaa verkko- ja monimuotopedago-
giikan fasilitaattoria, joista yksi on Far-
masian laitokselta.

– Opettajat ovat rohkeita ja testaavat 
mielellään erilaisia opetusmenetelmiä. 
Esimerkiksi lääkevalmistuksesta on 
tehty pakopelihuone ja suunnitelmissa 
on 360-apteekkiympäristön toteutta-
minen, Laine kertoo.

Jotta opinnot valmistaisivat opiskeli-
joita mahdollisimman hyvin työelämän 
tarpeisiin, yliopistosta tehdään sidos-
ryhmävierailuja ja kuunnellaan tule-
vien työnantajien toiveita ja palautetta. 

Terveystieteiden tiedekunta mahdol-
listaa moniammatillisen tiimityösken-
telyn harjoittelemisen, sillä yhteistyötä 
tehdään eri laitosten kesken. Kurs-
seilla voi olla opettajia eri koulutusoh-
jelmista, ja esimerkiksi farmakologian 
opintojaksot suoritetaan yhdessä lää-
ketieteen, hammaslääketieteen ja ravit-
semustieteen opiskelijoiden kanssa. 
Lisäksi opintojaksoilla toteutetaan ryh-
mätöitä, joissa ratkotaan moniammatil-
lisesti erilaisia potilastapauksia. 

– Moniammatillista työskentelyä 
vaaditaan nykyään jokaisessa tervey-
denhuollon yksikössä, ei vain sairaa-
loissa, Ketolainen korostaa. F
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Kandipalaute vaikuttaa  
yliopiston saamaan rahoitukseen 
› Vuosittain toteutettavan yliopistojen valtakunnallisen 
opiskelijapalautekyselyn avulla kartoitetaan kandidaatin tut-
kinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä omaan 
yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumi-
sesta.

Vuonna 2019 Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos sai 
korkeimmat pisteet opetuksen laadukkuutta mitattaessa. 
Itä-Suomen yliopisto sai farmasian opiskelijoilta arvosanaksi 
4,35 asteikon ollessa 1–5. Helsingin yliopiston arvosana oli 
4,16 ja Åbo Akademin 4,15.

– Toki yliopistojen välillä on aina pientä tervettä kilpailua, 
mutta teemme myös erittäin hyvää yhteistyötä Helsingin 
yliopiston ja Åbo Akademin kanssa, sanoo Itä-Suomen yli-
opiston farmasian laitoksen johtaja, professori Jarkko Keto-
lainen. 

Laadukkaan opetuksen lisäksi Itä-Suomen yliopisto sai 

muita yliopistoja korkeammat arvosanat muun muassa 
opinnäytetyöhön tarjottavan ohjauksen riittävyydestä ja 
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista opetuksen suun-
nittelussa.

– Kyselyssä oli opetuksen kehittämisen osio, jossa oli 
alakohtina järjestelyt ja rakenne, opetus ja oppiminen 
sekä vaatimukset, palaute ja ohjaus. Kaikissa näissä koh-
dissa arvosanat pyörivät neljän paremmalla puolella. Vaa-
timukset, palaute ja ohjaus olivat kirkkaimmat timantit 
meidän kohdallamme. 

Hyvää palautetta on mukava saada, mutta kandipalaut-
teella on myös vaikutusta yliopistojen, tiedekuntien ja lai-
tosten tulovirralle. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 
tulosmallin mukaisesti rahaa yliopistoille sen mukaan, mitä 
paremmat tulokset ja mitä korkeamman vastausprosentin 
yliopisto kyselyssä saavuttaa.

Opetus on ollut  
mielestäni pääosin  

laadukasta (farmasia)? 

(rahoituspisteet ka / vastaaja)

Itä-Suomen yliopisto 
(n = 66) 

4,35
Helsingin yliopisto 

(n = 106) 

4,16
Åbo Akademi 

(n = 13) 

4,15
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TUTKITTUA
TEKSTI TIINA PARIKKA

A
pteekkien heiken-
tynyt talous ja toi-
saalta lääkemyynnin 
vapauttamista kos-
kevat keskustelut 
ovat saaneet poh-
timaan apteekkien 

menestystekijöitä. Niitä ei ole juurikaan 
aiemmin tutkittu, mikä on poikkeuksel-
lista muihin toimialoihin verrattuna.

Osana Helsingin yliopiston laa-
jempaa tutkimuskokonaisuutta Sanna 
Peltomaa on apteekki- ja sairaalafar-
masian erikoisopintojensa projektityös-
sään selvittänyt, mitä tekijöitä apteek-
karit ja proviisorit pitävät avoapteek-
kien menestystekijöinä. Kummankin 
vastaajaryhmän näkökulmasta asiakas-
palvelu on tällä hetkellä tärkein menes-
tystekijä. 

Tähän ollaan yleisesti ottaen myös 
asiakkaiden keskuudessa tyytyväisiä. 
Taloustutkimuksen teettämän Suoma-
laisten apteekkiasiointi 2018 -tutki-
muksen mukaan suomalaiset ovat tyy-
tyväisiä apteekkiasiointiinsa. Yli puolet 
vastanneista ovat tyytyväisiä myös 

apteekkien neuvontaan, luotettavuu-
teen, ystävällisyyteen ja henkilökunnan 
palvelualttiuteen. 

Osaavaa henkilökuntaa  
tarvitaan tulevaisuudessakin
Ison painoarvon sekä apteekkarit että 
proviisorit antavat myös ammattitaitoi-
selle, osaavalle henkilökunnalle ja luo-
tettavuudelle. Lisäksi apteekkarit pai-
nottavat apteekin sijainnin merkitystä.

Yllättävää kyllä, vuonna 2030 
molemmat vastaajaryhmät uskovat 
ammattitaitoisen, osaavan henkilöstön 
merkityksen nousseen jopa asiakaspal-
velun edelle. Osaavan henkilöstön rin-
nalle tärkeimmäksi menestystekijäksi 
seuraavalla vuosikymmenellä etenkin 
apteekkarit nostavat digitalisaation ja 
verkkopalvelut. Asiakaspalvelun roolin 
uskotaan olevan edelleen tärkeä, mutta 
ei niin tärkeä kuin tänä päivänä.

Myynnin vapauttaminen 
nähdään uhkana
Verkkokauppa nähdään tulevaisuu-
dessa sekä mahdollisuutena että 

uhkana. Tähän uskovat etenkin apteek-
karit. Yksimielisesti molemmat vastaa-
jaryhmät pitävät kuitenkin suurimpana 
uhkana lääkkeiden myynnin ja apteek-
kilupien vapauttamista.

Etenkin proviisorit uskovat, että 
yhteistyö muun terveydenhuollon 
kanssa lisää apteekkien menestysmah-
dollisuuksia tulevaisuudessa.

Molemmat vastaajaryhmät ovat 
lähes yksimielisesti sitä mieltä, että 
sekä resepti- että itsehoitolääk-
keiden myynti tulee säilyttää aptee-

ASIAKAS- 
PALVELU  
MENESTYKSEN 
TAKEENA

On vaikea ennustaa 
tulevaisuutta, 

koska apteekkialan 
tulevaisuuden 

päättävät poliittiset 
tahot. 

Apteekkarit ja proviisorit uskovat, että apteekit 
pärjäävät hyvällä asiakaspalvelulla. Siis ihan 
niin kuin mikä tahansa yritys. Tulevaisuudessa 
digitaalisten palvelujen rooli korostuu.
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keissa, joiden omistus kuuluu lääkealan 
ammattilaisille. Henkilöstön ammatti-
pätevyydestä ei pidä tinkiä. Vain muu-
tamat yksittäiset vastaajat voisivat aja-
tella itsehoitolääkkeiden siirtämistä 
päivittäistavarakauppoihin, ja hekin 
vain muutamien tuotteiden osalta.

Kuitenkin apteekkarit pitivät hyvänä 
apteekkien sijoittamista etenkin päivit-
täistavarakauppojen yhteyteen.

Apteekkitoiminta on kansallisesti 
ja kansainvälisesti hyvin säänneltyä ja 
riippuvainen poliittisista päätöksistä. 
Muutamat kyselyyn vastanneet tote-
sivatkin, että on vaikea ennustaa tule-
vaisuutta, koska apteekkialan tulevai-
suuden päättävät poliittiset tahot. 

Lääkkeiden myynti 
ansioiden perustana
Molemmat vastaajaryhmät olivat yhtä 
mieltä siitä, että apteekkien talouden ja 
liiketoiminnan tuoton tulisi jatkossakin 
muodostua pääosin resepti- ja itsehoi-
tolääkkeistä. Näin siitäkin huolimatta, 
että lääkekustannusten kasvua on hil-
litty 1990-luvulta lähtien muun muassa 

laskemalla lääkkeiden hintoja. Kat-
teiden pieneneminen vaikuttaa erityi-
sesti pienten reseptilääkkeiden myyn-
tiin painottuneiden apteekkien talou-
teen.

Lääkemyynnin lisäksi liiketoiminta 
voi sekä apteekkarien että proviisorien 
mielestä sisältää vapaan kaupan tuot-
teiden myyntiä ja palvelujen tuotta-
mista, apteekkarien mielestä hieman 
suuremmassa määrin kuin proviiso-
rien. Proviisorit puolestaan suhtau-
tuvat hieman apteekkareita optimisti-
semmin maksullisten palvelujen tuot-
tamiseen hoivakodeille ja muille vastaa-
ville yhteistyötahoille.

Tutkimukseen vastanneiden apteek-
kareiden ja proviisoreiden mukaan tällä 
hetkellä selkeästi yleisimmin apteek-
kien tarjoama erityispalvelu on koneel-
linen annosjakelu. Seuraavaksi ylei-
simmin tarjotun palvelun, lääkityksen 
tarkistuspalvelun, tarjonta on yli kol-
minkertaistunut viidessä vuodessa. 

Vastaajat arvioivat, että vuonna 2030 
lääkehoidon arviointi (LHA) ja lääke-
hoidon kokonaisarviointi (LHKA) ovat 

koneellista annosjakelua suositumpia 
palveluita. 

Tutkimukseen vastanneet apteek-
karit ja proviisorit toivoivat palvelujen 
osuuden liiketoiminnan tuotosta kas-
vavan tulevaisuudessa. 

Kattava verkosto 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkai-
seman Näkökulmia lääkehoitoon ja 
lääkkeiden jakeluun liittyvistä muu-
tostarpeista -muistion (2019) mukaan 
apteekkitoimipisteiden määrä on tällä 
hetkellä hyvä maankattavan saata-
vuuden ja saavutettavuuden osalta. 
Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 18 
kuntaa, joissa ei ole apteekkia tai sivuap-
teekkia, mutta näistäkin 15:ssä toimii 
vähintään yksi apteekin palvelupiste.

Apteekkien tilinpäätösanalyysin vuo-
silta 2014-2017 mukaan apteekkeja oli 
eniten Etelä-Savossa ja vähiten Uudel-
lamaalla, jossa yhtä apteekkia kohden 
oli 10 000 asukasta. Tilinpäätösana-
lyysin julkaisemisen jälkeen Uudelle-
maalle on perustettu kymmeniä uusia 
apteekkilupia. F
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Farmasialiiton henkilökunta on töissä jäseniään varten.  
Tällä palstalla kerrotaan, mitä he työssään tekevät.

FARMASIALIITON 
KASVOT JA ÄÄNI

TEKSTI MAARIT KROK KUVA EEMELI SARKA

Vaalit siivittävät Antti Katajan neljättä 
vuotta liiton keulakuvana.

Kuka olet?
Antti Kataja, Farmasialiiton halli-
tuksen puheenjohtaja. Asun provii-
sorivaimoni ja kahden pienen lapseni 
kanssa Kirkkonummella.

Kuinka kauan olet ollut Farmasialii-
tossa töissä ja miten sinne päädyit?
Puheenjohtajaksi minut valittiin edus-
tajiston syyskokouksessa marras-
kuussa 2017. Sitä ennen olen toiminut 
Farmasialiiton hallituksessa ensin 
varajäsenenä ja sitten varsinaisena 
jäsenenä loppukeväästä 2016 alkaen. 
Puheenjohtajan pesti on nelivuotinen, 
ja olen kohta ollut kolme vuotta tässä. 
Ensi vuonna edessä on uudet edusta-
jiston vaalit, ja uusi edustajista valitsee 
sitten seuraavan hallituksen.

Kiinnostus heräsi verkostoitu-
mismahdollisuuksien kautta. Olin 
alkujaan jäsenyhdistyksen hallituk-
sessa ja sitten mukana proviisoriver-
koston toiminnassa. Sitä kautta pää-
dyin ehdokkaaksi edustajistoon ja 
varajäseneksi hallitukseen. Edus-
tajiston kautta pääsee verkostoitu-

maan mutta kuulee myös laaja-alai-
sesti, missä alalla mennään.

Mitä puheenjohtajan 
tehtäviin kuuluu?
Tärkeimmät tehtävät ovat liiton hal-
lituksen johtaminen ja sitä kautta 
liiton strateginen johtaminen. 
Puheenjohtaja on vastuussa siitä, 
mihin suuntaan liittoa viedään – ei 
toki yksin. 

Lisäksi vastaan viestinnän ison 
kuvan johtamisesta: olen Farmasia-
liiton kasvot ja ääni julkisuudessa. 
Samalla osallistun jäsenistön ja 
sidosryhmien työskentelyssä edun-
valvonnallisten asioiden käsittelyyn. 
Tietysti olen myös Farmasia-lehden 
päätoimittaja. Pian edessä on myös 
uuden strategian suunnittelu.

Millaisia asioita työpöydälläsi on 
tulevina kuukausina?
Kun vuosi lähtee käyntiin, edessä 
ovat niin kuntavaalit kuin myös 
meidän edustajistomme vaalit. Kun-
tavaaleissa yritämme saada jäsenten 

ääntä kuuluviin. Valtakunnallisesti 
käynnissä on myös lääkeasioiden 
uudistus, ja uskoisin, että alkuvuoden 
aikana kuulemme tämän uudis-
tuksen jatkosta. Se voi tarkoittaa 
kyselyjä, työryhmiä tai raportteja.

Kerro jokin mieleen painunut asia 
tai tilanne, joka sai sinut ajattele-
maan ”Tämän takia teen tätä työtä”?
Suomessa on paljon monisairaita, 
vanhoja ihmisiä, joiden lääkityksiä 
eivät välttämättä tunne edes poti-
laat itse. Sen suhteen Farmasialiitto 
on ajanut lääkehoidon arvioinnin 
palveluseteliä, jonka avulla mah-
dollisia turhia lääkityksiä voitaisiin 
karsia ja lääkityslistat saataisiin kun-
toon. Ajatus on saanut myönteistä 
signaalia.  

Olemme olleet mukana luomassa 
lääkehoidon arvioinnin portfoliota, 
jossa tunnistetaan lääkehoidon arvi-
oinnin asiantuntijuus. Valmistuvat 
farmaseutit saavat nykyään suoraan 
tämän asiantuntijuuden. Molemmat 
ovat alalle isoja asioita. F

TÖISSÄ LIITOSSA
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Antti Kataja 
Sipulin rannassa, 
joka on pieni 
ja rauhallinen 
uimaranta Katajan 
kodin lähistöllä.

Käynnissä on  
lääkeasioiden  
uudistus, joka voi 
tarkoittaa kyselyjä,  
työryhmiä ja  
raportteja.
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K esän jälkeen on jälleen aika valita Far-
masialiitolle uusi edustajisto. Tämä 25 
henkilön ryhmä edustaa liiton ylintä 
valtaa.

 — Edustajisto kokoontuu kahdesti vuo-
dessa. Se valitsee liiton toiminnasta vastaavan 
hallituksen puheenjohtajineen, päättää toi-
mintalinjoista ja suuntaviivoista sekä budje-
tista, opiskelijatoiminnan asiantuntija Suvi 
Luukko sanoo.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Kataja 
muistuttaa, että edustajisto päättää myös 
jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksut 
luovat perustan liiton toiminnalle.

—  Edustajiston kokoukset ovat merkittäviä 
verkostoitumisen ja keskustelun paikkoja. 
Siellä käsitellään paljon muitakin kuin sään-
tömääräisiä asioita. Esimerkiksi edellisessä 
kokouksessa pohdittiin, miten liitto voisi kan-
nustaa jäseniään yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen esimerkiksi tulevissa kuntavaaleissa, 
Kataja sanoo.
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LIITTO PALVELEE

Farmasialiiton edustajisto 
on liiton korkein päättävä 
elin, ikään kuin eduskunta. 
Ehdokkaiden etsintä ja  
valitsijayhdistysten  
perustaminen on jo alkanut.

Aika valita uudet 
päättäjät

Edustajisto käsittelee myös jäsenistöltä 
tulevat aloitteet ja päättää, miten niihin rea-
goidaan.

—  Farmasian ammattilaisten rooli lääkeai-
neopin opettajina eri oppilaitoksissa sosiaali- 
ja terveysalan opiskelijoille oli yksi tällainen 
aloitteesta noussut keskustelunaihe, Kataja 
muistelee.

Ehdokkaiden etsintä käynnissä
Ehdolle edustajaksi voi asettua kuka tahansa 
Farmasialiiton jäsen, joka saa taakseen vähin-
tään viiden hengen valitsijayhdistyksen.

—  Tällä hetkellä on käynnissä ehdokkaiden 
etsiminen ja valitsijayhdistysten perusta-
minen. Se kuulostaa ehkä isolta prosessilta, 
mutta kyse on vain yhden lomakkeen täyttä-
misestä, Luukko sanoo.

Valitsijayhdistyksillä voi olla yhdestä 46:een 
ehdokasta. Usein valitsijayhdistykset muo-
dostuvat liiton neuvottelukuntarakenteen 
mukaisten työskentelysektoreiden tai alueel-
lisen jaon perusteella.

Aiempi aktiivisuus liiton toimielimissä tai 
alueellisissa järjestöissä ei ole ehdokkuuden 
edellytys, mutta toki entuudestaan monelle 
tuttujen aktiivitoimijoiden on helpompi saada 

Valitsijayhdistysten 
perustaminen 
kuulostaa ehkä 
isolta prosessilta, 
mutta kyse on vain 
yhden lomakkeen 
täyttämisestä.
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ääniä taakseen. Jäsenet voivat äänestää ketä 
tahansa ehdokasta miltä tahansa listalta.

—  Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat 
kaikki jäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden 
huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet 
jäsenmaksut on maksettu, Kataja toteaa.

Kaikki työskentelysektorit mukana
Edustajisto toimikausi kestää neljä vuotta, 
paitsi opiskelijaedustajilla, jotka opiskelijat 
valitsevat keskuudestaan kahden vuoden 
välein. Jotta kaikki farmasian alan sektorit oli-
sivat edustettuina, kuuluu kullekin sääntöjen 
mukaiselle työskentelysektorille kaksi kiin-
tiöpaikkaa edustajistossa. Nämä sektorit ovat 
apteekkisektori, kuntasektori, teollisuus ja 
tukkukauppa, valtio, Kela ja yliopistot sekä 
asiantuntija-, esimies- ja johtamistyö, apteek-
karit ja proviisorit -sektori.
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Toivomme  
sähköisen  
äänestyksen 
myös lisäävän  
äänestys- 
aktiivisuutta.

Sähköiset vaalit
Tänä vuonna vaalit järjestetään ensimmäistä 
kertaa sähköisenä äänestyksenä. Äänestys-
linkki lähetetään kunkin jäsenen sähköpos-
tiin. Tarkemmat ohjeet äänestykseen tulevat 
kevään aikana.

—  Toivomme sähköisen äänestyksen myös 
lisäävän äänestysaktiivisuutta, Antti Kataja 
sanoo.

Muutoinkin kannattaa seurata aktiivisesti 
edustajiston vaaleja koskevaa viestintää pitkin 
kevättä. F
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Edustajiston vaalit, aikajana
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Voit varata  
henkilökohtaisen  

soittoajan verkossa:
 

nettiaika.fi/ 
farmasialiitto

FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA
PUHEENJOHTAJA,  
PROVIISORI, TOKSIKOLOGI
Antti Kataja

TOIMITUSJOHTAJA,  
FARMASEUTTINEN JOHTAJA,  
FARMASEUTTI, M. ENG
Riitta Uusi-Esko

TYÖMARKKINAJOHTAJA,  
VARATUOMARI
Minna Hälikkä

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ,  
PROVIISORI
Laura Huotari

TYÖVOIMAPOLIITTINEN  
ASIANTUNTIJA, 
PROVIISORI
Marketta Hakkarainen

                 TYÖSUHDEASIANTUNTIJA,  
                 FARMASEUTTI
              Jenni Lakso

KOULUTUSPOLITIIKAN JA  
URAPALVELUIDEN  
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI
Sanna Passi

OPISKELIJATOIMINNAN  
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI
Suvi Luukko

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,  
TRADENOMI
Katja Sippola

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KTM
Jenni Turunen

TALOUSHALLINNON  
ASIANTUNTIJA, KTM
Tommi Laaksonen

TOIMISTOASSISTENTTI
Anu Peurakoski

VANHEMPI NEUVONANTAJA, VTT
Pekka Perttula

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

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

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

Soittaminen ja jonotus Farmasialiiton 0297-alkuisiin 
numeroihin maksaa lanka puhelimesta soitettuna  
paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta 
matkapuhelumaksun (mpm). Taksa määräytyy  
soittajan liittymäsopimuksen perusteella. Aikaperus-
teisen maksun lisäksi operaattori voi veloittaa myös  
puhelun aloitusmaksun. Soittaminen ei yleensä sisälly  
ns. puhepaketteihin.
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Viime numeron ristikon ratkaisu.

Helmikuu
8.2.2021 

Työyhteisön ja asiakaspalvelun 
vuorovaikutustilanteet*

10.2.2021
Luottamus megatrendinä*

18.2.2021
Alueellinen luottamusmiespäivä, 

Seinäjoki (verkkokoulutus)

19.2.2021
Alueellinen luottamusmiespäivä, 

Oulu (verkkokoulutus)

Maaliskuu
10.3.2021

Työnhaun trendit 2021*
16.3.2021

Asiantuntijan henkilöbrändäys 
sosiaalisessa mediassa*

Huhtikuu
21.4.2021

Tulevaisuuden työelämätaidot*
* = webinaari

TAPAHTUMAKALENTERI
Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät 
Farmasialiiton verkkosivujen kalenterista!

Koronatilanteen  
vuoksi tapahtumat 

päivittyvät lähempänä 
ajankohtaa. Nappaa 
verkkosivuiltamme 
ajankohtaisin tieto!

Hae mukaan mentorointiin!
Farmasialiitto käynnistää suositun mentorointi- 
ohjelmansa jälleen syksyllä 2021.  

Miksi lähteä mukaan mentorointiin?  
Alla mentoroinnin antia kuvailevat  
aiemmissa ohjelmissa mukana olleet 

Parasta mentoroinnissa oli:
• Ihana mentori ja keskustelut hänen kanssaan, sekä  
 kokemusten jakaminen muiden aktoreiden kanssa.
•  Itsevarmuuteni kasvoi ja tutustuin uusiin ihmisiin
•  Pysähtyminen omien ajatusten äärelle
•  Opin uutta työskentelymahdollisuuksista 
 farmasian alalla

Hae ohjelmaan 12.4.2021 mennessä.  
Lisätietoa mentoroinnista ja hakulomakkeet  
löytyvät Farmasialiiton verkkosivuilta: 
farmasialiitto.fi/mita-saat/palvelut-jasenelle/ 
urapalvelut/mita-tekisin-isona/mentorointi.html
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KOLUMNI

T alven aikana puolueet etsivät ehdokkaita kun-
tavaaleihin. Miksi en ryhtyisi ehdokkaaksi, 
kysyvät monet ehdokkaiksi houkutellut mie-
lessään?

Sinällään politiikka – yhteisen asioiden hoitaminen 
yhdessä – saattaisi olla innostavaa ja kiinnostavaa. 
Sanottavaakin olisi. 

Mutta, mutta, mutta… Koetaanko politiikka yhdessä 
tehtynä yhteisten asioiden hoitona? Politiikalla on tällä 
hetkellä huono kaiku. Syystäkin, mutta miksi?

Jos joskus politiikan käyttövoimana olivat yhdis-
tävät ihanteet, nykyajassa vaarana on, että voiman koe-
taan kampeutuvan erottavasta vihasta ja vihapuheesta.

Kun aikuiset tekevät asioita yhdessä, he puhuvat ja 
kuuntelevat. Kunnioittavat toisiaan, hyväksyvät eri-
laisuuden, arvostavat moninaisuutta, etsivät sovintoa, 
kysyvät ja pohtivat – näyttävät esimerkkiä. 

Siis näin ainakin teoriassa, mutta entä käytännössä – 
entä politiikassa? 

Politiikan luonteeseen pitäisi kuulua sovittelun, 
yhdistävien tekijöiden etsintä. Avainkäsite, josta juon-
netaan toimintaa, on ”yhdistäminen”. Tämänhetkinen 
avainkäsite on ”erottaminen”.

Itse kukin voi itsekseen miettiä, millaista arkinen 
elämä olisi, jos alati etsisi ihmisistä ja asioista erottavia 

tekijöitä. Se olisi aivan kauheaa. Ei kukaan haluaisi sel-
laista.

Politiikkaan mukaan lähtemistä aprikoivien kan-
nattaa itsekseen pohtia, mikä vetää mukaan politiik-
kaan. Toisaalta pitää myös kysyä, mikä työntää pois 
politiikasta. Silloin tietää, mihin on ryhtymässä.

Syitä ja perusteluita on varmasti yhtä paljon kuin 
ihmisiä.

Kiehtovinta politiikassa on tilaisuus hankkia tietoa, 
ymmärtää yhteiskuntaa, etsiä ajan ilmiöille syvälli-
sempiä selityksiä muutoksen hallitsemiseksi. Samalla 
on mahdollisuus hahmottaa omaa paikkaansa omassa 
ajassaan.

Oikeus sanoa sanottavansa edustaa kansanvaltaan 
kuuluvaa vapautta ja velvoite kuunteluun vastuuta. 
Dialogi – keskustelu on kansanvallan ja politiikan läh-
tökohta.  

Erilaisten tietojen ääreen pääseminen antaa mah-
dollisuuden laajentaa näkökulmaa, auttaa ymmärtä-
mään ja hyväksymään monen totuuden samanaikai-
suus ja olemassaolon oikeutus. 

Politiikka ei ole valintaa vain kahden vaihtoeh-
toisen totuuden välillä tai painetta yhteenkuuluvuuden 
nimissä hyväksyä vain yksi totuus.

Opettavaista on myös erilaisten ihmisten kohtaa-
minen ja heidän näkemystensä ymmärtäminen. Ei 
siis saada keinolla millä hyvänsä muut hyväksymään 
minun näkemykseni.

Yhteistä ymmärrystä ja tahdon muodostusta ei 
vauhditeta pajavasaralla tai puskutraktorilla, tako-
malla tai ruhjomalla. Se ei ole kansanvaltaa, vaan väki-
valtaa.

1900-luvun alussa varoitettiin ”harhautetusta jouk-
kosielusta”. Paljon on sen jälkeen runsaan vuosisadan 
aikana nähty ja opittu, mutta siitä huolimatta varoitus 
on edelleen ajankohtainen. 

Politiikkaan tarvitaan ihmisiä, ja nimenomaan hyviä 
ihmisiä. Se on aivan liian tärkeä asia jätettäväksi vain 
suurimpaan ääneen huutajien temmellyskentäksi. 

Kansanvalta ja politiikka ovat tarkoitetut maan hil-
jaisten äänen vahvistamiseksi.

Pekka Perttula

Erilaiset ihmiset ja monenlaiset totuudet

Yhteistä ymmärrystä  
ei vauhditeta tako-
malla tai ruhjomalla. 
Se ei ole kansanval-
taa, vaan väkivaltaa.
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