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TUKEA ENNEN SAIRAUTTADEBATTI
Mikä on apteekkien rooli 
diabeteksen ennaltaehkäisyssä?

Apteekkialan kilpailurajoitusten 
purkamista esittävä Antero Vartia  piipahti 
keskustelemassa Farmasialiitossa.

PALKKATUTKIMUKSEN TULOKSET
Farmaseuttien ja proviisorien 
palkat sektoreittain vuonna 2015.

TROPIIKISTATERVEISIÄ

Matkailu ja 
maahanmuutto 
lisääntyvät – 
entä trooppiset 
tartuntataudit?

Mukana Galenos!



ZOVIDUO 50 mg/g ja 10 mg/g emulsiovoide. Vaikuttavat aineet: Asikloviiri ja hydrokortisoni Uusiutuvan huuliherpeksen (yskänrokon) varhaisoireiden ja  merkkien hoitoon vähentämään haavaisen yskänrokon todennäköisyyttä immunokompetenteilla aikuisilla 
ja (vähintään 12-vuotiailla) nuorilla. Aikuiset ja 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset Vain iholle.Levitä emulsiovoidetta viisi kertaa päivässä 5 päivän ajan (esim. noin joka 3.-4. tunti hereillä olo aikana). On suositeltavaa aloittaa hoito mahdollisimman nopeasti, 
mieluiten ensimmäisten merkkien ja oireiden (esim. kihelmöinnin, punoituksen tai kutinan) ilmaannuttua. Hoito kestää korkeintaan 5 päivää. Jos oireet jatkuvat pidempään kuin 10 päivää, keskustele lääkärin kanssa. Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen 
asikloviirille, valasikloviirille tai hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle. Ei muun ihoinfektion hoitoon kuin yskänrokon. Älä käytä silmiin, suun tai nenän sisäpuolelle tai sukupuolielimille. Älä käytä valmistetta hoitaaksesi sukupuolielinten herpestä 
tai jos immuunijärjestelmäsi on heikentynyt (esim. jos sinulla on HIV tai jos sinulle on tehty luuydinsiirto) tai minkään siteen, laastarin tai herpeslaastarin kanssa. Pese kätesi ennen voiteen levittämistä ja sen jälkeen välttääksesi yskänrokon paheneminen tai infektion 
tarttuminen jollekin toiselle. Lääkettä ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena on ilmennyt allergisia reaktioita (kasvojen, kielen ja kurkun turpoamista, mikä voi johtaa nielemis- ja hengitysvaikeuteen, nokkosrokkoa). 
Ihon kuivuminen tai hilseily ovat yleisiä haittavaikutuksia. Melko harvinaisina haittavaikutuksina voi ilmetä joskus ohimenevää polttelua, kihelmöintiä, pistelyä ja kutinaan voiteen levittämisen jälkeen. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste huolella. Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com Korvattavuus: Ei korvattava. Pakkaukset ja 
hinnat: 01.02.2016 15,98€. 2 g putki VMH (sis. alv) Valmisteyhteenvetolyhennelmä 23.3.2015. Perustuu 23.3.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 03/2016 11/2015 (CHFIN/CHZOD/0006/16)

KAKSITEHOISUUS:

ESTÄÄ VIRUKSEN ETENEMISTÄ
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www.terveysportti.fi

Lääkityksen kokonaisarvio  
– edistää turvallista lääkehoitoa
Potilaan lääkityksen kokonaisarvion voi nyt tehdä Terveysportissa nopeasti ja 
tehokkaasti. Syötettävien tietojen, kuten potilaan perustietojen ja lääkelistan sekä 
keskeisten diagnoosien ja laboratoriotulosten perusteella saadaan lääkehoidosta 
kokonaisarvioraportti. Arviossa on kooste mm. annosohjeista munuaisten vajaa-
toiminnassa, haitallisimmista yhteisvaikutuksista, haittavaikutusten kokonaiskuor-
masta ja vasta-aiheista. 

Lääkityksen kokonaisarvioinnin avulla voidaan edistää lääkehoidon turvallisuutta 
sekä opastaa vaihtoehtoisten ja turvallisempien lääkkeiden käyttöön erityisesti 
iäkkäillä ja monisairailla potilailla.
 
Sovellus on osa Duodecimin kehittämää kliinistä päätöksentukijärjestelmää.
 
www.terveysportti.fi
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PÄ Ä K I R J O I T U S

Kehitys vuoden 
takaiseen on 
melkoinen. 

V uosi on jälleen kerran lähtenyt melkoisen vauh-
dikkaasti liikkeelle. Yhteiskuntasopimusväännöstä 
on lopultakin kuoriutunut ainakin jonkinmoi-
nen yritelmä, joka kulkee kilpailukykysopimuksen 
nimellä. Sopimusta on leikkisästi kutsuttu kyykky-

sopimukseksi, koska pakkolakien kaatumisesta huolimatta sopi-
muksessa on edelleen mukana myös vissiä työntekijöiden kyy-
kytystä muun muassa vuotuisen työajan 24 tunnin lisäämisen 
muodossa. Nähtäväksi jää, saavutetaanko alakohtaisilla sopimuk-
silla sellainen kattavuus, että maan hallitus toteuttaa kyykytyk-
sen vastapainona olleet myönteisemmät asiat kuten muun muassa 
veronkorotuksista pidättäytymisen. Farmasialiiton neuvottelijat 
ovat joka tapauksessa aloittaneet neuvottelut työnantajapuolen 
kanssa apteekkisektorin ratkaisuista.

Jos kilpailukykysopimus nyt sitten toteutuu, niin palkankoro-
tusten osalta Cicero olisi todennäköisesti todennut, että o tem-
pora, o mores. Käytännössä palkat jäädytetään (taas) ainakin 
vuodeksi eteenpäin. Kun nyt muistelee vuoden 1983 apteekki-
lakolla saatua 12 prosentin korotusta taikka viime vuosikym-
menen lopussa muutamassa vuodessa tullutta lähes 16 prosen-
tin kokonaiskorotusta, niin ei voi muuta todeta kuin että nyt 
neuvotteluissa pitää keskittyä työehtosopimuksen työaikaa, työ-
hyvinvointia ja työsuhdeturvaa koskeviin kohtiin sekä toki 
myös yleisemmin työelämäkysymyksiin.

Oma työmarkkinaulottuvuutensa on myös halli-
tuksen sote- ja aluehallintosuunnitelmilla. Huhtikui-
nen hallituksen kehysriihi käänsi sote-uudistuksen 
taas vähän uuteen asentoon. Tiekartta uuteen kansal-
liseen sote-malliin tuli selväksi ja hallitus osoitti kykyä 
ratkaista kaikkien suomalaisten kannalta välttämätön 
asia. Järjestäjän ja tuottajan erottaminen sekä valinnan-
vapaus on nyt selkeästi kirjoitettu. Lisäksi järjestelmän 
integraatio ymmärretään nyt toiminnan tasoilla tapah-
tuvaksi eikä suinkaan tuotannon tasolla, kuten aiem-
min. 

Kehitys vuoden takaiseen on melkoinen. Työtä 
on vielä tiedossa valtavasti niin paikallisesti kuin 
lakien nikkaroinnissa, mutta nyt näyttää jo 
vähän sotelta. 

Kuntapuolen uudistuksissa tärkeintä jäse-
nillemme on henkilöstön siirtyminen ns. van-
hoina työntekijöinä uuteen järjestelmään. 
Tältä osin edunvalvontamme onnistui. Itse 
edunvalvontatyö ei aina näy, mutta onneksi 
tulokset näkyvät. 

Oi aikoja, oi tapoja

Mika Leppinen
päätoimittaja
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NAISTEN JA MIESTEN PALKKAERO jun-
naa paikallaan. Naisten kokonaispalkka 
oli vuonna 2014 noin 82 prosenttia 
miesten palkasta mukaan lukien tulos-
palkkiot. 

Akava on käynnistänyt palkkatasa-
arvokampanjan, jonka tavoitteena on 
herättää kaikki vaatimaan naisen euron 
eli neuron kurssin nostamista. Myös 
Farmasialiitto haluaa herätellä jäseni-
ään palkkatasa-arvon merkityksestä.

Naisfarmaseutin keskimääräinen ko-
konaispalkka lokakuussa 2015 oli 2980 
euroa. Miesfarmaseutin vastaava palk-
ka oli 3010 euroa. Farmaseuttinaisten 
kokonaispalkka oli vuonna 2015 noin 
99 prosenttia miesten palkasta.

Naisproviisorin keskimääräinen ko-
konaispalkka lokakuussa 2015 oli 4154 
euroa. Miesproviisorin vastaava palkka 
oli 4086 euroa. Proviisorinaisten ko-
konaispalkka oli vuonna 2015 noin 102 
prosenttia miesten palkasta.

Farmasialiitto tarjoaa jäsenilleen 
palkkaneuvontaa kaikille sektoreille 

suunnatun palkkakyselyn perusteella. 
Tutustu vuoden 2015 palkkakyselyn 
tuloksiin sivulta 24 alkaen.

Lähde: farmasialiitto.fi

N A P S I T U T

Naisen euron kurssi nousuun

ÄIDIN ALHAINEN D-VITA-
MIINITASO raskauden aikana 
lisää lapsen riskiä sairastua 
MS-tautiin. TYKS:n, Harvardin 
ja THL:n tutkijoiden JAMA 
Neurology -lehdessä julkaise-
massa tutkimuksessa esitetään, 
että lapset, joiden äidin D-
vitamiinitaso oli alkuraskauden 

aikana korkeampi, sairastuivat 
harvemmin MS-tautiin kuin lap-
set, joiden äidin D-vitamiinitaso 
oli alhaisin. Jo entuudestaan 
tiedetään, että MS-tauti on sitä 
yleisempää, mitä kauempana 
päiväntasaajalta ollaan. 

Lähde: apteekkari.fi

KESKIMÄÄRÄINEN 
PALKKA  
LOKAKUUSSA 2015

0€ 2 000 € 4 000 € 

FARMASEUTIT

PROVIISORIT

Äidin D-vitamiinitasolla yhteys 
jälkikasvun MS-tautiin

SANOTTUA

Yhden 
lonkkamurtuman 
hoito maksaa yli 
20 000 euroa 
vuodessa. Tällä 
summalla saisi 
tehtyä jo monta 
moniammatillista 
lääkehoidon 
arviointia
FAT KIRSTI LAITINEN 
Lääkehoidon päivän Näkökulmia-
blogissa 14.3.

2 980

3 010

4 154

4 086

Katso Akavan video: 

akava.fi/neuronkurssi_nousuun_video
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Lääkkeen 
myyntipakkaus 
jaettava tarvittaessa

EPÄSELVISSÄ 

TILANTEISSA 

tulee olla yhteydessä 

lääkkeen määrääjään.

FIMEA MUISTUTTAA APTEEKKEJA, että 
lääkkeen myyntipakkaus on tarvittaessa 
jaettava apteekissa. Tämä koskee myös 
eläimille toimitettavia lääkevalmisteita. 
Lääkkeen määrääjällä on mahdollisuus 
esimerkiksi erityisistä hoidollisista syistä 
määrätä kaupan olevasta pakkauskoosta 
poikkeava määrä lääkettä.

Jaetussa pakkauksessa tulee olla kaik-
ki valmistajan alkuperäiseen pakkauk-
seen tekemät lääkevalmisteen tunnista-
misen sekä oikean käytön ja säilytyksen 
kannalta tarpeelliset merkinnät. Lisäksi 
apteekissa tulee kiinnittää huomiota asi-
akkaan informoimiseen, jos asiakkaalle 
toimitetaan jaettu tai apteekissa avattu 
lääkepakkaus. 

Lääkelain mukaisesti apteekkarin on 
huolehdittava siitä, toimitettavat lääk-
keet ovat laadultaan moitteettomia ja 
lääkevalmisteen myyntiin tai kulutuk-
seen luovuttamiseen on asianmukainen 
lupa. Eri erää olevia lääkevalmisteita ei 
saa yhdistää samaan pakkaukseen.

Lähde: fimea.fi
TERVEYSKESKUSFARMASEUTIN 

AVOIN TYÖSUHDE LAITILAN KAUPUNGISSA

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä 
annetun lain (559/1994) mukainen farmaseutin pätevyys sekä 5§ 

(20.3.2015/262) oikeus harjoittaa farmaseutin ammattia ja farmaseutin 
käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella. 

Terveyskeskusfarmaseutti vastaa käytännön farmaseuttisista tehtävistä 
terveyskeskuksen lääkekeskuksessa sekä hoitohenkilökunnan lääkeosaa-
misen täydennyskoulutuksesta ja testaamisesta annetun lainsäädännön 

mukaan.Edellytämme hakijalta itseohjautuvuutta,hyviä yhteistyö-ja 
vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä eri terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden kanssa.Työaika on 30 tuntia viikossa.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus 
terveydentilastaan.Tehtävien täytössä sovelletaan neljän (4) kuukauden 
koeaikaa.Palkka määräytyy KVTES:n mukaan.Virka täytetään 15.06.2016 

alkaen.Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää 
haastattelun yhteydessä.

Hakemukset lähetetään 30.04.2016 mennessä johtava lääkäri Jaana 
Koivuselle osoitteella Laitilan kaupunki/terveyskeskus,

Sairaalantie 8. 23800 Laitila
Lisätietoja antaa farmaseutti Seija Honkinen puh.02 85995218 klo 8-14.

                                                                           

Syyskuussa 2016 alkaa kaksi uutta erikoistumiskoulutusta: 

APTEEKKI- JA SAIRAALAFARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS
TEOLLISUUSFARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja farmaseuteille, 
jotka haluavat kehittyä erityisosaajiksi omalla osa-alueellaan. 

Erikoistuminen tarjoaa uusia valmiuksia sekä nykyisten työtehtävien 
hoitamiseen että työnkuvan muuttamiseen ja uralla etenemiseen. 

Opiskelu tapahtuu työn ohessa.

Opintojen laajuus on proviisoreille 60 ja farmaseuteille 40 
opintopistettä. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen 

huomioon nykyinen työurasi, aiemmat opintosi, kehittymistarpeesi 
ja tulevaisuuden suunnitelmasi. Opintoihin kuuluvasta projektityöstä 

hyötyy myös työyhteisösi. 

Haku on avoinna 2.-31.5.2016. 

LUE LISÄÄ: 
www.helsinki.fi/taydennyskoulutus 
(hakusana erikoistumiskoulutus) sekä

www.uef.fi/farmasia/erikoistumiskoulutus

KOULUTTAUDU FARMASIAN  
ERITYISOSAAJAKSI
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audispray.com

Yhteydenotot: � nland@diepharmex.com
Avenue Rosemont 8 • CH-1208 Genève
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Kenestä Vuoden 
Farmaseutti?
VUODEN FARMASEUTIKSI haetaan omalla osaamisellaan 
suomalaista farmasiaa tunnetuksi tehnyttä tai muutoin 
ammatillisesti ansioitunutta farmaseuttia, joka on Suo-
men Farmasialiiton jäsen ja joka on 
• edistänyt tehokkaan, turvallisen, tarkoituksenmu-

kaisen ja taloudellisen lääkehoidon kehittymistä 
potilaan ja oman toimintayksikön parhaaksi JA/TAI

• edistänyt omalla asiantuntemuksellaan farmasian 
kehittymistä JA/TAI

• hyödyntänyt omaa osaamistaan ennakkoluulotto-
masti farmasian hyväksi 

Esityksen voi jättää 1.4.–1.8.2016 Farmasialiiton 
verkkosivuilla. Vuoden Farmaseutin valinta julkistetaan 
25. syyskuuta, jolloin vietetään kansainvälistä 
farmasistipäivää (World Pharmacists’ Day).

Vuoden 2014 Vuoden Farmaseutti Seija Karinkanta.



Jonkun täytyy tehdä jotain. Ei se riitä, että 
aina odottaa jonkun muun tekevän.

Soili Rikkonen, 55, farmaseutti Lem-
päälästä ja kolmen lapsen äiti on sellainen 
”joku muu”. 

Ensin Rikkonen ryhtyi työpaikkansa 
luottamusmieheksi. Samalla tutuksi tulivat Farmasia-
liitto ja sen jäsenistön etujen ajaminen. 2000-luvun 
alussa kollega innosti mukaan jäsenyhdistystoimin-
taan, ja niin Rikkosesta tuli Tampereen jäsenyhdis-
tyksen puheenjohtaja kymmenen vuoden ajaksi.

Oma innostus ja kentältä tullut tuki kantoivat 
eteenpäin: liittovaltuustoon, edustajistoon, liittohal-
litukseen ja lopulta nykyiseen Farmasialiiton hallituk-
seen apteekkisektorin edustajaksi. Ja sääntötyöryh-
mään, apteekkisektorin neuvottelukuntaan ja lopulta 
kuluvan vuoden alussa Farmasialiiton hallituksen 
varapuheenjohtajaksi.

Miten ihmeessä järjestötoiminta on vienyt näin 
mennessään?

– Saan olla mukana tapahtumien keskipisteessä. 
Tiedän mitä alalla ja maailmalla tapahtuu, Rikkonen 
vastaa oitis.

Tuore varapuheenjohtaja on huolissaan, koska ala 
ja varsinkin apteekkisektori on sote-uudistuksen ja 
kaiken muun myllerryksen keskellä suurten haas-
teiden edessä. Farmasialiiton eturivissä hän haluaa 
olla pitämässä huolta, että kaikki tulevat kohdelluksi 
oikeudenmukaisesti.

– Tavoitteeni on, että työpaikat säilyvät ja työ-
tehtävämme vastaavat koulutusta. Ja että alan ääni 
saadaan kuuluviin niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
kentällä kuin yhteiskunnallisestikin, Rikkonen vaatii.

Ja aikaakin agendan ajamiselle riittää nyt entistä 
paremmin, kun lapset ovat jo kaikki lentäneet 
pesästä. ◊

Minä 

Ei se riitä, että aina 
odottaa jonkun muun 
tekevän.
SOILI RIKKONEN

MENEN

SOILI RIKKONEN

• Farmaseutti Lempäälän Keskus 
Apteekissa (2002–). Aiemmin 
työskennellyt Tampereen Keskus 
Apteekissa  
(1983–2002)

• Suomen Farmasialiiton varapuheenjohtaja 
2016–, Apteekkien eläkekassan 
hallituksen jäsen 2015–, Tampereen 
jäsenyhdistyksen hallitus/Tampereen 
aluejohtoryhmä 2001–, pitkän linjan 
luottamusmies

• Harrastukset: avannossa käynti, liikunta 
ja yhdessäolo pienessä naisporukassa, 
pohjoismaiset televisiodekkarit, 
omatoimimatkat

H Ä N

TEKSTI MINNA RINNE  I KUVA MITJA KORTEPURO
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N A P S I T U T

PERÄTI JOKA TOINEN astma- ja 
keuhkoahtaumatautipotilas käyttää 
inhalaatiolääkkeitään väärin, käy ilmi 
Norjan Apteekkariliiton selvitykses-
tä. Norjassa käynnistettiinkin maa-
liskuun alussa kansallinen opetus-
ohjelma, jossa Norjan valtio maksaa 
apteekeille siitä, että apteekkien 
proviisorit ja farmaseutit opastavat 
potilaita inhalaatiolääkkeiden oikea-
oppisessa käytössä. Ohjelmalle on 
myönnetty kuluvalle vuodelle viiden 
miljoonan kruunun käynnistysraha. 

Farmasialiiton puheenjohtaja 
Kirsi Kvarnströmin mukaan Norjasta 
kannattaisi ottaa mallia myös meillä 

Suomessa. Julkinen terveydenhuol-
to ei käytä apteekkien farmaseuttis-
ta osaamista riittävästi hyödykseen. 

– Apteekeissa farmaseutit ja 
proviisorit opastavat jatkuvas-
ti potilaita oikeasta lääkkeiden 
käytöstä ja inhalaatiotekniikasta. 
Olisi hienoa, että valtio tunnustaisi 
tämän palvelun vaikuttavuuden 
ja liittäisi apteekkien tarjoamat 
palvelut kiinteämmin osaksi tulevaa 
sote-palvelujärjestelmää. Tämä olisi 
kaikkien etu, Kvarnström esittää.

Lähde: farmasialiitto.fi

Joka toinen käyttää inhalaatiolääkkeitään väärin
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Kesätyöntekijöiden ja muiden 
määräaikaisten työsuhde-eduista
 
Etenkin apteekeissa on kesäaikaan runsaasti opiskelijoita, harjoittelijoita 
ja muita määräaikaisia työntekijöitä. Usein nousee esiin kysymyksiä siitä, 
saavatko määräaikaiset työntekijät kaikki samat edut kuin vakituisetkin, 
ja jos saavat, niin millä edellytyksillä?

 

T yönantajalla on työsuhteen alkaessa 
velvollisuus selvittää kaikille työnteki-
jöille työpaikan työsuhde-edut 
ja käytännöt. Työsopimuslaissa 
säädetään, että työntekijöitä on 

kohdeltava keskenään tasapuolisesti. Käytän-
nössä erilaiselle kohtelulle on oltava jokin 
hyväksyttävä syy. Esimerkiksi perusmuotoinen 
työterveys huolto on järjestettävä kaikille, vaikka 
näillä olisikin oikeus käyttää myös Ylioppilaid-
en terveydenhuoltosäätiö YTHS:n palveluita. 
YTHS:n käyttäminen on monille kesätyönteki-
jöille ongelmallista sikälikin, ettei jokaisella 
paikkakunnalla ole YTHS:n konttoria.

Sen sijaan laajemman terveydenhuollon käy-
tölle on perustellusta syystä mahdollista asettaa 
ehtoja. On kuitenkin kiellettyä evätä jokin etu 
työntekijältä sen vuoksi, että hänen työsuhteen-
sa on määräaikainen. Työnantaja ei voi ”keksiä” 
jonkin edun eväämistä kun tilanne tulee eteen, 
vaan pelisäännöt tulee sopia etukäteen. Erilai-

sen kohtelun tulee aina myös olla objektiivisesti 
perusteltavissa.

Lähtökohtana on siis, että määräaikaisilla ja 
vakituisilla työntekijöillä on keskenään samanlai-
set työedut. Nämä työedut on mahdollista suh-
teuttaa työsuhteen keston mukaan esimerkiksi 
siten, että kolmen kuukauden määräaikaisuutta 
tekevä saa 3/12 eli neljäsosan niistä liikuntasete-
leistä, mitä koko vuoden työskentelevät saavat.

Myös ruokaetu on luonteeltaan työsuhde-
etu. Tasapuolisen kohtelun velvoite ulottuu 
myös siihen. Viime vuosina ylempien tuo-
mioistuinten oikeuskäytäntö on vahvistanut 
tasapuolisen kohtelun vaatimusta, ja nykyään 
ei ole sallittua jättää uusia työntekijöitä esim. 
apteekissa noudatetun lyhyemmän lauantaityö-
ajan ulkopuolelle. 

Farmasialiiton lakimiehet Iivari Järvinen ja Hanna Lehtimä-
ki vastaavat palstalla ajankohtaisiin juridisiin kysymyksiin. 
Tavoitat heidät osoitteesta etunimi.sukunimi(a)farmasia-
liitto.fi

LAKIMIES VASTAA
Askarruttaako jokin 
juridinen kysymys? 
Kysy Farmasialiiton 

lakimiehiltä!

Iivari Järvinen 



VA R A P U H E E N J O H TA J A LTA

 A pteekkien LVI-lääkkeiden eli lisä-
neuvontaa vaativien itsehoitolääkkei-
den valikoima on viime kuukausien 
aikana kasvanut, kun myyntiin on tul-
lut tulehduskipulääke naprokseeni ja 

migreenilääke sumatripaani aikaisempien jälkiehkäisy-
valmisteiden lisäksi.

LVI-lääke voidaan toimittaa asiakkaalle vasta sit-
ten, kun farmaseutti tai proviisori on varmistanut, 
että lääke soveltuu asiakkaalle ja että asiakas ymmär-
tää lääkkeen käyttöohjeet siten, että osaa käyttää lää-
kettä oikein, turvallisesti ja tehokkaasti. Neuvonnan 
pitää perustua myyntiluvan haltijan toimittamaan ja 
Fimean hyväksymään materiaaliin. Apteekilta edelly-
tetään asianmukaisia järjestelyjä ja sovittuja toimin-
tatapoja, jotta erityisneuvontaan liittyvä keskustelu-
tilanne voidaan hoitaa laadukkaasti ja rauhallisessa 
ympäristössä.  Lisäneuvontavaatimuksen tavoitteena 
on estää itsehoitolääkkeen epätarkoituksenmukainen 
käyttö.

Uusien LVI-lääkkeiden markkinoille tuleminen 
hämmentää farmasistia.  Osaanko neuvoa asiakasta 
niin, että hän osaa käyttää lääkettä oikein? Sopiiko 
lääke juuri kyseiselle asiakkaalle? Kenelle ylipäänsä 
voin suositella LVI-lääkettä?

Farmasian koulutuksessa olemme saaneet vah-
van ja laaja-alaisen teoreettisen osaamisen lääkkei-
den vaikutuksista ja lääkehoidoista. Tämä antaa 
meille erittäin hyvän pohjan asiantuntevalle ja luon-
tevalle lääkeneuvonnalle. Lääkevalmistajan tuotta-
man materiaalin avulla voimme kerrata valmisteisiin 
liittyvät asiat, jolloin oman tietotaidon hyödyntämi-
nen on helppoa.  

On muistettava myös, että tutkimusten mukaan 
lähes kaikki itsehoitoasiakkaat suhtautuvat myöntei-
sesti farmasistin tarjoamaan apuun ja neuvontaan, ja 
että asiakkaat myös haluavat neuvontaa, vaikka eivät 
osaa sitä oma-aloitteisesti pyytää. Asiakkaat arvos-
tavat apteekkifarmasistin antamaa neuvontaa.  Roh-
kaistukaamme siis käyttämään omaa erityistä lää-
kealan asiantuntijuuttamme ja apteekkifarmasian 
ydinosaamista LVI-lääkkeiden toimittamisessa! 

Farmasistit 
putkitöissä

Soili Rikkonen

EUROOPAN INVESTOINTIPANKILTA  
MILJOONARAHOITUS KUOPIOON

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI  (EIP) on myöntänyt 
kuopiolaiselle terveysteknologiayritys NewIconille 
kahdeksan miljoonan euron rahoituksen lääkelogistiikan 
kehittämiseen ja innovointiin. 

NewIcon valmistaa sairaaloille ja apteekeille 
automaatioratkaisuja, joiden tarkoitus on helpottaa 
hoitohenkilökunnan työtä lääkehuollon jokaisessa 
vaiheessa. Yhtiö tiedottaa käyttävänsä EIP:n lainarahoi-
tuksen lääkehuollon kokonaisautomaation ratkaisujen 
kehittämiseen ja tuottamiseen: Rahoitus mahdollistaa 
muun muassa apteekkien keräilyvarastoautomaattien 
ja sairaaloiden älylääkekaappien jatkokehittämisen. 
Rahoituksella kehitetään lisäksi suonensisäisten lääk-
keiden valmistusrobotteja ja uudenlaisia lääkehuollon 
ohjelmistoja. Tavoitteena on vastata terveydenhuollon 
uusiin kasvaviin tarpeisiin tehokkuuden ja lääkehuollon 
turvallisuuden parantamiseksi.

Lähde: NewIconin tiedote 21.3.2016

Jäsenetuna urapalveluiden 
palkkaneuvonta
OLETKO VAIHTAMASSA TYÖPAIKKAA? OLETKO 

SIIRTYMÄSSÄ UUSIIN TEHTÄVIIN? OLETKO 

MENOSSA PALKKANEUVOTTELUUN?

Jäsenenämme saat apua oikean palkkatason 
määrittämiseen työelämän eri tilanteissa. 
Ole ajoissa yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, 
jotta saat oikea–aikaista apua.

Varaudu kertomaan alla olevat  
palkkatasoon vaikuttavat tekijät:
 
•   valmistumisvuosi
•   tutkinto
•   työkokemus
•   nykyinen työ ja työtehtävät
•   tämänhetkinen palkkataso.
 
Palkkaneuvontaan liittyvissä kysymyksissä sinua 
palvelee Farmasialiiton työsuhdeneuvonta 
arkisin kello 9–12. sähköpostitse  
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi  
tai puh. 029 7010 1091

kuva: M
itja Kortepuro
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ASIAKAS APTEEKISSA

Apteekin itsehoitopuolelle saapuu noin 40-vuotias mies. Kyseinen henkilö oli aikai-
semmalla käynnillään hakenut apua lihasheikkouteen sekä tunto- ja muistihäiriöihin. 
Apteekista oli aikaisemmin annettu hänen mukaansa Betolvex® -tabletteja, mutta 
oireiden jatkuessa mies oli mennyt lääkärin vastaanotolle. Ulostenäytteestä oli löyty-
nyt lapamadon munia. Nyt mies on tullut hakemaan lääkettä lapamadon häätämiseen. 

Heisimatotautia ihmisillä 
aiheuttavia matolajeja 
ovat leveä heisimato 
eli lapamato (Diphyllo-
bothrium latum sekä D. 

nihonkaiense), sian kapea heisimato 
(Taenia solium), naudan kapea heisi-
mato (Taenia saginata) ja kääpiöheisi-
mato (Hymenolepis nana). Suomessa 
ja Baltian alueella lapamatotartunnat 
ovat vähentyneet viime vuosikym-
meninä. Suomessa lapamatotartunta 
on muuttunut yleisestä ongelmasta 
harvinaisuudeksi. Lapamatoa esiintyy 
vielä kuitenkin paikoin muualla Euroo-
passa ja Venäjällä. 

Yleisimmin lapamatotartunnan 
voi saada syömällä toukkia sisältävää 
raakaa kalaa tai sen mätiä (made, 
hauki, ahven, kiiski). Tavallisimmin 
tartunta on oireeton, mutta joskus 
voi esiintyä lievää vatsakipua ja 
pahoinvointia. Tyypillisimmät lapa-
matotartunnan oireet johtuvat B12-
vitamiinin puutteesta, jota lapamato 
adsorboi isännän ravinnosta. Näitä 
oireita ovat erilaiset neurologiset oi-
reet kuten tuntohäiriöt, lihasheikkous 
sekä psyykkiset oireet.

T. solium -tartunnan voi saada 
puolestaan huonosti valmistetusta 
sianlihasta, mikä voi hoitamattomana 
pahimmillaan johtaa kystiserkoosiin. 
Kystiserkoosissa lapamadon munat 
voivat muodostaa kystia, jotka voivat 
siirtyä eri kudoksiin veren mukana. 

Aivoihin siirtyessään (=neurokys-
tiserkoosi) ne voivat aiheuttaa 
kohtauksia, päänsärkyä, tasapainon 
häiriöitä ja aivopaineen nousua.

Apteekin selvitettävä 
ennen lääkkeen valintaa
Lääkitys ja hoito eroavat lapama-
tolajista riippuen, joten ensin tulisi 
selvittää taudin aiheuttajan suku. 
Esimerkiksi Diphyllobothrium latum- 
sekä D. nihonkaiense -tartunnoissa 
käytössä on yleensä kerta-annos 
niklosamidia tai pratsikvantelia, joista 
jälkimmäinen on erityislupavalmiste. 
Niklosamidia on saatavilla apteekin 
itsehoitopuolella. Niklosamidi estää 
heisimadon hengitystoimintaa, jolloin 
mato kuolee ja poistuu ulosteen 
mukana. Pratsikvantelilla hoidetaan 
myös T. solium- ja Hymenolepsis-
tartunnat. Jälkimmäiseen tehoaa 
myös toinen erityislupavalmiste 
nitatsoksanidi.  

Mahdolliset allergiat käytössä ole-
ville lääkkeille tulisi selvittää lääkehoi-
don onnistumisen takaamiseksi. Jos 
asiakkaalla on aiemmin ollut kyseinen 
tartunta, tietää hän yleensä onko hä-
nellä ollut yliherkkyyttä aikaisemmin 
vaivaan käytetylle lääkkeelle. 

Mikäli asiakkaalla sattuisi olemaan 
myös ummetusta, tulisi tämä hoitaa 
kuntoon ennen lääkkeen käyt-
töä. Ummetus vaikeuttaa madon 
poistumista elimistöstä ulostuksen 

yhteydessä, vaikka lääkitys olisikin 
tehokasta. 

Valitut lääkkeet ja valintaan 
vaikuttavat seikat
Asiakkaalla ei ollut mukanaan lääkärin 
kirjoittamaa reseptiä erityislupaval-
misteelle, joten voidaan päätellä, 
että kyseessä on todennäköisesti 
Suomessa esiintyvä lapamato, joka 
on häädettävissä itsehoitopuolelta 
saatavan niklosamidin avulla. B12-
vitamiinin puutteen korjaamiseksi 
voidaan tarjota lisää B12-vitamii-
nivalmisteita (esim. Betolvex® ), 
jotta potilaan vitamiinitasot saadaan 
normaaliksi mahdollisimman pian. 
Tarvittaessa voidaan tarjota ulos-
tuslääkettä, jos potilaalla on myös 
ummetusta. ◊

KERRO  ASIAKKAALLE
• Annostuksena Kontal® 

-nimistä valmistetta 
(niklosamidia 2g) 4 tablettia 
kerta-annoksena 

• Tabletit pureskellaan ja 
nielaistaan runsaan veden 
kera, tai liotetaan veteen

• Ulostuslääkkeen ottaminen 
samanaikaisesti voi tehostaa 
madon poistumista 

• Alkoholin käyttöä tulisi 
välttää hoidon aikana, sillä 
se saattaa lisätä niklosamidin 
imeytymistä 

• Lääke saattaa aiheuttaa 
haittavaikutuksena lieviä 
vatsavaivoja

• Hoidon onnistumisesta 
varmistutaan 3 kk 
päästä ulostenäytteellä 
terveyskeskuksessa

• Raa’an kalan ja lihan syömistä 
tulisi välttää 

Lähteet: 
Abba K, Ramaratnam S, Ranganathan LN. Anthelmintics for people with 
neurocysticercosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: 
CD000215. DOI: 10.1002/14651858.CD000215.pub4 ° Duodecim – Lääketietokanta. 
Haettu internetistä 30.1.2015. www.terveysportti.fi ° Ebeling F: Megaloblastianemia. 
Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2.7.2013. www.terveysportti.fi °  Jokiranta S: 
Heisimatotauti. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 4.7.2013. www.terveysportti.
fi °  Meri S: Lapamato – uhanalainen kansallisparasiittimme? Pääkirjoitus. Lääketieteellinen 
Aikakauskirja Duodecim 128(13):1318-20;2012 ° Siikamäki H: Kystiserkoosi. Lääkärin 
käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 30.6.2013. www.terveysportti.fi

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat lääkehoito-opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkistavat opintojakson 
opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.
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VUOSILOMALAIN 
MUUTOKSET VOIMAAN 1.4.

K ymmenen vuotta sitten julkaistiin valtakunnallinen 
opas, jota voi perustellusti kutsua potilaan koko 
lääkeprosessin ensimmäiseksi laatukäsikirjaksi. Opas 
oli nimeltään Turvallinen lääkehoito, ja sitä olivat 
laatimassa laajasti ammattilaiset terveydenhuollon 

kentältä. Lääninhallitukset (nykyiset aluehallintovirastot) seurasivat 
kyselyjen avulla, miten oppaan linjaamat lääkehoitosuunnitelmien 
laatimiset etenivät sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalitoi-
men laitoksissa.

Viimeistään lääkehoitosuunnitelmien myötä poikkeamien 
raportoinnista on tullut arkipäivää potilaita hoitavissa yksiköissä. 
On opittu etsimään syitä eikä syyllisiä, mikä on monella tavalla 
varmistanut entisestään potilaan lääkehoidon laatua.

Tämän vuoden helmikuussa Turvallinen lääkehoito -oppaasta 
ilmestyi päivitetty versio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkai-
semana. Nimi on entinen, mutta sisältöä on sen sijaan merkittäväs-
ti muokattu. 

Päivityksessä on otettu huomioon muun muassa lääkehoito-
prosesseihin liittyvä monipuolinen sähköistyminen: sähköiset poti-
laskertomukset ja sähköinen tilaaminen laitoksissa sekä e-reseptit 
avohoidossa. Myös lääkehoidon kokonaisuuteen liittyviä erityistä 
huomiota vaativia laadun elementtejä on korostettu. Näitä ovat 
esimerkiksi suuren riskin lääkkeet, joiden annosteluun, käsitte-
lyyn tai säilyttämiseen liittyy erityisiä laatu- ja turvallisuusriskejä, 
samalta näyttävät pakkaukset tai samalta kuulostavat lääkkeiden 
nimet sekä potilaat, jotka hoitoonsa tarvittavien lääkkeiden moni-
naisuuden tai kliinisen tilansa haastavuuden perusteella tarvitsevat 
erityishuomiota. Oma kappaleensa on erilaisista älyratkaisuista, eli 
tietotekniikan avulla ohjattavista laitteistoista, joita voidaan käyttää 
hyödyksi potilaan lääkehoidon eri vaiheissa sekä potilaita hoitavissa 
yksiköissä että lääkehuollon omassa toiminnassa. 

Päivitetty ohjeistus kattaa lisäksi lääkkeitä saavia erityisryhmiä 
esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja vankiloissa. Potilaiden ja 
omaisten tarvitsemaan lääkehoidon toteuttamisen 
neuvontaan on omat linjauksensa, samoin kuin 
vaaratapahtumissa toimimisesta ja riskien 
hallinnasta.

Olemme saaneet erinomaisen päivi-
tetyn version turvallisen lääkehoidon 
oppaasta. Ohjausmateriaali haastaa 
meidät kaikki lääkealan ammattilai-
set – ensin perehtymään uuteen 
versioon ja sitten moniammatillises-
sa yhteistyössä entistä paremmin 
turvaamaan potilaan lääkehoidon sen 
kaikissa vaiheissa. 

Päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas on 
luettavissa Julkarissa, www.julkari.fi

Turvallinen lääkehoito -opas 
sai erinomaisen päivityksen

VUODEN 
PROVIISORI 2015
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Huhtikuun alussa tuli voimaan 
laki vuosilomalain muutoksista. 

Muutos heikentää äitiys-, 
isyys- ja vanhempainvapaan ai-
kana vuosiloman kertymää siten, 
että lomaa kertyy vapaan aikana 
enintään kuuden kuukauden 
ajalta. Lisäksi vuosiloman siir-
tämiseen sairastumisen vuoksi 
tulee kuuden päivän omavastuu. 
Nykyisen lain mukaan työntekijä 
on voinut siirtää ne vuosilo-
mapäivät, jolloin hän on ollut 
sairaudesta tai tapaturmasta 
johtuvasta syystä työkyvyttö-
mänä. 

Lue lisää aiheesta Farmasialiiton verk-
kosivuilta: 
farmasialiitto.fi/ajankohtaista

Vaikka hyvää tahtoa 
on ollut ja edistystä 

on tapahtunut, 
varsinainen 

läpimurto on jäänyt 
tekemättä.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Ulla Närhi 
hyvän ja järkevän lääkehoidon tilasta 

SIC!-lehden pääkirjoituksessa (1/2016)
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Farmasialiitto haastoi apteekkialan
kilpailurajoitusten purkamista esittäneen 
kansanedustaja Antero Vartian 
keskusteluun. Olisiko markkinaehtoinen 
kilpailu kuluttajan etu vai syrjäkylien 
apteekkien tuho?

TARVITSEEKO APTEEKKIALA 
LISÄÄ  MARKKINATALOUTTA?
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J oulukuussa farmasia nousi 
valtakunnallisiin otsikoihin, 
kun vihreiden kansanedus
taja Antero Vartia esitti 
apteekkien kilpailurajoitus
ten purkamista. Vartian ja 

ekonomisti Mikko Kiesiläisen selvi
tyksessä verrattiin Suomen tilannetta 
Ruotsiin ja Norjaan, joissa apteekki
alalla on enemmän kilpailua. Kaksikon 
laskelmien mukaan Suomessa makse
taan lääkkeistä noin kymmenen pro
sentin ylihintaa naapurimaihin verrat
tuna, ja tilanne korjaantuisi avaamalla 
alaa kilpailulle.

Farmasialiitto näkee Vartian esityk
sen menevän monessa kohdassa met
sään. Siksi liitto päätti kutsua Vartian 
keskustelutilaisuuteen selvittämään 
esitystään ja vastaamaan sitä kohtaan 
esitettyyn kritiikkiin. Debatti järjestet
tiin huhtikuun alussa Farmasialiitossa, 
ja kansanedustajan kanssa keskustele
massa olivat Farmasialiiton puheen
johtaja Kirsi Kvarnström ja proviisori 
Helena Jalonen.

Toimiiko Ruotsin malli?
Heti alkuun Vartialta kysytään, kenen 
käsiin hän oikeastaan on valmis anta
maan apteekkitoiminnan.

– Apteekkiluvan vaatimukset ovat 
ilmeisesti tänä päivänä ihan riittävät, 
koska ihmiset ovat tyytyväisiä apteek
kien toimintaan, Vartia kommentoi. 

Hän kuitenkin korostaa, että 
apteekkilupa pitäisi myöntää ilman 
tarveharkintaa kaikille, jotka täyttävät 
lupaan vaadittavat kriteerit.

– Mielestäni on hyvä, että tuot 
apteekkijärjestelmään uusia avauksia, 
Kvarnström  sanoo. 

Samaan hengenvetoon hän kuiten
kin tuo esille Ruotsin mallissa olevia 
ongelmia – Vartia on nimenomaan 
pitänyt Ruotsia esimerkkinä onnistu
neesta uudistuksesta.

Ruotsi luopui valtion apteekkimo
nopolista vuonna 2009. Samalla osa 
itsehoitolääkkeistä vapautettiin ruoka
kauppoihin. Kvarnströmin mukaan 
seurauksena on ollut huolestuttava 
lääkkeiden saatavuuden ja potilastur
vallisuuden heikkeneminen.

 – Ruotsissa on ongelmaksi muo
dostunut lääkkeiden saatavuus. 
Apteekkeja on kyllä, mutta niissä 

monesti lääkevalikoima on pieni, 
Kvarnström kertoo. 

Apteekki on Ruotsissa velvoitettu 
toimittamaan reseptilääke asiakkaalle 
24 tunnin kuluessa.

– Asiakastyytyväisyys on laskenut. 
Usein asiakas joutuu käymään aptee
kissa kahteen kertaan saadakseen 

lääkkeensä. Toisaalta henkilökunta, 
proviisorit ja farmaseutit, ovat tyyty
mättömämpiä, koska heillä ei enää ole 
aikaa ja mahdollisuuksia neuvoa asia
kasta kuten ennen, Kvarnström varoit
taa.

– Ajatus että kuluttajan asema toi
mipaikkojen lisääntyessä heikkenisi on 
pelkkää pelottelua. Toimiluvan edelly
tykseksi voidaan asettaa tietty toimi
tusvarmuus, Vartia kuitenkin kuittaa.

Syrjäseuduille tukea
Määräsääntelyn on perinteisesti kat
sottu varmistavan, että apteekkiyritys 
voi hyvin ja pystyy ylläpitämään lääke
varastoja. Kvarnström ja Jalonen epäi
levät, että kilpailun vapauttaminen 
tekisi apteekkitoiminnasta pienillä 
paikkakunnilla huonosti kannattavaa.

Vartia ei tähän usko.
– Vuonna 2013 meillä oli seitse

män maaseudulla sijaitsevaa apteekkia, 

”Ajatus että 
kuluttajan asema
 toimi  paikkojen 

lisääntyessä 
heikkenisi on 

pelkkää pelottelua.”
Antero Vartia

”Ruotsissa ongelmaksi
 on muodostunut 

lääkkeiden saatavuus. 
Apteekkeja on kyllä, 
mutta lääkevalikoima 

on niissä monesti 
pieni.”

Kirsi Kvarnström
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jotka tekivät alle 84 000 euron tulok-
sen. Miksi ne häviäisivät mihinkään, 
kun asiakkaita kuitenkin on?

Syrjäseuduille voitaisiin Vartian 
mukaan houkutella apteekkiyrittäjiä 
vaikkapa maksamalla suoraa tukea.

– Jos jonnekin tarvitaan apteekki, 
niin sen sijaan, että tehdään sadan 
miljoonan euron tulonsiirto lääkkei-
den ostajilta ja julkiselta sektorilta 
apteekkareille, olisi halvempaa maksaa 
vaikkapa 50 000 euroa suoraa tukea 
apteekkarille, että toimipiste pysyy, 
Vartia perustelee.

Tähän liittyy toinen Vartian esi-
tyksen tärkeimmistä argumenteista. 
Hänen mukaansa nykyinen järjes-
telmä, jossa apteekkialalla ei ole kil-
pailua ja lääkkeiden hinnan määrit-
tää valtakunnallisesti STM:n alainen 
Hintalautakunta, on yhteiskunnalle 
kallis.

– Käytämme laskentatavasta riip-
puen 2,2 tai 2,7 miljardia euroa vuo-
dessa lääkkeisiin, ja tällaisella alalla 
estetään kilpailu! Vartia hämmästelee.

Eettinen ongelma
Vartian ehdotuksessa itsehoitolääk-
keille määrättäisiin kattohinta, jonka 
puitteissa hinnoilla voisi kilpailla. 
Hintojen laskusta voisi Vartian eri las-
kelmien mukaan koitua noin 100–200 
miljoonan euron säästöt lääkekuluissa. 
Erotus olisi pois lähinnä apteekkien 
katteista.

Jalonen ja Kvarnström ihmette-
levät, miten raaka hintakilpailu toi-
misi alalla, joka poikkeaa suuresti 
päivittäis tavarakaupasta. 

– Eihän lääkkeitä voi mitenkään 
eettisesti markkinoida hinnalla, Jalo-
nen tyrmää.

– Meillä on ihmisiä, jotka ostavat 
ja käyttävät lääkkeitä, vaikka se ei ole 
heidän hoidon kannaltaan tarkoituk-
senmukaista. Miten halvempi hinta 
vaikuttaisi heihin? En haluaisi lisätä 
medikalisaatiota, vaan nimenomaan 
toivoisin, että lääkkeitä käytetään tar-
koituksenmukaisesti, Kvarnström 
haastaa.

– Samalla argumentilla meidän 
pitäisi kieltää edullisemmat geneeri-
set lääkkeet, koska ihmiset syövät niitä 
enemmän, Vartia vastaa.

Vartia huomauttaa, että jo nyt lääk-
keitä voi ostaa nettiapteekista ilman 
ensimmäistäkään kontaktia farma-
seuttiin tai proviisoriin. Hänestä on 
nurinkurista, että nettiapteekin saa 
perustaa vain apteekkari, jolla on jo 
olemassa kivijalkaliike.

– Nettiapteekin saa perustaa kivi-
jalka-apteekin apteekkari juuri siksi, 
että verkkoapteekissakin tulee saada 
lääkeneuvontaa. Verkkoapteekissa on 
kohta, jossa kysytään, haluatko lääke-
neuvontaa vai et. Asiakkaalla siis on 
mahdollisuus neuvontaan, Jalonen sel-
ventää. 

– On totta, että on ihmisiä, jotka 
ottavat apteekin hyllystä aina sen totu-
tun tuotteen ja kiiruhtavat kassalle 
haluamatta lääkeneuvontaa. Samoin 
saattaa käydä myös verkkoapteekissa. 
Tämä on todellinen ongelma, johon ei 
lääkkeiden hintakilpailulla saada rat-
kaisua, Kvarnström lisää. 

Vartian mielestä lääkkeiden verk-
kokaupan salliminen ylipäätään kui-
tenkin vesittää argumentteja nykyisen 
järjestelmän säilyttämiseksi. Nyky-
järjestelmää ei hänen mukaansa voi 
perustella kansanterveydellä ja potilas-
turvallisuudella, vaan kyse on apteek-
kiluvan omistajien edunvalvonnasta.

Apteekkilupien määräsääntelyä 
voisi purkaa
Apteekkilupien määräsääntelyn pur-
kamisesta on Kvarnströmin mukaan 
keskusteltu myös Farmasialiiton 
sisällä, ja kentän mielipidettä on pun-
taroitu jäsenkyselyllä. Tällä hetkellä 
hieman alle puolet jäsenistä katsoo, 
että määrä sääntelyn voisi purkaa.

”Miten 
varmistetaan, ettei
 raha mene etiikan 

edelle?”

Helena Jalonen

TÄSTÄ ON KYSE

• KANSANEDUSTAJA Antero 
Vartia ja ekonomisti Mikko 
Kiesiläinen julkistivat viime 
joulukuussa selvityksen 
apteekkialan sääntelyn pur-
kamisesta. 

• SELVITYKSEN mukaan ny-
kyinen lupajärjestelmä pitää 
lääkkeiden hintoja korkeina 
ja hyödyttää liiaksi hyvien 
kauppapaikkojen suuria 
apteekkeja.

• VARTIA ESITTÄÄ, että 
apteekkilupien tarveharkin-
nasta luovuttaisiin, ja lupa 
annettaisiin jatkossa kaikille 
ehdot täyttäville hakijoille. 
Lisäksi lääkkeille määritel-
täisiin vain enimmäishinta 
ja apteekkien yritysmuotoa 
koskevista rajoituksista luo-
vuttaisiin.

• KILPAILU- JA KULUTTA-
JAVIRASTO ON jo pitkään 
puhunut vapauttamisen 
puolesta. Apteekkariliitto 
vastustaa jyrkästi Vartian 
ehdotusta.

• FARMASIALIITTO pitää 
apteekkijärjestelmän kriit-
tistä tarkastelua ja kehit-
tämistä tärkeänä mutta ei 
voi monelta osin kannattaa 
Vartian ajatuksia. Liiton mie-
lestä apteekkien omistusta 
usean proviisorin toimesta ja 
yhtiömuodon vapauttamista 
voidaan hyvin selvittää, kun-
han apteekkien säilyminen 
proviisoriomisteisina am-
mattiapteekkeina turvataan 
ja mahdolliset muutokset 
tehdään potilasturvallisuus-
kärki edellä. 
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– Nuorissa proviisoreissa on niitä, 
joiden mielestä olisi hyvä jos nopeutet
taisiin apteekin saamisprosessia. Itse 
pidän hyvänä, että on ensin kokemusta 
takana. Mutta kentältä on tuotu esiin 
myös ajatusta, että jossain vaiheessa 
voisi esimerkiksi muutama proviisori 
yhdessä perustaa apteekin. Nyt se ei ole 
mahdollista, koska järjestelmä perustuu 
henkilöyrittäjiin, Kvarnström kertoo.

Tähän liittyy Vartian esityksen kol
mas kohta, apteekkien yritysmuo
don vapauttaminen. Hänelle riittäisi, 
jos jokaisessa apteekissa olisi vastuulli
nen proviisori. Yrityksen omistus voisi 
olla muuallakin. Apteekista vastaava 
proviisori olisi kuitenkin myös tulos
vastuullinen yrityksen omistajalle.

– Miten varmistetaan, ettei raha 
mene etiikan edelle? Jalonen kysyy.

– Puhutaanpa apteekkarin etiikasta 
ja myynnistä, Vartia puuskahtaa. 

– Miksi monissa apteekeissa lääk
keet myydään toiminimellä, mutta 
kaikki muu myydään osakeyhtiöllä? 
Yhtiöllä, joka maksaa nimellistä vuok
raa ja jolla ei ole yhtäkään ihmistä 
töissä. Kummasti vaikuttaa siltä, että 
joillakin apteekkareilla on jo nykyi

sin tavoitteena tehdä mahdollisimman 
kovaa tulosta ja minimoida verot!

Kvarnström toteaa Farmasialiiton 
nostaneen esiin samoja ongelmia. 

– On tapauksia, joissa erillisyhtiön 
kanssa toimivasta apteekista on talou
dellisista syistä irtisanottu henkilö
kuntaa, vaikka kokonaisuudella menee 
hyvin, mutta apteekilla näyttää omis
tusjärjestelystä johtuen menevän vähän 
huonommin, hän sanoo.

Tehokkuutta vai toimipisteitä?
Vartia uskoo sääntelyn purkamisen 
tuovan alalle uusia tahoja kehittämään 
esimerkiksi automatisoitua varastoin
tia ja verkkokauppaa sekä perustamaan 
apteekkiketjuja. Ne voisivat tuoda 
tehokkuusetuja.

– Käytännössä kaikki Prismat ja 
Citymarketit haluaisivat apteekin liike
tilaansa, jolloin apteekit olisivat pieniä. 
Proviisoreita tarvittaisiin enemmän ja 
farmaseutteja jäisi työttömäksi, Jalonen 
arvioi.

– Farmaseutit eivät nytkään työllisty 
niin hyvin kuin voisivat. Ja he työllistyi
sivät paremmin, jos toimipisteitä olisi 
enemmän, Vartia väittää. 

– Mutta sekään ei ole syy uudis
tukselle, vaan kuluttajan etu. Kulutta
jan, joka maksaa myös ne verot, joiden 
avulla julkinen sektori kustantaa ison 
osan lääkkeistä, Vartia toteaa.

Tilaisuuden päätteeksi Vartia toi
voo, että hänen ehdotustaan ei tyr
mättäisi lääketurvallisuuteen liittyvien 
uhkakuvien perusteella. Purkamalla 
kilpailun esteitä asteittain voitaisiin 
hänen mukaansa välttyä monilta ris
keiltä.

– Aikoinaan, kun itse sekoitet
tiin lääkkeet, oli ihan erilaiset perus
teet sille, kuka saa apteekin perustaa. 
Nykyään lääkkeet tulevat kansainväli
siltä tukkureilta, se ei vaadi näin ras
kasta järjestelmää, Vartia toteaa.

Jalonen esittää huolensa apteekki
palvelujen pysymisestä kaikkien ulot
tuvilla markkinaehtoisessa järjestel
mässä.

– Usein uudistusten häviäjiksi 
jäävät maakuntien vanhukset, joi
den tuttu toimipiste katoaa. Tälläkin 
alalla on uusiutumistarvetta, mutta 
ammatti eettinen perusta on tärkeä, 
vaikka kuinka liiketaloudellisesti aja
teltaisiin, Jalonen lopettaa. ◊

HELENA JALONEN

• Työskentelee Ylöjärven 
apteekissa proviisorina

• Ylöjärven kunnan 
varavaltuutettu ja 
entinen Farmasialiiton 
varapuheenjohtaja

• Kirjoittanut apteekkitalouteen 
ja myyntityöhön perehdyttävän 
oppaan Kannattava apteekki 
(Apteekkariliitto 2015)

KIRSI KVARNSTRÖM

• Suomen Farmasialiiton 
puheenjohtaja, koulutukseltaan 
proviisori

• Akavan terveysalojen TerVe-
verkoston puheenjohtaja 
kaudella 2015–2016

• Farmasialiiton 
varapuheenjohtaja vuosina 
2010–2013

• Työhistoria sekä avoapteekista 
että terveyskeskuksen 
lääkehuollosta

ANTERO VARTIA

• Helsinkiläinen poliitikko, 
yrittäjä ja juontaja, 
koulutukseltaan kauppatieteen 
maisteri

• Valittiin vihreiden 
kansanedustajaksi 
eduskuntavaaleissa 2015

• Islannin ja Suomen 
kaksoiskansalainen

• Omistaa Mattolaituri-
nimisen ravintolan Helsingin 
Kaivopuistossa
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Kaukomatkailu lisääntyy, 
ja samalla myös matkai-
lijoiden tartuntataudit. 
Myös maahan muutto 
voi tuoda mukanaan 
eksoottisia infektioita, 
joita Suomessa ei juuri 

muuten tavata. Riski siihen, että nämä 
taudit yltyisivät Suomessa epidemi-
aksi asti, on kuitenkin asiantuntijoi-
den mukaan vähäinen.

– Mitään sellaista uhkaa ei ole, 
että trooppiset taudit alkaisivat levitä 
maahanmuuttajien tai matkailijoi-
den vuoksi, vakuuttaa matkailijoiden 
infektioihin perehtynyt erikoislääkäri 
Heli Siikamäki Helsingin seudun yli-
opistollisen keskussairaalan (HYKS) 
infektiosairauksien klinikalta.

Samaa mieltä on Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-
lääkäri Otto Helve, joka työskentelee 
turvapaikanhakijoiden terveydenhuol-
lon parissa. 

– Suurempi ongelma on, että näiden 
tautien tunnistaminen voi olla haasteel-
lista terveydenhuollon ammattilaisille, 
koska ne ovat Suomessa niin harvinai-
sia. Silloin on riskinä, että hoidon aloit-
taminen viivästyy, hän toteaa. 

Helve muistuttaa, että Suomen poh-
joinen sijainti suojaa meitä monilta 
lämpimien maiden tartuntataudeilta, 
koska niitä levittävät hyönteiset eivät 
viihdy täällä. Tilanne saattaa kuitenkin 
tulevaisuudessa muuttua, jos ilmasto 
jatkaa lämpenemistään.

Matkailu levittää tauteja
Virusten muuntuessa syntyy uusia 
tartuntatauteja, jotka voivat aiheuttaa 
paikallisia tai jopa maailmanlaajuisia 
epidemioita. Tuoreita esimerkkejä tästä 
ovat SARS, sikainfluenssa ja MERS.

– Matkailu nopeuttaa uusien tautien 
leviämistä maasta toiseen. Influenssa-
pandemia oli tästä hyvä osoitus, Heli 
Siikamäki huomauttaa.

TULIAISIA 
MAAILMALTA

TEKSTI VIRPI EKHOLM | KUVAT ISTOCKPHOTO

 

Joskus matkailijoilla ja maahanmuuttajilla 
esiintyy harvinaisia tartuntatauteja, joita 

terveydenhuollon ammattilaisten on vaikea 
tunnistaa. Riski eksoottisimpien tautien 

leviämiseen Suomessa on kuitenkin pieni.

Suomen pohjoinen 
sijainti suojaa 
meitä monilta 

lämpimien maiden 
tartuntataudeilta.
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Toisaalta myös vanhat, hyönteisten 
välittämät taudit ovat alkaneet levitä 
uusille alueille. Tämä on ilmastonmuu-
toksen ansiota. Esimerkiksi trooppisia 
kuumetauteja dengueta ja chikungu-
nyaa on Siikamäen mukaan tavattu jo 
Välimeren pohjoisrannikolla. Kyseisiä 
tauteja tartuttavat Aedes-suvun hyt-
tyset, joita ei esiinny Pohjois-Euroo-
passa – ainakaan toistaiseksi.

Matkailijoiden mukana Suomeen 
tulee jonkin verran eksoottisia tauteja, 
mutta tapausmäärät ovat edelleen var-
sin pieniä. Esimerkiksi malariaa tode-
taan noin 40 potilaalla ja dengue-kuu-
metta 50–100 potilaalla vuodessa.

– Matkailijoillakin tavalliset taudit 
ovat tavallisimpia. Hengitystieinfektiot 
ja matkaripuli ovat yleisimpiä tauteja 
sekä matkan aikana että sen jälkeen, 
Siikamäki korostaa.

Useimmiten malariaa esiintyy maa-
hanmuuttajilla, jotka ovat vierailleet 
kotiseudullaan Afrikassa. Dengue-
tartunta sen sijaan on usein peräisin 
Kaakkois-Aasian lomamatkalta.

Taudit osataan tunnistaa
Asiantuntijalääkäri Otto Helve uskoo, 

että Suomessa osataan hyvin tunnistaa 
ja hoitaa sekä matkailijoiden että maa-
hanmuuttajien tartuntatauteja. THL 
vahvistaa tätä osaamista tuottamalla 
ja jakamalla tietoa uusista infektiouh-
kista.

– Esimerkiksi THL:n Infektiouuti-
set tavoittavat suurimman osan turva-
paikanhakijoiden kanssa työskentele-
vistä terveydenhuollon ammattilaisista. 
Kun katsomme, että terveydenhuol-
lossa tulee huomioida tietyt oireet, 
saamme viestin läpi hyvin nopeasti.

THL:n infektiotaudit-aihesivuille 
on kerätty tietoa myös turvapaikanha-
kijoiden infektiotaudeista ja niihin liit-
tyvistä oireista.

Infektiolääkäri Heli Siikamäen 
mukaan lääkäreille on tarjolla tietoa ja 
koulutusta trooppisista taudeista. Esi-
merkiksi Terveysportin Lääkärin käsi-
kirjasta ja Akuuttihoito-oppaasta löy-
tyvät tarvittavat ohjeet kuumeilevan 
matkailijan tutkimiseen.

Siikamäki on itse perehtynyt erityi-
sesti Suomessa todettuihin malariata-
pauksiin. Hänen kokemuksensa on, 
että lääkärit osaavat epäillä tautia ja 
aloittaa hoidon nopeasti.

– Jos hoidon aloitus viivästyy ja 
tauti komplisoituu, kyse on yleensä 
siitä, että potilas ei ole itse osannut 
hakeutua hoitoon ajoissa.

Harvinaisempia lääkkeitäkin  
on saatavilla
Trooppisten sairauksien hoito on kes-
kitetty Suomessa yliopistosairaaloihin 
ja sellaisiin keskussairaaloihin, joissa on 
näihin tauteihin perehtynyt infektiolää-
käri. Lääkärit voivat myös konsultoida 
toisiaan tarvittaessa.

Tavallisimpiin trooppisiin saira-
uksiin, kuten malariaan, on varau-
duttu kaikkien suurimpien sairaaloiden 
apteekeissa. HUS-apteekissa on lisäksi 
varasto harvinaisempien trooppisten 
tautien lääkkeitä, joista useimpia ei ole 
rekisteröity Suomessa. Sieltä niitä voi-
daan tarvittaessa toimittaa muihinkin 
sairaaloihin.

Hyksin infektiolääkäri ja sairaala-
apteekin farmaseutti arvioivat yhdessä, 
mitä lääkkeitä varastossa tulee olla, 
kuinka paljon niitä tarvitaan ja miten 
nopeasti lääkkeitä tulisi saada tilattua 
lisää.

– Farmaseutti huolehtii, että varas-
toa on aina riittävästi eikä siellä ole van-
hentuneita lääkkeitä. Sairaala-aptee-
killa on myös valmiina kanavat, mistä 
lääkkeitä saadaan lisää, jos potilaita 
tulee enemmän, Siikamäki kuvailee.

Trooppisten sairauksien lääkkeet 
toimitetaan potilaalle sairaala-aptee-
kista. Jos potilas sairastaa kotona, hän 
saa lääkkeet mukaansa infektiosairauk-
sien poliklinikalta.

Moniresistentti bakteeri 
on ikävä tuliainen
Onko vaarana, että Suomessa alkaa 
esiintyä vaarallisia tartuntatauteja, joi-
hin ei ole lainkaan toimivaa lääkehoi-
toa?

Siikamäen mukaan vaarana ovat 
erityisesti uudet vakavat virustaudit, 
jos ne uhkaavat levitä maailmanlaajui-
sesti. Tällaisia pandemioita varten on 
olemassa kansalliset varautumissuun-
nitelmat.

Matkailijat tuovat mukanaan myös 
lääkkeille vastustuskykyisiä baktee-
reja. Erityisen suuri riski saada moni-
resistentti bakteeri on, jos joutuu 
sairaalahoitoon Intiassa tai Kaakkois-

On ehkä unohdettu, 
kuinka vaarallisista 

sairauksista on kyse.

HÄLYTTÄVIÄ OIREITA?
Ohjaa asiakas lääkärin
vastaanotolle, jos hänellä on:

• Korkea kuume
• Vakava nestehukka
• Veriripulia
• Keskushermosto-oireita
• Hengitysvaikeuksia
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TURVAPAIKANHAKIJAT EIVÄT  
AIHEUTA INFEKTIOUHKAA
Suomeen tulleilla turvapaikanhakijoilla on tähän 
 mennessä esiintynyt muun muassa tuberkuloosia, 
syyhyä, hepatiitti A:ta ja shigelloosia. Myös täiden 
välityksellä leviävää toisintokuumetta ja malariaa on 
todettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 
vuonna 2015 Suomessa todettiin 271 uutta tuberku
loositapausta, joista noin puolet todettiin muualla 
kuin Suomessa syntyneillä. 32 tapauksista todettiin 
henkilöillä, joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta. 
Näistä valtaosa on todennäköisesti juuri turvapaikan
hakijoita.

Marraskuussa 2015 rokottamattomalla turva
paikanhakijalla todettiin kurkkumätä PohjoisSuomes
sa. Henkilö eristettiin nopeasti ja hänen lähikontak
tinsa seulottiin ja rokotettiin kurkkumätää vastaan 
Suomessa ja Ruotsissa.

– Vaikka turvapaikanhakijoita on aiempaa enem
män, he eivät aiheuta infektiouhkaa Suomessa. Yk
sittäisiä tartuntatauteja on todettu, mutta suurempi 
ongelma heillä on esimerkiksi hammassärky, infektio
lääkäri Heli Siikamäki Hyksistä huomauttaa.

Kaikille turvapaikanhakijoille pyritään tekemään 
terveystarkastus kahden viikon kuluessa maahan 
saapumisesta. Oireiset infektiot hoidetaan heti ja 
rokotussuoja täydennetään tarvittaessa.

Lähtömaan perusteella tehdään myös infektiotau
tien seulontatutkimukset. Seulonnan tavoitteena on 
suojata maahanmuuttajan omaa terveyttä ja katkaista 
tartuntaketjut maahanmuuttajan läheisten ja kantavä
estön suojelemiseksi tartunnoilta.

Aasiassa.
– Jos moniresistentin bakteerin kantaja on 

oireeton, hän voi elää aivan tavallista elämää. 
 Terveydenhuollossa häntä tulee kuitenkin  hoitaa 
kosketuseristyksessä, jotta bakteeri ei tartu muihin 
potilaisiin, Siikamäki kertoo.

Rokotusvastaisuus huolestuttaa
Suomessa on hyvä rokotuskattavuus: yli 95 pro-
senttia lapsista saa esimerkiksi MPR-rokotuksen 
tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. 
Laumaimmuniteetti suojaa myös niitä, jotka eivät 
ole ottaneet suositeltuja rokotuksia.

Heli Siikamäki on kuitenkin huolestunut roko-
tusvastaisuuden noususta Suomessa ja muualla 
Euroopassa. Tuhkarokkoepidemioita on jo nähty 
esimerkiksi Saksassa ja Italiassa. Tauti vaatii usein 
sairaalahoitoa ja voi aiheuttaa vakavia komplikaa-
tioita.

– On ehkä unohdettu, kuinka vaarallisista sai-
rauksista on kyse, kun niitä ei ole ollut meillä 
vuosikymmeniin. Vanhemmat eivät välttämättä 
ymmärrä, millaisia riskejä he ottavat, kun he päät-
tävät jättää lapsensa rokottamatta.

Siikamäki haluaisi itse lisätä kansalliseen roko-
tusohjelmaan hepatiitti B:n ja vesirokon. Kausi-
influenssarokotuksen hän antaisi koko väestölle.

Matkailijoiden kannattaa erityisesti huolehtia, 
että heidän perusrokotussuojansa on kunnossa. 
Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotus tulisi toistaa 
kymmenen vuoden välein, vaikka ei edes matkus-
taisi ulkomaille. Poliotehostetta suositellaan riski-
alueille lähteville.

Hepatiitti A ja B -rokotukset suositellaan otet-
tavaksi, jos matkustelee Länsi-Euroopan ulko-
puolella. Lisäksi alueen ja riskiarvion mukaan 
suositellaan rokotetta keltakuumetta, Japanin aivo-
kuumetta, lavantautia, rabiesta, meningokokkia ja 
puutiaisaivokuumetta vastaan.

Turvapaikanhakijat pyritään rokottamaan kah-
den viikon kuluessa Suomeen saapumisesta, jos 
heidän rokotussuojansa on puutteellinen.

– On sekä turvapaikanhakijoiden että kantavä-
estön etu, että heille tarjotaan tarvittavat rokotuk-
set, Otto Helve korostaa. ◊
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LIITTO PALVELEE
Suomen Farmasialiiton 
toimintaa ja palveluita

Onko apteekissanne 
luottamusmies?

TEKSTI MINNA HUHTA, TYÖSUHDEASIAMIES

Jo 368 apteekissa on valittu luottamusmies 
edustamaan apteekin Farmasialiittoon kuuluvaa 
farmaseuttista henkilöstöä. Ne, joilta sellainen 

vielä puuttuu – nyt kipinkapin rekryämään.

Luottamusmiehet ovat liiton 
edunvalvonnan kannalta tär-
keimmässä asemassa. He valvo-
vat, että apteekeissa noudatetaan 

liiton tärkeintä jäsenetua – farma-
seuttista työehtosopimusta sekä työ-
elämän lakeja. Luottamusmiehet pyr-
kivät ratkaisemaan työntekijöiden ja 
työnantajan välille työehtosopimuksen 
soveltamisesta ja tulkinnasta syntyvät 

erimielisyydet. Tärkeää on myös työ-
rauhan ylläpitäminen ja edistäminen 
työehtosopimusjärjestelmän edellyttä-
mällä tavalla.

Miten luottamusmies onnistuu 
tässä kaikessa?
Farmasialiitto kouluttaa vuosittain 
apteekkien luottamusmiehiä kahdek-
salla eri paikkakunnalla alueellisella 

IRTISANOMIS
UHKA

KOULUTUSTA

KOULUTUSTA

NEUVONTAA

OIKEUSAPUA

TUKEA
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luottamusmiespäivillä sekä vuorovuo-
sin perus-, jatko ja täydennyskurssein. 
Alueellisilla luottamusmiespäivillä 
käsitellään aina ajankohtaisia aiheita 
ja työsuhdeneuvonnan kysymyksiä. 
Tänä vuonna puhuimme paljon työeh-
tosopimusneuvotteluista, pakkolaeista 
sekä yhteiskuntasopimuksesta.

Kursseilla syvennytään myös työ-
ehtosopimukseen ja sen tulkintaan. 
Työsuhdeneuvonta on luottamusmie-
hen tukena kinkkisissä kysymyksissä 
ja luottamusmiestiedotteissa kerrotaan 
ajankohtaisista ja tulevista asioista 
sekä jäseneduista ja -tapahtumista.

Asema suojaa hankalissa tilanteissa
Luottamusmiestehtävän hoitamiseen 
tarvitaan omaa tahtotilaa sekä kuun-
televaa, reipasta ja rakentavaa otetta 
asioiden käsittelyyn ja selvittämiseen. 
Luottamusmieskoulutukset antavat 
hyvän mahdollisuuden verkostoitumi-
selle ja vertaistuelle. Fimnetin luotta-
musmiesten omassa ryhmässä on hyvä 
tila keskustella yhdessä vaikka tule-
vasta 24 h työajan lisäyksestä

Luottamusmiehen asema on tur-

vattu työsopimuslaissa ja työehtoso-
pimuksessa paremmalla irtisanomis-
suojalla. Luottamusmiehellä on siis 
turvana asemansa tuoma suoja hoitaa 
hankaliakin asioita. Luottamusmiestä 
ei saa lomauttaa. Työn loppuessa 
kokonaan on luottamusmies ”viimei-
nen joka sammuttaa valot” eli luotta-
musmies voidaan irtisanoa tuotannol-
lisin- ja taloudellisin syin vain kun työ 
todella loppuu kokonaan.

Edut ja hyödyt
Luottamusmiehestä on etua työn-
antajalle. Hän tietää kenen kanssa 
tulee neuvotella työehtosopimuksen 
tulkintaan liittyvistä kysymyksistä 
ja parhaimmillaan hän voi yhdessä 
luottamusmiehen kanssa kehittää työ-
yhteisöä. 

Koulutetun luottamusmiehen ansi-
osta työpaikalla pysytään ajantasalla 
työlainsäädännön ja työehtosopimuk-
sen muutoksista. Luottamusmiehen 
kautta työyhteisö saa paikallisesti tie-
tää ensimmäisinä Farmasialiiton tie-
dottamista ajankohtaisista asioista 
ja heidän kautta tehdään pikaisesti-

kin erilaisia kyselyitä mm. työehto-
sopimusneuvotteluihin valmistau-
tuessa tai muihin yhteiskunnallisiin 
työmarkkina-asioihin liittyen. Luotta-
musmiehet kysyvät paikallisesti jäsen-
ten mielipiteitä ja toimistolle saadaan 
nopeasti apteekeista tietoa päätöksen-
teon tueksi. 

Miten luottamusmies valitaan?
Luottamusmies edustaa työpaikalla 
Farmasialiittoon kuuluvia jäseniä eli 
he valitsevat keskuudestaan äänestä-
mällä useammasta ehdokkaasta luot-
tamusmiehen ja varaluottamusmie-
hen tai sopuvaalilla, jos on vain ehdolla 
yksi henkilö kumpaakin pestiin. Tar-
kemmat ohjeet ovat jäsenkalenterissa 
tai verkkosivuilla luottamusmiesosi-
ossa. Luottamusmiehen valinnasta 
ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja 
liiton toimistoon.

Nyt luottamusmies-rekry käyntiin! 
Turvatkaa paikallisen tiedon saanti 
sekä varmistakaa vaikutusmahdolli-
suutenne työelämän kysymyksiin. Pai-
kallaisella sopimisella on kova tarve 
rantautua laajemmin työelämään. ◊

Luottamusmiestä 
voidaan kutsua liiton 
kouluttamaksi oman 
alan ”tietopankiksi”.
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FARMASIALIITON 
PALKKAKYSELY 2015

Farmasialiitto teki marraskuussa 2015 vuosittaisen 
palkkakyselyn eri sektoreilla työskenteleville 

jäsenilleen. Kyselyn pohjalta päivitetään myös 
Farmasialiiton antamat palkkasuositukset.

F armasialiiton palkkakyse-
lyllä pyritään selvittämään 
farmasian alan ammatti-
laisten palkkausta ja palk-
kauksen kehittymistä niin 

julkisen kuin yksityisenkin työn-
antajan palveluksessa. Kaikki palk-
katiedot pyydettiin antamaan loka-
kuun 2015 palkkatietojen mukaan. 
Vastausprosentti vaihteli työskente-
lysektorista riippuen 24–40 prosen-
tin välillä. Pienimmillä sektoreilla 
työskentelevät jäsenemme vastasi-
vat edelleen kyselyyn huomattavasti 
apteekkilaisia ahkerammin. Kaikki 
ilmoitetut palkkasummat ovat koko-
aikatyön palkkoja (yli 34h/viikossa), 
ellei toisin mainita.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn 
vastanneille! Saimme teiltä jälleen 
arvokasta tietoa palkkauksesta, sen 
kehittymisestä ja paikallisista kipu-
kohdista. Palkkakyselyn tulokset joh-
dattavat meitä neuvottelukunnittain 
suunnittelemaan tulevaa työmarkkina-
kierrosta, eli olette antaneet arvokasta 
tietoa neuvottelutavoitteiden priori-
soimiseen.  Kaikki palautteet koskien 
palkkakyselyä on luettu, ja otamme 
ne huomioon seuraavaa palkkakyse-
lyä tehdessä – tavoitteena on kehittää 
palkkakyselystämme entisestään hel-
pompi ja osuvampi.

Kaikkien yhteystietojensa jättänei-
den kesken arvoimme viisi 40 euron ja 
yhden 50 euron lahjakorttia, jotka on 
jo postitettu voittajille.

APTEEKKI
Apteekkisektorilla korotettiin palk-
koja kuluneen vuoden aikana 0,4 pro-
sentilla alkaen 1.4.2015. Apteekkikoh-
taisia eriä ei jaettu vuonna 2015, ja eriä 
edelleen kommentoitiin jonkun verran 
palauteosiossa.

Palkkakyselyn taustatiedoissa 
kysyttiin farmaseutin tai proviisorin 
tutkinnon lisäksi olevaa muuta kou-
lutusta. 37 prosentilla vastanneista 
oli farmaseuttisen tutkinnon lisäksi 
joku muu tutkinto. Ylivoimaisesti eni-
ten toistunut tutkinto oli edelleen sai-
raanhoitaja ja merkonomi, seuraavaksi 
laborantti ja kolmanneksi tradenomi. 
Todella monella on myös myynnin 

ammattitutkinto. Toinen tutkinto vai-
kuttaa osalla vastanneista palkkaan. 
Useimmiten korvaus on euromääräi-
nen summa välillä 55–500 euroa tau-
lukkopalkan päälle, keskiarvosumma 
oli 151 euroa. Palkkaa on saatettu 
korottaa joko prosentuaalisesti tai 
antamalla palvelusvuosilisiä enemmän. 
Tämä kannattaa huomioida palkka-
neuvotteluissa. 

Palautteista kävi ilmi, että ammatil-
lisen osaamisen, omalla ajalla koulut-
tautumisen ja erityiskouluttautumisen 
tulisi näkyä palkassa nykyistä parem-
min. Korvausten epämukavista työ-
ajoista sekä ilta-, lauantai- ja aattolisien 
tulisi olla korkeammat.

Oli todella mukava huomata, että 
työpaikkaa vaihtaneista hiukan yli 
puolet, 54 prosenttia, oli saanut neuvo-
teltua uudessa työpaikasta joko saman 
suuruisen palkan sisältäen esimerkiksi 
aiemmin saadut apteekkikohtaiset erät, 
suuremman palkan kuin aiemmin, 
paremmat vuosilomaetuudet tai jotain 
muuta. Tämä kannattaa pitää mielessä 
ja kysyä vinkkejä esimerkiksi työsuhde-
neuvonnastamme, kun työpaikanvaih-
dos on ajankohtainen.

Apteekkifarmaseutin kokonaispal-
kan keskiarvo oli 2 982 euroa ja medi-
aanipalkka 3 035 euroa. Apteekkipro-
viisorin vastaava keskikuukausipalkka 
oli 4 145 euroa ja mediaanipalkka 4 
160 euroa.  

PALAUTE 
APTEEKKISEKTORILTA:

”Alalla menee hyvin 
ja samalla, pienellä 
porukalla tehdään 
töitä kesät talvet 

apteekeissa. Olisiko 
palkankorotuksen 

aika?”



FARMASIA  2/2016 25 

LÄÄKETEOLLISUUS JA TUKKUKAUPPA
Lääketeollisuuden ja tukkukaupan palkkakyselyyn 
vastanneista suurin osa työskenteli ylempänä toimi-
henkilönä tai asiantuntijatehtävissä lääketeollisuu-
dessa. 12 prosenttia ilmoitti hoitavansa vastuun-
alaisen johtajan tai QP:n tehtäviä. 10 prosenttia 
vastanneista työskenteli määräaikaisessa työsuh-
teessa. 40 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä, 
ja jonkun työehtosopimuksen piiriin kuului 47 pro-
senttia.

Selkeänä epäkohtana pidetään edelleen matka-
aikaa. Ylityöt tehdään liukuman puitteissa, joka kor-
vataan tunti tunnista periaatteella, ja koska matka-
aikaa ei lueta työajaksi, ovat päivät kohtuuttoman 
pitkiä. 60 prosenttia ilmoitti, ettei saa minkäänlaista 
korvausta matka-ajasta. Kannattaakin pyrkiä sopi-
maan korvauksesta palkkaneuvotteluissa, jos työ 
sisältää paljon matkustusta. 

”Itse neuvottelen palkkani ja se perustuu koke-
mukseen, osaamiseen ja työtehtäviin. Riippuu yri-
tyksestä, kuinka farmaseuttista osaamista arvoste-
taan, vaihtelee paljon”, kuului yksi palautteista. 

Lääketeollisuudessa työskentelevän farmaseutin 
kokonaispalkan keskiarvo oli 4 502 euroa ja medi-
aanipalkka 4 320 euroa. Proviisorin vastaava kes-
kipalkka oli 4  887 euroa ja mediaanipalkka 4  546 
euroa. 

Tukkukaupan palveluksessa työskentelevän far-
maseutin kokonaispalkan keskiarvo oli 4 261 euroa 
ja mediaanipalkka 4 260 euroa.  Proviisorin vastaava 
keskipalkka oli 4 870 euroa ja mediaanipalkka 4 980 
euroa.

PALAUTTEITA LÄÄKETEOLLISUUS 
JA -TUKKUSEKTORILTA:

 

FARMASEUTTIEN KOKONAISPALKAT SEKTOREITTAIN 2015

Työskentelysektori 25% fraktiili Keskiarvo Mediaani* 75% fraktiili**

Apteekki 2 662 2 982 3 035 3 240

Kunta 2 688 2 907 2 887 3 088

Kela 2 787 3 121 3 143 3 426

Lääketeollisuus 3 600 4 502 4 320 5 486

Lääketukkukauppa 3 467 4 261 4 260 4 774

Taulukkoon on koottu eri sektoreil la työskentelevien vastaajien kokonaispalkkalukuja. Kokonaispalkka sisältää työaikalisät, luontoisetujen 

verotusarvot sekä l isä- ja yl ityökorvaukset. Palkkasummat perustuvat kokoaikatyötä (vähintään 34 h/vk) tekevien vastauksiin.

*Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet ryhmän vastaajista

**Frakti i l it  (yläfrakti i l i  75% tarkoittaa palkkaa, jota enemmän ansaitsee 25 % vastaajista ja alafrakti i l i  25 % palkkaa, jota vähemmän 

ansaitsee 25 % vastaajista) 

”Työn vaativuus ja kiire lisääntyy 
koko ajan. Omat neuvottelutaidot 

tulevat entistä tärkeämmiksi.”

”Kovin paljon on työtä, josta ei saa 
mitään korvausta.”

”Farmaseuttien palkkaus 
lääketeollisuudessa ei aina 

vastaa työn vaativuutta. Toisaalta 
palkkaus on monesti selvästi 

apteekkisektoria parempi. Työ on 
kuitenkin vaativampaa ja työajat 

pidempiä kuin apteekissa.”
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KUNTA
Kuntasektorin palkkakyselyyn vastanneista noin puo-
let vastaajista työskenteli ns. muodollisessa jaksotyössä. 
Noin viidennes vastaajista työskenteli yleistyöajassa ja vii-
dennes jaksotyöajassa. Vastaajista 57 prosenttia kertoi, 
että heidän työnantajansa on joko muuttanut tai muutta-
massa farmaseuttisen henkilöstön työaikamuotoa vuonna 
2015 tai 2016.

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian 
alalla työskentelevän farmaseutin koko-
naispalkka oli keskimäärin 2  907 euroa 
ja mediaanipalkka 2 887 euroa. Henkilö-
kohtainen lisä oli keskimäärin 97 euroa. 
Proviisorin vastaava keskipalkka oli 4 188 
euroa, mediaanipalkka 4 130 euroa.

Palkkahinnoittelun ulko puolella olevat 
proviisorit kertoivat, että palkkakehitys 
on ollut hidasta ja henkilökohtaisia pal-
kankorotuksia on ollut vaikea saada. Pal-
kat eivät olleet vastaajien mukaan kehitty-
neet toivotulla tavalla. 

Vastaajien antaman palautteen perus-
teella palkkauksen parantamisessa on 
paljon tekemistä, sama koskee työn vaa-
tivuuden, erityispätevyyksien ja erikos-
tumiskoulutusten huomioimista palkka-
uksessa. Kuntasektorilla vastaajat olivat 
huolissaan esitetyistä pakkolainsäädän-
nöllä toteutettavista mahdollisista vuosi-
lomaehtojen heikennyksistä. Pitkien vuo-
silomien koettiin yleisesti kompensoivan 
palkkausta, joten vuosilomaehtojen esi-
tetty heikentäminen koettiin epäreiluna. 
Lisäksi vastaajat antoivat palautetta kun-
tatyönantajien toteuttamista työaika-
muodon muutoksista. Vastaajat pohtivat 
oikeaa työaikamuotoa ja työaikamuodon 
muuttamisen suhdetta palkkaukseen. 

VALTIO, YLIOPISTO JA KELA
Valtio, yliopisto ja Kela -sektorin palkkakyselyyn vastan-
neista 31 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuh-
teessa. Vastanneista 18 prosenttia työskenteli valtiolla, 43 
prosenttia yliopistolla ja 39 prosenttia Kelassa.

Kelassa työskentelevän farmaseutin kokonaispalkka 
oli keskimäärin 3 121 euroa ja mediaanipalkka 3 143 

euroa. Kela-sektorin palautteesta kävi 
ilmi,  että palkan pitäisi olla parem-
min linjassa tehtävien vaativuuden ja 
korkean koulutuksen kanssa. Lisäksi 
henkilökohtaisiin pistekorotuksiin 
odotettiin enemmän rahaa jakoon. 
Vastaajat kokivat positiivisena Kelan 
työehdoissa liukuvan työajan ja etä-
työmahdollisuudet sekä pidemmät 
vuosilomaoikeudet. Samoin lounasetu 
ja työterveyshuolto koettiin hyvänä. 

Valtiolla työskentelevän proviisorin 
kokonaispalkka oli keskimäärin 5 228 
euroa ja mediaanipalkka 5 658 euroa. 
Valtiosektorin palautteista kävi ilmi, 
että palkkaus pitäisi saada vastaamaan 
paremmin työn vaativuutta, koulutuk-
sen pitäisi näkyä paremmin palkkauk-
sessa ja että osaamisen tulisi näkyä 
palkkakehityksessä.

Yliopistolla proviisorin kokonais-
palkka oli keskimäärin 3 247 euroa 
ja mediaanipalkka 2 647 euroa. Vas-
taajien mielestä yliopistojen työehto-
sopimus on selkeä, mutta palkkauk-
sessa on parantamisen varaa. Vastaajat 
kokivat, että palkka yliopistosektorilla 
ei vastaa korkeaa koulutusta. Tieteel-
lisen jatkotutkinnon myötä hankitun 
korkeatasoisen asiantuntijuuden tulisi 
näkyä paremmin palkkauksessa. ◊

”Osaamisen ja kokemuksen huomi-

työaikamuodoksi. Työaikamuodot, 

työaikamuodoksi. Työaikamuodot, 

PROVIISORIEN KOKONAISPALKAT SEKTOREITTAIN 2015

Työskentelysektori 25% fraktiili Keskiarvo Mediaani* 75% fraktiili*

Apteekki 3 673 4 145 4 160 4 568

Kunta 3 952 4 188 4 130 4 286

Lääketeollisuus 3 964 4 887 4 546 5 508

Valtio 3 952 5 228 5 658 6 227

Yliopisto 2 300 3 247 2 647 4 061

Taulukkoon on koottu eri sektoreil la työskentelevien vastaajien kokonaispalkkalukuja. Kokonaispalkka sisältää työaikalisät, luontoisetujen 

verotusarvot sekä l isä- ja yl ityökorvaukset. Palkkasummat perustuvat kokoaikatyötä (vähintään 34 h/vk) tekevien vastauksiin.

*Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet ryhmän vastaajista

**Frakti i l it  (yläfrakti i l i  75% tarkoittaa palkkaa, jota enemmän ansaitsee 25 % vastaajista ja alafrakti i l i  25 % palkkaa, jota vähemmän 

ansaitsee 25 % vastaajista) 

PALAUTE 
KUNTASEKTORILTA:

”Osaamisen ja 
kokemuksen 

huomioiminen 
palkkauksessa.”

PALAUTE VALTIO, 
YLIOPISTO 

JA KELA-SEKTORILTA:

”Yliopistoissa 
palkan tulisi 

vastata paremmin 
korkeaa koulutusta. 

Palkkauksessa 
suoritusosan 

korotuksia ei ole 
tehty pitkään 

aikaan ja rahoitusta 
on varattava 

suoritustasojen 
päivittämiseen.” 



K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Henkivakuutus turvaa toimeentulosi, jos jäät yksin pitämään huolta
perheestäsi. Järjestösi neuvotteleman jäsenedun ansiosta saat mielenrauhaa

jo muutamalla eurolla kuussa. Nyt kaikkiin uusiin Primus-henki- ja
-tapaturmavakuutuksiin kuuluu lisäetuna 2000 euron Selviytymisturva,

joka on lisäkorvaus kuoleman tapauksessa. Eiköhän hoideta asia kuntoon
saman tien! Kattavimman vakuutusturvan koko perheelle saat osoitteesta

2000 €
Nyt 

kaupan päälle

SELVIYTYMISTURVA

KUINKA SELVIÄISIT KAIKESTA
jos jäisit yksin?

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä 
hintavertailu 11/2013). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

henkivakuutuskuntoon.fi 



Kuka pelastaisi
KANSAMME?

TEKSTI MATTI VÄLIMÄKI   | KUVAT TARU SAXELIN

Tyypin 2 diabetes rasittaa 
suomalaisten kansanterveyden 

l isäksi  jo  kansantalouttakin. 
Perusterveydenhuollon 
resurssit  diabeteksen 

ennaltaehkäisyssä ovat vähissä. 
Tämä tarkoittaa,  että muiden 

on toimittava.
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A
Resursseja ei ole 

tarpeeksi, eivätkä 
vastaanottoajat 
kohtaa ihmisten 

tarpeita. 

Arviolta puolella miljoonalla suomalai-
sella on diabetes. 

Tarkkaa lukua ei tosin ole tiedossa, 
sillä terveydenhuollon tietojärjestelmät 
eivät nykyisellään taivu tällaisen tiedon 
keräämiseen väestötasolla. 

– Lääkerekisteristä saadaan kiinni 
henkilöt, joilla on diabeteslääkkeiden 
erityiskorvausoikeus. Vuoden 2014 
lopussa heitä oli reilut 300 000, valta-
osa on tyypin 2 diabeetikoita. Lisäksi 
osa diabeetikoista on ruokavalio- tai 
elintapa-hoidolla ja osa ei tiedä vielä 
sairastavansa, kertoo tutkimuspääl-
likkö, kansanterveystieteen dosentti 
Jaana Lindström Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL) kansantau-
tien ehkäisyn yksiköstä.

Diabetes kasvattaa merkittävästi 
esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauk-
sien kuten sepelvaltimotaudin ja aivo-
halvauksen riskiä. Diabetes voi johtaa 
myös munuaisten vajaatoimintaan ja 
keinomunuaishoitoon. Liitännäissai-
rauksiin kuuluvat lisäksi muun muassa 
silmän verkkokalvosairaus sekä neuro-
patia eli hermomuutokset.

Diabetes ja sen liitännäissairau-
det rasittavatkin kansanterveytemme 
lisäksi myös kansantaloutta. Kun 
mukaan lasketaan kadotettu työpanos, 
tyypin 2 diabeteksen hintalapun on 
arvioitu nousevan jopa miljarditasolle.

Uudenlaisia riskiryhmiä
Varovaisen arvion mukaan uusien 
tapausten ilmaantuminen on vähen-
tynyt. Diabeetikkojen kokonais-
määrä kasvaa, sillä väestö vanhenee ja 
iän myötä diabeteksen riski lisääntyy. 
Parantuneen hoidon takia diabeetikot 
kuitenkin elävät pitempään.

Ylipaino nostaa diabetes-riskiä huo-
mattavasti. Väestötasolla suomalaiset 
eivät ole lihoneet viimeisen viiden vuo-

den aikana, mutta yhä useampi lapsi 
on ylipainoinen. 

– Lasten lihominen voi tarkoittaa 
sitä, että diabetes ilmaantuu entistä 
nuorempana. Tämä ei tiedä hyvää, sillä 
komplikaatioille jää silloin enemmän 
aikaa kehittyä, Lindström toteaa.

Isossa kuvassa haasteena on myös 
liikunnan vähentyminen – sekä työssä 
että vapaa-aikana. 

– Myös perinteisen vuorokausiryt-
min rikkoutuminen saattaa lisätä liha-
vuuden ja tyypin 2 diabeteksen vaaraa: 
se hankaloittaa normaalin ruokailu-
rytmin ylläpitämistä ja vaikuttaa unen 
määrään ja laatuun. 

–Liian vähäinen uni on vähemmän 
tunnettu tyypin 2 diabeteksen riskite-
kijä.

Mitä Dehko opetti?
Suomi toteutti ensimmäisten mukana 
maailmassa kansallisen diabetesohjel-
man, Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämisohjelma Dehkon vuosina 
2000–2010. Se pyrki vähentämään 
tyypin 2 diabetesta vaikuttamalla 
ihmisten elintapoihin.  Tavoitteena 
oli myös kehittää diabeteksen hoitoa, 
tukea omahoitoa sekä vähentää näin 
diabeteksen liitännäissairauksia. 

Dehkon ajatuksia vietiin käytän-
töön viiden sairaanhoitopiirin alu-
eella toteutetulla toimeenpanohank-

keella nimeltä D2D. Sen keskeisenä 
ideana oli saada kakkostyypin dia-
beteksen seulonta ja ehkäisy kiinte-
äksi osaksi perusterveydenhuoltoa. 
D2D:ssä pyrittiin muun muassa löy-
tämään väestöstä tyypin 2 diabetek-
sen riskiryhmään kuuluvia sekä sitä jo 
tietämättään sairastavia. Riskiryhmä-
läisille tarjottiin esimerkiksi elämän-
tapaohjausta. Diabetesta jo sairastavat 
ohjattiin asianmukaiseen hoitoon. 

Jaana Lindströmin mielestä Dehko 
antoi hyviä työkaluja ja toimintatapoja. 
Ongelmana on, etteivät ne ole kaik-
kialla täysipainoisesti käytössä.

– Nykyisin terveydenhuoltojärjes-
telmä on suuren paineen ja myllerryk-
sen alla, ja ehkäisyyn liittyvät toimet 
ovat ehkä jääneet muiden tehtävien 
varjoon.

Apteekki tavoittaa laajasti
Samansuuntaisia havaintoja on esi-
tetty myös Diabetesbarometrissa. Sen 
mukaan kunnissa ei enää yhtä aktii-
visesti panosteta ehkäisevän työn 
rakenteisiin eikä resursointiin, ja ter-
veydenhuollon tyypin 2 diabeteksen 
hoitoketjut ovat vähentyneet (Sari 
Koski, Diabetesbarometri 2015, Suo-
men Diabetesliitto). Etenkin elin-
tapaohjaukseen pääseminen näyt-
täisi monella paikkakunnalla olevan 
vaikeaa. Resursseja ei ole tarpeeksi, 
eivätkä vastaanottoajat kohtaa ihmis-
ten tarpeita. 

Diabetesbarometrin mukaan 
ohjauk seen tulevat ihmiset tarvitsisi-
vat iltavastaanottoja, mutta terveyden-
huollon rakenteiden joustamattomuu-
den vuoksi niitä ei ole tarjolla. Tarvetta 
esimerkiksi asioiden kertaamiselle on 
enemmän kuin mitä nykytilanteessa 
on resursseja.

Kun perusterveydenhuollon resurs-
sit ovat vähissä, muiden toimijoiden 
rooli korostuu.

– Kunnat voivat edistää asukkai-
densa terveyttä esimerkiksi kaupun-
kisuunnittelun avulla ja liikunta- ja 
kulttuuritoimen saralla. Myös monet 
järjestöt ja esimerkiksi urheiluseurat 
tekevät tärkeää työtä, Lindström poh-
tii. 

Hän näkee, että myös apteekeilla on 
tärkeä rooli – etenkin diabetesriskin 
arvioinnin tehostamisessa. 
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– Apteekkien yksi valtti on, että ne 
tavoittavat niin laajan ja monipuoli-
sen joukon ihmisiä. Suurin osa meistä 
käyttää apteekin palveluja säännölli-
sesti.

Lindström ehdottaa, että aptee-
keissa voisi olla jaettavissa esimerkiksi 
yksinkertaista elintapaneuvontamate-
riaalia tai järjestöjen tuottamia lehtisiä.

– Apteekit voisivat myös esimer-
kiksi ottaa näkyville paikallisen liikun-
taseuran ryhmäliikuntailmoituksia tai 
mainostaa ryhmäkävelyjä.

Keskustelua, ei paasausta
Kysymys kuuluukin, että onko farma-
sian ammattilaisen tehtävä neuvoa asi-
akasta ruokavaliosta ja liikunnasta, 
jos ja kun hän on varmasti kuullut 
samoista asioista jo terveyskeskuk-
sessa. Diabetesbarometriinkin on kir-
jattu havainto, että monet diabeetikot 
kokevat, että heitä helposti syylliste-
tään ”elintasosairaudestaan”.

– Paasausta ei voi suositella missään 
tilanteessa, sillä on harvemmin aina-

kaan pysyvää vaikutusta, Lindsröm 
kommentoi.

– Pikemminkin näkisin, että jos 
asia kas itse kysyy tai hän haluaa kes-
kustella asiasta, niin farmasian ammat-
tilainen voisi tarttua tilaisuuteen ja 
kertoa, että vaikka lääkkeillä on tär-
keä tehtävä diabeteksen hoidossa, niin 
elintavoilla voi silti vaikuttaa sairauden 
etenemiseen. 

Lindström korostaa myös yksilöi-
den vastuuta omasta terveydestään. 

THL on kehittänyt esimerkiksi 
kansalaisten vapaassa käytössä ole-
van omahoitopolut.fi-palvelun, jossa 
pääsee testaamaan omaa sairastu-
misriskiään muun muassa sydän- ja 
verisuonitauteihin, diabetekseen tai 
muistisairauksiin. Palvelu tarjoaa luo-
tettavaa tietoa ja vinkkejä sekä antaa 
tarvittaessa kehotuksen ottaa yhteyttä 
terveydenhuoltoon.

– Liikunta ja terveellinen ravinto 
ovat tärkeitä sekä itsessään että 
painon hallinnan edistäjinä.  Parhai-
ten diabetesta voi ehkäistä ravitsemus-

suositusten mukaisella ruokavaliolla. 
Lisäksi on tärkeää nukkua riittävästi – 
eikä ylimääräisen stressin välttämisestä 
ole haittaa, Lindström kiteyttää.

Yhteisiä käytäntöjä kaivataan
Apteekkien oma diabetesohjelma 
käynnistettiin vuonna 2001 edis-
tämään Dehkon tavoitteita. Val-
takunnallista ohjelmaa koordinoi 
Apteekkariliitto yhteistyössä Diabetes-
liiton kanssa, se muun muassa tiedot-
taa apteekkeja ajankohtaisista asioista 
ja järjestää koulutusta. Ideana on lisätä 
muun muassa paikallista yhteistyötä 
eri toimijoiden välillä, tunnistaa riski-
potilaita ja tukea apteekeissa annetta-
vaa elämäntapaohjausta.

Asiantuntijaproviisori Johanna 
Salimäki Apteekkariliitosta kertoo, 
että Diabetesohjelmassa on nyky-
ään mukana yli 90 prosenttia Suomen 
apteekeista. 

– Ohjelmassa kuvataan tavoitteet 
ja raamit, mutta varsinaiset toiminta-
tavat ja -mallit sovitaan paikallisesti. 
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 Vaikka lääkkeillä 
on tärkeä tehtävä 

diabeteksen 
hoidossa, niin 

elintavoilla voi silti 
vaikuttaa sairauden 

etenemiseen.

Käytännössä paljon riippuu apteekin 
diabetesyhdyshenkilön omasta aktii-
visuudesta ja toisaalta esimerkiksi pai-
kallisista olosuhteista. Henkilökemi-
oillakin on vaikutusta, Salimäki toteaa.

Äskettäin diabetesyhdyshenkilöille 
tehtiin kyselytutkimus. Sen mukaan 
yhdyshenkilöt kaipasivat muun muassa 
lisää koulutusta sekä yhteneväisiä käy-
täntöjä lääkeneuvonnan tavoista.

– Esiin nousi tarve, että apteekin 
sisällä mietittäisiin yhdessä, mitä kaik-
kea lääkeneuvonnassa olisi hyvä nostaa 
esille. Listalle nostettiin muun muassa 
diabeteslääkkeen käyttötapa, pistos-
tekniikan osaamisen varmistaminen 
ja selvitys, että ovatko hoitotulokset 
olleet hyviä.

– Yhdyshenkilökyselyssä selvitettiin 
myös, miten elintapaohjaus apteekeissa 
toteutuu. Lähes 60 prosenttia vastan-
neista kertoi nostavansa säännöllisesti 

keskusteluun ravinnon ja lähes puolet 
liikunnan merkityksen. 

Salimäki huomauttaa, että Kun-
nossa Kaiken Ikää -ohjelman yhdessä 
Hengitysliiton, Apteekkariliiton ja lii-
kunnan aluejärjestöjen kanssa alulle 
panema Liikkujan Apteekki -konsepti 
tarjoaisi apteekeille luontevan tavan 
nostaa liikunta-asiat osaksi neuvon-
tatilannetta. 

– Sitä kautta voi jakaa tietoa erilai-
sista kunnan tarjoamista liikuntaryh-
mistä, hän huomauttaa.

Puheeksi ottamisen piina
Miten apteekissa pystytään tavoitta-
maan ne henkilöt, jotka eivät vielä hae 
diabeteslääkkeitä, mutta  saattavat tar-
vita niitä tulevaisuudessa?

– Puheeksi ottaminen ei ole aina 
helppoa, sillä elintapoja sivuavat asiat 
ovat sen verran arkaluontoisia. Par-
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haassa tapauksessa aloite tulee asiak-
kaalta itseltään, Salimäki sanoo.

– Yhdyshenkilökyselyn perusteella 
ainakin marraskuun 14. päivä vietet-
tävä Maailman diabetespäivä tuntuu 
tarjoavan luontevan tavan riskihenki-
löiden etsintään. Hyväksi käytännön 
työvälineeksi on osoittautunut myös 
diabeteksen riskitestikysely.

– Luontevinta ennaltaehkäisy ja 
varsinkin vyötärönympärysmittaus-
ten tekeminen taitaa olla muutenkin 
erilaisten kampanjoiden puitteissa.

Osa diabetesyhteyshenkilöistäkin 
taitaa kokea vyötärönympärysmit-
tauksen tekemisen hieman kiusalli-
sena tai liian intiiminä toimenpiteenä. 
166:sta kyselyyn vastanneesta yhdys-
henkilöstä säännöllisesti vyötärön-
ympärysmittauksia ilmoitti tekevänsä 
5   prosenttia, teemapäivien yhtey-
dessä 37 prosenttia, asiakkaan pyytä-

MIKÄ ON APTEEKKIEN ROOLI 
DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ?

”Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy vaatii monia 
toimia ja eri tahojen yhteistyötä. Apteekeilla on tär-
keä rooli muiden rinnalla. Apteekkien kautta voidaan 
tavoittaa hyvin suuri osa väestöstä.” (JL)

MIKÄ ON LIIKKUJAN APTEEKKI JA MITEN
SE AUTTAA DIABEETIKKOJA?
”Liikkujan Apteekki -konsepti on Kunnossa 
kaiken ikää-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen 
Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen 
yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Sen ideana on 
tuoda terveysliikunta apteekeissa muun muassa osaksi 
asiakasneuvontatilanteita. Asiakkaille voidaan tarjota 
vaikkapa tietoa matalan kynnyksen liikuntaryhmistä.” 

(JS) 

KANNATTAAKO FARMASISTIN NEUVOA 
RUOKAVALIOSTA JA LIIKUNNASTA, KUN 
TERVEYSKESKUKSESSA ON JO PAASATTU 
SAMOISTA ASIOISTA?
”On hyvä, että samaa viestiä tulee usealta 
taholta. Kannattaa keskustella ja ohjata, mutta ei 
paasata. Keskustelun aloittaminen on luontevaa 
esimerkiksi silloin, kun esillä on aiheeseen liittyvää 
esitemateriaalia tai kun apteekissa on käynnissä jokin 
teemaan liittyvä kampanja.” (JS)

MITÄ LÄÄKENEUVONNASSA TARVITSEE 
OSATA, KUN POTILAAT SAAVAT 
OPASTUSTA JO TERVEYSKESKUKSESTA 
INSULIININ MÄÄRÄYKSEN YHTEYDESSÄ?
”Apteekilla on tärkeä rooli esimerkiksi siinä, että 
potilas oppii oikeat toimintatavat ja sitoutuu hoitoon. 
Tietoa on hyvä myös kerrata. On tärkeää, että potilas 
tietää esimerkiksi lääkkeen käyttötavat, oikean pis-
tostekniikan ja verensokerinsa tavoitearvon.” (TK)

Kysymyksiin vastasivat THL:n tutkimuspäällikkö Jaana Lindström, 
asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki ja farmaseutti Tuulia 
Kärkkäinen. 
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Diabetes  y hdys
henkilöt kaipaavat 

lisää koulutusta 
sekä yhteneväisiä 

käytäntöjä 
lääkeneuvonnan 

tavoista. 

essä 22  prosenttia ja erityispalveluun 
liittyen 4  prosenttia.

– Apteekkien erilaiset terveyskont-
rollipalvelut ovat lisääntymässä. Tällai-
set erityispalvelut tarjoavat hyvät puit-
teet myös diabetesasioiden käsittelyyn 
ja ennaltaehkäisyyn. 

– Mutta ne tavoittavat tietenkin 
vain pienen osan porukasta, Salimäki 
huomauttaa.

Tärkeintä on varmasti se, että pitää 
näyttävästi esillä diabetekseen, painon-
hallintaan ja terveysliikuntaan liittyviä 
materiaaleja sekä toimii aktiivisesti tee-
mapäivinä.

Työtä laajalla rintamalla
Farmaseutti Tuulia Kärkkäinen toimii 
diabetesyhdyshenkilönä Lohjan IV 
apteekissa, Apteekki Lohjanharjussa. 

Hän on suorittanut myös diabeteksen 
erityispätevyyden ja on mukana Loh-
jan diabetesyhdistyksen hallituksessa. 
Kärkkäinen sairastaa itsekin ykköstyy-
pin diabetesta. 

– Päivitän muun muassa apteekissa 
jaossa olevia diabetesmateriaaleja ja 
innostan myös työkavereitani mukaan 
kertomaan asiakkaille diabetesasioista. 
Kollegat ovat lähteneet hyvin mukaan. 
Olemme sopineet yhdessä esimerkiksi 
siitä, mitä asioita diabeteksen lääke-
neuvonnassa nostetaan esiin, Kärkkäi-
nen kertoo. 

Ennaltaehkäisytyötä apteekissa teh-
dään muun muassa erilaisten kampan-
joiden yhteydessä. Tällöin tärkeänä 
työvälineenä ovat esimerkiksi diabe-
teksen riskitestit.  

Kärkkäinen on lisäksi kerännyt 

DIABETES 
VUONNA 2014 

• 382 miljoonaa ihmistä eli 
8,3 % maailman väestöstä 
sairasti diabetesta vuonna 
2013

• 592 miljoonan ihmisen eli 
10,1% maailman väestöstä 
ennustetaan sairastavan 
diabetesta vuonna 2035

• Ylipainoisilla jo 5 % 
painonlasku pienentää 
diabetesriskiä noin 70 
prosenttia verrattuna 
henkilöihin, joiden paino 
pysyy ennallaan.

Lähde: Diabetesbarometri

352 054 
suomalaista sai Kelalta perus- 

tai erityiskorvausta verensokeria 
alentavista lääkkeistä

  119 604 henkilöä käytti insuliinia

  232 450  käytti muita verensokeripitoisuutta pienentäviä lääkkeitä
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APTEEKIN TEHTÄVÄT TYYPIN 2 
DIABETEKSEN EHKÄISYSSÄ  
JA HOIDOSSA

Lääkeneuvonta:
• Omahoidon tukeminen
• Lääkehoidon toteutumisen seuraaminen ja 

mahdollisten ongelmien tunnistaminen ja 
ratkaisu yhteistyössä hoitavan lääkärin ja 
diabeetikon kanssa

• Tarvittaessa hoitajan tai lääkärin 
vastaanotolle ohjaaminen

• Päällekkäislääkitysten ja lääkkeiden 
yhteisvaikutusten seulominen

• Taloudellisesti järkevien menettelytapojen 
neuvominen lääkkeiden hankinnassa

• Diabeteksen ja säännöllisen lääkityksen 
huomioiminen sopivaa itsehoitovalmistetta 
valittaessa

Elintavat:
• Muun muassa terveellisen ruokavalion, 

painonhallinnan ja liikunnan merkityksestä 
keskusteleminen. Tiedon tarjoaminen, 
muun muassa paikallisesta toiminnasta 
tiedottaminen

Yhteistyö
• Paikallisten toimintamallien sopiminen 

yhdessä muun terveydenhuollon 
ja järjestöjen kanssa. Toimintaan 
osallistuminen yhdessä muiden 
paikkakunnan toimijoiden kanssa

• Diabetesyhdistyksen toiminnasta 
tiedottaminen

Lähde: Apteekkien diabetesohjelma

kokoon alueen diabetes-toimijat Dehkon jatkotoimin-
taa varten. 

– Kutsuin diabeteslääkärit ja -hoitajat sekä Laurean 
AMK:n ja apteekit miettimään yhteisiä toimintatapoja 
ja käytäntöjä.

Kärkkäinen hoitaa Apteekki Lohjanharjussa myös 
erillistä diabetespalvelua. Siinä tehdään muun muassa 
yhteistyötä potilaan diabeteslääkärin kanssa ja tarkiste-
taan, ovatko määrätyt lääkkeet ajan tasalla. Diabetespal-
veluun liittyy myös elämäntapaohjausta.

– Jos voin auttaa ihmisiä saavuttamaan paremman 
hyvinvoinnin, niin olen mielestäni tehnyt jotain, hän 
pohtii.

Mitä se sinulle kuuluu?
Tuulia Kärkkäinen uskoo, että apteekeissa voitaisiin yli-
päätään tehdä nykyistä enemmän diabeteksen ennalta-
ehkäisemiseksi.
– Kun asiakas tulee vaikkapa hakemaan kolesterolilää-
kettä, niin aina voi ottaa hienovaraisesti puheeksi myös 
sen, että minkä verran tulee liikuttua.

Mutta onko asiakas koskaan vastannut, että mitäs 
ihmettä se sinulle kuuluu?

– Kyllä näitäkin kommentteja kuulee. Mutta pää-
sääntöisesti ne ovat päättyneet ihan hyvin, kun asi-
akkaalle selitetään, että tänä päivänä asiakkaan koko-
naisvaltainen hyvinvointi on yksi osa apteekin 
asiakas palvelua. Liikkujan apteekkina apteekin on luon-
tevaa suositella liikuntaa kaikille, Kärkkäinen toteaa. 
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Dopingvalvonta ja työ sen ympärillä 
on erittäin luottamuksellista. 
Antidopingtoimikunnan farmaseutti Anna 
Simulalle tärkeintä on auttaa urheilijaa.
TEKSTI HANNA OJANPÄÄ | KUVAT  ARI HEINONEN

Kun Suomen Antidopingtoi-
mintakunta ADT haki his-
toriansa ensimmäistä far-
maseuttia vuonna 2004, 
Anna Simulan silloinen 
työtoveri tiesi löytäneensä 

kollegalleen oikean paikan.
– Hän taisi olla oikeassa, sillä olen 

viihtynyt täällä erinomaisesti jo pian 12 
vuoden ajan, Simula nauraa. 

Erivapaus voidaan myöntää
Simulan pestiä edelsi Maailman anti-
dopingtoimisto WADA:n perustami-
nen vuonna 1999. Antidopingtoimintaa 
haluttiin yhtenäistää maailmanlaajui-
sesti: tehtävän saavuttamiseksi laadit-
tiin muun muassa luetteloita kielletyistä 

aineista ja menetelmistä sekä luotiin 
kansainvälinen erivapauskäytäntö. 

– Eli mikäli urheilijan terveyden yllä-
pitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole 
saatavilla sallittua lääkettä, hän saa tar-
vitsemaansa lääkitystä, mikäli erivapau-
den myöntämiseksi määritellyt ehdot 
täyttyvät, Simula selventää.  

Kansallisen tason urheilijoiden hake-
mukset käsitellään ADT:n erivapauslau-
takunnassa, jonka sihteerinä Simula toi-
mii. 

– Alkuvuosina erivapaushakemuksia 
saattoi tulla jopa tuhat, nyt hakemusten 
määrä on tasoittunut alle 150:n, Simula 
kertoo.

Syynä on toisaalta kansainvälisen eri-
vapauskäytännön kehittyminen, toi-

PUHTAASTI 
URHEILIJAN 
ASIALLA
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saalta tietoisuus  käytännöistä on 
lisääntynyt viime vuosina. 

– Yksi tehtävistämme onkin, että 
urheilijat osaavat hakea erivapautta ja 
välttyvät ”vahinkorikkomuksilta”.

Perustoimistotyötä
Vaikka työ perustuu kansainvälisiin 
säännöstöihin, Simula on pystynyt vai-
kuttamaan myös itse siihen, millaiseksi 
oma työnkuva on muotoutunut.

– Suurin osa työajastani on perus-
toimistotyötä; lähinnä lääkeaine- ja eri-
vapauskyselyiden läpikäymistä. Lisäksi 
työhöni kuuluu tekstin tuottamista, 
kouluttamista sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön ja kokouksiin osallistu-
mista, Simula listaa.

Viime lokakuussa Simula palasi töi-
hin oltuaan kolme vuotta hoito vapaalla.

– Onhan tässä oma aikansa mennyt 
ajan tasalle pääsemisessä. Varsinkin 
syksy oli kiireistä aikaa, kun WADA 
julkaisi taas uuden Kielletyt aineet 
ja menetelmät urheilussa -luettelon. 
Meille se tarkoittaa aina oman kansal-
lisen version päivittämistä.

Vuoden alusta voimaan tuleva uusi 
luettelo toimitetaan Apteekkarilii-
ton kautta kaikkiin apteekkeihin, val-

mentajille ja lajiliitoille. Koulutusten, 
dopingtestausten ja erivapauspäätös-
ten yhteydessä julkaisua jaetaan myös 
urheilijoille. 

– Tämä vuosi saattaa olla viimei-
nen, kun teemme listasta paperiver-
sion. Suunnitteilla on tehdä luettelosta 
myös mobiilisovellus. 

Oma tausta tukee
Simula ei ole koskaan kyseenalaistanut 
uranvalintaansa farmasian parissa. Itse 

asiassa hänellä ei koskaan ollut muita 
uravaihtoehtoja. 

– Myös äitini on farmaseutti, liekö 
sitten tullut verenperintönä, Simula 
tuumii. 

Valmistuttuaan Helsingin yli-
opistosta vuonna 1997 Simula työs-
kenteli viisi vuotta apteekissa. Sit-
temmin hän oli puolitoista vuotta 
äitiys lomansijaisena Orionilla tuo-
tekehityksessä jo markkinoilla ole-
vien lääkkeiden tuotehuolto-osas-
tolla. Luvattu jatko katkesi kuitenkin 
mittaviin yt-neuvotteluihin, ja Simula 
palasi takaisin apteekkiin. Näistä 
ajoista hän kokee hyötyneensä paljon 
myös nykyisessä työtehtävässään.

– Vaikka lääkemarkkinoilla tapah-
tuu jatkuvasti muutoksia, minulla on 
kuitenkin perusymmärrys tallella. 
Tiedän myös, mistä voin hakea tietoa.

Kesällä 2009 Simula kävi verestä-
mässä vanhoja taitojaan kesäloman 
ja virkavapaan puitteissa Kuhmon 
apteekissa. 

– Oli mukava huomata, kuinka 
asiat palasivat mieleen – eikä päivitys 
koskaan ole pahaksi.

Myös omasta urheilijataustasta on 
kiistatta ollut hyötyä. Parhaimmillaan 

Testaaminen 
on tärkeää ja 
viimeaikaiset 
kansainväliset 

tapahtumat 
osoittavat, että 

järjestelmä toimii.

ANNA SIMULA, 42
• Farmaseutti, 1997 

(Helsingin yliopisto)
• Suomen 

antidopingtoimikunta 
ADT:n farmaseutti, 
erivapaudet

• Naimisissa, yksi lapsi
• Harrastukset: 

hyötyliikunta, 
lukeminen, käsityöt
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Simula ylsi uinnissa SM-tasolle. Lisäksi 
hän valmensi opiskeluaikoina nuoria 
uimareita.

– Uskon, että huipulle pääsee puh-
taasti. Myös urheilijat uskovat tähän. 
Valitettavasti niin urheilussa kuten 
muillakin yhteiskunnan osa-alueilla 
löytyy aina joku, jonka mielestä yhteiset 
säännöt eivät koske juuri häntä. 

Paljastuksia ei tipu
Kaikki ADT:n dopingnäytteiden ana-
lyysit tekee Suomessa WADAn akkre-
ditoima Yhtyneet Medix laborato-
riot Oy. Dopingtestaajia on eri puolella 
maata noin kolmisenkymmentä.  

– Urani alussa olin mukana doping-
testiavustajana, koska halusin nähdä 
mitä testeissä tapahtuu. Nykyisin arvi-
oin dopingtestaajien toimintaa auditoi-
jan ominaisuudessa. Testaaminen on 
tärkeää ja viimeaikaiset kansainväliset 
tapahtumat osoittavat, että järjestelmä 
toimii. 

Testaaminen kohdentuu eri lajien 
huippuihin, sen sijaan ikärajaa testaa-
miselle ei ole. Dopingvalvonta ja työ sen 
ympärillä on erittäin luottamuksellista. 

– Paljastuksia koskien eri lajeja tai 
urheilijoita on meiltä turha odottaa, 
Simula toteaa napakasti.

Samat säännöt kaikille
Kaikkia urheilijoita ja lajeja koskevat 
samat säännöt.

–  Noudatamme kansainvälisiä sään-
nöstöjä ja toimintatapoja, se on ainoa 
tapa tehdä tästä työstä globaalisti 
yhtenäistä. Sen sijaan lajin kansalli-
nen tasomäärittely joustaa sen suh-
teen, voiko erivapautta hakea myös 
takautuvasti. Jos urheilijalla on kilpai-
lut tulossa, käsittelemme hänen eriva-
paushakemuksensa kiireisenä, Simula 
kertoo. 

Koko ADT:n toimisto tulee ole-
maan läsnä ensi vuonna ainakin Poh-
joismaisten hiihtolajien MM-kil-
pailuissa Lahdessa. Sitä ennen he 
totuttelevat organisaatiomuutokseen. 

– Meistä tuli tammikuun lopulla 
virallisesti Suomen urheilun eettinen 
keskus SUEK ry. Antidopingtoimin-
nan rinnalle tulee katsomoväkival-
lan ja kilpailutulosten manipuloinnin 
ehkäisy. Oma työni jatkuu kuitenkin 
ennallaan. ◊

MITÄ APTEEKEISSA TULISI TIETÄÄ 
KIELLETYISTÄ AINEISTA?
Suomen antidopingtoimikunta ADT toimittaa joka 
vuosi Apteekkariliiton kautta kaikkiin Suomen apteek-
keihin Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -jul-
kaisun. Maailman antidopingtoimisto WADA päivittää 
listan vuosittain, joten vanhat julkaisut eivät ole enää 
päteviä. Ajantasainen luettelo löytyy myös verkosta: 
www.antidoping.fi.

Resepti tai lääkärintodistus ei riitä luvaksi käyttää 
kiellettyjen aineiden luettelossa olevia lääkkeitä. 
Tarvittaessa urheilijan tulee hakea erivapaus kielletyn 
lääkkeen tai menetelmän käyttöön.

Asiakasta voi opastaa ottamaan yhteyttä antido-
pingtoimikuntaan tai ohjata hänet verkkoon: 

www.antidoping.fi/erivapaus 
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TEKSTI ARI RYTSY | KUVAT ISTOCKPHOTO JA TIMO HARTIKAINEN

Lääkehoidon arviointi parantaa potilasturvallisuutta, edistää 
terveydenhuollon tehokkuutta ja lisää moniammatillista yhteistyötä. 

On ilo huomata, kun sana kiirii eteenpäin hyvien kokemusten 
saattelemana. 

Potilasturvallisuuden 
SANANSAATTAJAT

L ääkehoidon arvioinnin mer-
kitys sai ansaitsemaansa 
huomiota tammikuussa 
2016, kun proviisori Jonna-
Carita Kanninen palkit-
tiin Vuoden Terveysteosta 

Tamron järjestämässä Health Awards 
-kilpailussa. 

Sopimus kaupungin kanssa
Kanninen on tehnyt yrityksensä 
MedFactorin kautta lääkehoi-
don   arviointeja Kuopion julkiselle 
 terveydenhuollolle jo parin vuoden 
ajan. LHKA-erityispätevöityneelle 
proviisorille niitä on ehtinyt kertyä sai-
raalan osastoilla, kotihoidossa ja terve-
yskeskuksissa jo yli 700 kappaletta.

– Aloitin vuonna 2012 farmasian 
täydennyskoulutusten suunnitteli-
jana Aducatessa, Itä-Suomen yliopis-
tossa, jossa suunnittelin Lääkehoidon 
arviointi -koulutuksen farmasisteille. 
Samalla sain ajatuksen oman yrityksen 
perustamisesta, Kanninen kertoo.

Aktiiviset yhteydenotot  Kuopion 
kaupungille poikivat Kanniselle 
lopulta pääsyn mukaan Hyvin-
vointitietojen yhteiskäytön edistämi-
nen (HYKE) -hankkeen lääkehoidon 
arviointiprojektiin, jonka rahoituk-
sesta vastasivat Kuopion kaupunki ja 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitra. Projektin päätyttyä Kuopion 
kaupunki jatkoi Kannisen sopimusta 
ostopalveluna.

– Alkuvaiheessa kiersin paljon eri 
toimipisteissä kertomassa lääkehoidon 
arvioinnista ja sen hyödyistä sairaan-
hoitajille ja lääkäreille. Viikkopalave-

rien yhteydessä keskustelimme käytän-
nön toteutuksesta ja suunnittelimme 
mahdollisimman kustannustehokkaita 
toimintamalleja, hän sanoo.

Säästöt eivät näy heti
Kannisen oma ensikosketus lääke-
hoidon arviointiin tapahtui hänen 
työskennellessään proviisorina Kera-
van  1. Apteekissa. Siellä hän tuotteisti 
lääkehoidon arviointipalvelun apteekki-
ympäristöön. Ennen ryhtymistään yrit-
täjäksi Kanninen ehti myydä ja tehdä 
apteekille kymmenkunta lääkehoidon 
arviointia.

– Apteekeissa on totuttu siihen, että 
lääkkeen toimituksen yhteydessä annet-
tava lääkeinformaatio kuuluu lääkkeen 
hintaan ja toimitusmaksuun. Siksi tun-
tui hyvältä, kun joku maksoi minun 
asiantuntijuudestani, Kanninen kertoo.

Kuopion kaupungin kohdalla lääke-
hoidon arvioinnista saatavien hyötyjen 
havainnollistaminen osoittautui suu-
reksi haasteeksi, sillä siitä saatavat sääs-
töt eivät näy heti.

– Asioiden perusteleminen oli han-
kalaa jo pelkästään vallitsevien tilas-

tointimenetelmien takia. Esimerkiksi 
kallista lonkkaleikkausta ei rekisteröidä 
lääkekuormasta johtuneen huimauksen 
aiheuttamaksi. 

Lääkehoidon arvioinnin sisäänajon 
vaikeudesta huolimatta kokemus on 
ollut positiivinen.

– Kuopiossa moniammatillisissa tii-
meissä on tapahtunut paljon oppimista 
eri ammattiryhmien välillä. Itse olen 
saanut sairaanhoitajilta paljon hyö-
dyllistä tietoa muun muassa osasto-
työskentelystä, Kanninen sanoo.

Kustannusvaikutusten 
seurantaa lisättävä
Kanninen näkee lääkehoidon arvioin-
nin tulevaisuuden valoisana, sillä 
sana kiirii eteenpäin hyvien koke-
musten saattelemana. Kun toimin-
taan saadaan Suomessa lisää tekijöitä, 
pystytään lääkehoidon arvioinnin 
kustannusvaikutuksista eri toimin-
taympäristöissä tekemään yhä tar-
kempaa analyysia.

– Nykyiset resurssit riittävät 
havainnoimaan lähinnä potilaiden 
voinnin muutoksia sekä heidän mah-
dollista kotiutumistaan. Palvelua on 
kuitenkin helpompi myydä julkiselle 
ja yksityiselle sektorille säästettyjen 
eurojen kautta, Kanninen toteaa.

Kanninen pitää tärkeänä hoidol-
lisen osaamisen kehittymistä, joka 
tapahtuu lääkehoidon arvioinnin 
ympärillä. Moniammatillisen yhteis-
työn ansiosta lääkäri pystyy muuta-
malla yhteistapaamisella muodosta-
maan entistä kokonaisvaltaisemman 
kuvan potilaan tilasta. ◊
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FORSSA:
PAINOPISTE TEHOSTETUSSA 
PALVELUASUMISESSA

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) lääkekeskuksen kaksi 
farmaseuttia tekevät vuosittain toista sataa eriasteista lääkehoidon 
arviointia. Aikaisemmin arviointien painopiste oli erikoissairaanhoidossa, 
mutta tällä hetkellä rajalliset resurssit on kohdistettu sosiaalihuollon 
piiriin kuuluviin palveluasumisyksiköihin.

– Käymme systemaattisesti läpi kaikkien palveluasumisyksikköjen 
asukkaiden lääkitykset. Tällä tavalla pystymme ennaltaehkäisemään 
esimerkiksi lääkityksestä johtuvia kaatumisia, jotka toisivat vanhuksen 
jossain vaiheessa erikoissairaanhoidon piiriin, kertoo FSHKY:n johtava 
farmaseutti Pilvi Moberg.

Palvelukeskuksissa tehtäviä arviointeja toteutetaan yhteistyössä lää-
kärin ja lääkkeitä toimittavan apteekin kanssa. Tarvittavista muutoksista 
sovitaan heti kierroksen yhteydessä. Toimipaikoissa järjestetään myös 
henkilökunnalle suunnattua lääkehoidon koulutusta ja tietoiskuja.

Muutoksesta huolimatta perusterveydenhuollossa, erikoissairaan-
hoidossa ja kotihoidossa toteutettavia eriasteisia lääkehoidon arvioin-
teja tehdään edelleen viikoittain. Kotihoidon arvioinnin osalta FSHKY 
osallistui viime vuonna ILMA-tutkimukseen (Iäkkäiden Lääkehoidon 
Moniammatillinen Arviointi), joka kannusti kotisairaanhoidon, lääkärin ja 
farmasian ammattilaisen tiiviiseen yhteydenpitoon.

– Kuntayhtymällä on yhteinen potilastietojärjestelmä, jota käyttävät 
myös sosiaalihuollon palveluasumisyksiköt sekä Forssan seudun kotihoi-
don yksityiset toimijat. Tämä parantaa hoidonseurantaa kaikilla sektoreil-
la, kiittelee Moberg.

LÄÄKEHOIDON ARVIOINNISSA 
HYVIÄ ESIMERKKEJÄ YMPÄRI SUOMEA

VAASA:
LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄ ARVIOINNIN TUKENA

Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksessä farmaseutti 
Marianne Kuusisto arvioi potilaiden lääkehoitoa ennal-
ta sovittujen kriteerien pohjalta. Niitä ovat muun muassa 
korkea ikä, runsas lääkitys ja sen muutokset sekä kotilää-
kityksen epäselvyydet. Etusijalla ovat ne potilaat, jotka 
siirtyvät päivystyksestä keskussairaalan vuodeosastolle.

Tieto haastateltavasta potilaasta tulee sairaanhoitajilta 
Cetrea Anywherium -logistiikkaohjelman kautta. Vuoden 
verran käytössä ollut järjestelmä on helpottanut mer-
kittävästi lääkehoidon arviointien ympärillä tapahtuvaa 
tietoliikennettä.

– Näen ohjelmasta potilaan perustiedot, tehdyt 
toimenpiteet ja vuodepaikan. Lisäksi saan sieltä selville 
pian osastolle siirrettävät potilaat. Pyrin haastattelemaan 
heidät ensiksi, Kuusisto kertoo.

Potilaan haastattelussa Kuusisto käyttää apunaan 
reseptejä, lääkelistoja, lähetteitä, potilaiden mukanaan 
tuomia lääkepakkauksia, omaisia sekä kotisairaanhoidon 
arkistoja. Muutamia potilaita poimitaan tarkempaan arvi-
ointiin, joka tehdään toisen osastofarmaseutin toimesta.

– Suurimpana haasteena on selvittää, onko potilas 
muistanut annostukset oikein ja onko hän mahdollisesti 
muokannut lääkitystään oma-aloitteisesti. Kyselen aina 
myös käsikauppalääkkeiden, vitamiinien ja luontaistuot-
teiden käytöstä, Kuusisto listaa.

Jos potilas kotiutetaan suoraan päivystyksestä, tarkis-
taa Kuusisto vielä siellä mahdollisesti määrättyjen lääk-
keiden yhteensopivuuden kotilääkityksen kanssa. Tukena 
käytetään ikääntyneiden lääkityksen tietokantaa sekä 
riskiryhmien kohdalla munuaisten toiminnan arviointia.
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TERVEISIÄ SAIRAALA- JA TERVEYS-KESKUSFARMASIAN PÄIVILTÄ!
Farmasialiitto ja Oriola järjestivät maaliskuussa Espoossa Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian kevätkoulutuspäivät.Koulutuksen osiossa ”Näin meillä tehdään lääkehoidon arvioinnit” esiteltiin hyviä käytäntöjä eri puolilla Suomea.



Tiesitkö tämän 
Prostaforcesta?

Jo lähes joka toisella yli 50-vuotiaalla miehellä on jonkin-
asteisia eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun oireita.  Oireita 
on pitkään hoidettu sahapalmun hedelmäuutteesta valmiste-
tulla Prostaforce® kasvirohdosvalmisteella, jonka tehosta ja 
siedettävyydestä on saatu vakuuttava näyttö useissa erilaisissa 
kliinisissä tutkimuksissa (1-6).

EDUT KÄYTTÄJÄLLE: 
• 1 kapseli päivässä riittää
•  hyvin siedetty, vähän haittavaikutuksia
•  vaikutus ilmenee jo 2-4 viikon käytön jälkeen
•  vähän yhteensopimattomuuksia muiden lääkkeiden   
   kanssa
•  ei aiheuta libidon häviämistä tai erektiohäiriöitä 
•  voidaan käyttää jatkuvasti tai pitkinä kuureina 
   turvallisesti 

Lue lisää Prostaforce® 
–valmisteesta ja sen 
käytöstä osoitteesta 
www.prostaforce.fi 
tai Tamron eLearning-
ympäristö OLLI 
opinahjosta, 
kohdasta 
Tuotetietoa.

VIITTEET: 
1) Trsinar B, Lovsin M, Bratus D, Parac I, Kreft S. Efficacy and safety of drug with plant extract of saw 
palmetto in patients with lower urinary tract symptoms because of benign prostate hypeplasia. Zdrav 
Vestn 2014: 83: 26-35
2) Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with  a 
saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. Phytother Res. 2012 Apr 23. doi: 10.1002/
ptr.4696.
3) Comparison of phytotherapy (Permixon) with finasteride in the treatment of beningn prostate hy-
perplasia. A randomized international study of 1098 patients. Carraro J et al. The Prostate; 29: 231-40
4) Natural treatment of BPH. A practical experience report on Prosta-Med® (Prostaforce). Riedi E, 
Schoop R, Suter A. 2004.
5) Serenoa repens (Permixon): a review of its pharmacology and therapeutic efficacy in benign 
prostatic hyperplasia. Plosker GL, Brogden RN. Drugs Aging 1996; 9: 379-95
6) Serenoa repens for bening prostatic hyperplasia. Wilt T, Ishani A, Mac Donald R. (Cochrane Review) 
In: The Cochrane Library; 1. Oxford Update Software 2003

Prostaforce® sisältää sahapalmu-uutetta. Jos olet allerginen sahapalmulle, olet menossa leikkaukseen 
tai sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, älä käytä tuotetta. Ei suositella käytettäväksi 
samanaikaisesti muiden hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvuun tarkoitettujen lääkkeiden tai antiko-
agulanttien kanssa. Varmista lääkärin tutkimuksella, että virtsaamisvaivat johtuvat hyvänlaatuisesta 
eturauhasen suurenemisesta eikä taustalla ole muu vakava sairaus. Tutustu pakkausselosteeseen en-
nen valmisteen käyttöä. Markkinoija A.Vogel Oy.

Hinta 1.3. lääketaksassa 30 kaps. 22,48€, 90 kaps. 49,63€.

Vain apteekista!

HELSINKI:
KEHITYSPROJEKTISTA 
PYSYVÄKSI PALVELUKSI

Helsingin Meilahdessa sijaitsevalla HUS:n 
päivystyspoliklinikalla kotilääkityksen sel-
vittämistä ja lääkehoidon arviointeja tekevä 
HUS-Apteekin farmaseutti Erika Kukkola 
on toiminut nykyisessä tehtävässään vii-
me elokuusta lähtien. Projektirahoituksella 
käynnistynyt hanke oli luonnollinen jatkumo 
farmaseutti Marja Nuoran ja proviisori Lotta 
Tyynismaan aikaisemmin tekemille sairaala- ja 
terveyskeskusfarmasian  erikoistumiskoulu-
tuksen opintotutkimuksille, joissa selvitettiin 
tulovaiheen lääkehoitoprosessia sekä potilaiden 
kotilääkityksiä ja tehtiin lääkehoidon arviointeja.

– Asiakkaat ovat ensisijaisesti kirurgian 
erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita, joiden 
kotilääkitys selvitetään ja lääkehoitoja arvioi-
daan tunnistettujen riskien perusteella. Hoitajat 
ottavat myös yhteyttä kohdatessaan heille 
tuntemattoman lääkkeen, Kukkola kertoo.

Päivystyksessä toimivan farmaseutin uuden 
toimenkuvan myötä lisääntynyt moniam-
matillinen yhteistyö on saanut kiitosta niin 
lääkäreiltä kuin hoitajilta. Aikaisemmin potilas 
saattoi siirtyä jatkohoitoon osastolle ilman, että 
hänen lääkitystään tiedettiin. Nyt farmaseutin 
potilastietojärjestelmään kirjaamat tiedot ovat 
kaikkien HUS:n toimipaikkojen saatavilla.

– Arviointia helpottavaa pohjatietoa kotilääk-
keistä saan muun muassa kotisairaanhoidosta 
ja e-resepteistä. Hyvistä lähteistä huolimatta 
arviointi on haastavaa, sillä joillakin potilailla on 
käytössään jopa 20–30 eri lääkettä, Kukkola 
sanoo.

Hankkeen tulosten perusteella noin kymme-
nen vuotta jatkunut puolipäiväinen osasto-
farmasiapalvelu on laajennettu kokopäiväiseksi, 
jotta kotilääkityksen selvittäminen ja lääke-
hoidon arvioinnit pystytään sisällyttämään 
pysyvästi farmaseutin toimenkuvaan.



PROVIISORIVERKOSTO ALAN MUKANA 
MUKAVASSA NOUSUKIIDOSSA
Proviisoriverkosto on 
Farmasia liiton proviisori- 
ja proviisoriopiskelija-
jäsenten oma verkosto, 
jonka johtoryhmässä 
vallitsee into ja palo alan ja 
ammatin kehittämiseen. 

TEKSTI PROVIISORIVERKOSTO   | KUVA PETRI LAURILA

A. Mikä on roolisi 
Proviisoriverkostossa? 

B. Miksi lähdit   
Proviisoriverkoston  

                toimintaan mukaan?

C. Mikä olisi 
unelmatyösi?
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P roviisoriverkosto järjestää pro-
viisoreille yksilöityjä koulutuksia 
ja tilaisuuksia, jotka ovat avoimia 

myös opiskelijajäsenille. Verkoston toi-
mintaa ohjaa johtoryhmä, joka toimii 
läheisessä yhteistyössä Farmasialiiton 
Erityisvaliokunnan kanssa.

Pidempiaikaisten Farmasialiiton 
jäsenten mielissä voi kummitella 
edelleen Proviisoriliitto, joka oli ennen 
Farmasialiiton organisaatiouudistusta 
yksi liiton jäsenyhdistyksistä. Proviiso-
riliiton kautta kaikki proviisorijäsenet 
kuuluivat myös Farmasialiittoon. 

Nykyään proviisorien ammatillisia 
ja koulutuksellisia asioita käsittelee 
Erityisvaliokunta ja kollegiaalista 
yhteishenkeä vaalii Proviisoriverkosto 
viestinnän ja tapahtumien muodossa. 
Proviisorien edustus ei siis ole hävin-
nyt mihinkään – toiminnan organisointi  
vain on muuttunut.

Kuvassa vasemmalta: Ville Perälä, Petra Vuorinen, Maiju Järvinen, Johanna Yli-Öyrä, Annika Nurmimäki, Riikka Leppänen, Suvi Luukko, 
Sanna-Mari Määttä, Lotta Tyynismaa, Anni Wartiainen ja Arto Puranen. 
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Petra Vuorinen, 
proviisori (päätoiminen  
kauppatieteiden opiskelija)
                                                     

Proviisoriverkoston puheenjohtajan  
nuijaa heiluttelen.
Ylimääräinen vapaa-aika pitää 
käyttää hyödyllisesti. Tässä 

toiminnassa tapaa säännöllisesti 
kollegoita eri puolilta Suomea ja pysyy 
ajan tasalla alan muutoksissa.

Unelmatyössä voisin yhdistää 
farmaseuttisen laatuosaamisen, 

kaupallisen innovatiivisuuden ja 
matkustelun. Esimerkiksi kansainvälinen 
vientiekspertti uutta terveysteknologi-
aa kehittävässä yrityksessä olisi hyvin 
lähellä tätä haavetta.

Riikka Leppänen, 
proviisoriopiskelija
                                                     

Olen Proviisoriverkoston 
varapuheenjohtaja. Toimin myös 

johtamiskoulutustyöryhmän puheen-
johtajana. 

Halusin päästä mukaan suunnittele-
maan ja järjestämään erityisesti 

proviisorikuntaa kiinnostavia tapahtu-
mia. Proviisoriverkoston johtoryhmä on 
mainio paikka pysyä ajan tasalla alan 
ajankohtaisista asioista ja päästä itsekin 
vaikuttamaan. Järjestöaktiivina tutustuu 
myös suorastaan väkisin moniin kivoihin 
tyyppeihin eri sektoreilta. 

Unelmatyössäni ratkoisin ongelmia, 
parantaisin moni lääkittyjen 

elämänlaatua ja aikaansaisin ahaa-
elämyksiä niin itsessäni kuin muissakin 
ihmisissä esimerkiksi koulutusten ja 
lääkeneuvonnan kautta. 

Sanna-Mari Määttä, 
proviisori (lääketeollisuus ja -tukku-
kauppa)
                                                     

Olen Proviisoriverkoston 
johtoryhmän toinen varapuheen-

johtaja.
Olen ollut aktiivijäsen Farmasialiiton 
toiminnassa vuodesta 2009 lähtien. 

Halusin jatkaa mielekkääksi ja antoisaksi 
kokemaani järjestötyötä myös 
proviisoriksi valmistumiseni jälkeen.

Martti Ahtisaaren saappaiden 
kokeilu voisi olla mielenkiintoista.

Suvi Luukko,
proviisori (apteekki)
                                                     

Proviisoriverkoston virtuaalisen 
rahakirstun konkreettinen vartija.  
Proviisoriverkoston johtoryhmän 
toiminta oli luonteva jatko 

Proviisoriliiton hallitukselle. Johtoryh-
mätyöskentely on keino pitää 
yhteyttä tuttuihin ja toisaalta myös 
mahdollisuus tavata uusia kollegoita. 
Sitä kautta pysyy myös tietoisena alan 
uusista tuulista. Toisin sanoen: kivaa ja 
hyödyllistä. 

Voisin olla vaikkapa meganano-
poliittinen yliproviisori tai sitten 

Intergalactic Wizard of Pharmacy.

Arto Puranen, 
proviisoriopiskelija
                                                     

Toimin Proviisoriverkoston 
johtoryhmän sihteerinä. 
Olen toiminut aikaisemmin 
hyvinkin aktiivisesti luottamus-

toimissa Farmasian opiskelijayhdistys 
Fortis ry:ssä ja pienen hengähdystau-
on jälkeen huomasin kaipaavani jotain 
vastaavaa. Proviisoriverkosto vaikutti 
luontevalta vaihtoehdolta.

Vaikka sanotaankin, että työtä ja 
harrastusta ei saisi yhdistää, 

luulisin että kalastusoppaana 
toimiminen olisi vallan mukavaa. 
Työpaikkana voisivat toimia esimer-
kiksi Uuden-Seelannin kalavedet!

Lotta Tyynismaa, 
proviisori (sairaala)
                                                     

Erityisvaliokunnan yhteyshenkilö.

On tärkeää, että tieto kulkee 
EVK:n ja Proviisoriverkoston 

välillä. Lisäksi johtoryhmässä on 
paljon kivoja kollegoita opiskeluajoil-
ta, joita ei tulisi muuten enää usein 
nähtyä. 

Tällä hetkellä olen hyvin lähellä 
unelmatyötäni! Haluaisin 

työskennellä lääkitysturvallisuuskoor-
dinaattorina tai kliinisenä proviisorina, 
osana moniammatillista tiimiä ja 
lähellä potilasta. Näihin liittyvän 
tutkimuksen tekeminen ja ohjaaminen 
olisi myös osa unelmatyötäni.

Ville Perälä, 
proviisori (lääketeollisuus)
                                                     

Olen mukana Proviisoriverkoston 
tapahtumien järjestämisessä ja 

viestinnässä.
Haluan olla ajamassa proviisorei-
den asemaa ja yhteisöllisyyttä 

Suomessa. Pääasiassa sisään minut 
veti kuitenkin mahtava meininki.

Unelmatyössäni haluan haastaa 
itseäni ja kehittää lääkealaa, 

vaatimattomasti maailmaa parantaen 
työpäivä kerrallaan.

Alpo Turunen, 
proviisoriopiskelija
                                                     

Olen Proviisoriverkoston Kuopion 
opiskelijayhteyshenkilö.
Haluan olla mukana tekemässä 
verkostoa näkyvämmäksi 

opiskelijoille.
Panimomestarina saisin olla 
tekemisissä Valviran, myyntilupien 

ja laadunvalvonnan kanssa, mutta 
tuotetta pääsisi itse myös testaa-
maan!

Anni Wartiainen, 
proviisoriopiskelija
                                                     

Olen Proviisoriverkoston 
Helsingin opiskelijayhteyshenkilö.
Toimin aiemmin Proviisoriliiton 
opiskelijayhdyshenkilönä, joten 

Proviisoriverkoston toimintaan 
mukaan lähteminen tuntui luontevalta 
siirtymältä. Proviisoriverkoston kautta 
pääsee tapaamaan kollegoita – se 
antaa loistavan mahdollisuuden 
vaikuttaa alamme tulevaisuuteen.

Lukiossa haaveilin eläinlääkärin 
ammatista, mutta farmasian 

löydettyäni olen halunnut erikoistua 
kliiniseen farmasiaan. Haluaisin 
työssäni vaikuttaa rationaaliseen 
lääkkeiden käyttöön, lääkitysturvalli-
suuteen ja täten terveydenhuoltoon 
Suomessa.

Annika Nurmimäki, 
proviisori (lääketeollisuus)
                                                     

Toimin Farmasialiiton 
johtamiskoulutus työryhmässä, 
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vastaan tiettyjen Proviisoriverkoston 
tapahtumien organisoinnista sekä 
osallistun viestintään. Leivon 
tarvittaessa korvapuusteja kokouksiin.

Harkitsin järjestötoimintaa jo 
opiskeluaikana, mutta pelkäsin, 

ettei aika riitä. Kun kuulin Proviisori-
verkostosta, halusin tulla tutustu-
maan toimintaan. Kuinka ollakaan, 
päädyin jäseneksi johtoryhmään.

Haaveenani on luoda ura 
lääketeollisuuden parissa tai 

perehtyä kliiniseen farmasiaan 
perusteellisemmin.  Kaikenlaiset 
koulutus- ja opetustehtävät 
kiinnostavat.

Johanna Yli-Öyrä, 
proviisoriopiskelija
                                                     

Proviisoriverkoston viestintä on 
pääaluettani. Autan esimerkiksi 

nettitoimintojen ylläpidossa ja 
valmistelen ohjeita, mainoksia ja 
esitteitä.

Arvostan johtoryhmän ihmisiä ja 
halusin tutustua nykyiseen 

toimintaan. Lisäksi kaipasin jotain 
järjestöaktiviteettia sekä vaikuttamis-
mahdollisuuksia, jotka eivät olisi liian 
intensiivisiä. Sain mitä halusinkin!

Unelmatyöni olisi ehdottomasti 
paleontologi! Oikeassa elämässä 

työnimike ei ole kaikki kaikessa, mutta 
haluan saada asioita aikaan ja 
helpottaa ihmisten elämää suoraan tai 
välillisesti. Luotan siihen, että silmät 
avoinna kulkiessa tällainen työ tulee 
vastaan.

Kati Heiskanen, 
proviisori (yliopisto ja apteekki)
                                                     

Proviisoriverkoston johtoryhmän 
jäsen ja edustaja esimerkiksi 

Kuopion tapahtumissa.
Proviisoriverkoston johtoryhmän 
toiminta on loistava tapa tehdä 

yhteistyötä kollegoiden kanssa ja 
tavata uusia tuttavuuksia. Proviisori-
verkosto paitsi yhdistää kollegat, pitää 
lisäksi ajan hermolla alalla tapahtuvista 
uutisista ja tapahtumista.

Työ on unelmatyöni, kun se on 
antoisaa, haastavaa ja mielekästä!

Maiju Järvinen, 
proviisori (apteekki)
                                                     

Kuulun johtamiskoulutustyöryh-
mään ja toimin yhdyshenkilönä 

Rajaton Farmasia Suomen ja 

Proviisoriverkoston välillä. Lisäksi 
auttelen ja ideoin siellä, missä 
tarvitaan.

Proviisoriverkosto tarjoaa 
näköala- ja vaikutuspaikan alan 

asioihin. Lisäksi tutustuu huikeisiin 
kollegoihin, joiden kanssa jakaa 
ajatuksia ja näkökulmia ja pääsee 
osalliseksi mielenkiintoisiin tapahtu-
miin. 

Unelma-ammatissa pääsen 
hyödyntämään johtajuutta, 

psykologista silmää ja farmasian 
asiantuntijuutta – haluan tehdä 
moniammatillista tiimityötä ja parantaa 
ihmisten elämänlaatua. Haluaisin 
osallistua myös kriisialueiden tai 
kehitysmaiden lääkehuollon 
kehittämiseen. 

Mari Kuuttila, 
proviisori (apteekki)
                                                     

Toimin Proviisoriverkoston 
johtoryhmän ja johtamiskoulutus-

työryhmän jäsenenä. 
Aluksi lähdin mukaan johtamiskou-
lutustyöryhmän muodossa ja 

seuraavana vuonna liityin johtoryh-
mään. Houkutus liittyä proviisorien 
omaan verkostoon kuulemaan 

Kuvassa vasemmalta: Ville Perälä, Petra Vuorinen, Maiju Järvinen, Johanna Yli-Öyrä, Annika Nurmimäki, Riikka Leppänen, Suvi Luukko, 
Sanna-Mari Määttä, Lotta Tyynismaa, Anni Wartiainen ja Arto Puranen. 



Arvottava palkinto 
on noin 600 euron 

arvoinen Pelago 
Brooklyn -polkupyörä.

Jokainen numero on uusi 
mahdollisuus osallistua.

ANNA PALAUTETTA 
LEHDESTÄ  
JA VOITA 
PELAGO-POLKUPYÖRÄ

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä leh-
den ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki 
Otavamedia OMA:n tuottamien lehtien lukijat. Voit 
osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron 
yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden 
numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, 
jotka ilmestyvät kevätkaudella 2016. Palkinnon arvon-
taan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 
1.8.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kir-
jeitse. Syksyn lukijapalkinnon Apple Watch -älykellon 
voitti Diacor-lehden 2. numeron lukija Hannele Spring.

Vastaaminen  
on helppoa ja nopeaa!

1. Kirjaudu osoitteeseen 
www.mcipress.fi/farmasia
2. Merkitse numerosarja 785362
3. Tämän jälkeen pääset 
lukijakyselyyn klikkaamalla  
Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

2/2016

HOITOA ENNEN SAIRAUTTADEBATTI
Apteekeilla on suuri rooli tyypin 2 
diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

Apteekkialan kilpailurajoitusten 
vähentämistä ajava Antero Vartia 
piipahti Farmasialiitolla. 

PALKKATUTKIMUKSEN TULOKSET
Farmaseuttien ja proviisorien 
palkat sektoreittain vuonna 2015.

EKSOTIIKKAAETELÄN

Matkailu ja 
maahanmuutto 
lisääntyvät – 
entä trooppiset 
tartuntataudit 
Suomessa?

Mukana Galenos!
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asioista ensimmäisten joukossa ja 
vaikuttamaan proviisorien asemaan ja 
asioihin oli liian suuri! Verkostotoi-
minta on ollut luontaista jo opiskelu-
ajoista lähtien.

Unelmatyöni olisi päästä Fimealle 
tekemään apteekkitarkastuksia.

Marketta Hakkarainen, 
proviisori (apteekki)
                                                    

Kuulun johtamiskoulutustyöryh-
mään. Lisäksi pyrin auttelemaan 

erinäisissä hommissa, joihin kaivataan 
lisää tekijöitä.

Tutut Proviisoriverkostossa 
houkuttelivat mukaan kokouksiin. 

Seuraan vapaa-ajallakin alalla 
tapahtuvia muutoksia, joten tuntui 
luonnolliselta lähteä mukaan.

Olen joskus sanonut, että voisin 
olla kiertävä laivatarkastusprovii-

sori... Käytännössä minulle ei varmaan 
ole yhtä unelmatyötä: pääasia, että 
alan asiantuntijuus on työn keskiössä.

Marko Lamminsalo, 
proviisoriopiskelija
                                                    

Toimin Proviisoriverkoston 
viestinnässä sekä Savon aluejoh-

toryhmän yhteyshenkilönä.
Yhteistyö on tärkeää. Nykyään on 
saatavissa valtavasti tietoa ja 

osaamista, mutta terveydenhuoltoa 
on ajateltava ja kehitettävä kokonai-
suutena. Proviisoriverkoston 
toimijoilla oli mukaansatempaavaa 
halua kehittää alaamme potilaskeskei-
semmäksi.

Kliinisen datan mallintaminen ja 
tulosten hyödyntäminen potilaiden 

hoidossa. Digitalisaation ja ison datan 
hyödyntäminen terveydenhuollossa. 

Ville Kangas, 
proviisori (apteekki)
                                                    

Proviisoriverkostossa teen 
monenlaisia pikkuhommia 

taustalla, järjestän koulutuksia ja olen 
mukana viestinnässä.

Olen ollut jo pidemmän aikaa 
toiminnassa mukana ja uusien 

ihmisten tapaaminen on aina yhtä 
antoisaa. Kollegoilta saa tarvittaessa 
tukea ja erilaisia näkökulmia. Täällä 
pysyy hyvin perillä alan asioista ja 
pääsee vaikuttamaan liiton toimintaan 
ja sitä kautta alan asioihin. 

Unelmatyö voisi olla innovaattorei-
den johtaminen tai muu hyvin 

laajalla perspektiivillä oleva kehitystyö.

Kuviin eivät päässeet mukaan: Alpo Turunen, 
Kati Heiskanen, Mari Kuuttila, Marketta Hak-
karainen, Ville Kangas ja Marko Lamminsalo.

Seuraa toimintaa 
Facebookin Proviisoriver-
kosto-sivulla ja Fimnetin 

Proviisoriverkosto-
ryhmässä!



TAPAHTUMAT
Palstalla kerrotaan alan 

koulutuksista ja tapahtumista

PROVIISORINA PFIZERILLA

AIKA  MA 9.5.2016, KLO 12.30-17.00
PAIKKA PFIZER-TOIMITALO, TIETOKUJA 4, 00330 HELSINKI 

Oletko aina pohtinut, mitä proviisori voi tehdä työkseen lääketeollisuudessa? Ehkä työskentelet aptee-
kissa tai sairaalassa, mutta olet kiinnostunut vaihtamaan sektoria? Ehkä vielä etsit omaa juttuasi?

Proviisoriverkosto ja Pfizer järjestävät yhteistyössä ”Proviisorina Pfizerilla”-päivän. Tilaisuus on 
suunnattu jo työelämässä oleville, vastavalmistuneille sekä pian valmistuville proviisoreille, jotka ovat 
Farmasialiiton jäseniä. Tapahtuma on maksuton.  

OHJELMA  

12.30 Lounas 
13.15 Pfizer tänään ja huomenna 

Puhuja avoin
13.30 Tieteellisen asiantuntijan tehtävät

Eveliina Hämäläinen, Scientific Advisor
14.00 Tuotelaatu ja vastuunalaisen johtajan tehtävät lääketukkukaupassa 

Pasi Virta, Sr Manager Product Quality
14.30 Lääketurvatoiminta

Pauliina Ehlers, Safety Officer
15.00 Coffee break 
15.15 Lääkkeiden hinta ja korvattavuus

Johanna Virolainen, Pricing and Reimbursement Manager
15.45 Lääkemarkkinointi

Ville Nikkarinen, Country Portfolio Lead
Laura Hallapää, Country Brand Lead

16.15 Digitaalinen murros lääketeollisuudessa
Turo Pikkarainen, Head of Multi-Channel Communication Team
Annika Nurmimäki, Digital Product Specialist

16.45 Yhteenveto ja keskustelua 
Annika Nurmimäki

17.00 Tilaisuus päättyy 

Ilmoittautuminen 2.5.2016 mennessä: https://www.lyyti.in/pfizerproviisori 

FARMASIALIITTO KOULUTTAA

48 FARMASIA 2/2016



FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA

Puheenjohtaja, proviisori 
Kirsi Kvarnström 
050 368 9187

Toiminnanjohtaja, OTM  
Mika Leppinen  
050 373 5716

Koulutus- ja työvoimapoliittinen 
asiamies, proviisori 
Sanna Passi
050 466 7575

Järjestöasiamies, tradenomi
Joonas Rantanen
050 407 4876

Opiskelija-asiamies, farmaseutti 
Heidi Jäntti 
044 777 9052

Viestintäpäällikkö, FM
Riina Law
040 822 1721

Jäsenpalvelut
029 7010 1090 (arkisin klo 9–12)
jasenpalvelut@farmasialiitto.fi 

Työsuhdeneuvonta 
029 7010 1091 (arkisin klo 9–12)
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

Vielä ehtii hakea!
Suomen Farmasialiiton opiskelija-apurahat 2016

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa ajalla 1.1.– 31.12.2016 ulkomailla 
suoritettaviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin.

Apurahoja jaetaan enintään 5 000 €. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että hakija on liittynyt 
Farmasialiiton jäseneksi vähintään kuusi kuukautta ennen apurahan hakuajan alkamista. Apurahaa ei 
myönnetä samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena. Apuraha on henkilökohtainen.

Hakulomake on löydettävissä Farmasialiiton verkkosivujen jäsenalueelta (kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla) 
tai opiskelijavaliokunnan sihteeriltä sähköpostilla pyydettäessä. Hakulomakkeeseen tulee liittää erillinen tulo- 
ja menoarvio.

Hakuaika alkaa 1.2.2016 ja hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 29.4.2016 
opiskelijavaliokunnan sihteerille sähköpostitse osoitteella heidi.jantti@farmasialiitto.fi tai 
postitse; osoitteella

Suomen Farmasialiitto/apurahat 
Mäkelänkatu 2 A 3. krs, 
00500 Helsinki 

Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lisätietoja saa opiskelijavaliokunnan sihteeriltä 
heidi.jantti@farmasialiitto.fi tai p.044 777 9052.

Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä viimeistään toukokuun 2016 loppuun mennessä.

HAKUKUULUTUS                                          www.farmasialiitto.fi

TOIMITA HAKEMUKSET LIITTEINEEN VIIMEISTÄÄN 29.4.2016
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33 PÄIVÄN PIINA
TEKSTI MINNA RINNE   | KUVAT FARMASIALIITON ARKISTO

Vuosi 1983 on Farmasialiiton histo-
riassa tärkeä merkkipaalu. Tuolloin 
käytiin läpi voittoisa apteekkisekto-
rin lakko, jossa palkkatason ohella 
parannettiin myös jäsenkunnan 

ammatillista arvostusta ja Farmasialiiton painoar-
voa edunvalvontajärjestönä.

Lakon syynä oli puhtaasti palkkariita, joka 
taas oli seurausta työmarkkinoilla jo pidem-
män aikaa harjoitetusta palkkapolitiikasta ja 
yksinkertaisesti palkankorotusperusteiden 
virheellisyydestä: apteekkien farmaseutit ja 
proviisorit olivat vajonneet edeltävällä vuosi-
kymmenellä palkkakuoppaan. Vuoden 1983 
sopimuskierroksella alipalkkauksen tuntu-
vasta korjaamisesta tehtiin Farmasialiiton tär-
kein tavoite. Liiton jäsenistö ilmoitti olevansa 
valmis työtaisteluun, ellei ratkaisua muuten saada 
aikaiseksi.

Raamisopimusta ei syntynyt. Apteekkilakko 
alkoi maanantaina 18.4.1983 klo 7 ja siihen osal-
listui noin 3 480 farmaseuttisen henkilöstön 
edustajaa apteekkisektorilta ja 215 kuntasekto-
rilta.

Neuvottelut lakon lopettamiseksi olivat vai-
keat.  27. lakkopäivänä valtakunnansovittelija jätti 
vihdoin osapuolille ratkaisevan sopimusehdotuk-
sen: palkkaratkaisun tasokorotukset alalle olisi-
vat seuraavalle sopimuskaudelle 12 prosenttia.  
Apteekkilakko loppui perjantaina 20.5.1983 klo 
7 kestettyään 33 päivää. 

Apteekkisektorin jäsenistön mielialat olivat 
korkealla voittoisan lakon jälkeen. Liitto oli saa-
vuttanut asettamansa tavoitteet. ◊

Lähteet: Suomen Farmasialiiton lakkoraportti. Apteekki-
lakko 18.4.–20.5.1983

MUISTATKO?
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B12-vitamiinin puutteen 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

BETOLVEX 100 tabl. pakkaus
korvattavuudet 1.3.2016 alkaen

Erityiskorvattava
(100%)

sairaudessa pernisiöösi anemia 
ja muut B12-vitamiinin 

imeytymishäiriöt.

Betolvex 1 mg (syanokobalamiini) kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu B12-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. 
Puutostiloissa puutoksen syy tulee selvittää ennen hoidon aloitusta. Annostus:  Aikuisilla aloitusannos on 2-4 tablettia 
vuorokaudessa. Ylläpitoannos on 1 tabletti vuorokaudessa. Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.  Korvatta-
vuus: Itsehoitolääke, lääkemääräyksellä erityiskorvattava (100%) sairaudessa pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin 
imeytymishäiriöt (korvausnumero 107). Lääkemääräyksellä rajoitetusti peruskorvattava (40%) pernisiöösi anemian ja mui-
den vaikeiden B12-vitamiinien imeytymishäiriöiden hoidossa (syanokobalamiini peruskorvausoikeus nro 376). Lisätieto-
ja: Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä, www.terveysportti.fi.  Markkinoija: Actavis Oy. 03/2016.
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SUOJAA ASETALDEHYDILTÄ

Milloin Acetiumia?
Jos käytät säännöllisesti haponestolääkkeitä tai kärsit 
helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamasta 
hapottomasta mahasta, suun bakteerit ja hiivat kykenevät 
elämään mahalaukussa. Nämä bakteerit ja hiivat tuottavat 
asetaldehydiä vähähappoisessa tai hapottomassa mahassa 
aina, kun nautit alkoholijuomia ja alkoholia tai sokeria si-
sältäviä elintarvikkeita.

Mitä on asetaldehydi? 
WHO:n alainen kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (IARC, 
International Agency for Research on Cancer) luokitteli vuonna 
2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholista sisäsyntyisesti 
muodostuvan asetaldehydin I-luokan ihmiselle syöpää 
aiheuttavaksi aineeksi eli karsinogeeniksi kuten esi-merkiksi 
asbestin, formaldehydin ja bentseenin.

Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain noin kolmen miljoonaan ruuansulatuskanavan uuteen syöpätapaukseen eli 
25 prosenttiin kaikista syövistä. Mahalaukun limakalvovauriosta ja toimintahäiriöstä (atrofisesta gastriitista) johtuva hapoton maha on 
mahasyövän suurin riskitekijä. Yli 500 miljoonan ihmisen maailmanlaajuisesti arvioidaan kärsivän hapottomasta mahasta, useimmiten 
tietämättään. Monissa elintarvikkeissa, virvoitus- ja alkoholijuomissa on asetaldehydiä, joiden pitoisuuksia ei vielä ilmoiteta (www.
biohit.fi > Tutkimus > Yleisöluennot ja www.biohit.fi > Laboratoriopalvelut > Asetaldehydin määritys elintarvikkeista).

www.gastropanel.fi > Missä testiin? Verinäytteestä tehtävä GastroPanel-tutkimus paljastaa luotettavasti  
helikobakteeri-infektion ja oireettoman atrofisen gastriitin, joka aiheuttaa hapottoman mahan (www.biohit.fi/Sijoittajat/

Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 12.5.2015, Suolistosyövän seulonta, nykyaikainen kotimainen ratkaisu,  
http://ar.iiarjournals.org/content/35/5/2873.full ja Lisatietoja.pdf).

 
www.biohit.fi > Tutkimus: Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma bio-

markers, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147.
 

www.biohit.fi > Sijoittajat > Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 20/07/2012 Biohit Oyj:n Acetiumille on myönnetty  
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Käynnissä olevat tutkimukset Acetium-tuotteilla
•	Acetium-imeskelytabletin vaikutus nikotiiniriippuvuuteen ja tupakoinnista luopumiseen.
•	Acetium-kapselin vaikutus päänsärkykohtausten ennaltaehkäisyssä migreeniä tai sarjoittaista  

päänsärkyä sairastavilla henkilöillä. Lisätietoa tutkimuksista -> www.biohit.fi/tutkimus

Acetium suojaa vatsaa

Acetium®-kapseli aterioiden ja alkoholinkäytön yhteydessä  
otettuna sitoo tehokkaasti asetaldehydiä mahalaukussa.

Acetium suojaa suuta

Acetium®-imeskelytabletti sitoo suussa alkoholinkäytön aikana  ja 
tupakoinnin seurauksena syntyvää asetaldehydiä. Uusi maku salmiakki!

Lue lisää: www.acetium.fi

Testaa kuinka paljon sinä altistut asetaldehydille > www.acetium.fi/testi

Acetium on CE-merkitty tuote. Acetium-kapselit ja -imeskelytabletit 
valmistetaan Suomessa ja niitä on saatavilla apteekeista kautta maan.


