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ERITYISNEUVONTAA
VAATIVA ITSEHOITOLÄÄKE

Duraphat® 5 mg/g hammastahna
saatavilla 3 tuubin monipakkauksessa
Suositeltava määrä 3 kuukauden ajaksi*
SAATAVILLA
APTEEKEISTA

Duraphat® 5 mg/g hammastahna suojaa hampaiden reikiintymiseltä
•
•
•
•

Sisältää yli 3 kertaa enemmän fluoria kuin tavallinen hammastahna
Käyttö kun karisriski on kohonnut
Suun kuivuus lisää usein hampaiden reikiintymistä
Kuivuus voi lisääntyä jos käytössä on useita eri lääkityksiä

Saatavilla ainoastaan apteekeista hampaiden reikiintymisen ehkäisyyn
suuhygienistin, sairaanhoitajan, hammaslääkärin tai lääkärin suosituksella
* Duraphat® 5mg/g hammastahna kariesriksissä oleville yli 16-vuotialle potilaille.
DURAPHAT® 5 mg/g hammastahna

Vaikuttava aine: 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm). Käyttöaiheet: Aikuisten ja nuorten hammaskarieksen ehkäisy etenkin, jos vaarana on useiden hampaiden karies (kruunu- ja/
tai juurikaries). Annostus ja antotapa: Ainoastaan ≥ 16-vuotiaiden potilaiden käyttöön. Hampaat harjataan huolellisesti 3 kertaa päivässä, jokaisen aterian jälkeen. Hammasharjalle annostellaan 2 cm hammastahnaa (sisältää
3-5 mg fluoria) ja hampaat harjataan pystysuorin liikkein ienrajasta alkaen purupintaa kohti. Huolellinen hampaiden harjaus kestää noin kolme minuuttia. Antotapa: Hammaslääkintään. Ei saa niellä. Vasta-aiheet: Yliherkkyys
vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Valmiste ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille nuorille ja lapsille. Valmisteen fluoripitoisuus on korkea. Useiden eri fluorilähteiden käyttö voi
aiheuttaa fluoroosia. Potilaan fluorin kokonaissaanti on arvioitava ennen valmisteen käyttöä. Suositeltava fluoridi-ionien kokonaissaanti kaikista fluorilähteistä on 0,05 mg/kg/vrk, enintään 1 mg/vrk. Valmisteen käytön aikana on vältettävä fluoritabletteja, -tippoja, -purukumia, -geelejä, -lakkoja, fluorattua vettä ja fluorattua suolaa. Valmiste sisältää natriumbentsoaattia, joka saattaa lievästi ärsyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja. Yhteisvaikutukset:
Ei tunneta. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, ellei riskejä ja hyötyjä ole arvioitu huolellisesti. Haittavaikutukset: Esiintyvyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):
polttelun tunne suussa. Harvinaiset: yliherkkyysreaktiot. Pakkaukset: 1 x 51 g pakkaus tai 3 x 51 g pakkaus Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Reseptilääke. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto, Pharmaca Fennica, Colgate-Palmolive
A/S, Bredevej 2, DK-2830 Virum, Tanska. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 6.10.2016 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
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ILMOITUS

UUTUUS!

Kasviperäisessä
kapselissa
10 miljardia
maitohappo
bakteeria

VUOROKAUSIANNOS
1 KAPSELI SISÄLTÄÄ:
maitohappobakteereita
10 x 109 (miljardia) cfu
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus reuter
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus
D3-vitamiinia 10 µg (200 %*)
*vuorokautisen saannin
vertailuarvosta

VAIN APTEEKISTA!

Seitsemän luonnollista
maitohappobakteerikantaa

M

aitohappobakteerit elävät ja vaikuttavat eri kohdissa suolistoa,
ja ne eroavat ominaisuuksiltaan
monin tavoin. LACTO SEVEN sisältää
seitsemää erilaista kylmäkuivattua,
suojattua, luonnollista maitohappobakteerikantaa, ja ne ovat lähtöisin kolmesta eri bakteerisuvusta. LACTO SEVENin
maitohappobakteerikannat viihtyvät
pääosin paksusuolessa, mutta osa kannoista elää myös eri osissa ohutsuolta.
LACTO SEVEN -maitohappobakteereilla on Bio-Support™-suojaus, joka

ympäröi bakteerit proteiini-hiilihydraattiseoksella. Suojauksen ansiosta
bakteerit kestävät mahan happamuutta. Suojaus säilyttää ne elävinä ja
toimintakykyisinä suolistoon saakka.
Suolessa bakteerit kiinnittyvät suolen
seinämään ja lisääntyvät.
Kaikissa LACTO SEVEN -tuotteissa on
maitohappobakteerien lisäksi D-vitamiinia, joka vahvistaa vastustuskykyä.
LACTO SEVEN Original sisältää myös
inuliini-kuitua, jolla on tärkeä rooli
toimia erityisesti bifidobakteerien

ja laktobasillien ravintona. Inuliini
nopeuttaa uusien hyvien bakteerien
asettumista suoleen. LACTO SEVEN
Strong, LACTO SEVEN Kids ja LACTO
SEVEN Chew eivät sisällä inuliinia.
LACTO SEVEN sopii kaikenikäisille.
Tuotteita voidaan käyttää päivittäin
tai kuuriluontoisesti. Tuotteet sopivat
käytettäväksi myös raskauden ja imetyksen aikana. LACTO SEVEN Chew
ja KIDS sopivat myös perheen pienimmille, yli 1-vuotiaista lähtien. Ne on
makeutettu ksylitolilla.

Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.

www.lactoseven.fi
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Vaikuttamista
Hyvin useat pohtivat vaikuttamistyön olevan vain sitä, että tavataan
poliitikkoja ja korkeita virkamiehiä, ja tätä työtä tekisivät ainoastaan siihen erikoistuneet henkilöt. Kyllä se on näinkin, mutta vaikuttamista tapahtuu myös ihan arkipäiväisissä asioissa, ja ne saattavat olla arvokkaampia vaikutuksen kohteita.
Lääkeasioiden uudistus on käynnissä. Kyseisen uudistuksen
aikana tullaan näkemään varmasti monia avauksia ja keskusteluita muun muassa siitä, miten apteekkijärjestelmää tulisi uudistaa
tai kuka apteekin voi omistaa. Itse asiassa jo tänä kesänä on nähty
avauksia siitä, että itsehoitolääkkeitä voitaisiin siirtää päivittäistavarakauppaan myytäväksi. Esimerkkinä käytetään nikotiinikorvaustuotteiden myynnin vapauttamista.
Samalla tänä kesänä ammattiapteekki sai hienon ”puolustuspuheenvuoron” näyttävän potilastapauksen yhteydessä. Puhun Petteri Orpon tapauksesta, jossa hän oli mennyt apteekkiin hakemaan
närästyslääkettä, mutta neuvonnan lopputuloksena oli siirtyminen
päivystykseen sydänkohtauksen vuoksi.
Haastattelu ei ollut varsinainen puolustuspuheenvuoro, ja siksi
käytin lainausmerkkejä, mutta se toi ammattikunnan osaamisen
erinomaisesti keskiöön. Samalla se nosti esille myös lääkeneuvonnan, sillä aikaisemmin keskustelua on käyty lähinnä näkökulmasta: kenen omistamalla hyllyllä lääkepaketin pitää seistä? Tämä
on tärkeää, sillä hyvin arkinen asia, lääkeneuvonta, nosti esiin koko
ammattikunnan osaamisen ja hyödyn. Potilastapaus, joita varmastikin tapahtuu säännöllisesti, joskaan ei ihan jokapäiväisesti,
toi ammattitaitoa koko kansan tietoisuuteen. Sitä ei markkinoitu,
siihen ei käytetty mediatoimistoa, mutta se nousi otsikoihin
nimenomaan hyvin tehdyn työn ja oman alamme osaamisen
kautta.
Tapauksen johdosta toimittaja kysyi minulta, kuuluuko
potilaiden ohjaaminen terveydenhuollon piiriin työtehtäviimme ja onko tämä jotain sellaista, jota meille opetetaan?
Vastasin kyllä ja kyllä. Ehkä kysymys kuitenkin nostaa esiin
sen, että se, mitä me pidämme itsestäänselvyytenä ja jokapäiväisenä toimintana, ei vielä näy
kaikille.
Lääkkeiden turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön opastus ja neuvonta ovat yksi
päätehtävistämme. Se on yksi tavoista, joilla
edistämme potilasturvallisuutta. Emme
tiedä, kenet kohtaamme työssä, mutta
kohtaamisista jää aina muistijälki. Siksi
on tärkeää, että pidämme kiinni tästä
tehtävästä ja toteutamme lääkeneuvontaa laadukkaasti. Meille arkipäiväisellä toiminnalla on suuri vaikutus siihen,
miten muut näkevät ammattikuntamme
arvon ja miten paljon painoarvoa lääkeneuvonnalle halutaan antaa tulevissa uudistuksissa.

Tänä kesänä
ammattiapteekki sai
hienon
”puolustuspuheenvuoron”.
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HÄN

TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA PETRI JAUHIAINEN

Ensimmäinen Asiakas
apteekissa -palsta
ilmestyi Farmasialehden edeltäjässä
Seminassa numerossa
1/2002. Kirsti Laitinen
on tarkastanut sittemmin useita kymmeniä
palstan kirjoituksia
ennen julkaisua.

Ikuinen opiskelija
Kirsti Laitinen aloitti proviisorikurssin Kuopion yliopistossa
1976. Lukuun ottamatta kolmen vuoden jaksoa Yhdysvalloissa, hän
on siitä lähtien ollut yliopiston kirjoilla: ensin opiskelijana, sitten
tutkijana, opetusproviisorina ja yliopistonlehtorina.
– Täällä on aina saanut toimia hyvin itsenäisesti ja oppia jatkuvasti uutta, elokuussa eläkkeelle siirtynyt Laitinen sanoo.
Hän viihtyi erityisen hyvin opetusproviisorina.
– Kyseessä oli yliopiston apteekin pesti. Tämä oli loistava tapa
yhdistää tutkittuun tietoon perustuva opetus ja käytännön kenttätyö, Laitinen muistelee.
Kun Kuopion lääkeinformaatiokeskus lopetettiin, Laitinen
siirtyi kokopäiväisesti lehtorin tehtäviin. Hänen omat opintojaksonsa olivat lääkehoito, lääkehoidon jatkokurssi ja kliinisen farmasian jatkokurssi.
Laitisen opetustyö näkyy myös jokaisessa Farmasia-lehdessä.
Suosittu Asiakas apteekissa -palsta toimii lääkehoitokurssin kotitenttinä.
– Aihepiiri on niin laaja, ettei ole tarkoituksenmukaista yrittää
opetella siihen liittyviä asioita ulkoa. Tärkeämpää on oppia etsimään tutkittua tietoa, osata poimia tiedosta keskeiset asiat ja
kertoa niistä asiakkaan näkökulmasta. Siihen
Asiakas apteekissa -palsta on ollut hyvä työkalu,
Laitinen kiittää.
Lääkehoidossa hän korostaa aina ajantasaisen, tutkitun tiedon merkitystä. Hoitosuositukset ovat Laitisenkin uran aikana muuttuneet
monelta osin.
Myös opetuksen on syytä uudistua. Viimeisimpänä uudistuksena Itä-Suomen yliopistossa
farmakologian opetus on muuttunut moniammatilliseksi.
– Jatkossa lääketieteen ja farmasian opiskelijat opiskelevat yhdessä, Laitinen iloitsee.
Oma oppimisen halu täyttyy syksyllä uusista asioista: italian
kielen alkeista ja taideopinnoista.
– Olen aina saanut tehdä sitä, mikä minua kiinnostaa.

Opetuksen on
syytä uudistua.

Kirsi Laitinen
Yliopistouran jälkeen suunnitelmissa
› Italian kielen opinnot
› taideopinnot
› lastenlapsien elämään osallistuminen
› seniori-interrail rajojen auettua
› aikatauluttomuus
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Jäsenlasku hukassa?
Onko jäsenmaksuni ajan tasalla?
Jäsenportaali Morttelista löydät
Laskut-kohdan, josta pääset kätevästi
tarkastelemaan omia jäsenlaskujasi.
Morttelista voit tarkistaa esimerkiksi
viitenumerot sekä tehdyt suoritukset.

Edustajistovaalien äänestys
on käynnissä 12.9. asti!
Äänestyslinkki ja -ohjeet on
lähetetty sähköpostiin. Ehdokkaisiin
voit tutustua osoitteessa farmasialiitto.fi.
Käytä äänesi ja vaikuta!

Opiskelija, oletko
valmistunut?
Muistathan tehdä valmistumisilmoituksen kuukauden kuluessa valmistumisesta. Ilmoituksen voit tehdä kätevästi
nettisivuillamme: farmasialiitto.fi/
lomakkeet.
Vastaathan myös kyselyymme, jolla
kartoitamme valmistuvien odotuksia
työelämästä sekä kokemuksia
opiskelusta. Kyselyn tuloksia käytetään
edunvalvonnassa. Kysely löytyy
osoitteesta bit.ly/kysely_farmasia.

NAPSITUT

53 %

Yli puolet suomalaisista sai lääkekorvauksia
viime vuonna. Saajien määrä, 2 950 000
henkilöä, väheni edellisvuodesta 2,9 %.

Suomi, Ruotsi ja
Tanska
lääkevalvonnan
yhteistyöhön
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea sekä Ruotsin ja Tanskan lääketurvallisuusvirastot (SMPA ja DKMA) ovat aloittaneet
yhteistyön, joka tähtää lääkkeiden
haittavaikutusten ilmoitusjärjestelmän kehittämiseen. Yhtenäisen
lääketurvallisuuden valvontajärjestelmän tarkoituksena on parantaa
potilasturvallisuutta kaikissa kolmessa maassa yhdistämällä ja hyöJärjestelmä
dyntämällä virastojen resursseja
korvaa
optimaalisesti.
kunkin maan
Järjestelmä korvaa tulevaisuudessa kunkin maan vanhentuneet
vanhentuneet
kansalliset ratkaisut, ja se on suunratkaisut.
niteltu optimoimaan haittavaikutusten käsittely ja edistämään
tuloksellista uutta lääkevalvontayhteistyötä virastojen kesken. Yhteistyöllä pyritään muun muassa alentamaan kustannuksia ja lisäämään lääkevalvontaratkaisuihin
käytettyjen investointien arvoa sekä parantamaan turvallisuussignaalien tunnistamista.

?

Mitä mieltä?
Oletko osallistunut
pidempikestoiseen
jatko- tai täydennyskoulutukseen?
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN
VERKKOSIVUILLA FARMASIALEHTI.FI
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Eettinen pähkinä

Menettelinkö väärin, kun
kysyin lapsen lääkkeiden
laittamisesta voimassa olevaan
maksusitoumukseen, kun
hakija ei ollut huoltaja eikä
sitoumuksesta tietoinen?

Kysymys: Asiakkaana oli naishenkilö
pienen tytön kanssa. Tytön reseptilääkettä
toimitettaessa huomasin, että tytöllä on
voimassa oleva maksusitoumus ja kysyin, että
laitetaanko lääkkeet maksusitoumukseen.
Kysymys herätti selvästi hämmennystä ja
nainen vastasi olevansa tytön täti eikä tiennyt
maksusitoumuksen olemassaolosta. Hän
halusi maksaa tytön lääkkeet itse. Olisiko
tilanteessa voinut toimia toisin?

Vastaus: Jos perheessä on perustoimeentulotuen päätös, sisältyy siihen reseptilääkkeiden korvaaminen perheen kaikille jäsenille. Kun apteekin
tietojärjestelmään tulee Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta automaattisesti tieto maksusitoumuksesta, laitetaan toimitettavat lääkkeet
yleensä sen piiriin asiasta erikseen kyselemättä. On
harvinaista, että lääkkeet halutaan maksaa itse toimeentulotukipäätöksestä huolimatta, mutta esimerkiksi huostaanottotilanteissa näin on ainakin
joissakin tapauksissa menetelty. Usein asiakas tietää
itse, että maksusitoumus on olemassa ja kertoo
tästä, mutta joskus asia tulee asiakkaalle itselleenkin
yllätyksenä. Joka tapauksessa asiasta puhuminen
tulee tehdä hienovaraisesti ja asiakasta nolaamatta.
Tahaton vahinko on tässä tapauksessa käynyt
siinä, että on kerrottu yksityisyyden suojaan kuuluva, asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kertova
asia tädille. On helppo ymmärtää, miksi näin on
käynyt. Mikään ei etukäteen viitannut siihen, että

lääkkeitä tytön Kela-kortilla oli hakemassa täti eikä
äiti. Apteekin näkökulmasta Kela-kortti on riittävä dokumentti siihen, että reseptilääkkeet voi toimittaa, lääkeneuvonnan antaa ja maksuasiat hoitaa
hakijan kanssa. Myös Kelan asiakkaalle lähettämässä toimeentulotukipäätöksen liitteessä kerrotaan, että jos toinen henkilö hakee puolestasi lääkkeet, anna hänelle asioiden hoitamiseksi Kela-korttisi tai valtakirja.
Apteekilla on organisaationa velvollisuus valvoa
tietoturvaloukkauksia, ilmoittaa niistä ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tietosuojavaltuutetun toimistosta on opastettu tekemään heille ilmoitus hyvin
matalalla kynnyksellä, eli myös tilanteissa, joista ei
voi varmaksi sanoa, onko kyseessä tietosuojarike vai
ei. Jos apteekki tekee ilmoituksen asiasta, on se jo
asiakasta edellä, mikäli asiakas päättää tehdä valituksen. Haittaa ilmoituksesta ei tule, vaan nimenomaan sitä kautta osoitetaan, että tilanne on tunnistettu ja siitä kannetaan vastuu ja mahdollisesti korjataan toimintatapoja.
Eettisen ohjeen nro X mukaan apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan
sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia
asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut
suostumustaan tietojen välittämiseen. Nyt korona-aikana on entisestään lisääntynyt se, että sukulainen, naapuri tai vaikka taksikuski asioi toisen
henkilön puolesta apteekissa Kela-kortin kanssa.
Ihmisten luottamus apteekkien salassapitoon on
korkea, mutta ymmärretäänkö riittävästi, että luovuttamalla oman Kela-kortin puolesta asioijalle, voi
lääkitykseen tai maksuasioihin liittyviä henkilökohtaisia asioita tulla esille asioinnin yhteydessä? Kiristyneiden tietosuojasäädösten aikakautena Kela-
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kortin mukana kulkevat valtuudet tuntuvat jääneen hieman tietosuojan katvealueelle.
Kun apteekissa tiedetään kyseessä
olevan puolesta asioija, pyritään luonnollisesti toimimaan ja viestintä sopeuttamaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Aina puolesta asiointi ei kuitenkaan
käy ilmi asiointitilanteessa. Kela-kortin
välittämistä valtuuksista apteekkiasioinnissa olisi hyvä viestiä laajemminkin, esimerkiksi apteekkien asiakaslehtien välityksellä.
Olisiko siis tilanteessa voinut toimia
toisin? Apteekki on menetellyt voimassa olevien säädösten mukaisesti,
mutta maksusitoumusasian viestimiseen
tulisi kiinnittää huomiota vastaisuuden
varalta. Lapsen tädin kanssa olisi voinut
yrittää keskustella sitä, että lapsen lääkkeille on olemassa maksava taho, eikä
tädin tarvitse niitä maksaa. Neuvottelukunta suosittelee, että apteekeissa käytäisiin keskustelu ja sovittaisiin, miten
maksusitoumuksesta kommunikoidaan
ja miten puolesta asiointi otetaan yleisemminkin huomioon lääkeneuvonnassa tietosuoja-asiat huomioiden.

Biopankkien
geenidataan perustuva
räätälöinti voi parantaa
verenohennuslääkityksen
hoitotuloksia
VTT:n johtamassa PreMed-tutkimuksessa tutkittiin verenvuotojen ja verisuonitukosten yhteyttä geenitaustaan veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä käyttävillä potilailla. Lääkevasteessa
ja lääkehoidon aikana esiintyneissä tukostapahtumissa havaittiin
merkittäviä eroja potilaiden genotyypistä riippuen.
– Tulokset luovat pohjaa yksilölliselle hoidolle, jossa lääkitys
räätälöidään potilaan geenitaustan mukaisesti. Kohonneiden
veren rasva-arvojen hoidossa käytettävät statiinit ovat toinen
lääkeryhmä, jonka kohdalla yksilöllinen lääkehoidon räätälöinti
voisi parantaa hoitotuloksia, kertoo VTT:n tutkimusprofessori
Markus Forsberg tiedotteessa.
Biopankit kokoavat biologisia näytteitä ja niistä johdettuja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteitä ja tietoja
luovutetaan tutkimushankkeille, joiden tavoitteena on selvittää
sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. VTT:n tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen suomalaisen biopankin geenitietoja.
Lisäksi THL:n ja Kelan rekistereistä saatiin tietoa potilaiden sairauksista, hoidosta ja lääkityksestä.
Tutkimus osoitti, että biopankkien sekä kansallisten ja alueellisten rekisterien tietoja voidaan hyödyntää tietoturvallisesti ja
yksilöllisyyden suojaa vaarantamatta. Tutkimustyössä ei tarkastella yksittäisiä henkilöitä ja aineistoa käsitellään ilman henkilötunnisteita.

Herättikö kannanotto ajatuksia
tai mielipiteitä? Lähetä postia
neuvottelukunnalle.

le
Ammattieettiselle neuvottelukunnal
jä
voi lähettää kannanottopyyntö
sistä
apteekkitoimintaan liittyvistä eetti
kysymyksistä:
johanna.salimaki@apteekkariliitto.fi.
Neuvottelukuntaan kuuluvat TT,
yliopistonlehtori Janne Nikkinen
(puheenjohtaja), farmaseuttinen
eri),
johtaja Charlotta Sandler (pääsihte
äki
Salim
nna
Joha
isori
rovi
asiantuntijap
en,
käin
Eeri
Sari
ri
ekka
apte
,
eeri)
(siht
i
apteekkari Jarkko Suvinen, proviisor
i
Kirs
tti
Satu Rauhala ja farmaseu

Kotokorpi.
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Koronavuonna 2020 lääkekorvausmenot
kasvoivat tavalliseen tapaan
Vuonna 2020 Kela maksoi lääkekorvauksia yhteensä 1 635 miljoonaa
euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta
5,4 prosenttia. Korvaussumman kasvuvauhti pysyi kahteen aiempaan vuoteen verrattuna jotakuinkin ennallaan.
Psyykenlääkkeistä maksettiin sairausvakuutuskorvauksia 3,6 prosenttia
enemmän kuin edellisvuonna.
Korvattavien psyykenlääkkeiden
ostajamäärä kasvoi hieman aiempaa
enemmän vain psykoosilääkkeiden
ryhmässä, jossa kasvu oli 5,3 prosenttia. Ostajien määrän kasvu on kuitenkin myös aiempina vuosina ollut
viiden prosentin tuntumassa.
– Psyykenlääkkeiden käytön muutos
on herättänyt kysymyksiä erityisesti
sen takia, että psyykkisen kuormitta-

10-11_Farmasia_4-2021_Napsitut.indd 10

vuuden on raportoitu kasvaneen koronavuonna. Kelan lääkekorvaustietojen
perusteella näyttää siltä, että psyykenlääkkeiden käyttö ei ole kasvanut eikä
vähentynyt, vaan muutos on samansuuntainen kuin aiempina vuosina,
kertoo Kelan tutkimuspäällikkö Leena
Saastamoinen tiedotteessa.
Korvattavia antibiootteja osti koronavuonna 991 000 henkilöä, ja
niistä maksettiin korvauksia yhteensä
yhdeksän miljoonaa euroa. Ostajamäärä väheni 27,2 prosenttia, mutta
antibiooteista maksetut korvaukset
pysyivät lähes ennallaan.
– Ostajamäärän vähenemiseen lienevät syynä koronaviruksen ehkäisyyn
suositellut toimet, kuten kontaktien
vähentäminen ja ahkera käsien pesu.

Ne ovat vähentäneet kaikkia infektioita.
Sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden käyttö kasvoi tai pysyi lähes
ennallaan kaikissa käytetyimmissä
sydänlääkeryhmissä. Poikkeus olivat
äkillisiin rintakipuihin käytettävät
nopeavaikutteiset nitrot, joiden ostajamäärä väheni 13,7 prosenttia.
– Myös sydäninfarktien ja äkillisten
sydäntapahtumien sairaalahoidon on
uutisoitu vähentyneen koronavuonna.
Tämän ilmiön syistä tarvitaan lisää tutkimusta, toteaa Saastamoinen.
Tulehduskipulääkkeiden ostajamäärä
väheni viime vuonna 5,1 prosenttia. Erityisesti väheni käytetyimmän tulehduskipulääkkeen ibuprofeenin ostajamäärä,
joka on aiempina vuosina kasvanut.
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Työsuhdeneuvonta vastaa

1. lomautetut työntekijät
2. osa-aikaiset työntekijät
3. takaisinottovelvollisuuden piirissä
olevat irtisanotut
työntekijät

NAPSITUT

TYÖNANTAJAN
ON TARJOTTAVA
TYÖTÄ SEURAAVASSA
JÄRJESTYKSESSÄ:

Lisätyön tarjoaminen osa-aikaiselle
Työskentelen apteekissa osa-aikaisesti 90 h/3 vk.
Olen aiemmin pyytänyt työsuhteeni kokoaikaistamista, mutta tämä ei kuulemma ole ollut mahdollista.
Nyt taloon on kuitenkin palkattu uusi tuntityön
tekijä. Menikö tämä ihan oikein?
Työsopimuslain viidennen pykälän mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä
osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin. Osa-aikatyöntekijälle on myös järjestettävä sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän
soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, mikäli
koulutus mahdollistaa työn vastaanottamisen. Työ
tulee ensisijaisesti tarjota osa-aikaisille ja vasta sitten
irtisanomisen myötä takaisinottovelvoitteen piirissä
oleville työntekijöille.
Työn tarjoaminen osa-aikaiselle kuuluu työnantajan velvollisuuksiin, eikä työntekijän tarvitse sitä
erikseen pyytää, vaikka halukkuudesta lisätyöhön on
hyvä ilmoittaa työnantajalle. Hyvä on huomioida, että
lisätyön tarjoamisvelvoitetta ei ole, jos työsopimus
on tehty työntekijän aloitteen tai toiveen mukaisesti
osa-aikaiseksi tai mikäli työntekijä on ilmoittanut,
ettei hän halua lisätyötä. Tällaisessakin tilanteessa
työntekijä voi kuitenkin koska tahansa ilmaista halukkuutensa ottaa vastaan lisätyötä, jota työnantaja on
velvollinen tarjoamaan, mikäli työpaikalle tulee tarve
työntekijälle soveltuvalle lisätyölle.
Jos talossa on useampia osa-aikaisesti työskenteleviä, ei heidän välillään ole järjestystä, kenelle työ
ensisijaisesti tulisi tarjota. Lisätyön tarjoamisessa on kuitenkin noudatettava tasapuolisuutta. Farmaseuttisen henkilöstön työeh-

tosopimuksessa ei ole erillisiä määräyksiä koskien lisätyön tarjoamista, mutta joissain työehtosopimuksissa
tällaisia voi olla ja silloin työnantajan on huomioitava
myös työehtosopimusmääräykset.
Näillä tiedoin ei ole kuitenkaan mahdollista todeta
työnantajan toimineen väärin. Työnantajan ei tarvitse tarjota lisätyötä, jos sitä ei voida esimerkiksi aukioloaikojen ja asiakasvirtojen sijoittumiseen liittyvien
pakottavien syiden vuoksi tarjota muina aikoina kuin
lisätyöhön soveliaat ja halukkaat työntekijät jo muutenkin työskentelevät. Tässä on kuitenkin huomioitava, olisiko työ mahdollista tarjota osa-aikaiselle
työntekijälle työvuorosuunnittelua ja työehtosopimuksen työaikajärjestelymahdollisuuksia käyttäen.
Edes uusia tuntityöläisiä ei voi käyttää, mikäli se on
työjärjestelyin vältettävissä. Työnantajalla on näyttötaakka siitä, ettei palveluksessa jo olleelle työntekijälle
olisi voitu työaikajärjestelyjen takia tarjota ollenkaan
tai enemmän työtä kuin on tarjottu.

Marketta Hakkarainen
ja Minna Hälikkä

Työn tarjoaminen
osa-aikaiselle
kuuluu
työnantajan
velvollisuuksiin.
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Skitsofrenia ja
tupakointi
40-vuotias mies saapuu apteekkiin ja pyytää
apua tupakoinnin lopettamiseen. Asiakas on
polttanut noin 20 vuoden ajan askin päivässä.
Keskustellessa selviää, että asiakas sairastaa
skitsofreniaa ja lääkityksenä hänellä on
Leponex 100 mg aamulla ja 200 mg illalla.

ASIAKAS APTEEKISSA
TEKSTI LAURA EEROLA, ELJAS KOTILAINEN JA IDA KOLEHMAINEN

SKITSOFRENIA on psykoottinen, monimuotoinen mielenterveyden häiriö,
jonka taustalla vaikuttaa useita sairaudelle altistavia geenejä, ympäristötekijöitä ja näiden yhteisvaikutuksesta
aiheutuvia tekijöitä. Useimmiten skitsofrenia puhkeaa varhaisessa aikuisuudessa 20–30-vuotiaana, miehillä hieman
aiemmin kuin naisilla. Miehillä skitso
frenian esiintyvyys on noin 1,4-kertainen naisiin verrattuna. Suomessa 0,5–
1,5 prosenttia väestöstä sairastaa skitsofreniaa.
Skitsofrenia aiheuttaa yksilöllisesti
monenlaisia erilaisia oireita, kuten harhaluuloja, aistiharhoja sekä hajanaista
ajattelua ja puhetta. Ennustetta kohentavat sairauden varhainen tunnistaminen ja aktiivinen sekä suunnitelmallinen hoito ja kuntoutus sairauden eri
vaiheissa. Skitsofrenian hoito perustuukin yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Keskeisiä asioita hoidossa ovat
psykoosilääkitys, erilaiset terapiat ja
kuntoutus. Skitsofrenian lääkehoitoon
sitoutuminen on heikkoa ja jopa 40–65
prosenttia avohoitopotilaista jättää lääkitysohjeita noudattamatta, ainakin
ajoittain. Lääkeresistenssiä esiintyy
5–25 prosentilla skitsofreenikoista, miehillä useammin kuin naisilla.
Tupakointi on yleisempää skitsofreniaa sairastavilla kuin muulla väestöllä
ja jopa 80 prosenttia skitsofreenikoista

tupakoi. Tupakointi on yleistä, koska sen
koetaan lieventävän negatiivisia oireita
ja vähentävän neurologisia haittoja.
Säännöllinen tupakointi kuitenkin pienentää klotsapiinipitoisuutta ja näin tarvitaan isompia lääkeannoksia riittävän
vasteen saavuttamiseksi.

Asiakkaan lääkitys

Klotsapiini on uuden polven antipsy
kootti, joka sitoutuu vahvasti moniin
serotoniinireseptoreihin (kuten
5-HT2A), a1- ja muskariinireseptoreihin
sekä dopamiinin D4-reseptoriin. Klotsapiinin heikko sitoutuminen D2-reseptoriin selittää sen vähäiset ekstrapyramidaalioireet. Klotsapiinilla on kuitenkin vakavia verenkuvaan liittyviä
haittavaikutuksia (agranulosytoosi) ja
sitä käytetäänkin vain hoitoresistentissä
skitsofreniassa. Potilaan verenkuvaa on
hoidon aikana seurattava säännöllisesti.
Muita mahdollisia haittoja lääkkeellä
ovat painonnousu ja metaboliset vaikutukset, syljenerityksen lisääntyminen
sekä väsymys.
Nikotiinikorvaushoito on suositeltava niille, joilla kuluu yli kymmenen
tupakkaa päivässä. Nikotiinikorvaushoidossa saadaan pienempi veren nikotiinipitoisuus kuin tupakoitaessa, mutta kuitenkin sellainen, joka riittää pitämään
vieroitusoireet poissa ja näin vähentää
tupakanhimoa. Hoitoaika on yleensä
2–3 kuukautta, jonka aikana annosta

Nikotiinikorvaushoito
on suositeltava
niille, joilla kuluu yli
kymmenen tupakkaa
päivässä.

vähitellen loppua kohti vähennetään
ja lopulta lopetetaan. Äkillinen tupakoinnin lopettaminen voi lisätä riskiä
klotsapiinin vaikeille toksisille haittavaikutuksille, sillä tupakointi indusoi
CYP1A2:sta, jonka välityksellä klotsapiini suurelta osin metaboloituu.
Itsehoidossa on saatavilla monia
nikotiinikorvaushoitotuotteita. Ennen
lääkärin kanssa keskustelua asiakkaalle voisi suositella esimerkiksi Nicorette -lääkepurukumia, jonka käyttöaiheita ovat tupakoinnin lopettaminen ja
tupakoinnin vähentäminen, jotta tupakointia voisi alkaa jo vähentämään. Korvaushoitotuotteen käyttö tulee neuvoa
asiakkaalle selkeästi, sillä esimerkiksi
purukumin vääränlainen pureskelu voi
johtaa haittoihin, jolloin tuote ei toimi
suunnitellulla tavalla.

Lähteet: Duodecim lääketietokanta. Haettu internetistä 5.2.2021. www.terveysportti.fi • Hietala J, Piepponen P, Syvälahti E: Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet. Kirjassa:
Farmakologia ja toksikologia. 10. painos, s. 411–430. Toim. Koulu T, Mervaala E, Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio 2018. Korkeila K, Korkeila J: Elämäntavat ja mielenterveyden
häiriöt. Suom Lääkäril 63(4): 275–280, 2008 • Lääkeinteraktiot ja -haitat tietokanta. Haettu internetistä 5.2.2021. www.terveysportti.fi • Penttilä M, Juola P, Seppälä J ym.: Skitsofrenian
ennustetta voidaan parantaa. Suom Lääkäril 70(13): 875–880, 2015 • Skitsofrenia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n
asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 26.03.2020. www.kaypahoito.fi • Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 19.06.2018. www.kaypahoito.fi • Tuulio-Henriksson
A: Skitsofrenia. Kirjassa Kliininen neuropsykologia. Toim. Jehkonen M, Saunamäki T, Hokkanen L. Kustannus Oy Duodecim, 2020. Saatavilla internetissä www.oppiportti.fi/op/npg02801
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PUHEENJOHTAJISTOLTA
Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Asiakkaalle
kerrottavia
asioita:

› Nicorette-purukumi
on lääkepurukumi, jonka
pureskelu tulee tehdä
oikein:
• Pureskele, kunnes
suussa on vahva maku tai
kihelmöintiä.
• Siirrä purukumi posken
ja ikenen väliin
odottamaan, kunnes
maku tai kihelmöinti on
hävinnyt.
• Aloita pureskelu
uudelleen.
• Jatka tätä 30 min ajan.
› Asiakkaalle kerrotaan
myös terveellisten
elintapojen hyödyistä ja
motivoidaan
lääkehoidossa.

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat Lääkehoito ja neuvonta 2 -opintojakson osatyönä.
Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT Niina Karttusen johdolla.

› Tupakoinnin
lopettaminen on
aina hyödyllistä, mutta
asiakkaan on
keskusteltava asiasta
lääkärin kanssa, sillä
lopettaminen vaikuttaa
asiakkaan
lääkeannokseen.

Farmasian senaattori

F

armasialiiton toiminta perustuu vahvasti edunvalvontaan ja
viime vuosien kasvanut panostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ei varmasti ole jäänyt liiton jäseniltä huomaamatta.
Se ei riitä.
Ei riitä, että liiton henkilökunta tekee kaikkensa ja nykyiset sekä
tulevat luottamustoimiset pyörittelevät strategiaan mieleisiään sanamuotoja. Ei riitä, että kokoonnumme aktiivien kesken pohtimaan, mitä
pitäisi tehdä, jotta arvostuksemme näkyisi sekä vastuussa, työnkuvissa
että palkoissa.
Tarvitaan sinun apuasi. Siis juuri sinun.
Antakaas, kun selitän. Olen viime vuosina nostanut toistuvasti esille
kysymyksen, mistä ja milloin rahaa farmasian hankkeille. Laihoja ovat
vastaukset olleet. Paikalliset toimijat joko elävät harhassa, että kaikki on
hyvin, tai tyytyvät jo toteutettuihin edistysaskeliin. Valtakunnalliset toimijat ovat kuin märkiä saippuapaloja, jotka väistelevät vastuuta ja osoittavat aina seuraavaa saippuapalaa. Esimerkiksi hallituksen kärkihankkeiden rahoitukset tuppaavat kohdentumaan tutumpiin, helpompiin
kohteisiin, joita suuremmat ammattiryhmät
ajavat. Vaikka rationaalisesta lääkehoidosta on jo
kirjauksia, niin ne on äkkiä viivattu punakynällä
yli, kun rahat eivät riitä kaikille. ”Toivottavasti
ensi kerralla sitten” ja taputus olkapäälle.
Toinen esimerkki; farmasian ammattilaisten
koronarokotuksista ei tehty kansallisia
linjauksia, vaan liikkumavara annettiin sairaanhoitopiirien omaan harkintaan. Pitkien välimatkojen alueilla farmasian henkilöstö rokotettiin
kohtuullisen nopeasti, mutta muualla rokotuksia
saatiin odottaa pitkään. Loppukeväästä rokotuspäätöksiä tehtiin paikoin muun muassa annos
jakelun turvaamiseksi vain hetki ennen kuin rokotuksissa edettiin kaikkiin työikäisiin asti. Nämä muutamat viikot olivat kuitenkin merkittäviä riskinhallinnan suhteen kesälomien lähestyessä. Vaikuttaminen
tapahtui paikallisella tasolla ja niissä pöydissä pitää olla mukana.
Tulevaisuudessa ne pöydät ovat aluehallinnon pöytiä.
Meillä ei ole varaa tuhlata ammattiryhmämme osaamista ikäihmisten
palvelutarpeen käytännössä räjähtäessä käsiin. Minä en ainakaan keksi
yhtään hyvää syytä kieltäytyä valtakunnallisesti vähintään 150 miljoonan euron säästöistä, mutta tätä farmasian ammattilaisten toteuttamalle lääkehoidon arvioinnille ja ajantasaiselle lääkityslistalle arvioitua
panosta ei ole lähdetty riittävän tehokkaasti ulosmittaamaan.
Jos siis jotain teet tammikuussa 2022, niin äänestä aluevaaleissa
ehdokasta, joka sitoutuu moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen,
rationaalisen lääkehoidon edistämiseen ja uusien toimintamallien
ennakkoluulottomiin avauksiin, vaikka olisi minkälainen vaaliähky.
Ole farmasian senaattori omalla merkittävällä panostuksellasi. Se
riittää.

Tarvitaan
sinun apuasi.
Siis juuri
sinun.

PAULA HAAPAKOSKI

Farmasialiiton edustajiston varapuheenjohtaja
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN
Katso video

Porvoon
farmaseuttisesta
historiasta
farmasialehti.fi/
porvoo

ITSELLE
OIKEA URA
Pitkä ura samassa työssä ei tarkoita tylsää
työhistoriaa. Säde Kajosvuo-Hämäläinen
työskenteli vuosikymmeniä kahdessa roolissa.
TEKSTI SUSANNA LUOTO KUVAT EEMELI SARKA

E

hdimme tavata häthätää tervehtiäksemme kyynärpääkosketuksen verran, kun Säde Kajosvuo-
Hämäläinen huomaa Porvoon tuomiokirkon pihalle saapuvan valokuvaajan.
Kuvauspaikkoja läpikäydessä rutinoitunut
opas ryhtyy heti jäsentämään meille tätä
Suomen toiseksi vanhinta kaupunkia, joka
täyttää tänä vuonna 675 vuotta, ja jossa on
maamme kuudenneksi vanhin apteekki.
Nimet, vuosiluvut, sukutaustat, historialliset ajankohdat Kajosvuo-Hämäläinen nivoo
hengästyttävällä tahdilla kokonaisuuksiksi,
joista kuulijalle välittyy helposti ymmärrettävä ja tavallista laajempi kuva. Mutta eipä hän
luennoikaan mistä tahansa aiheesta, vaan syntymä- ja kotikaupungistaan Porvoosta, josta
riittää ammennettavaa niin Linnamäen historian ja kirjallisuuden saralta kuin vaikkapa
farmasian historiasta.
– Katsokaa näitä kauniita kielisignatuureja!
Kun vielä löytäisi sen taiteilijan, joka ne aikoinaan suunnitteli, hän sanoo historialliset
lääke-etikettilippuset kädessään.

Apteekkioppilaasta
farmasian opiskelijaksi

Säde
KajosvuoHämäläinen
tuntee
Porvoon
paremmin
kuin omat
taskunsa.

Kaksikielisen perheen ainokaisella tyttärellä
oli selkeät suunnitelmat tulevasta ammatistaan, kun hän vuonna 1965 valmistui ylioppilaaksi. Hän pyrki ja tuli hyväksytyksi Helsingin yliopiston farmasian laitokselle. Ennen
yliopisto-opintojen aloittamista piti kuitenkin
suorittaa ensin käytännön opintoja apteekissa, jolla oli oikeus toimia opetusapteekkina.
Opintoihin kuului lääkkeiden valmistusta ja
reseptien käsittelyä. Oppitunneista pidettiin työpäiväkirjaa. Apteekkioppilasvuoden
menestyksekkäästi suorittanut pääsi vasta
sitten itse farmasian opintoihin kiinni.
Farmaseutiksi Kajosvuo-Hämäläinen valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 1968.

Ahvenanmaalta
Lontooseen

Ensimmäinen työpaikka löytyi Ahvenanmaalta. Maarianhaminassa apteekkari Fjalar
Grönbergin Stamapoteketissa hän tutustui
kollegaansa Margaretheen, joka lähti

›
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Täällä toimii
maamme
kuudenneksi vanhin
apteekki.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Säde Kajosvuo-Hämäläinen
s. 1946
eronnut, aikuinen poika
asuu syntymäkaupungissaan Porvoossa
ylioppilaaksi 1965
Porvoon uuden apteekin oppilaana 1966
farmaseutiksi Helsingin yliopiston
farmasian laitokselta 1968
› ensimmäinen työpaikka Maarianhaminan
Stamapoteket 1968
›
›
›
›
›
›

yhteisen kesän jälkeen Lontooseen apteekkiin
töihin. Niinpä tätä kesätyöpaikkaa seuranneiden
muutamien lyhyehköjen kotimaan työpestien
jälkeen myös Kajosvuo-Hämäläinen suuntasi
Lontooseen, useaa sairaalaa palvelevaan Charing Crossin sairaala-apteekkiin.
1960-luvun lopulla Charing Crossin sairaala-
apteekissa viettämäänsä vuotta Kajosvuo-Hämäläinen muistelee lämmöllä. Sen toimintaa
hän pitää huomattavasti edistyneempänä kuin
kotimaassa tuolloin, joskin muistuttaa heti, että
hänen kokemuksensa rajoittuvat vain tähän
yhteen sairaala-apteekkiin.
Osastoja Charing Crossissa oli neljä: tuotantolaboratorio, sairaalan potilaiden lääkitys,
muiden apteekin asiakkaiden lääkitys sekä steriilin farmasian osasto. Siellä lääkärit olivat jo
tuolloin erityisen kiinnostuneita lääkkeiden
yhteisvaikutuksista.
– Englannissa lääkärit pitivät tarkasti silmällä
lääkkeiden yhteissopivaisuuksia ja kävivät niitä
läpi lääkärinmääräyksistä. Suomessahan ei tällaista ”osastofarmasiaa” silloin vielä ollut.
Myös toinen eroavaisuus Suomeen verrattuna on jäänyt mieleen.
– Sairaala-apteekissa kävi jatkuvasti harjoittelemassa niin lääketieteen kuin hammaslääketieteen opiskelijoita, hän kertoo.
Apteekkien valikoimat olivat omaa luokkaansa Britanniassa, jossa lääkkeiden lisäksi
myytiin runsaasti kosmetiikka- ja muita terveystuotteita, jotka tulivat Suomessa myyntiin vasta
paljon myöhemmin.
– Nykyään meilläkin apteekeissa työskentelee paljon muitakin kuin farmasian alan akateemisia, Kajosvuo-Hämäläinen muistelee.
Ennen apteekki ja kemikalio olivat todellakin kaksi eri kauppaa. Sen Kajosvuo-Hämä-

› työskenteli Lontoossa Charing Cross
-sairaalan apteekissa 1969
› työura Kelan vakuutussihteerinä
1970–2013
› 1990-luvulla virkavapaalla Kelasta kolme ja
puoli vuotta, jolloin opettajana Porvoon
aikuisoppilaitos Edupolissa (nykyisin Careeria)
› auktorisoitu opas, Opasliitto 1976
› toiminut oppaana Porvoossa 42 vuotta

läinen muistaa hyvin. Salon lähellä Kuuskoskella
sivuapteekin hoitajana työskennellessään hän
nimittäin hoiti niin apteekkia kuin sen yhteydessä toiminutta kemikaliotakin, joilla molemmilla oli omat kassansa.

Vakuutussihteeriksi Kelaan

Niin paljon kuin Kajosvuo-Hämäläinen pitikin
Lontoosta, suunnitelmallisena nuorena naisena
hän oli jo alkanut etsiä vakituista työpaikkaa,
sellaista, jossa voisi tehdä elämänmittaisen uran.
Hän oli ehtinyt olla kesätöissä Porvoon
Kelassa ja pitänyt työstä. Kun siellä ilmoitettiin etsittävän farmaseuttia vakuutussihteeriksi,
haki Kajosvuo-Hämäläinen paikkaa ja tuli valituksi.
Pitkä työrupeama yhden työnantajan palveluksessa ei tarkoittanut mitään yksitoikkoista
puurtamista. Työ osoittautui kaikin puolin
palkitsevaksi. Kajosvuo-Hämäläinen sanoo
ymmärtäneensä roolinsa ja sen merkityksen
kokonaisuudessa. Työhyvinvoinnin ja oman työpanoksen kannalta se onkin ensiarvoisen tärkeää.
– Se oli oikea ura minulle. Sain siinä isomman
kuvan eri ihmisten elämästä, hän summaa 42:ta
Kela-vuottaan.

Se ei ole
Kela, vaan
lainsäätäjä,
joka päättää.
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Kajosvuo-Hämäläinen työskenteli lääkeasiantuntijana, jonka työtehtäviin kuuluivat sopimukset apteekkien ja yksityishenkilöidenkin
kanssa lääkkeiden korvauksista ja niiden kriteerien arvioimisesta.
Hyvää yhteistyötä hän rakensi muun muassa
vuotuisilla palavereilla, joita pidettiin apteekkarien kanssa. Myös lääkärit ja potilasjärjestöt
kuuluivat hänen yleisöihinsä, jotka halusivat
tietää tarkasti ja täsmällisesti korvattavista erityislääkkeistä.
Aina 67-vuotiaaksi saakka työskennellyt
Kajosvuo-Hämäläinen ehti kokea niin uuden
teknologian käyttöönoton kuin monta hallintouudistustakin. Työpiirin rajat muuttuivat,
samoin maantieteelliset vastuualueet. Suorakorvaukset sorvattiin nekin uuteen uskoon tietotekniikan myötä.
Anoja ja maksaja eivät aina kuitenkaan ole
samoilla linjoilla korvauksista. Tähän Kajosvuo-Hämäläinen vastaa ykskantaan:
– Se ei ole Kela, vaan lainsäätäjä, joka
päättää.

Mitä ja miten kertoa?

Kajosvuo-Hämäläisen oli aina valmis – ja erityisen halukas – oppimaan uutta. Niinpä hän

haki 1970-luvun puolivälissä Opasliiton kurssille ja valmistui auktorisoiduksi oppaaksi
vuonna 1976.
– Halusin tietää mitä ja miten kertoa vanhasta kotikaupungistani, hän summaa.
Vakuutussihteeri ja vuodesta 1976 myös
freelancer-opas tarttui 1990-luvun alussa jälleen uuteen haasteeseen. Kolmen ja puolen
vuoden virkavapaan aikana hän opetti lääkeaineoppia Porvoon aikuisoppilaitos Edupolissa
(nykyisin Careeria). Samalla hän valisti myös
pakolaisia sosiaaliturvan alkeista.
Pitkän Kela-työkokemuksensa lisäksi Kajosvuo-Hämäläinen on jatkuvasti kouluttanut
itseään lisää.
– Approja on tullut suoritettua kasvatuksen,
sosiaalipolitiikan ja kansanterveystieteen
saralta.
Farmasialiiton jäsenenä Kajosvuo-Hämäläinen on niin ikään pysynyt aktiivisena eläköitymisestä huolimatta. Liitossa ja Porvoon
seudun farmaseuttien yhdistyksessä suuren
kiitoksen saa häneltä farmasian eri erikoistumisalojen molemminpuolinen kunnioitus.
– Niin sairaala-apteekit, yksityisapteekit
kuin Kelan hallinnollinen puolikin ovat tasapuolisesti huomioitu. F

Vuodesta
2013 lähtien
Säde KajosvuoHämäläinen on
toiminut Luetaan
yhdessä -hankkeen
Porvoon ryhmän
vapaaehtoisena
yhteyshenkilönä.
– Ryhmä tukee
erityisesti
maahanmuuttaja
naisia lukemisen
kautta oppimaan
kieltä ja kotoutumaan Suomeen.
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VAIKUTTAMINEN
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Kevään kuntavaaleja väritti äänestyspäivän siirto sekä
koronan vaikutukset kampanjointiin. Kysyimme kolmelta
vaaleissa mukana olleelta liiton jäseneltä heidän tunnelmiaan
vaalikampanjasta, vaikuttamisesta sekä terveydenhuollon
kysymysten roolista vaalikeskusteluissa. Farmasian merkitys
osana päätöksentekoa oli kaikille selvä.
TEKSTI HANNA OJANPÄÄ

Kuntapolitiikasta löytyy

FARMASIAN
MENTÄVÄ AUKKO

F

armasialiitto asetti
kuntavaaleihin
kolme tavoitetta:
farmasian ammattilaisten hyödyntäminen sosiaali- ja
terveydenhuollon
palveluissa; lääkehoidon arvioinnin
palveluseteli kaikille
yli 70-vuotiaille sekä apteekeissa toimivien farmasian ammattilaisten hyödyntäminen.
Ehdolla olleet liiton jäsenet allekirjoittivat tavoitteet ja painottivat niitä
myös omissa kampanjoissaan. Puoluetaustasta, poliittisesta kokemuksesta tai
henkilökohtaisista vaalilupauksistaan
riippumatta kaikkien viesti kollegoille
oli sama: ”Tulkaa mukaan vaikuttamaan;
meidän osaamisellemme on tarvetta.”

Apteekin rooli unohtuu
sote-keskustelusta

– Jos haluat päästä läpi seuraavissa
vaaleissa, aloita työsi nyt. Moni hyvä

ehdokas jää rannalle, jos aiempi näkyvyys puuttuu, tuusulalainen myyntipäällikkö Lauri Untamo toteaa.
Untamo oli ensimmäistä kertaa
ehdolla jo 20 vuotta sitten. Myös tänä
keväänä hän meni heittämällä läpi.
– Ehdokkaiden saaminen mukaan on
vuosi vuodelta vaikeampaa. Some-mouhuaminen näkyy myös kuntapoliitikon
arjessa ja moni pohtii, haluaako antaa
itsensä sille alttiiksi. Mutta siitä ei kannata välittää. On hyvä muistaa, että joku
ne päätökset kuitenkin tekee.
Untamo kuvailee kulunutta vaalikevättä vähintään erikoiseksi. Koronasta
johtuen kuntalaisia ei päässyt tapaamaan
toreille ja turuille, ja somen osuus kampanjassa sai entistä vahvemman aseman.
Vaalien siirtyminen kesäkuulle laimensi
hänen osaltaan yleistä vaalihuumaa.
– Kukaan ei jaksa pitää vaalihypeä
liian pitkään päällä.
Odottelu itsessään ei ole Untamolle
uusi asia. Hän on oppinut pitkän luottamustoimiuransa aikana, että asiat eivät
tapahdu kädenkäänteessä.

Kuntapolitiikka
on kuin maraton
joukkuepelinä.

4/2021 FARMASIA 19

18-21_Farmasia_4-2021.indd 19

23.8.2021 7.42

VAIKUTTAMINEN

Pauliina Korhonen
uskoo asettuvansa uudelleen
ehdolle seuraavisa
kuntavaaleissa ja
olevansa muutoinkin jatkossa entistä
aktiivisemmin
mukana vaikuttamassa.

Anna Kaisa Kupiainen tuli ensimmäisen kerran valituksi
kunnanvaltuutetuksi poikkeuksellisissa vaaleissa.
Kupiainen liputtaa
julkisten palveluiden puolesta aina
varhaiskasvatuksesta mielenterveyspalveluihin.
Lisäksi toimiva
julkinen liikenne
sekä lähikirjastot
ja -neuvolat ovat
hänen mielestään
tärkeä osa toimivaa
kaupunkiarkea.

– Kuntapolitiikka on kuin maraton joukkuepelinä. Pelkkä halu vaikuttaa ei riitä, vaan lisäksi
täytyy olla aidosti kiinnostunut, mitä ympärillä ja
yhteiskunnassa tapahtuu. Olen itse saanut luottamustoimesta paljon oppia myös työelämän puolelle; päätöksenteosta, kokoustekniikoista ja argumentoinnista, Untamo listaa.
Sivutoimessaan farmaseuttina paikallisessa
apteekissa hän kohtaa ja kuuntelee kuntalaisia.
Tältäkin pohjalta hän seuraa hieman huolestuneena terveydenhuollon karkaamista kauemmaksi kuntalaisten arjesta.
– Vaalikeskusteluissa alkanut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestelyvastuu ja saatavuus tulevat varmasti jatkumaan tulevalla valtuustokaudella. Farmasian ammattilaisena ja
Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakunnan jäsenenä ihmettelen, kuinka Keski-
Uudenmaan soten ehdotuksista unohtuu joka
kerta apteekin rooli. Heitänkin kaikille kysymyksen, miten apteekin rooli saataisiin osaksi
hoidon polkua? Muutosta ei tapahdu, ennen kuin
apteekin merkitys tehdään näkyväksi, Untamo
päättää.

Hyvinvointiyhtymät itsenäisiä toimijoita

Lahtelainen Anna Kaisa Kupiainen oli ehdolla
kuntavaaleissa toista kertaa. Esimiestehtävissä
Fimeassa työskentelevä 32-vuotias yhden lapsen
äiti jäi vuonna 2017 varapaikasta parinkymmenen äänen päähän, mutta tällä kertaa kannatusta ropisi hänelle toiseksi eniten oman puolueen sisällä.
– Olen seurannut politiikkaa pitkään. Varsinainen innostus alkoi opiskeluaikana, kun
lähdin vastustamaan opintotukien leikkaamista.
Edustan ajattelua, jossa yhteiskunnan on pidettävä heikoimmistaan huolta. Viimeisen kahden
vuoden aikana olen tuonut näkemyksiäni aktiivisesti esille alue- ja piiritasolla ja se näkyi varmasti
myös tuloksessani, feministiksikin itsensä luokitteleva Kupiainen toteaa.
Vaikka kampanjointi tapahtuikin tällä kertaa
pääosin somessa, Kupiainen otti kantaa muun
muassa oman alueensa terveydenhuollon rakenteeseen myös lehtikirjoituksissa.
– Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on itsenäinen toimija, jolla on oma valtuusto. Sen
enempää kuntalaisilla kuin valtuutetuillakaan
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Lauri Untamon
vaalislogan oli ”Elä
enemmän”. Se
kattaa ajatuksen
kuntalaisten hyvän
elämän edistämisestä, on kyse sitten
peruspalveluista,
kulttuurista tai
liikunnasta.

ei ole sananvaltaa sen päätöksenteossa. Ammatillisesti iloitsen siitä, että Päijät-Hämeessä on huomioitu osastofarmasian merkitys ja käynnistetty
pilotti, jossa avosairaanhoidon moniammatillisen
tiimin tukena toimii farmaseutti.
Kupiainen myöntää, että vaalien siirtyminen
kesälle kävi voimille, kun samaan ajankohtaan osui
paluu äitiyslomalta töihin. Loman ja some-paaston
jälkeen hän lähtee kuitenkin mukaan elokuussa
käynnistyvään valtuustotyöhön innostuneena ja
avoimin mielin.
– Uskon, että ammattiani ja sote-osaamistani
arvostetaan. Seuraavissa vaaleissa toivon, että meitä
farmasian ammattilaisia olisi enemmän ehdolla,
jotta emme jäisi yhteiskunnassa liian näkymättömiksi.

Uudet kohtaamiset opettivat paljon

Lappeenrantalainen Pauliina Korhonen on
Kupiaisen kanssa samoilla linjoilla. Kuntavaalien
ensikertalainen uskoo, että farmaseuteilla ja proviisoreilla on paljon annettavaa päätöksentekoon. Hän
nosti kampanjassaan esille yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden ehkäisemisen lisäksi omaishoidon sekä
lääkehoidon arvioinnin tärkeyden.

– Terveydenhuolto suurena kysymyksenä jäi
mielestäni hieman soten jalkoihin. Vaalikoneissa
näkyvyys oli parempi niiltä osin kuin kunnilla on
omaa päätösvaltaa. Vaalikoneessa kysyttiin muun
muassa, onko kuntien tehtävä järjestää huumeidenkäyttäjille mahdollisuus vaihtaa käytetyt neulansa puhtaisiin. Mielestäni meidän ammattitaidollamme olisi kysyntää juuri tämänkaltaisten ilmiöiden avaamisessa sekä kuntalaisille että itse päätöksenteossa. Farmasia antaa paljon perspektiiviä,
Korhonen pohtii.
Vaalityötään Korhonen teki koronan ehdoilla ja
matalan kynnyksen -periaatteella:
– Keräsimme puoleemme ehdokkaiden kanssa
roskia ja juttelimme siinä samalla ihmisten kanssa.
Lisäksi kirjoitin ja otin kantaa omien teemojeni
ympärillä. Sainpa jopa lapseni mukaan jakamaan
ehdokasesitteitä lähialueen postilaatikoihin.
Vaikka kampanja ei Korhosen kohdalla riittänytkään läpipääsyyn, on hän uuteen aluevaltaukseensa
kaikilta osin tyytyväinen. Kesän kääntyessä syksyyn
hän jännittää vielä jaossa olevia lautakuntapaikkoja
ja luottamustehtäviä. Uudet kohtaamiset ja hienot
keskustelut opettivat kuitenkin jo tässä vaiheessa
paljon.
– Kohtaan asiakastyössä kauppakeskuksessa
sijaitsevassa avoapteekissa paljon eritaustaisia ja
-ikäisiä ihmisiä. Olen kokenut oman roolini osana
kuntalaisten palvelemista hyvin tärkeäksi. Kevään
aikana ymmärsin, kuinka eri tavalla ihmiset todella
ajattelevat asioista. Sain siitä kipinän, joka tulee varmasti näkymään aktiivisempana osallistumisena –
ja paluuna ehdokkaaksi seuraaviin vaaleihin. F

Terveydenhuolto suurena
kysymyksenä jäi mielestäni
hieman soten jalkoihin.
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EDUNVALVONTA
TEKSTI TIINA PARIKKA

Ilman
ehtoja? M
Työehtosopimusjärjestelmä
on turvannut niin työntekijän
kuin työnantajan perusoikeudet
Suomessa jo sadan vuoden
ajan. Sopimuksen piiristä
irtautuminen ei vapauta
jo tehtyjen sopimusten
velvoitteista.

etsäteollisuus irtautui keskitetyistä työehtosopimuksista ja Teknologiateollisuus seurasi osittain
perässä viime keväänä. Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto ei
halua lähteä arvailemaan, onko irtautumisia odotettavissa lisää.
– Uskoisin, että seuraava neuvottelukierros tulee näyttämään, mihin
suuntaan tässä ollaan menossa, Murto
sanoo.
Hän harmittelee erityisesti sitä, että
ratkaisut on tehty yksipuolisella päätöksellä eikä avointa keskustelufoorumia muutostarpeista enää ole.
– Suomen työehtosopimusjärjestelmä on tuonut turvaa molemmille
osapuolille. Toimialan muuttuvat tilanteet ja tarpeet on ollut mahdollista huomioida työehtosopimusten piirissäkin,
Murto muistuttaa.
Koska työehtosopimus asettaa
nimenomaan työehtojen vähimmäisvaatimukset, Murto uskoo, että irtautumisilla haetaan heikennyksiä työntekijöiden asemaan.
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– Halutaan rapauttaa ay-liikettä ja
ammattiliittojen neuvotteluvoimaa.
Uskon kuitenkin, että tilanne vain
korostaa työntekijöiden järjestäytymisen tarvetta, Murto huomauttaa.

Vaikeita kysymyksiä odotettavissa

Sata vuotta toimineesta järjestelmästä
irtautuminen ei ole ihan yksinkertaista. Itse asiassa se vaatii työnantajilta paljon aikaa ja osaamista.
– Työehtosopimukseen liittyy niin
sanottu jälkisuoja, eli sopimuksen
ehdot ovat aina voimassa siihen asti,
että uusi sopimus on solmittu. Työnantaja ei voi yksipuolisesti heikentää
olennaisia työsuhteen ehtoja ilman
irtisanomisperusteita. Hänen on
myös kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti. Nämä edellytykset voivat
aiheuttaa todella vaikeita juridisia ristiriitoja, Murto sanoo.
Työehtosopimuksen poistuessa
poistuu myös työrauhavelvoite. Vaikka
työtaistelut ovat aina viimeinen keino
asioiden ratkomiseen, Murto uskoo,
että riitatilanteet tulevat lisääntymään,
jos yleisistä työehdoista luovutaan.
– Meillä ei nykyiselläänkään ole riittäviä resursseja sovittelujen hoitamiseen, hän huomauttaa.

Toiminnan samankaltaisuus
vähentää painetta

Toimialojen työehtojen yleissitovuus
on velvoittanut myös järjestäytymättömiä työnantajia. Yleissitovuuden
poistuessa tarvitaan kuitenkin jokin
mekanismi vähimmäisehtojen määrittelemiseksi. Jos valtakunnallisia työehtosopimuksia ei enää tehdä, tulee se
tarkoittamaan muutoksia työlainsäädäntöön.
Farmasialiiton puheenjohtaja Antti
Kataja ei ole omien jäsentensä puolesta kovinkaan huolissaan.
– Liitto pysyy jäsentensä tukena
myös tilanteiden muuttuessa. Jos
yleistä työehtosopimusta ei olisi,
ohjeistaisimme jäseniämme entistä
tarkemmin, mitä asioita heidän tulee
työsopimuksissaan huomioida ja edellyttää.
Kataja ei kuitenkaan pidä irtautumista kovin todennäköisenä. Apteekit

Apteekkien perustehtävän
toimintalogiikka on
samanlaista sijainnista
riippumatta, joten yhteiset
ehdot palvelevat kaikkia
toimijoita.

ovat työnantajina sataprosenttisesti
järjestäytyneet. Myös alan säädeltävyys
tuo toimintaan tiettyä yhteneväisyyttä.
– Apteekkien perustehtävän toimintalogiikka on samanlaista sijainnista riippumatta, joten yhteiset ehdot
palvelevat kaikkia toimijoita, Kataja
uskoo.
Eniten nykyisien työehtojen perusteissa on Katajan mukaan uudistettavaa palkkausehtojen osalta.
– Palkkausperusteiden päivittämiseksi on jo perustettu työryhmä, mutta
työ vaatii sen verran paljon pohjatyötä,
että sen sovittiin edellisissä neuvotteluissa valmistuvan kahden seuraavan
työsopimuskauden aikana, Kataja
kertoo.

Neuvottelut käydään,
mutta kenen kanssa?

Ylemmät toimihenkilöt YTN on neuvottelijaosapuolena lähes 30 työehtosopimuksessa. Kolme niistä - teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden, tietotekniikan palvelualan sekä
suunnittelu ja konsultointialan ylempien toimihenkilöiden työehtoneuvottelut - on käyty aiemmin Teknologiateollisuuden kanssa. YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo, että
oletusarvoisesti YTN valmistautuu
käymään nämä neuvottelut tänä syksynä entisten sopimusten pohjalta

uuden Teknologiateollisuuden työnantajat -järjestön kanssa.
– Iso kysymys juuri nyt on, keitä
tämä uusi työnantajajärjestö edustaa.
Aika näyttää, onko näille kolmelle toimialalle edellytyksiä neuvotella valtakunnallinen, yleissitova sopimus, Hankamäki toteaa.
Jos tarve vaatii, YTN on valmis lähtemään neuvottelupöytiin myös yksittäisten yritysten kanssa alan merkittävimmistä toimijoista alkaen.
– Tämä on tietenkin paljon työläämpi ja epävarmempi tie molemmille osapuolille. On hyvä muistaa, että
mitään työehtosopimusta ei juridisesti
synny ilman, että toinen allekirjoittajaosapuoli on YTN.
Hankamäkeä ihmetyttää työehtosopimuksista käydyn keskustelun luonne.
– Ikään kuin tes olisi mörkö, joka
hyödyttää vain työntekijöitä, Hankamäki kummastelee.
Hän muistuttaa, että sopimuksessa on myös monia työnantajaa hyödyttäviä ehtoja. Ylempien toimihenkilöiden sopimukset mahdollistavat
Hankamäen mukaan hyvinkin paljon
joustoja ja paikallista sopimista.
– Onnistunut valtakunnallinen
työehtosopimus on molemmille osapuolille tuottoisa. Työhönsä tyytyväinen
ja motivoitunut ylempi toimihenkilö on
parasta, mitä yritykselle voi sattua. F
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Työsuhteen
päättyminen
Työsuhteen päättää yleensä
työntekijä irtisanoutumalla.
Työnantaja tarvitsee
työsuhteen irtisanomiseen
aina perusteet.
TEKSTI MINNA HÄLIKKÄ

Jos jäät työttömäksi,
muista ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänäsi Oma
asiointi -palvelussa.
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Turvaa
työttömyyden
varalle
Farmasialiiton
kautta

T

yösuhteen voi päättää joko työntekijä
tai työnantaja. Kummankin osapuolen
on irtisanomistilanteessa noudatettava omalta osaltaan työsopimuksessa
tai työehtosopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa.
Työntekijän työsuhde päättyy yleisimmin,
kun työntekijä itse irtisanoutuu työstään. Irtisanoutumisen ajankohdan päättää työntekijä.
Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomishetkestä – ei esimerkiksi irtisanomiskuukauden
lopusta.
Työsuhteen irtisanominen on mahdollista,
jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tai jos määräaikaisessa työsopimuksessa on erikseen sovittu irtisanomisajasta.
Irtisanomisajoista on säännökset työsopimuslaissa. Myös työehtosopimuksissa on usein
määräyksiä irtisanomisajoista. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan
irtisanomisaika on yksi kuukausi, ellei muusta
ole sovittu. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimusmääräys irtisanomisajasta ohittaa työehtosopimusmääräyksen.
Työntekijä ei tarvitse irtisanoutumiseensa
perusteita.

Koeajalla ei ole
irtisanomisaikaa

Mikäli työsuhteeseen on sovittu sovellettavaksi koeaikaa, sekä työnantaja että työntekijä voivat molemmin puolin purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Koeaikapurkua ei voi
kuitenkaan suorittaa ennen työnteon aloittamista, sillä koeajan tarkoitus on antaa työsopimuksen osapuolille mahdollisuus varmistua,
vastaako työntekijä ja työ etukäteisodotuksia.
Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen
nähden epäasiallisilla perusteilla. Tämä velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää.
Koeaikapurkua käytettäessä työsuhde päättyy
samana päivänä, kun purku toteutetaan.

Farmasialiiton jäsenet
voivat työsuhteessa
ollessaan liittyä
Farmasialiiton kautta
myös työttömyyskassa Erkon jäseneksi
ja saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta.
Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi
silloin, kun sinulla
on voimassa oleva
työsopimus. Työn
ei tarvitse olla farmasiaan liittyvää, vaan
mikä tahansa työ käy.
Voit liittyä työttömyyskassaan täyttämällä liittymislomakkeen farmasialiitto.fi/
lomakkeet.html.
Lisätietoja erko.fi

Määräaikaista työsuhdetta
ei irtisanota

Määräaikainen työsuhde päättyy työsopimuksessa sovitun määräajan päättyessä tai sovitun
tehtävän tultua suoritetuksi. Pääsäännön
mukaan työsuhde päättyy ilman irtisanomista
ja irtisanomisaikaa. Jos määräaikaisen työsopimuksen kesto on vain työnantajan tiedossa,
hänen on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisestä viipymättä päättymisajankohdan tultua tietoon.
Määräaikaista työsopimusta ei työntekijäkään voi päättää irtisanomalla, ellei irtisano-
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mismahdollisuudesta ole sovittu työsopimuksessa. Mikäli työntekijä eroaa
irtisanomisaikaa noudattamatta, on hän
vahingonkorvausvastuussa työnantajalle aiheutuneesta vahingosta.

Henkilökohtaiset syyt vaativat
vakavat perusteet

Työnantaja tarvitsee työsuhteen irtisanomiselle aina työsopimuslain tarkoittaman perusteen. Työsopimuslain
mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen joko
työntekijästä johtuvasta asiallisesta ja
painavasta syystä tai tuotannollisin ja
taloudellisin perustein.
Työnantajan irtisanoessa työntekijän
työsuhteen työntekijästä johtuvasta
syystä kyseessä pitää olla työsuhteeseen
olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden
vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä
sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen
muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä
ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi työtehtävien laiminlyönti, tehtävien puutteellinen hoitaminen, luvattomat poissaolot, jatkuvat myöhästelyt,
työnjohto-oikeuden vastainen toiminta
ja epäasiallinen käyttäytyminen.
Kielletty irtisanomisperuste on esimerkiksi työntekijän sairaus, ellei työntekijän työkyky ole vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työntekijä pysty enää olennaisilta osin täyttämään työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan eikä työnantajalta voida näin ollen
kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.

Jos työnantaja on irtisanomassa
työntekijän työsuhteen työntekijästä
johtuvien syiden perusteella, on irtisanomisperusteeseen vedottava kohtuullisessa ajassa. Lähtökohtaisesti irtisanominen edellyttää, että työntekijälle
on annettu varoituksella mahdollisuus
korjata työvelvoitteiden vastainen toiminta. Jos varoituksessa mainittu toiminta jatkuu, muodostuu työnantajalle oikeus irtisanoa työsuhde. Työnantajalla on velvollisuus kuulla työntekijää työsopimuslaissa tarkoitetulla
tavalla ennen irtisanomista ja selvitettävä myös, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun
työhön.

Tuotannolliset ja
taloudelliset syyt

Työntekijän työsuhde voi päättyä työnantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen tuotannollisin
tai taloudellisin perustein. Tällaisissa
tilanteissa edellytetään, että työntekijän
tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen työyksikön tehtävien uudelleen järjestelyn
seurauksena taikka muista niihin verrattavista syistä, eikä työntekijää voida
ammattitaitoonsa ja kykyihinsä nähden
kohtuudella sijoittaa toiseen työsuhteeseen eikä kouluttaa uusiin tehtäviin.
Jos työntekijän irtisanomista on
edeltänyt tai seurannut uuden työntekijän ottaminen samankaltaisiin teh-

täviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia tai irtisanomisen
syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä
työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai
muuta tehtävien laatua, katsotaan, ettei
työnantajalla ole irtisanomisperustetta.

Työsuhteen purkaminen
erittäin painavasta syystä

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde voi päättyä työsuhteen
purkamisella. Työsuhteen purkaminen
tarkoittaa työsuhteen päättymistä välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteen voi purkaa työnantaja tai työntekijä, jos siihen on työsopimuslaissa
tarkoitettu erittäin painava syy. Työnantaja voi purkaa työsuhteen vain henkilökohtaisin perustein, minkä vuoksi
purkamisperusteen tulee olla aina irtisanomisperustetta painavampi.
Kyseessä on työsopimuksesta tai
laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti sellaisella
tavalla, ettei sopimussuhteen jatkamiselle ole edellytyksiä edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkutilanteessa työsuhde päättyy, kun purkamis
ilmoitus on saatettu toisen osapuolen
tietoon. F
Työsuhteen päättymisestä voidaan
myös sopia. Tätä teemaa käsitellään
lehden numerossa 5/21.

Farmasialiiton jäsenenä saat neuvoja ja apua myös työsuhteen päättymistilanteissa.
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi | nettiaika.fi/farmasialiitto
Kiireellisissä asioissa päivystämme ma–pe klo 11–12, puh. 029 7010 1091
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Pelin huumaa

Itä-Suomen yliopisto
on ottanut pakopelitehtävän
osaksi virallista
opetussuunnitelmaa.
Pakopeli teki
lääkelaboratoriosta aivoja
kutkuttavan mysteerin.

TEKSTI JUHA-PEKKA HONKANEN
KUVAT RAIJA TÖRRÖNEN,
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

J

ännitys laboratoriossa tiivistyy samalla, kun taustamusiikkiin tulee uudenlaista kiihkeyttä. Led-valaistus
muuttuu punertavaksi ja työryhmälle käy samalla selväksi, että nyt on kiire. Tehtävän äärellä ei ole aikaa
miettiä, onko kyse pelistä vai opiskelusta, sillä kaikki keskittyminen ohjautuu käsillä olevaan asiaan.
– Juuri tästä pelillisyyden hyödyntämisestä farmasian opinnoissa on kyse, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen
opetuksen kehittämisestä vastaavat yliopistonlehtorit Krista
Laine ja Tarja Toropainen sanovat.
Laine sanoo, että farmasian opinnot ovat olleet moneen
alaan verrattuna poikkeuksellisen työelämälähtöisiä puolivuotisen apteekkiharjoittelun myötä. Työkentällä vaadittavien
tietojen ja taitojen opettaminen on korostunut entuudestaan
kaksi vuotta sitten uudistuneen tutkintorakenteen myötä.

4/2021 FARMASIA 27

27-29_Farmasia_4-2021.indd 27

23.8.2021 7.50

KOULUTUS
Pelitilan ei välttämättä tarvitse olla
fyysinen huone, vaan
se voisi olla myös
virtuaalinen yhteys.

Nyt työelämän osaamistavoitteet
muodostavat pakopelin juonen ja tehtävät. Kun tavoitteet täyttyvät, peli on
ratkaistu.
– Pakohuone nivoaa yhteen elementtejä usealta opintojaksolta, työelämätaitoja, vuorovaikutusta ja paineensietokykyä. Tuntiin mahtuu hyvin paljon
asioita, Toropainen tiivistää.

Oikeita tehtäviä

Pelin yksityiskohdat ovat salaisuus,
mutta Laine ja Toropainen paljastavat,
että tehtävä liittyy lääkevalmistukseen
ja analytiikkaan. Testivaiheessa pelaajat
ovat olleet farmasian opettajia, tohtoritutkijoita sekä proviisoriopiskelijoita.
Opinnoissa pakopeli tulee osaksi farmaseuttien loppuvaiheen opintoja.
– Läpäiseminen ei ole ollut ammattilaisillekaan ihan läpihuutojuttu. Heidän
mukaansa pakohuone mallintaa tosielämän tilanteita, Toropainen sanoo.
Ennen kaikkea pakopelissä pärjää

Ne asiat
muistetaan, joissa
on koettu suuria
tunteita.
hyvällä yhteistyöllä aivan kuin työelämässäkin.
– Eihän töitäkään tehdä yksin.
Jokaisen pitää hyväksyä, ettei tiedä
kaikkea, vaan joskus pitää tukeutua kollegoihin, Laine huomauttaa.
Myös olosuhteet ja ongelmat tulevat
elävästä elämästä. Osa peliä on myös
siihen luotu tilannekuvaus. Laboratoriosta löytyy oikea kalusto, kirjallisuus ja
välineet. Taustamusiikki ja valotehosteet siivittävät osaltaan tunnelmaan.

– Pelaajat ovat kertoneet miten tehtävään uppoutuessa ajan tajukin katoaa.
Kun ratkaisu ja pelin juoni vievät mukanaan, ei pieniin pelistä muistuttaviin
yksityiskohtiin kiinnitä edes huomiota,
Toropainen sanoo.
Tunnelma ja pelillisyys eivät kuitenkaan ole läsnä viihdearvon takia. Laine
sanoo, että pelin suunnittelussa osaamistavoitteet ovat tiukasti mukana.
Pelillisyys auttaa oppimisessa.
– Perinteinen ryhmätyö lähtee
hitaasti liikkeelle, mutta pakopelissä
ei ole aikaa miettiä, mitä kukin tekee.
Jokaisella on oma roolinsa ja samalla
pelin varjolla saa ammattilaisen roolin,
jossa edetä huoneessa.

Positiivista pedagogiikkaa

Pakohuone on osa opiskelua, ei koe.
Laine ja Toropainen kertovat, että pakopelistä on tarkoituksella tehty kaikesta
jännittävyydestä huolimatta turvallinen
alue, jossa game over ei tule ensimmäi-
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Pelissä parasta ovat
tilanteet, joissa
löytyy ratkaisun ja
pääsee avaamaan
lukon. Opettajilla
on huoneeseen
jatkuva ääniyhteys
ja he voivat neuvoa
opiskelijoita.

sestä virheestä. Toisin kuin kaupallisissa
pakopeleissä, opintopelissä ryhmä ei voi
epäonnistua. Laineella ja Toropaisella
on ääni- ja kuvayhteys pakohuoneeseen,
mikä mahdollistaa ryhmän ohjaamisen
pattitilanteessa – ja tarjoaa samalla
ohjaajillekin osansa jännityksestä.
– Pakopelissä olennaista on se palkitsevuus ja innostuminen, kun
lukko aukeaa ja pelissä pääsee eteenpäin. Pedagogisesti elämys on todella
tehokas, sillä juuri ne asiat muistetaan,
joissa on koettu suuria tunteita, Laine
sanoo.
Pakopeli on omiaan ruokkimaan itseluottamusta ammattilaisena. Vaikka
vastaan tulee vaikeita asioita, ne pitää
vain ratkaista.
– Jos työelämässä soivat varoituskellot, niin sitten kysytään kollegalta.
On tärkeää ruokkia tällaista ajattelua,
sillä työelämässä ei jaksa tehdä töitä,
jos koko ajan pelkää tekevänsä virheen,
Toropainen kannustaa.

osaa tämän ansiosta tehdä toisin, Toropainen sanoo.

Töitä ei jaksa
tehdä, jos koko
ajan pelkää
tekevänsä virheen.
Samasta syystä pakopeliä pääsee ratkaisemaan vasta opintojen loppuvaiheessa. Koska pelin tilanne, tunnelma
ja eteen tulevat ongelmat ovat todellisia, peli ei täytä tarkoitustaan, ellei
osallistujilla ole riittävää pohjaosaamista. Suunnittelijoiden mukaan peli
menettää merkityksensä, ellei se tuota
onnistumisen kokemuksia.
– Toisaalta epäonnistumisten kohdalla on hyvä huomata, että se tapahtui
pelissä eikä oikeissa töissä. Tulevaisuudessa samanlaisessa tilanteessa

Osaamistavoitteiden ehdoilla

Laine ja Toropainen ennakoivat, että
farmasian laitoksella pakopeliä hyödynnetään lähitulevaisuudessa useilla opintojaksoilla. Heidän mukaansa pakopeli
on toimiva vaihtoehto lähes minkä vain
opettamiseen, jos opiskelijoilta odotetaan tiedon kokoamista ja soveltamista
yhdistettynä työelämätaitojen omaksumiseen. Jo nyt kiinnostusta on ollut
läpi farmasian laitoksen ja pakopeliä
tullaan esittelemään myös Itä-Suomen
yliopiston oppimisympäristöseminaarissa.
– Pakopelin ei tarvitse olla fyysinen
huone, vaan se voi olla myös virtuaalinen tila, tai yhdistelmä molempia.
Joskus video voi olla toimivin, joskus
pakohuone – osaamistavoitteiden
toteutuminen on aina pääasia, Laine
sanoo. F
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Suomalaiset ovat tyytyväisiä
apteekkien palveluihin ja
itsehoitolääkkeiden
hankintaan apteekeista.
Uusia digipalveluita kaivataan.
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ
KUVITUKSET SUSANNA TUONONEN

K

eväällä julkaistiin Valtioneuvoston kanslian rahoittaman apteekkialaa ja lääkkeitä koskevan hankkeen
tulokset. Perusteellinen selvitys liittyy Sosiaali- ja terveysministeriön vetämään lääkealan uudistukseen.
– Hanke toteutettiin nopeassa aikataulussa, sillä tietoa
tarvitaan poliittisen päätöksenteon tueksi, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö, farmasian tohtori Katri
Hämeen-Anttila Fimeasta.
Kelan johtamassa hankkeessa konsortiokumppaneina
olivat Fimea, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjausryhmässä olivat Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Selvitys jakaantui kahteen työpakettiin.
Ensimmäinen keskittyi hintakilpailun edistämiseen, keskit-

APTEEKKIEN ARVO
ASIAKKAAN
KOHTAAMISESSA
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tyneisiin markkinoihin ja kalliiden lääkkeiden jakeluun.
Hämeen-Anttila veti työpaketti kakkosta, jossa selvitettiin apteekkipalvelujen laatua sekä apteekkien toimintaa ja tehtäviä. Hän pitää apteekkien toiminnan kehittämistä ja tutkimista osana sote-palvelujärjestelmää
tärkeänä.
– Apteekit ovat osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta järjestelmät ovat erilaisia, joten integraatio on haastavaa.
Yhteinen kehittäminen avaa mahdollisuuksia ja tekee apteekkitoimintaa
näkyväksi.
– Apteekin arvo on asiakkaan tapaaminen reseptin toimittamisen yhteydessä kolmen kuukauden välein. Olisi
pohdittava, mikä sopisi tähän yhteyteen sekä mitä apteekki tekee ja mitä
tehdään terveydenhuollossa, esimerkiksi hoidon onnistumisen seurannassa. Reseptit ovat voimassa kaksi
vuotta, joten kontakteja apteekkiin on
enemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon.
Työpaketti 2 koostui kirjallisuuskatsauksesta ja väestökyselystä.

Lääkeneuvontaa on
tutkittu eniten

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena
oli selvittää, millaista apteekkipalveluihin liittyvää tutkimusta Suomessa
on tehty vuosina 2010–20. Katsaukseen

valikoitui 95 artikkelia. Tavoitteena oli
arvioida apteekkien nykyisten lakisääteisten tehtävien toteutumista eli palvelun laatua.
Eniten oli tutkittu lääkeneuvontaa.
Myös apteekkipalvelujen strategisesta kehittämisestä ja johtamisesta
löytyi paljon tutkimuksia. Kolmanneksi
eniten löytyi tutkimuksia sähköisestä
lääkemääräyksestä.
– Apteekin lakisääteisenä tehtävänä
lääkeneuvonta on ollut keskeinen tutkimusteema. Sen toteutumiseen ja lääkeinformaatioon kuuluvat myös rakenteet ja prosessit, kuten esimerkiksi farmasian ammattilaisten ja lääkkeiden
käyttäjien tiedontarpeet sekä lääketiedon lähteiden käytettävyys ja laatu.
Hämeen-Anttila toteaa, että myös
sähköinen lääkemääräys on palvellut
monella eri tapaa. Kirjallisuuskatsauk
sen mukaan lääkemääräyksien väärentäminen, virhetulkinnat ja virhetoimitusten riski ovat vähentyneet.
Reseptikeskuksessa ei kuitenkaan
ole ajantasaista lääkityslistaa, joten
käytössä olevista lääkkeistä voi tulla
sekaannuksia. Muutaman vuoden
kuluttua kansallinen lääkityslista korjannee tämän puutteen.

Vaikuttavuustutkimusta
tarvitaan

Vaikuttavuustutkimuksia on vähän ja
kustannusvaikuttavuutta ei ole tutkittu

Kontakteja
apteekkiin
on enemmän
kuin muuhun
terveydenhuoltoon.

lainkaan. Vaativat tutkimukset edellyttävät usein pitkäkestoisia interventiotutkimuksia. Rahoitustakin on vaikea
saada.
– Interventiotutkimus vaatii henkilöresursseja, vahvaa menetelmäosaamista, laajan konsortion ja pitkäkestoisen rahoituksen.
Hämeen-Anttilan mukaan olisi tärkeää saada apteekkipalveluista niin vaikuttavuus- kuin kustannusvaikuttavuustutkimusta. Väitöskirjatasoisia vaikuttavuustutkimuksia on tehty kolme,
ne ovat liittyneet lääkeneuvontaan,
koneelliseen annosjakeluun ja lääkehoidon arviointipalveluihin.

Lääkkeiden hintakilpailua aktivoitava
Selvityksen mukaan lääkkeiden hintakil
pailu kaipaa aktivoimista erityisesti biologi
sissa lääkkeissä. Alkuperäislääkkeitä edul
lisempien biosimilaarien määrääminen
uusille potilaille on yleistynyt, mutta bio
logisten lääkkeiden välinen hintakilpailu ei
toteudu.
Muita hintakilpailua ja säästöjä edistäviä
keinoja ovat biologisten valmisteiden lää

kevaihto sekä kalliiden lääkkeiden tarjous
kilpailuina järjestetyt hankintamenettelyt.
Lisäksi kolmen kuukauden viitehinta
kautta lyhyempi kahden viikon hintajakso
heikentää hintakilpailun kannustimia. Jär
jestelmä ei kannusta apteekkeja myymään
halvempia valmisteita. Pidempi hintajakso
voisi parantaa myös apteekkien hintojen
seurantaa ja varaston hallintaa.
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Kansa haluaa yksityisyyttä

Selvitykseen liittyi väestökysely, jossa
tiedusteltiin lääkkeiden käyttäjien
näkemyksiä apteekin tehtävistä ja toiminnasta. Kyselyyn vastasi 1 650 iältään 18–79-vuotiasta.
– Myönteistä oli, että väestön näkökulmasta apteekkien lakisääteiset tehtävät toteutuvat hyvin. Se antaa hyvän
perustan apteekkien toiminnalle sekä
farmaseuttien ja proviisoreiden neuvonnalle. Kirjallisuuskatsauksen
mukaan farmasian ammattilaiset ovat
tärkeimpiä tiedonlähteitä lääkärin ja
pakkausselosteen lisäksi.
Vaikka apteekkien toimintaan oltiin
tyytyväisiä, vastaajista yli puolet koki
yksityisyyden suojan puutteelliseksi.
Apteekissa on hankala keskustella henkilökohtaisista asioista muiden kuulematta. Hämeen-Anttilan mukaan
ongelma on tiedostettu jo kauan aikaa
sitten, mutta tilaratkaisut sermeineen
eivät tulosten perusteella ole riittäneet.
– Apteekkikonteksti ei ole paras
mahdollinen ympäristö kahdenkeskiseen keskusteluun.

Itsehoitolääkkeitä
apteekista

Suurin osa haluaa ostaa itsehoitolääkkeet apteekista.
– Reilu kolmasosa ostaisi kuitenkin itsehoitolääkkeitä päivittäistavarakaupassa, jos se olisi mahdollista.
Näin tekisivät erityisesti 18–34-vuotiaat. Syynä lienee helppous ja nopeus
sekä se, ettei nuorilla ole yleensä muita
lääkkeitä käytössä eikä tarvetta käydä
apteekissa. Iäkkäämmät sen sijaan ovat
kokeneita apteekissa kävijöitä.

Omakannassa
käyttöpotentiaalia

Kyselyllä apteekkipalvelujen kehittämistarpeista selvitettiin asiakkaiden
halukkuutta erilaisiin palveluihin.
Mukaan otettiin muun muassa videotai chat-yhteydellä toteutettava lääke-

neuvonta, suomalaiset ja ulkomaiset
verkkoapteekit sekä Omakanta.
– Suurin osa tilaisi lääkkeitä valmiiksi apteekkiin Omakannan kautta.
Lisäksi toivottiin, että palvelussa voisi
viestiä kaksisuuntaisesti: lääkärille tai
apteekkiin voisi lähettää viestiä ja toisinpäin. Vastaajat olivat myös valmiita
kirjaamaan omatoimisesti lääkkeen
vaikutuksia Omakantaan.
Hämeen-Anttilan mukaan Omakannan toiminnallisuuksien kehittäminen tuntuu perustellulta ja sen käyttöpotentiaaliin on selkeästi toiveita.
– Korona-ajan digiloikka on varmasti lisännyt Omakannan käyttöä.
Sähköisiin lääkeneuvontakanaviin oli kiinnostusta. Lisäksi reilusti yli
puolet käyttäisi suomalaisia verkkoapteekkeja, mutta ei ulkomaisia.

Laatumittareihin mallia
Hollannista

Katri Hämeen-Anttilan mukaan kansallisesti määritellyt ammatillisten palvelujen sisällöt ja niitä mittaavat laatuindikaattorit palvelisivat toiminnan
kehittämistä. Esimerkiksi Hollannissa
on jo pitkään ollut käytössä kymmeniä
indikaattoreita, joiden toteutumista
seurataan.

Apteekkikonteksti ei ole
paras ympäristö
kahdenkeskiseen
keskusteluun.

– Olisi hyvä tietää, mitä kansallisesti
haluamme apteekkipalvelujen laadun
olevan, Katri Hämeen-Anttila sanoo.
Hollannissa käytössä olevia rakenteisiin liittyviä mittareita ovat esimerkiksi
henkilöstön täydennyskoulutus, resurssit,
sähköiset työkalut ja johtaminen. Prosesseista seurataan muun muassa resepti- ja
itsehoitolääkkeiden toimittamista. Tulosindikaattorit voivat olla potilaisiin tai farmasian henkilöstöön liittyviä tai yhteiskunnallisia.
– Olisi hyvä tietää, mitä kansallisesti
haluamme apteekkipalvelujen laadun
olevan. Julkinen keskustelu mahdollistaisi seurannan ja palvelujen arvon näkyväksi tekemisen, vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon muille toimijoille.
Hämeen-Anttila muistuttaa, ettei lääkelain 57. pykälä eli lakisääteinen lääkeneuvonta määrittele, mikä lääkeneuvonta
on riittävää.
– Pitääkö se sisällään esimerkiksi sen,
että asiakkaan erilaisia tarpeita selvitetään: onko lääkehoidon tavoitteet saavutettu, tunnistetaanko ongelmia ja tuetaanko lääkehoitoon sitoutumista. F
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#kulttuurirahastontuella
Lääkeneuvontaa
asiakas edellä
Itsehoitolääkeneuvonta ei ole haamuasiakas
tutkimusten mukaan aina tasalaatuista.
Katri Hämeen-Anttila antaa esimerkin:
– Jos asiakas käy hakemassa Buranan hyllystä
tai pyytää sitä kauppanimellä, hän saa vähän neu
vontaa. Tilannekin on farmasian ammattilaiselle
haastava. Se on varmasti monelle tuttu lääke, mutta
sitä voidaan silti käyttää väärin tai kaikkea ei osata
huomioida. On tärkeää varmistaa, että lääke sopii
potilaalle.
– Voi olla, että yhdeksän kymmenestä asiak
kaasta sanoo, ettei tarvitse neuvoja. Pitää oppia sie
tämään ei-vastauksia. Mutta jos yhdenkin kohdalla
huomaa, ettei lääke sovi ja saa myytyä turvallisen
valmisteen, työ on kannattanut, Hämeen-Anttila
toteaa.
Joskus toteamus voi olla parempi kuin voinko
auttaa -kysymys, kuten parasetamoli on hyvä lääke
herkkävatsaisille tai astmaatikoille.
– Voi yrittää erilaisia keinoja, mutta väkisin ei
kannata neuvoa – se ei palvele ketään.
Jos taas pyydetään apua oireeseen tai esimerkiksi
nenäsumutetta, haamuasiakastutkimusten mukaan
neuvonta onnistuu paremmin ja mahdollisuus kes
kustelulle avautuu. Tämä on todettu kansainvälisis
säkin tutkimuksissa.
Tuotelähtöisestä neuvonnasta pitäisi päästä
enemmän asiakaslähtöisyyteen, vaikka siihen on
vuosien varrella pyrittykin.
– Ehkä vaaditaan ajattelutavan muutos, jotta far
masian ammattilainen
ottaisi aina vastuun
asiakkaastaan niin, että
jokainen asiakas osaa
käyttää lääkkeensä
oikein. Voisi miettiä,
mitkä olisivat ne tavat
ja kysymykset, joilla
selvitettäisiin yksit
täisen asiakkaan tar
peita.
Perinteisesti kysytään, onko tämä tuttu lääke.
Hämeen-Anttilan mukaan se ei ole oikea kysymys
avaamaan keskustelua.
– Toivoisin, että alalla ja yksittäisissä apteekeissa
kukin farmaseutti ja proviisori pohtisi, miten asia
kaslähtöisyyttä voisi edistää. Itsehoitolääkeneu
vonnan rooli on vielä suurempi kuin reseptilääk
keissä, joihin neuvoja saa jo lääkäriltä.

Suomen Kulttuurirahastolla on useita
nimikkorahastoja, jotka tukevat
farmasian jatko-opintoja
ja tutkimustyötä.
Kulttuurirahaston Lokakuun 2022
haussa farmasian alalle jaetaan
apurahoina noin 400 000 euroa.

Hakuaika on 1.-29.10.2021.
Lokakuun hakukierroksella myönnetään
myös noin miljoonan euron lisärahoitus
ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin
tutkimuksiin. Haku on avoinna luonnontieteiden, farmasian ja lääketieteiden sekä
maataloustieteiden aloilla, myös tieteiden
välisille hankkeille.
Lisätietoa osoitteesta

skr.fi/miljoona2022

Väkisin ei
kannata
neuvoa.

Kulttuurirahasto kiittää kaikkia
lahjoittajia ja testamentin tekijöitä,
jotka ovat mahdollistaneet tuen
kulttuurille ja tieteelle.

s k r. f i / l o k a k u u n h a k u
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PROVIISORIOPINNOT

RUOTSIN MALLIIN
Ruotsalaiseen proviisorikoulutukseen
liittyvä harjoittelu
on enemmän
erikoistumista
kuin työntekoon
tutustumista. Jonna
Ahoniemelläkin oli
ennen harjoittelua
pitkä työkokemus
takanaan.
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HYVÄ ESIMERKKI
TEKSTI JUHA PELTONEN KUVAT KIMMO BRANDT

Valmistuttuaan lääkekehityksen maisteriksi Turun yliopistosta
Jonna Ahoniemi laittoi paperit vetämään Uumajan yliopiston
proviisoriopintoihin. Kaksivuotinen opiskelu Ruotsissa sujui
enimmäkseen etänä ja työn ohessa.

J

onna Ahoniemi ei suosittele työntekoa ja opiskelua täyspäiväisinä
samaan aikaan, mutta päätyi itse tekemään niin. Hän suoritti kaksivuotisen
proviisoritutkinnon Uumajan yliopistossa
ja työskenteli melkein koko ajan täysiaikaisesti Vitabalansin tuotekehityspäällikkönä
Hämeenlinnassa.
Ensimmäisenä lukuvuonna paikalla oloa
pohjoisessa Uumajassa oli kaikkiaan seitsemän viikkoa. Toiseen lukuvuoteen sisältyi
melkein kolmen kuukauden mittainen
apteekkiharjoittelu, jonka Ahoniemi suoritti
Nurmijärvellä. Muutoin proviisoriopinnot
Ruotsissa sujuivat etänä.
– Etäopiskelun kauneus on siinä, että saa
itse määritellä ajankäyttönsä. Suomalaista
aikuiskoulutustukea ei saa ulkomailla opiskeluun, joten opintojen rahoittamiseksi on
oltava säästöjä tai käytettävä esimerkiksi
vuorotteluvapaata, Ahoniemi sanoo.
Hänen opiskelukavereistaan melkein
kaikki tekivät opintojen aikana jonkin verran
töitä, myös ruotsalaiset ja norjalaiset.

– Itselleni matematiikka ja luonnontieteet ovat aina olleet vahvoja, sitä kautta ala
tuntui hyvältä, hän sanoo.
Valmistuttuaan farmaseutiksi 2001 Ahoniemi oli pari vuotta apteekissa töissä, mutta
siirtyi lääketeollisuuden puolelle muutettuaan Hämeenlinnaan.
– Olin kuutisen vuotta tuotannon työnjohtajana Vitabalansilla, kunnes tuli mahdollisuus siirtyä saman firman sisällä laadunvarmistuksen tehtäviin, Ahoniemi kertoo.
Laadunvarmistusfarmaseuttina ollessaan
hän suoritti teollisuusfarmasian erikoistumisopinnot, jotka olivat sytyke jatkaa opintoja muutoinkin.
– Nuorempana opiskelu oli pakollinen
paha, joka oli hoidettava alta pois, että pääsi
töihin. Teollisuusfarmasian opintojen aikana
tuli ymmärrys, että opiskelu onkin mukavaa
ja mielenkiintoista.

Erikoistumisopinnot
teollisuusfarmasiasta

Ahoniemi tutustui farmasiaan jo 15-vuotiaana lukiolaisena Kuopiossa, kun
soluasunnon muut asukkaat olivat farmasian
opiskelija, proviisoriopiskelija ja lääketieteen
opiskelija.
– Sitä ennen en ollut edes kuullut proviisori-sanaa, mutta ensimmäisen lukiovuoden
aikana kyllä selveni, mistä on kyse.
Lukion ja muutaman välivuoden jälkeen
Ahoniemi päätyikin opiskelemaan farmasiaa
Kuopiossa, eikä ole valintaansa katunut.

Nuorempana
opiskelu oli
pakollinen paha,
joka oli hoidettava
alta pois.
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Neljänkympin kriisi vei
jatko-opintoihin

Ahoniemi kertoo kokeneensa jonkinlaisen
neljänkympin kriisin jäätyään nuoremman
poikansa syntymän takia äitiyslomalle joulukuussa 2014.
– Pohdiskelin kovasti, kuka olen ja mitä
haluan. Käytin apuna myös Farmasialiiton
urapalvelua. Siellä on tosi hyviä työkaluja,
jos oma suunta on vähän epäselvä. Se, missä
juuri minä olen hyvä, kirkastui tosi nopeasti.
Päädyin hakemaan Turkuun opiskelemaan
lääkekehitystä, Ahoniemi muistelee.
Hän valmistui Turun yliopiston englanninkielisestä Drug Discovery and Development -maisteriohjelmasta 2019. Valmistumisen yhteydessä Ahoniemi laittoi paperit
vetämään myös Uumajan yliopiston proviisoriopintoihin.
– Ajattelin, ettei se ota jos ei annakaan.
Asia oli ollut jo pitkään mielessä. Lääkelaki
kuitenkin määrittelee, että tiettyjä asioita saa
tehdä vain proviisori. Vaikka olin ollut alan
töissä jo 20 vuotta, on työvuosia edessä luultavasti vieläkin enemmän, enkä halua sulkea
vaihtoehtoja pois, Ahoniemi järkeilee.
Ruotsissa voi opiskella proviisoriksi myös
Göteborgissa ja Upsalassa, mutta niissä ei ole

etäopiskelumahdollisuutta samalla tavalla
kuin Uumajan yliopistossa.
Ruotsissa ei ole pääsykokeita kuten Suomessa, vaan opiskelijavalinta tapahtuu todistusten perusteella. Kaikki osaaminen ja työkokemus farmaseutin tutkinnon lisäksi luetaan hakijan hyödyksi. Koska Ahoniemellä oli
takanaan jo erikoistumisopinnot ja maisterintutkinto, hän pääsi sisään täysin pistein.
Kaksivuotisena tutkintomalli on samanlainen kuin Suomessa, mutta valinnaisuutta
ei ole. Kaikki suorittavat samat opinnot.
Ruotsin kieli ei lukeutunut Savossa syntyneen Ahoniemen vahvuuksiin, mutta hän ei
tapaa tehdä sellaisista asioista kynnyskysymyksiä.
– Kyllähän ihminen oppii, viimeistään
tekemällä. Ajattelin, että koska osasin hakea,
suoriudun opinnoistakin. F

Jonna Ahoniemi
suoritti Uumajan
yliopiston proviisoriopintoihin kuuluvan
apteekkijakson Nurmijärvellä. Apteekkari Eeva Teräsalmi
ohjasi harjoittelun
Seitsemän Veljeksen
Apteekissa.

Lääkelaki määrittelee, että
tiettyjä asioita saa tehdä
vain proviisori.

38 FARMASIA 4/2021

36-39_Farmasia_4-2021_Hyvä_esimerkki.indd 38
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Harjoittelu täydentää osaamista
Suomessa apteekkiharjoittelu kuuluu jo farmaseutin opintoihin. Harjoittelu koostuu kahdesta kolmen kuukauden
jaksosta, joista jälkimmäisen voi suorittaa myös sairaala-apteekissa. Kumpaakin jaksoa varten on tarkkaan strukturoitu työkirja, jota opiskelija täyttää jakson aikana. Suurin
osa suomalaisista farmaseuttiopiskelijoista harjoittelee
yksityisissä apteekeissa.
Ruotsalaiseen proviisorin tutkintoon kuuluu kolmen kuukauden apteekkijakso. Jonna Ahoniemi suoritti sen hieman
lyhennettynä helmikuun puolivälistä huhtikuun lopulle,
koska hänellä oli jo pitkä työkokemus apteekista.
Nurmijärveläisellä Seitsemän Veljeksen Apteekilla on pitkä
kokemus farmaseuttien harjoitteluohjauksesta. Apteekkari
Eeva Teräsalmen mukaan apteekissa on vuosittain muutama
ykkösvaiheen ja muutama kakkosvaiheen harjoittelija.
– Yritämme pitää määrän kahdessa kerrallaan, jotta opetuksen laatu ei kärsi, Teräsalmi sanoo.
Farmaseuttiharjoittelijoiden ohjauksen Seitsemän Veljeksen apteekissa hoitaa nimetty proviisori, mutta Ahoniemen tapauksessa apteekkari itse toimi vastuuhenkilönä.
– Oli kiinnostavaa nähdä, miten tämä oli organisoitu,
Teräsalmi sanoo.

– Jonnan harjoittelu erosi farmaseuttiharjoittelusta.
Harjoittelulla täydennettiin niitä asioita, joista oli tarve
tietää lisää, eikä suinkaan opeteltu, miten tullaan työpaikalle
ja miten kohdataan asiakas. Enemmänkin se oli erikoistumiskoulutusta, Teräsalmi kuvailee.
Ahoniemen harjoittelutehtävät apteekkijakson aikana
koskivat 13 aihealuetta, joista seitsemän oli pakollisia.
– Ne olivat laajoja kokonaisuuksia, joita sai lähestyä hyvin
vapaasti. Pisti silmään, ettei siellä ollut mitään puhetta tietosuojasta eikä -turvasta, jotka ovat meillä aivan keskeisiä
kysymyksiä tällä hetkellä. Tuntui, että osaa aihekokonaisuuksista olisi voinut vähän päivittää, mutta aikuisopiskelijalle tällainen lähestymistapa on paljon järkevämpi,
Teräsalmi sanoo.
Ahoniemi kiittelee harjoittelua edesauttaneen ”paikallisesti sovitut” työajat.
– Käytännössä tein viikon työtunnit neljässä päivässä,
jolloin yksi päivä jäi tehtävien tekoon, Ahoniemi kertoo.
Hän järjesti harjoittelupaikkansa itse, niin kuin suomalaisopiskelijat yleensäkin. Ruotsalaisen käytännön mukaan
yliopisto arpoo, kuka harjoittelee missäkin.
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TUTKITTUA
TEKSTI JUHA-PEKKA HONKANEN

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on tunnettu
ongelma, jonka ratkaiseminen on kuitenkin hidasta.
Katsaus vältettävien lääkkeiden vähentämiskeinojen
käyttöönottoon osoittaa, että pitkän aikavälin tutkimusta
vaikuttavien interventioiden käyttöönotosta ei ole.

YHTENÄISIÄ
KÄSITTEITÄ
KAIVATAAN

I

äkkäillä vältettävien lääkkeiden yleisyys kertoo puutteista lääketurvallisuudessa, mutta sillä on myös taloudellinen merkitys. Huhtikuussa
Research in Social and Administrative
Pharmacy -lehdessä julkaistu Kelan
rahoittama tutkimus käsitteleekin lääkekäytön vähentämistä tukevien interventioiden implementointia eli käyttöönottoa terveystaloustieteen näkökulmasta.
Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen
laitoksen yliopisto-opettaja Mervi
Rantsin väitöstyötä. Työryhmään kuuluvat myös tutkijatohtori Virva Hyttinen, projektitutkija Anna-Kaisa Vartiainen ja yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta
sekä tutkija Johanna Jyrkkä Fimeasta.

Tutkimuskenttä laaja,
mutta hajanainen

Tutkimuksen taustalla on Rantsin
havainto siitä, että iäkkäillä vältettäviä

lääkkeitä vähentävien interventioiden
vaikuttavuutta on tutkittu laajasti,
mutta katsausta interventioiden käyttöönotosta ei kuitenkaan lähemmässä
tarkastelussa löytynyt. Hän sanoo, että
implementoinnin arviointitutkimusta
on tehty pääasiassa laadullisin menetelmin, ja pitkän aikavälin tutkimukset
ja väestötutkimukset ovat harvinaisia.
– Implementointitutkimuksen tarve
on kasvanut, mutta Suomen yliopistoissa ei ole yksikköä, joka tätä tutkimusta tekisi. Implementointitutkimukset kuitenkin etsivät tekijöitä,
jotka ovat tutkimustiedon ja käytännön
välillä, Rantsi ihmettelee.
Keväällä julkaistu katsaustutkimus
lähestyy asiaa kartoittamalla, miten
implementaatioprosessin vaiheita on
ylipäänsä tutkittu. Lähtötilanteessa
haku tietokannoista tuotti yli 5 000
artikkelia, joista katsaukseen valikoitui
alle kolmekymmentä tekstiä.
Rantsi sanoo, että vain puolessa julkaisuista käsitteet olivat yhtenäisiä,
mikä osaltaan kertoo hajanaisesta tut-

kimuskentästä ja vakiintumattomista
käsitteistä.
– Prosessinarviointia on tehty vain
vähän käyttöasteesta, jatkuvuudesta
ja implementoinnin kustannuksista.
Katsauksessa kävi ilmi, että prosessin
arviointia on tehty pääasiassa hoitohenkilökunnan näkökulmasta ja johdon
näkemykset implementaatiota edistävistä tekijöistä puuttuvat.

Vaikuttava toimintatapa
otetaan käyttöön

Vaikuttavuuden saavuttaminen väestötasolla vaatii tutkimuksilla vaikuttaviksi
osoitettujen toimintatapojen leviämistä
käytännön tasolle. Rantsi pohtiikin,
miksi implementaatioprosessi kestää
jopa vuosikymmeniä.
– Tiedon leviäminen käytäntöön on
sitä tehokkaampaa, mitä vahvempaa
näyttö vaikuttavuudesta on. Tarvitaan tietoa myös keinoista, joilla käyttöönottoa voi nopeuttaa, sillä kaikkein
suurin kysymys on se, miksi se kestää
niin kauan.
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Rantsi jatkaa vastauksen etsimistä.
Hän sanoo, että katsauksella jäsennettiin hajanaista prosessinarvioinnin tutkimusta, jotta jatkossa voidaan tutkia
sitä, ovatko prosessin eri osa-alueet
merkityksellisiä vaikuttavuuden saavuttamisen näkökulmasta. Väitöstyön
seuraava osa on tähän pureutuva systemaattinen katsaus. Myöhemmin väitöskirjaprosessi jatkuu koulutusintervention kustannusvaikuttavuuden tutkimuksella.

Järkevää lääkehoitoa
käytösoireisiin

Väitöstyöhön kuuluu myös osuus,
joka selvittää miten muistisairauksien
Käypä hoito -suosituksen vuonna 2017
julkaistu uudistus vaikutti 65 vuotta
täyttäneiden muistisairaiden käytösoireisiin määrättyjen lääkkeiden kulutukseen. Tutkimus on osa laajempaa iäkkäiden järkevän lääkehoidon implementointia käsittelevää tutkimuskokonaisuutta, jolle on jo myönnetty Kelan
tutkimusrahoitus. Rantsi sanoo, että

monet muistisairauksien käytösoireiden hoitoon käytetyistä lääkkeistä
on luokiteltu iäkkäillä vältettäviksi.
Päivitetyssä Muistisairauksien Käypä
hoito -suosituksessa korostetaan järkevän lääkehoidon toteuttamista käytösoireiden hoidossa. Rantsin mukaan
implementaatiotutkimuksen arvostus
on laajalti nousussa.
– Implementoinnin arviointitutkimus on kehittynyt viime vuosikymmeninä, ja sen yhteiskunnallinen merkittävyys terveydenhuollossa on viime
vuosina noussut vahvasti esille. F

Tiedon leviäminen käytäntöön
on sitä tehokkaampaa, mitä
vahvempaa näyttö
vaikuttavuudesta on.
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TÖISSÄ LIITOSSA
Farmasialiiton henkilökunta on töissä jäseniään varten.
Tällä palstalla kerrotaan, mitä he työssään tekevät.

OPISKELIJOIDEN
ASIALLA
Suvi Luukko innostui opiskeluaikoina järjestötoiminnasta.
Nyt hän organisoi liiton opiskelijatoimintaa työkseen.
TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA TIMO PORTHAN

Kuka olet?

Olen Suvi ja toimin Farmasialiitossa
opiskelijatoiminnan asiantuntijana.
Kotoisin olen Helsingistä, mutta
kävin opiskelemassa farmasiaa Kuopiossa ja olen sen jälkeen asunut
myös Rovaniemellä ja Kotkassa
ennen kuin palasin kehä kolmosen
hektisemmälle puolelle.

Miten kauan olet ollut
Farmasialiitossa töissä ja miten
sinne päädyit?

Olen ollut töissä Farmasialiitossa
kohta kolme ja puoli vuotta. Toimintaan lähdin mukaan jo heti omien
opintojen alussa. Järjestökärpänen
puraisi opiskeluaikana kunnolla ja
ehdin olla liitossakin useissa erilaisissa luottamustehtävissä ennen kuin
hain tätä tehtävää. Entisestä harrastuksesta tuli siis työ.

Mitä opiskelijatoiminnan
asiantuntijan tehtäviin kuuluu?

Opiskelijatoiminnan asiantuntija
ideoi, suunnittelee ja toteuttaa liiton
opiskelijatoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on antaa opiskelijoille
valmiuksia työelämään sekä tutustuttaa heitä toisiinsa ja vanhempiin
kollegoihin. Tässä hommassa apuna
ovat paitsi FLOp ry:n luottamustoimiset opiskelijajäsenet, myös kampusyhdyshenkilöt eli opiskelijat,
jotka opintojensa ohessa auttavat
tapahtumien järjestelyissä ja toimivat kampuksilla jäsenten lähikontakteina liittoon.
Lisäksi työnkuvaan kuuluu muita
järjestötoimintaan ja esimerkiksi
edustajiston toimintaan liittyviä tehtäviä.

teisesti tervetulotilaisuudet näille
uusille kollegoille.
Vanhemmille opiskelijoille suunnattu opiskelijamentorointi starttaa
jälleen syksyllä ja myös Farmasialiiton edustajiston vaalien järjestelyt kuuluvat lähikuukausien projekteihin.

Kerro jokin mieleen painunut
asia tai tilanne, joka sai sinut
ajattelemaan ”Tämän takia teen
tätä työtä”?

Ne hetket, kun porukalla pohdimme
jotain alaan liittyvää ja syntyy sellainen innostunut me-henki, antavat
intoa jatkaa eteenpäin. Parhaimmillaan ne poikivat jotain uusia ajatuksia
ja ideoita. F

Mitä asioita työpöydälläsi on
tulevina kuukausina?

Syksy ja erityisesti alkusyksy on opiskelijatoiminnassa vilkasta aikaa, kun
uudet opiskelijat saapuvat kampuksille. Farmasialiitto järjestää perin-
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– Viihdyn puutarhassa,
vaikka en olekaan mikään
viherpeukalo. Lähinnä ihmettelen,
miksi jokin kasvi kasvaa ja toinen
ei hoidosta riippumatta,
Suvi Luukko sanoo.
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LIITTO PALVELEE
TEKSTI TIINA PARIKKA

Yhteinen tahto
Liitto muodostuu jäsenistään. Kentällä työskentelevien
asiantuntijoiden ja liiton toimiston saumaton yhteistyö
on toiminnan ehdoton edellytys.

L

iitto on yhtä kuin jäsenensä. Farmasialiitossa
jäsenistö koostuu eri sektoreiden asiantuntijoista. Farmasian ammattilaisia työskentelee
apteekkien lisäksi kuntien terveyden- ja sairaanhoidon yksiköissä, lääketeollisuuden ja tukkukaupan parissa sekä valtion, Kelan ja yliopistojen
palveluksessa.
– Lisäksi meitä työskentelee asiantuntija-, esimies- ja
johtamistehtävissä sekä yrittäjinä. Kentällä työtä tekevät
asiantuntijat ovat parhaita asiantuntijoita myös oman
sektorinsa tilasta ja tarpeista. Liiton toiminnan kannalta
on elintärkeää, että kommunikaatio jäsenten ja liiton toi-

miston välillä on saumatonta, hallituksen puheenjohtaja
Antti Kataja sanoo.
Esimerkkinä Kataja mainitsee Itä-Suomen yliopiston
proviisorikoulutuksen uudistuksen, johon Farmasialiitto
teki kannanoton. Kyseinen kannanotto tehtiin toimiston ja
Proviisorineuvottelukunnan yhteistyöllä, jossa neuvottelukunta pääsi ottamaan kantaa koulutuksen kehittämiseen.

Konkreettisia toimia

Liiton toimintaan mukaan vasta pari vuotta sitten lähteneelle Jatta Hynniselle jäsenten laaja työtehtävien kirjo
on ollut yllätys.
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Liiton toiminnan kautta
pääsee konkreettisesti
vaikuttamaan alamme
kehitykseen.

– Savolaisena apteekkifarmaseuttina olen saanut luottamustoimien kautta tutustua todella monipuoliseen
asiantuntijoiden verkostoon, Hynninen iloitsee.
Hynninen innostui liiton toiminnasta osallistuttuaan
mentorointiohjelmaan vuonna 2018. Hänet valittiin farmaseuttiseen toimikuntaan nelivuotiskaudeksi 20182021.
– Farmaseuttisessa toimikunnassa olen päässyt tutustumaan ja ottamaan kantaa koulutukseen, lääkitysturvallisuuteen sekä muihin ajankohtaisiin asioihin. On mielenkiintoista olla mukana apurahojen jakamisessa ja valitsemassa vuoden farmaseuttia tai proviisoria. Minulle tärkeä
asia oli 2019 ensimmäistä kertaa julkaistut Farmasialiiton
kollegiaalisuusohjeet, joita työstimme toimikunnassa.
Julkaisu tehtiin yhteistyössä Apteekkariliiton ja Proviisoriyhdistyksen kanssa, Hynninen kertoo.
Hynninen oli myös mukana liiton strategiaa pohjustavassa Farmasia2030-työryhmässä.
– Minulle alamme tulevaisuuden, ammattikuntamme
arvostuksen ja osaamisen eteen työskentely yhdessä ovat
tärkeitä asioita.

Tunnettuus parantunut

Samoja asioita painottaa omassa luottamustöissään hallituksen varapuheenjohtaja Mika Lätti.
– Farmasian alan asiantuntijoiden arvostus työelämässä on kasvanut todella paljon oman jäsenyyteni
aikana. Liiton hallitus, edustajisto, asiantunteva liiton toimiston henkilökunta ja sadat vapaaehtoiset niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin ovat saaneet aikaan sen,
että farmaseuttien ja proviisoreiden osaamista hyödynnetään nyt ennennäkemättömän laajasti koko terveydenhuollon kentässä. Farmasialiiton kautta olen omalta osaltani päässyt vaikuttamaan siihen, että lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvät tehtävät ovat pysyneet farmasian alan
ammattilaisten käsissä, Lätti sanoo.
Antti Kataja korostaakin vaikuttamistyössä jäsenten
asiantuntemuksen merkitystä.
– Hiljattain esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen vieraili farmaseuttisen toimikunnan
kokouksessa. Paikalla oli LHA-koulutuksessa mukana

oleva farmaseutti, joka osasi käytännön tasolla kuvata
erinomaisesti mitä kyseinen koulutus merkitsee ja kuinka
paljon voimme sen kautta edistää Suomen lääkitysturvallisuuden tilaa, millä oli erittäin suuri painoarvo keskustelulle, Kataja antaa esimerkin.

Opiskelijoista alkaen

Mika Lätille mukanaolo liiton toiminnassa on ollut itsestäänselvyys ja hän on ollut aktiivisesti mukana aina opiskeluajoista lähtien. Opiskelijat ovatkin liitolle tärkeä kohderyhmä.
– Farmasialiiton toimintaan osallistuminen on opettanut minulle paljon järjestötoiminnasta, edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Liiton toiminnan kautta pääsee
konkreettisesti vaikuttamaan alamme kehitykseen sekä
kuulemaan ajankohtaisista asioista ensimmäisten joukossa, opiskelijaedustajana hallituksessa toista vuotta toimiva Ella Kälvälä kannustaa.
– Olen myös tutustunut huikeisiin alamme ammattilaisiin eri sektoreilta, joiden ansiosta olenkin saanut entistä
monipuolisemman kuvan farmasian ammattilaisten osaamisesta ja uramahdollisuuksista, hän lisää.

Kollegoiden kesken

Liiton luottamustehtävissä luodut verkostot ovat voimavara myös Mika Lätille.
– Liitosta olen saanut tuekseni laajan kollegoiden verkoston. Yhdessä ajamme asioita parempaan suuntaa.
Verkostot voivat laajentua jopa kansainvälisiksi, kuten
Euroopan teollisuusfarmasistien kattojärjestössä EIPGssä Suomen Farmasialiittoa edustavalla Pasi Peltoniemellä. Peltoniemi on myös liiton teollisuus- ja tukkukaupan neuvottelukunnan jäsen.
– Olemme suunnitelleet yhdessä muun muassa teollisuus- ja tukkukaupan parissa työskenteleville kohdistettuja koulutustilaisuuksia, Peltoniemi sanoo.
Korona-aika on vain korostanut kollegoiden tapaamisen tärkeyttä. Sen on viimeisen puolentoista vuoden
aikana huomannut Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmää
vuodesta 2018 asti vetänyt Anneli Suopelto.
– Tarvitsemme taas ensi vuonna aluejohtoryhmäämme
uusia farmasian ammattilaisia tuomaan uusia ideoita,
Suopelto kannustaa. F

Korona-aika on vain
korostanut kollegoiden
tapaamisen tärkeyttä.
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LIITTO PALVELEE

Farmasialiiton yhteystietoja
Jäsenpalvelut
029 7010 1090

PUHEENJOHTAJA,
VT. TOIMITUSJOHTAJA
PROVIISORI, TOKSIKOLOGI

Antti Kataja

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

TYÖMARKKINAJOHTAJA,
VARATUOMARI

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

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

Minna Hälikkä

OPISKELIJATOIMINNAN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

Suvi Luukko

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,
TRADENOMI

Katja Sippola

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KTM

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ,
PROVIISORI

Jenni Turunen

TYÖVOIMAPOLIITTINEN
ASIANTUNTIJA,
PROVIISORI

Tommi Laaksonen

Laura Huotari

TALOUSHALLINNON
ASIANTUNTIJA, KTM

TOIMISTOASSISTENTTI

Marketta Hakkarainen

Anu Peurakoski

KOULUTUSPOLITIIKAN JA
URAPALVELUIDEN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

Pekka Perttula

Sanna Passi

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA

VANHEMPI NEUVONANTAJA, VTT

TOIMITUSJOHTAJA,
FARMASEUTTINEN JOHTAJA,
FARMASEUTTI, M. ENG
(opintovapaalla)

Riitta Uusi-Esko

TAPAHTUMAKALENTERI
Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet
löydät Farmasialiiton verkkosivujen kalenterista!

Syyskuu

Lokakuu

15.9.2021
Työn biohakkerointi
(Webinaari)

28.10.2021
Luottamusmiesten
jatkokurssi, Helsinki
(Toteutustapa
vahvistetaan
myöhemmin)

25.9.2021
Farmasialiiton Palvelut
Oy:n ja Orion Pharman
johtamiskoulutus (Vihti,
Orion Tuohilammen
koulutuskeskus)

30.10.2021
Ajankohtaista
lääketeollisuudesta*
*Toteutustapa
vahvistetaan myöhemmin

Ajanvaraus
Työsuhdeneuvontamme
ja jäsenpalvelumme
palvelevat puhelimitse
myös päivystysajan
ulkopuolella. Voit varata
henkilökohtaisen soittoajan
ajanvarauksestamme:
nettiaika.fi/farmasialiitto

EDELLISEN
NUMERON
RISTIKON
RATKAISU

Tarkista
verkkosivuiltamme
ajankohtaisin tieto
tapahtumista!
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Farmasialiiton
verkkokauppa
on avattu.
Käy tutustumassa
farmastore.fi

Työnhaun verkkovalmennus

Onko sinulla ajankohtaista laittaa CV:si kuntoon, pohtia omaa osaamistasi tai miettiä mistä hakea piilotyöpaikkoja?
Tämä verkkovalmennus antaa sinulle kattavan kuvan työnhaun eri osa-alueista. Saat tietoa ja konkreettisia työkaluja
työnhakusi tueksi. Valmennus on itsenäisesti suoritettava ja siihen on jatkuva ilmoittautuminen.

Valmennus muodostuu seitsemästä eri osasta:
1. Oman tavoitteen
asettaminen
2. Oma osaaminen ja
vahvuudet (osaamisen
tunnistaminen ja
sanoittaminen sekä
hissipuheen laatiminen)
3. Työnhaun tapoja
(työnhaun kanavat,
piilotyönhaku ja verkostot
työnhaussa)

4. Työnhaun dokumentit
(CV, hakukirje ja
LinkedIn-profiili)
5. Työhaastattelu
6. Työsopimus ja
palkkaneuvottelu
7. Mitä seuraavaksi:
Työhakemuksen
kirjoittaminen
ja loppureflektointi

Sinulla on kaksi kuukautta aikaa
suorittaa valmennus.
Valmennus on auki
3.1.2022 asti.
Valmennus on maksuton.
Ilmoittautuminen
Morttelissa.
Lisätietoja antaa
koulutuspolitiikan
ja urapalveluiden asiantuntija
Sanna Passi,
sanna.passi@farmasialiitto.fi

Todella hyvin
suunniteltu
työnhakua
auttava
valmennus! Laaja
ote koko asiaan ja
hyviä harjoitteita.
Myös videot tosi
hyviä!
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LIITTO PALVELEE
SILL A
TIL AISUUK
A R AU S
KORONAV

1.–2.10.2021

Verkostoitumistilaisuus
Farmasian Päivien yhteydessä

27.11.2021

Farmasialiiton teemakoulutus
ajankohtaisista aiheista ja lääkealan
näyttely

1.–2.10. & 27.11.

27.11.2021 klo 11–17 Tampere hotelli Scandic
Cityssa. Koulutuksen jälkeen tarjolla illallinen
klo 18 alkaen sekä halukkaille omakustanteinen
yöpymismahdollisuus. Farmasialiiton palvelut Oy
järjestää jälleen syksyisen teemakoulutuksen alan
ajankohtaisista aiheista. Mahdollisuus myös tutustua
yhteistyökumppaneiden tarjoamaan lääkealan
näyttelyyn. Koulutus tarjotaan sekä paikan päällä
Tampereella että etäkoulutuksena.

Johtamiskoulutus

Kehityskeskustelut ja paikallinen sopiminen
25.9.2021, Vihti sekä etäosallistuminen
Koulutus on suunnattu esimiesasemassa toimiville
proviisoreille, alan maistereille ja farmaseuteille.
Suomen Farmasialiiton Palvelut Oy järjestää
yhteistyössä Proviisorineuvottelukunnan,
-verkoston ja Orion Pharman kanssa
johtamiskoulutuksen, jossa teemana tällä kertaa
kehityskeskustelut ja paikallinen sopiminen.
Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille
työkaluja kehityskeskusteluihin muun muassa
käytännön esimerkkien avulla sekä tietoa
työelämässä yleistyvän paikallisen sopimisen
periaatteista.

Seuraa
Farmasialiiton
sivujen tapahtumakalenteria ja
uutisointia ohjelmasta
sekä ilmoittautumisohjeista!

Koulutus järjestetään yksipäiväisenä tilaisuutena
Tuohilammen kurssikeskuksessa, jos yleinen
koronatilanne sallii (etäosallistumismahdollisuus)
tai kokonaan etätilaisuutena.
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JOONAS KAVASTO

APTEEKIN HYLLYLTÄ
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KOLUMNI

Silava sulous ja sulava sileys

T

erveyttä markkinoiva mainosmaailma ei ole
vuosisadassa paljon muuttunut. Naisille myydään terveyttä, jonka oheistuotteena tai jopa
päätuotteena on kauneus.
Tosin kauneuskäsitykset muuttuvat koko ajan ja
avaavat erilaisille tuotteille uusia mahdollisuuksia.
Kansan Kuvalehdessä oli vuonna 1929 mainos, jossa
markkinoitiin terveydellisin perustein lihavuuspillereitä.
Lievä tai lievää suurempi ylipaino sai aikanaan osakseen hyväksyvää nyökyttelyä. Se oli terveen ihmisen
merkki. Tuhtius kertoi hyvinvoinnista, tauteja hylkivästä vastustuskyvystä.
Oli vain hyvä asia, että vartalossa oli ylimääräistä
rasvaa. Kauneus oli katsojan silmissä. Ihoa kiristävä
pinkeys oli silmää hivelevää silavaa suloutta ja rypyt
oikovaa sulavaa sileyttä.
Kyse ei ollut minkään pienen painonlisäyksen
tavoittelusta. Mainos oli otsikoitu houkuttelevasti ja
lupauksia antavasti: ”Olen lihonut neljässä viikossa 12
kiloa.” Apua löytyi apteekinhyllyltä.
Kohderyhmänä olivat erityisesti henkilöt, jotka ”ilman että ovat sairaita, on

niin vähän taipumusta rasvan muodostumiseen, että
heidän laihuutensa vaikuttaa perin rumalta”.
Johdantolauseiden jälkeen päästiin terveyshyötyihin. Rasva oli ”välttämätön täyteaine” munuaisille
ja silmäterälle. Painonnousu antoi myös lisää ”hermovoimaa”. Kilot kevensivät mieltä.
Eta-Tragol-tableteilla paino nousi 4–12 kilolla muutamassa viikossa. Lopuksi palattiin kauneusarvoihin ja
kerrottiin tablettien antaneen ”jo tuhansille täyteläiset
ruumiinmuodot ja ihastuttavan vartalon”.
Nykyään ei lihavuutta myydä terveys- tai kauneusperustein. Pyöreyttä kyllä markkinoidaan, mutta sitä
ei hankita rasvalla, vaan lihasta rääkkäämällä tai erilaisilla kohotuksilla ja täyteaineilla.
Miten terveyttä myydään miehille? Olisivatko täyteläiset ruumiinmuodot ja ihastuttava vartalo terveen
miehen merkki? Jos se kuvastaa naisten terveyttä, kyllä
kai sama pätee miehiinkin.
Mikä ilmentää miehen terveyttä – ja millaista mieskuvaa ruokitaan terveyshyllyjen tarjonnalla ja markkinoinnilla?
Avainsana on ”suoritus”. Jos terveysmarkkinoinnissa usein toistuva teonsana naisilla on oleminen, miehillä se
on tekeminen. Tosin aivan näin yksioikoisesti ei jaottelu toimi, mutta on siinä
jotakin perää.
Esimerkiksi tunnetun lisäravintoaineen markkinoinnissa näkyy mieskaava. Se on luotu pitämään meidät liikkeessä, tukemaan lihasten toimintaa ja
nivelten hyvinvointia.
Miehille markkinoitavien tuotteiden väri ei ole sininen. Miehen väri
tulee moottorista. Se on uutuuttaan kiiltävää tai vähintään hyvin hoidettua teräksistä hopeaa
ja ärjyvää mustaa.
Ikääni liitettävää oletettua testosteronivajetta korvaavien tuotteiden ostamisintoani lisätään muistuttamalla, että ”testosteronivaje voi aiheuttaa ongelmia
sängyssä ja lenkkipolulla”. Ei aiheuta. Nukun ja
juoksen hyvin.
Minun ongelmani on kauneusvaje. Sitä pitäisi
parantaa. Apteekinhyllyltä on vain vaikea löytää
miehen kauneusvajetta kohentavia ja siten myös
miehen terveyttä vahvistavia tuotteita.
Tyydyn sivelemään pintaani moottoriöljyä.

Teonsana naisilla
on oleminen,
miehillä se on
tekeminen.

Pekka Perttula
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Kun haluat turvata rakkaimpasi
Suomen edullisimmalla*
henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.
Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.
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Parempaa apteekista
Ainoa by Apteq

/

S O V U S S A LUONTOSI KANSSA

LUONTOSI
Fossiiliton
pakkaus!

HYVINVOINTIA ILMAN

LEMPEÄ LUONNOLLE

TURHIA LISÄAINEITA
Lisäaineettoman
Ainoa-sarjan vitamiini- ja
ravintolisäkapselit sopivat
niin allergisille ja vegaaneille kuin erikoisruokavalioita noudattaville sekä
lisäaineita karttaville.

PUHDASTA LAATUA
LÄHELTÄSI

Ainoa-sarjan pakkaukset
ovat öljytöntä kasvipohjaista
muovia, jonka hiilijalanjälki
on negatiivinen eli pakkauksiin on sitoutuneena hiilidioksidia ilmakehästä.

Ainoa-sarjan tuotteet on
kehitetty ja valmistettu
Suomessa, sekä ne ovat
saatavilla vain apteekeista.

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