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Liiton jäsenelle Danske Bankin asuntolaina ilman toimitusmaksua ja järjestelypalkkiota,
jolloin säästät esimerkiksi 200 000 euron lainassa 1200 euroa.*
UUTTA! Tutki kotisi ympäristökestävyys osoitteessa kestavakoti.fi.
Palvelun tuottamisesta ja asiantuntemuksesta vastaa Gaia Consulting
ja palvelua sponsoroi Danske Bank.
Tutustu kaikkiin etuihisi ja hae lainaa: danskebank.fi/akava
*Asuntolainan toimitusmaksu ja järjestelypalkkio normaalisti 0,06% lainan pääomasta, vähintään 300 euroa. Tämä ei ole pankin
tarjous. Lainan ehdoista sovitaan henkilökohtaisesti. Lainan myöntäminen edellyttää aina hyväksyttyä luottopäätöstä. Esimerkki: Jos
asiakas ottaa 170 000 euron asuntolainan, laina-aika olisi 20 vuotta ja lainan viitekorkona käytetään 12 kk euriborkorkoa, olisi lainan
kokonaiskorko 0,75 % (Kuluttajansuojalain mukaan laskettu todellinen vuosikorko 0,841 %). Luoton ja muiden luottokustannusten
yhteismäärä 184851,86 euroa, sis. Järjestelypalkkion 875 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun 2,70 euroa/maksuerä,
maksuerien lukumäärä 240 kpl. (Tiedot 22.04.2021 tilanteesta)
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. www.danskebank.fi
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Mylan on nyt
Viatris
Mylan jatkaa yhteistyötä
suomalaisten
apteekkien kanssa.
Yrityksemme nimi on nyt
Viatris.
Viatris mahdollistaa
terveemmän elämänkaaren
meille kaikille,
maailmanlaajuisesti.
Toimintamme perustuu
saatavuuteen, johtajuuteen ja
kumppanuuteen.
Saatavuus
Tarjoamme laadukkaita ja
kohtuuhintaisia lääkkeitä
maailmanlaajuisesti kaikissa
olosuhteissa.
Johtajuus
Edistämme innovatiivisia ratkaisuja
potilaiden hyväksi huomioiden
kestävän kehityksen periaatteet.
Kumppanuus
Yhdistämme ihmiset, tuotteet
ja palvelut hyödyntäen
asiantuntemustamme.
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Lämmin syyssää
Paljon on puhuttu tulevasta työmarkkinakierroksesta.
Tilannehan on se, että metsäteollisuuden yrityksessä neuvotellaan parhaillaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia
ja ilmoille on väläytelty myös yrityksen sisällä neuvoteltavista toimialakohtaisista työehtosopimuksista. Teknologiateollisuudessa on kaksi työnantajaliittoa, joista toinen neuvottelee yrityskohtaisia työehtosopimuksia ja toinen alakohtaisia sopimuksia. Muut työnantajaliitot seuraavat tilannetta, jota pidetään mutkikkaana. Lämmintä syyssäätä on
siis tarjolla.
Mites meillä? Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusneuvottelut alkavat talven aikana. Meillä ei ole tiedossa
sen suurempia muutoksia tilanteeseen, mutta kyllä ympäröivä maailma toki vaikuttaa. Apteekit ovat täysin järjestyneitä, jolloin neuvottelevat osapuolet ovat selvillä. Alamme
on hyvin säädeltyä ja se tuo tiettyä samanlaista toimintalogiikkaa eri apteekkeihin vaikka sijainti vaihteleekin.
Keväällä käydään myös neuvotteluita Sote-sopimuksen
ja kuntasektorin osalta. Nykyiset sopimukset ovat voimassa
helmikuun loppuun, joten sielläkin neuvottelut alkavat
talven aikana. Näistä neuvotteluista odotetaan haastavia,
koska korona-aika on ollut todella kuormittavaa sosiaalija terveydenhuollon henkilöstölle, ja puheet palkkauksen
parantamisesta ovat lisääntyneet koko vuoden ajan. Talvella käydään myös kemian ylempien toimihenkilöiden
työehtosopimusneuvottelut. Tämän työehtosopimuksen
piirissä meillä on teollisuudessa työskenteleviä jäseniä.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa yksittäisen jäsenen näkökulmasta? Ehkä pyynnön seurata viestintäämme. Tämän syksyn ja talven aikana käydään useita neuvotteluita ja tiedotamme
niistä aina mahdollisuuksien mukaan. On
Farmasialiiton tehtävä olla jäsentensä
tukena ja sitä työtä teemme myös tulevien neuvottelujen osalta.

Neuvotteluista
odotetaan
haastavia,
koska koronaaika on ollut
todella
kuormittava.

Lehden sisältöä ei saa
osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista
lupaa. Toimitus ei vastaa
tilaamatta lähetetyistä
materiaaleista.
© Farmasialiitto

5/2021 FARMASIA 5

04-05_ Farmasia_5-2021_Pääkkäri ja apinat.indd 5
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HÄN

TEKSTI IINA PYKÄLÄINEN KUVA TEIJA HÄRMÄAHO

Riikka Hätönen
› valmistui laborantiksi
opistotasolta vuonna 2000
› aloitti farmasian opinnot vuonna 2011
› työskentelee Forssan Kutomon
apteekissa, jossa on kouluttautunut
annosjakelufarmaseutiksi
› astmayhdyshenkilö
› valmistuu apteekkifarmasian
erikoistumiskoulutuksesta
vuonna 2022

Jatkuva halu kehittyä
Riikka Hätönen on lyhyellä farmaseutin urallaan ehtinyt tehdä
enemmän kuin moni ihminen koko elämänsä aikana. Tällä hetkellä hän työskentelee Forssan Kutomon apteekissa muun
muassa astmayhdyshenkilönä ja annosjakelufarmaseuttina.
Samalla hän suorittaa apteekkifarmasian erikoistumisopintoja
Helsingin yliopistossa, josta hänen on tarkoitus saada opinnot
suoritetuksi ensi kevääseen mennessä. Lisäksi hän on kahden
kouluikäisen lapsen äiti.
Mistä Hätönen saa paloa ja intoa tähän kaikkeen?
– Haluan olla koko ajan parempi farmasian alalla. Tuntuu,
etten ikinä ole valmis, hän toteaa.
Tie innokkaaksi farmaseutiksi on ollut pitkä. Se alkoi jo
lukioiässä, jolloin Hätösen lempiaineita olivat kemia, biologia ja
latinan kieli. Kouluttautuminen laborantiksi tuntui luontevalta
jatkumolta.
Kun hän oli työskennellyt HK:n ruokatalon Forssan tehtaalla
mikrobiologisen laadunvarmistuksen parissa kymmenen vuotta,
näytteiden määrä alkoi pikkuhiljaa vähentyä, ja oli puhetta
resurssien vähentämisestä. Silloin Hätönen päätti hakea opiskelemaan farmasiaa Helsingin yliopistoon, jossa opinnot alkoivat
vuonna 2011.
Vaikka ala oli opiskelijasta alusta asti kiinnostavaa, hän
myöntää, että käsitys siitä on muuttunut paljon opintojen aikana.
– Tiesin vain, että farmaseutin työssä jaetaan lääkkeitä.
On se paljon muutakin.
Erikoistumiskoulutukseen liittyen Hätönen tekee projektityötä lääkityksen arvioinnin kehittämisestä annosjakelun
aloituksessa. Siinä hän on huomannut useita epäkohtia.
– Annosjakelun aloituksessa apteekki tekee asiakkaalle lääkityksen tarkistuksen pelkän lääkityslistan
avulla. Kattavassa arvioinnissa muun muassa haastateltaisiin asiakasta, keskusteltaisiin lääkkeiden
haitoista ja katsottaisiin laboratoriotuloksia.
Hienoa Hätösestä olisi, jos lääkäri, kotihoito ja
apteekki olisivat yhteydessä toisiinsa lääkehoidon
arvioinneissa. Sitä hän haluaa
kehittää myös tulevaisuudessa.
Sitten kun opinnot ovat päättyneet.

Haluan olla
koko ajan
parempi.
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9 875

Farmasialiiton kävelyhaasteeseen osallistui
19 joukkuetta. 10.10. päättyneen kävelykisan
aikana käveltiin yhteensä 9 875 kilometriä.

Alennettu
jäsenmaksu
Tietyillä perusteilla voit olla oikeutettu alennettuun
jäsenmaksuun. Näitä perusteita ovat mm. vanhempainvapaat, työttömyys ja osa-aikainen työskentely. Alennusperusteen on oltava voimassa
vähintään kolme kuukautta kalenterivuoden aikana
ja hakemukseen on aina liitettävä todistus.
Ohjeet ja hakemus: bit.ly/Alennettu

Muista Cityshoppari
Olethan muistanut ottaa käyttöön keväällä julkaistun
jäsenedun, Cityshopparin?
CityShoppari-sovelluksesta löydät yli 1 000 etua, joilla
syöt ja shoppailet ympäri Suomen: ravintoloita, kahviloita,
vaatekauppoja, urheilupaikkoja, kulttuuria, kauneushoitoloita ja kampaamoita…
CityShoppari-sovellus on ladattavissa Google Play, App
Store ja Huawei AppGallery -sovelluskaupoista.
Huom. etu ei koske eläkeläisjäseniä.
Lisätiedot ja latausohjeet: bit.ly/Liiton_edut

PIDÄ TIETOSI
AJAN TASALLA

Edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että
tietosi on ajan tasalla. Voit tarkastella ja päivittää
tietojasi jäsenportaali Morttelin kautta
(mortteli.crmieportal.com).

Päivitä tietosi aina, kun
jokin seuraavista muuttuu:
sähköpostiosoite, puhelinnumero,
työnantaja
Postiosoitetiedot päivittyvät
automaattisesti Postin tietokannasta.

?

Mitä mieltä?
Oletko harkinnut
mentorointiohjelmaan
osallistumista?
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN
VERKKOSIVUILLA FARMASIALEHTI.FI
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Influenssalääkkeet
lyhentävät oireiden kestoa,
mutta lääkkeissä on eroja
Tuoreen tutkimuskatsauksen perusteella influenssan hoidossa käytettävät lääkkeet ovat kaikki lähes saman tehoisia,
mutta joitain eroja näyttäisi olevan. Tsanamiviiri lyhentää
oireiden kestoa eniten ja baloksaviirilla hoidetuilla on vähiten
influenssaan liittyviä komplikaatioita.
Katsaus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja
siinä analysoitiin 26 satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistoja. Lähes 12 000 potilasta kattavissa tutkimuksissa selvitettiin tsanamiviirin, oseltamiviirin, laninamiviirin, peramiviirin ja baloksaviirin tehoa influenssan hoidossa.
Influenssalääkkeet lyhentävät oireiden kestoa noin 1–1,5
vuorokautta, joten käytännössä nyt havaitut erot eivät ole
kovin suuria.
Tulokset vahvistavat näyttöä nykyisten influenssalääkkeiden tehosta ja osoittavat tsanamiviirin olevan todennäköisesti hyvä valinta useimmille. Baloksaviiria kannattaa käyttää
potilailla, joiden arvellaan olevan suurentuneessa komplikaatioiden vaarassa.

Fimea tutki apteekkien
itsehoitolääkeneuvontaa
haamuasiakkaiden avulla
Lääkeneuvonta apteekeissa toteutuu hyvin asiakkaan pyytäessä lääkettä oireeseen. Kehitettävää lääkeneuvonnassa
sekä lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden arvioinnissa on
erityisesti silloin, kun asiakas pyytää kipulääkettä kauppanimellä.
Apteekin verkkopalveluissa lääkeneuvonta toteutuu vaihtelevasti: osassa erittäin hyvin, osassa ei lainkaan. Lisäksi asiakas kontaktoidaan usein vasta maksamisen jälkeen, jolloin
lääkkeen tarpeen ja soveltuvuuden kartoitus tapahtuu liian
myöhään. Hinnaltaan edullisempia valmisteita ja lääkkeettömiä hoitokeinoja suositellaan apteekeista harvoin.
Apteekkien lääkeneuvontaa kartoitettiin keväällä 2021
100 apteekissa ja 30:ssä apteekin verkkopalvelussa. Lääkeneuvonnan valvonta on osa Fimean toteuttamia apteekkitarkastuksia. Se jatkaa säännöllisesti myös haamuasiakaskäyntien toteutusta.

LASTEN JA NUORTEN
ADHD-LÄÄKKEIDEN
KÄYTTÖ YLEISTYNYT
VOIMAKKAASTI
Kansaneläkelaitoksen selvityksessä ADHDlääke metyylifenidaatti nousi vuoden 2020
aikana alle 18-vuotiaiden käytetyimpien
lääkkeiden joukkoon viidennelle sijalle. Kymmenen käytetyimmän lääkkeen listalla on
lääkkeitä myös astman, infektioiden, allergian ja kivun hoitoon. Metyylifenidaatin
nousua lukuun ottamatta lista on kolmen
viime vuoden aikana heijastellut samojen
vaivojen hoitoa.
Alle 18-vuotiaat käyttävät eniten atooppisen ihon hoitoon tarkoitettuja lääkkeettömiä perusvoiteita, jotka ovat Kela-korvattavia pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa. Myös
atooppisen ihon hoidossa käytettävä hydrokortisonivoide kuului käytetyimpien lääkkeiden joukkoon.
Toiseksi eniten ostajia oli salbutamolilla,
joka on keuhkoputkia avaava lääke. Sitä käytetään pääasiassa astman hoidossa. Listan
toinen astman hoidossa käytettävä lääke on
hengitettävä kortisoni flutikasoni.
Allergialääke desloratadiini on neljänneksi
käytetyin alle 18-vuotiaiden lääke. Sitä käytetään jaksoittain allergiakaudella ja tarvittaessa.

Alle 18-vuotiaat
käyttävät eniten
atooppisen
ihon hoitoon
tarkoitettuja
perusvoiteita.
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Nykyinen
D-vitamiiniannossuositus
pikkulapsille on sopiva
Suuri D-vitamiiniannostus voi
aiheuttaa
ilmpulsiivista
käytöstä.

Tuoreen suomalaistutkimuksen perusteella nykyinen annossuositus, jossa lapsi saa D-vitamiinia kymmenen mikrogrammaa päivittäin on sopiva. Tätä suuremmalla määrällä ei ole
vaikutusta ainakaan keskushermoston kehityksen kannalta.
Tutkimuksessa oli mukana 800 Helsingin Kätilöopistolla
syntynyttä lasta, joista osa sai kymmenen ja osa 30 mikrogramman päivittäisen D-vitamiinilisän kahden viikon iästä kaksivuotiaaksi saakka.
Lasten neurologisessa ja kognitiivisessa kehityksessä ei
havaittu eroja eri vitamiiniannosten saavien lapsien välillä.
Määrän vaihtelu ei myöskään vaikuttanut tutkimuksen mukaan
tunne-elämän tai sosiaalisten ja motoristen taitojen kehitykseen.
Tuloksissa oli viitteitä, että suuri D-vitamiiniannos voi
aiheuttaa impulsiivista käytöstä. Tulosten varmistaminen näiltä
osin vaatisi kuitenkin lisätutkimusta.
Vaikka suurempi kuin nykyinen annossuositus ei vaikuta keskushermoston kehitykseen, saattaisi sillä olla apua D-vitamiinivajeisille lapsille.
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Eettinen pähkinä

Minkälaisia huumausainelääkkeiden
toimittamisvälejä pitäisi noudattaa?
Kysymys: Asiakkaallemme on kirjoitettu kaksi eri
vahvuista metyylifenidaattivalmistetta: Concerta
18 mg ja Concerta 54 mg. Asiakkaalla on lääkärin
lupa yhteensä 72 mg päiväannokseen. Reseptit on
kirjoitettu kokonaismäärälle 4x30 tablettia ilman
toimitusvälirajoituksia. Reseptejä ei ole iteroitu.
Olemme tähän asti toimittaneet lääkkeet aikaisintaan sinä päivänä, kun Kela ne korvaa: esimerkiksi jos 28.1.21 on toimitettu 30 tablettia, on seuraava Kelan hyväksymä toimituspäivä 20.2.21

(ilman viikon koronajoustoa). Asiakas nyt kuitenkin ”opettaa” meitä, että jos hän haluaa ostaa
lääkkeet ilman Kela-korvausta lääkkeestä, hänellä
on oikeus ostaa Concertat milloin tahansa ilman,
että apteekki puuttuu toimitusväliin, koska lääkäri ei siihen ole reseptiä kirjoittaessaan puuttunut. Kun asiakas on reseptilääkkeensä saanut,
hän ostaa samalla vielä päivystyspakkauksen (neulat+ruiskut). Mikä tässä olisi oikea ja eettinen toimintatapa apteekissa?

Vastaus: Fimea velvoittaa apteekkeja seuraamaan
huumausainelääkkeiden toimitusvälejä varmistaakseen lääkkeen oikean ja turvallisen käytön. Tämä
edellyttää keskustelua asiakkaan kanssa, jos hän
hakee huumausaineeksi luokiteltua lääkettä selvästi
aikaisemmin kuin olisi tarpeen edellinen hakuajankohta huomioiden. Jos asiakkaalla ei ole antaa järjellistä syytä, vaan hän alkaa opastamaan apteekkihenkilökuntaa säädöksistä ja ostaa samalla neula+ruisku
-setin, edesauttaa se väärinkäytösepäilyn syntyä.
Tiedetään, että ADHD-lääkkeitä käytetään
päihtymistarkoituksessa väärin ja laillisesti reseptillä hankittuja lääkkeitä kaupataan toisille. Tämän
reitin estämisessä apteekeilla voi olla ratkaiseva
rooli, joten väärinkäyttöepäilyihin puuttuminen
on tärkeätä. Eettisen ohjeen nro IX mukaan farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa
ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden
väärinkäyttöä. Kun väärinkäytön mahdollisuus on
ilmeinen, pitäisi harkita toimittamisesta kieltäytymistä, kunnes edellinen lääke-erä on lähempänä
loppumista. Apteekilla on velvollisuus tarkistaa
enimmäisannokset, ja jos näistä on epäselvyyttä, on
sekin yksi syy ottaa lääkäriin yhteyttä.
Lääkärin kanssa pitäisi keskustella havainnoista ja tarpeesta laittaa reseptiin ostorajoituksia.
Mahdollisimman yksiselitteiset ja helposti tul-

kittavat reseptit olisivat kaikkien etu. Asiakkaalle
voi todeta, että Fimean toimittamismääräyksen
mukaan apteekki ei voi toimittaa lääkettä edes
ei-korvattuna, ennen kuin on keskustellut lääkkeen
määränneen lääkärin kanssa. Johdonmukainen toiminta väärinkäyttöepäilyissä vähentää vastaavia yrityksiä jatkossa.

Herättikö kannanotto ajatuksia
tai mielipiteitä? Lähetä postia
neuvottelukunnalle.
Ammattieettiselle neuvottelukunnalle
voi lähettää kannanottopyyntöjä
apteekkitoimintaan liittyvistä eettisistä
kysymyksistä (info@apteekkariliitto.
fi). Neuvottelukuntaan kuuluvat TT,
yliopistonlehtori Janne Nikkinen
(puheenjohtaja), farmaseuttinen johtaja
Charlotta Sandler (pääsihteeri), proviisori
Johanna Salimäki (sihteeri), apteekkari
Sari Eerikäinen, apteekkari Leena Penttilä,
proviisori Johanna Kaasinen ja farmaseutti
Kirsi Kotokorpi.
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Työsuhdeneuvonta vastaa

Lomarahan maksaminen
Voiko työnantaja jättää lomarahan maksamatta?
Työnantajan mukaan lomarahaa ei tarvitse maksaa,
koska nykyiseen työsuhteeseeni ei sovelleta mitään
työehtosopimusta.
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ei ole määräyksiä lomarahasta,
ainoastaan vuosilomapalkasta. Lomarahaa koskevat
määräykset perustuvat siis yksinomaan työ- ja virkaehtosopimuksiin. Mikäli työntekijän työsuhteessa ei
noudateta mitään työehtosopimusta, voidaan lomarahasta sopia myös työsopimuksessa.
Osassa työpaikoista lomarahan maksaminen
perustuu myös työpaikan yleisiin käytäntöihin tai esimerkiksi henkilöstökäsikirjan kirjauksiin. Näiden
osalta on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että työnantaja on usein varannut yksipuolisen oikeuden muuttaa
kirjauksia.
Työsopimukseen selkeästi kirjattua lomarahaa ei
työnantaja voi yksipuolisesti poistaa. Syytä on kuitenkin huomioida, että mikäli työsopimuksessa on
sovittu lomaraha maksettavaksi kulloinkin voimassa
olevan työnantajan käytännön mukaisesti, voi työnantaja muuttaa näitä käytäntöjä, vaikka maininta työsopimuksesta löytyisikin.

Sikäli kun työsuhteessa noudatetaan tällaisia sopimuksia, kannattaa tarpeen mukaan tarkastaa paluuta
koskevat ehdot välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä.
Työhön paluun kestosta etuuden saamiseksi ei käytännössä ole määräyksiä: periaatteessa yksikin päivä
riittää, mutta lähtökohtaisesti suosittelemme paluuta
noin viikoksi tai kahdeksi, jotta epäselviltä tilanteilta
vältytään.
LOMARAHAN suuruus on tavallisesti 50 prosenttia
lomapalkasta ja sen tavallinen maksuajankohta on
lomapalkan maksamisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti muuna sovittuna maksupäivänä.
On hyvä huomioida, että mikäli lomaa ei työsuhteen
aikana ehdi pitää ja lomapäivät siten korvataan lomakorvauksella, ei työnantajalla yleensä ole velvoitetta
maksaa lomarahaa. Tähän on kuitenkin joitain poikkeustilanteita ja sopimusmääräykset kannattaa tältä osin
tarvittaessa tarkastaa. Esimerkiksi farmaseuttisen
henkilöstön työehtosopimuksessa tällainen poikkeus
on eläkkeelle siirtyminen.

Marketta Hakkarainen
ja Minna Hälikkä

TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSISSA voi olla myös
lomarahan osalta määräyksiä siitä, pitääkö töihin
palata vuosiloman jälkeen, jotta lomarahan saa. Lomarahaa kutsuttiinkin aiemmin lomaltapaluurahaksi ja
sen maksamisen edellytyksenä oli töihin palaaminen
vuosiloman päätyttyä. Työhön palaamisen ehtoja on
monissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sittemmin lievennetty.

Pitääkö töihin palata
vuosiloman jälkeen, jotta
lomarahan saa?
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?

Aivoverenkierronhäiriö

ASIAKAS APTEEKISSA

65-vuotias mies tulee hakemaan enalapriilivalmistetta
pitkästä aikaa (6kk edellisestä lääkkeen toimituksesta). Mies
ei ole seurannut verenpainettaan aktiivisesti, mutta kertoo
saaneensa edellisenä päivänä outoja oireita, kuten vasemman
käden puutumista ja heikkoutta sekä vasemman silmän näön
hämärtymistä. Vaimo oli ihmetellyt puheen epäselvyyttä,
vaikka mies ei ollut nauttinut kuin ”pari olutta”. Oireet
kestivät kuitenkin vain noin kymmenen minuuttia, ja nyt mies
miettii, johtuivatko oireet huonosta verenpaineen hoidosta.

TEKSTI ALEKSI KRÖGER, ELIAS HAUKKA, LAURA KYLLÖNEN

AIVOVERENKIERRONHÄIRIÖTÄ käytetään yleisnimityksenä aivoverenkierron
sairauksille. TIA (Transient Ischemic
Attack) on aivojen verenkierron häiriöstä johtuva äkillisesti alkava ohimenevä kohtaus. TIA-kohtaus ei jätä
pysyviä kudosvaurioita ja se menee ohi
yleensä alle tunnissa, useimmiten 2–15
minuutissa. Ensimmäistä kertaa tulleen TIA-kohtauksen jälkeen 10–20
prosenttia potilaista saa aivoinfarktin
kolmen kuukauden sisällä ja siksi lääkäriin hakeutuminen on tärkeää, vaikka
oireet olisivat jo menneet ohi.
Aivoinfarktissa verisuonitukos
aiheuttaa iskemiaa ja siitä seuraa jollekin aivojen alueelle palautumatonta
kudosvauriota. TIA-kohtauksesta ja
aivoinfarktista johtuvat oireet riippuvat
tukoskohdan sijainnista aivoissa. Oireita

voi olla esimerkiksi toispuoleinen raajahalvaus, kasvojen toispuoleinen osittainen halvaus, toisen silmän näön
hämärtyminen tai näköhäiriöt, huimaus, pahoinvointi ja nielemisvaikeus.
Monet riskitekijät altistavat aivoinfarkteille. Sellaisia tekijöitä, joihin ei
pysty itse vaikuttamaan, ovat esimerkiksi korkea ikä, miessukupuoli ja perinnöllinen alttius. Lisäksi riskiä aivoverenkiertohäiriöihin lisää elintavat, kuten
tupakointi, runsas alkoholin käyttö, epäterveellinen ruokavalio, ylipaino sekä
henkinen kuormitus, kuten masennus
tai työstressi. Sairauksia, jotka lisäävät
riskiä, ovat esimerkiksi kohonnut verenpaine, diabetes, dyslipidemiat, sydänsairaudet ja kaulavaltimoahtauma.
Aivoinfarkteja pystytään ehkäisemään puuttumalla riskitekijöihin lääkeja elintapahoidolla, joista jälkimmäinen
on ensisijainen.

Asiakkaan lääkitys

Asiakkaalla on tällä hetkellä käytössään kohonneen verenpaineen hoitoon
ACE-estäjä enalapriili. Todennäköisesti
hänen lääkitystään päivitetään lääkärikäynnin yhteydessä.
Sekundääripreventiolla pyritään
estämään aivoverenkiertohäiriön uusiutuminen. Lääkehoidon valintaan vaikuttaa infarktin tai TIA-kohtauksen
aiheuttaja. Verenhyytymisen esto on
TIA-kohtauksen jälkeen tärkeää uusien

TIA-kohtauksen
jälkeen 10–20
prosenttia potilaista saa
aivoinfarktin kolmen
kuukauden sisällä.
tukoksien ehkäisemiseksi. Sydänperäisessä embolisaatiossa valitaan lääkkeeksi antikoagulantteja, ja aterotromboosissa ensisijaisia lääkkeitä ovat asetyylisalisyylihappo tai sen ja dipyridamolin yhdistelmä sekä klopidogreeli.
Perussairaudet on tärkeää saada
hyvään hoitotasapainoon. Lääkehoito
yhdistetään elintapojen muutoksiin
verenpaineen, hyperkolesterolemian ja
diabeteksen hoidossa.
Verenpaineen hoidossa yleisimmin
käytetään ACE-estäjiä, ATR-salpaajia,
kalsiumkanavansalpaajia ja diureetteja. Kolesterolia hoidetaan enimmäkseen statiineilla. Diabetes hoidetaan lääkityksellä hoitotasapainoon, mutta itse
hyperglykemioiden ehkäisyllä ei ole
vaikutusta aivoverenkiertohäiriöiden
esiintymiseen.

Lähteet: Aivoinfarkti ja TIA. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettamatyöryhmä, Suomalainen lääkäriseura
Duodecim 20.01.2020. www.kaypahoito.fi • Roine S, Kalimo H: Aivojen iskemia ja infarktit. Kirjassa: Patologia. Kustannus Oy Duodecim, 02.02.2012. Artikkelin tunnus pat007788
(023.026). www.oppiportti.fi • Sairanen T: TIA. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 26.2.2019 Artikkelin. tunnus: ykt00888 (036.020). www.terveysportti.fi • O’Donnell M,
Chin SL, Rangarajan S ym.: Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. The
Lancet 15.07.2016. Artikkelin tunnus: S0140-6736(16)30506-2 www.thelancet.com • Kaste M, Hernesniemi J, Juvela S ym.: Aivoverenkiertohäiriöiden sekundääripreventio. Kirjassa:
Neurologia. Kustannus Oy Duodecim, 02.05.2015. Artikkelin tunnus: neu00132 (017.030). www.oppiportti.fi • Ruskoaho H: Verenpainelääkkeen valinta eri sairausryhmissä. Kirjassa:
Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 03.12.2018. Artikkelin tunnus: lft00597 (024.085). www.oppiportti.fi • Kohonnut verenpaine. Käypä hoito
-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä, Suomalainen lääkäriseura Duodecim 10.09.2020. www.kaypahoito.fi
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PUHEENJOHTAJISTOLTA
Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Asiakkaalle
kerrottavia
asioita:

› Omatoiminen
verenpaineen seuranta
kotona on tärkeää, koska
se kertoo luotettavimmin
verenpaineen tason.
Hoitotason arvioimiseksi
olisi hyvä mitata
verenpaineet vähintään
neljänä päivänä peräkkäin
aamulla ennen ja jälkeen
lääkkeen oton ja illalla
kahdesti. Jatkossa harvempi
verenpaineen seuranta
riittää.
› Asiakkaan kuvailemat
oireet kuulostavat
TIA-kohtaukselta
eli ohimenevältä
aivoverenkierron häiriöltä.
Asiakkaan olisi tärkeää
käydä lääkärissä, koska
TIA-kohtausta voi seurata
infarkti.
› TIA-kohtaus on
varoitusmerkki ja siitä
todennäköisesti seuraa
lääkityksen tehostamista.
Myös elintapojen
parantaminen vähentää
infarktin riskiä eli
ruokavalioon, liikuntaan ja
päihteiden käyttöön olisi
hyvä jatkossa kiinnittää
huomiota.

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

› Verenpainelääkettä
tulisi syödä säännöllisesti,
koska kohonnut verenpaine
altistaa monille sairauksille,
kuten sepelvaltimotaudille,
aivoverenkierronhäiriölle,
sydämen vajaatoiminnalle ja
muille elinvaurioille.

You’ll never walk alone

H

eti alkuun tunnustus: vaikka palstan otsikko
onkin otettu Liverpoolin kannattajien laulaman
kannustuslaulun nimestä, niin nyt ei puhuta
jalkapallosta.
Farmasialiiton edustajiston vaalit on nyt käyty ja uusi
edustajisto aloittaa kautensa pian. Samalla valitaan uusi
hallitus sekä puheenjohtaja. Pian sen jälkeen aloittavat
uudet neuvottelukunnat ja aluejohtoryhmät sekä muut
Farmasialiiton toimikunnat. Paljon jälleen kerran luottamustoimisia jäseniä, jotka haluavat olla mukana viemässä
liittoa ja farmasiaa eteenpäin. Mutta miksi?
Olen pohtinut asiaa ja tullut siihen tulokseen, ettei
joudu kulkemaan koskaan yksin. Oma työpaikka ja sen
kollegat ovat mahtavia ja täynnä asiantuntijuutta, mutta
liiton toiminnassa mukana ollessa on mahdollista tavata,
vaihtaa ajatuksia ja kuulla erilaisia kasvutarinoita sekä
työtehtäviä. Samalla kuulee myös
yhteiskunnallisten asioiden tilasta.
Opiskelijalle voi olla silmiä avaavaa,
kun kuulee vanhemman kollegan uratarinaa. En kuitenkaan olisi rajaamassa
tuota iloa ja nautintoa ainoastaan opiskelijoille, sillä itsekin kuulen mielelläni erilaisista urapoluista. Samalla oppii
jotain uutta alasta ja siellä työskentelevistä kollegoista.
Siinä missä liitto toimii alustana kollegiaalisuuden tiivistämiseksi työn ulkopuolella, tuo se samalla myös tukea ja
turvaa työpaikan sisällekin. Sillä on
äärimmäisen suuri arvo, että työsuhteeseen liittyviä asioita ei tarvitse pohtia yksin, vaan voi myös
hakea tukea ja turvaa luottamusmiehistä. Jälleen kerran
jäsentä ei jätetä yksin kulkemaan.
Tällainen tukiverkosto luo helpotusta omaan arkeen,
tiivistää kollegiaalisuutta ja kasvattaa omaa tietämystä
alasta. Se tuo tiettyä toivoa ja siksi pystyy samaistumaan
otsikon lauluun:
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone

En olisi
rajaamassa
tuota iloa
ainoastaan
opiskelijoille.

ANTTI KATAJA

Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Katso video

farmaseutin työstä
Ahvenanmaalla
osoitteessa
farmasialehti.fi/
vuoden-farmaseutti

›
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Vuoden farmaseutti Anne Akea kuvaa
rohkeus tehdä päätöksiä ja haastaa itseään.
Se on vienyt hänet lopulta unelmatyöhön,
jossa yhdistyy moniammatillisuus, osastofarmasian tärkeys sekä meren läheisyys.
TEKSTI HANNA OJANPÄÄ KUVAT ILARI VÄLIMÄKI

UNELMATYÖHÖN
PÄÄTYNYT
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

K

un farmaseutti Anne Ake saapui loka
kuussa 2016 Ahvenanmaalle suoritta
maan kolmen kuukauden osastofarma
seutin pestiä keskussairaalaan, ulkona oli
pimeää ja märkää. Hänen valintaansa kummas
teltiin ja varsinkin viihtymistä kaukana mante
reelta.
– Olin silloin tekemässä proviisorin sijai
suutta ja minulla oli mielenkiintoinen esimies
tehtävä. Luonteestani kertoo varmasti paljon
se, että uskalsin sanoa itseni irti ja ottaa haas
teen vastaan. Nyt olen unelmatyössäni, jossa
voin itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa työ
täni moniammatillisessa ympäristössä. En ole
katunut hetkeäkään tänne tulemista ja jäämistä.
Tämä on ollut riski, joka kannatti ottaa. Viihdyn
täällä erinomaisesti ja olen kiitollinen sekä työs
täni että uusista ystävistäni. Kumpaakaan kun ei
voi pitää itsestäänselvyytenä, Ake toteaa.
Muutama kuukausi sairaalan lääkehoito
suunnitelman päivittämisen sekä lääkityspoik
keamien arvioimisen parissa venyi ensin vuo
deksi. Siinä vaiheessa Ake osti talon puolen
tunnin harkinnan jälkeen. Keväällä 2019 tehtävä
muuttui viraksi ja syyskuussa 2021 Ake pääsi
käynnistämään osastofarmasiaa sisätaudeilla ja
kirurgisella osastolla.
– Toivon, että täällä ja muissakin sairaaloissa
ymmärretään, että ilman osastofarmasiaa ei
enää pärjätä. Ainakin minulle asian tärkeys on
tullut sitä selvemmäksi, mitä enemmän olen
perehtynyt potilaiden lääkeasioihin.

Työ tekijäänsä opettaa

Farmasia alana ei sekään ollut Akelle pitkän poh
dinnan tulos, ennemminkin sattumaa. Hän nau
rahtaakin, että oli tuskin koskaan käynytkään
apteekissa siinä vaiheessa, kun hän aloitti opis
kelut Åbo Akademissa.
– Farmasia on alana siinä mielessä erikoinen,
että harva nuori varmaan sille tietoisesti tähtää
tai unelmoi. Työn kautta minulle avautui ihan
eri maailma ja ainakin omalla kohdallani ala on
ylittänyt täysin odotukseni.
Ake valmistui farmaseutiksi vuonna 1986.
Hän muistelee, kuinka koulutus tähtäsi siihen
aikaan avoapteekkityöhön ja sinne hän itsekin
päätyi useammaksi vuodeksi. Sittemmin sekä
koulutus että koko ala on kokenut suuria muu
toksia.
– Opiskelu käsitti aikanani paljon kemiaa
ja lääkkeen valmistamista. Sen sijaan yhtään
kurssia ei ollut esimerkiksi sairaalafarmasiasta.
Myös työ apteekissa poikkesi valtavasti nykyi

sestä. Silloin lääkeinformaatiota saivat antaa
vain lääkärit, mutta apteekeissa se oli kiellettyä.
Nykyiset intimiteettisuojan määreet eivät päte
neet aikana, jolloin lääkkeitä haettaessa asiakas
kutsuttiin nimellä ja lääkkeet olivat tiskillä odot
tamassa kaikkien nähtävillä.
Apteekit olivat kuin edesmenneitä Alkoja,
joissa itsepalvelua ei ollut ja vaihtoehdot olivat
vähissä. Jos Ake jotain kaipaa vanhoilta ajoilta,
niin lääkkeenvalmistusta.
– Olen itse valmistanut paljon lääkkeitä, niin
pillereitä kuin yskänlääkkeitäkin. Nykyään
dokumentointi ja testaukset ovat niin tarkkoja,
että lääkkeenvalmistus on ulkoistettu aptee
keista. Se on minusta sääli, sillä siinä häviää yksi
osa omasta ammattitaidosta. Sen sijaan avoap
teekeissa aikaa kuluu nykyään entistä enemmän
lääkeinformaation antamiseen ja Kelan korvat
tavuuksien selvittämiseen.
Farmasialiittoa Ake kiittää heidän tekemäs
tään työstä osaamisen laajemman hyödyntä
misen eteen sekä avoapteekeissa että sairaa
laympäristössä.
– Erityisen tärkeää on se, että lääkehoidon
arviointi on jo osa koulutusta, hän korostaa.

Koko työporukka
iloitsi Anne
Aken saamasta
huomionosoituksesta. Ake kiitteleekin yhteistyötä
hoitajien ja lääkäreiden kanssa.

Jatkuvan kehittämisen malli

Anne Ake sai vuonna 2009 lääkehoidon koko
naisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden. Kou
lutus on avannut hänelle paljon uusia polkuja.
Hän on tällä hetkellä ainoa pätevyyden omaava
farmaseutti Ahvenmaalla. Tässä törmätäänkin
ongelmaan, jota ei kaksikielisessä Suomessa
hänen mielestään riittävästi huomioida.
– Suomessa on varsinkin länsirannikolla
paljon alueita, joissa valtakieli on ruotsi. Far
masian peruskoulutuksen voi suorittaa ruot
siksi, mutta siitä eteenpäin itsensä koulutta
minen toisella äidinkielellä on vaikeaa. Jatko
koulutus, kuten vaikkapa juuri LHKA-päte
vyyden hankkiminen, karsii pois ruotsinkielisiä
farmaseutteja, sillä pääosa koulutusaineistosta
tulee tuottaa suomeksi. On ymmärrettävää, että
koulutuksia ei voida toteuttaa joka vuosi, mutta
ainakin silloin tällöin se olisi tärkeää.
Ake itse on hyötynyt kaksikielisyydestä. Hän
on pitänyt jo useiden vuosien ajan lääkekoulu
tuksia hoitoalan opiskelijoille. Hän on esimer
kiksi kouluttanut Ahvenanmaalla koko hoito
henkilökunnan.
– Lapsena ja vielä opiskeluikäisenäkin
inhosin esiintymistä. Olen voittanut itseni ja
nykyään oikein nautin siitä. Mitä tulee koulu
tusten sisältöön, en koskaan käytä samaa mate

Anne Ake
› Farmaseutti,
Åbo Akademi
1986
› Osastofarmaseutti,
Ahvenanmaan
keskussairaala
10/20216 >
› Vuoden
farmaseutti 2021
› Perhe: avomies,
kolme aikuista
lasta ja kolme
lastenlasta
› Harrastukset:
liikunta, ulkoilu,
käsityöt ja
lukeminen
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riaalia kahdesti, sillä ala menee niin nopeasti
eteenpäin. Ajan tasalla pysyminen on minulle
lähes kokopäivätyötä.
Jatkuva kehittäminen on myös Akelle itsel
leen tärkeää. Parasta aikaa hän suorittaa vapaaajalla työnantajan suostumuksella ja maksa
mana geriatrisen lääkehoidon asiantuntijan
koulutusta.
– Olen niin kärsimätön luonne, että minulla
on jatkuvasti oltava jotain uutta työn alla, että
en kyllästy, hän paljastaa.
Vuoden farmaseutti -nimitys on Akelle
merkki, että hän on tehnyt oikeita valintoja.
– Hyvältähän tämä tuntuu. Olen 35 vuotta
tehnyt työtäni niin hyvin kuin mahdollista,
ollut monessa mukana ja uskaltanut tarttua
haasteisiin. Omalla esimerkilläni haluan roh
kaista kollegoitani kokeilemaan uusia juttuja ja
haastamaan itseään.

Paljon tulkkina

Nykyisessä työssään osastofarmaseuttina Aken
työtehtäviin kuuluu kaikki lääkkeisiin liittyvä.
– Olen erityisen ylpeä ja innostunut ikäih
misten hankkeesta. Teen lääkehoidon
kokonaisarvioinnin ja kirjallisen raportin poti
lasjärjestelmään yli 75-vuotiaista, jotka jou
tuvat kaatumisen seurauksena ensiapuosas

tolle. Pyrimme esimerkiksi verenpainelääki
tyksen täsmentämisellä ja seurannalla vaikut
tamaan siihen, että kaatumisia ei tapahtuisi.
Ake on huomannut, kuinka iso osa lääke
hoito on sairaalahoitoa. Samalle viivalle hän
laittaa yhteisen ymmärryksen merkityksen.
– Sairaalassa näkee, kuinka eri kieltä farma
seutit ja sairaanhoitajat puhuvat. Tämä puo
lestaan johtaa helposti väärinymmärryksiin.
Omassa työssäni pienessä sairaalassa keskus
telen paljon ylihoitajien kanssa ja pikkuhiljaa
työni on muuttunut entistä näkyvämmäksi.
Pääsen myös tekemään työtä erikoissairaan
hoidon parissa ja opin itse jatkuvasti lisää.
Viimeisen vuoden aikana Ake on lääkäreiden
pyynnöstä lähtenyt mukaan myös kotisairaan
hoidon käynneille.
– Kierrolla mukana ovat lääkäri, sairaanhoi
taja ja minä. Näillä käynneillä olen huomannut
sen valtavan hyödyn, mitä moniammatillisesta
yhteistyöstä saa. Viimekädessä tästä hyötyy
aina potilas eniten, hän painottaa.
Kävelymatkan päässä työpaikalta on Aken
koti, se, jonka hän osti hetken mielijohteesta.
Keittiön ikkunasta näkyy meri.
– Olen kotoisin Korppoosta, Utön saarelta.
Suonissani virtaa suolaa enemmän kuin verta.
Tänne minä jään, enkä muuta toivo. F

Sairaalassa
näkee,
kuinka eri
kieltä
farmaseutit
ja sairaanhoitajat
puhuvat.
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VAIKUTTAMINEN

Y HTEISVOIMIN
Minulle
tärkeää on
kollegoiden
tapaaminen
työn
ulkopuolella.
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Farmasialiiton toiminnan ydin on jäsenten
asiantuntijuus. Jakamalla tietoa ja yhdistämällä
voimansa, jäsenet saavat äänensä kuuluviin.
TEKSTI KARI MARTIALA JA TIINA PARIKKA KUVAT KARI MARTIALA

S

maan ja suunnittelemaan tulevia tapahtumia.
Tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille.
– Toivoisin, että useampi lähtisi rohkeasti
mukaan vaikkei kaveri lähtisikään. Otamme
kaikki mukaan avosylin, Tiina Lehto sanoo.
Hän kiittää myös aluejohtoryhmää hyvästä
hengestä.
– Minulle tärkeää tässä toiminnassa on kollegoiden tapaaminen työn ulkopuolella. Meillä on
aina ollut hauskaa myös AJR:n porukassa.
Saimaan alueverkosto on yksi Farmasialiiton
14 alueellista toimintaa järjestävästä alueverkostosta. Verkostojen toimintaa ohjaavat aluejohtoryhmät (AJR). Toiminta on avointa kaikille liiton
jäsenille asuinpaikasta, tutkinnosta tai työskentelysektorista riippumatta.
Alueverkostot järjestävät virkistyspäivien
lisäksi muun muassa koulutustapahtumia, jotka
toimivat samalla verostoitumiskanavina oman
lähialueensa osaajien kanssa. Alueverkostot tiedottavat tapahtumistaan Fimnet-ryhmissään.

Sateisesta säästä
huolimatta
Saimaan aluejärjestön jäsenet
nauttivat syksyisestä päivästä
Kotkaniemessä.
Tapaaminen oli
ensimmäinen
pitkästä aikaa.

KARI MARTIALA

ateinen sunnuntai, muutama auto
Itä-Suomessa suuntaa kohti Luumäkeä.
Autoissa vaihdetaan kuulumisia pitkältä
ajalta, pitkästä aikaa kasvotusten.
Kotkaniemeen saavuttuaan 12 hengen
porukka kaivaa sateenvarjot esiin ja suuntaa
kesällä varmasti upeana loistavaan puutarhaan
ja piharakennuksiin.
– Tutkimme historiaa ja juttelimme mukavia
loistavan oppaan alustaessa tarinaa. Kartanon
sisäkuistilla saimme kuulla yhden tärkeän siivun
Suomen historiaa. Istuimme Suomen presidentti P.E. Svinhufvudin perheen kotitalon kuistilla, Saimaan aluejohtoryhmän puheenjohtaja
Tiina Lehto kuvailee alueen syyspäivän aloitusta.
Tapahtuma on ensimmäinen kerta pitkään
aikaan, kun saimaalaiset farmasian ammattilaiset pääsevät tapaamaan toisiaan kasvokkain.
Svinhufvudin kodista joukko siirtyi Lemin keskustaan ravintola Kippurasarveen lounasta-
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VAIKUTTAMINEN
Lue Eettiset
pähkinät vuodelta
2015 alkaen:

Luottamustoimisten voimin
Liitolla on kymmenkunta työntekijää.
Heidän lisäkseen liiton organisaatiossa
toimii yli sata luottamustoimista alan
ammattilaista eri toimielimissä.
Sääntömääräisiä toimielimiä ovat
edustajiston ja hallituksen lisäksi neuvottelukunnat, joita on kuusi: apteekkisektorin neuvottelukunta, kuntasektorin neuvottelukunta, lääketeollisuuden ja -tukkukauppasektorin
neuvottelukunta, valtio, Kela, ja yliopistosektorin neuvottelukunta, proviisorineuvottelukunta ja opiskelijaneuvottelukunta.
Sektorikohtaiset neuvottelukunnat
edustavat liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita, ja ne käsittelevät jäsenten
työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee
toimialaansa kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen
liittyviä kysymyksiä huomioiden myös ne
asiat, jotka koskevat farmaseutteja esimies- ja johtamistyössä sekä yrittäjyydessä.
Opiskelijaneuvottelukunta käsittelee
liiton opiskelijatoimintaan kuuluvat asiat.
Farmasialiiton hallitus nimeää tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä ja toimikuntia. Vakiintunut asema näistä on
Farmaseuttisella toimikunnalla, joka
on liiton asiantuntijaelin ammatillisissa asioissa, sekä apteekkien ammattieettisellä toimikunnalla, johon kuuluu
sekä Farmasialiiton että Apteekkariliiton edustajia. Toimikunnan pohdintoja
julkaistaan Farmasialehdessä Eettinen
pähkinä -palstalla. Tässä numerossa voit

JÄSENET

Farmasialiiton opiskelijat FLOp

Apteekkiverkosto

Apteekkisektorin
neuvottelukunta

Sairaalafarmasiaverkosto

Kuntasektorin
neuvottelukunta
Valtio-, Kela- ja
yliopistosektorin
neuvottelukunta

Lääketeollisuusja tukkukauppaverkosto

Teollisuus- ja
tukkukauppasektorin
neuvottelukunta

Proviisoriverkosto

Proviisorineuvottelukunta

Yrittäjyysverkosto

Opiskelijaneuvottelukunta

lukea kannanoton huumausainelääkkeiden toimittamisvälistä sivulta 10.
Tutkinto- ja työskentelysektorikohtaisten verkostojen tavoitteena on tuoda
yhteen Farmasialiiton jäseniä. Toiminta
on vakiintunut Proviisoriverkoston ja
Sairaalafarmasiaverkoston osalta.
Toimielimiin nimettyjen luottamushenkilöiden ajatuksia tehtävistään voit
lukea lehden sivulta 44-45.

Sektorikohtaiset
neuvottelukunnat
käsittelevät
jäsenten edunvalvontaan kuuluvia
kysymyksiä.

EDUSTAJISTO

HALLITUS

Aluejohtoryhmät
Valtioverkosto
Kela-verkosto
Yliopistoverkosto

farmasialehti.fi/
arkisto

Toimisto

Dosiksen
toimituskunta

Alaverkostot
Farmaseuttinen
toimikunta

Vaalitoimikunta
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Uusi
edustajisto
valittu
Farmasialiiton ylintä
päätösvaltaa käyttää
jäsenten valitsema
edustajisto ja
toimeenpanovaltaa
käyttää edustajiston
valitsema hallitus.
Jäsenistö äänesti
alkusyksystä uuden
edustajiston vuosille
2021–2023.

Edustajistoon valittiin
• Lätti Mika (apteekki)
• Haapakoski Paula
(asiantuntija-, esimiesja johtamistyö, yrittäjät
sekä proviisorit)
• Vikman Anu (teollisuus
ja tukkukauppa)
• Lounento Marja,
Pirkanmaa
(asiantuntija-, esimiesja johtamistyö, yrittäjät
sekä proviisorit)
• Ojala Johanna (kunta)
• Kiiskinen Rauna
(apteekki)

• Lahdelma-Miettinen
Heli (apteekki)
• Tanskanen Katja
(apteekki)
• Saarelainen Laura
(teollisuus ja
tukkukauppa)
• Renvall Piia (kunta)
• Lehto Tiina (apteekki)
• Koivumäki Mirja
(apteekki)
• Multamäki Maarit
(apteekki)
• Sivula Suvi (asiantuntija-,
esimies- ja johtamistyö,
yrittäjät sekä proviisorit)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Niskanen Sari (apteekki)
Ranta Reetta (kunta)
Kälvälä Ella (apteekki)
Nuora Maija (kunta)
Turunen Alpo
(asiantuntija-, esimiesja johtamistyö, yrittäjät
sekä proviisorit)
Leppänen Tiina
(apteekki)
Kainulainen Saara
(teollisuus- ja
tukkukauppa)
Suopelto Anneli
(apteekki)
Stöckell Heidi (kunta)

Varajäsen
• Laiho-Hongisto Anne
(kunta)
Opiskelijajäsenet
• Karttunen Valma
• Alanko Aukusti
Varajäsen
• Kuitunen Anniina
Edustajisto kokoontuu
ensimmäisen kerran
marraskuussa ja asettaa
hallituksen.
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EDUNVALVONTA
TEKSTI JAANA MECKLIN

Etätyö edellyttää
muutoksia
lainsäädäntöön
Etätyöt ovat tulleet jäädäkseen.
Selkeät pelisäännöt ja turvalliset
työolosuhteet tulee taata niin
etä- kuin lähityössäkin.

K

oronapandemian vähitellen hellittäessä työpaikat ovat uuden
edessä; Miten järjestetään
työnteko jatkossa ja millä pelisäännöillä? Akava Works selvitti etätöiden tekemistä kyselyllä touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Akavalaisilla ja
muilla korkeakoulutetuilla palkansaajilla halutuin työnteon tapa on yhdistelmätyö, jossa tehdään sekä etä- että
lähityötä.
Korona pakotti asiantuntijat yhtäkkiä laajasti etätöihin ilman, että tarkkoja pelisääntöjä oli valmiina. Liittojen
neuvontaan tuli paljon kysymyksiä etätyöhön liittyen. Toisille etätyö oli ihanteellinen työnteon malli, kun taas toisille se oli hankalaa kodin tai perheen
olosuhteiden vuoksi. Epävarmuutta
ilmeni myös aloilla, joilla etätyötä ei
ollut mahdollista tehdä työn luonteen
vuoksi.
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Pelisäännöt sovitaan paikallisesti

Etätyötä ei ole määritelty lainsäädännössä, vaikka työaikalain mukaan
kotona tehtävä työ kuuluu lain soveltamisalan piiriin. Akava yhdessä jäsenliittojensa kanssa on tarkastellut lainsäädännön muutostarpeita, ja esittää, että
etätyön määritelmä lisätään lainsäädäntöön. Etätyöhön liittyviä oikeuksia
ja velvollisuuksia tulee täsmentää tarvittavin osin työaikalaissa, työturvallisuuslaissa sekä työtapaturma- ja
ammattitautilaissa.
Etätyö lienee myös yksi teema työmarkkinoiden neuvottelukierroksella
tänä syksynä.
Monella työpaikalla ei ollut ennestään etätyötä varten sovittuja pelisääntöjä ja ne jäivät koronakiireessä sopimatta. Akava esittää, että etätyön määrästä ja toimintaohjeista sovitaan paikallisesti työpaikalla yhteistyössä työsuojelun kanssa.
Työpaikan etätyön toimintaohjeista
pitää käydä ilmi vähintään työaikaan
liittyvät järjestelyt, työn tauottaminen,
työajan seurantamenettelyt ja työnantajan ottaman etätyövakuutuksen kattavuus.

Oikeus vai velvoite?

Monelle työntekijälle on ollut epäselvää, onko etätyötä pakko tehdä tai
onko sen tekemiseen oikeus. Akavan
esityksessä lähdetään siitä, että työntekijällä tulee olla oikeus osittaiseen
etätyöhön, jos työtehtävät sen sallivat
eikä se aiheuta työnantajan toiminnalle
kohtuutonta haittaa.
Työnantajalla ei kuitenkaan pidä
olla oikeutta velvoittaa työntekijää etätyöhön. Työnantajan tulee jatkossakin
järjestää riittävät ja turvalliset lähityön
toimitilat.

Vakuutus ajan tasalle

Suomessa on kattava, työtapaturma- ja
ammattitautilakiin perustuva, pakollinen vakuutus, jonka perusteella korvataan työtapaturmasta aiheutuneen
vamman tutkimus- ja hoitokulut sekä
kuntoutus. Vakuutus takaa työkyvyttömyystilanteessa ansiosidonnaisen päi-

Monella työpaikalla ei ole
ollut ennestään etätyötä
varten sovittuja pelisääntöjä
ja ne jäivät koronakiireessä
sopimatta.

värahan ja työkyvyttömyyden pitkittyessä eläkkeen saannin.
Etätyössä työtapaturmavakuutuksen korvausala on kuitenkin suppeampi kuin työpaikalla tehtävässä
työssä. Etätyössä työtapaturmaksi katsotaan vain työnteon yhteydessä sattunut tapaturma. Korvauksen piirissä
ei ole esimerkiksi lounas- tai kahvitauolla sattuneet tapaturmat.
Korona-aikainen etätyö on ollut
laajaa, joten myös etätyössä ja kotona
sattuneet tapaturmat ovat lisääntyneet.
Lain mukaan työnantaja voi liittää
pakolliseen turvaan vapaaehtoisen
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.
Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2019 vapaa-ajan
vakuutuksen työntekijöille ottaneita
oli 18 prosenttia vakuutetuista työnantajista.
Työnantajilla voi olla myös yksityisiä
vapaa-ajanvakuutuksia työntekijöilleen. Akava Worksin kyselyn mukaan
joka neljännellä etätyötä tekevällä akavalaisella on jonkinlainen työnantajan
kustantama etätyövakuutus. Nyt Akava
ehdottaa, että työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamisalaa laajennetaan, jotta se kattaa etätyössä aiheutuneet tapaturmat paremmin. Akavan
mukaan työnantajalla tulisi olla laki-

sääteinen velvollisuus ottaa etätyötä
koskeva vakuutus etätyötä tekeville
työntekijöilleen.

Ergonomia kuntoon

Työergonomia ei välttämättä ole
kotona paras mahdollinen. Akava
esittää, että työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta
varmistaa työergonomia myös etätyössä niin, että etätyö ei aiheuta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista fyysistä tai psyykkistä kuormitusta. Akava esittää myös, että työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan
velvollisuudesta huolehtia työtehtävien hoitamiseksi etätyössä tarvittavien työvälineiden hankkimisesta ja
toimivuudesta.
Kaikki työ ei jatkossakaan ole etätyötä. Akavan esitykset lähtevät siitä,
että työnantajan velvollisuutena pitää
olla myös tulevaisuudessa riittävien ja
turvallisten toimitilojen järjestäminen
työn tekemiseen lähityössä. Henkilöstö
pitää ottaa mukaan suunnittelemaan
uusia työtapoja, jotta ratkaisut koetaan
oikeudenmukaisiksi ja toimiviksi. Näin
voidaan edistää jatkossakin tuloksellista ja tuottavaa työelämää, jossa työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä
tuetaan. F
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Tarkoin ehdoin

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työsuhteen
päättämisestä yhteisesti. Koska molemmat osapuolet
yleensä luopuvat sopimuksen myötä kaikista vaatimuksista,
tulee sopimus laatia yksityiskohtaisesti ja tarkasti.

TEKSTI MINNA HÄLIKKÄ, TYÖMARKKINAJOHTAJA, VT

T

yösopimus voidaan päättää työntekijän ja työnantajan välisellä
yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen tekeminen on molemmille osapuolille vapaaehtoista. Työsuhteen päättämissopimuksen muodosta
ei ole laissa säännöksiä, mutta sopimus
kannattaa tehdä aina kirjallisesti.
Työsuhteen päättämissopimus on
tärkeä lukea huolellisesti ja se kannattaa
käydä läpi liiton asiantuntijan kanssa
ennen allekirjoittamista. Työntekijän
on tärkeä selvittää ehtojen merkitys ja
sopimuksen vaikutukset muun muassa
työttömyysturvaan. Työntekijällä tulee
myös olla kohtuullinen aika perehtyä
sopimusehtoihin. Työnantajan mahdollista painostusta sopimuksen allekirjoittamiseen ilman riittävää mahdollisuutta perehtyä sopimuksen ehtoihin
tai hankkia asiantuntija-apua ei pidä
hyväksyä.
Sopimuksen osapuolet tulee kirjata sopimukseen täsmällisesti. Lisäksi
sopimukseen kirjataan yleensä päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut työn-

antajan palvelukseen, ja se, missä tehtävissä työntekijä on viimeiseksi toiminut. Monesti sopimukseen sisällytetään myös kirjaus sopimukseen johtaneista olosuhteista.

Vaatimuksista luopuminen

Päättämissopimuksessa sovitaan tyypillisesti, ettei osapuolilla ole sopimuksen
tekemisen jälkeen toisiaan kohtaan
mitään työsuhteeseen tai sen päättymiseen perustuvia vaatimuksia. Työntekijä ei esimerkiksi voi enää sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen riitauttaa työsuhteensa päättymisperustetta eikä
työnantaja työntekijän työsuhteessaan
tekemiä mahdollisia virheitä tai laiminlyöntejä. Ehdon tulee olla molemminpuolinen.
Vaatimuksista luopuminen on
yleensä yksi syy, miksi työnantaja
haluaa työsuhteen päättämistä koskevan sopimuksen tehdä. Sopimuksen
teon jälkeen ei enää ole olemassa riskiä
siitä, että työntekijä riitauttaa työsuhteen päättämisen perusteet.
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Erokorvaus

Työsuhteen päättämissopimuksissa
sovitaan työntekijälle maksettavasta
erokorvauksesta. Se on työntekijän
näkökulmasta tärkein sovittava asia.
Sovittu summa sekä maksamisajankohta tulee kirjata selkeästi sopimukseen.
Keskeistä päättösopimuksissa on
määrittää erokorvauksen suuruus
oikealle tasolle. Siihen vaikuttaa erityisesti niin sanottu laillisuusarvio, eli olisiko työsuhteen päättymisen peruste
laiton vai laillinen. Muita vaikuttavia
seikkoja ovat muun muassa työsuhteen
kesto ja työntekijän ikä.
Erokorvaus ei kerrytä eläkettä. Koska
erokorvaus kohdistuu työntekijän tulevaisuuteen ja ansiotason turvaamiseen
tietyksi aikaa työsuhteen päättymisen
jälkeen, kannattaa työntekijän selvittää
verottajalta, onko hänellä mahdollisuutta tuloverolain mukaiseen tulontasaukseen.
Sopimuksessa voidaan sopia myös
työnantajan tarjoamasta uudelleentyöllistymistä edistävästä (ns. outplacement) palvelusta. Tällöin sopimuksesta
tulee selkeästi ilmetä, mitä etu sisältää.

Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättymispäivämäärä
tulee kirjata sopimukseen täsmällisesti. Yleensä työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. On myös mahdol-

lista sopia, että työsuhde päättyy heti
tai vasta myöhemmin. Irtisanomisajan
lyhentäminen on harvoin työntekijän
intressissä. Mikäli työsuhde päättyy
irtisanomisajan kuluttua, on hyvä sopia
siitä, onko työntekijä samalla vuosilomalla vaiko vain vapautettuna työntekovelvollisuudestaan, jolloin lomat korvataan lomakorvauksena.
Vaikka työntekijä vapautettaisiin
työntekovelvollisuudesta, on työntekijällä oikeus normaaliin palkkaansa ja
vuosilomien kertymiseen työsuhteen
voimassaolon ajalta. Palkkaan sisältyvät myös mahdolliset luontoisedut tai
niiden rahallinen korvaaminen.

Lopputilin erittely

Päättämissopimuksessa on suositeltavaa eritellä kaikki saatavat, joita työntekijällä on työnantajalta. Myös maksupäivä on tärkeä kirjata sopimukseen.
Tavallisimpia työsuhdesaatavia ovat
irtisanomisajan palkan lisäksi ylityökorvaukset ja kustannusten korvaukset,
kuten matkakulut ja erilaiset tulospalkkiot (provisiot, bonukset ja optio-
oikeudet).
Pitämättä jäävien lomapäivien määrä
ja niistä maksettava lomakorvaus on
syytä eritellä sopimukseen. Lomarahan
tai lomaltapaluurahan maksamisesta on
sovittava erikseen.

Muut ehdot

Mikäli osapuolet ovat sopineet kilpailukiellosta, työsuhteen päättämissopimus
ei automaattisesti lakkauta kilpailukieltoa. Päättämissopimuksessa kannattaa sopia kilpailukieltosopimuksen
kumoamisesta.
Työsuhteen päättämissopimukset
ovat aina erilaisia, ja ne on tarkistettava
tapauskohtaisesti. Muita huomioon
otettavia seikkoja voivat olla muun
muassa työntekijän oikeus muun työn
vastaanottamiseen välittömästi, työnantajan omaisuuden palauttaminen,
matkapuhelinnumeron mahdollinen
siirtäminen työntekijän nimiin sekä
erillisten velvoitteiden laajentamisen
ja sopimussakkojen tai muiden sanktioiden välttäminen.

Sopimuksessa voidaan sopia, että
työntekijä saa positiivisen, työnsaantia
edistävän työtodistuksen työsuhteen
päättymispäivänä.
Riidanratkaisun osalta työntekijän ei
kannata suostua välimiesmenettelyyn
siihen liittyvien kustannusten vuoksi.
Riidanratkaisu kannattaa ensisijaisesti
sopia tapahtuvaksi yleisissä tuomioistuimissa.

Päättösopimus
vaikuttaa
työttömyysturvaan
Sopimus työsuhteen päättämisestä vaikuttaa työntekijän
oikeuteen saada työttömyyspäivärahaa. Pääsääntöisesti päättösopimus johtaa 90 päivän
mittaiseen karenssiin työttömyyspäivärahan saannissa.
Mikäli päättösopimuksessa sovitaan ylimääräisestä korvauksesta työsuhteen päättymisestä
(erokorvaus, kultainen kädenpuristus), jaksottaa työttömyyskassa myös tuon korvauksen.
Jaksottaminen tehdään
tarkan laskurin avulla, mutta jaksotus vastaa suunnilleen samaa
aikaa erokorvauksen suuruuden
kanssa suhteessa normaaliin
kuukausipalkkaasi. Eli jos sovit
kuuden kuukauden erokorvauksesta, jaksotetaan korvaus noin
kuutta kuukautta vastaavalle
ajalle. Tällöin päivärahan saantisi siirtyy kuudella kuukaudella
eteenpäin.
Karenssi ja jaksotus kuluvat
yhtä aikaa.
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KOULUTUS

P

TAVOITE
Itseohjautuva
oppiminen

Peruskoulutuksen jälkeen farmasian ammattilaisella on monta kanavaa
päivittää osaamistaan. Moni hyödyntääkin niistä useampia uransa aikana.

Kirjat, artikkelit, työssä oppiminen, podcastit jne.

Lyhytkestoinen koulutus, seminaarit, webinaarit, verkkokoulutukset (4–7 h), lähipäivät jne.

Koulutusmoduulit, jotka pitempikestoisia kuin 1–2 päivää: verkkokurssit, koulutuskokonaisuudet
TAVOITE
Informaation
jakaminen ja pienten
yksittäisten asioiden
oppiminen/
kertaaminen

Erityispätevyydet: Osastofarmasia LHKA, Diabetes ja Astma

TAVOITE
Laaja-alainen
ja syvällinen
osaaminen valitussa
erikoistumisessa

Erikoistumiskoulutukset 40 op ja 60 op
Apteekki- ja sairaalafarmasia, residenssiopinnot, teollisuusfarmasia

Jatko-opinnot yliopistossa (Fat)

TAVOITE
Syvällisemmän
ymmärryksen
saaminen tietystä
osaamisalueesta/
kokonaisuudesta

TAVOITE
Erityisosaamisen
saaminen tietyltä
osaamisalueelta, joka
saavutettavissa
1–1,5 vuodessa
työn ohessa

Pidetään osaaminen
ajan tasalla
Oman osaamisen kehittäminen on paitsi jokaisen terveydenhuollon
ammattilaisen velvollisuus, myös keino löytää työstä aina uusia näkökulmia.
TEKSTI SANNA PASSI JA TIMO HÄMÄLÄINEN KUVAT PETRI JAUHIAINEN

K

ehittyvät lääkehoidot, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja kliinisen farmasian kehittyminen
tuovat uusia osaamistarpeita farmasian alan ammattilaisille. Lääkehoidon arviointiosaamisesta
on myös muodostumassa osa farmasian perusosaamista. Asioiden
hallitseminen edellyttää farmasian ammattilaisilta jatkuvaa
oppimista.
Farmasialiiton koulutuspolitiikan ja urapalvelujen asiantun-

tija Sanna Passi muistuttaa, että
terveydenhuollon ammattilaisilla on lakiin kirjattu velvollisuus
pitää osaamisensa ajan tasalla.
Työnantajan on puolestaan
annettava mahdollisuus osaamisen kehittämiseen.

Jatkuvaa oppimista

Jatkuva oppiminen tarkoittaa
osaamisen kehittymistä ja kehittämistä läpi koko elämänkaaren.
– Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittä-

Kannattaa
pohtia
omaa
osaamistaan
ja sen
kehittämistä.

miseen, joista kaikki eivät vaadi
yhdellä kertaa suuria ponnisteluja. Pitää myös muistaa, että
suuri osa osaamisen kehittymisestä ja oppimisesta tapahtuu
työssä.
Passi kehottaa farmasian
ammattilaisia pohtimaan omaa
osaamistaan ja sen kehittämistä
säännöllisin väliajoin.
– Mikä on kehittämistä kaipaava osaamisalue tai asia? Mikä
on tavoite? Entä miten kyseistä
osaamista voisi kehittää – koulu-
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KOULUTUS

tuksella, osallistumalla webinaariin vai esimerkiksi lukemalla?
Mikä olisi sopiva aikataulu ja
miten edistymistä voi seurata?
Passin mukaan systemaattinen lähestymistapa auttaa jatkuvan oppimisen haasteen taklaamisessa.

Laaja kirjo oppimisen tapoja

Koulutuksen lisäksi tarjolla on
laaja valikoima muita oppimisen
tapoja. Tarpeet oppimiselle voivat
muuttua nopeasti, joten Passin
mukaan suunnitelmia tehdessä
kannattaa pitää mielessä tietty
jousto ja ketteryys.
– Osaamistaan voi kehittää esimerkiksi lukemalla juuri uudistuneen Käypä hoito -suosituksen

Opiskelin
proviisoriksi
Kuopiossa vuosina
2004-2009.

työpäivän aikana tai tutustua
markkinoille tulleeseen uuteen
lääkkeeseen.
Samalla tavoin voi päivittää tietojaan jonkin lyhytkestoisen koulutuksen avulla.
– Esimerkiksi webinaariin osallistuja saattaa kiinnostua tarkastelussa olevan sairauden hoidosta
laajemmin ja löytää verkkokoulutuksen tai pidempikestoisen
koulutuskokonaisuuden, johon
menee oppimaan uutta ja päivittämään tietojaan.
Isoja osaamisen kehittämistarpeita saattaa syntyä esimerkiksi
silloin, kun haluaa pätevöityä lääkehoidon kokonaisarviointiin tai
siirtyä osastofarmasian tehtäviin.
Se vaatii mahdollisesti jo pidem-

Yhteistyö
kollegoiden ja
eri asiantuntijoiden
kanssa tuottaa uusia
ideoita ja syventää
osaamista.

Oppimisen
eri
muodoille
on oma
paikkansa
osaamisen
kehittämisen
työkalupakissa.

pikestoista syventymistä kyseiseen erityisosa-alueeseen.
- Syvällisessä oppimisessa
auttaa keskustelu muiden kanssa.
Ryhmässä oppimiselle on tällöin oma paikkansa. On tärkeää
päästä välillä kuulemaan muiden
mietteitä ja vaihtamaan ajatuksia
heidän kanssaan.
Passi kehottaa ottamaan
häneen yhteyden, mikäli haluaa
keskustella oman osaamisen
kehittämisestä.
– Oppimisen eri muodoille on
oma paikkansa osaamisen kehittämisen työkalupakissa. Autan
mielelläni löytämään sinulle
sopivan tavan kehittää osaamistasi farmasian ammattilaisena,
Sanna Passi sanoo.

Osallistun
säännöllisesti
seminaareihin ja
koulutuspäiviin.
Ne ovat hyviä tilaisuuksia päivittää
tietojaan.
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Osaamistaan voi kehittää monella tapaa

O

len Anu Pitkonen. Työskentelen sosiaalipalveluja tuottavassa Attendo
Oy:ssä lääkitysturvallisuuden asiantuntijana.
Työssäni koulutan ja ohjeistan
Attendon henkilökuntaa lääkehoitoon
liittyvissä asioissa. Vastuullani on myös
sisäisten lääkehoidon auditointien suunnittelu ja Attendon lääkehoitosuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa kommentoin yksiköidemme lääkehoitosuunnitelmia. Lisäksi käyn yksiköissä säännöllisesti lääkitysturvallisuuteen liittyvissä
asioissa.
Työskentelin Savonlinnan keskussairaalan ja Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaala-apteekeissa proviisorina
yhteensä noin kahdeksan vuotta. Ennen
nykyistä pestiä työskentelin Ylä-Savon

Viimeksi
suoritin
Deprescribingkoulutuksen, josta
sain uusia vinkkejä
lääkehoidon
arviointeihin.

sotessa kliinisen farmasian asiantuntijana.
Olen Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito
-jaoston jäsen. Kokouksissa kuulen alan
ajankohtaisista asioista.
Työskentely farmasialiiton LHAportfolioiden arviointiryhmässä auttaa
ylläpitämään omaa ammattiosaamista.
Työskennellessäni kliinisen farmasian
asiantuntijana ohjasin LHA-pätevyyttä
hakevia farmasisteja. Tällä hetkellä kanssani kulkee Erko-opintoja suorittava
henkilö tutustumassa työhöni. Tällainen
yhteistyö on varsin opettavaista ja
innostavaa.
Olen saanut uusia ideoita myös osallistumalla Farmasialiiton sairaala- ja terveyskeskusfarmasian koulutuspäivien
järjestelyihin.

Suoritin
vuonna 2012
LHKA-erityispätevyyden, josta
oli hyötyä, kun hain
kliinisen farmasian
asiantuntijatyöhön.

Koulutusten
lisäksi erilaiset
luottamustehtävät
ovat laajentaneet
tietämystäni alasta.

Aloitin vuonna
2018 apteekki- ja
sairaalafarmasian
erikoistumisopinnot,
jotka ovat syventäneet osaamistani
monipuolisesti.
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PUHEENAIHE

Lääkevaihdolla
merkittäviä
säästöjä

Apteekeissa automaattinen
lääkevaihto biologisesta
lääkkeestä biosimilaariin ja
takaisin voi olla tulevaisuudessa
mahdollista, mutta vaatii perinpohjaista valmistautumista.
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ
KUVAT EEMELI SARKA JA JUHO KUVA
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M

onille kalliille biologisille lääkkeille on olemassa edullisempi
vaihtoehto, biosimilaari, joka on biologisen lääkkeen
uusi versio. Useiden EU:n kansallisten lääkevirastojen mukaan biosimilaarit ja niiden viitevalmisteet
ovat keskenään vaihtokelpoisia,
mikä lisää hintakilpailua ja auttaa
hillitsemään kustannuksia.
Helsingin yliopiston jatko-opiskelija, proviisori Hanna Tolonen
tutkii tulevassa väitöskirjassaan
biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa osana rationaalista lääkehoitoa. Tällä hetkellä hän on laatupäällikkönä HUS Apteekissa.
– Olin mukana tekemässä sidosryhmäselvitystä automaattisesta
lääkevaihdosta ja olen työskennellyt biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien kanssa vuosia. Oli luontevaa jatkaa aihetta väitöskirjaan.

Vaihto herättää epäilyksiä

Fimean linjaus on, että biosimilaari on vaihtokelpoinen ja hoidollisesti samanarvoinen kuin alkuperäinen biologinen lääke. Biosimilaarien käyttöönotto avohoidossa
on kuitenkin ollut vähäistä.
– Jotkut lääkärit voivat olla
varautuneita, vaikka Fimeankin
mukaan lääkevaihto on turvallista
terveydenhoidon ammattilaisen
valvonnassa. Lääkehoidon aloittaminen biosimilaareilla on kuitenkin yleistynyt, Tolonen toteaa.
Biologiset lääkkeet ovat rakenteeltaan monimutkaisia, joten voidaan ajatella, etteivät ne sovellu
lääkevaihtoon. Huolta on aiheuttanut myös immunogeenisyyden
riski, vaikka tutkimuksien mukaan
se ei ole lääkevaihdossa lisääntynyt. Sekin mietityttää, ettei biosimilaari ole tismalleen kopio alkuperäisvalmisteesta vaan samankaltainen. Antolaitteetkin vaihtelevat.
Tolosen mukaan ongelmaksi
voi tulla myös vaihtoväli. Biologisella lääkkeellä, jolla on biosimilaari, resepti on voimassa vuoden
ja muilla biologisilla lääkkeillä
kaksi vuotta.
– Pitkän vaihtovälin haasteena

numeroa. Tässä ei ole eroa valmisteiden välillä.

voi olla se, ettei aitoa hintakilpailua
pääse syntymään. Yhteiskunnan
pitää tasapainotella: vaihtovälin
pitää olla riittävän harva, mutta kilpailu ei saa heikentyä.
Jos potilaalla käytössä oleva valmiste vaihtuisi vuodessa useasti,
lyhyt vaihtoväli voisi heikentää lääkehoidon turvallisuutta. Esimerkiksi uuden antolaitteen opettelu
voi olla hankalaa.

Maailmanluokan
mahdollisuudet

Aikaisemmin ja useammalle

Jos lääkevaihto voitaisiin toteuttaa
apteekeissa, suurin hyöty koituisi
yhteiskunnalle.
– Kustannussäästöjen myötä
kalliita lääkehoitoja voitaisiin
aloittaa aikaisemmassa vaiheessa
ja niistä voisi hyötyä useampi
potilas, Tolonen korostaa.
Toisena etuna on lääkehoidon
sujuvuus. Toimituskatkoksissa
lääke voitaisiin vaihtaa toiseen valmisteeseen. On myös esimerkkejä,
jolloin valmisteen Kela-korvaus
on poistunut. Tällöin apteekista on
pitänyt soittaa lääkärille ja kysyä
hyväksyntää lääkevaihtoon.
– Näissä tilanteissa olisi joustavampaa, jos lääkevaihdosta voitaisiin keskustella apteekissa asiakkaan kanssa. Lisäksi, kun valmisteiden hinta laskee, apteekeilla
olisi ehkä enemmän halukkuutta
pitää niitä varastossa.

Riskit ennakoitavissa

Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoriskejä voitaisiin pienentää
ennalta ehkäisemällä niitä. Lääkeviranomainen arvioi lääkevaihtoon soveltuvat valmisteet,
mutta antolaitteissa voi olla eroja.
Apteekkien lääkeneuvonnan
pitäisi kattaa myös pistosopetus.
Osa kokee riskiksi sen, ettei biosimilaaria pystytä jäljittämään, jos
ilmenee haittavaikutuksia. Alkuperäisvalmisteet ja biosimilaarit
pystyy kuitenkin yhtälailla jäljittämään.
– Kaikkien lääkkeiden vakavista
ja odottamattomista haittavaikutuksistahan tehdään aina ilmoitus
Fimeaan. Kauppanimi osataan
yleensä ilmoittaa, mutta ei erä-

Tutkimustietoa tarvitaan tukemaan
rationaalisia päätöksiä.

Lääkevaihto apteekeissa ei ole vielä
automaattista biologisille lääkkeille. Tolosen mukaan se on mahdollista tulevaisuudessa, mutta vaatisi valmistautumista: sujuvaa tiedonkulkua ja potilaan tukemista,
kuten neuvontaa uuden antolaitteen käytössä. Potilaita pitää kuunnella, kun toimintamallia valmistellaan.
Käytännössä automaattinen lääkevaihto ei toteudu vielä missään
EU-valtiossa, mutta monet maat
valmistelevat sitä. Tolonen toteaa,
että suomalaisella ammattiapteekilla on maailmanluokan mahdollisuudet toteuttaa lääkevaihtoa.
– Tarvitaan lisää osaamista,
ymmärrystä ja potilaan tukemista.
Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit poikkeavat suun kautta otettavista lääkkeistä. Apteekeissa ei
ole rutiinia pistettävien lääkkeiden
neuvontaan, mutta se voidaan ratkaista koulutuksen ja opetukseen
käytettävien apuvälineiden kuten
pistostyynyjen ja demokynien
avulla.

Tutkimusta ja
yhtenäistä tietoa

Tolonen toivoisi, että implementointivaiheessa satsattaisiin tutkimukseen.
– Tutkimustietoa tarvitaan tukemaan rationaalisia päätöksiä. Tällä
hetkellä kansainvälinen tutkimusnäyttö on heikkoa: konkreettiset
määrittelyt mallista ja tutkimus
lääkevaihdon käytännön toteutuksesta puuttuvat.
Lisäksi tutkijan toiveena olisi riskinhallintamateriaalien yhtenäistäminen. Sekaantumisriski kotona
olevan materiaalin ja käytössä
olevan lääkkeen välillä olisi siten
mahdollisimman pieni.
– Samaa lääkeainetta voi olla
vaikka kolmella eri kauppanimellä.
Potilaan epätietoisuus olisi taklattavissa geneerisillä materiaaleilla ja
lääkeneuvonnalla.
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Charlotta Sandler, Apteekkariliitto:

Ainoa vaihtoehto

Apteekeilla on hyvät
mahdollisuudet
hoitaa myös
biosimilaarien
lääkevaihtoa.

Suomessa kymmenestä myydyimmästä lääkkeestä seitsemän on biologisia lääkkeitä, eli kyse
on lääkekustannusten kannalta merkittävästä
asiasta.
Lääkäreillä on ollut vuodesta 2017 lähtien
velvoite määrätä edullisinta lääkettä, mutta biosimilaareja määrätään harvoin. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää, että vaihto tehdään apteekissa.
Apteekeilla on hyvät edellytykset hoitaa
myös biosimilaarien lääkevaihtoa, mutta toki
tarvitaan perehdytystä ja välineistöä erilaisten
antovälineiden opastukseen.
Paras ratkaisu käyttäjän kannalta olisi, että
vaihto tehtäisiin heti ensimmäisellä kerralla, jolloin asiakas ei joutuisi totuttelemaan useampaan lääkkeeseen ja antovälineeseen. Alkuperäislääkkeellä aloittavien osalta suositamme
Apteekkariliitossa vähintään vuoden vaihtoväliä.
Tärkeää lääkevaihdon sujuvuuden kannalta
on myös terveydenhuollon eri toimijoiden saumaton yhteistyö ja tiedonkulku. Reseptikeskuksessa on aina nähtävissä, mitä potilaalle on
annettu.
Mikäli lääkevaihto aiheuttaa jonkun asiakkaan
kohdalla liian suuren haittavaikutusriskin, asiakkaalle voidaan asettaa lääkkeenvaihtokielto, jolloin apteekki noudattaa alkuperäistä reseptiä.
Charlotta Sandler
muistuttaa,
että lääkäreillä
on ollut jo viisi
vuotta aikaa ottaa
lääkevaihdot
haltuunsa, mutta
tulosta ei ole
syntynyt.
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Antti Kataja, Farmasialiitto:

Varauksella
Apteekin farmaseuttisella henkilökunnalla on
edellytykset tehdä lääkevaihtoa myös biologisten lääkkeiden osalta, mutta ennen sitä on
tärkeää määritellä vaihdon mekanismit. Etenkin
biologissa lääkkeissä haittavaikutukset voivat
nousta esiin vasta myöhemmin. Jos lääkevaihto
on tiheää, haittavaikutusten aiheuttajaa on
vaikea määrittää.
Tarvitaan myös apteekkihenkilökunnan koulutusta, jotta vastuu lääkevaihdosta ja uuden
lääkkeen käyttöön perehdyttämisestä olisi
mahdollista siirtää apteekeille.
Biologisiin lääkkeisiin liittyy paljon mielikuvia
ja ennakkoluuloja. Asiakkaan sitoutumisen kannalta on tärkeää, että kaikilta terveydenhuollon
toimijoilta tulee yhteneväinen viesti lääkkeen
käytöstä. Hoitava lääkäri pystyy arvioimaan
annostelulaitteen merkityksen hoidon onnistumiselle, jolloin luonteva vaihtopaikka olisi lääkärin vastaanotto.
Kyse on merkittävästä lääkekustannuserästä,
johon haetaan kipeästi säästöjä. Välillä tuntuu,
että vastuu säästöistä ollaan vain puolihuolimattomasti heittämässä apteekkihenkilökunnan
syliin.

Farmasialiiton
Antti Kataja
toivoo, ettei
lääkevaihtoa
vain sysätä
apteekkien
vastuulle.

Jos lääkevaihto
on tiheää, haittavaikutusten aiheuttajaa
on vaikea määrittää.
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Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto:

Yksilöllisiä päätöksiä

Halvimman lääkkeen
määrääminen pitäisi
olla lähtökohtana.

Lääkäriliitto ja uskoakseni suurin osa lääkäreistä on
voimakkaasti biosimilaarien käytön kannalla. Lääkkeiden riittävän yhdenvertaisuuden periaate on
sama, olipa lääke sitten geneerinen tai biologinen.
Hoidollinen vaikutus vaihtelee niissä valmisteiden
ja yksilön välillä, ja siksi ratkaisu on tehtävä aina
yksilökohtaisesti.
Uusilla asiakkailla halvimman lääkkeen määrääminen pitäisi olla lähtökohtana. Pidempiaikaisilla
käyttäjillä esimerkiksi antolaitteen vaihtuminen
voi herättää epäilyksiä ja vastustusta, jonka takia
sitoutuminen lääkkeeseen heikkenee.
Hoitava lääkäri on oikea ihminen tekemään ratkaisun. Perus- ja erikoisairaanhoidon yksiköissä
on myös hoitohenkilökunta, joka on perehtynyt
ohjaamaan asiakasta lääkkeen käytössä.
Lähtökohtana on, että lääkäri määrää suoraan
edullisinta lääkettä. Tieto pitäisi kuitenkin olla valmiina järjestelmässä lääkärin saatavilla samalla
tavoin kuin vaihtokelpoisten lääkkeiden osalta.
Näin ei tällä hetkellä ole.

Lääkäriliiton
Heikki Pärnänen
uskoo, että
lääkärikunnalla
on vahva tahto
lääkevaihtoihin,
kunhan tiedot
ovat helposti
saatavilla.
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Heikki Bothas,
Rinnakkaislääketeollisuus:

Maltilla eteenpäin
Biosimilaarit ovat Suomessa alihyödynnettyjä. Nyt tähän kysymykseen on herätty viiveellä ja muutoksia yritetään viedä eteenpäin
kiireellä. Lääkealan muutokset ovat kuitenkin
pitkäaikaisia prosesseja, joissa ei voi edetä hätiköiden. Esimerkiksi Saksassa päätös biologisten
lääkkeiden vaihdosta on tehty vuonna 2019 ja
tavoite on, että se astuu voimaan ensi kesänä.
Jos tässä yritetään nyt kiirehtiä, riskinä on
vaihtojen turvallisuuden kiistäminen, eikä tätä
ole varaa sössiä!
Asiassa pitää edetä asiakas edellä. Ensi
sijainen lähtökohta tulisi olla, että lääkäri määrää
biosimilaarin jo ensimmäisestä käyttökerrasta
lähtien. Toistaiseksi lääkäreillä ei ole ollut helposti tietoa vaihtoehdoista saatavilla ja kun
taloudellinen hyötyjä on Kela yksittäisen potilaan tai lääkärin sijasta, ylimääräistä työtä tietojen kaivelemiseen ei ole ymmärrettävästi oltu
halukkaita tekemään.

Tätä ei ole
varaa sössiä!

Heikki Bothas
Rinnakkaislääke
teollisuudesta
uskoo lääkäreiden
tahtoon määrätä
biosimilaareja.
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HYVÄ ESIMERKKI

VARMUUTTA
TYÖHÖN
Seija Vinter suoritti huhtikuussa alkaneen
LHA-asiantuntijuutta tukevan verkkokoulutuksen
ensimmäisten joukossa. Koulutus on tuonut
myös varmuutta omaan tekemiseen.
TEKSTI JA KUVAT MARIA ORAVAKANGAS

K

oulutus antaa uutta näkemystä ja
uskoa omaan osaamiseen, iisalmelainen Seija Vinter, 57, summaa.
Viime keväänä hän innostui aloittamaan lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuutta tukevan koulutuspaketin suorittamisen. Jo yli 35 vuoden ajan farmaseuttina
työskennellyt Vinter haluaa kannustaa muitakin opintojen pariin, olipa työuraa jäljellä
enemmän tai vähemmän.
– Opinnoista saa paljon päivitettyä tietoa,
mistä saattaa huomata innostuvansa. Jos ei
halua suorittaa isoa kokonaisuutta, voi tehdä
pienempiä koulutuksia, hän vinkkaa.
Huhtikuussa Farmastoreen avautuneen
verkkokoulutuksen ideana on, että liiton
jäsenten on mahdollista päivittää osaamisensa vastavalmistuneiden kanssa samalle
tasolle, vieläpä kohtuulliseen hintaan.
LHA-asiantuntijuus on sisältynyt jo muutaman vuoden ajan farmasian perusopintoihin.

Farmasialiiton koordinoiman koulutus
paketin avulla Vinter sekä päivitti tietojaan että sai täysin uutta osaamista. Opintojen myötä hän kokee pystyvänsä palvelemaan apteekin asiakkaita entistä paremmin
– ja karttuneet tiedot hyödyttävät myös häntä
itseään.
– Kun hallitsee työnsä, sitä on mielekkäämpää tehdä, hän pohtii.

Asiakkaat valveutuneita

Lisäkoulutuksen tarpeeseen Vinter havahtui
arkisessa työssään. Apteekin asiakkailla on
aiempaa enemmän tietämystä ja mielenkiintoa lääkehoitoa kohtaan, minkä vuoksi he
myös kysyvät enemmän.
– Asiakaspalvelutyössä on osattava sekä
soveltaa että hakea tietoa.
Verkkokoulutuksesta kuultuaan Vinter
alkoi kypsytellä ajatusta siitä, että suorittaisi
opinnot vapaa-ajallaan. Hänellä on jo pohjaa
lääkityskokonaisuuksien käsittelemisestä,
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Seija Vinter toivoo,
että hänen olisi
jatkossakin mahdollista
pitää huolta omasta
hyvinvoinnistaan
niin henkisesti kuin
fyysisestikin.
– Kun voi
kokonaisvaltaisesti
hyvin, jaksaa myös
työssä paremmin.
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HYVÄ ESIMERKKI

mutta koulutuksen avulla on helpompi tunnistaa tapaukset, joihin pitäisi reagoida.
– Toki lääkitysongelmien tunnistamista
helpottamaan voi apteekissa olla käytössä
maksullisia ohjelmia, mutta koulutus antaa
rohkeutta tehdä lääkärille ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Taustatuki tärkeää

Lopullinen päätös opinnoista syntyi, kun
Vinterin tutoriksi lupautui entinen työkaveri, nykyisin Vieremän apteekkarina toimiva Anne Kumpusalo-Vauhkonen. Kollegalla on vahva osaaminen lääkehoidon kokonaisarvioinnista.
– Osaamisen kehittäminen on ollut
minulle aina sydämen asia, ja Seija tiesi sen
puolen minusta, Kumpusalo-Vauhkonen
sanoo.
Apteekkari kokee, että lääkealan ammatti
lainen on velvoitettu pitämään osaamistaan
yllä.

– Mielestäni farmasian koulutus antaa
pohjan ja luvan lähteä tekemään työtä,
mutta eihän valmiiksi tule koskaan, hän
pohtii.
Kumpusalo-Vauhkonen pitää LHA-asiantuntijakoulutusta tärkeänä, sillä apteekit tarjoavat yhä enemmän asiantuntijapalveluita,
ja moniammatilliset lääkehoidon arvioinnit
edellyttävät pätevöitymistä.

Itsevarmuus kasvoi opintojen edetessä

Seija Vinter sai
koulutuksesta uskoa
omaan osaamiseensa.
Aivan aluksi
opiskeluillat koneen
ääressä meinasivat
venyä turhan pitkiksi.
– Varsinkin
ensimmäisiä potilas
arvioita tehdessä
paneuduin vähän
liiankin syvälle.

Vinter on työskennellyt viimeiset yhdeksän
vuotta Sonkajärven apteekissa. Kevään ja
kesän aikana hän hyödynsi vajaan puolen
tunnin työmatkojaan kuuntelemalla koulutusluentoja.
Yksi verkko-opintojen hyvistä puolista oli
juuri se, että Vinter pystyi seuraamaan luentoja paikasta riippumatta. Varsinkin kesällä
se oli ehdoton etu.
– Kun tuli nättejä kelejä, otin koneen terassille ja nautin ulkoilmasta.
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Vinter opiskeli töiden jälkeen, viikonloppuisin ja vapaapäivinään. Toisinaan illat
venyivät turhankin pitkiksi. Kun opinnot
pääsivät vauhtiin, itsevarmuus kasvoi ja tehtävien tekeminen helpottui.
– Ehkä aluksi vähän epäilin omaa osaamistani, hän tunnustaa.
Vinterin mieleen on jäänyt verkkotapaaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Hän
pohtii, että tarvittaessa opiskelijoille saisi olla
enemmänkin mahdollisuuksia etätapaamisiin
– erityisesti, jos lähipiiristä ei löydy tutoria.
– Tapaamisessa saatu vertaistuki oli erittäin rohkaisevaa, Vinter perustelee.
Tutorina toimineen Kumpusalo-Vauhkosen merkitys korostui varsinkin opintojen
alkuvaiheessa.
– Tärkeintä oli, että Anne loi minuun
uskoa ja kannusti. Kaikki yhdessä käydyt keskustelut olivat todella kehittäviä, ja sain niistä
uutta näkökulmaa arviointien tekemiseen,
hän kiittelee.

Omaan tahtiin

Kurssit sai suorittaa yksitellen omassa aikataulussaan. Luentovideot olivat käytännönläheisiä ja pääosin erittäin laadukkaita, ja ne
palvelivat Vinterin tarpeita.
– Luennoitsijoita oli esimerkiksi Oulun
ja Kuopion yliopistollisista sairaaloista, hän
mainitsee.
Yksittäisten kurssien luentotallenteita
pystyi toistamaan rajattomasti 30 päivän ajan.
– Jos en sisäistänyt jotakin kohtaa ensimmäisellä kerralla, pystyin kertaamaan.
Vinterin oppimistyyliin kuuluu ahkera
muistiinpanojen tekeminen. Hän olisi kuitenkin kaivannut myös kirjallisessa muodossa olevia materiaaleja.
– Niitä ei pystynyt suoraan tulostamaan.
Koulutuksen hinta ei kuitenkaan ole kovin
korkea, joten kaikkea ei voi saada, hän toteaa.
Vinterin portfolio, jolla hänen lHA-asiantuntijuutensa tunnistettiin, hyväksyttiin
syyskuun puolivälissä. F

Seija Vinter sai
tutorikseen apteekkari
Anne KumpusaloVauhkosen. Yhdessä
pohdiskelu auttoi
häntä oppimisessa
ja teki siitä samalla
mielekkäämpää.
LHA-asiantuntijuu
den saavuttamiseen
kuului kymmenen
lääkehoidon arviointia.
Seija Vinter teki niihin
liittyvät haastattelut
Vieremällä.

LHA-asiantuntijuus
kaikkien ulottuvilla
Farmasialiiton koordinoima LHA-verkkoportaali tarjoaa kaikille liiton jäsenille mahdollisuuden
LHA-asiantuntijuutta tukevaan koulutukseen.
Koulutuksen pakollinen sisältö maksaa noin 500
euroa liiton jäsenille.
Koulutukseen on mahdollista saada myös tukea.
Seija Vinter sai opintojensa suorittamiseen Savon
apteekkariyhdistyksen apurahan, mikä kattoi osan
kustannuksista. Yhdistyksen tuki merkitsi pitkän
uran tehneelle ammattilaiselle muutakin kuin rahaa.
– Tuntui hyvältä saada arvostusta, Vinter sanoo.

Lisäksi Vinter hankki omalla kustannuksellaan
käyttöönsä Terveysportin tietokantojen lisenssejä,
jotta hän pystyi tekemään portfolioon vaadittavat
lääkehoidon arvioinnit.
Verkkokoulutus pitää sisällään kursseja esimerkiksi endokrinologiasta, kipulääkkeistä ja iäkkäiden
lääkehoidosta. Niiden lisäksi edellytetään lääkehoidon arviointeja. Opiskelun ja potilasarviointiharjoittelun jälkeen LHA-osaamisensa voi osoittaa
portfolio-menettelyn avulla, mistä voi lukea lisää
Farmasialiiton verkkosivuilta.

Tuntui
hyvältä
saada
arvostusta.
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TUTKITTUA
TEKSTI IINA PYKÄLÄINEN

Suurin osa on tyytyväisiä Omakantaan
89 %

apteekkien
reseptiasiakkaista
on tyytyväisiä
palveluun

95 %

kirjautuminen
on helppoa

88 %

näkymä
on selkeä

87 %

saa hyvän
kokonaiskuvan
lääkityksestä

17 %

hankala löytää
etsimäänsä
tietoa

16 %

haluaa opastusta
Omakannan
käyttöön

86 %

ymmärtää
palveluun
kirjatut tiedot

13 %

tiedot ovat
virheellisiä

10 %

koki tiedot
hankaliksi
ymmärtää

22 %

palvelun käyttäjistä
pelkäsi, että
asiattomat henkilöt
katsovat heidän
tietojaan tai että
heidän sähköisesti
tallennetut tietonsa
voivat kadota

Omakannan käyttöön
kaivataan ohjeistusta

Omakantaa Itä-Suomen yliopistossa tutkiva väitöskirjatutkija
Maria Sääskilahti sanoo, että vaikka tuoreiden tulosten mukaan
palvelun käytettävyys on hyvä, kehitettävää löytyy.

O

makanta on tullut
tutuksi monille suomalaisille viime vuosina. Sähköisen palvelun tarkoituksena
on, että myös tavallinen kansalainen pystyy helposti esimerkiksi tarkastelemaan laboratoriotestien tuloksia ja uusimaan lääkereseptejä ilman erillistä lääkärikäyntiä.
Tutkittua tietoa palvelun käyttäjäkokemuksista ei ole ollut aiemmin saatavilla.
Vuonna 2019 Itä-Suomen yliopiston
Omakanta-kyselytutkimuksen tutkimusryhmä jakoi kyselylomakkeet
18:aan eri apteekkiin ympäri Suomea.
Ne jaettiin apteekeissa käyville täysiikäisille reseptiasiakkaille, jotka hakivat
sähköisellä reseptillä lääkkeitä itselleen
tai alaikäiselle lapselleen.

Tietosuoja herättää huolta

Yhteensä 35 prosenttia eli 994 kappaletta 2 866 jaetusta lomakkeesta palautettiin postitse. Vastauksista saatiin
paljon tietoa siitä, mikä on käyttäjien
kokemus palvelusta ja sen toimintojen
käytöstä, käytettävyydestä ja hyödynnettävyydestä. Asiakkaat saivat kertoa
kyselylomakkeissa siitä, kuinka usein
he käyttävät palvelun toimintoja. Asiakkaat kuvailivat myös mielipiteitään
Omakannasta vastaamalla väitteisiin
numeroasteikolla 1–5.
– Kyselyyn vastanneista asiakkaista
820 käytti Omakantaa. Heistä hieman
yli viidesosalla oli tietosuojaan liittyviä
huolia, kuten pelkoa siitä, että asiattomat henkilöt katsovat heidän tietojaan tai tiedot saattavat kadota. Positiivista hoidon jatkuvuuden ja lääkehoidon kokonaishallinnan kannalta
on kuitenkin se, että vain harva käyttä-

jistä on kieltänyt terveys- tai reseptitietojensa näkymisen toisille yksiköille,
kertoo Omakanta-tutkimuksen päätutkija Maria Sääskilahti Itä-Suomen yliopistolta.

Palvelun käyttö ei aina mutkatonta
Osa reseptiasiakkaista koki palvelussa
myös puutteita. Esimerkiksi hieman yli
kymmenesosa koki virheitä tiedoissa,
jotka oli kirjattu palveluun. Kymmenen
prosenttia kyselylomakkeiden palauttaneista asiakkaista koki, että hoitavan
tahon kirjaamia tietoja oli hankala
ymmärtää. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista ei osannut sanoa, löytyykö Omakannasta helposti tietoa terveydenhuollon yksiköistä ja apteekeista, jotka
ovat katsoneet tai käsitelleet heidän
reseptitietojaan. Enemmän kuin yksi
kymmenestä taas kaipaisi apua palvelun
käytössä.

40 FARMASIA 5/2021

40-41_Farmasia_5-2021_Tutkittua.indd 40

11.10.2021 11.49

62 %

ei tiennyt,
löytävätkö he
Omakannasta
helposti tietoa
terveydenhuollon
yksiköistä ja
apteekeista, jotka
ovat katsoneet tai
käsitelleet heidän
reseptitietojaan

Käyttö

97 % reseptitietojen tarkastelu
96 % terveydenhuollon käynneistä tehdyt kirjaukset
90 % laboratoriotutkimusten tulokset

93 % piti järjestelmää
hyödyllisenä
terveystietojen
seuraamisessa.

Tutkimuksen tuloksista tehtyihin
johtopäätöksiin reagoitiin nopeasti sen
jälkeen, kun tieto julkaistusta artikkelista lähetettiin Kelalle ja Omakannalle.
– Elokuun 20. päivä Itä-Suomen yliopisto julkaisi tekemämme lehdistötiedotteen. Kolme päivää myöhemmin
Kanta uudelleentwiittasi tästä tehdyn
twiitin, Sääskilahti kertoo.
Kuun lopussa Kantapalvelut julkaisi
sivuillaan tiedotteen, jossa kehotettiin käyttäjiä tutustumaan Omakannan
käyttöä opastavaan verkkokouluun.
Siellä voi saada apua Omakannan käyttöön liittyvissä ongelmissa.
Onko julkaisulla kenties jokin yhteys
tutkimustuloksiin?
–Vaikuttaa siltä, että Kantapalveluissa ollaan kiinnostuneita tutkimuksemme tuloksista ja että niitä pyritään
hyödyntämään. F

Yhteiskunnallisesta
näkökulmasta
Maria Sääskilahti aloitti farmasian opinnot Itä-Suomen yliopistossa syksyllä
2011. Ennen sitä hän aloitti sairaanhoitajaopinnot, mutta jokin alassa ei tuntunut täysin omalta. Yksi asia tuntui kuitenkin kolahtavan.
– Sairaanhoitajaopintojen aikana heräsi kiinnostus lääkkeisiin liittyviä asioita
kohtaan. Lopetettuani sairaanhoitajaopinnot hain farmasialle ja pääsin opiskelemaan proviisoriksi.
Alkuun farmasian alalla Sääskilahtea viehätti käytännön ja teorian sopiva
suhde. Teoriapohjan pitää olla hyvä, jotta sitä voi hyödyntää käytännön työssä.
– Nykyään alalla kiinnostaa eniten yhteiskunnalliset näkökulmat eli lääkkeet, niiden käyttö ja käyttöön liittyvät asiat sekä lääkehuollon toimivuus
yhteiskunnan näkökulmasta, hän kertoo.
Tällä hetkellä Sääskilahti työstää väitöskirjaa siitä, minkälaisia kokemuksia
lääkkeiden käyttäjillä on Omakannasta lääkehoidon ja terveyden seurannassa.
Väitöskirja-aihe oli luonteva jatke proviisoriopintojen pro gradu -tutkielmalle, jonka Sääskilahti teki reseptiasiakkaiden kokemista sähköisen reseptin
keskeisimmistä eduista ja ongelmista.
Tutkielma oli osa isoa sähköisen reseptin
käyttöönottoa tutkinutta tutkimuskokonaisuutta.
Tarve tutkia Omakantaa nousi esille
niin tutkielmassa kuin muissa tutkimuskokonaisuuteen liittyvissä tutkimuksissa.
– Kun palasin yliopistolle tutkimustyöhön parin apteekkivuoden jälkeen,
tutkimusryhmässäni oli alkamassa projekti Omakannan käytöstä ja käytettävyydestä. Aihe tuntui heti tutulta,
koska gradussani Omakantaan liittyvät
ongelmat olivat nousseet esille. Innostuin aiheesta todella ja päätin aloittaa
siitä väitöskirjan tekemisen.
Maria Sääskilahti.
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TÖISSÄ LIITOSSA
Farmasialiiton henkilökunta on töissä jäseniään varten.
Tällä palstalla kerrotaan, mitä he työssään tekevät.

RATKAISUJEN
ETSIJÄ
Tommi Laaksosen ensimmäinen vuosi Farmasialiiton talouden
asiantuntijana on pitänyt sisällään monipuolisen tehtävien kirjon.
TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA EEMELI SARKA

Kuka olet?

Olen Tommi Laaksonen, 29-vuotias
kauppatieteiden maisteri. Kotoisin
olen Raumalta, ja opinnot suoritin
Vaasan yliopistossa. Nyt asun Helsingissä ja toimin Farmasialiitossa
taloushallinnon asiantuntijana.

Miten kauan olet ollut
Farmasialiitossa töissä ja
miten sinne päädyit?

Olen ollut töissä Farmasialiitossa nyt
reilun vuoden. Päädyin hakemaan
tätä tehtävää, koska ajattelin minulle
ennestään tuntemattomien ammattiyhdistys- ja järjestötoiminnan
parissa työskentelemisen tarjoavan
hienon mahdollisuuden oppia uutta
ja laajentaa omaa osaamista ja maailmankuvaa. Taloushallinnon asiantuntijan pestin koen hyväksi jatkumoksi saman alan pääaineopintojen
ja aikaisempien alan töiden jälkeen.

Mitä taloushallinnon
asiantuntijan työtehtäviin
kuuluu?

Ensisijaisesti taloushallinto ja sen
kehittäminen, mutta työtehtäviini
kuuluu päivittäisten tehtävien, kuten
laskutuksen, reskontranhoidon ja
perinnän lisäksi muun muassa tilastojen ja raporttien tuottamista toimistolle, liiton eri toimielimille tai
tarvittaessa tilintarkastajillekin.
Teen budjetointia ja budjettien seurantaa sekä uudistan budjetointitapaamme.
Tuotan myös koulutusmateriaaleja ja viime aikoina olen avustanut
jäsenpalveluissa.
Farmasialiiton Palvelujen perustamisen yhteydessä olin rakentamassa yhtiön taloushallinnon prosesseja ja niitä kehitetään edelleen.

Myös taloushallinnon prosessien
kehittämistä on tarkoitus jatkaa. Niin
laskutusta kuin myynti- ja matkalaskujen käsittelyä olisi tarkoitus edelleen järkevöittää.

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

On aina mukavaa, jos saan ratkaistua
jonkin ongelman tai voin olla hyödyksi jäsenille.
Hienoa on myös se, jos pystyn
keksimään jonkin uuden ja tehokkaamman tavan tehdä työtä. On ollut
kivaa, että olen saanut tehdä monenlaisia tehtäviä eikä kaikki työpäivät
ole aina täysin samanlaisia. F

Mitä asioita työpöydälläsi on
tulevina kuukausina?

Päivittäisten työtehtävien lisäksi
näin syksyllä työllistää ensi vuoden
budjetointi.
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Kuppi kahvia.
Tommi Laaksosen päivä lähtee
käyntiin kahvilla,
joka tulee usein
napattua mukaan
työmatkan varrelta.
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LIITTO PALVELEE
TEKSTI TIINA PARIKKA

Mukaan
mahtuu
Farmasialiiton luottamustehtävät ovat hyviä paikkoja vaikuttaa
alan kehitykseen ja verkostoitua kollegoiden kanssa.
Pian on taas aika valita henkilöt seuraavalla toimikaudelle.

F

armasialiiton eri toimielimissä työskentelee yli
100 luottamustoimista alan ammattilaista. Monet
ovat päätyneet tehtävään työkaverin tai muun
ammatillisen tuttavan houkuttelemana.
Nyt on jälleen mahdollisuus lähteä mukaan, sillä
monien neuvottelukuntien ja aluejärjestöjen toimintakausi on päättymässä ja uusien luottamushenkilöiden
valinta edessä. (Lue lisää sivulta 48).

Rakkaudesta alaan

Moni luottamustoimessa työskentelevä pitää tärkeimpinä
motiiveinaan mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja verkostoitua kollegoiden kanssa. Myös se, että saa tietää, mitä
alalla tapahtuu sekä olla itse kehittämässä omaa alaansa,
koetaan tärkeäksi.
Motiivit nousevat esiin Farmasialiiton jäsenilleen teettämästä kyselystä, johon vastasi 57 luottamushenkilöä.
Eniten vastaajien joukossa oli aluejohtoryhmien
jäseniä. Kuusi vastaajaa toimii useammassa luottamustehtävässä samanaikaisesti.

Tilaa uusille ajatuksille

Suurin osa nykyisistä luottamushenkilöistä on valmis jatkamaan tehtävissä myös seuraavalla toimikaudella. 24
vastaajaa kertoo vielä pohtivansa jatkoa. Moni pitkään
mukana ollut olisi valmis jättäytymään pois, jos tilalle löytyisi uusia tekijöitä.
”Jos tehtävään löytyisi uusia innokkaita aktiiveja, voisin
siirtyä taka-alalle antamaan tukea tarvittaessa.”
Vain seitsemän vastaajaa ilmoitti suoralta kädeltä, ettei
aio jatkaa tehtävässä nykyisen toimikauden päätyttyä.
Syitä poisjääntiin – ja myös empimiseen jatkon suhteen –
olivat aikapula ja yleinen innostuksen puute.
Farmasialiitossa haasteet on tiedostettu.

– Esimerkiksi apteekit ovat nykyisin entistä pidempään
auki, joten työajat vaihtelevat aamusta iltaan. Myös tehtävien vaatimustaso kasvaa koko ajan. Moni on jo valmiiksi
jaksamisen rajoilla, kehittämispäällikkö Laura Huotari
sanoo.
Jaksaminen vaikuttaa myös innokkuuteen osallistua
esimerkiksi alueiden järjestämiin tapahtumiin. Koronaaika on vielä entisestään etäännyttänyt jäseniä toisistaan.
– Nyt kun maailma on rokotusten myötä avautumassa,
haluamme kannustaa jäseniämme kohtaamaan toisiaan.
Yksi esimerkki tästä on syys-lokakuussa käynnissä ollut
kävelykampanja, Huotari mainitsee.
Kävelykampanjassa esimerkiksi työporukka on voinut
perustaa joukkueen, joka on kerännyt yhdessä kilometrejä
joukkueelleen. Porukkakävelyistä on voinut ottaa myös
valokuvan kuvakisaan.

”Toimiston tuki ja
apu on ollut hyvää.
Verkostoja on
avustettu toiminnan
järjestämisessä, tämä
on tosi tärkeää.”
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Kannattaa osallistua

Yli puolet (57,9 prosenttia) vastaajista suosittelee luottamustoimintaan osallistumista. Syyt ovat pitkälti samoja
kuin omat liittymismotiivit: tiedon saanti, alan kehityksessä mukana pysyminen, verkostoituminen ja vaikuttamisen mahdollisuus. Moni myös rauhoittelee ehdokkuutta harkitsevia, ettei toiminta vie kamalasti aikaakaan.
Palautteessa moni kiittelee liiton toimistoa tuesta.
”Toimiston tuki ja apu on ollut hyvää. Verkostoja on
avustettu toiminnan järjestämisessä, tämä on tosi tärkeää.”
Myös tiedonkulkua on kiitelty, mutta toki se on asia,
jota voisi aina parantaa.
– Verkkosivu-uudistuksemme on viimeistelyvaiheessa.
Uudella sivustolla luottamustoimisille on omia osioitaan,
joissa toivomme tiedon olevan helpommin saatavilla,
Huotari kertoo.
Etenkin aluetoiminnassa on ilmennyt tarvetta yhdenmukaistaa toimintamalleja ja osallistujien omavastuuosuuksia. Ohjesääntöjen uudistustyö on herättänyt
alueilla myös huolta toimintavapauden menetyksestä.

Suositteletko hakemaan
luottamustehtävään?

57
,9 % 29,8% 12,3 %
Kyllä
Ei
neutraali
(9–10)

(7–8)

(0–6)

”Hyvä kokemus
ehdottomasti.
Kaikkien kannattaisi
kokeilla tätä jossain
vaiheessa uraa.”

– Tätä työtä tekemään on koottu työryhmä, jossa on
sekä toimiston että aluejärjestöjen edustajia. Ohjesääntöjen uudistamisella halutaan varmistaa toiminnan tasapuolisuus alueiden vapautta menettämättä, Huotari tarkentaa.
Haku aluejohtoryhmiin ja neuvottelukuntiin on
avoinna 7.11. asti. F

Vastaajat:

• 40 aluejohtoryhmässä
• 5 FATO:ssa
• 14 neuvottelukunnissa
• 0 ONK:ssa
• 4 proviisoriverkostossa
• 2 sairaalafarmasian verkostossa

Suunnitteletko hakevasi luottamustehtävään tulevalle kaudelle?

46
%
Kyllä

42
%
Pohdin

12
%
En
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Farmasialiiton yhteystietoja
Jäsenpalvelu
029 7010 1090

PUHEENJOHTAJA,
VT. TOIMITUSJOHTAJA
PROVIISORI, TOKSIKOLOGI

Antti Kataja

(arkisin klo 11–12)
jasenpalvelu@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.

TAPAHTUMAKALENTERI
2.11.2021
Työhyvinvoinnin
webinaarisarja, osa 2:
työn voimavarat
(Webinaari)
3.11.2021
Hyvinvoinnin teknologia ja mittarit (Webinaari)
9.11.2021
Työhyvinvoinnin portaat –
Viisi vaikuttavaa
askelta -webinaarisarja,
osa 1/6: Johdanto
(Webinaari)

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KTM

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ,
PROVIISORI

Jenni Turunen

TYÖVOIMAPOLIITTINEN
ASIANTUNTIJA,
PROVIISORI

Tommi Laaksonen

Laura Huotari

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

Marraskuu

Katja Sippola

Minna Hälikkä

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

Suvi Luukko

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,
TRADENOMI

TYÖMARKKINAJOHTAJA,
VARATUOMARI

Työsuhdeneuvonta
029 7010 1091

OPISKELIJATOIMINNAN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

TALOUSHALLINNON
ASIANTUNTIJA, KTM

TOIMISTOASSISTENTTI

Marketta Hakkarainen

Anu Peurakoski

KOULUTUSPOLITIIKAN JA
URAPALVELUIDEN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

Pekka Perttula

Sanna Passi

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA

Marja Lounento
(29.11. alkaen)

VANHEMPI NEUVONANTAJA, VTT

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

Riitta Uusi-Esko

Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät Farmasialiiton
verkkosivujen kalenterista!
10.11.2021
Unelmatyö, mistä sen löytää?
(Webinaari)

16.11.2021
Dosis-webinaari 2 (Webinaari)
18.11.2021
Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian koulutuspäivät
(Verkkokoulutus)
18.11.2021
Luottamusmiesten peruskurssi
(Verkkokoulutus)
27.11.2021
Farmasialiiton teemakoulutus
(Tampere ja etäyhteys)

Joulukuu

Tarkista
verkkosivuiltamme
ajankohtaisin
tieto
tapahtumista

1.12.2021
Työhyvinvoinnin webinaarisarja,
osa 3: työuupumus (Webinaari)
2.12.2021
Jouluinen glögihetki liiton
kanssa (Virtuaalinen tapahtuma)
8.12.2021
Psykologinen turvallisuus
(Webinaari)
14.12.2021
Työhyvinvoinnin portaat –
Viisi vaikuttavaa askelta
-webinaarisarja, osa 2/6:
Terveys (Webinaari)
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Ajanvaraus
Työsuhdeneuvontamme ja jäsenpalvelumme palvelevat puhelimitse
myös päivystysajan ulkopuolella.
Voit varata henkilökohtaisen
soittoajan ajanvarauksestamme:
nettiaika.fi/farmasialiitto

Teemakoulutus la 27.11.2021

Hotelli
Scandic City
Tampere

Tervetuloa mukaan jälleen Farmasialiiton teemakoulutukseen, jossa tarjolla ajankohtaisia
asiantuntijaluentoja, mahdollisuus tutustua lääkealan näyttelyyn sekä oiva tilaisuus verkostoitua
kollegoiden kanssa. Koulutus pidetään yksipäiväisenä varovaisuusperiaatetta noudattaen.
Halukkailla mahdollisuus varata yöpyminen hotellissa omakustanteisesti erikoishintaan.
ALUSTAVA OHJELMA:

13.30

9.30– Aamiainen tarjolla
10.30 Yhteistyöyritysten
näyttely avautuu

Asiantuntijaluento:
lasten vatsavaivat

14.30

Iltapäiväkahvit +
yhteistyöyritysten näyttely

11.00

Tervetuloa koulutukseen
ja ajankohtaista Farmasialiitosta

15.30

Asiantuntijaluento
ihon hoito

11.30

Asiantuntijaluento
naisten terveys- ja hyvinvointi

16.30

Päivän päätös ja
yhteenveto

12.30

Lounas + yhteistyöyritysten
näyttely

18.00 Illallinen hotellin
ravintolassa

Ajantasaisen
ohjelman ja lisää
tietoa koulutuksesta
löydät Farmasialiiton
verkkosivujen
tapahtumakalenterista
sekä verkkokaupasta
farmastore.fi.
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Huom!
Juuri
sinulle

Hakuaika
15.10.–7.11.

Hakukuulutus
Lähde mukaan Farmasialiiton aluejohtoryhmiin
ja neuvottelukuntiin seuraavalle kaudelle!
Farmasialiiton alueellisissa ja sektorikohtaisissa toimielimissä pääset
vaikuttamaan alan ja alueen/sektorin asioihin sekä verkostoitumaan
kollegoiden kanssa. Tarkemmat kuvaukset aluejohtoryhmien ja
neuvottelukuntien tehtävistä löydät Farmasialiiton verkkosivuilta
Organisaatio-osiosta. Hakuaika on 15.10.–7.11.2021
Farmasialiiton verkkosivuilla olevilla hakulomakkeilla.

Tervetuloa
mukaan!

Aluejohtoryhmien kausi on nelivuotinen (2022–2025) ja neuvottelukuntien
kausi kaksivuotinen (2022–2023). Farmasialiiton hallitus vahvistaa
aluejohtoryhmien ja neuvottelukuntien kokoonpanot joulukuussa 2021.

Täytä
hakulomake!

Haussa mukana olevat aluekohtaiset aluejohtoryhmät postinumeroittain:
•Etelä-Pohjanmaan alueverkosto (60000–69999)
•Helsingin alueverkosto (00002–00990)
•Keski-Suomen alueverkosto (40000–44999)
•Kymenlaakson alueverkosto (45000–49999)
•Lahden alueverkosto (15000–19999 ja 50000–52999)
•Länsi-Uudenmaan alueverkosto (01000–10999)
•Pohjois-Karjalan alueverkosto (80000–83999)
•Pohjolan alueverkosto (84000–99999)
•Saimaan alueverkosto (53000–59999)
•Satakunnan alueverkosto (26100–29999)
•Savon alueverkosto (70000–79999)
•Tampereen alueverkosto (11000–14999 ja 33000–39999)
•Turun alueverkosto (20000–25999 ja 30000–32999)
•Uudenmaan alueverkosto (01000–10999)

Pääset
vaikuttamaan

Haussa mukana olevat sektorikohtaiset neuvottelukunnat:
• apteekkisektorin neuvottelukunta (ANK)
• kuntasektorin neuvottelukunta (KNK)*
• valtio-, yliopistot, ja Kela-sektorin neuvottelukunta (VNK)*
• teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta (TNK)
• proviisorineuvottelukunta (PNK)

Kysy
lisätietoja
laura.huotari@
farmasialiitto.fi

Yhteistyössä

* Kaudella 2020-2021 VNK ja KNK ovat toimineet yhteistyössä,
jonka mahdollisesta jatkosta päätetään loppuvuonna 2021.
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JOONAS KAVASTO

APTEEKIN HYLLYLTÄ
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KOLUMNI

Citius, altius, fortius – communis

E

n ole ainoa, joka käyttää mielellään urheilusta
kumpuavia kielikuvia työtä ja työn tekemistä
koskevassa keskustelussa. Tuloksen tavoittelu
yhdistää työtä ja urheilua.
Hyviä työtuloksia on selitetty tavallamme urheilla
– ja menestystä urheilussa suomalaisella tavalla tehdä
työtä. Suuri yksinäinen on ollut maineikas
sanapari kuvaamaan niin urheilijaa kuin
työntekijää.
Yksinään ponnistelevaan ihmiseen ja
juroon kansanluonteeseen ovat istuneet
hyvin kansainvälisen olympialiikkeen
arvot – citius, altius, fortius – nopeammin,
korkeammalle, voimakkaammin.
Ei ihme, että vielä muutama vuosikymmen sitten yksilölajeja pidettiin parhaiten sopivina sekä urheiluumme että
tapaamme tehdä työtä.
Perkele on voimaannuttanut niin
itseään parempiin suorituksiin piiskannutta urheilijaa
kuin hammasta yhteen purrutta työntekijää. Perkele
itsensä johtamisen tapana on sopinut suomalaiseen
mentaliteettiin.
Peruste on ollut suomalainen kansanluonne, metsäläisen mentaliteetti ja kova pää. Tuon ajattelun joh-

dannaisena on syntynyt käsitys suomalaisesta johtamisesta ja suomalaisista johdettavina.
Nyt joukkueurheilu on noussut yksilöurheilun rinnalle – ohikin. Eikä vain Suomessa. Kansainvälinen
olympialiike muutti viime kesänä 130 vuotta vanhaa
urheilun mottoaan.
Citius, altius, fortius täydentyivät
sanalla communis. Suomeksi motto
kuuluu nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin – yhdessä.
Suoraan latinasta käännettynä
communis -sana tarkoittaa yhteinen,
yleinen, alentuvainen, kansanmielinen
ja ystävällinen. Yhtäkkiä ajatellen sana
on ristiriidassa aikaisempien tavoitteiden kanssa.
Kansainvälisen olympiakomitean
puheenjohtaja Thomas Bach rinnasti
sanan communis solidaarisuuteen, joka
tarkoittaa yhteisvastuullisuutta, yhteenkuuluvuutta ja
myötätuntoa (empatiaa) kanssaihmisiä kohtaan.
Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen
ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan.
Olympiaurheilun uusi motto nostaa esiin joukkuepelaajat, mutta myös joukkueen pelaajien moninaisuuden ja erilaiset roolit. Joukkue on enemmän kuin
pelkät pelaajat.
Sankaritarinoiden lähteiksi nousevat myös valmentajat. He ovat aikaisemminkin saaneet kunniaa, mutta
usein menestyksen perusteeksi on oletettu autoritaarisuudella ja kovalla kurilla – jopa pelolla – johtaminen.
Urheilun arvojen uudistuminen näkyy vastuunsa
tuntevien joukkuelajien valmentajien selityksissä
voiton ja tappion hetkillä. Voitto on hyvän joukkueen
ansiota. Tappion syitä valmentaja etsii omasta toiminnastaan.
Voiton hetkellä valmentaja häivyttää itsensä joukkueensa taustalle. Tappion koittaessa hän kulkee joukkueensa edellä.
Urheilun uudet arvot ja opit kannattaa palauttaa
mieliin työyhteisöissä, kun siirrytään uuteen normaaliin. Siinä tilanteessa johtaja rinnastuu valmentajaan ja
johtamiskeinot joukkueen johtamiseen.
Ei kannata unohtaa sanoja yhteinen, yleinen, alentuvainen, kansanmielinen ja ystävällinen. Eikä myöskään
sanoja yhteisvastuu, yhteenkuuluvuus ja myötätunto.
Hyvä johtaja tarjoaa teetä ja sympatiaa, kahvia ja
empatiaa.

Nopeammin,
korkeammalle,
voimakkaammin
– yhdessä.

Pekka Perttula
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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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