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Vaikuttava aine: Precosa kapseli tai annospussi sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745. Käyttöaiheet: Ripulin 
oireenmukaiseen hoitoon. Ehkäisemään antibiooteista aiheutuvaa ripulia. Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium diffici-
len aiheuttaman ripulin uusiutumista. Lääkemuoto: kapseli ja jauhe oraalisuspensiota varten. Annostus ja antotapa: Ripulin lyhytaikaiseen hoitoon: 
Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, viikon ajan, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä, viikon ajan. Ehkäisemään antibiooteista aiheutuvaa ripulia: 
Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Hoito pitäisi aloittaa 48–72 tunnin kuluessa antibioottihoidon aloittami-
sesta ja sen tulisi jatkua vähintään kolmen päivän ja enintään neljän viikon ajan antibioottihoidon päättymisen jälkeen. Vankomysiini/metronidatso-
lihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi 
kertaa päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua 4 viikon ajan. Nielemisvaikeuksissa 
(esim. vanhus- ja lapsipotilaat) kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa juomaan tai ruokaan. Jauhe annospussissa sekoitetaan nesteeseen tai siro-
tellaan ruokaan. Precosaa ei saa sekoittaa jääkylmiin eikä kuumiin juomiin. Jauhepusseja tai kapseleita ei saa avata potilashuoneissa. Terveydenhuollon 
ammattilaisten on käytettävä käsineitä käsitellessään probiootteja. Vasta-aiheet: Yliherkkyys Saccharomyces boulardiille tai hiivoille. Keskuslaskimo-
katetri. Kriittisesti sairaat ja immuunipuutteiset potilaat fungemiariskin vuoksi. Varoitukset: Sepsiksen kehittymisriski vatsakirurgisten toimenpiteiden 
yhteydessä. Valmisteen käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten potilaiden läsnäollessa, joilla on keskuslaskimokatetri/perifeerinen 
katetri. Raskaus ja imetys: Saccharomyces boulardii ei imeydy mahasuolikanavasta eikä kulkeudu äidinmaitoon. Haittavaikutukset: Melko harvinaiset 
(< 1/100): allergiset reaktiot, urtikaria, ummetus, janon tunne. Muut, ks. valmisteyhteenveto. Saccharomyces boulardiin aiheuttamia sepsistapauksia 
on esiintynyt erittäin huonokuntoisilla potilailla. Yhteisvaikutukset: Ei tule annostella samanaikaisesti antimykoottien kanssa. Pakkaukset ja hinnat 
1.8.2018 (sis.alv. 10 %): 10 annospussia 7,11 €, 20 annospussia 12,95 €, 20 kapselia 12,95 €, 50 kapselia 29,98 € ja 30 kapselia foliopakkaus 18,96 €. 
Lisätiedot: Biocodex Oy, p. (09) 329 59100. Perustuu 19.1.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Muokattu 12.2.2021.

1. Lääkärilehti / Lääkeinfo 3.2.2017 5/2017 vsk 72 s. 292 - 294, ”Antibioottikuurien pituus: aika päivittää hoitosuosituksia.
2. Precosa-valmisteyhteenveto 19.1.2021. 3. Kabbani et al. GUT MICROBES 2017, VOL. 8, NO. 1, 17–32 DOI: 10.1080/19490976.2016.1267890.

DYSBIOOSI ON IHAN SUOLESTA.
Jokainen antibioottikuuri aiheuttaa suolistomikrobiston 
epätasapainoa1, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.         

Ripuli on dysbioosin yleinen näkyvä oire. 

Precosa on antibiooteille resistentti lääkeprobiootti, joka ehkäisee 
antibioottiripulia ja korjaa suolistomikrobiston epätasapainoa.2,3
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www.lactoseven.fi

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

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

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

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

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

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

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

VAIN APTEEKISTA!

Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.

Seitsemän luonnollista 
maitohappobakteerikantaa

ILMOITUS

VUOROKAUSIANNOS 
1 KAPSELI SISÄLTÄÄ:

maitohappobakteereita  
10 x 109 (miljardia) cfu

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

D3-vitamiinia 10 µg (200 %*)
*vuorokautisen saannin 
vertailuarvosta

UUTUUS!
Kasviperäisessä 
kapselissa 
10 miljardia 
maitohappo
bakteeria
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Kiitos
 
Joko neljä vuotta on kulunut? Se oli päällimmäisenä mie-
lessä, kun aloin kirjoittaa tätä puheenjohtajakauteni vii-
meistä pääkirjoitusta. Paljon on ehtinyt tapahtua niin 
lyhyessä ajassa.

Kun ajattelee taaksepäin, lähiaikoja peilaa koronavi-
ruspandemia ja sen mukanaan tuomat asiat. Hämmennys 
ja tiedon puute, mitä tapahtuu. Rokotuksia, valmiuslakia, 
Uudenmaan sulkua ja siinä sivussa yksi sote-uudistus saa-
daan nytkähtämään eteenpäin. Kaukaisilta tuntuvat ajat, jol-
loin puhuttiin Päivittäistavarakaupan tilaamasta selvityk-
sestä tai Apteekki 1 ja 2 -lakipaketeista. 

On tässä neljän vuoden aikana tapahtunut myös asioiden 
edistymistä, eikä vain menneitä asioita ympäröivässä maa-
ilmassa. Rationaalinen lääkehoito, lääkeasioiden uudistus, 
tulevaisuuden sote-keskuspilotti ja lääkehoidon arvioinnin 
asiantuntijuuden edistäminen ovat kaikki asioita, joista 
jokaisesta voisi iloisesti kirjoittaa enemmänkin. Näissäkin 
asioissa liitto on tavalla tai toisella mukana. Se on osa edun-
valvontaa.

Liitto ei ole pelkästään edunvalvontaorganisaatio. Se on 
myös yhteisö. Liiton toiminnassa mukana olo mahdollistaa 
niin uusien tuttavuuksien, erilaisten urapolkujen kuin ver-
taistuen löytämisen. Olen aidosti hämmästellyt ja hämmäs-
telen edelleen kollegoideni asiantuntijuutta sekä erilaisia 
työnkuvia kuin myös sitä paloa, jota teillä on tätä alaa koh-
taan. 

Nyt päästäänkin otsikon mukaiseen kiitokseen. Se 
kuuluu teille fantastisille ihmisille, joiden kanssa olen 
saanut työskennellä. Niin toimistolla työs-
kenteleville, jotka tekevät erinomaista työtä 
jäsentemme ja alan eteen, kuin myös jäse-
nillemme, jotka ovat lähteneet mukaan toi-
mintaan edistääkseen liittoa ja alaamme. 
Se, mitä olen oppinut viimeisen neljän 
vuoden aikana, on, että te teette väsy-
mättömästi työtä meidän kaikkien 
eteen. 

Kiitos kaikesta.

Hämmästelen 
edelleen  
kollegoideni 
asiantunti juutta, 
kuin myös sitä 
paloa, jota  
teillä on tätä  
alaa kohtaan.
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Lujaa uskoa omaan 
tekemiseen
Kun tykästyy työpaikkaan, sinne usein jää pitkäksi aikaa. Näin 
kävi farmaseutti Anna Tuomisto-Hirvosen kohdalla: hän on 
työskennellyt Itä-Suomen yliopiston apteekissa jo 17 vuotta, eli 
koko farmaseuttiuransa ajan.

– Opiskelijana menin apteekkiin ja sille tielle jäin. Tykkään 
siitä, että olemme yliopiston apteekki, eli meillä työntekijöillä on 
myös yhteiskunnallisia velvoitteita. Kokeilemme ja kehitämme 
kaikenlaista.

Tällä Tuomisto-Hirvonen viittaa esimerkiksi siihen, että hänen 
työpaikkansa on yksi ensimmäisistä 
apteekeista, joissa pilotoitiin koneellista 
annosjakelua. Myös verkkoapteekki otet-
tiin käyttöön ensimmäisten joukossa.

Lääketurvapalvelujakin on saanut 
kehittää vapaalla otteella. Esimerkiksi 
Tuomisto-Hirvosen yhteistyössä Itä-
Suomen yliopiston opetusproviisorien 
kanssa kehittämää Turvallista lääke-
hoitoa -palvelua on pilotoitu apteekin 
yhteistyöyksiköissä. 

– On hienoa, että yhteiskunnallisissa 
asioissa yritetään olla apuna, vaikka se ei 
tuottaisikaan hirveästi rahallisesti. 

Turvallinen lääkehoito on Tuomisto-Hirvoselle sydämen asia. 
Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä avopuolen hoivayksiköiden 
kanssa jo vuosia. Farmasian ammattilaisista ei usein haluta 
luopua, sillä heistä on niin iso apu.

– Olisikin hienoa, että he pääsisivät loistamaan laajoissa työ-
tehtävissä; usein työaikaa kuluu tiskityössä tekniseen suorittami-
seen, kuten hintaneuvontaan, Tuomisto-Hirvonen toivoo.

– Haluan muistuttaa henkilökuntaamme siitä, miten laaja 
osaaminen meillä on ja nostaa sitä kautta arvostusta ammat-
ti-identiteettiä kohtaan, vaikka se olisikin jo hyvällä tasolla. 

Tasolle, jolla se ansaitsee olla.

Anna Tuomisto-Hirvonen
› valmistui farmaseutiksi vuonna 2004 
› työskentelee Itä-Suomen yliopiston apteekissa
› toimii apteekin opiskelijoiden LHA-tutorina
› suoritti LHKA-erityispätevyyden vuosina 2008–2010,  
 Lääkitysturvallisuuden asiantuntija koulutuksen 2019–2020  
 ja aloitti apteekki- ja sairaala-apteekkifarmasian  
 erikoistumiskoulutuksen vuonna 2020

Tykkään siitä, että 
meillä on myös 
yhteiskunnallisia 
velvoitteita.

– Haluan nostaa 
arvostusta 
ammatti-iden-
titeettiämme 
kohtaan edelleen 
– tasolle, jolla se 
ansaitsee olla, 
Anna Tuomis-
to-Hirvonen 
sanoo.
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Tykkään siitä, että 
meillä on myös 
yhteiskunnallisia 
velvoitteita.

Ajanvaraus
Muistathan, että työsuhdeneuvonta ja 

jäsenpalvelu palvelevat puhelimitse myös 
päivystysajan (klo 11-12) ulkopuolella! 

Voit varata henkilökohtaisen soittoajan 
ajanvarauksestamme: nettiaika.fi/
farmasialiitto. Varaa itsellesi sopiva 
ajankohta, ja me soitamme sinulle.

Jäsenkortti 2022
Mobiilijäsenkorttimme voimassaoloaika 
päivittyy korttiin automaattisesti. Jos 
sinulta puuttuu kortti, voit pyytää lataus-
linkin: jasenpalvelu@farmasialiitto.fi. 
Jäsenpalvelusta saat myös paperisen 
jäsenkortin, jos sinulla ei ole mahdolli-
suutta ladata mobiilijäsenkorttia.

Jäsenmaksut 
kuntoon 
Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut lähe-
tetään tammikuun alussa. Viitenumero 
muuttuu, joten muista aina tarkistaa 
uudesta laskusta numerot ja päivittää 
ne esimerkiksi tallentamiisi laskupoh-
jiin. Oikean viitenumeron käyttäminen 
varmistaa, että jäsenmaksusi kirjautuvat 
oikein ja pidät näin jäsenyytesi voimassa. 

Siirtymällä e-laskutukseen laskujen 
maksaminen helpottuu. Tällöin viitenu-
mero ja muut maksutiedot ovat auto-
maattisesti oikein, eikä niitä tarvitse 
itse muuttaa. Saadaksesi e-laskutuksen 
käyttöösi sinun tulee tehdä e-laskutus-
sopimus verkkopankissasi.

Alennetun jäsenmaksun hakemukset 
vuodelle 2021 tulee toimittaa jäsen-
palveluun 28.2.2022 mennessä. Voit 
tehdä hakemuksen sähköisesti kirjautu-
malla jäsenportaali Mortteliin (mortteli.
crmieportal.com/login). Ohjeet kirjautu-
miseen löydät täältä: bit.ly/Mortteli. 

Mikäli sinulla on  
kysyttävää jäsenmaksuihisi  
liittyen, ole yhteydessä  
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi

?Mitä mieltä? 

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

48% Vajaa puolet Farmasia-lehden verkko-
sivuilla kyselyyn vastanneista tarkastaa 
palkkakuittinsa perusteellisesti.
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Jäsenmaksut kuntoon 
Vuoden 2021 jäsenmaksulaskut on lähetetty tammikuun 
alussa. Viitenumero muuttuu, joten muista aina tarkistaa 
laskusta numerot ja päivittää ne esimerkiksi tallentamiisi 
laskupohjiin. Oikean viitenumeron käyttäminen varmistaa, 
että jäsenmaksusi kirjautuvat oikein ja pidät näin jäsenyy-
tesi voimassa. E-laskuun siirtyminen helpottaa maksa-
mista, sillä maksutiedot ovat e-laskuissa automaattisesti 
oikein.

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

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

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

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

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

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

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

Maija toimii  
Farmasialiiton 
kuntasektorin 
neuvottelu- 
kunnan puheen-
johtajana.

Jäsenkortti 
2021
Mobiilijäsenkorttimme voimassaolo-
aika on päivitetty korttiin automaat-
tisesti. Jos sinulta puuttuu kortti, voit 
pyytää latauslinkin jäsenpalvelusta: 
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi. 
Jäsenpalvelusta saat myös paperisen 
jäsenkortin, jos sinulla ei ole mahdol-
lisuutta ladata mobiilijäsenkorttia.
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Albert Wuokon palkinto  
Ulla Närhelle
Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden 
Albert Wuokon palkinnon Farmasian tohtori, dosentti Ulla Närhelle. 
Palkintosumma on 6 000 euroa. 

Palkintomyöntämisperusteissa todetaan, että Närhi on tehnyt mit-
tavan uran suomalaisessa lääkepolitiikassa ja ollut keskeinen hahmo 
uudenlaisen osallistavan toimintakulttuurin luomisessa lääkepoliit-
tisten linjausten valmisteluun ja jalkauttamiseen. Hänen toiminnassa 
yhdistyvät erinomaisella tavalla käytäntö, tutkimus ja lääkepoliittinen 
toiminta, mikä on tuonut tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan 
mukaan vahvan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, ja nostanut mer-
kittävästi suomalaisen lääkepoliittisen tutkimuksen tieteellistä tasoa ja 
painoarvoa myös kansainvälisesti.

Ajankohtais-
päivän aiheet 
herättivät 
keskustelua
Perinteinen Farmasialiiton Lääketeol-
lisuuden ja -tukkukaupan neuvottelu-
kunnan ajankohtaispäivä pidettiin  
30. lokakuuta hotelli Presidentissä.

Osallistujamäärä oli tänä vuonna 
hieman aikaisempia pienempi, mutta 
mukaan ehti kuitenkin kiva määrä kol-
legoita. 

Ohjelmassa oli ajankohtaisia aiheita 
eri näkökulmista, mikä innoitti myös 
yleisöä aktiiviseen keskusteluun. Far-
masialiiton toiminnanjohtaja Riitta 
Uusi-Esko kertoi talouden tulevista 
näkymistä ja sosiaali- terveysministe-
riön erityisasiantuntija Anne Hautala 
antoi tilannekatsauksen lainsäädäntöön 
meneillään olevan lääkeasioiden uudis-
tuksen tiimoilta. 

F-Securen tietoturvallisuusjohtaja 
Erka Koivunen havainnollisti IT-järjes-
telmien tietoturvamurtoja, ja Orion QA 
Specialist computerized systems Teemu 
Kakko kävi läpi tietojärjestelmien laa-
dunvarmistusta lääketeollisuuden toi-
mintaympäristössä.

1 634,9 M€
Lääkkeiden osuus  
KELAn vuonna 2020 
maksamista sairasvakuutus-
korvauksista oli 41,9%.

Ulla Närhi on aina 
ollut innostunut 
tutkimuksesta ja 
tuonut lääkepo-
liittiseen päätök-
sentekoon mukaan 
tiedolla johtamisen 
kulttuurin.

Farmasialiiton  
neuvottelukuntien  
uudet kokoonpanot  

julkaistaan  
joulukuun aikana.
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Kävelyhaaste liikutti ja piristi
Järjestimme syys–lokakuussa Liikuta 
kollegaa -kävelyhaasteen, jonka tarkoi-
tuksena oli haastaa farmasian ammatti-
laiset liikkumaan, tapaamaan toisiaan ja 
vaihtamaan kuulumisia kävelylenkkien 
lomassa. 

Haasteessa kilpailtiin 2–10 hengen 
joukkueissa keräämällä kävelykilomet-
rejä neljän viikon ajan 13.9.–10.10. 
Haasteeseen osallistui 19 joukkuetta 
ympäri Suomen ja joukkueissa käveli  
96 farmasian ammattilaista. Yhteensä 
osallistujat kävelivät upean tuloksen:  
9 875 kilometriä! 

Kävelyhaaste otettiin lämpimästi vas-
taan. Palautekyselyn kautta saimme 

myös kehitysideoita mahdollista uutta 
haastetta varten. 

– Hauska haaste. Tällaisia lisää. Töissä 
kyseltiin aina, montako kilometriä tuli 
käveltyä. Kannustimme toisiamme ja 
sekös mukavaa, lisäsi ME-henkeä, eräs 
joukkue kuvasi haasteeseen osallistumista.

Kävelykilpailun ohella käytiin kuva-
kilpailu, johon saattoi osallistua lähet-
tämällä iloisia kävelykuvia joko sähkö-
postitse tai jakamalla kuvia Instagra-
missa. Kuvakilpailun voittajaksi tuoma-
risto valitsi Valtarin apteekki -joukkueen 
lähettämän riemukkaan otoksen. 

Lisäksi tuomaristo päätti antaa kah-
delle joukkueelle kunniamaininnat:

”Eniten yhdessä käveltyjä kilometrejä” 
Kissanaiset kävelivät lähes kaikki kilo-

metrit yhdessä, koko joukkueen voimalla 
ja ilmensivät näin hyvin Liikuta kollegaa 
-kävelyhaasteen henkeä. 

”Eniten käveltyjä kilometrejä kaik-
kiaan”

SELFFARIT keräsivät eniten kilo-
metrejä, jos niitä ei suhteuteta jouk-
kueen kokoon. Joukkueen jäsenet 
kävelivät peräti 2017 kilometriä, mikä 
on lähes viidesosa kaikista haasteessa 
kävellyistä kilometreistä. 

Kiitos kaikille haasteeseen osallistu-
neille ja palautetta antaneille sekä onnea 
voittajille!

Valtarin apteekki 
-joukkueen iloiset 

kävelijät syksyisessä 
maisemassa 

voittivat 
kuvakilpailun.

Kävelykilpailun  
kolmen kärki*

1. Pillerinpyörittäjät 234 km
2. SELFFARIT 202 km

3. Valtarin apteekki 168 km

* Joukkueiden 
tulokset on laskettu 
suhteuttamalla kaikkiaan 
kilpailun aikana kävellyt 
kilometrit joukkueen 
kokoon ja pyöristämällä 
tulos lähimpään 
kokonaiseen kilometriin. 
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Vastaus: Vaikka kyseessä ei ole lääke ja tuote 
on myynnissä myös apteekkien ulkopuolella, on 
apteekin tehtävänä pyrkiä ehkäisemään turhaa 
apteekkituotteiden käyttöä (eettinen ohje nro III) ja 
niiden väärinkäyttöä (eettinen ohje nro IX). Kysy-
myksessä kuvatuilla yrttitippojen myyntimäärillä ei 
voi olla mitään rationaalista käyttötarkoitusta. Aptee-
kista tulleen kysymyksen ja myöhemmin tyttäreltä 
saadun selvityksen valossa runsaan käytön syynä oli 
tässä tapauksessa alkoholiriippuvuus. Pitkään kui-
villa ollut isä ei ollut osannut varoa tippojen naut-
timista, jolloin riippuvuussairaus oli aktivoitunut 
uudestaan alkoholin päästyä vahingossa elimistöön.

Kyseisten yrttitippojen suuri alkoholipitoisuus 
(yli 60 %) tuli yllätyksenä neuvottelukunnan jäse-
nille ja myös monille apteekissa työskenteleville 
henkilöille. Pakkauksessa ei ole asiasta mitään varoi-
tusta, vaikka alkoholipitoisuus toki mainitaan aines-
osaluettelossa. Tuntuukin ihmeelliseltä, että näin 
vahvaa alkoholia voidaan myydä missä vain ilman 
rajoituksia ja varoituksia.

Tytär toivoi asiaan ammattieettisen neuvottelu-
kunnan käsittelyä, jotta apteekeissa tiedostettaisiin 
tuotteen suuri alkoholipitoisuus. Asia tulee jatkossa 
huomioida apteekkien antamassa neuvonnassa ja 
oikean käytön ohjauksessa. Poikkeaviin ostosmää-
riin tulee kiinnittää huomiota ja syy niihin selvittää. 
Eettisen ohjeen nro IV mukaan farmaseuttinen hen-
kilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella 
kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmis-
tetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveyden-
huollon tavoitteiden kannalta perusteltua. 

Ammattieettinen neuvottelukunta on ollut 
yhteydessä Ruokavirastoon asian tiimoilta. Mitään 
nykyisen lainsäädännön vastaista valmisteessa ei 
ole. Ruokavirasto toteaa, että vaikka kyseistä valmis-
tetta ei esitellä päihtymistarkoitukseen nautitta-
vaksi, on kuitenkin mahdollista, että sitä tähän tar-
koitukseen voidaan käyttää valmistajan antamien 
käyttöohjeiden vastaisesti. Myyntipaikka voi asettaa 
tuotteille ikä- tai myyntirajoituksia, jos on mahdol-
lista, että tuotteita käytetään päihtymistarkoituk-
seen. 

Miten menetellä, kun iäkäs asiakas käyttää  
alkoholipohjaisia yrttitippoja päihtymistarkoituksessa 
ja tytär vaatii myymisestä kieltäytymistä?

Herättikö kannanotto ajatuksia  
tai mieli piteitä? 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.

Kysymys: Apteekissa käy lähellä asuva 
85-vuotias herra useita kertoja viikossa 
ostamassa ulkoiseen ja sisäiseen käyt-
töön tarkoitettuja yrttitippoja. Yleensä 
hän ostaa kaksi 80 ml:n pakkausta ker-
ralla. Viikossa näitä tippoja saattaa 
mennä jopa 4-10 pulloa. Meillä oli pit-
kään käsitys, että hän käyttää valmis-

tetta ulkoisesti lihaskipuihin ja sen takia 
sitä kuluu. Mutta hiljattain hänen tyttä-
rensä kävi vaatimassa, että asiakkaalle ei 
saa enää myydä näitä yrttitippoja, koska 
tuote sisältää niin paljon alkoholia. 
Hänen isänsä käyttää tuotetta päihde-
tarkoituksessa ja on nyt jäänyt siihen 
riippuvaiseksi. Eettisiä ohjeita luke-

malla ja aiempia tapauksia tutkimalla 
on selvää, että tyttären pyyntö ei ole 
riittävä peruste olla myymättä, koska 
hänen isänsä ei ole holhouksen alainen. 
Määrät ovat kuitenkin niin suuria, että 
tässä on kieltämättä väärinkäyttöepäily. 
Kieltäydymmekö siis jatkossa myy-
mästä asiakkaalle valmistetta?

Eettinen  pähkinä
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TTyösuhdeneuvonta vastaa

Työajan muuttaminen
Apteekkarimme haluaa minun allekirjoittavan uuden 
työsopimuksen, koska työajakseni on sovittu 120 
tuntia kolmessa viikossa. Tällainen työaika ei hänen 
mukaansa ole enää nykyisen työehtosopimuksen puit-
teissa mahdollista. Onko minun todella suostuttava 
muuttamaan työaikaani ja luovuttava pekkasistani? 

T yösopimus määrittää työsuhteen keskeiset 
ehdot. Näitä ehtoja ei voi sen paremmin työn-
antaja kuin työntekijäkään yksipuolisesti 
muuttaa. Ehtojen muuttamisesta on kuitenkin 

aina mahdollista sopia yhteisesti. Tästä syystä uutta 
työsopimusta ei pidä allekirjoittaa, mikäli ei ole varma 
uuden sopimuksen sisällöstä ja nimenomaisesti halua 
sopia työsuhteensa ehtojen muuttamisesta.  

120 tunnin työaikajärjestelmä (120 h/3 vk) voidaan 
muuttaa 115 tunnin työaikajärjestelmäksi (115 h/3 vk) 
ainoastaan yhteisesti sopimalla. Työehtosopimuksessa 
sivulla 59 on selkeästi todettu: ”Ne työntekijät, jotka 
tekevät työsopimuksensa mukaisesti 120 t/3 viikossa, 
säilyttävät oikeutensa pitää työaikajärjestelmänsä pek-
kaskäytäntöineen ennallaan työsuhteensa päättymiseen 
saakka.” 

VIIME NEUVOTTELUKIERROKSELLA 120 tunnin työ-
aikajärjestelmää ja pekkasia koskevat määräykset 
sovittiin poistettavaksi varsinaisesta työehtosopimuk-
sesta. Tähän päädyttiin, koska järjestelmä on pääosin 
apteekeista vähitellen katoamassa. Uudet työntekijät 
palkataan pääsääntöisesti 115 h/3 vk -sopimuksin.  Rat-
kaisulla pystyttiin vielä tässä vaiheessa edistämään 
tiettyjä jäsenistömme kannalta paremmin neuvotte-
luissa sovittuja asioita. 

120 tunnin järjestelmää koskevat määräykset säily-
tetään nykyisessä sekä tulevissa työehtosopimuksen 
allekirjoituspöytäkirjoissa vähintään kymmenen 
vuoden ajan. Vaikka määräyksiä ei allekirjoituspöytä-
kirjoista enää löytyisikään, säilyy jokaisella, jolla jär-
jestelmä on sovittuna, oikeus säilyttää se työsuhteensa 
loppuun asti. 

TODELLISUUDESSA työehtosopimus mahdollistaa 
edelleen 120 tunnin työaikajärjestelmästä ja pekka-
sista sopimisen: ”Työntekijän kanssa voidaan sopia 20 
§:n mukaan muusta järjestelmästä, joka toteuttaa työ-
ajan lyhennyksen vuositasolla. Sopimus on voimassa 

kalenterivuoden kerrallaan, ellei toisin sovita.” (Tes s. 
14, 5 §, 2. kohta)

Mikäli sinulle ehdotetaan 120 tunnin työaikajär-
jestelmästä 115 tunnin järjestelmään siirtymistä - ja 
samalla käytännössä pekkasista luopumista - älä sovi 
asiasta työnantajan kanssa, ellet oikeasti halua työ-
aikajärjestelmääsi muuttaa. Voimassa oleva työso-
pimus ei lakkaa olemasta voimassa sillä, että työntekijä 
ei allekirjoita uutta sopimusta. Tästä hyvänä esimerk-
kinä ovat apteekkarinvaihdostilanteet: vanhat työsopi-
mukset sitovat uutta apteekkaria sellaisenaan ja uusia 
ei tarvitse tehdä. 

Tarjottua sopimusta ei myöskään tarvitse hyväksyä 
tai hylätä heti sen saatuaan, vaan sen voi pyytää itsel-
leen tutustuttavaksi ja palata asiaan myöhemmin. 

Muistathan myös, että työsopimuksen voi lähettää 
kommentoitavaksi työsuhdeneuvontaan. Tämä on 
luonnollisesti tehtävä ennen sopimuksen allekirjoitta-
mista, jotta kommenteista olisi aidosti hyötyä. 

Marketta Hakkarainen  
ja Minna Hälikkä
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JOS alkoholin käyttö on ollut runsasta 
ja pitkäkestoista, käytön lopettamisen 
tai vähentämisen yhteydessä voi ilmetä 
voimakkaita ja vaikeitakin vieroitusoi
reita, jotka saattavat vaatia lääkehoitoa 
ja pahimmissa tapauksissa laitoshoitoa.  
Vakavat vieroitusoireet ovat merkki yli 
180 gramman päivittäisestä etanolian
noksesta viikkojen ajan. 

Vieroitusoireita ilmaantuu, kun päih
teeseen sopeutuneen hermoston toi
minta muuttuu päihteen poistuessa eli
mistöstä nopeasti. Hermoston adap
taatio päihteeseen jää jäljelle, ja her
mosto tulee ”yliaktiiviseksi”. Alkoholi
vieroitusoireet ilmaantuvat viiden vuo
rokauden sisällä käytön lopettamisesta. 
Vakavia alkoholin vieroitusoireita ovat 
kouristukset ja alkoholidelirium, joita 
pyritään välttämään tai hoitamaan lää
kehoidolla. 

Alkoholidelirium on laitoshoitoa 
vaativa, hoitamattomana hengenvaa
rallinen tila. Sen oireita ovat autono
minen ja psykomotorinen hyperaktiivi
suus; hikoilu, takykardia, vapina, levot
tomuus, puhevaikeudet, desorientaatio 
ja hallusinaatiot.

Tutkimusten mukaan vieroitus
oireiden hoidossa bentsodiatsepiinit 
on havaittu tehokkaimmiksi. Alko
holin vaikeiden vieroitusoireiden hoi
toon on käytetty kyllästyshoidossa diat
sepaamia. Suun kautta annettuna se 
imeytyy nopeasti ja eliminoituu hitaasti, 

ja estää myös kouristelua tehokkaasti. 
Avovieroituksessa muita lääkkeitä ovat 
muun muassa klooridiatsepoksidi, tso
pikloni, tematsepaami ja karbamat
sepiini. Lisäksi bvitamiinia annetaan 
usein injektiona. 

Vieroituksen voi toteuttaa avohuol
lossa, jos potilas on somaattisen voin
tinsa puolesta siinä kunnossa, eikä ole 
motivoitunut osastohoitoon. Selvänä 
oleva tukihenkilö asiakkaan kotona 
edesauttaa avohoidon mahdollisuutta. 
Vieroitushoito tehoaa alkoholin vie
roitusoireisiin, muttei paranna alko
holiriippuvuutta. Hoidon piirissä pysy
minen ja jatkohoidon suunnittelu 
yhteistyössä potilaan kanssa ovat oleel
lisia riippuvuuden katkaisemisen kan
nalta.

Asiakkaan lääkitys 
Diatsepaamin (Diapam 2 mg/ml. oraa
lisuspensio) vaikuttavana aineena on 
diatsepaami, joka sitoutuu GABAAre
septorikompleksissa bentsodiatsepiini
reseptoriin ja tehostaa gammaamino
voihapon neurotransmissiota estävää 
vaikutusta. Yleiset haitat liittyvät sen 
keskushermostoa lamaavaan ominai
suuteen. Kyllästyshoidossa annostellaan 
20 milligrammaa 1,5–2 tunnin välein, 
kunnes potilas nukkuu. Kokonaisannos 
saa olla korkeintaan 200 milligrammaa 
ja hoidon on rajoituttava yhteen vuoro
kauteen.

Metformiinia (Metforem 500 mg) 
käytetään tyypin 2 diabeteksen hoi
dossa. Se alentaa plasman glukoosi
tasoa vähentämällä maksan glukoosi
tuotantoa ja lisäämällä kudosten insu
liiniherkkyyttä. Asiakkaan tapauksessa 
merkittävänä interaktioriskinä voidaan 
pitää runsasta alkoholin käyttöä, johon 
liittyy suurentunut maitohappoasi
doosin riski.

Atorvastatiinia (Atorvarstatin Krka 
10 mg) käytetään hyperkolesterolemian 
hoitoon ja sydän ja verisuonitapahtu
mien ehkäisyyn. Vaikutusmekanismina 
on kolesterolituotannon vähentäminen 
maksassa. Myös atorvastatiinin kohdalla 
tulisi ottaa huomioon alkoholin suurku
lutuksen vaikutus mahdollisten maksa
vaikutusten takia.

TEKSTI MARI PARKKONEN, LILJA SUOMINEN, TIMO NUUTI

Lähteet: Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä, Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim 21.08.2018. www.kaypahoito.fi • Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym.: Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 
Art. No. CD005063 • Duodecim lääketietokanta. Haettu internetistä 4.2.2021, www.terveysportti.fi • Holbrook AM, Crowther R, Lotter A, Cheng C, King D: Meta-analysis of 
benzodiazepine use in the treatment of acute alcohol withdrawal. CMAJ. 160:649-55, 1999. • Kalliokoski A: Metformiini ja maitohappoasidoosi – varo viinaa! SIC! 1, 2011. http://sic.fimea.fi
Niemelä S: Alkoholivieroitusoireiden hoito. Duodecim 127(13):1373-7, 2011 • Simojoki K: Alkoholin vieroitusoireiden hoito. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 15.6.2020. 
Artikkelin tunnus: ykt01097 (040.004). www.terveysportti.fi

ASIAKAS APTEEKISSA ?Alkoholin  
vieroitushoito
 
60-vuotias nainen tulee apteekkiin heikkokuntoisena 
puolisonsa kanssa. Nainen on käyttänyt alkoholia todella 
runsaasti edellisen kahden viikon aikana ja käynyt lääkärin 
vastaanotolla vieroitusoireiden takia. Lääkäri on määrännyt 
asiakkaalle diatsepaami-kyllästyshoidon. Aiempana 
lääkityksenä on metformiini ja atorvastatiini. 

Vieroitushoito 
tehoaa alkoholin 
vieroitusoireisiin, 
muttei paranna 

alkoholiriippuvuutta.
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PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

asian opiskelijat Lääkehoito ja neuvonta 2 -opintojakson osatyönä. 
Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT N

iina Karttusen johdolla.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Uudistuneena uutta kohti

F armasialiitossa elämä menee eteenpäin sykleissä. Uusi edusta
jisto on aloittanut toimikautensa. Vanha hallitus väistyy uuden 
tieltä ja samalla aloittavat liiton uusi puheenjohtaja ja vt. toimin
nanjohtaja omaa taivaltaan liiton luotsaajina. 

Uutta ei liitossa pelätä. Meillä homma on hallussa, ja tällaiseen kierto
kulkuun järjestömaailmassa on tässä vuosien varrella saanut itse kukin 
tottua. Uudet johtajat tuovat aina mukanaan jotain tuoretta ja kiin
nostavaa sisältöä liiton toiminnan kehittämiseen. Oma kiinnostukseni 
liiton toimintaa kohtaan syntyy juuri tästä vaihtelusta.  

Nyt kautensa päättävä hallituskokoonpano aloitti uransa neljä vuotta 
sitten Lääkäritalossa Mäkelänkadulla. Sama hallitus lopettaa kautensa 
uudessa upeassa Farmasialiiton toimistossa Pasilassa. Muutto on aina 
iso juttu – liitollekin. Mutta ei tämä muutto hallituksen ainoaksi saa
vutukseksi menneeltä kaudelta jäänyt. Farmasialiitto on vakiinnut
tanut paikkansa entistä merkittävämpänä vaikuttajana alan eri sekto
reilla. Meitä farmasian alan ammattilaisia todellakin arvostetaan suo
malaisen terveydenhuollon kentällä. On 
hienoa, että olen saanut olla mukana ideoi
massa ja kehittämässä liiton toimintaa, ja 
saan tätä työtä liiton piirissä tehdä tulevai
suudessakin.

Vuoden vaihtuessa aloittavat toimikau
tensa myös uudistuneet aluejohtoryhmät 
ja neuvottelukunnat. Aluetoiminta on sitä, 
mikä tuo liiton lähelle jäsentä. Paikallisissa 
tapahtumissa verkostoidutaan ja viihdytään 
kollegoiden seurassa. Tämä on liiton toi
minnan kannalta ihan keskeistä, koska liitto 
on yhtä kuin sen jäsenet. Paikalliset toimijat aluejohtoryhmissä ovat kul
taakin kalliimpia liiton sanansaattajia kentällä. Vireä paikallistoiminta 
on vahva todiste liiton elinvoimasta. Kollegiaalisuuden lisäämisestä on 
kaikilla aloilla tullut entistä tärkeämpää. Saamme toisistamme tukea 
ja voimaa työelämän pyörityksissä. Ja vaikka vauhti kiihtyy, kaveria ei 
jätetä.

Neuvottelukuntien tontille kuuluu sektoriedunvalvonta sen kai
kissa muodoissa. Näistä liiton neuvottelukunnista löytyy substanssi
osaaminen, jolla liittoa viedään eteenpäin niin ammatillisesti kuin työ
elämän kehittämisenkin näkökulmasta. Tämän työn merkitys on kas
vamassa, koska työelämän vaatimukset kiristyvät ja ammatillisessakin 
mielessä ala menee eteenpäin yhä kiihtyvällä vauhdilla. 

Neuvottelukuntien kasvava rooli liiton toiminnan taustavaikutta
jana tuo sen voiman, jolla liiton toiminta jäsenten hyväksi saadaan näky
mään ja kuulumaan kaikessa alaan liittyvässä keskustelussa ja päätök
senteossa.

Uudistuneena uutta kohti sanottiin otsikossa. Juuri näin me taas 
teemme mutta saattelemme tämän vuoden kuitenkin ensin loppuun. 

Ihanaa joulun aikaa sekä onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2022.

MIKA LÄTTI
Farmasialiiton varapuheenjohtaja

Vaikka vauhti 
kiihtyy, kaveria 
ei jätetä.

 
Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:
› Puolison on seurattava  
 vaimonsa tilaa koko  
 hoidon ajan. 

› Lääkettä käytetään  
 lääkärin ohjeen mukaan,  
 kunnes asiakas nukahtaa,  
 jolloin käyttö lopetetaan.  
 Millaiset ohjeet lääkäri on  
 antanut? Onko epäselviä  
 asioita?  

› Kyseessä on melko  
 suuri diatsepaamiannos,  
 joten mahdollisia haittoja  
 on seurattava tarkkaan.  
 Vaikutus kestää pitkään,  
 joten viiden vuorokauden  
 ajan on vältettävä muun  
 muassa autolla ajoa. 

› Jos ilmenee sekavuutta  
 tai muita sivuvaikutuksia,  
 tulee ottaa yhteyttä  
 lääkäriin.

› Muita keskushermostoon  
 vaikuttavia aineita ei saa  
 käyttää hoidon aikana.

› Onko asiakas  
 käyttänyt muita lääkkeitä  
 säännöllisesti? Muistutus  
 siitä, että lääkkeillä  
 voi olla vakavia  
 yhteisvaikutuksia  
 alkoholin kanssa.

› Neste- ja elektrolyytti- 
 tasapainosta  
 huolehtiminen on  
 tärkeää. 

› Lääkärikontrollissa  
 kannattaa  
 selvittää mahdollisen  
 alkoholiriippuvuuden  
 jatkohoito.
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U raauurtavaa nan-
olääketutkimusta 
tekevän Nanoformin 
QA manager Päivi 
Lepistö sanoo, että 
monet ajattelevat 
olevansa riittämät-

tömiä, vaikka todellisuudessa ammatti-
taito on huipputasoa. Kun työtehtävään 
etsitään tekijää, työnantajan ja työnha-
kijan välillä pitää klikata oikealla tavalla 
– syntyä oikea match. Niistä on raken-
tunut Lepistön oma ura.

– Farmasian ammattilaisista on 
kysyntää hyvin moninaisiin tehtäviin. Se 
mihin voit itse vaikuttaa, on mahdolli-
suuksien aktiivinen etsiminen.

Lepistö huomauttaa, että etenkin vas-
tuunalaisia johtajia ja laadunvarmistajia 
rekrytoidaan taajaan lääketeollisuu-
teen. Kun Lepistö haki nykyiseen työ-

paikkaansa, Nanoform oli juuri listau-
tunut pörssiin ja yhtiön ympärillä kävi 
kova kuhina. 

– Sanoin moneen asiaan työhaastat-
telussa, ettei minulla ole niistä mitään 
käsitystä. Mutta eivät he hakeneetkaan 
substanssiosaajaa tuotantoon, vaan 
ihmistä, joka tietää, mitä asioita vaadi-
taan GMP-sertifikaatin omaavalta lää-
keyhtiöltä.

Vaikka Nanoformin lääkekehitys 
on ainutlaatuista, laatuvaatimusten 
GMP-viitekehys on sama kuin muual-
lakin. Lepistö kuvailee, että GMP:tä 
voi pitää selkärankana, johon turvaten 
uskaltaa lähteä kohti tuntematonta.

– En ollut hyppäämässä mihinkään 
pimeään sammioon, vaikken vielä sil-
loin tiennyt, mitä asioita lääkeraaka-ai-
nepartikkeleille tapahtuu Nanoformin 
prosessissa.

Uramahdollisuudet avautuvat  
heittäytyjälle. Farmasian alalla  
uravaihtoehtojen määrä on hyvin  
rikas sellaiselle, joka tähyilee  
ympärilleen luottavaisena.
TEKSTI JUHA-PEKKA HONKANEN KUVAT EEMELI SARKA

Hyvä        match
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Kun työ on 
alkanut tuntua 
tutulta ja siltä, 
että homma on 
hallinnassa, Päivi 
Lepistö on jo 
kaivannut uusia 
haasteita.
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Ehkä sittenkin farmasiaa? 
Lepistö on maatalon kasvatti Alavu-
delta, Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta. 
Alavuden lukiossa vieraili vuosittain sen 
vanhoja oppilaita eri korkeakouluista. 
Teekkarihaalareiden joukossa oli far-
masian opiskelija, nykyinen farmaseut-
tisen tuotekehityksen dosentti ja teolli-
suusfarmasian professori Anne Juppo. 
Tämän kertomus opinnoista kolahti 
lukion tokaluokkalaiseen heti.

– Siitä eteenpäin olin lukion kesä-
lomat Alavuden apteekissa teknisenä 
apulaisena ja jatkoin apteekkitöitä myö-
hemmin opiskelijana Jyväskylässä.

Tuoreen proviisorin ensimmäinen 
työpaikka löytyi Munkkiniemen aptee-
kista Helsingissä. Äitiysloman sijai-
suuden viimeisinä päivinä saapui 
Tamron lääketukun tiedote, jossa ker-
rottiin avoinna olevasta paikasta. Näin 
avautui työura kahdeksan vuoden ajaksi.

– Menin Tamrolle regulatory advi-
sorin sijaiseksi, vaikka en tiennyt siitä 
tehtävästä yhtään mitään. Proviiso-
riopinnot ovat ensimmäinen ammatil-
linen korkeakouluni ja Tamro on toinen.

Sijaisuus jatkui vakituisena työsuh-
teena. Työtehtäviä ja vastuualueita 
kertyi tukuttain. Lepistö itse kuvailee 
Tamron ansioluetteloa iloisesti ”hir-
veäksi silpuksi”, josta on edelleen ylpeä. 
Siksi hän neuvoo olemaan kaihtamatta 
sijaisuuksia. Vieraaltakin tuntuvat teh-
tävät opettavat valtavasti.

– Olen koko työurani ajan ammen-
tanut siitä, että olen kiinnostunut ja 
tehnyt asioita myös oman positioni 
ulkopuolella.

Kysyntä kohtaa tarjonnan
Lähes kahdeksan Tamro-vuoden jäl-
keen Lepistö alkoi kaivata vaihtelua 
ja sitä löytyi Sandozilta myyntilu-

pien hallinnasta rekisteröintipäällik-
könä ja vastuun alaisena johtajana. Tari-
naan sopivasti hänellä ei ollut työstä 
juurikaan aiempaa kokemusta, vaikka 
olikin Tamrossa sivunnut näitä tehtäviä 
jonkin verran. Oliko vaihtoehtona palata 
apteekkiin? Lepistö sanoo, että juuri 
uusien suuntien etsiminen Tamrosta 
eteenpäin vahvisti ajatusta, että tulevai-
suus on teollisuuden puolella.

– Kaipasin apteekkien asiakastyöhön 
pitkään, mutta Tamron aikana hurahdin 
kaikkeen, mitä teollisuus ja tukkusek-
tori tarjoavat.

Myös kouluttautuminen tuki valitun 
linjan pitämistä. Lepistö opiskeli Han-
kenissa yleisjohtamisen ja markki-
noinnin MBA-tutkinnon. Sen aikana 
piti perehtyä läpikotaisin omaan työn-
antajaan.

– Enhän minä ollut edes käynyt 
talousosastolla ennen sitä. Siitä on aina 
hyötyä meidänkin alalla, että ymmärtää 
koko yritystoiminnan rakenteet.

Omilla ehdoilla
MBA-tutkinto myös ratkaisi uuden 
työpaikan. Tehtävään haettiin ennen 
kaikkea osaavaa johtajaa, ei substans-
siasiantuntijaa. Rekisteröintipäällikön 
vakanssi osoittautui kuitenkin nopeasti 
vieraalta tuntuvaksi. Lepistö kannustaa 
kokeilemaan vieraaltakin tuntuvia työ-
tilaisuuksia. Silloin pitää olla myös val-
miina tunnustamaan, ettei tehtävä aina 
osu oikeaan. Matchia ei syntynytkään.

Lopulta urasuunnitelmiin toi muu-
toksen kaksostyttöjen odotusaika ja syn-
tymä. Lepistö sanoo olleensa työnarko-
maani, joka teki pitkiä päiviä. Hän päätti, 
että työn on aika sopeutua perhe-elä-
mään eikä toisinpäin.

– Aina voi muuttaa elämänsä suuntaa.
Äitiysloman aikana Sandozin työn-

tekijät siirtyivät emoyhtiö Novartiksen 
henkilöstöksi. Taaperoiden kasvaessa 
leikki-ikäisiksi Lepistö alkoi järjestellä 
töihin paluuta selvällä suunnitelmalla: 
Osa-aikaisena, tai sitten vuotta myö-
hemmin. 

Mikä seuraus päättäväisellä rajan-
vedolla oli?  Lepistön uran nousujoh-
teisuus jatkui ja hän vastasi siitä, että 
Novartiksen lääkevalmisteiden laatu 
Suomessa vastaa lääkelain ja GMP:n 
vaatimuksia. Suomen Novartiksen vas-
tuunalaisen johtajan ja QP-tehtävien 
rinnalle tuli myös kansainvälisiä vas-
tuita. Lepistö sanoo, että juuri osa- 
aikaisuuden vuoksi hänellä oli aikaa 
perehtyä laatuasioihin ja samalla kas-
vattaa viikoittaista tuntimäärää.

– Myös työnantaja hyötyy, kun työn-
tekijän ei tarvitse kipuilla työaikojen 
kanssa, vaan tekee hyvällä sykkeellä 
sovitun määrän.

Kaipasin apteekkien  
asiakastyöhön pitkään, mutta  
hurahdin kaikkeen, mitä teollisuus 
ja tukkusektori tarjoavat. 
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Sitten Lepistö huomasi, että osaa 
työnsä itse asiassa varsin hyvin. Hän ei 
enää kiertänyt kysymässä ja oppimassa, 
vaan oli se senioritason ammattilainen, 
jonka luo muut tulevat. 

Ennen pitkää yhtenä vaihtoehtona 
oli lähteä kokonaan maailmalle. Työs-
kentely ulkomailla ei kuitenkaan kiin-
nostanut ja elettiin jo korona-aikaakin. 
Lääkeyrityksestä toiseen vaihtaminen 
olisi tuntunut siltä ”kuin olisi vaihtanut 
hiekkalaatikolla sinisen lapion punai-
seen”.

Sitten eteen tuli Nanoformin työ-
paikkailmoitus.

– Ajattelin, että vitsit, en tiedä lääke-
raaka-aineiden prosessoinnista yhtään 
mitään. Tuonne haen! Hullu mikä 
hullu, mutta täällä ollaan, Lepistö nau-
rahtaa.

Utelias löysi hyvän matchin. F

Päivi Lepistö, 50

Perhe: Aviomies, kaksi tytärtä.
Harrastukset: Koris- ja futistyttöjen kuskaaminen, 
mökkeily ja puutarhanhoito, musiikki. 

Ura: 
› 1998–1999, Munkkiniemen apteekki, apteekkiproviisori
› 1999–2007, Tamro, moninaiset farmaseuttiset tehtävät,   
 viimeisin titteli Senior Pharmaceutical Advisor
› 2000–2004, Schering-Plough Oy, sivutoiminen  
 vastuunalainen johtaja
› 2007–2008, Sandoz Oy Ab, Regulatory Affairs  
 Manager, vastuunalainen johtaja
› 2010–2020, Novartis Finland Oy, Quality Assurance  
 Associate à QA Manager, QP ja vastuunalainen johtaja
› 2020, Nanoform Finland Oyj, QA Manager

– Täällä sitä ollaan, 
Päivi Lepistö 
tuumaa tuo-
reesta pestistään 
Nanoformin QA 
Managerina.
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VAIKUTTAMINEN

NYT PÄÄTETÄÄN 
kaikkia koskevista 
palveluista

Moni varmas-
ti ajattelee, että 
on tärkeää saa-
da oman kun-
nan edustaja 

mukaan alueval-
tuustoon.

A luevaalit käydään heti vuoden 
2022 tammikuussa. Lähtö-
kohdat ovat äänestysaktiivi-
suuden kannalta kaikin puolin 

huonot. Kuntavaaleista ei vaalien siirron 
takia ole kuin puolisen vuotta eikä tammi-
kuinen sääkään välttämättä houkuttele 
lähtemään liikkeelle. 

– Nyt on kuitenkin kyse asioista, jotka 
koskettavat ihan meitä jokaista. Jokainen 
meistä tarvitsee jossain vaiheessa elä-
määnsä terveydenhoitoa, Päijät-Hämeessä 
ehdolle asettunut Anna Kaisa Kupiainen 
muistuttaa.

Tilanne ei ole helppo ehdokkaillekaan, 
vaikka kuntavaaleista poiketen vaalityötä 
päästäänkin tekemään myös perinteisesti 
toreille ja vaalipaneeleihin.

– Moni varmasti ajattelee näissä ensim-
mäisissä vaaleissa, että on tärkeää saada 
oman kunnan edustajia mukaan alueval-
tuustoon. Vaalilupauksiin kannattaa suh-
tautua kriittisesti, sillä kukaanhan ei vielä 
tiedä, millä resursseilla palveluja tullaan 
toteuttamaan. Ehkä keskeistä on miettiä, 

kuka on kiinnostunut itseä eniten kosket-
tavista asioista, pitkään kuntapolitiikassa 
mukana ollut Paula Haapakoski sanoo.

Suurten linjojen  
ymmärtäjiä
Pohjois-Pohjanmaalla itsekin ehdolle aset-
tunut Haapakoski pitää hyvänä sitä, että 
aluevaaleissa on ehdolla myös kansan-
edustajia.  

– Kansanedustajat ovat olleet mukana 
laatimassa sote-lainsäädäntöä. On suuri 
etu koko valtuustolle, jos mukana on niitä, 
joille nämä taustat ovat jo tuttuja.

Käynnissä olevassa valmistelutyössä 
mukana oleva Haapakoski vakuuttaa, että 
ensi keväälle riittää työtä muutoinkin. 
Hyvinvointialueet siirtyvät vastaamaan 
terveydenhoidosta ja sosiaalipalveluista 
sekä pelastustoimesta omalla alueellaan 
vuoden 2023 alusta. Aluevaltuustot aloit-
tavat työnsä maaliskuussa monella tapaa 
tyhjältä pöydältä. Edes sitä, mihin rahat 
riittävät kunnissa ja hyvinvointialueilla, ei 
vielä tiedetä. ›

Hyvinvointialueiden ja aluevaltuustojen toimintaan liittyy vielä  
paljon epäselvyyttä. Silti, tai ehkä juuri siksi, ensimmäisten  
valtuustojen jäsenten valinta on erityisen merkityksellinen.
 
TEKSTI  TIINA PARIKKA

Käy kurkkaamassa 
Farmasialiiton  

aluevaalitavoitteet  
verkkosivuiltamme

bit.ly/ 
aluevaalitavoitteet
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Hyvinvointialueet

Ihmiset 
pitää saada 
nopeammin 
avun piiriin.
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– Molemmat osapuolet pelkäävät, 
että palvelujen perustaso jää liian alhai-
seksi. Hyvinvointi on kuitenkin kahden 
kauppaa, ja molempien tahojen pärjää-
minen on varmistettava, Haapakoski 
muistuttaa.

Miten hyvinvoinnin eri toimijat kun-
tatasolla ja kolmannella sektorilla yhdis-
tetään alueellisten sote-palvelujen 
kanssa?

– Tällaisia saumakohtia on paljon. 
Alueellisten työryhmien kautta, sektori 
kerrallaan, voimme oppia toinen toisil-
tamme hyviä käytäntöjä, Haapakoski 
uskoo.

Päätösvalta takaisin asukkaille
Sekä Päijät-Hämeessä että Pohjois-Poh-
janmaalla on kuitenkin sote-palve-
luita hoidettu jo jonkin aikaa keskite-
tysti kuntayhtymän kautta, joten sikäli 
yhteistyö hyvinvointialueen ja kunnan 
välillä ei ole aivan uutta. Anna-Kaisa 
Kupiainen toivoo, että aluevaltuustot 
palauttavat myös sote-asioiden päätös-
vallan takaisin kuntien asukkaille.

– Nyt ei ole ollut mahdollisuutta vai-
kuttaa sote-palvelujen laatuun ja saa-
tavuuteen. Lahden seudulla on muun 
muassa vakava päihdeongelma, johon 

täytyy päästä puuttumaan. Ihmiset 
pitää saada nopeammin avun piiriin, 
Kupiainen huolehtii.

Vaikka uusi toimintamalli on vielä 
kovin valmistelematon ja moni kysymys 
ratkomatta, sekä Haapakoski että 
Kupiainen pitävät siirtymistä aluehallin-
toon välttämättömänä ja hyvänä siirtona.

– Kunnissa jää jatkossa aikaa 
panostaa muihin asioihin, kun sote-ky-
symykset siirtyvät alueen vastuulle, 
Kupiainen sanoo.

Haapakoski uskoo, että leveämmät 
hartiat kestävät paremmin myös etenkin 
kalliin erikoissairaanhoidon vaihtelevia 
tarpeita. 

– Kuntatalous saadaan vakaammalle 
pohjalle. Nyt pienissä kunnissa yksit-
täisten ihmisten kohtalot voivat kääntää 
kuntatalouden pakkaselle.

Alan tuntemuksesta hyötyä
Anna Kaisa Kupiainen painottaa val-
tuuston heterogeenisyyden merkitystä.

– Tarvitsemme ihan tavallisia ihmisiä 
eri väestöryhmistä iän, sukupuolen, 
koulutustaustan ja etnisen taustan edus-
tajia, hän korostaa ja jatkaa:

– Mukana on varmasti paljon lääkä-
reitä ja sairaanhoitajia ja hyvä niin. Tar-

VAIKUTTAMINEN

Rahat ovat 
vähissä.

Paula Haapakoski kokee tärkeäksi, että 
esimerkiksi annosjakelupalvelun kilpai-
lutus toteutetaan siten, että paikallisilla 

apteekeilla on realistinen mahdolli-
suus osallistua kilpailutukseen. – Jos 
hankintaa ei pilkota riittävästi, pienet 
maaseutuapteekit eivät kykene kil-

pailemaan suurten apteekkien kanssa. 
Tällä saattaa olla merkittäviä vaikutuk-

sia paikallisapteekkien kannattavuuteen 
ja henkilöstömitoitukseen.

Anna Kaisa Kupiainen pitää tärkeänä, 
että aluevaltuustossa on mukana 

mahdollisimman erilaisia ja eri 
elämäntilannetta edustavia ihmisiä, 

mutta erityisesti terveyden- ja 
sosiaalihuollon ammattilaisia. Hän 
on ensimmäistä kauttaan mukana 
Lahden kaupunginvaltuustossa ja 

uskoo, että sote-asioiden siirtyminen 
hyvinvointialueiden vastuulla vapauttaa 

aikaa muiden asioiden hoitoon. 

vitsisimme joukkoon myös pelastus-
toimen, sosiaalialan ja tietenkin far-
masian edustajia.

Hän näkee lähipalvelujen turvaami-
sessa apteekeilla merkittävän roolin.

– Jos pienien kuntien terveyskes-
kuksia suljetaan, apteekki voi olla se 
lähin paikka, josta löytyy terveyden-
huollon osaamista. Kattavaa apteekki-
verkostoamme kannattaa nyt nostaa 
esiin. Ehkä apteekissa voisi toimia jopa 
lääkärin etävastaanotto, Kupiainen 
pohtii.

Tasavertaista palvelua
Lähipalvelujen säilyminen on varmaan 
yksi eniten esillä olleista kysymyksistä 
sote-uudistuksessa. Sekä Haapakoski 
että Kupiainen ovat palveluverkon suh-
teen realisteja.

– Rahat ovat vähissä. Palveluja on 
pakko keskittää ja tehostaa. Se voi tar-
koittaa, että pienissä kunnissa lääkäri 
ei välttämättä ole jatkossa paikalla joka 
päivä. Toisaalta ruuhkautuneisiin pal-
velupisteisiin saadaan lisää resursseja, 
Haapakoski kuvailee.

Kiertävät palvelut muuttavat myös 
sote-henkilöstön työn luonnetta, kun 
työpiste ja -yhteisö saattavat eri päivinä 
vaihdella. Jokaisella ei ehkä tulevaisuu-
dessa ole omaa kotiosastoa, jolla työs-
kentelee.

Haapakoski pitää kuitenkinkin tär-
keänä, että sote-palvelut yhdenmukais-
tuvat. Nyt esimerkiksi neuvolakäyntiin 
käytetty aika voi vaihdella tunnillakin 
eri kuntien välillä.

Keskittäminen säästää henkilöstöre-
surssien lisäksi asiakkaan aikaa.

– Nyt ihminen voi käyttää pahimmil-
laan lähes päivittäin jotain sote-palvelua 
vain siitä syystä, että asioita hoitavat 
eri tahot. Jatkossa palvelua tulee saada 
yhden luukun periaatteella. F
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Aluevaalien 
aikataulu  

2022:
Ennakkoäänestys  

kotimaassa:  
12.–18.1.

Ennakkoäänestys  
ulkomailla:  
12.–15.1.

Virallinen vaalipäivä: 
23.1.

Vahvistetut tulokset: 
26.1.

Valtuustot  
aloittavat työnsä: 

1.3.

Kysy vaaleista!
Maksuton vaalipalvelunumero  
suomenkielisille: 0800 9 4770 
ja ruotsinkielisille 0800 9 4771  

Whatsapp-viestipalvelu  
numerossa 050 438 8730.

Mikä on hyvinvointialue?
Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen 
yhteisö. Sen vastuulla on tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestäminen. 

Itse palvelut jatkuvat pitkälti samoina, sillä kuntien ja kuntayhtymien 
henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille. 

Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön 
ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset siirtyvät pois 
yksittäisten kuntien vastuulta.

Kuka päättää?
Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto. Se vastaa hyvinvointialueen 
toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustot 
valitsevat myös hyvinvointialuejohtajan. Haku on avoin ja virka astuu 
voimaan 1.1.2023.  

Hyvinvointialueen muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus, 
tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta sekä saamen kielen lautakunta. 
Lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 
vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. 

Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa oman 
hyvinvointialueen toimintaan. 

Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut aluevaaleissa. 
Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Missä äänestän ja ketä?
Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. 

Ehdokkaita aluevaaleihin voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt 
puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja 
valitsijayhdistykset yhteislistoja kunta- ja eduskuntavaalien tapaan. 

Vaalipäivänä äänensä voi antaa äänioikeusilmoituksessa 
merkityssä äänestyspaikassa. Oman äänestyspaikan voi selvittää 
myös vaalipalvelunumerosta, Digi- ja väestövirastosta tai etsiä 
äänestyspaikkapalvelusta.

Aluevaalit
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EDUNVALVONTA
TEKSTI MINNA HÄLIKKÄ

Tekijänoikeus omaan teokseen koskee 
sellaisia tuotoksia, joita harva kokee 
teokseksi. Työnantajalla on kuitenkin 
yleensä aina käyttöoikeus työtehtävien 
yhteydessä syntyneeseen teokseen.

Oikeus omaan 
luomukseen

T ekijänoikeus tuottaa suojaa 
luovan henkisen työn tuloksena 
syntyneelle omaperäiselle kir-
jalliselle tai taiteelliselle teok-

selle. Tekijänoikeus teoskynnyksen 
ylittävään teokseen syntyy lain mukaan 
automaattisesti eikä tekijänoikeus-
suojan saaminen edellytä tekijänoi-
keuden haltijalta toimenpiteitä, kuten 
esimerkiksi teoksen rekisteröintiä. 

Kansainvälisesti tekijänoikeuden 
suoja perustuu useisiin kansainväli-
siin sopimuksiin. Teoksen luoja saa teki-
jänoikeuden kautta sekä taloudellisia 
että moraalisia oikeuksia. Taloudel-
liset oikeudet pitävät sisällään oikeuden 
määrätä teoksen kappaleiden valmis-
tamisesta ja teoksen saattamisesta eri 
tavoin yleisön saataviin. Tekijällä on 
oikeus kieltää muita käyttämästä teosta. 

Moraalisista oikeuksista merkittä-
vimpiä ovat isyysoikeus ja respektioi-
keus. Isyysoikeuden perusteella tekijän 
nimi on mainittava teosta käytettäessä 
hyvän tavan mukaisesti. Hyvän tavan 
mukaisuus vaihtelee aloittain. Respek-

Tavallisimpiin 
tekijänoikeus-
suojan alaisiin 
teostyyppeihin  
kuuluvat 
esimerkiksi 
kaunokirjallinen 
tai selittävä 
kirjallinen tai 
suullinen esitys.
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tioikeus tarkoittaa, että teosta ei saa 
muuttaa tekijän taiteellista arvoa louk-
kaavalla tavalla eikä teosta saa esittää 
tekijää loukkaavassa yhteydessä. 

Tekijänoikeus on voimassa pää-
sääntöisesti tekijän eliniän ja 70 vuotta 
tekijän kuolinvuodesta lukien. 

Tekijänoikeuslaki sisältää luettelon 
tavallisimmista teostyypeistä, joita 
ovat kaunokirjallinen tai selittävä kir-
jallinen tai suullinen esitys, sävellys-
teos, näyttämöteos, elokuvateos, valo-
kuvateos tai muu kuvataiteen teos, 
rakennustaiteen tuote sekä taidekäsi-
työn ja taideteollisuuden tuote. Teki-
jänoikeuslaissa on lisäksi todettu, että 
kirjallisena teoksena pidetään myös 
karttaa, muuta selittävää piirustusta tai 
graafista taikka plastillisesti muotoiltua 
teosta sekä tietokoneohjelmaa. 

Teoskynnys luultua matalampi
Kun arvioidaan, ylittääkö tietty kir-
jallinen tai taiteellinen teos tekijän-
oikeuslain teoskynnyksen, kiinnite-
tään huomiota teoksen itsenäisyyteen 
ja omaperäisyyteen. Varsin yleisesti 
hyväksytty arviointikriteeri perustuu 
siihen, että kukaan toinen samanlai-
seen työhön ryhtynyt ei olisi tehnyt 
täysin samanlaista teosta. 

Sen sijaan teoskynnyksen saavutta-
misen kannalta teoksen taiteellisuu-
della tai tarkoituksella ei ole merki-
tystä. Varsin yleistä onkin, että teos-
kynnyksen kuvitellaan olevan todel-
lista korkeampi. Esimerkiksi edellä 
mainitut selittävät piirustukset ja graa-
fisesti muotoillut teokset pitävät sisäl-
lään muun muassa diagrammeja ja 
tilastollisia käyriä. Kirjallisten esi-
tysten kategoriaan kuuluvat myös oma-
peräisyyttä sisältävät kalvoesitykset. 

Tekijänoikeus antaa suojaa vain 
konkreettiselle teokselle. Se ei suojaa 
teoksen aihetta, sisältöä tai motiivia. 
Teoksen taustalla olevat ideat samaten 
kuin teoksesta ilmenevät ajatukset, tut-
kimustyön tulokset, toteamukset ja 
tiedot jäävät suojan ulkopuolelle. 

Keksinnöt, tieteelliset teoriat ja 
matemaattiset menetelmät eivät myös-
kään saa tekijänoikeuslain mukaista 
suojaa. Esimerkiksi tietokoneohjelman 

toimintalogiikka tai sen tarkoitus ei saa 
suojaa. Saman lopputuloksen toteuttava 
ohjelma ei siis välttämättä riko ensim-
mäisen ohjelman tekijän tekijänoike-
utta, kunhan toteutus ei ole muodoltaan 
olennaisesti samanlainen eikä selvästi 
osoita kyseessä olevan jäljitelmä. 

Viime kädessä tuomioistuin arvioi 
teoksen omaperäisyyden vertaamalla 
teoskappaleen antamaa kokonaisvai-
kutelmaa muihin olemassa oleviin 
teoksiin. 

Käyttöoikeudet työnantajalla
Tekijänoikeuslain lähtökohtana on, 
että oikeus syntyy aina sille, joka luo 
teoksen. Toisaalta työoikeuden lähtö-
kohta on, että työn tulos kuuluu työn-
antajalle. Muiden teostyyppien kuin 
tietokoneohjelmien ja integroidun 
piirin piirimallien osalta Suomessa ei 
ole säädetty lainsäännöksiä tekijän-
oikeuksista työsuhteessa. Yleisesti 
hyväksytyksi periaatteeksi on muodos-
tunut se, että ilman sopimustakin työn-
antaja saa työntekijän työsuhteessa 
luomiin teoksiin normaalin toimin-
tansa edellyttämän käyttöoikeuden. 
Tämän oikeuden laajuus vaihtelee ala-
kohtaisesti. 

Tätä perussääntöä ei ole testattu 
ylemmissä oikeusasteissa, joten sitä ei 
varsinaisesti voi pitää virallisena sään-
tönä. Malli on kuitenkin saanut hyvin 
laajaa kannatusta yleisluontoisuu-
tensa ansiosta. Toisaalta juuri tämän 
yleisluontoisuuden takia malli ei anna 
konkreettisia vastauksia oikeuksien 
siirtymisen laajuutta koskeviin kysy-
myksiin.

Tekijänoikeuden siirtämisestä voi-
daan sopia vapaasti myös työsopimuk-
sessa. Mikäli tekijänoikeuksista ei ole 
sovittu työsopimuksessa tai erikseen, 
jäävät oikeudet tietokoneohjelmia ja tie-
tokantoja lukuun ottamatta työntekijälle. 

Työntekijän mahdollisuus itsenäi-
sesti hyödyntää oikeuksiaan on var-
sinkin työsuhteen aikana rajallinen. 
Työsuhteen aikana työntekijä ei ole 
oikeutettu harjoittamaan työnanta-
jansa kanssa kilpailevaa toimintaa. Tätä 
koskeva kielto on työsopimuslaissa. 
Kilpailukielto on saatettu osapuolten 
välisellä sopimuksella ulottaa koske-
maan myös aikaa työsuhteen päätty-
misen jälkeen. Kilpailevan toiminnan 
kielto voi estää työntekijää hyödyntä-
mästä tekijänoikeuttaan. 

Lisäksi työnantajan saama oikeus 
käyttää teosta normaalin toimintansa 
asettamissa puitteissa on yleensä kat-
sottu yksinoikeudeksi, joten tekijä-
kään ei saa kilpailla tämän oikeuden 
kanssa. Mahdollista on myös, että teki-
jänoikeuden suojaama työntekijän teos 
sisältää työnantajan liike- tai ammatti-
salaisuudeksi katsottavaa materiaalia, 
jolloin teoksen hyödyntämistä rajoittaa 
myös työntekijän salassapitovelvollisuus. 

Tämä ristiriita on ratkaistu lainsää-
dännössä selkeästi vain tietokoneoh-
jelmien osalta säätämällä, että tekijän-
oikeus työ- tai virkasuhteesta johtuvia 
tehtäviä täytettäessä luotuun tietoko-
neohjelmaan ja siihen välittömästi liit-
tyvään teokseen siirtyy työnantajalle. 
Samaa sääntöä sovelletaan myös työ- 
tai virkasuhteesta johtuvia tehtäviä 
täytettäessä luotuun tietokantaan. 

Sääntö ei kuitenkaan koske korkea-
koulujen opetus- tai tutkimustyössä 
itsenäisesti toimivia tekijöitä. Yksinoi-
keudesta integroidun piirin piirimalliin 
on säädetty erillisessä laissa. Työsuh-
teessa luotuun piirimalliin sovelletaan 
samoja periaatteita kuin tietokoneoh-
jelmaan. Työnantajalla on oikeus saada 
yksinoikeus piirimalliin, jos piirimalli 
on luotu työsuhteesta johtuvia työteh-
täviä täytettäessä. Asiasta voidaan kui-
tenkin sopia toisin. F

Tekijänoikeuden 
siirtämisestä voidaan 
sopia vapaasti myös 
työsopimuksessa.
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Työehdoista 
neuvotellaan taas
Työehtosopimusjärjestelmämme on murroksessa. Haluamme 
turvata jäsenillemme tasavertaiset työehdot myös jatkossa.

T yöehtosopimuskierros on käynnis-
tynyt ja luvassa on työntäyteinen 
talvi. Teknologiateollisuuden toi-
mialan työehtosopimusneuvotte-

luista alkaneet neuvottelut jatkuvat ensin 
muilla yksityisen sektorin eri toimialoilla 
ja sen jälkeen julkisella sektorilla. Neuvot-
teluja käydään pitkälle kevääseen 2022. 
Viimeisenä isoista valtakunnallisista työ-
ehtosopimuksista päättyy yliopistojen työ-
ehtosopimus maaliskuun lopussa. 

Oma, farmaseuttista henkilöstöä kos-
keva työehtosopimuksemme on katkolla 
31.1.2022.

Akava-yhteisön ja siten myös Farmasia-
liiton toimiala- ja sektorikohtainen neu-
vottelutoiminta on järjestetty pääosin 
kahden jäsenliittojen muodostaman neu-
vottelujärjestön alle. Yksityisellä sektorilla 
neuvotteluja käy Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ja julkisella sektorilla Julkisalojen 
Koulutetut JUKO. Farmaseuttista henki-
löstöä koskevan työehtosopimuksen neu-
votteluista huolehdimme kuitenkin omin 
resurssein.

YTN aloista jäseniämme työskentelee 
erityisesti kemian ja kaupan alalla. Osaan 
jäsenistöämme sovelletaan ylempien toi-
mihenkilöiden sopimuksen ohella myös 

kemian alan toimihenkilöiden työehtoso-
pimusta. Soveltamisala riippuu siitä, kum-
paan henkilöstöryhmään jäsen kuuluu. 

Kaupan alalla ylemmillä toimihen-
kilöillä ei ole työehtosopimusta, mutta 
PAM:n kaupan alan työehtosopimusta voi-
daan soveltaa jäsenistöömme työtehtävän, 
viittausmääräyksen tai työnantajan nou-
dattaman käytännön perusteella. Kemian 
teollisuuden neuvottelut eivät ole tätä kir-
joitettaessa vielä käynnistyneet. 

Sopimusjärjestelmä 
muutoksessa
Työmarkkinoiden kollektiivisopimustoi-
minta koki pitkään aikaan ensimmäisen 
merkittävän muutoksen vuonna 2015, kun 
keskitettyjen eli keskusjärjestöjen ja val-
tiovallan raamittamien sopimusratkai-
sujen (ns. tupojen) aika päättyi, kun Elin-
keinoelämän Keskusliitto EK:n linjasi 
sääntötasolla, että se ei tee enää keskitet-
tyjä kolmikantaratkaisuja valtiovallan ja 
työntekijäkeskusjärjestöjen kanssa. 

Paikallista ja alakohtaista sopimista 
haluttiin työnantajien puolella vauhdittaa, 
mutta samaan aikaan koordinaatio pal-
kankorotusten katon osalta oli kovaa ja ns. 
Suomen malli tai vientialojen malli tuli 

TEKSTI MINNA HÄLIKKÄ, TYÖMARKKINAJOHTAJA, VT

Tupojen aika 
päättyi vuonna 
2015, kun 
EK linjasi 
sääntötasolla, 
että se ei tee 
enää keskitettyjä 
kolmikanta-
ratkaisuja.
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tosiasiallisesti raamittamaan alojen rat-
kaisut hyvin toistensa kaltaisiksi. 

Kun valtakunnansovittelija vielä linjasi, 
että se ei tule esittämään työriidan osapuo-
lille sovintoratkaisua, joka ylittäisi kustan-
nusvaikutuksiltaan yleisen palkankorotus-
linjan, syntyi Suomeen vientialojen siivit-
tämänä malli, joka linjasi koko työmark-
kinoiden palkankorotuksia. Sopimuskier-
rokset ovatkin olleet viime kierroksilla 
suurelta osin raharatkaisuja ja työehtoso-
pimusten tekstikysymysten eteenpäin vie-
minen on jäänyt polkemaan paikalleen.

Seuraava merkittävä muutos koettiin 
viime syksynä, kun työnantajien Metsä-
teollisuus ry linjasi, että se ei tee enää val-
takunnallisia työehtosopimuksia, vaan 

siirtyy paikallisiin ja yrityskohtaisiin sopi-
muksiin. Tätä polkua se viitoitti jo vuonna 
2016 erotessaan keskusjärjestö EK:sta. 
Taustalla oli metsäteollisuuden työnanta-
jien tyytymättömyys alaa koetelleisiin lak-
koihin ja sopimusjärjestelmään. Metsäte-
ollisuudessa onkin syksyn kuluessa tiedo-
tettu jo muutamista yrityskohtaisista rat-
kaisuista muun muassa Stora Ensossa.

Sopimusympäristön muutokset eivät 
jääneet tähän. Työnantajajärjestö Tek-
nologiateollisuus ry jakaantui kahteen 
eri järjestöön, joista toinen hoitaa jäsen-
tensä yleistä edunvalvontaa ja auttaa yri-
tyskohtaisten sopimusten tekemisessä 
toisen – Teknologiateollisuuden Työnan-
tajien – vastatessa valtakunnallisesta työ-

Merkittävä muutos 
koettiin viime 
syksynä, kun 
Metsäteollisuus 
linjasi, että 
se ei tee enää 
valtakunnallisia 
työehtosopimuksia.
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ehtosopimustoiminnasta. Työehtoso-
pimuksia tekevään järjestöön työnan-
tajayhtiöt ovat liittyneet erikseen, joten 
alan työehtosopimusten yleissitovuus ei 
enää ole itsestäänselvyys. IT-alan sopi-
muksen osalta tilanne onkin se, että nyt 
neuvoteltavasta sopimuksesta ei ole 
tulossa yleissitovaa. Se sitoo jatkossa 
niitä yrityksiä, jotka sopimuksen ovat 
tehneet. Alan muissa yrityksissä sovel-
letaan jatkossa työlainsäädännön peli-
sääntöjä, myös paikallisen sopimisen 
osalta.

Palkat fokuksessa tälläkin 
kierroksella
Sopimustavoitteiden asettaminen on 
käynnissä niillä aloilla, joilla neuvot-
telut eivät vielä ole alkaneet. Tämä 
koskee muun muassa kaikkia julkisen 
sektorin aloja. Osallistumme neu-
vottelutavoitteiden laatimiseen ja 
viemme jäsenistömme viestiä eteen-
päin osana neuvottelujärjestökokonai-
suutta. Oman farmaseuttisen työehto-
sopimuksemme tavoitteita on työstetty 
koko vuosi yhdessä kentän, luottamus-
miesten, neuvottelukuntien ja halli-
tuksen kanssa. Lehden tullessa painosta 
meillä pitäisi olla hallituksen hyväk-
symät tavoitteet ja mandaatti neuvotte-
lijoilla edetä sopimuspöydässä Apteek-
kien Työnantajien kanssa. 

Kaikkia aloja yhdistävänä tekijänä 

on palkankorotusten muodon ja tason 
lisäksi todennäköisesti elokuussa 2022 
voimaan tulevan perhevapaisiin liit-
tyvän lakiuudistuksen mukanaan tuo-
mien muutosten vieminen työehtoso-
pimuksiin. Perhevapaauudistuksen tär-
keänä tavoitteena on vapaiden jakautu-
minen tasapuolisemmin vanhempien 
kesken. Tämän soisi näkyvän myös työ-
ehtosopimuskirjauksissa.

Sopimus ei ole 
itsestäänselvyys
Työehtosopimus turvaa sen piirissä ole-
ville työntekijöille paljon sellaisia etuja, 
jotka ilman työehtosopimusta jäävät 
työntekijän itsensä neuvoteltaviksi 
tai työnantajan hyvän tahdon varaan. 
Olemme tottuneet pitämään itsestään-
selvyyksinä lomarahaa, vanhempain-
vapaiden ja sairasloman palkallisuutta, 
haitallisen työajan ja matkustamisen 
korvauksia sekä palkkojen yleiskoro-
tuksia. Nämä kaikki tulevat kuitenkin 
työntekijäliittojen neuvottelujen tulok-
sena työehtosopimuksen piirissä ole-
ville työntekijöille. Mikäli työehtoso-
pimus ei ole alalla yleissitova, pääsevät 
sen eduista nauttimaan vain ne työnte-
kijät, jotka työskentelevät sopimuksen 
tehneissä yrityksissä. 

Teemme liitossa ja neuvottelujärjes-
töissä hartiavoimin töitä sen eteen, että 
mahdollisimman moni jäsenemme olisi 
jatkossakin valtakunnallisen yleissi-
tovan työehtosopimuksen piirissä. Näin 
voimme taata sen, että tasapuolinen 
neuvotteluasetelma ja työntekijöiden 
kohtelu jatkuvat myös tulevaisuuden 
työelämässä. F

Kaikkia aloja 
yhdistävänä tekijänä on 
palkankorostusten muodon 
ja tason lisäksi perhevapaisiin 
liittyvä lakiuudistus.
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Mentoroinnista  
apua moneen
Mentoroinnin tavoite on edistää oppimista, osaamisen  
kehittymistä ja tukea aktorin ammatillista kasvua. Kyselymme  
mukaan mentoroinnista on ollut laaja-alaista hyötyä. 
TEKSTI SANNA PASSI  KUVAT PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN JA HARRI RÄISÄ

M entorointi perustuu 
aktorin ja mentorin 
väliseen luottamuk-
selliseen vuorovaiku-

tukseen. Halusimme saada käsi-
tyksen, miten mentorointiohjel-
maamme osallistuneet kuvaavat 
mentoroinnin vaikuttaneen 
omaan työuraansa. 

Teimme kyselyn syksyllä 2021 
ohjelmaan vuosina 2016–2020 
osallistuneille aktoreille. 

Kokonaisuutena mentorointi 
on koettu positiiviseksi tueksi 
työuralla. Ohjelman aikana akto-
reiden uratavoitteet selkiytyvät 
ja heidän tuli pohdittua, mitä he 
oikeasti haluavat. Keskustelujen 
kautta kehittyi myös ajatus siitä, 
mitä omalla osaamisella voi tehdä 

ja missä työskennellä. Näkökulma 
laajeni farmasian alan työskente-
lymahdollisuuksista, ja omaa uraa 
tuli pohdittua laaja-alaisemmin 
eri näkökulmista.

Mentorointi lisäsi vastaa-
jien mukaan itsetuntemusta. 
Ohjelman aikana he oppivat 
tunnistamaan sekä sanoitta-
maan omaa osaamistaan ja vah-
vuuksiaan. Vastaajat kuvasivat 
myös itseluottamuksensa kasva-
neen. Tämä näkyi luottamuksena 
omaan osaamiseen ja toisaalta 
rohkeutena mennä omalla työ-
uralla eteenpäin. 

Monet vastaajat olivat saaneet 
käytännön vinkkejä ja apua työ-
elämän eri tilanteisiin sekä omaan 
työtehtäväänsä. Mentorointi oli 

auttanut oman työnkuvan muok-
kaamisessa. 

Jos työnhaku oli aktorille 
ajankohtaista, ohjelman aikana 
voitiin käydä läpi CV:tä ja työha-
kemusta. Osa kokikin saaneensa 
apua työnhaussa, ja mentoroin-
tiin osallistuminen on koettu 
positiivisena työnhakuprosessin 
aikana.

Verkostoituminen on ollut 
monelle vastaajalle konkreet-
tinen hyöty mentorointiin osal-
listumisesta. Ohjelman aikana 
oppi tuntemaan ihmisiä, joihin ei 
välttämättä muuten tulisi tutus-
tuttua.

Farmasialiitto on toteuttanut 
mentorointiohjelmaa vuodesta 
2016.

Jokaisella ohjelmaan osallistuvalla 
aktorilla on omat tavoitteensa,  
jotka voivat olla mm.:
• ammatillinen kasvu
• vahvuuksien ja kehittymis- 
 tarpeiden tunnistaminen
• urasuunnitelmien selkiyttäminen
• työn ja perheen yhteensovittaminen
• esihenkilötyö 
• työhyvinvointi
• kansainvälisyys
• verkostoituminen

Ohjelman 
aikana oppi 
tuntemaan 

ihmisiä,  
joihin ei 
muuten  

tulisi tutus- 
tuttua.
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Farmaseutti Jatta Hynninen koki  
saaneensa aikanaan niin paljon rohkeutta  
ja uusia näkökulmia omasta mentorointi-
ohjelmastaan, että innostui kollegansa  
Åsa Hämäläisen mentoriksi.

Mentorointi 
voimaannuttaa 
molempia

Viitisentoista vuotta Taulumäen aptee-
kissa Varkaudessa farmaseuttina työs-
kennellyt Jatta Hynninen on huo-
mannut, että ihmisille on mentoroinnista 
hyötyä uran ja elämän eri käänteissä.  

– Mentorointi antaa rohkeutta tar-
kastella omaa osaamista uudella tavalla. 
Se lisää motivaatiota ja auttaa näkemään 
uusia mahdollisuuksia. Mukaan lähte-
neitä ihmisiä kiinnostaa kehittyä ja pohtia 
eri uravaihtoehtoja. Mukana on myös 
lääkehoidon arviointeja tekeviä kolle-
goita, jotka jo toimivat yrittäjinä tai suun-
nittelevat sitä, Hynninen listaa hyötyjä. 

Mentorointiohjelman jälkeen hän itse 
innostui liiton luottamustehtävistä ja on 
toiminut yhtenä apteekkien edustajana 
Farmaseuttisessa toimikunnassa.

– Se on ihana näköalapaikka, jossa 
olen päässyt osallistumaan ja ottamaan 
kantaa alamme tärkeisiin ja ajankohtai-
siin asioihin. 

Mentoroinnin aikana 
Jatta Hynninen ja Åsa 
Hämäläinen ystävys-
tyivät ja kumpikin koki 
saaneensa uusia näkö-
kulmia perheen ja työn 
yhdistämisen haastei-
siin. Farmasia-lehden 
haastattelu tehtiin 
Veturitallilla Pieksä-
mäellä, jossa kaksikko 
tapasi ensi kertaa 
toisensa mentorointi-
ohjelman alussa. 
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Mentorina hän haluaa tukea muita 
itselleenkin tärkeissä asioissa.

– Haluan rohkaista kollegaa tunnis-
tamaan omat vahvuutensa ja lähtemään 
mukaan uusiin asioihin. Kun ihminen 
luottaa osaamiseensa, hän saattaa roh-
kaistua jopa epämukavuusalueelle. En 
opeta mitään, vaan rohkaisen mentoroi-
tavaa haastamaan itseään.

Farmasialiitto on jo vuosia pyörittänyt 
mentorointiohjelmaa, jossa on osallis-
tujia eri puolilta maata. Mentorointi-
ryhmät kokoontuvat yhteen 4-5 kertaa 
vuodessa keskustelemaan, saavat eri-
laista taustatietoa, työkaluja ja vinkkejä 
mentorointiprosessiin.

Ruuhkavuodet  
yhdistivät
Vuonna 2004 Åbo Akademista farma-
seutiksi valmistunut Åsa Hämäläinen 
koki tarvitsevansa mentoria palattuaan 
töihin perhevapaiden jälkeen.

– Koin työhön paluun raskaaksi, kun 
piti palauttaa mieleen erilaisia asioita ja 
minulla oli riittämättömyyden ja epävar-
muuden tunteita. Piti keksiä jotain, mikä 
auttaisi jaksamaan.

Kun sähköpostiin kopsahti viesti 
mentorointiohjelmasta, hän innostui 
mukaan. 

Jatta Hynninen ja Åsa Hämäläinen 
eivät tunteneet ennestään. Liiton 
mentorointiohjelmaa pyörittävä Sanna 
Passi huomasi, että heitä yhdistävät 
ruuhkavuosiin liittyvät työelämän haas-
teet.

Mentorointipari päätti tavata puo-
limatkassa, Pieksämäellä. Koronara-
joitukset olivat juuri alkaneet, joten he 
ostivat eväät kaupasta ja juttelivat puis-
tossa. 

Yhteistä riitti. Molemmat ovat 
apteekkifarmaseutteja. Jatta Hynnisellä 
on kolme lasta ja Åsa Hämäläisellä kaksi. 
Koulu- ja hoitokuviot kuuluvat arjen 
pyöritykseen.  

– Vertaistuki auttaa, kun miettii per-
heen ja työn yhdistämisen haasteita. 
Helpottaa, kun oivaltaa, että lapset ovat 
pieniä vain kerran, ja että arki on tärkeää. 
Koen, että voin rohkaista toista omalla 
esimerkillä, että me menemme nyt näillä 
ja teemme parhaamme. Ruuhkavuodet 
ovat nopeasti ohi ja sitten on taas aikaa 
muuhunkin, Hynninen tuumii.

Uusia näkymiä  
avautui
Vuosi sitten syksyllä alkanut mento-
rointisuhde kesti tämän vuoden tou-
kokuuhun. Erilaisia teemoja käytiin läpi 
kerran kuukaudessa etätapaamisessa. 
Mentorointi avasi molemmille uusia 
näkökulmia. Hämäläinen aloitti syys-
kuussa uudessa työpaikassa Tikkakosken 
apteekissa. 

– Ylpeänä kuuntelin, miten mento-
rointi oli antanut Åsalle lisää rohkeutta, 
kun hän piti ohjelmaan kuuluvaa hissipu-
hetta omasta osaamisestaan suomeksi.

Hynninen itse pääsi mukaan Far-
masian oppimiskeskuksen suunnittelu-
ryhmään suunnittelemaan Farmasian 
päiviä. Siellä hän toimi yhdessä sessiossa 
myös puheenjohtajana.

– Minulle hieno oivallus on ollut, että 
kun tietää itse, mitä osaa, ei ole suurta 
tarvetta verrata itseään muihin. Vah-
vuuksien tunnistaminen ja hyödyntä-
minen edistää työyhteisössä työtyy-
tyväisyyttä, mutta vielä enemmän se 
auttaa ihmistä itseään.

TEKSTI PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN

Mentorointi antoi 
Åsa Hämäläiselle 
rohkeutta vaihtaa 

työpaikkaa.

Mentorointiohjelma 
sai Jatta Hynnisen 
innostumaan liiton 

luottamustehtävistä. 

Kun tietää itse,  
mitä osaa, ei ole 
suurta tarvetta  
verrata itseään  

muihin.
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Lääkehoidon arviointipalvelusta 
vastaavalta henkilöltä ei enää 
tarvita lääkärin pätevyyttä, vaan 
LHA- ja LHKA-pätevyyden omaava 
farmasian ammattilainen voi toimia 
vastuullisena johtajana.
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ
KUVAT SUSANNA TUONONEN

PÄTEVÄ  
JOHTAJA 
RIITTÄÄ

30-35_Farmasia_6-2021_Puheenaihe.indd   3130-35_Farmasia_6-2021_Puheenaihe.indd   31 3.12.2021   6.403.12.2021   6.40



32  FARMASIA 6/2021 

PUHEENAIHE

30-35_Farmasia_6-2021_Puheenaihe.indd   3230-35_Farmasia_6-2021_Puheenaihe.indd   32 3.12.2021   6.403.12.2021   6.40



6/2021 FARMASIA  33

Ennakkovalvonnalla 
varmistetaan, että  

palvelujen tuottajalla 
on edellytykset antaa 

hyvää hoitoa.

Y ksityisen tervey-
denhuollon pal-
veluntuottajan 
luvan saannin 
kriteerejä linjat-
tiin uudemman 
kerran viime 
keväänä. Valviran 
aikaisempi linjaus 
oli vuodelta 2013.

– Se koski yksi-
tyisen terveydenhuollon luvan saannin edel-
lytyksiä, kun palvelutoimintana oli lääke-
hoidon kokonaisarviointi. Jo tuolloin katsot-
tiin, että mikäli lääkehoidon kokonaisarvi-
ointiin ei sisälly lääkärille kuuluvia tehtäviä, 
ei terveydenhuollon palveluista vastaavaksi 
johtajaksi ole edellytetty lääkäriä, määrit-
telee ylitarkastaja Laura Nokela Valvirasta.

Jo vuoden 2013 linjauksen mukaan terve-
ydenhuollon palveluista vastaavaksi johta-
jaksi on voitu hyväksyä LHKA-erityiskoulu-
tuksen saanut proviisori.

– Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua 
antavalla henkilöllä on oltava LHKA-päte-
vyys. Nyt linjaus kattaa myös LHA-palvelun, 
sillä alan koulutuksen osaamistavoitteet ja 
sisältö ovat vuosien varrella muuttuneet.

Ennakoivaa valvontaa
Kun terveydenhuoltoa tuotetaan yksityisesti, 
lupahallintoon sovelletaan lakia yksityisestä 
terveydenhuollosta. Valviralla ja kuudella 
aluehallintovirastolla on keskinäinen työn-
jako, jonka mukaan Valvira valvoo tervey-
denhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja 
avit omilla toimialueillaan.

– Farmaseutit ja proviisorit työskente-
levät moninaisissa toimintaympäristöissä. 
He voivat myös tarjota yksityisen terveyden-
huollon lakiin perustuvia palveluita suoraan 
väestölle.

Nokela toteaa, ettei linjauksen muutok-
sella ole ollut vaikutuksia hakemusten mää-
rään eikä myöskään vaikutuksia valvonnan 
puolella.

– Palvelujen tuottaminen on säädetty 
luvan- tai ilmoituksenvaraiseksi toimin-
naksi, jotta toimintaa voidaan valvoa ja siten 
varmistaa potilasturvallisuuden toteutu-
minen. Lupahallinto on ennakkovalvontaa. 
Sen avulla varmistetaan, että palvelujen tuot-
tajalla on edellytykset antaa hyvää hoitoa 
potilas- ja asiakasturvallisesti.
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Nokelan mukaan valvonta voi käyn-
nistyä tehdyn epäkohtailmoituksen 
tai potilaan hoidosta tehdyn kantelun 
perusteella, mutta myös oma-aloittei-
sesti.

Muutos ei näy avissa
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ter-
veydenhuollon ylitarkastajan Paula 
Hevosmaan mielestä Valviran uusi lin-
jaus on hyvä asia, sillä avi voi tukeutua 
siihen lupia käsitellessään.

– Lupahallinto käsittää yksityisesti 
tuotettavat terveyspalvelut, joissa edel-
lytetään lupaviranomaisen hyväksymää 
terveydenhuollon palveluista vastaavaa 
johtajaa.

Hevosmaan mukaan muutos ei ole 
näkynyt aviin tulevien hakemusten 
määrässä. Hakemuksia LHKA-palve-
luun on tullut muutoinkin vähänlai-
sesti. Uuden linjauksen jälkeen LHA- tai 
LHKA-palveluja koskevia hakemuksia ei 
ole tullut lainkaan.

– Lupa myönnetään, jos kyse on 
apteekkitoiminnasta erillään olevan 
yhtiön tuottamasta palvelusta ja yksi-
tyisen terveydenhuollon luvan myön-

tämisen edellytykset täyttyvät. Avin 
lisäksi kunnalla on oma valvontavas-
tuunsa alueellaan toimiviin terveyden-
huollon palvelujen tuottajiin.

Lupaa voi hakea sähköisen asioinnin 
kautta ja hakemuksessa tulee olla liit-
teinä muun muassa kaupparekisteriote, 
yhtiöjärjestys, selvitys terveyspalveluista 
vastaavan johtajan kokemuksesta ja poti-
lasasiamiehen tiedot. Lisäksi kunnan ter-
veyslautakunnan alaisen viranhaltijan on 
tarkastettava tilat, jos toimintaa harjoite-
taan omissa tiloissa eikä niiden soveltu-
vuutta ole arvioitu aiemmin.

– Jää nähtäväksi, vaikuttaako muutos 
tuleviin hakemuksiin, Hevosmaa pohtii.

Työkalut tarpeen
Fimeassa Valviran uusi linjaus ei ole 
noussut esiin. Silloin kun lääkehoidon 
arviointipalvelut ovat apteekissa harjoi-
tettavaa terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävää toimintaa, ne ovat Fimean alaisia.

– Tavoitteena on järkevän lääke-
hoidon edistäminen. Muutostarpeita on 
ja toimia tarvitaan, kuten STM on lin-
jannut tiekartassaan. Parhaillaan val-
mistellaan kansallisen lääkityslistan 

toteuttamista. Kun lääkehoidon pro-
sessin kokonaisuus hahmottuu, voidaan 
mukaan ottaa sitä tukevia täydennyksiä, 
määrittelee yksikön päällikkö, proviisori 
Eeva Leinonen Fimeasta.

Täydennyksillä Leinonen viittaa 
muun muassa arviointipalveluihin, jotka 
ovat rationaalista lääkehoitoa tukevia 
työkaluja. Hänen mukaansa nämä pal-
velut tulee sitoa lääkehoidon kokonai-
suuteen, jota toteutetaan terveyden-
huollossa lääkkeen määrääjän ja lääke-
hoitoon osallistuvan moniammatillisen 
tiimin yhteistyönä.

– Lääkehoidon kokonaisuudessa 
on mietittävä, mikä toimii, mikä vaatii 
kehittämistä, mitä työkaluja tarvi-
taan ja mitä voitaisiin tehdä paremmin 
ja tehokkaammin. Arvioinnitkin pitää 
kohdistaa oikein. Joka tapauksessa 
olemme hyvällä tiellä, kun muutaman 
vuoden kuluttua saamme kansallisen, 
ajantasaisen lääkityslistan.

Leinosen mukaan erilaisille työväli-
neille on paikkansa. Arviointipalveluja 
tarvitaan järkevän lääkehoidon toteut-
tamisen tueksi ja edesauttamaan poti-
laan sitoutumista lääkehoitoon. F
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Palveluja tarvitaan
Proviisori Paula Timonen perusti yrityksensä Pro 
dosis Oy:n jo 13 vuotta sitten ja on sen toimitus-
johtaja. Tällä hetkellä hän toimii myös Lahden 3. 
Ilves-apteekin apteekkarina.

– Kävin LHKA-koulutuksen ja siitä innostuneena 
perustin Suomen ensimmäisen kliinisen farmasian 
palveluyrityksen. Alkutaival oli vaikea. Valvontaviran-
omainen ei oikein ymmärtänyt, mistä on kyse. Kesti 
pari vuotta, ennen kuin sain viralliset luvat. Ennen sitä 
sain toimia, mutten markkinoida.

Kysymyksessä on terveydenhuollon palvelu, josta 
ei makseta arvonlisäveroa, joten Timonen tarvitsi 
aluehallintoviraston luvan. Avin mukaan 
yksityisen terveydenhuollon lupa edel-
lytti myös vastuulääkäriä.

Koska yrityksellä oli alihankkija- 
ja asiantuntijaverkostoa eri puolilla 
Suomea, rekisteröinti paikalliseen aviin 
oli hankalaa. Siksi Timonen hankki valta-
kunnalliselle toiminnalle Valviran luvan.

Alussa terveydenhuollon palveluista 
vastaavana johtajana oli lääkäri, mutta 
myöhemmin avi ja Valvira kelpuuttivat 
vastuunalaiseksi johtajaksi proviisorin.

– Sinänsä Valviran päätös luopua vas-
tuulääkäristä on hyvä. Koen, että lääke-
hoidon arviointipalvelujen kohdalla lää-
kärin toimiminen vastuunalaisena johtajana on ollut 
vain muodollisuus.

Kuka maksaa?
Pro dosis -yritystään Timonen kutsuu kalliiksi harras-
tukseksi. Laskutettavia töitä on ollut vähänlaisesti ja 
lähinnä projektiluonteisesti.

– Kunnissa on ollut kokeilurahoituksen turvin 
lyhyitä hankkeita, mutta jatkuvaa toimintaa ei ole 
saatu aikaiseksi. Lääkehoidon arviointipalvelujen tarve 
ymmärretään, mutta rahoitusta ei löydy. Terveyden-
huollossa työtehtäviäkin voisi jakaa uudella tavalla. 

Kunnissa on vähänlaisesti palkattuja kliinisen far-
masian ammattilaisia.

Yksityishenkilötkin ovat LHKA-palveluita hank-
kineet joko itselleen tai omaisilleen. Palveluita eivät 
pysty kuitenkaan hankkimaan esimerkiksi heikom-
massa asemassa olevat ikääntyneet.

Yrittäjänä toimiminen ilman riittävää määrää las-
kutettavia toimeksiantoja oli pidemmän päälle mah-
doton yhtälö, joten Timonen palasi sinänsä mielui-
saan apteekkityöhön. Lisäksi haave omasta apteekista 
toteutui puoli vuotta sitten.

– Olisin toivonut, että palvelutoiminnalle olisi 
tullut vakautta ja että olisin voinut 
maksaa säännöllistä palkkaa muillekin 
asiantuntijaverkostossani. Tämä on ala, 
joka kehittyy hitaasti, enkä usko, että 
yksityinen toiminta leviää kovin laajalle 
nykyisessä toimintaympäristössä.

Uutta ajattelua kaivataan
Timosen mukaan apteekkinäkökulmasta 
mikään ei saa maksaa mitään. Arviointi- 
ja annosjakelupalveluja myydään aptee-
kissakin liian halvalla – se ei kata edes 
kustannuksia. Lisäksi on vaikea vetää 
rajaa sille, milloin apteekin lakisääteinen 
tehtävä informoida lääkkeistä muuttuu 

henkilökohtaiseksi palveluksi.
– Vuosia kestänyt sote-uudistus on viivästyt-

tänyt hyvien toimintamallien käyttöönottoa. Toivo-
taan, että uusilla hyvinvointialueilla on paukkuja aja-
tella uudella tavalla. Terveydenhuoltoon on hankala 
perustaa mitään uutta, kun rahoitus tulee julkiselta 
puolelta ja vanhat hierarkiatkin hiertävät.

Timonen korostaa, että lääkehoidon arviointipal-
velut parantavat kansanterveyttä ja keventävät hoi-
tohenkilökunnan taakkaa. Hänen toiveenaan onkin, 
että kliininen farmasia löytäisi rahoitusta ja palvelu-
toiminta olisi mahdollista.

Paula Timosen  
lääkehoidon 
kokonaisarviointeja 
tarjoava yritys 
työllistää vain  
sivutoimisesti.

Palvelujen 
tarve  

ymmärretään, 
mutta  

rahoitusta  
ei löydy.

30-35_Farmasia_6-2021_Puheenaihe.indd   3530-35_Farmasia_6-2021_Puheenaihe.indd   35 3.12.2021   6.403.12.2021   6.40



36  FARMASIA 6/2021

HYVÄ ESIMERKKI

PORI 
KARHUS 
TEHRÄÄ 
YHRES

K
un farmasian opiskelija Linda-Ellen Rytkölä 
oli opintojensa ensimmäisellä harjoittelujak-
solla Porin Karhu Apteekissa, häneltä tiedus-
teltiin koirien korvaliimaa.

– Asiakas kertoi, että hänen shelttinsä oli 
menossa koiranäyttelyyn. Väärällä tavalla tör-
röttävät korvat oli saatava edustuskuntoon.

Rytkölä hämmentyi aluksi, mutta kysyi sitten neuvoa 
farmaseuteilta. Hän kuuli, että tarkoitukseen on käytetty 
ainakin korvan sisäpintaan kiinnitettävää vahaa.

– Minun oli aina helppo kysyä apteekin työntekijöiltä 
mitä tahansa – eikä sekään  haitannut, jos jotain asiaa kysyi 
pariinkin kertaan.

Rytkölä lisää, naurahtaen, että yliopistossa ei ole ollut 
omaa kurssia koirien korvaliimoista.

Vuoden Opetusapteekiksi valitussa  
Porin Karhu Apteekissa koko henkilökunta  

osallistuu harjoittelijan ohjaamiseen. 
 

TEKSTI MATTI VÄLIMÄKI KUVAT JUSSI PARTANEN

Harjoittelusta 
vastaava proviisori 
Jenna Koskiranta 

ja opiskelijoiden 
kummifarmaseuttina 
toimiva Heidi Kousku 

täyttävät varaston  
hyllyjä. Varastosta  

ja logistiikan 
parista alkaa myös 

harjoittelijoiden työ.
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HYVÄ ESIMERKKI

Jenna Koskiranta (vas), 
Outi Kurittu ja Heidi 
Kousku toivottavat 
tulevatkin opiskelijat 
tervetulleiksi Porin 
Karhu Apteekkiin. 

Tasavertaisia työyhteisön jäseniä
Kiittävän opiskelijapalautteen perusteella 
Porin Karhu Apteekki on valittu tänä vuonna 
Vuoden opetusapteekiksi. Valinnasta päättää 
koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjes-
töjen edustajista koostuva työryhmä.

Harjoittelusta vastaava proviisori Jenna 
Koskiranta kertoo, että heillä opiskelijat ote-
taan tasavertaisina jäseninä työyhteisön jäse-
niksi. 

– Ideanamme on, että koko apteekin hen-
kilökunta – meitä on 25 henkeä – osallistuu 
harjoittelijoiden ohjaamiseen. 

Erityisesti opiskelijoita ovat tukeneet ja 
neuvoneet heidän ”kummifarmaseuttinsa” 
Heidi Kuosku ja Outi Kurittu.

– Olemme pyrkineet olemaan lähellä, roh-
kaisemaan ja neuvomaan, Kurittu sanoo.

– Yleensä opiskelijoita jännittää aluksi 
aika paljon. Mutta on ollut hienoa huo-
mata, miten pikkuhiljaa heidän varmuu-
tensa kasvaa ja he iloitsevat siitä, kun saavat 
soveltaa teoriaa käytäntöön, Koskiranta 
kertoo.

Porin Karhu Apteekissa harjoittelee vuo-
sittain 1–3 Helsingin tai Itä-Suomen yliopis-

tosta tulevaa opiskelijaa. Suurimmalla osalla 
on jo aikaisempia siteitä paikkakunnalle. 

Kunnon perehdytys
Porin Karhu Apteekki on saanut hyvää palau-
tetta esimerkiksi harjoittelijoiden perehdyt-
tämisestä.

Opiskelijan harjoittelun runkona toimii 
yliopiston laatima opetussuunnitelma.  Opis-
kelija laatii myös yhdessä apteekin harjoitte-
luvastaavan kanssa henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman tiedoista ja taidoista, joita 
hän haluaisi erityisesti kartuttaa. 

– Käyn opiskelijan kanssa kehityskeskus-
telun harjoittelujakson puolivälissä ja sitten 
vielä loppupuolella. Mietimme yhdessä, 
mitkä asiat ovat menneet hyvin ja mihin kan-
nattaisi vielä keskittyä, Koskiranta kertoo.

Mikäli ensimmäiselle harjoittelujaksol-
leen tulevalla opiskelijalla ei ole aikaisempaa 
kokemusta apteekkimaailmasta, perehdytys 
alkaa apteekin takahuoneessa logistiikasta.

– Tämän jälkeen siirrytään itsehoitotuot-
teisiin. Reseptin toimituksen maailmaan kur-
kistetaan jo hieman ensimmäisellä harjoitte-
lujaksolla, mutta syvemmin siihen palataan 
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Positiivinen kuva apteekkimaailmasta
Yliopistonlehtori Piia Siitonen Itä-
Suomen yliopiston farmasian laitokselta 
miettii, että hyvässä opetusapteekissa 
koko työyhteisö on tietoinen harjoittelun 
tavoitteista ja ohjaa opiskelijaa.

– Opiskelijalle harjoittelujakso tar-
joaa loistavan tilaisuuden siirtää teoriaa 
käytäntöön. On tärkeää, että harjoitte-
luaikana opiskelijalle kehittyy positiivinen 
kuva apteekkimaailmasta ja sen tarjoa-
mista mahdollisuuksista.

Opintoihin kuuluu harjoittelua kah-
dessa kolmen kuukauden jaksossa 
yhteensä puoli vuotta.

HARJOITTELUJAKSO 1:N aikana 
perehdytään apteekkiin työympäristönä. 
Opiskelija etenee logistiikasta ja taka-
huoneesta kohti asiakaspalvelua, usein 
aluksi itsehoitotuotteisiin. Jakson aikana 
perehdytään myös hieman reseptilääke-
hoitoihin ja tehdään muun muassa lää-
kehoidon tarkistukseen liittyviä tehtäviä.

HARJOITTELUJAKSO 2:N aikana 
syvennetään ykkösjakson oppeja. Silloin 
tutustutaan syvemmin reseptilääkehoi-
toihin ja tehdään myös lääkehoidon arvi-
ointitason tehtäviä. Opiskelija perehtyy 
apteekin tarjoamiin palveluihin, johta-

miseen, talouteen sekä apteekin moni-
ammatilliseen yhteistyöhön paikkakun-
tien sidosryhmien kanssa.

Ensi keväästä lähtien myös Itä-
Suomen yliopiston farmasian opiskelijat 
saavat harjoittelun jälkeen LHA-asian-
tuntijuuden osana perustutkintoaan. 
Aikaisemmin vastaava tutkinnon 
uudistus on jo tehty Åbo Akademissa ja 
Helsingin yliopistossa.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin 
kuuluvan palkallisen harjoittelun suo-
rittaa apteekeissa vuosittain noin 600 
farmasian opiskelijaa.

seuraavassa harjoittelujaksossa opintojen 
loppupuolella, Koskiranta selittää.

Käytännössä monilla Porin Karhu 
Apteekin harjoittelijoista on jo entuudestaan 
hieman kokemusta apteekkimaailmasta. 

– Usein tarjoamme harjoittelijaksi tule-
valle opiskelijalle mahdollisuutta tulla meille 
kesätöihin jo ennen ensimmäistä harjoit-
telujaksoaan. Kun paikka ja työkaverit ovat 
tuttuja, harjoittelun aloittaminen on hel-
pompaa, Koskiranta kertoo.

Asiakastyö tutuksi
Monet opiskelijat, myös Linda-Ellen Rytkölä, 
ovat halunneet oppia harjoitusjaksonaan eri-
tyisesti asiakastyötä. 

– Olen tyytyväinen, että opin kertomaan 
itsehoitotuotteista asiakkaille lyhyesti oleel-
liset asian. Opin paljon jo seuraamalla sitä, 
miten farmaseutit toimivat ja puhuvat asiak-
kaiden kanssa, Rytkölä mainitsee.

Farmaseutti Kurittu lisää, että olennainen 
osa asiakastyötä on selvittää, mitä asiakas tar-
vitsee, eli oppia kysymään oikeat kysymykset.

Eli, kui helppoo se ny o saada jäyhä pori-
lainen avaamaan sanallinen arkkunsa?

– No, kunhan porilaisen kanssa saa keskus-
telun avattua, niin joskus ei jutusta meinaa 
tulla loppua ollenkaan, Kurittu naurahtaa. 

Monipuolista oppia
Opiskelijat ovat arvostaneet myös sitä, että 
kauppakeskuksen yhteydessä toimivassa 
vilkkaassa apteekissa pääsee tutustumaan 
monenlaisiin asiakastapauksiin. Porin Karhu 
Apteekilla on myös verkkoapteekki ja paljon 
annosjakeluasiakkaita.

– Opiskelijat pääsevät tekemään harjoitte-
lujaksonsa aikana lääkehoidon tarkistuksia ja 
myöhemmin arviointeja, farmaseutti Kuosku 
kertoo.

Opiskelijat oppivat paljon harjoittelujak-
sonsa aikana, mutta myös apteekin henkilö-
kunta oppii opiskelijoilta.

– Saamme opiskelijoilta tuoreinta tietoa 
yliopistomaailmasta, esimerkiksi juuri lää-
kehoidon arvioinneista. Ylipäätään on aina 
piristävää, kun taloon tulee uutta väkeä ja 
uusia ideoita, proviisori Jenna Koskiranta 
iloitsee. F

Saamme  
opiskelijoilta 
tuoreinta  
tietoa  
yliopisto- 
maailmasta.

 Jenna Koskiranta 
(takana) opastaa Outi 

Kurittua asiakkaan 
ohjauksessa. Asiakastyö 

on tärkeässä roolissa myös 
harjoittelijoilla.
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TUTKITTUA

 F armasialiiton jäsenistö pitää liiton 
tärkeimpinä tehtävinä edunval-
vontaa ja jäsenten puolustamista työ-
ehtosopimusneuvotteluissa ja palk-
ka-asioissa. Liittoa pidetään myös 
tukiverkkona, jos työpaikalla syntyy 
ikäviä ristiriitatilanteita.

Liitto nähdään myös kouluttajata-
hona ja alan yleisen arvostuksen lisääjänä. Moni antaa 
painoarvoa myös jäseneduille.

Joka toinen vuosi teetettävässä jäsenkyselyssä käy 
ilmi, että jäsenet pitävät liittoa luotettavana toimijana 
ja yhteisönä, johon halutaan kuulua. Yli puolet (55 %) 
vastaajista suosittelisi liittoa kollegalleen (suosittelu-
arvosana 9–10) ja kolmannes suhtautui suositteluun 
neutraalisti (arvosana 7–8).

Vapaissa kommenteissa vastaajat arvioivat muun 
muassa tulevaisuuden työelämän haasteita. Eniten 
huolta aiheuttavat palkkakehitys alalla sekä työssä 
jaksaminen.

Joukkovoimaa 
ja turvaa

Lokakuussa toteutettu jäsenkysely osoittaa, että Farmasialiiton  
jäseneksi liitytään, jotta liitto puolustaa ja valvoo jäsentensä etuja 

työehtoneuvotteluissa ja on tukena, jos työpaikalla tulee ongelmia. 
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Vastaajien asema
77 % farmaseutteja
15 % proviisoreja
7 prosenttia opiskelijoita

Työskentelysektori
 
n Apteekki 70 %
n Kunta 15 %
n Teollisuus ja tukkukauppa 7 %
n Valtio 2 %
n Kela 1 % 
n Muu 3 %

Koulutus   80 %  

on mieltynyt korona- 
aikana webinaareihin  
(63 % vuonna 2019)

Suosituin ajankohta  
etäkoulutuksille on  

arki-iltoina klo 18 alkaen.

Luottamustoimet
Tyytyväisyys 

luottamusmiestoimintaan

n Vastaajista 37 prosenttia 
arvioi luottamusmiestoiminnan 

palvelevan nykyisellään omia 
tarpeitaan hyvin

n Joka neljännen (23 %) mielestä 
luottamusmiestoiminta palvelee 

omia tarpeita kohtalaisesti 

n Kahdeksan prosentin mukaan 
ei palvele omia tarpeita lainkaan

Onko työpaikallasi 
luottamusmiestä?

joka kuudennella 
vastaajalla on joku 
luottamustehtävä

Suosituimmat viestinnän  palvelut

Työehdot ja  
palkkakehitys  
mietityttävät  
monia.

71 %
KYLLÄ

20 %
EI

9%
EN TIEDÄ

Uutiskirjeet 

69 %

Farmasia-lehti 

64 %
Fimnet 39 %
Liiton Fb-sivut 31 %
Nettisivut 25 %

1/6 Kiitämme kaikkia 
jäsenkyselyyn 

vastanneita. Palaute on 
arvokasta ja sitä käytetään 

ensi vuoden toiminnan 
suunnittelussa.
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Farmasialiiton henkilökunta on töissä jäseniään varten.  
Tällä palstalla kerrotaan, mitä he työssään tekevät.

APUKÄSINÄ JOKA 
SUUNTAAN

TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA EEMELI SARKA

Anu Peurakoski päätyi Farmasialiittoon vähän auttelemaan  
opintojen ohessa. Sivuhommasta on kasvanut laaja ja  

monipuolinen assistentin tehtävä.

Kuka olet?
Olen Farmasialiiton toimistoassis-
tentti Anu Peurakoski. Opiskelen 
työn ohella oikeusmenetelmiä ylem-
mässä ammattikorkeakoulussa, ja jos 
lopputyön kanssa ei iske paha lais-
kuus, saanen opinnot päätökseen 
alkuvuodesta. Asun Espoossa, mutta 
olen lähtöisin Satakunnasta.

Miten kauan olet ollut liitossa 
töissä ja miten sinne päädyit?
Aloitin Farmasialiitossa juuri ennen 
kuin jäimme koronan takia etätöihin, 
eli kohta kaksi vuotta sitten. Pää-
dyin tänne vähän sattumalta yli kym-
menen vuoden HR-alalla työsken-
telyn jälkeen, mutta olin aina vähän 
unelmoinut järjestö- ja liittoalalla 
työskentelystä, joten oli kyllä todella 
onnekas sattuma. Keskityin tuol-
loin opiskeluihin, ja tulin alun perin 
vähän käsittelemään ostolaskuja 
opintojen ohella, mutta nopeasti työ-
tehtävät siitä monipuolistuivat.

Mitä toimistoassistentin 
tehtäviin kuuluu?
Tällä hetkellä aikani kuluu pääsään-
töisesti työsuhdeneuvonnan ja jäsen-
palvelun parissa. Työtehtäviini toi-
mistoassistenttina kuuluu monen-
moista muutakin, kuten matkalas-
kujen käsittelyä tai tapahtumiin liit-
tyviä järjestelyjä, ja saan olla monessa 
mukana.

Mitä asioita työpöydälläsi on 
tulevina kuukausina?
Lähikuukaudet painottuvat minulla 
varmasti pitkälti työsuhdeneu-
vonnan pariin, koska muu työsuh-
deneuvonnan tiimi valmistautuu 
tuleviin tes-neuvotteluihin. Myös 
erilaisia tapahtumia on alettu jo 
enemmän järjestää, joten jonkin 
verran on erilaisia niihin liittyviä 
järjestelyjä kuten matkavarauksia 
luvassa.

Kerro jokin mieleen painunut 
asia tai tilanne, joka sai  
sinut ajattelemaan  
”Tätä varten teen tätä työtä”?
On mukava tunne, jos on kyennyt 
auttamaan jäsentä jonkin pulmal-
lisen tilanteen kanssa. Työsuhdeneu-
vonnassa tulee välillä tilanteita, jossa 
jäsen soittaa jonkin akuutin tilanteen 
kanssa huolissaan, ja kun on pystynyt 
häntä siinä neuvomaan, niin puhelun 
päättyessä jäsen on paljon huojentu-
neemmalla mielellä. Se, että pystyy 
konkreettisesti auttamaan jäseniä 
tekee tästä työstä merkityksellistä. F

TÖISSÄ LIITOSSA

Tulin käsittelemään 
ostolaskuja opintojen 

ohessa, mutta 
nopeasti työtehtävät 

monipuolistuivat.
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Vapaa-ajalla 
Anu Peurakoski 
viihtyy metsän 
siimeksessä, 
jossa samoilu tuo 
hyvää vastapainoa 
työn ja opiskelun 
lomaan. Mukana 
voi olla myös 
eväskori, jonka 
antimet maistuvat 
metsässä parhailta.
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TEKSTI JENNI TURUNEN JA TIINA PARIKKA

F
armasialiiton 
uusi edustajisto 
aloitti toimikau-
tensa 25. marras-
kuuta. Edustajiston 
ensimmäisessä 
kokouksessa valit-

tiin uudet hallituksen jäsenet ja 
edustajiston puheenjohtajat. 

Edustajiston puheenjoh-
tajaksi valittiin Laura Saare-
lainen ja varapuheenjohtajaksi 
Katja Tanskanen.

 Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Maija Pirttijärvi. Hän 
on osallistunut aktiivisesti liiton 
toimintaan muun muassa Kun-
tasektorin neuvottelukunnan 
puheenjohtajana ja päättyvällä 
kaudella myös hallituksen jäse-
nenä.

– Paljon on tietenkin vielä 
perehdyttävää, mutta ihmiset 
ovat onneksi tuttuja, joten pää-
semme ilman sen kummempia 
tutustumisvaiheita suoraan 
töihin kiinni, Pirttijärvi toteaa.

Hän lähtee uuteen tehtävään 
luottavaisin mielin.

– Olemme melko pieni liitto, 
mutta meillä on vahva ammat-
ti-identiteetti. Nyt kun elämme 
hyvinvointialueiden rakentu-
misen aikaa, meillä on tärkeä 
hetki tuoda osaamisemme ja 
merkityksemme näkyväksi myös 
muille, Pirttijärvi pohtii.

Osaava henkilökunta 
uuden johdon tukena
Ensimmäisenä vastassa on kui-
tenkin apteekkisektorin työehto-
sopimusneuvottelut, jotka käyn-
nistyvät toden teolla heti vuoden 
vaihteessa. 

– Vahva tes-tiimimme on val-
mistautunut hyvin ja pereh-
dyttää varmasti minutkin tilan-
teeseen. 

Uuden puheenjohtajan lisäksi 
liitossa aloittaa vuoden alusta 
toiminnanjohtajan sijaisena 
Juha Rehula. Uudet johtajat 
tuovat tietenkin toimintaan aina 
omia tekemisen tapojaan muka-
naan, mutta mihinkään voimak-
kaaseen muutokseen Pirttijärvi 
ei tässä kohtaa näe tarvetta.

Maija Pirttijärvestä   
 hallituksen uusi  
 puheenjohtaja 

Toivottavasti pääsen pian jalkautumaan jäsenten pariin  
ja kuulemaan heidän toivomuksiaan, koronapandemian  

keskellä työnsä aloittava Maija Pirttijärvi toivoo.

– Meillä on hallituksen laa-
tima strategia, jota noudatamme. 
Toimiston väki on pätevää ja 
kokenutta ja arkiset asiat pyö-
rivät heidän ansiostaan katkok-
setta, Pirttijärvi uskoo.

Pirttijärven lisäksi hallituk-
seen valittiin Mika Lätti (vara-
jäsen Ella Kälvälä), Paula Haa-
pakoski (varajäsen Johanna 
Ojala), Minna Manner-Leh-
tinen (varajäsen Sofia Ran-
ta-aho), Sanna-Mari Vehvi-
läinen (varajäsen Ville Perälä), 
Suvi Sivula (varajäsen Alpo 
Turunen) ja Joonatan Haapa-
lainen (varajäsen Anniina Kui-
tunen).

– Enhän minä ole tässä yksin, 
vaan työtä tehdään yhdessä koko 
hallituksen voimin, Maija Pirtti-
järvi sanoo. 

Tärkeää jalkautua 
jäsenten pariin
Apteekkisektoria lukuun otta-
matta Farmasialiitto ei ole suo-
rana neuvottelijana muilla sekto-
reilla toimivien jäsentensä neu-

Toimiston 
väki on  

pätevää ja 
kokenutta.  

Arkiset 
asiat  

pyörivät 
heidän  

ansiostaan 
katkok- 
setta.
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Viimeiset 
puolitoista vuotta 
Maija Pirttijärvi 
on työskennellyt 
omassa, LHA-
palveluja tarjoavassa 
yrityksessään.  
Nyt yritys saa jäädä 
vähän taustalle, sillä 
puheenjohtajuus 
Farmasialiitossa on 
kokopäivätyötä.

votteluissa. Julkisilla aloilla neu-
vottelijana toimii JUKO ja Kemi-
anteollisuuden ylemmillä toimi-
henkilöillä YTN. 

– Olemme toki mukana taus-
taneuvotteluissa ja pidämme 
jäsentemme puolia. On kui-
tenkin tärkeää, että tarjoamme 
jäsenillemme muutakin kuin 
edunvalvontapalveluja, Pirtti-
järvi sanoo ja nostaa esiin koulu-
tuksen. Hän onkin ollut aktiivi-
sesti mukana LHA-asiantunti-
juutta tukevan verkkoportaalin 
rakentamisessa.

Työ alkaa koronapandemian 
kannalta jälleen vaikeissa olo-
suhteissa. Etätyösuosituksista 
huolimatta rovaniemeläinen 
Pirttijärvi aikoo muuttaa Hel-
sinkiin ja työskennellä myös toi-
mistolta käsin mahdollisuuksien 
mukaan.

– Toivon, että pääsen pian 
myös jalkautumaan jäsenistön 
pariin ja kuulemaan heidän aja-
tuksiaan. Siellä on paras tieto, 
mihin asioihin meidän tulee jat-
kossa paneutua. F

Lääkehoidon  
edistäjä
Farmasialiiton uusi puheenjohtaja tuntee alan 
monelta kantilta. Maija Pirttijärvi valmistui far-
maseutiksi Kuopion yliopistosta vuonna 1997. 
Hän on työskennellyt farmaseuttina apteekissa, 
terveyskeskuksessa vastaavana farmaseuttina 
sekä toiminut alalla yrittäjänä. Opintojaan hän 
on täydentänyt osastofarmasian ja lääkehoidon 
kokonaisarvioinnin erityispätevyyksillä.

Maija Pirttijärvi valittiin vuonna 2019 Vuoden 
Farmaseutiksi. Valinnan taustalla oli osastofar-
masian, lääkehoidon ja etenkin moniammatillisen 
yhteistyön edistämisen eteen tehty työ. 

Farmasialiiton luottamustehtävien lisäksi Pirt-
tijärvi on ollut aktiivisesti mukana kuntapolitii-
kassa.

On tärkeää, että tarjoamme  
jäsenillemme muutakin kuin 
edunvalvontapalveluja.

VA
LO

KU
VA

AM
O

 K
IP

IN
Ä
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Farmasialiiton yhteystietoja
PUHEENJOHTAJA,  
VT. TOIMITUSJOHTAJA  
PROVIISORI, TOKSIKOLOGI
Antti Kataja

TYÖMARKKINAJOHTAJA,  
VARATUOMARI
Minna Hälikkä

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ,  
PROVIISORI
Laura Huotari

TYÖVOIMAPOLIITTINEN  
ASIANTUNTIJA, 
PROVIISORI
Marketta Hakkarainen

KOULUTUSPOLITIIKAN JA  
URAPALVELUIDEN  
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI
Sanna Passi

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA, 
FARMASEUTTI
Marja Lounento 

OPISKELIJATOIMINNAN  
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI
Suvi Luukko

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,  
TRADENOMI
Katja Sippola

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KTM
Jenni Turunen

TALOUSHALLINNON  
ASIANTUNTIJA, KTM
Tommi Laaksonen

TOIMISTOASSISTENTTI
Anu Peurakoski

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

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

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

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

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

Tammikuu
11.1.2022 

Työhyvinvoinnin portaat 
– Viisi vaikuttavaa askelta 

-webinaarisarja, 
osa 3/6: Turvallisuus

(Webinaari)

13.1.2022
Kohti vuoden 2022 

farmaseuttisen henkilöstön 
työehtosopimusneuvot-

teluja – ajankohtais-
webinaari apteekissa 

työskenteleville 

27.1.2022 
Farmasialiiton ja  
Orion Pharman  

Urailta
(Etätilaisuus)

Helmikuu
8.2.2022

Työhyvinvoinnin 
portaat – Viisi 

vaikuttavaa askelta 
-webinaarisarja, 

osa 4/6: Yhteisöllisyys
(Webinaari)

22.2.2022
Työhyvinvoinnin portaat 

– Viisi vaikuttavaa askelta 
-webinaarisarja, 

osa 5/6: Arvostus
(Webinaari)

Maaliskuu
29.3.2022 

Farmasialiiton ja 
Orion Pharman 

alueellinen koulutus

TAPAHTUMA-
KALENTERI

Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumis-
ohjeet löydät Farmasialiiton 
verkkosivujen kalenterista!

LIITTO PALVELEE

Tarkista 
verkkosivuiltamme 

ajankohtaisin  
tieto 

tapahtumista
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Farmasialiitto 
toivottaa jäsenilleen 

RAUHALLISTA 
JOULUA!
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Alueelliset luottamusmiespäivät:
to 28.4. Helsinki
pe 29.4.  Lappeenranta
to 5.5.  Jyväskylä
pe 6.5.  Kuopio
ke 11.5.  Tampere
to 12.5.  Seinäjoki
pe 13.5.  Oulu

Peruskurssi 
to–pe 25.–26.8. verkkokurssi
pe 23.9. Neuvottelutaito (peruskurssin osa)
läsnäkoulutus, paikkakunta 
vahvistetaan myöhemmin

Jatkokurssi
to–pe 3.–4.11. verkkokurssi

Täydennyskurssi
to–pe 24.–25.11. läsnäkoulutus, paikkakunta 
vahvistetaan myöhemmin

Koulutukset päivitetään  

tapahtumakalenteriin  

yksityiskohtien tarkentuessa.

Vuoden 2022 
luottamusmieskurssit 

apteekkilaisille

Farmasialiiton  
ja Orion Pharman  
yhteinen Urailta- 
etätilaisuus  
to 27.1.2022
Tule kuulemaan ja keskustelemaan  
lääketeollisuuden työtehtävistä  
ja uramahdollisuuksista.  
Ohjelmassa Orionin henkilöstö- 
hallinnon puheenvuoro ja alustuksia  
eri työtehtävistä sekä niiden  
vaatimuksista keskustelun pohjaksi.

Merkitse kalenteriin!

27
TAMMIKUU

29
MAALISKUU

Farmasialiiton  
ja Orionin  
alueellinen  
koulutustilaisuus  
ti 29.3.2022.

Tiedot ja  ilmoittautumisohjeet  päivitetään Farmasia-liiton verkkosivujen tapahtumakalenteriin  lähempänä  tilaisuuksia.
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LAATIJAT: JUSSI JA SOFIA HAKO
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JOULURISTIKKO

Ristikon on laatinut Jussi ja Sofia Hako farmaseuttisella otteella.

Jouluristikko tarjoaa aivopähkinän pyhien ajaksi. Vastaus julkaistaan seuraavassa numerossa. Onnea ristikon ratkaisemiseen!

Farmasialiiton  
ja Orionin  
alueellinen  
koulutustilaisuus  
ti 29.3.2022.
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KOLUMNI

L apselle riittää maailmassa hämmästeltäviä ja 
kummasteltavia asioita, jotka selviävät vain kysy-
mällä. Aikuisella hämmästeltävää ja kysyttävää on 
vielä enemmän – mutta kun ei rohkene kysyä eikä 

kyseenalaistaa. 
Kun tyhmiä kysymyksiä ei esitetä, jäävät saamatta 

myös viisaat vastaukset. Rohkeuden puut-
teen ja kysymättä jättämisen voi antaa 
anteeksi itselleen sananlaskuilla – ”puhu-
matta paras” ja ”viisas vaikenee”. 

Moni jättää tyhmän ja kriittisen kysy-
myksen esittämättä, koska pelkää saavansa 
vastaukseksi tuhahduksen ja kysymyksen 
kääntyvän kysyjän arvioinniksi. Itsesuojelu-
vaisto ja itsesensuuri ovat tehokkaita vaien-
tajia. 

Aikuisen pitäisi noissa tilanteissa toimia 
kuin lapsi: esittää tyhmiä kysymyksiä, mutta 
vaatia viisaita vastauksia. 

Esimerkiksi roolihahmo Tanhupallo voi ihmetellä, 
miksi pörröisiltä koirilta näyttävistä julmista susista 
pitää päästä eroon. Vastaaja keskittyisi kysymykseen, 
mutta vastatessaan yrittäisi asettua myös kysyjän ase-
maan. 

Tanhupallo kuuntelisi vastausta tarkkaavaisesti, 
kyseenalaistaisi vastauksen perustelut ja esittäisi täs-
mentävän kysymyksen. Hän saattaisi tuoda keskuste-
luun jopa aivan uuden ja yllättävän näkökulman.  

Luultavasti Tanhupallo saisi vastaajalta kehut kuun-
telusta, oivalluksesta ja keskustelun laventamisesta. Hän 

saisi kysymykseensä myös kannustavan ja 
ymmärtävän vastauksen.

Entä jos näyttelijä Kiti Kokkonen 
kysyisi saman kysymyksen? Pelkästään 
kysymysaiheen valinta saatettaisiin kokea 
voimakkaaksi kannanotoksi. 

Omasta näkemyksestään riippuen vas-
taaja tunnistaisi vain sanaparin pörröinen 
koira tai julma susi. Hän keskittyisi luulta-
vasti enemmän kysyjän persoonaan, ruotisi 
hänen taustaansa ja epäilisi hänen motii-
vejaan. 

Keskustelu ei olisi dialogia, kahden tai useamman 
ihmisen välistä vuoropuhelua – kuuntelua ja puhetta, 
kysymyksiä ja vastauksia. Poissulkeminen ja ohipuhu-
minen olisivat täydessä vauhdissa. 

Keskustelua ja asioita eteenpäin vievänä voimana 
ovat julkilausutut mielipiteet, erilaisten näkökulmien ja 
näkemysten kuuntelu. Keskustelun avaamiseksi tarvi-
taan vastakkainasetteluja purkavia johdantolauseita. 

Avartavia johdantolauseita ovat: ”En ole puolesta 
enkä vastaan, vaan pikemminkin päin vastoin.” Toimiva 
on myös: ”Mielipiteissämme on pieni vivahde-ero, hän 
kannattaa hanketta ja minä vastustan sitä.” 

Monialaisuutta ja ymmärtäväisyyttä keskusteluun 
tuo pohdinta, pitäisikö asiaan ottaa myönteisen kiel-
teinen tai kielteisen myönteinen kanta. Ne ovat usein 
parempia kuin ehdoton kielteinen tai myönteinen kanta.   

Meillä hieman iäkkäimmillä ihmisillä vaikuttaisi 
olevan oikotie onneen.  

Kun ihmisen vanhetessaan väitetään muuttuvan lap-
seksi uudelleen, loogisesti siitä seuraa se, että hänellä on 
keskustelussa lasten oikeudet – oikeus kysyä, tulla kuul-
luksi ja oikeinymmärretyksi.

Voin kummastella ja kysähtää, olisiko mahdollista, 
että Helsingin kaupungin vastaanotolla 2030-luvulla 
kannabista pössytellään näkösällä piirimuodostelmassa. 

Samanaikaisesti ympärilleen pälyilevät lihansyöjät 
ovat nurkassa kaivaen häveten povitaskuistaan tiukkaa 
kuivalihaa hiukopalaksi. 

Kysymys ei ollut kannanotto. 
Pekka Perttula

Pörröinen koira vai julma susi

En ole puolesta 
enkä vastaan, 
pikemminkin 
päin vastoin.

Seuraa  meita  somessa.
...

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

02-03_Farmasia_2-2020_Sisällys.indd   202-03_Farmasia_2-2020_Sisällys.indd   2 23.3.2020   10.0923.3.2020   10.09

Mortteli.
Jäsenportaali Morttelissa hallinnoit jäsentietojasi.

mortteli.crmieportal.com/login

49-52_Farmasia_2-2020_Kevennys_kolumni_ilmot.indd   5149-52_Farmasia_2-2020_Kevennys_kolumni_ilmot.indd   51 23.3.2020   8.4723.3.2020   8.47KANSIARKKI_Farmasia_2-2020_A.indd   3KANSIARKKI_Farmasia_2-2020_A.indd   3 23.3.2020   10.1123.3.2020   10.11

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

27-29_Farmasia_1-2021_KV.indd   2627-29_Farmasia_1-2021_KV.indd   26 24.1.2021   9.4024.1.2021   9.4050-52_Farmasia_6-2021_Kolumni_ilmot.indd   5050-52_Farmasia_6-2021_Kolumni_ilmot.indd   50 3.12.2021   6.443.12.2021   6.44



Seuraa  meita  somessa.
...

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

02-03_Farmasia_2-2020_Sisällys.indd   202-03_Farmasia_2-2020_Sisällys.indd   2 23.3.2020   10.0923.3.2020   10.09

Mortteli.
Jäsenportaali Morttelissa hallinnoit jäsentietojasi.

mortteli.crmieportal.com/login

49-52_Farmasia_2-2020_Kevennys_kolumni_ilmot.indd   5149-52_Farmasia_2-2020_Kevennys_kolumni_ilmot.indd   51 23.3.2020   8.4723.3.2020   8.47KANSIARKKI_Farmasia_2-2020_A.indd   3KANSIARKKI_Farmasia_2-2020_A.indd   3 23.3.2020   10.1123.3.2020   10.11

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

27-29_Farmasia_1-2021_KV.indd   2627-29_Farmasia_1-2021_KV.indd   26 24.1.2021   9.4024.1.2021   9.4050-52_Farmasia_6-2021_Kolumni_ilmot.indd   5150-52_Farmasia_6-2021_Kolumni_ilmot.indd   51 3.12.2021   6.443.12.2021   6.44



L U O N T O S I

S O V U S S A LUONTOSI KANSSA

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

A
in

o
a

b
y

 A
p

te
q

  
/

  
P

a
re

m
p

a
a

 a
p

te
e

k
is

ta

Fossi i l i ton
pakkaus!

HYVINVOINTIA ILMAN
TURHIA LISÄAINEITA

Lisäaineettoman 
Ainoa-sarjan vitamiini- ja 
ravintolisäkapselit sopivat 
niin allergisille ja vegaa-

neille kuin erikoisruokava-
lioita noudattaville sekä 
lisäaineita karttaville.

LEMPEÄ LUONNOLLE

Ainoa-sarjan pakkaukset 
ovat öljytöntä kasvipohjaista 
muovia, jonka hiilijalanjälki 

on negatiivinen eli pakkauk-
siin on sitoutuneena hiili-

dioksidia ilmakehästä.

PUHDASTA LAATUA 
LÄHELTÄSI

Ainoa-sarjan tuotteet on 
kehitetty ja valmistettu 

Suomessa, sekä ne ovat 
saatavilla vain apteekeista.
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