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HYÖDYNNÄ TUNTUVAT ETUSI
ASUNTOLAINASSA
Liiton jäsenelle Danske Bankin asuntolaina ilman toimitusmaksua ja järjestelypalkkiota,
jolloin säästät esimerkiksi 200 000 euron lainassa 1200 euroa.*
Tutki kotisi ympäristökestävyys osoitteessa kestavakoti.fi.
Palvelun tuottamisesta ja asiantuntemuksesta vastaa Gaia Consulting
ja palvelua sponsoroi Danske Bank.
Tutustu kaikkiin etuihisi ja hae lainaa: danskebank.fi/akava
*Asuntolainan toimitusmaksu ja järjestelypalkkio normaalisti 0,60% lainan pääomasta, vähintään 300 euroa. Tämä ei ole pankin
tarjous. Lainan ehdoista sovitaan henkilökohtaisesti. Lainan myöntäminen edellyttää aina hyväksyttyä luottopäätöstä. Esimerkki: Jos
asiakas ottaa 170 000 euron asuntolainan, laina-aika olisi 20 vuotta ja lainan viitekorkona käytetään 12 kk euriborkorkoa, olisi lainan
kokonaiskorko 0,75 % (Kuluttajansuojalain mukaan laskettu todellinen vuosikorko 0,836 %). Luoton ja muiden luottokustannusten
yhteismäärä 184774,10 euroa, sis. Järjestelypalkkion 800 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun 2,70 euroa/maksuerä,
maksuerien lukumäärä 240 kpl. (Tiedot 15.12.2021 tilanteesta)
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. www.danskebank.fi
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29.1.2022 9.16

PÄÄKIRJOITUS

Suomen Farmasialiiton
jäsenlehti
105. vuosikerta
ISSN 1796 6116
Aikakausmedia ry:n jäsen

JULKAISIJA
Suomen Farmasialiitto ry
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki
farmasia@farmasialiitto.fi
www.farmasialiitto.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Maija Pirttijärvi
TOIMITUS
Omnipress Oy
Väritehtaankatu 8
01300 Vantaa
www.omnipress.fi
toimitus@omnipress.fi
ULKOASU
Oona Kavasto/HANK
ILMOITUSMYYNTI
Otavamedia OMA
Myyntipäällikkö
Anne Joukainen
p. 050 3103081
anne.joukainen@otava.fi
Myyntipäällikkö Juha Kurvinen
p. 040 541 5787
juha.kurvinen@otava.fi
Ilmoitusaineisto:
farmasia@omnipress.fi
KANSIKUVA
Eemeli Sarka
PAINO
NewPrint
PAINOSMÄÄRÄ
7 000
Lehden sisältöä ei saa
osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista
lupaa. Toimitus ei vastaa
tilaamatta lähetetyistä
materiaaleista.

Farmasian
ammattilainen –
ja ylpeä siitä
“Joko sinusta pian tulee farmasian tohtori?” Näin kysyi isäni
lempeää ironiaa äänessään, kun opintoni venyivät reilusti
yli normaalin farmaseutin tutkintoon tähtäävän ajan. Farmasia ei ollut unelma-alani, ennemminkin hieman vahingossa ajauduin sitä opiskelemaan. Opiskelijaelämä kiehtoi
enemmän kuin itse opiskelu.
Farmasian tohtoria minusta ei tullut, mutta farmaseutti
lopulta kuitenkin. Osaamiseni ja ammatillinen identiteettini
kasvoi apteekeissa, perusterveydenhuollossa ja yrittäjänä
työskennellessäni. Moniammatillisessa ympäristössä toimiminen toi varmuutta siitä, että me farmasian ammattilaiset
olemme aidosti osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Roolimme
asiakkaan ja potilaan onnistuneen lääkehoidon turvaajana
on merkittävä. Yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa varmistamme lääkitysturvallisuutta.
Farmaseuttien ja proviisorien tehtävä on tärkeä kaikilla
työskentelysektoreilla. Olemme lääkehoidon asiantuntijoita
ja saamme olla ylpeitä osaamisestamme. Me voisimme myös
aivan syystä pitää hieman suurempaa meteliä itsestämme.
Puheenjohtajana koenkin tehtäväkseni varmistaa, että
meitä kuullaan ja meidän asiantuntemustamme arvostetaan. Tähän tarvitsen kuitenkin teidän jokaisen apua. Teillä,
jäsenillämme, on paras ymmärrys siitä, mitä alallamme
tällä hetkellä tapahtuu ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää.
Te näette mahdolliset ongelmakohdat, mutta myös kaikki
hienot mahdollisuudet.
Pidetään siis yhteyttä huolimatta siitä, että emme voi vielä
kasvokkain tavata. Luotan kuitenkin, että sekin aika vielä
koittaa.
Olen vasta puheenjohtajuuskauteni alkutaipaleella, mutta tunnen jo suurta iloa ja ylpeyttä
saadessani edustaa teitä. Kuten Farmasialiitto, myös minä olen teitä jäseniämme varten.

Me voisimme
aivan syystä
pitää hieman
suurempaa
meteliä
itsestämme.

© Farmasialiitto
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HÄN

TEKSTI IINA PYKÄLÄINEN KUVA EEMELI SARKA

Opiskelijan
innostuksesta
puheenjohtajaksi
Proviisori ja tohtori Laura Saarelainen on juuri palaamassa
perhevapaalta töihin lääketutkimuksen pariin IQVIAan.
– Eniten olen kaivannut sosiaalisia suhteita töissä. Olen sen
verran sosiaalinen luonne, ja vauva-arki oli koronan takia erilaista kuin odotin, Saarelainen kertoo.
Äitiysloma ei ole suinkaan pitänyt vantaalaista toimettomana, vaan luottamustoimet oman ammatin parissa ovat pitäneet mielen virkeänä.
Niin on aina ollut opiskeluajoista lähtien, jolloin Saarelainen
lähti mukaan Farmasialiiton toimintaan. Hän harkitsi osallistumista ainejärjestön ja ammattiliiton opiskelijatoiminnan
välillä, ja lopulta jälkimmäinen vei nuoren opiskelijan mennessään. Se tuntui luontevalta vaihtoehdolta oman äidin luottamushenkilötaustan kautta.
Sille tielle on jääty.
Kuopion opiskelijajärjestön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajanakin toiminut Saarelainen löysi paikkansa liiton luottamustehtävistä myös työelämään siirryttyään. Liittovaltuustosta (nykyinen edustajisto) kokemusta on kertynyt useamman
vuoden ajalta.
Viime syksynä aktiivinen liittotoiminta johti kunnianhimoiseen tehtävään edustajiston puheenjohtajana, jota Saarelainen päätyi hakemaan muiden edustajiston jäsenten kannustuksesta.
– Ajattelin, että koska minulla on myös aiemmissa luottamustoimissa puheenjohtajakokemusta, niin näiden vuosien jälkeen olisi hyvä tarttua haastavampaan rooliin.
Uutta hän haluaa kokea myös perhe-elämän saralla.
– Olen harrastanut voimistelua, joten toivon, että pääsisin jossain vaiheessa harrastamaan perhejumppaa
vauvan kanssa.

Näiden vuosien
jälkeen oli
hyvä tarttua
haastavampaan
rooliin.

Laura Saarelainen
› valmistui proviisoriksi Itä-Suomen
yliopistosta vuonna 2014
› väitteli farmasian tohtoriksi vuonna 2018.
Väitöskirja käsittelee bentsodiatsepiinien
käyttötapoja ja haittoja muistisairailla
› suunnittelee ja toteuttaa työkseen lääkeepidemiologisia tutkimuksia kansainvälisessä
yrityksessä IQVIA
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Jäsenkortti 2022
MOBIILIJÄSENKORTTIMME voimassaoloaika on
päivitetty korttiin automaattisesti. Jos sinulta
puuttuu kortti, voit pyytää latauslinkin
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi. Jäsenpalvelusta
saat myös paperisen jäsenkortin, jos sinulla ei
ole mahdollisuutta ladata mobiilijäsenkorttia.

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

Jäsenmaksut
kuntoon
Päivitetty alueohjesääntö
voimaan vuoden 2022 alusta
FARMASIALIITON alueverkostojen toimintaa ohjaava alueohjesääntö uudistettiin syksyllä 2021 luottamustoimisista koostetun
työryhmän ja liiton toimiston sekä hallituksen yhteistyönä.
Tavoitteena oli ajantasaistaa ohjeen sisältö sekä luoda yhtenäisemmät toimintamallit alueille huomioiden samalla kaikkien jäsenten tasapuolinen kohtelu. Jatkossa alueohjesääntöä voidaan
päivittää aiempaa joustavammin ja nopeammin, mikäli havaitaan
kehitystarpeita. Keskeisiä muutoksia uudistetussa ohjeessa ovat
toiminnan yhtenäiset dokumentointikäytännöt sekä periaatteet
tilaisuuksien omavastuiden perinnässä tapahtuman luonteesta
riippuen. Ohjeessa on täsmennetty myös kulukorvausten ja
yritysyhteistyön periaatteita alueverkostojen toiminnassa.
Farmasialiiton toimisto perehdyttää tammikuussa alueverkostojen luottamustoimiset uuteen ohjesääntöön.

Ammattiasiaa korville
Apteekin hyllyltä on Suomen ensimmäinen apteekkialaan liittyvä
podcast-sarja, joka pureutuu alan ilmiöihin ja ajankohtaisiin teemoihin.
Podcastissa farmaseutit Laura Rinta-Jouppi ja Johanna Hakamäki
haastattelevat niin alalta kuin alan ulkopuoleltakin inspiroivia ihmisiä.
Proviisori Veli-Matti Surakan tuore Proviisorin parhaat -podcastsarja puolestaan käsittelee työelämää sekä itsensä ja apteekin kehittämistä.
Ensimmäinen sarja on jo kuunneltavissa esimerkiksi spotifyissa.
Oletko sinä jo löytänyt oman suosikkisi? Vinkkaa meille
hyvistä podcasteistä, niin autetaan kollegoitakin löytämään
tiensä parhaiden sarjojen pariin.
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VUODEN 2022 jäsenlaskut on lähetetty
tammikuun alussa. Jäsenmaksut pysyvät
samoina.
Huomioithan, että viitenumero
muuttuu, joten muista tarkistaa laskusta
numerot ja päivittää ne esimerkiksi tallentamiisi laskupohjiin. Oikean viitenumeron
käyttäminen varmistaa, että jäsenmaksusi
kirjautuvat oikein ja pidät jäsenyytesi voimassa. E-laskuun siirtyminen helpottaa
maksamista, sillä maksutiedot ovat e-laskuissa automaattisesti oikein. Voit vaihtaa
laskut e-laskuiksi tekemällä e-laskusopimuksen verkkopankissasi.
Alennetun jäsenmaksun hakemukset
vuodelle 2021 tulee toimittaa jäsenpalveluun 28.2.2022 mennessä. Hakemuksen
voit tehdä sähköisesti verkkosivujemme
kautta.

?

Mitä mieltä?
Oletko kokenut
työssäsi väkivallan
uhkaa?
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN
VERKKOSIVUILLA FARMASIALEHTI.FI
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MINIDERM
DUO

Lääkkeiden kokonaismyynti kasvoi
vuonna 2020 yhden prosentin
edellisvuoteen verrattuna.

VAHVA JA PEHMEÄ IHO
KAIKENIKÄISILLE

UUTUUS!
SVkorvattava*

Kaksivaikutteinen:
sisältää 20 %
glyserolia ja
2 % karbamidia

Omavastuukorotus
laski diabeteslääkkeiden käyttöä

Vahvistaa ihoa**
Hyvin siedetty**
Vähentää kuivan
ihon kutinaa

* Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa
** A comparison of three types of emollients on the skin
barrier of patients with a history of atopic dermatitis.
Posteri nr P0197 esiteltiin EADV:n virtuaalikongressissa
29/9–2/10 2021
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Säilöntäaineeton

Vuonna 2017 diabeteslääkkeet insuliinia lukuun ottamatta siirrettiin ylemmästä erityiskorvausluokasta
(100 %) alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %).
Koko maan tasolla tyypin 2 diabeteslääkkeiden keskimääräinen kulutus väheni omavastuukorotuksen jälkeen
hieman, mutta insuliinin kulutuksessa ei havaittu kasvua.
Tutkimusten perusteella diabetesta sairastavat olivat
omavastuun korotuksen jälkeen aiempaa tyytymättömämpiä hoitoonsa. Pohjois-Karjalassa potilaiden hoitotasapainossa havaittiin heikkenemistä. Diabeteslääkkeitä käyttävät kokivat muutoksen jälkeen lääkkeiden
hankintaan liittyviä taloudellisia vaikeuksia aiempaa yleisimmin, ja myös toimeentulotuen maksusitoumuksen
käyttö tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostamisessa yleistyi.
Muutoksella tavoiteltiin 20 miljoonan euron säästöjä
lääkekorvausmenoista. Siihen liittyvät riskit, kuten epätarkoituksenmukaiset muutokset lääkehoitoihin sekä
taloudelliset vaikeudet kotitalouksille, ovat toteutuneet
Itä-Suomen yliopiston sekä Kelan ja Turun yliopiston
tekemien tutkimusten perusteella ainakin osin.

29.1.2022 9.28
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Juha Rehula luotsaa
Farmasialiittoa
kevääseen 2023 asti.
Politiikasta monelle
tuttu mies tuntee järjestömaailman, mutta
ammattijärjestössä
hän työskentelee
ensimmäistä kertaa.

Toimitusjohtaja varmistaa arjen sujumisen
Juha Rehula aloitti Farmasialiitto-konsernin väliaikaisena toimitusjohtajana, Farmasialiiton Palvelut
oy:n toimitusjohtajana ja Farmasialiitto ry:n toiminnanjohtajana tammikuun alussa.
– Minun tehtäväni on toimia asiantuntijaorganisaation esimiehenä, vastata taloudesta ja resursseista, Rehula kuvailee.
Hän kiittää heti ensimmäisten työpäivien jälkeen
yhteistyötä tuoreen puheenjohtajan Maija Pirttijärven kanssa.
– Meillä on selkeä työnjako ja roolit. Maija on farmasian asiantuntija ja liiton kasvot esimerkiksi edunvalvonnallisissa asioissa. Minä varmistan arjen sujuvuuden ja ratkon vastaantulevia tilanteita.
Politiikasta monien tuntema, ministerinäkin pariin
otteeseen toiminut Rehula siirtyi Farmasialiittoon
Pukkilan kunnanjohtajan pallilta. Kuntahallinnossa
hän on työskennellyt myös ennen poliittista uraansa.

Uudistettu
Yhteiskunnallinen
lääketutkimus
-menetelmäkirja
löytyy nyt Heldasta!
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Vaativista tehtävistä huolimatta aikaa on jäänyt myös
järjestötyölle.
– Toimin Kuntoliikuntaliiton puheenjohtajana
vuosina 2010-2012, jolloin valmistelimme Kuntourheiluliiton, Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä
Nuori Suomi ry:n yhdistymistä uudeksi Valo ry:ksi.
Suomen Hippoksen puheenjohtajana vuosina 20182020 erityisesti viimeinen vuosi oli koronan takia
poikkeuksellinen, kun Suomessa peruttiin ravit
ensimmäisen kerran raviurheilun historiassa, Rehula
antaa muutaman esimerkin järjestökokemuksestaan.
Eikä tietenkään pidä unohtaa kahdeksaa vuotta
Keskustan varapuheenjohtajana, jonka vastuulle
kuului muun muassa järjestötoiminta.
– Ammattijärjestökokemusta minulla ei ole,
mutta tietyt toimintamallit ovat samoja – ja aina on
ennen kaikkea kyse siitä, että järjestö on olemassa ja
toimii jäsenistönsä hyväksi.

Skannaa
koodi

29.1.2022 9.28
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Eettinen pähkinä

Miten puuttua astmalääkkeiden liikakäyttöön, kun
asiakas ei kykene ottamaan vastaan ohjeita?
Kysymys: Apteekin asiakas on ikääntyvä, lievästi kehitysvammainen henkilö, joka asuu itsenäisesti kunnallisen kotihoidon tukemana. Hänellä on yleinen edunvalvoja. Hän sairastaa astmaa ja hänellä on käytössään
useita inhalaatiomuotoisia astmalääkkeitä. Ongelmana
on niiden pitkään jatkunut massiivinen liikakäyttö. Esim.
kuukauden käyttöön tarkoitettu inhalaattori riittää vain
5 päiväksi.
Asiakas ei ole yhteistyökykyinen, minkä vuoksi tilanne
on erittäin haasteellinen. Hän ei ota vastaan opastusta

Vastaus: Kysymys osoittaa, kuinka hankalia
kahdeksi vuodeksi kirjoitetut reseptit voivat
olla seurannan kannalta. Jos potilas ei syystä
tai toisesta kykene lääkkeen oikeaan käyttöön
ja hakee lääkkeitä runsaasti ilman Kela-korvauksia, on toimitusmäärien seuranta apteekissakin hankalaa. Näissä tapauksissa on syytä
laskea jäljellä oleva lääkemäärä kappaleina,
jotta resepti ei olisi kaksi vuotta voimassa oleva
avoin valtakirja ostaa lääkkeitä yli sen määrän,
joka ylittää reseptiin tai valmisteyhteenvetoon
kirjatun maksimiannostuksen perusteella lasketun määrän.
Lääkäri on tietoinen ongelmasta. Kysymyksestä ei ilmene, onko apteekista oltu lääkäriin suoraan yhteydessä. Apteekki on yrittänyt
puuttua asiaan neuvonnan keinoin, mutta se ei
ole tuottanut tulosta. Asiakasta ei voida myöskään jättää kokonaan ilman lääkettä, vaikka
edellisestä hakukerrasta olisi kulunut vasta
muutama päivä.
Mikäli kyse on pelkästään avaavien lääkkeiden väärinkäytöstä, olisi tärkeä selvittää
oikean annostelutekniikan ja lääkevalinnan
lisäksi myös käyttääkö asiakas avaavaa lääkettä jonkin muun ahdistusoireen helpottami-

inhalaatiotekniikasta, eikä hahmota eri lääkkeiden käyttöaiheita ja annosteluja. Olemme useita kertoja neuvotelleet asiasta kotihoidon työntekijöiden kanssa. Myös hoitava lääkäri on tietoinen asiakkaan tilanteesta.
Koska emme ole voineet jättää asiakasta ilman lääkkeitäkään, olemme toimittaneet niitä ilman Kela-korvausta.
Tilanne kuitenkin on nyt jo niin pitkittynyt, että haluaisimme neuvottelukunnan mielipiteen. Kysymys siis
kuuluu, kuinka kauan voimme jatkaa tällä tavalla ja mikä
on meidän roolimme asiakkaan hoitoketjussa?

seen. Astmalääkkeet eivät aiheuta fyysistä riippuvuutta, mutta eräänlainen psyykkinen riippuvuus voi syntyä siitä ahdistavasta ajatuksesta, että hengitystiet saattavat menevät tukkoon. Asiakkaan astman hoidon kokonaisuus
herättää kysymyksiä, etenkin hoitavan lääkkeen käytön ja astmatasapainon osalta. Olisiko
lääkehoitoa mahdollista yksinkertaistaa niin,
että asiakas selviäisi siitä paremmin?
Lääkäri on näissä kysymyksissä avainasemassa ja hänen tulisi saada apteekin ja kotihoidon havainnot tietoonsa. Neuvottelukunnan mielestä tapauksessa on ilmeinen
tarve moniammatilliselle palaverille, jossa lääkäri, kotihoito ja apteekki yhdessä pohtisivat
ratkaisuvaihtoehtoja lääkkeiden käytön järkevöittämiseksi. Eettisen ohjeen nro VII mukaan
farmaseuttinen henkilökunta osallistuu aktiivisesti ja yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja
lääkitysturvallisuuden ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseen, tunnistaa ongelmia, sekä
tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.
Asiakas saattaa tarvita kotihoidon tukea
annostelukertojen toteuttamiseen ja pohditta-
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vaksi voi tulla, onko asiakkaan edun mukaista,
että hän hakee lääkkeet itse apteekista.
Apteekki voi tarvittaessa neuvoa kotihoidon
hoitajia inhaloitavien lääkkeiden oikeasta
käyttötekniikasta asiakasohjauksen tueksi.
Asiakkaalla on yleinen edunvalvoja. Ei ole
tiedossa, edustaako hän asiakasta vain taloudellisissa asioissa vai ottaako hän kantaa myös
terveydenhoitoon. Varmastikaan ei ole asiakkaan etu, terveydellinen eikä taloudellinen,
että hän ostaa ylimäärin astmalääkkeitä ei-korvattavana. Pystyisikö hän vähentämään lääkeostojaan, jos reseptissä olisi rajoitus? Lääkärin kanssa olisi hyvä jutella tästäkin mahdollisuudesta.
Neuvottelukunta ehdottaa, että syntynyt
ongelmatilanne pyritään purkamaan hallitusti
ja suunnitellusti moniammatillisessa yhteistyössä. Lääkehoito ja sovittu toimintamalli
keskustellaan asiakkaan kanssa selkeästi ja toimitaan sen jälkeen toimintamallissa kuvatulla
tavalla johdonmukaisesti.

Herättikö kannanotto ajatuksia
tai mielipiteitä? Lähetä postia
neuvottelukunnalle.

Uusi sovellus
tuo alueelliset
lääkekustannukset
tarkasteltavaksi
KELAN reseptitiedostoon ja Fimean tukkumyyntirekisterin
tietoihin perustuvan sovelluksen avulla lääkekustannusten
kehittymistä voi tarkastella koko maan tai alueellisella tasolla.
Sillä saa selposti tilannekuvan niistä lääkkeistä, joiden kustannukset ovat kasvaneet ja vähentyneet eniten. Sovellus sisältää
tiedot sekä avo- että laitoshoidossa käytetyistä lääkkeistä.
Sovellus on avoin kaikille ja sen käyttö on maksutonta. Se
on tarkoitettu lääkealan viranomaisille, arviointi- ja lääkehankintatyötä tekeville sekä kaikille lääkealan toimijoille. Sen tarjoamaa tietoa voi käyttää esimerkiksi tunnistamaan lääkkeitä,
joiden kustannuskehitykseen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota.
– Yksi lääkeasioiden uudistuksen tärkeä tavoite on tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen. Kelan
ja Fimean yhteistyön tavoitteena on olemassa olevan datan
jalostaminen merkitykselliseksi tiedoksi, kertoo Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen tiedotteessa.
Nyt julkaistu sovellus toimii vuosien 2017–2020 tietojen
perusteella. Vastaisuudessa tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Lääkesovellus löytyy osoitteesta laaketieto.kela.fi

Ammattieettiselle neuvottelukunnalle
voi lähettää kannanottopyyntöjä
apteekkitoimintaan liittyvistä
eettisistä kysymyksistä
(info@apteekkariliitto.fi).
Neuvottelukuntaan kuuluvat TT,
yliopistonlehtori Janne Nikkinen
(puheenjohtaja), farmaseuttinen
johtaja Charlotta Sandler (pääsihteeri), proviisori Johanna Salimäki
(sihteeri), apteekkari Sari Eerikäinen,
apteekkari Leena Penttilä, proviisori
Johanna Kaasinen ja farmaseutti
Kirsi Kotokorpi.
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NAPSITUT

Työsuhdeneuvonta vastaa

Oikeus kehityskeskusteluun
Valtiolla työskentelevillä virkamiehillä ja
työntekijöillä on työehtosopimuksen
mukainen oikeus kehityskeskusteluun.

K

ehityskeskustelut ovat nykypäivänä tavallinen
ja luonnollinen, jos ei jopa erottamaton, osa
työvuoden kulkua. Kehityskeskusteluissa arvi
oidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista,
työssä suoriutumista sekä suunnitellaan seuraavan
vuoden toimenpiteitä ja painopisteitä yksittäisen
työntekijän näkökulmasta, mutta organisaation stra
tegia ja tavoitteet huomioiden. Kehityskeskusteluilla
on myös keskeinen merkitys henkilöstön osaamisen ja
suoriutumisen johtamisessa. Kehityskeskustelut ovat
näin ollen myös tärkeä johtamisen väline.
Kehityskeskustelu on ennalta valmisteltu tilai
suus, jossa esimies ja työntekijä keskustelevat ja
tekevät yhteiset johtopäätökset menneen kauden
suoritustason perusteella. Keskustelussa sovitaan
uusista tavoitteista ja arvioidaan yli kehityskeskuste
lukauden kestävien tavoitteiden edis
tymistä ja käsitellään työuraan liit
tyvät asiat.
Kehityskeskusteluissa työnteki
jällä on mahdollisuus tuoda esille
omia näkemyksiään työtehtävistään,
työtehtävistä suoriutumisestaan,
mielenkiinnon kohteistaan samoin
kuin tulevaisuuden suunnitelmistaan
työhön ja työtehtäviin liittyen. Omaa
työroolia ja vastuuta sekä työnjakoa
on mahdollista selkiyttää kehityskes
kusteluissa.
Keskustelujen tavoitteena on
yhteisymmärrys esimiehen ja työn
tekijän välillä, ja myös palautteen
saaminen ja antaminen. Kehityskeskustelut ovat
aina luottamuksellisia. Ei ole olemassa yhtä ainoaa
oikeaa tapaa käydä kehityskeskusteluja, vaan kehi
tyskeskustelut muotoutuvat keskustelua käyvien
osapuolten mukaan.

löstön osaamista kehitetään ja vahvistetaan henki
löstövoimavarojen strategisella johtamisella. Työ
elämä 2020 -hankkeen tuottamien toimintamal
lien hyödyntäminen ja elinikäisen oppimisen tuomat
mahdollisuudet nähdään tärkeinä. Näillä voidaan
parantaa virastojen toiminnan tuottavuutta, tulok
sellisuutta sekä kannustaa henkilöstöä jaksamaan
työelämän rakenteiden muuttuessa. Kehityskeskus
teluilla on tässä oma tärkeä roolinsa.
Kehityskeskustelut eivät perustu työlainsäädän
töön eikä niistä läheskään aina ole määräyksiä työeh
tosopimuksissa. Tällöin kehityskeskustelut ovat osa
organisaation henkilöstöhallintoa ja kuuluvat työn
antajan direktio-oikeuden piiriin.
VALTION TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUS sisältää
määräykset jokaiselle virkamiehelle ja työntekijälle
kuuluvasta oikeudesta vuosittaiseen kehityskeskus
teluun. Määräysten mukaan jokaisella virkamiehellä
ja työntekijällä on oikeus vuosittaisten kehityskes
kustelujen käymiseen osana hyvää
johtamista ja esimiestyötä. Suosituk
sena on, että kehityskeskusteluiden
ja muiden yhteistoiminnallisten kes
kusteluiden yhteydessä kiinnitetään
erityistä huomiota koko henkilöstön
osaamistarpeisiin, mahdollisuuksiin
kehittyä tehtävissään sekä ennakoita
viin viraston toiminnassa tapahtuviin
muutoksiin.
Ikääntyneiden työntekijöiden koh
dalla kehityskeskusteluissa tulee
myös käydä läpi työuran pidentä
mistä tukevia toimenpiteitä vähin
tään viisi vuotta ennen arvioitua eläk
keelle jäämistä tai heidän täytettyään
58 vuotta. Kehityskeskustelussa esille nousseiden
toimenpiteiden pohjalta voidaan tarvittaessa laatia
yksilöllinen etenemismalli (työurasuunnitelma),
jossa huomioidaan erilaisia työhön (työtehtävät, työ
olosuhteet, työajat jne.) ja työuralla jatkamiseen liit
tyviä kehittämistarpeita sekä osaamisen siirtäminen.

Kehitys
keskustelut
ovat aina
luottamuksellisia.

MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ ja digitalisaatio
vaikuttavat virastojen osaamistarpeisiin. Henki

Minna Hälikkä
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1

JÄSENNÄ
TAVOITTEESI

Jäsennä tavoitteesi erityisesti
asiantuntijana kehittymisen ja
urasuunnittelun näkökulmasta
ja peilaa niitä työnantajan mahdollisuuksiin esimerkiksi työnkierron, koulutuksen tai uusien
projektien valossa.

OLE REHELLINEN

NAPSITUT

VIISI VINKKIÄ
ONNISTUNEESEEN
KEHITYSKESKUSTELUUN:

VALMISTAUDU

Valmistautuminen etukäteen varmistaa parhaan lopputuloksen. Valmistautuessa kannattaa käydä läpi edellisen keskustelun muistiinpanot ja erityisesti yhdessä
sovitut asiat ja arvioida niiden toteutumista. Katseen
kääntäminen seuraavaan vuoteen ja sen painopisteisiin auttaa hahmottamaan niitä asioita, joihin keskustelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Valmistaudu
antamaan palautetta esimiehelle ja saamaan sitä myös
itse. Rakentavasti annettu palaute puolin ja toisin tukee
keskustelun tavoitteita ja syventää yhteistyötä. Työssä
kuormittumiseen ja jaksamiseen liittyvistä asioista kannattaa ehdottomasti puhua ja huomioida niiden vaikutus seuraavan vuoden painotuksissa. Kun jaksamiseen
liittyvistä asioista on sovittu ja ne on kirjattu myös ylös,
on niihin helpompi myös palata ongelmatilanteissa.

4

Kehityskeskustelussa kannattaa olla rehellinen, paitsi itselleen myös esimiehelle. Eri vaihtoehtoja on syytä tuoda
myös avoimesti ja rohkeasti esille. Jokin sellainen vaihtoehto, jota työnantaja ei ole itse tuonut esille, voi olla täysin
toteuttamiskelpoinen, kun sen perustelee asianmukaisesti.
Kannattaa olla avoin ja rohkea. Puolin ja toisin tulee pitää
mielessä, että kysymyksessä on työrooliin liittyvän työsuorituksen, ei henkilön ja hänen persoonansa, arviointi.
Kehityskeskustelun onnistumisen edellytyksenä on, että
keskustelulle on varattu riittävästi aikaa. Keskustelua varten
tulee olla rauhallinen tila, jossa ei ole ulkoisia häiriötekijöitä.

5

PIDÄ KIINNI
OIKEUDESTASI

Oikeus kehityskeskusteluun on kirjattu työ- ja virkaehtosopimukseen.
Työntekijällä on näin ollen oikeus ja
esimiehellä velvollisuus niiden käymiseen. Jos esimies ei pyynnöistä
huolimatta suostu käymään keskustelua, voi asiasta organisaatiosta riippuen ilmoittaa joko yrityksessä henkilöstöhallintoa hoitavalle taholle tai
esimiehen esimiehelle ja vaatia asian
korjaamista.

SOVITUT ASIAT
PAPERILLE

Kehityskeskustelujen tärkein vaihe on loppuyhteenveto. Loppuyhteenvedossa kerrataan ja vedetään tarkasti yhteen se, mitä
keskusteluissa on sovittu. On erittäin tärkeää, että kummallakin osapuolella on
selkeä käsitys tulevaisuuden odotuksista ja
toteutumisen seurannasta. Asiat pitää kirjata kehityskeskustelulomakkeelle. Kehityskeskustelun jälkeen sovittuja asioita on
lähdettävä toteuttamaan.
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?

Happosalpaajat –
tarpeen vai ei?

ASIAKAS APTEEKISSA
TEKSTI SARA KINNUNEN JA KAROLIINA KUUSJÄRVI

ENEMMÄN kuin joka kymmenes kokee
närästysoireita vähintään kerran viikossa. Närästys on oire refluksitaudista,
mikäli oireita esiintyy viikoittain. Närästyksen aiheuttaja on ruokatorveen nouseva hapan mahaneste. Närästys tuntuu
polttavana tunteena rintalastan takana
ja se voimistuu yleensä ruokailun jälkeen. Närästäviä ruoka-aineita ovat esimerkiksi kahvi, alkoholi sekä mausteiset
ja rasvaiset ruuat. Lisäksi närästystä
voivat pahentaa makuulla olo, kumartelu, nostelu sekä kiristävät vaatteet.
Ennen lääkkeen valintaa tulee selvittää asiakkaan muu lääkitys, sillä happosalpaajat voivat vaikuttaa muiden
lääkkeiden pitoisuuksiin muuttamalla
niiden metaboliaa tai vaikuttamalla
lääkkeiden imeytymiseen muuttamalla
mahalaukun pH:ta.
Lisäksi tulisi selvittää, miten voimakkaita oireet ovat olleet, kauanko närästysoireet yleensä kestävät ja onko
asiakas yrittänyt lievittää niitä jotenkin.

Lääkkeet

Mahalaukussa protonipumpun estäjät
(PPI-lääkkeet) reagoivat palautumattomasti parietaalisolujen SH-ryhmien
kanssa. Tämä estää mahahapon perus
erityksen lisäksi myös stimuloitua eritystä lähes täysin. Protonipumpun
estäjät ovat aihiolääkkeitä, eivätkä ne
kestä mahalaukun happamuutta, minkä
takia ne otetaan enterotabletteina. Esi-

25-vuotias nainen pyytää apua närästykseen. Hän kuvaa
oireiksi kylläisyyden ja turvotuksen tunteen sekä rintalastan
taakse paikantuvan poltteen. Oireet ilmaantuvat pari kertaa
kuukaudessa, kun hän on ollut ulkona syömässä ystävien
kanssa. Kaveri on suositellut Somac®-valmistetta, ja
kehunut sen olevan tehokkain itsehoitolääke. Asiakas ei ole
aikaisemmin käyttänyt närästyslääkkeitä.

merkkejä lääkeaineista ovat omepratsolia sisältävä Losec®, esomepratsolia
sisältävä Esomeprazol Orion® ja lanso
pratsolia sisältävä Zolt®.
PPI-lääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Päänsäryn lisäksi esiintyviä
mahdollisia haittoja ovat ruuansulatuskanavan oireet, kuten ummetus,
ripuli ja pahoinvointi. Käytön lopettamisen jälkeen mahahapon eritys saattaa
lisääntyä, mikä voi lisätä riskiä mahalaukun kasvaimille.
Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa eivät ole iso käytännön

PPI-lääkkeet ovat
yleensä hyvin siedettyjä.
ongelma, sillä PPI-lääkkeiden puoliintumisaika plasmassa on lyhyt ja vaikutukset CYP-entsyymijärjestelmään suhteellisen vähäiset. Lääkeinteraktiot
muiden CYP2C19 järjestelmän kautta
metaboloituvien lääkkeiden kanssa ovat
kuitenkin mahdollisia.
Pikäaikaisen PPI-lääkkeen käytön
(yli kaksi kuukautta) jälkeen mahalaukun haponeritys on tavallista runsaampaa parin kuukauden ajan. Sen seu-

rauksena oireilu voi uusiutua ja johtaa
väliaikaiseen PPI-lääkeriippuvuuteen.
Pitkäaikainen PPI-lääkitys suositellaan
lopetettavan asteittain.

Lääkkeiden valintaan
vaikuttavat seikat

Cochrane-katsauksen mukaan ihmiset,
joilla on lievää tai ajoittaista närästystä,
voivat saada oireisiinsa riittävän helpotuksen antasidien ja elämäntapojen
muuttamisen avulla. Asiakkaan närästysoireet vaikuttavat lieviltä ja ne esiintyvät suhteellisen harvoin, joten hänelle
ei ole syytä suositella happosalpaajia.
Asiakas tietää, että rasvainen ruoka on
närästyksen aiheuttaja, joten hänelle
voisi suositella tarvittaessa otettavia
antasideja, kuten Rennie®. Asiakas voisi
ottaa lääkkeen ehkäisemään närästysoireita noin tunti aterian jälkeen. Antasidien vaikutus perustuu suolahapon
neutraloimiseen, joten vaikutus alkaa
nopeasti lääkkeen ottamisen jälkeen.
Mahalaukun suolahapolla on useita
tärkeitä tehtäviä, kuten infektiosuojana toimiminen ja elimistölle tärkeiden
ravintoaineiden imeytymisen edistäminen, joten suolahapon erityksen esto
ei joka tilanteessa ole järkevää. Vakavissa tilanteissa PPI-lääkkeiden hyödyt
ovat suurempia kuin haitat, mutta lievissä tapauksissa tarvittaessa otettavilla
lääkkeillä saadaan kokonaisuuden kannalta parempi lopputulos.

Lähteet: Duodecim lääketietokanta. www.terveysportti.fi • Itselääkitys. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016. www.kaypahoito.fi • Mustajoki P.: Tietoa potilaalle: Närästys. Lääkärin tietokanta. Lääkärikirja Duodecim, 2019 • Nissinen M.: Protonipumpun
estäjät lääkemarkkinoilla yli kaksi vuosikymmentä. Aikakauskirja Duodecim 127(8):785-92, 2011 • Sigterman K., Van Pinxteren B., Bonis P., Lau J., Numans M.: Short-term treatment with
proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane Systematic Review
– Intervention 2013. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002095.pub5 • Ylävatsavaivat ja refluksioireet. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen
Gastroenterologiayhdistyksen asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. www.kaypahoito.fi
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PUHEENJOHTAJISTOLTA
Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Asiakkaalle
kerrottavia
asioita:
› 1–2 tablettia
pureskellaan tai
annetaan hitaasti liueta
suussa.
› Lääkkeettömiä
hoitokeinoja ovat
oireita aiheuttavien
ruoka-aineiden ja
kiristävien vaatteiden
välttäminen.
› Päivittäisenä
itsehoitona lääkkeitä
voi käyttää kaksi
viikkoa. Mikäli oireet
jatkuvat pidempään,
haittaavat elämää
tai esiintyy muita
oireita, kuten
nielemisvaikeuksia,
laihtumista, oksentelua
tai äkillistä rintakipua,
on syytä hakeutua
lääkäriin.
› Äkillinen rintakipu
saattaa olla merkki
sepelvaltimotaudista
tai sydäninfarktista.

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

› Rennie® otetaan
tunti ruokailun jälkeen.

Terveisiä uudelta
edustajistolta
Farmasialiiton uuden edustajiston kausi pyörähti käyntiin marraskuussa. Kokouksessa kuultiin monia mielenkiintoisia puheenvuoroja, ja
tuttuun tapaan esimerkiksi talousarvio herätti paljon keskustelua. Virus,
joka jääköön nimeämättä, sekoitti pakkaa juuri ennen kokousta uusilla
kokoontumisrajoituksilla. Etäkokousmahdollisuuden ansiosta pystyin
osallistumaan kokoukseen samalla, kun olin kotona turvallisesti lapseni
kanssa.
Lähdin mukaan edustajiston (silloisen liittovaltuuston) toimintaan
jo opiskelija-aikoina. Useampi vuosi näissä hommissa on siis vierähtänyt. Ensimmäisissä kokouksissani arastelin puheenvuoron käyttöä,
mutta käsiteltävien asioiden tultua tutuksi
on ollut koko ajan helpompaa olla äänessä
kokouksen aikana. Jos käsiteltävät aiheet
ovat olleet vieraita, niin muiden edustajien
kanssa etukäteen pohtimalla ja kokousten
aikana kyselemällä ne ovat tulleet niin
tutuiksi, että on voinut olla luottavaisin
mielin mukana päätöksenteossa. Virallisesta merkityksestään huolimatta edustajiston kokoukset ovat rentoja ja keskustelua
on voitu käydä avoimesti.
Ensimmäisessä kokouksessaan edustajisto valitsi hallituksen, joka puolestaan
aloitti kautensa tammikuun alussa. Osa
uuden edustajiston jäsenistä siirtyi hallitukseen, minkä seurauksena
edustajistossa on tilaa uusille jäsenille. Päätimmekin kokouksessa, että
järjestämme tänä vuonna edustajiston täydennysvaalit.
Miksi hakea mukaan edustajiston jäseneksi? Edustajisto on se paikka,
jossa jäsenet linjaavat Farmasialiiton toimintaa. Edustajisto on liiton
ylin päättävä elin, eli viime kädessä me jäsenet päätämme, miten liitto
toimii ja miten toimintaa kehitetään. Farmasialiiton tehtävähän on palvella meitä jäseniä. Liiton sääntöjen mukaan edustajistossa tulee olla
jäseniä eri työskentelysektoreilta, joten eri työtehtävissä työskentelevien farmaseuttien ja proviisorien ääni tulee kuulluksi. Kokouksia edustajistolla on kahdesti vuodessa ja kokouksissa on erinomainen mahdollisuus nähdä muita kollegoja.
Laitathan ehdolle asettumisen korvan taakse! Edustajiston kausi on
nelivuotinen, joten ehdit hyvin olla mukana keskusteluissa ja päätöksenteossa. Mikään työskentelysektori tai elämäntilanne ei ole este tässä
mielenkiintoisessa tehtävässä toimimiselle.

Viime kädessä
me jäsenet
päätämme,
miten liitto
toimii.

LAURA SAARELAINEN

Farmasialiiton edustajiston puheenjohtaja
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Ratkaisujen
tekijä
Tarja Tukiaisen on pitänyt Kelassa työn
monipuolisuus, säännölliset työajat ja
työnantajan joustavuus.
TEKSTI TIINA PARIKKA KUVAT SALLA SEESLAHTI

J

oustava ja luotettava työnantaja sekä säännöllinen päivätyö. Näillä sanoilla Tarja Tukiainen
kuvailee Kelaa, jossa hän on työskennellyt etuuskäsittelijänä pian neljännesvuosisadan ajan.
Kun Tukiainen valmistui farmaseutiksi Kuopion (nykyisin Itä-Suomen) yliopistosta vuonna
1992, Suomessa elettiin laman syvintä aaltoa. Polvijärveltä kotoisin oleva Tukiainen muutti miehensä kanssa Joensuuhun ja sai lähiympäristön
apteekeista eri pituisia sijaisuuksia.
– 1990-luvun loppupuolella kollegani vinkkasi, että Joensuun
Kelaan on tulossa paikka hakuun. Vaikka kyseessä oli vain puolipäivätyö, se oli kuitenkin nimenomaan päivätyötä myöhäisten iltavuorojen sijasta. Kahden pienen lapsen äitinä vaihtoehto tuntui
hyvältä, Tukiainen muistelee.
Hän tuli valituksi tehtävään ja on samassa työpaikassa edelleen.
– Arvostan yhä päivätyötä. Meillä on liukuva työaika, joka on aina
helpottanut työn ja muun elämän yhteensovittamista. Tarvittaessa
työnantaja on muutoinkin ollut hyvin joustava, Tukiainen kiittää.

Ei kahta samanlaista päivää

Etuuskäsittelijän työnkuva Kelassa on laaja. Siihen kuuluu lääkekorvausten maksaminen, apteekkitilitykset sekä lääkekorvaus
oikeuspäätökset ja päätöksiin liittyvien valitusten käsittely. Lisäksi
farmaseutit toimivat toimeentulotuen tiimille asiantuntijoina lääkeasioissa ja neuvovat lääkekorvauksissa apteekkien henkilökuntaa
puhelimitse.
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Joustavat työajat on yksi
niistä tekijöistä, jotka ovat
pitäneet Tarja Tukiaisen
Kelan palveluksessa jo pian
neljännesvuosisadan ajan.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Päätöksenteon raamit tulevat paitsi
Kelan päätöksistä, myös muiden viranomaisten tekemistä ratkaisuista, kuten
Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksistä.
– Kelan sivuilta löytyy ihan julkisena tietona lääkkeiden korvausoikeuksien edellytykset. Korvausoikeuspäätöksiä tehdessä arvioimme näiden edellytysten täyttymistä ja tarvittaessa konsultoimme asiassa asiantuntijalääkäriä,
Tukiainen kuvailee työtään ja jatkaa:
– Kaikilla lääkkeillä ei ole vahvistettua hintaa. Maahantuoja ei ehkä ole
hakenut lääkkeelle korvattavuutta,
hinnan vahvistus on rauennut ajan
myötä tai lääke on haettu pois korvattavuuden piiristä. Näitä lääkkeitä mekään
emme tietenkään voi korvata, Tukiainen
antaa esimerkin.
Asiantuntijalääkäreiden konsultoinnin lisäksi lainsäädännön tulkintaa
voidaan tarvittaessa varmistaa Kelan
terveydenhuoltoetuuksien osaamis
keskuksen lääkeryhmästä.
– Tiedonkulku terveydenhuollon eri
toimijoiden välillä on tärkeää. Olemme
pyrkineet pitämään kynnyksen matalana molempiin suuntiin, vaikka meillä
ei olekaan esimerkiksi kuntoutus
etuuden tapaan järjestäytynyttä rakennetta, kuten säännöllisiä tapaamisia,
keskenämme, Tukiainen selittää.
Ison osan päätöksistä etuuskäsittelijät tekevät kuitenkin itsenäisesti.

Hyvä tiimi
etäisyyksistä huolimatta

Toisin kuin moni kuvittelee, etuuskäsittelijät keskustelevat paljon myös suoraan asiakkaiden kanssa, joiden korvauspäätöksiä he käsittelevät.
– Tämä työ vaatii asiakaslähtöistä

otetta. Meidän pitää osata perustella
päätökset ymmärrettävästi ja pystyä
niistä tarvittaessa myös keskustelemaan. Olen asiakkaisiin yhteydessä
lähes päivittäin, Tukiainen korostaa.
Tukiainen toimii myös neuvonta-
apuna muille käsittelijöille sekä kouluttaa ja perehdyttää uusia käsittelijöitä.
– Täällä Kelan itäisessä vakuutuspiirissä meitä on 25 etuuskäsittelijää
useammassa toimipisteessä. Meillä
on hyvä, kokenut tiimi, jossa voimme
tukea toisiamme ja käydä uusia asioita
yhdessä läpi. Esimerkiksi uusia korvausoikeusnumeroita tulee kuukausittain,
eli uutta opittavaa on jatkuvasti, Tukiainen sanoo.
Hän on työuran aikana toiminut
myös esimiehenä, mutta luopui esimiestyöstä muutama vuosi sitten organisaatiomuutoksen yhteydessä.
– Päädyin tuossa yhteydessä valitsemaan asiantuntijatyön, Tukiainen
toteaa.

Tarja
Tukiainen
› Syntynyt Polvijärvellä
› valmistui farmaseutiksi
1992
› työskennellyt Kelassa
vuodesta 1998
› Perheeseen kuuluu mies
ja kaksi aikuista lasta
› Harrastuksina hiihto,
suunnistus ja kävely
sekä hölkkääminen
metsässä

Työpäivän jälkeen
Tarja Tukiainen suuntaa
metsään. – Metsässä
on jotain erityisen terapeuttista, hän sanoo.

Sähköinen maailma

Kun Tarja Tukiainen aloitti Kelassa
1990-luvun lopulla, hakemukset käsiteltiin paperisina, mutta nykysin kaikki
hakemukset käsitellään sähköisinä.
Myös kommunikointi kollegoiden
kanssa etäyhteyksien välityksellä oli
tuttua jo ennen koronaa.
– Olemme fyysisesti eri paikoissa ja
siksi keskustelut käydään ruudun välityksellä, Tukiainen sanoo.
Kelassakin kaikki kynnelle kykenevät
siirtyivät etätöihin jo lähes kaksi vuotta
sitten.
– Minulla ei ollut mahdollisuutta
siirtyä kotiin tekemään töitä, joten olen
käynyt työpaikalla koko ajan. Onneksi
tänne jäi muutama muukin työtoveri,

Apteekkikokemus on välttämätön
pohja tälle työlle.

niin on voinut jonkun kanssa välillä
vaihtaa pari sanaa ihan livenäkin.
Vaikka etäyhteyksillä kommunikointi
on ollut meillä arkea jo pitkään, kyllähän se muutti luonnettaan, kun iso osa
oli mukana kotoa käsin.

Työ opettaa

Uusien kollegoiden hyvä perehdyttäminen on Tukiaiselle kunnia-asia jo
siksi, että hän sai itse niin hyvän tuen
työuran alkuvaiheessa.
– Lääkevalmisteet tulevat tutuiksi
jo koulussa, mutta minusta apteekki
kokemus on välttämätön pohja tälle
työlle. Hyvä perehdytys ja tiimin tuki
auttavat sitten alkuun ja työ toki opettaa
tekijäänsä, Tukiainen pohtii.
Työnantaja on tarjonnut paljon koulutusta ja mahdollisuuksia kehittää
itseään. Tukiainen on ollut kiinnostunut myös itse kouluttamaan muita, ja
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siihenkin on annettu tilaisuus.
Itsenäistä työskentelyotetta ja uskallusta tehdä päätöksiä työ Kelassa kuitenkin vaatii.
– Vaikka meillä on hyvä tiimi, päätöksiä pitää pystyä tekemään itsenäisesti. Meillä on työjonot, joista kukin
ottaa uuden päätöksen käsiteltäväksi
sitä mukaa kun saa edellisen hoidettua,
Tukiainen kuvailee ja jatkaa:
– Alkuun sitä saattoi pohtia vielä kotonakin, oliko jonkin päätöksen osannut
perustella riittävästi. Nyt ne asiat jäävät
kyllä hyvin työpaikalle, kun ovi päivän
päätteeksi sulkeutuu perässä.
Istumatyön vastapainoksi hän
suuntaa vapaa-ajalla luontoon, talvella
sukset jalassa ja kesällä suunnistuskartta kädessä.
– Suunnistus on minulle tehokkain
tapa nollata päätä. Siinä ei tosiaankaan
ole sijaa muille ajatuksille. F

Farmasian
ammattilaiset Kelassa
• Suurin osa farmaseuteista työskentelee
Kelan viidessä eri vakuutuspiirissä
• Farmasian alan koulutuksen saaneita
tekijöitä löytyy myös esimiestehtävistä ja
it-yksiköstä järjestelmien kehittämistehtävistä
• Myös Terveydenhuoltoetuuksien
osaamiskeskuksen lääkeryhmässä
työskentelee farmasian ammattilaisia.
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POLITIIKKA
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ

STM tukee
hyvinvointialueiden
toimeenpanoa
osastopäällikkö
Kari Hakarin
johdolla.

Alueiden toiminnan
raamit ja työkalut
Aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa.
Toimeenpanon ohjaus on valtakunnallista, mutta
painotukset tehdään alueellisesti.

O

sastopäällikkö Kari Hakarilla
Sosiaali- ja terveysministeriöstä
(STM) on pitänyt kiirettä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Soteuudistuksen johto- ja seurantaryhmän
puheenjohtajalla näkemystä riittää: aikaisemmin hän valmisteli sote-uudistusta sekä
Pirkanmaalla että valtionvarainministeriössä.
Hakari harmittelee, että koronan vuoksi
keskustelu uusista hyvinvointialueista on
jäänyt vähemmälle. Jos asiasta ei tiedetä riittävästi, sen tärkeyttä ei välttämättä edes ymmärretä.
– Joka tapauksessa tänä vuonna tapahtuu
paljon ja toimeenpano on täydessä vauhdissa.
STM vastaa toimeenpanon tuesta. Seuraamme
tilannetta ja autamme alueita sekä taloudellisesti että resurssitarpeissa. Vastuu toiminnasta
on kuitenkin alueilla itsellään.

Uuden demokratian aika

Hakarin mukaan osa seuraavan kymmenen
kuukauden työstä on teknisluonteista, esimerkiksi henkilöstösiirrot ja tietojärjestelmät on
saatava kuntoon.
– Aika pian on mietittävä myös hyvinvointialueen strategiaa, päätöksentekojärjestelmää

ja kansalaisten osallistumista. Paljon on pitkälle katsovaa tekemistä. Nyt on syntymässä
uusi demokratia, joka muuttaa aikaisempaa
toimintaa radikaalisti.
Alueiden toimijoista on muodostettu verkosto osana alueellisen valmistelun kokonaisuutta. Se tuottaa alueilta ja alueille tietoa toimeenpanoa varten sekä jakaa hyviä käytäntöjä alueilla tehtäviin ratkaisuihin ja toimintatapoihin.
Lainsäädäntövalmistelu kuuluu STM:lle ja
Hakarin mukaan kuluvan vuoden aikana kehitetään muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan lainsäädäntöä.

Palvelut yhdenvertaisiksi

Hyvinvointialueiden lähtökohdat ovat erilaiset
ja tarpeet vaihtelevat. Aikataulukin on tiukka.
– Tietojärjestelmien yhteensovittaminen
näyttää olevan isoin kysymys. Lisäksi on rahaja resurssitarpeita. Alueiden tulisi päättää
myös johtamisjärjestelmät eli valmistella hallintosääntöjä. Lisäksi mietittävinä on henkilöstö-, sopimus- ja omaisuussiirtoihin liittyviä
asioita. Sote-palvelujen sisältöjen kehittäminen jää myöhemmäksi, Hakari toteaa.
Alueet ovat palvelutasoltaankin erilaisia.
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Tarveperustainen rahoitus ohjataan niille
alueille, joilla on eniten sairastavia. Näin pyritään yhdenvertaisempiin palveluihin. Valtuustojen tehtävänä on jo tänä vuonna valmistella
palvelustrategiaa palveluverkkoineen.
– Alueen sisällä täytyy pystyä kohdentamaan resursseja uudella tavalla, jotta kaikilla
on samat oikeudet palveluihin. Valtuuston vastuulla on hyvinvointialueen ydintehtävä: riippumatta paikallisten edustajien määrästä,
alueen kaikki asukkaat ovat samanarvoisessa
asemassa.

Arvioinnit johtamisen tueksi

THL:n tiimi- ja
arviointipäällikkö Nina
Knape on
vastannut
hyvinvointialueiden palveluarvioinneista.
Niiden pohjalta
alueet ovat
valinneet omat
pääteemansa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL)
on säädetty oma lakisääteinen tehtävänsä
asiantuntija-arvioinneista, joita hyödynnetään STM:n johtamissa alueneuvotteluissa. Arviointiraportit hyvinvointialueiden
sote-palveluista on vastikään julkaistu ja ne
koskevat vuotta 2020 ja alkuvuotta 2021.
– THL on tehnyt alueellista arviointia jo
useamman vuoden ajan, mutta nyt hyvinvointialue korvasi aikaisemman aluejaon,
kertoo tiimi- ja arviointipäällikkö Nina Knape
THL:stä.
Arvioinnissa on painottunut kaksi kunkin
alueen määrittelemää erityisteemaa. Useammalla alueella teemana on perustason palvelujen saatavuus ja laatu, mutta teemoina on
myös esimerkiksi ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot tai
väestöryhmien välisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Tietoa Sotekuva-palvelusta
Sotekuva.fi on THL:n tuottama uudistettu raportointipalvelu, josta löytää koottua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tilasta, tarpeesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain ja kunnittain.
Palvelu on kaikille avoin, ja sieltä voi käydä katsastamassa vaikkapa oman hyvinvointialueensa tilanteen.
STM / MARIA MIKLAS

– Erityisteemat nousevat aiheista, joissa
alue on jo pitkällä, joissa on haasteita tai jotka
herättävät keskustelua. THL:n rooli on tunnistaa sekä alueen vahvuuksia että kipukohtia.
Knapen mukaan arvioinneissa on lisäksi tarkasteltu alueen väestön palvelujen tarvetta ja
kehitystä, kustannuksia, investointeja, henkilöstön riittävyyttä, tiedonhallintaa ja digitalisaatiota.
– Toimintaa ja taloutta täytyy entistä
enemmän tarkastella yhdessä. Lisäksi ajankohtaisia, kansallisia kysymyksiä on muun muassa
henkilöstön riittävyys.
Arviointien tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja analysoitua tietoa hyvinvointialueiden
johtamisen tueksi.
– THL:n lähtökohtana on tehdä vertailua
myös suhteessa muihin alueisiin ja katsoa
tilannetta valtakunnallisesti. Seuraava konkreettinen toimi on työstää kansallinen arvio
Suomen kokokuvasta. Sen rinnalla alkavat valmistelut seuraavista alueellisista arvioinneista.
Työsarkaa on ympäri vuoden.

Tekemistä riittää

Hakarin mukaan alueelliseen ajattelutapaan
totutaan vähitellen.
– Uudessa mallissa on hyvinvointialueen
kokoinen demokraattinen päätöksentekoelin
ja palveluitakin mietitään koko hyvinvointialueen näkökulmasta. Tämä on ihan uutta suomalaisessa hallintokulttuurissa.
Hakarin mukaan tiekartassa on yli 600 tehtävää, joista kriittisempiäkin on useampi sata.
– Koneet käyvät kovaan tahtiin, tekemistä
riittää kaikilla. Hallintorakenneuudistus on
kiireellisin, mutta rinnalla tapahtuu koko ajan
muutakin. F

1/2022 FARMASIA 21

30-31_Farmasia_1-2022_Politiikka.indd 21

29.1.2022 10.20

PALKKAKYSELY 2021
TEKSTI MARKETTA HAKKARAINEN

Palkkakysely toteutettiin
lokakuussa 2021 sähköisellä
kyselyllä. Vastauksissa jäsen
tarvitsi tiedot syyskuun
2021 palkkalaskelmastaan.
Vastaajien määrä (hieman
yli 1100 vastausta) pysyi
vuoden 2020 tasolla.

Palkkauksessa ja
palkkausjärjestelmissä
yhä toivomisen varaa

Palkkaansa tyytyväisimpiä ovat teollisuus- ja tukkukaupan sektorilla
työskentelevät. Kuntasektorilla etenkin osastofarmaseuttien työn
vaativuuden kasvun toivottaisiin näkyvän selvemmin palkassa.
Apteekeissa yli neljännes työpaikan vaihtajista menetti apteekkikohtaisen erän palkastaan työpaikkaa vaihtaessaan.

Näin luet
palkkataulukoita

Farmaseuttien säännöllisen
työajan palkat sektoreittain 2021

25 % fraktiili
= Se palkka, jota vähemmän
ansaitsee 25 % vastaajista.

Työskentelysektori

25% fraktiili

Keskiarvo

Mediaani

75% fraktiili

Apteekki

2 798 

3 120 

3 137 

3 396 

Keskiarvo
= Aritmeettinen keskiarvo

Kunta

2 818 

3 000 

2 944 

3 166 

Lääketeollisuus

3 400 

4 398 

4 100 

5 075 

Kela

2 890 

3 158 

3 057 

3 208 

Valtio

2 871 (-)

3 495 (-)

3 529 (-)

3 794 (-)

Mediaani
= Suuruusjärjestyksessä
keskimmäinen palkka.
Mediaania suurempia ja
pienempiä palkkoja on
lukumääräisesti yhtä paljon.
75 % fraktiili
= Se palkka, jota enemmän
ansaitsee 25 % vastaajista.

Taulukoissa on esitetty eri sektoreilla työskentelevien vastaajien
säännöllisen työajan palkat. Säännöllisen työajan palkka on bruttopalkka
(palkka ennen veroja ja muita palkasta pidätettäviä maksuja) ilman
työaikalisiä, ylityökorvauksia ja luontoisetuja. Palkkasummat perustuvat
kokoaikatyötä (vähintään 34 h/vk) tekevien vastauksiin.
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Vastaajan
koulutus:
n farmaseutti 81 %
n proviisori 18 %
n muu 1,3 %

Kuntasektori

Työaika:

Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2021 n=154 ja 2020 n=143

n kokopäiväi-

nen 94 %

n osa-aikainen

M

ediaanikuukausipalkka syys
kuussa 2021 oli täyttä työaikaa
tekevillä farmaseuteilla
2 944 euroa ja proviisoreilla 4 249 euroa.
Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat
2 875 euroa ja 4 191 euroa. Kuntapuolella
määräaikaiset työsuhteet ovat apteekki
sektoria yleisempiä (määräaikaisia 2021:
22 % ja 2020: 20 %), samoin kokopäiväi
senä työskentely (kokopäiväisiä 2021:
94 % ja 2020: 91 %).
Työaikamuodoista yleisin on yleis
työaika, jota ilmoitti noudattavansa
57 % vastaajista. Jaksotyöajassa työsken
teli 27 % ja toimistotyöajassa 12 % vas
taajista. Merkittävin muutos oli tapah
tunut toimistotyöajassa, jota ilmoitti
noudattavansa 8,1 % enemmän vastaa
jista kuin vuonna 2020. Vastaajista 54 %
(2020: 56 %) ilmoitti saavansa ylintä (8
% 10 vuoden palveluksen perusteella)
työkokemuslisää, 3 prosentin (viiden
vuoden palveluksen perusteella) lisää
sai 16 % (2020: 20 %) vastaajista. Vuosi
sidonnaisia lisiä ei ollut vielä 30 % (2020:
25 %) vastaajista. Työkokemuslisää saa
vien osuus vastaajista on siis vähentynyt.

6,5 %

Palautteissa kolme
keskeisintä teemaa olivat:

1.

Työn vaativuuden ja erityisosaamisen
vaikutus palkkaan: Palautteiden
perusteella työn vaativuuden arviointi
koettiin toimimattomaksi.
27 prosenttia vastaajista oli suorittanut
erikoistumiskoulutuksen tai
erityispätevyyden. Heistä vain
22 prosenttia ilmoitti tällä olleen
korottava vaikutus palkkaan.

Työsuhteen
laatu:
n vakituinen 78 %
n määräaikainen
22%

2.

Kunta-alan palkkataso:
Palkkataso työn vaativuuteen nähden
nähtiin matalana. Palkkakehitys
työkokemuslisien tultua täyteen nähtiin
myös haasteellisena.

Tyytyväisyys palkkaan 2021
(suluissa vuoden 2020 luku):

3.

Osastofarmaseutin palkkataso:
Tehtävän vastuullisuutta ja
osastofarmaseuteille tulleita uusia
tehtäviä ei huomioida palkassa joko
ollenkaan tai ainakaan riittävästi.

TYYTYVÄINEN

EI TYYTYVÄINEN

EI OSAA
SANOA

32 %
(30 %)

58 %
(54 %)

9,7 %
(17 %)

Proviisorien säännöllisen
työajan palkat sektoreittain 2021
Työskentelysektori

25% fraktiili

Keskiarvo

Mediaani

75% fraktiili

Apteekki

3 926 

4 273 

4 272 

4 749 

Kunta

4 152 

4 437 

4 249 

4 816 

Lääketeollisuus

4 414 

5 488 

5 230 

6 217 

Konsulttina
lääketeollisuuden
palveluyrityksessä

3 824 (-)

4 574 (-)

4 550 (-)

5 245 (-)

Yliopisto

2 589 

3 224 

3 292 

3 642 

*Jos joltain sektorilta/työnantajalta ei ole ilmoitettu palkkalukuja, tietoa ei ole pienen vastaajamäärän vuoksi saatavilla.
** Nuoli kuvaa palkkasumman muutoksen suuntaa vuoden 2020 tulokseen verrattuna. Viiva kertoo, ettei vertailutietoa vuoteen 2020 ole, koska ryhmä on uusi tai vastaajamäärä ei aiemmin ylittänyt kymmentä vastaajaa.

1/2022 FARMASIA 23

22-26_Farmasia_1-2022_Edunvalvonta_Palkat.indd 23

29.1.2022 10.16

PALKKAKYSELY 2021
Vastaajan
koulutus:
n farmaseutti 88 %
n proviisori 12 %
n muu 0,4 %

Apteekkisektori
Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2021 n=754 ja 2020 n=787.

M

ediaanikuukausipalkka syys
kuussa 2021 oli täyttä työaikaa
tekevillä farmaseuteilla 3 137
euroa ja proviisoreilla 4 272 euroa. Vuonna
2020 vastaavat luvut olivat 3 025 euroa ja
4 228 euroa. Aikaisempien vuosien tapaan
valtaosa apteekkisektorilla työskentele
vistä on vakituisessa työsuhteessa (2021:
96 % ja 2020: 93 %) ja suurin osa työsken
telee kokopäiväisesti (2021: 79 %, 2020:
78 %).
Vastanneista 78 prosenttia ilmoitti saa
vansa taulukkopalkkaa parempaa palkkaa.
Tavallisimmat perusteet taulukkopalkkaa
parempaan palkkaan olivat apteekkikoh
tainen erä (84 %), muu henkilökohtainen
erä (36 %) ja luottamusmieskorvaus (12 %).
Taulukkopalkkaa parempaa palkkaa vas
taajista ilmoitti saavansa 4,3 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2020. Tätä selit
tänee vuonna 2021 jaettu apteekkikoh
tainen erä, sillä henkilökohtaisen palkan
korotuksen syyskuun 2020 ja syyskuun
2021 välillä ilmoitti saaneensa 34 pro
senttia vastaajista (2020: 10 %) ja heistä 81
prosenttia ilmoitti korotuksen perusteeksi
apteekkikohtaisen erän.
Vuoden 2021 palkkakyselyyn lisät
tiin ensimmäisen kerran kaikille sekto
reille kysymykset kehitys- ja palkkakeskus
telujen käymisestä työpaikalla. Tulokset
antavat viitteitä siitä, että apteekkien kes

Työsuhteen
laatu:
n vakituinen 96 %
n määräaikainen
4,4 %
Työaika:

n kokopäiväi-

nen 79 %

n osa-aikainen

21 %

Palautteissa kolme
keskeisintä teemaa olivat:

1.

kustelukulttuuri poikkeaa muista sekto
reista. Apteekeissa säännölliset kehitys
keskustelut ovat yli puolet harvinaisempia
muihin sektoreihin verrattuna: vastaajista
31 prosenttia ilmoitti työpaikalla käytävän
säännöllisiä kehityskeskusteluja (muut
sektorit 70–84 %). Se, ettei kehityskeskus
teluja työpaikalla käydä ollenkaan oli myös
muihin sektoreihin verrattuna huomat
tavasti yleisempää (apteekkisektori 29 %,
muut sektorit 3,2–6,4 %). Samoin palkka
keskustelujen puuttuminen oli yleisintä
apteekkisektorilla: 75 % vastaajista ilmoitti,
ettei työpaikalla käydä palkkakeskusteluja
(muut sektorit 8,2–68 %).
Huolestuttavaa on, että niistä vastaa
jista, jotka olivat vaihtaneet työpaikkaa
aikaisemmassa työpaikassa saadun apteek
kikohtaisen erän jälkeen, peräti 27 pro
senttia ilmoitti, ettei neuvotellut erän siir
tymisestä tai muista paremmista työsuh
teen ehdoista, ja heille maksettiin uudessa
työpaikassa työehtosopimuksen mukaista
vähimmäispalkkaa. 15 prosenttia vastaa
jista ilmoitti, että neuvotteluista huoli
matta heille ei maksettu muuta kuin työ
ehtosopimuksen mukaista vähimmäis
palkkaa. Muu osa vastaajista oli saanut
neuvoteltua esimerkiksi apteekkikoh
taisen erän siirtymisestä, muusta henkilö
kohtaisesta lisästä tai paremmista vuosi
lomaetuuksista. Huomioitavaa tässä on
kuitenkin, että vaikka vastaaja oli onnis
tunut neuvottelemaan ehdoistaan vähim
mäisehtoja paremmin, saattoivat ne silti
jäädä hänen entisen työsuhteensa ehtoja
heikommiksi.

Koulutuksen, toimenkuvan ja
vastuualueiden vaikutus
palkkaan:
Farmasian peruskoulutuksen
lisäksi muun koulutuksen
suorittaneista vain 9,0 %
ilmoitti tällä olevan vaikutusta
palkkaan. 49 % vastaajista koki,
että palkkauksen tulisi perustua
aiempaa enemmän työntekijän
henkilökohtaiseen suoriutumiseen.

2.

Taulukkopalkat ja
palvelusvuosikorotukset: Palkkaus
koettiin koulutustasoon ja työn
vastuullisuuteen nähden matalaksi.
Palkkakehityksen turvaaminen
myös palvelusvuosiportaiden
loppumisen jälkeen nähtiin
tärkeänä.

3.

Apteekkikohtainen erä:
Erän jakaminen koetaan edelleen
toimimattomaksi.
Tyytyväisyys palkkaan 2021
(suluissa vuoden 2020 luku):

TYYTYVÄINEN

EI TYYTYVÄINEN

EI OSAA
SANOA

37 %
(37 %)

59 %
(56 %)

4,8 %
(7,1 %)
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Valtio-, Kela- ja
yliopistosektori
Vastaajamäärän vertailu vastaajia 2021 n=49 ja 2020 n=29

V

altio-, Kela- ja yliopistosekto
rilla vastausmäärissä oli ilah
duttavan suurta nousua. Vas
tauksia saatiin 20 (69 %) enemmän
kuin aiemmin. Tämä mahdollisti
aiemmista vuosista poiketen mediaa
nikuukausipalkan (3 529 euroa) mää
rittämisen täyttä työaikaa valtiolla
tekeville farmaseuteille. Kelalla työs
kentelevillä farmaseuteilla mediaani
kuukausipalkka oli 3 057 euroa ja yli
opistolla työskentelevillä proviiso
reilla 3 292 euroa. Kaikkien valtio-,
Kela- ja yliopistosektorilla kokoaikai
sesti työskentelevien mediaanikuu
kausipalkka oli 3 250 euroa. Vuonna
2020 vastaava luku oli 3 265 euroa.
Vastaajista 37 prosenttia (2020: 33 %)
työskenteli valtiolla, 31 prosenttia
(2020: 37 %) yliopistossa ja 33 pro
senttia (2020: 30 %) Kelassa.
Määräaikaiset työsuhteet ovat
muita sektoreita yleisempiä. Posi
tiivista on kuitenkin, että määräai
kaisten työsuhteiden osuus oli las
kenut selkeästi viime vuodesta. Vas
taajista 33 prosenttia ilmoitti työs
kentelevänsä määräaikaisessa työ
suhteessa, kun vastaava osuus vuonna
2020 oli 42 prosenttia. Kokoaikaisesti
työskentelevien osuus vastaajista oli
pysynyt viime vuoden tasolla (2021:
96 % ja 2020: 95 %).
Avoimessa palautteessa tuotiin
esiin palkkajärjestelmien epäsel
vyyttä ja toimimattomuutta. Palk

katasoa ja -kehitystä pidettiin myös
koulutus- ja vaatimustasoon nähden
alhaisena eikä henkilökohtaisella
suoriutumisella koettu olevan riittä
västi vaikutusta palkkatasoon. Epä
kohtana pidettiin myös sitä, ettei
matka-aikaa lueta työaikaan. Palk
katyytyväisyys olikin valtio-, Kela- ja
yliopistosektorilla muita sektoreita
matalammalla tasolla ja tyytyväi
syys oli selkeästi laskenut edellisen
vuoden vastauksiin verrattuna. Palk
kaansa ilmoitti olevan tyytyväisiä 25
prosenttia vastaajista (2020: 37 %).

Tyytyväisyys palkkaan 2021
(suluissa vuoden 2020 luku):

Työaika:

n kokopäiväi-

nen 96 %

n osa-aikainen

4,1 %

TYYTYVÄINEN

EI TYYTYVÄINEN

EI OSAA
SANOA

25 %
(37 %)

61 %
(49 %)

14 %
(14 %)
Työsuhteen
laatu:
n vakituinen 67 %
n määräaikainen
33 %

Vastaajan
koulutus:
n farmaseutti 57 %
n proviisori 43 %
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PALKKAKYSELY 2021

Teollisuus- ja tukkusektori
Vastaajamäärän vertailu: vastaajia 2021 n=171 ja 2020 n=154.
Työaika:

n kokopäiväi-

M

ediaanikuukausipalkka syys
kuussa 2021 oli täyttä työaikaa
teollisuudessa tekevillä farma
seuteilla 4 100 euroa ja proviisoreilla 5 230
euroa. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat
4 229 euroa ja 5 011 euroa. Tukkupuolen
vastausten rajallinen määrä esti vertailun
tutkinnoittain. Kaikkien lääketukku
kaupassa kokoaikaisesti työskennelleiden
mediaanikuukausipalkka syyskuussa 2021
oli 4 768 euroa. Vuonna 2020 vastaava luku
oli 4 650 euroa.
Vastaajista 70 prosenttia työskenteli
teollisuudessa ja kymmenen prosenttia
tukkukaupassa. Vuoden 2021 kyselyyn
lisättiin ensimmäisen kerran työskentely
sektorivaihtoehdoksi konsulttina lääke
teollisuuden palveluyrityksessä, jossa
ilmoitti työskentelevänsä 14 prosenttia vas
taajista. Vastaajia ei tässä ryhmässä ollut
farmaseuttien osalta riittävästi tutkinto
kohtaisen mediaanikuukausipalkan mää
rittämiseen. Kokoaikaisesti työskennel
leiden proviisorien mediaanikuukausi
palkka oli 4 550 euroa. Jos kokoaikaisesti
lääketeollisuuden palveluyrityksessä työs
kennelleitä ei erotella tutkinnon perus
teella, mediaanikuukausipalkka oli 3 990
euroa.
Teollisuus- ja tukkusektorilla reilu vii
desosa (22 %) ei kuulu minkään työehto
sopimuksen piiriin. Työehtosopimuksen
piiriin ilmoitti kuuluvansa 55 prosenttia
vastaajista. Tämän lisäksi 16 prosenttia vas
taajista ilmoitti, että eivät kuulu työehto
sopimuksen piiriin, mutta käytännössä
heihin sovelletaan työehtosopimusta.
Yleisin työehtosopimus oli kemianteolli
suuden ylempien toimihenkilöiden työ
ehtosopimus (noudatetuista työehtosopi
muksista 45 % ja sovelletusti noudatetta
vista 52 %). Muita yleisimpiä noudatettavia
tai sovellettavia työehtosopimuksia olivat
kemianalan toimihenkilösopimus sekä
kaupanalan työehtosopimus.
Palkkatyytyväisyys oli teollisuus- ja tuk
kusektorilla selkeästi muita sektoreita kor
keammalla. Palkkaansa ilmoitti olevan tyy

nen 95 %

n osa-aikainen

5,3 %

Vastaajan
koulutus:
n farmaseutti 47 %
n proviisori 50 %
n muu 2,9 %

tyväinen 63 prosenttia (2020: 61 %) vastaa
jista. Samoin tulospalkkauksen tai provi
sion piiriin kuuluminen oli selkeästi muita
sektoreita yleisempää. Tulospalkkauksen
tai provision piirissä oli 37 prosenttia
(2020: 40 %) vastaajista.
Avoimessa palautteessa esiin tuotiin
muun muassa tarve selkeämmille ja sito
vammille palkkasuosituksille. Useissa
palautteissa nostettiin esille matka-ajan
korvaaminen. Vastaajista 46 prosenttia
ilmoitti, että matka-aikaa ei korvata, 20
prosentille matka-aika korvattiin (pää
asiallisesti joko ilman korotusta rahana tai
aikana tai korotettuna rahana tai aikana) ja
34 prosenttia ilmoitti, ettei matkusta työ
asioissa. Työssä matkustaminen teollisuusja tukkusektorilla näyttää jatkavan las
kuaan (ei matkusta työasioissa 2020: 26 %
ja 2019: 13 %).

Työsuhteen
laatu:
n vakituinen 95 %
n määräaikainen
5,3 %

Tyytyväisyys palkkaan 2021
(suluissa vuoden 2020 luku):

TYYTYVÄINEN

EI TYYTYVÄINEN

EI OSAA
SANOA

63 %
(61 %)

28 %
(32 %)

9,9 %
(7,1 %)
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KOULUTUS
TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN
KUVAT EEMELI SARKA

Osat vaihtoon.
Hoitohenkilökunnan
on tärkeää ymmärtää,
miltä hoito tuntuu
potilaan näkökulmasta. Jaana Ahoranta (oik) koordinoi
HUSin vatsakeskuksen kokemusasiantuntijatoimintaa.

Potilaan näkökulmasta
HUSin kokemusasiantuntijat vievät potilaan näkökulmaa
sairaalassa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.

H

elsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HUS käyttää koulutettuja kokemusasiantuntijoita apuna palvelujen kehitystyössä
laajalti eri osastoilla.
– Meillä vatsakeskuksessakin on 12 kokemusasiantuntijaa, toteaa kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori Jaana Ahoranta.
Vatsakeskuksen kokemusasiantuntijat ovat olleet
HUSissa potilaana ja saaneet hoitoa urologisessa-,
verisuonikirurgisessa-, endokrinologisessa- tai elinsiirtoyksikössä.

Kokemusasiantuntijat ovat käyneet läpi vakavan
sairauden. He pystyvät kertomaan, miltä hoidot ja
kohtaamiset hoitohenkilöstön kanssa ovat potilaasta
tuntuneet.
HUS on yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun
kanssa järjestänyt jo useana vuotena viiden opintopisteen laajuisia kokemusasiantuntijuuden kursseja.
– Koulutetut kokemusasiantuntijat pystyvät toimimaan palvelujen kehittäjinä ammattilaisten rinnalla.
Heidät rekisteröidään, heillä on henkilökortti ja he
saavat palkkion asiantuntijatyöstä, Ahoranta kertoo. ›
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KOULUTUS

Kokemustiedon
jakaminen
on tärkeää

Entinen apteekkari Anna-Greta
Tiira on HUSissa suosittu kokemusasiantuntija. Hän ymmärtää
hyvin lääkäreiden puheen ja pystyy
suhtautumaan sairaanhoitoon terveydenhuollon ammattilaisen
otteella.
– Ilman koulutettua potilas
asiantuntijaa lääkäreiden ja hoitajien on vaikea kehittää ja keksiä
tapoja, joilla tukea potilasta hänen
hoitopolullaan.
Tiira osallistuu kehitysprojekteihin työryhmissä ja kertoo luennoilla kokemuksistaan niin potilas-

ryhmille kuin lääkäreille ja hoitajillekin. Opiskelijoiden kanssa saatetaan tehdä pieniä harjoituksia potilaiden kohtaamisesta.
– Esimerkiksi potilaille suunnatuilla koulutuspäivillä meitä voi
olla minun lisäkseni lääkäri, ravitsemusterapeutti ja hoitaja kertomassa
sairaudesta ja sen hoidosta.
Tiira on ollut myös kehittämässä
keskusteluapua munuais- ja dialyysipotilaille sekä digitaalista sisältöä,
jota potilaat voivat lueskella sairaalassa tablettitietokoneelta.
– Olemme pilotoineet niin kut-
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Anna-Greta
Tiira haluaa
edistää hoitohenkilökunnan
ja potilaiden välistä yhteistyötä.
Kokemusasiantuntijana hän
voi auttaa molempia osapuolia
ymmärtämään
hoitoprosessia.

suttua digihoitopolkua, joka sisältää
ohjeistusta sairauden hoitoon. Podcasteja ja videoita on tuotettu niin
potilaiden kuin terveydenhuollon
henkilöstön käyttöön.
Vatsakeskuksen lisäksi Tiira
työskentelee koemusasiantuntijana
myös anestesiologian, tehohoidon,
kivunhoidon ja välinehuollon HUS
ATek -yksikössä.

Oma tarina pohjana

Esitystilaisuuksissa kokemusasiantuntijat kertovat aina ensin oman
tarinansa potilaana.

– Kertomus voi olla pitkä tai
lyhyt riippuen kuulijoista. Meidän
ammattitaitoamme on rajata
tarinaa siten, ettei rasiteta liikaa
kuulijan mieltä.
Tiira valmistui 1988 proviisoriksi. Hän työskenteli pitkään
Korson apteekissa, kunnes 2012
siirtyi apteekkariksi Bulevardian
apteekkiin Helsinkiin. Puolentoista
vuoden kuluttua hän sai meningokokkisepsiksen. Seuraukset olivat
rajut.
– Flunssaan viittaavat oireet
pahenivat, ja pian en enää jaksanut
istua tuolilla. Siinä vaiheessa minut
otettiin sisään Haartmanin sairaalaan.
Hoito kuitenkin viivästyi. Tiiralta meni taju, ja hänet kiidätettiin
tehohoito-osastolle.
Sairaus ehti tuhota Tiiran
munuaiset. Häneltä jouduttiin
amputoimaan sormia ja varpaita.
Jälkitilana meningokokkisepsis
aiheutti kognitiivisten kykyjen alenemaa, muistihäiriöitä, lihasheikkoutta ja uupumusta.
Kun kuuntelee Tiiran tarinaa voi
vain hämmästellä. Puhe pulppuaa
ja hyväntuulinen nainen on tarmoa
täynnä. Elämä on palautunut normaaleihin uomiin. Vuonna 2017 hän
sai siirtomunuaisen, joten dialyysihoidotkin jäivät hankaloittamasta
arkea.
Tiira jäi apteekkarin työstä
sairauseläkkeelle 2017. Jotain tekemistä piti kuitenkin keksiä. Nefro
loginsa kehotuksesta hän pyrki ja
pääsi samana vuonna kokemusasiantuntijakurssille.

kiin, pitää yltää kotiin asti.
Tiiran mukaan apteekeissa tulee
ymmärtää, että sairaalalääkärit joutuvat aina ajattelemaan potilaan
lääkitystä yksilöllisesti.
– Lääkärit joutuvat joskus määräämään lääkkeitä, joilla on yhteisvaikutuksia. Farmaseutin ei kuitenkaan pidä sekoittaa potilaan päätä ja
antaa ohjeita, jotka ovat ristiriidassa
lääkärin ohjeiden kanssa. Jos lääkemääräyksissä näyttää olevan virheitä, pitää ne tietysti tarkistaa.
Sairaalan ja apteekkien henkilöstöllä on selkeä ja yhteinen tavoite
sitouttaa potilas hoitoon.
– Farmaseutit ovat tiedon ja hoito-ohjeiden välittäjiä. Heidän on
muunnettava lääkäreiden käyttämä
kieli potilaalle ymmärrettävään
muotoon ja pidettävä huoli siitä,
että potilas myös pystyy ottamaan
annetun tiedon vastaan.
Tiira pohtii myös, miten apteekeissa saataisiin lisättyä asiakasosallisuutta.
Hän esittää ajatuksen, että erilaisten teemapäivien lisäksi apteekkarit kutsuisivat vakituisia asiak
kaita ja ehkä jonkun potilasyhdis
tyksen jäsenen saman pöydän
ääreen oman henkilöstön kanssa.
Mukaan voisi tulla myös kokemusasiantuntija. Yhdessä he voisivat
miettiä, miten palveluita kyseisessä
apteekissa voitaisiin parantaa. F

Apteekki tiedon välittäjänä

Samalla kun Tiira auttaa HUSia
kehittämään palveluitaan, hän
pyrkii parantamaan tiedon välitystä
ja yhteistoimintaa HUSin ja apteekkien välillä.
– Kaikki tähtää potilaan aseman
kohentamiseen. Hoitoketjun, joka
alkaa sairaalassa ja jatkuu apteek-

Hoitoketjun
pitää yltää
kotiin asti.
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LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI

Kohti
parempia
tuloksia

Lääkehoidon arvioinnilla pyritään ehkäisemään
lääkitykseen liittyviä ongelmia ja saavuttamaan
parempia hoitotuloksia.
TEKSTI RAIMO OJALA, PROVIISORI, LHKA

L

ääkehoidon arvioinnin tavoitteena
on tunnistaa, korjata ja ehkäistä
potilaan lääkehoitoon liittyviä
ongelmia ja riskejä sekä edistää lääkehoidon onnistumista hoitotavoitteiden
saavuttamiseksi. Kyseessä on oleellinen
osa lääkehoidon laadunvarmistusta. Iäkkäät monilääkityt potilaat ovat keskeisin
lääkehoidon arviointia tarvitseva ryhmä.
Lääkehoidon arviointi olisi hyvä ajoittaa
niin, että arvioinnissa tehdyt havainnot
ovat käytettävissä hoitopäätöksiä ja suunnitelmia tehtäessä. Kiireettömässä hoidossa lääkehoidon arvioinnin tulisi tarvittaessa kuulua ennen vastaanottoa tehtävään valmisteluun. Etukäteen voitaisiin
kutsukirjeessä tai -viestissä pyytää potilasta tarkistamaan lääkitystietonsa ja täyttämään lääkehoidon toteutukseen liittyvä
kysely, jossa on osana oireiden kartoitus.

Hoitopaikan ja –muodon vaihdokset
kuten annosjakeluun siirtyminen, siirtyminen laitoshoitoon tai säännölliseen kotihoitoon ovat hyviä vaiheita lääkehoidon
arvioinnille. Lääkehoidon arviointi voidaan tehdä, kun on saatu perusteltu pyyntö
(tilaus tai lähete) arvioinnille.

Tietojen ajantasaisuus
turvallisuuden perustana

Lääkitystietojen ajantasaisuus luo pohjan
turvalliselle ja sujuvalle lääkehoidolle.
Usein tiedoissa on virheitä ja tiedonkulussa ongelmia. Lääkehoidon arvioijan keskeinen tehtävä onkin varmistaa tietojen
oikeellisuus arviointihetkellä.
Hyvä lääkelista kuvaa kunkin lääkkeen
käyttötarkoituksen ja annostuksen, siihen
on listattu tiedot myös itsehoitolääkkeistä,
rohdoksista ja lääkkeellisessä käytössä ole-
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Todellisen
toteutuksen
tuntee vain
potilas itse.
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LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI

vista ravintovalmisteista. Suuri osa tiedoista on nähtävissä resepteistä, mutta
todellisen toteutuksen tuntee vain
potilas itse tai hänen ”lääkehoitajansa”.
Siksi jokaista potilasta kannustetaan
pitämään yllä ajantasaista lääkelistaa,
joka kulkee mukana terveydenhuollossa
asioidessa.

Arvioinnille useita syitä

Lääkehoidon arvioinnin syynä voi olla
muutos terveydentilassa, epäily haittatai yhteisvaikutuksista, runsas lääkitys,
epäily huonosta hoitoon sitoutumisesta
tai ”kontrollitarkistus” liittyen esimerkiksi hoitopaikan vaihdokseen, annosjakeluun siirtymiseen tai hoitosuunnitelman mukaiseen määräaikaisuuteen.
Arvioinnin tekijä tarvitsee arvioinnin
syyn lisäksi tietoa potilaan lääkehoidon
ongelmakohdista, haittaavista oireista
ja joitakin tietoja laboratoriotutkimuksista, kuten munuaisten ja maksan toiminnan sekä sokeri- ja elektrolyyttitasapainon seurannan ja lääkeaineiden
pitoisuusmittausten tulokset sekä lipidiarvot. Lääkehoidon toteutumista haittaavia ongelmia voivat olla lääkkeenottotekniikkaan liittyvät vaikeudet, saata-

vuusongelmat, kustannukset tai tiedon
saantiin ja ymmärtämiseen liittyvät epäkohdat.
Arvioijan tulee saada potilasta haittaavista oireista tietoa. Niiden avulla
voidaan päätellä, onko lääkkeen ominaisuus haitallinen tai annos epäsopiva
potilaalle. Seuraavasta oirelistasta voi
olla hyötyä tietoa kerättäessä: kuiva suu,
virtsaamisvaiva (virtsa ei tule kunnolla
tai karkaa), näköhäiriöt, muistin huononeminen, hikoilun estyminen, liikahikoilu, kipu, iho-oire, rytmihäiriö, kaatumiset, huimaus (ylös noustessa), unettomuus, väsymys tai mustelmien synty
herkästi.

Raportointiin erilaisia malleja

Arviointiraportti pitää taustatietoina
sisällään henkilötietojen lisäksi syyn
arvioinnille ja kuvauksen ongelmista,
maininnan käytetyistä tietolähteistä ja
lääkelistan. Raportissa on hyvä vastata
esitettyyn kysymykseen. Usein tarkkaa
ongelmaa ei ole tiedossa vaan kyseessä
on esimerkiksi runsaan lääkityksen
takia pyydetty arviointi, jolloin vastaus
on hyvä laatia vakavuus- tai kiireellisyysjärjestykseen.

Raimo Ojala on Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekin erikoisproviisori.
Hän on osallistunut aktiivisesti Farmasialiiton LHA-koulutuskokonaisuuden
suunnitteluun ja toteutukseen.

Raportti sisältää seuraavat pääosat: 1) taustatiedot: esitiedot, voimassa
oleva lääkitys ja nykytila 2) arvioinnin
havainnot, 3) muutosehdotukset (suunnitelma) ja jakelu.
Edellä esitettyä listaa voi käyttää
väliotsikoina. Eri potilastietojärjestelmissä on raportille erilaisia otsikointeja
ja paljon tehdään word-pohjaisia raportteja. Tärkeintä on pitää raportti tiiviinä
ja muutosehdotukset lyhyesti perusteltuina.
Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon,
meneekö raportti potilaalle luettavaksi vai onko se tiedoksi lääkärille päätöksenteon tueksi. Usein arvioinnin
havainnot käsitellään moniammatillisessa palaverissa, jossa arvioija, hoitaja, erityisasiantuntijat ja mahdollisesti potilas itse tuo omat näkökantansa
yhteiseen keskusteluun, jonka pohjalta
hoitava lääkäri tekee päätökset ja muutokset lääkitykseen.
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On tärkeää ottaa
huomioon, meneekö
raportti potilaalle
luettavaksi vai lääkärille
päätöksenteon tueksi.

Lääkehoidon arvioinnissa
kiinnitetään huomio
seuraaviin asioihin:
› päällekkäisyydet; uutta
aloitettaessa vanha lääke
jää ”päälle”, yhdistelmät
aiheuttavat yllätyksiä
› käyttöaiheet; lääkkeellä
pitää olla (ymmärrettävä)
käyttötarkoitus

Useita toteutustapoja

Lääkehoidon arvioinnin toteutustapoja on monia. Niin täytyy ollakin,
koska tarpeet, tilanteet ja toteutusmahdollisuudet ovat erilaisia eri
ympäristöissä. Karkeasti arvioinnit
voi jakaa kolmeen eri luokkaan, joita
ovat päivystysarviointi, valmisteleva
arviointi ja seuranta-arviointi.
Päivystysarvioinnista on kyse,
kun arviointi kuuluu osaksi potilaan
akuutin ongelman selvittelyä esimerkiksi päivystyspoliklinikalla. Tällöin
arvioinnin pääpaino on tulosyyhyn
liittyvissä oireissa ja lääkityksen
mahdollisesta yhteydestä niihin.
Valmistelevassa arvioinnissa lääkitys käydään läpi ja siinä piilevät
ongelmakohdat arvioidaan ennen
lääkärin vastaanottoa. Tässä voidaan
hyödyntää sähköisiä lomakkeita ja
muita etäpalveluita.
Seuranta-arviointi tapahtuu

sovitun aikataulun mukaisesti. Usein
havaitut ongelmat ovat kehittyneet
ajan myötä ja ne olisivat olleet ehkäistävissä sopivasti ajoitetulla seurannalla ja arvioinnilla. Palvelutalojen,
hoiva- ja hoitokotien ja kotihoidon
piirissä olevien vanhusten lääkitykset
tulisi arvioida hoitosuhteen alussa ja
säännöllisesti sekä silloin, kun vointi
äkisti muuttuu. Sujuvinta olisi, että
arvioijalla olisi säännöllinen kontakti
hoitopaikkaan. Näin arviointitarpeet
tulevat ilmi ajoissa ja arviointipyyntöjä saadaan matalalla kynnyksellä,
jolloin painopiste siirtyy ongelmien
ehkäisyyn.
Tärkeää on löytää paikallisesti
toimintatapa tai -tapoja, joissa eri
ammattiryhmien vahvuudet, osaaminen ja tiedot saadaan tehokkaaseen hyötykäyttöön potilaan lääkehoidon onnistumisen varmistamiseksi. F

› annostus;
munuaistoiminnan
huomioiminen
› ottoajankohdat;
voidaan estää joitakin
yhteisvaikutuksia ja vaikuttaa
lääkehoidon onnistumiseen
› yhteisvaikutukset;
interaktio-ohjelmista
on suuri apu
› haittavaikutukset; havaitut
oireet suhteessa lääkkeiden
haittaominaisuuksiin ja
haittavaikutuksiin
› hoitoon sitoutuminen;
tiedot, taidot, asenteet ja
raha vaikuttavat.
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TAISTELU
RAPPEUMAA
VASTAAN
PREP-entsyymin vaikutusta aivorappeumasairauksien etenemiseen on tutkittu jo yli
30 vuoden ajan. PREPin toiminnan estämisen
sijasta uusimmat yhdistelmät on kehitetty
muuntamaan entsyymin toimintaa.
TEKSTI TIINA PARIKKA
KUVITUS JOONAS KAVASTO
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Nykytiedon valossa
on selvää, että terveen
ihmisen muistia on
käytännössä mahdoton
parantaa.

A

ivorappeumatautien kuten
Parkinsonin taudin ja Alz
heimerin taudin uusien
hoitojen kehittämisessä
suurin ongelma on ollut se, etteivät
hermosolujen tuhoutumisen syyt ole
vieläkään kovin hyvin selvillä.
Siitä, mikä sairauden alkujaan
käynnistää, on vain valveutuneita
arvauksia. Taustalla voi olla geneet
tisiä tekijöitä ja herkkyyttä. Myös
ympäristötekijöillä voi olla vai
kutusta. Sairauden seurauksista
aivoissa on kuitenkin jo laajalti tutki
mustietoa.
– Aivorappeumataudeille on tyy
pillistä muun muassa mitokondrio
muutokset, jotka muuttavat solun
energiatuotantoa ja vapauttavat
suuren määrän happiradikaaleja,
jotka ovat soluille monella tapaa hai
tallisia. Mitokondriomuutosten
taustalla on usein solustressi, joka
puolestaan voi johtua monista teki
jöistä, kuten tulehduksesta, myr
kystä tai esimerkiksi proteiinikerty
mistä, professori Timo Myöhänen
selittää.
Juuri tiettyjen hermosolujen
sisäisten proteiinien muuntuminen
virheelliseen muotoon ja tästä seu
raava kertyminen hermosoluihin
näyttää olevan yksi tärkeimmistä
tekijöistä hermorappeumasairauk
sien etenemisessä.

Näiden kertymien olemassaolo
esimerkiksi Parkinsonin taudin poti
laiden aivonäytteissä on tunnettu
jo pitkään, mutta vasta viimeisen
kahden vuosikymmenen aikana on
havaittu, että nämä ovat muodos
tuessaan myrkyllisiä hermosoluille
ja voivat jopa levittää hermosolu
tuhoa solusta soluun liikkuessaan.
Tämän vuoksi proteiinikertymät
ovat nousseet keskeisiksi lääkekehi
tyskohteiksi hermostoa rappeutta
vissa sairauksissa.

Inhibiittorit pysäyttämään
solutuhoa

Jo 1980-1990-lukujen vaihteessa
havaittiin PREP(prolyylioligopepti
daasi)-entsyymin aktiivisuuden nou
sevan muistisairaiden potilaiden
aivosoluissa. Nousun estämiseksi
lähdettiin kehittämään inhibiitto
reita, joilla nousu voidaan estää. Tut
kimukset etenivät aina kliinisiin
kokeisiin asti, mutta eivät tuottaneet
koehenkilöillä toivottuja tuloksia.
– Isoin virhe oli varmaan siinä,
että estäjiä testattiin terveillä ikään
tyneillä ihmisille. Nykytiedon
valossa on selvää, että terveen ikään
tyneen ihmisen muistia on käytän
nössä mahdotonta parantaa, Timo
Myöhänen toteaa.
Moni toimija vetäytyi PREP-tutki
muksesta, kun kliiniset kokeet eivät
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tuottaneet toivottua tulosta. Vuonna
2008 aiheesta väitellyt Myöhänen
kuitenkin siirtyi opinahjostaan Kuo
pion (nyk. Itä-Suomen) yliopis
tosta Helsinkiin professori Pekka
Männistön laboratorioon, jossa oli
alfa-synekleiini-kertymäproteii
niin perustuvia Parkinson -hiiriä,
joiden kautta Myöhänen päätyi teke
mään Parkinson-tutkimusta. Hän
perusti oman työryhmän vuonna
2011 ja on siitä lähtien johtanut tut
kimuksia, joiden lähtökohtana on
ollut PREP-entsyymin kiinnitty
minen suoraan kertymäproteiiniin.
Käyttämällä inhibiittoreita voidaan
estää kertymistä ja hajottaa kertymä
kappaleita. Sama mekanismi pätee
myös moniin muihin aivorappeuma
sairauksiin, joissa esiintyy kertymä
kappaleita, kuten Alzheimerin tau
tiin ja vähemmän esiintyviin muisti
sairauksiin.
– Parkisonin tai Alzheimeri taudin
mallien lisäksi olemme tutkineet
päähän kohdistuneiden, toistuvien
iskujen aiheuttamia muistihäiriöitä,
Myöhänen sanoo.

Hiljainen säätelijä

PREP-entsyymi on hiljainen sääte
lijä, joka ohjaa muiden proteiinien
toimintaa. Se on koko ajan pienessä
liikkeessä, mutta aktivoituu erityi
sesti silloin, kun soluun tulee stressi.
– Esimerkiksi aivojen ulkopuo
lella tapahtuvassa tulehduksessa
tämä on erittäin hyödyllistä. PREP
houkuttelee paikalle tulehdussoluja,
joilla on iso merkitys ihmisen para
nemisen kannalta. Pitkittyessään
tämä, kuten moni muukin PREPin
toiminta on kuitenkin haitallista,
Myöhänen kuvailee.
PREP näyttäisi myös estävän
muun muassa solusäätelijää pro
teiini-fosfataasi 2A (PP2A), joka on
tärkeä monelle solun toiminnolle.
Vaikka PREP-entsyymin estä
minen näyttäisi pysäyttävän aivorap

peumasairauden etenemisen, itse
entsyymiä ei välttämättä kannata
täysin poistaa elimistöstä.
– Kyllä hiiret elivät melko nor
maalia elämää ilman PREPiäkin,
mutta niistä tuli hyperaktiivisia,
Myöhänen kertoo.

Kliiniset kokeet seuraava vaihe

Myöhäsen työryhmä onkin lähtenyt
kehittämään uusia yhdisteitä, joilla
PREP-entsyymin estämisen sijasta
PREPiä muunnetaan oikeaan suun
taan.
– Solu- ja eläinkokeissa on pys
tytty estämään muistihäiriön etene
minen Alzheimerin mallin hiirillä ja
jopa parantamaan muistia. PREP:n
muuntaminen näyttäisi tuottavan
parempia tuloksia kuin puhdas inhi
bointi. Haemme parhaillaan paten
tointia kehittämillemme yhdistel
mille ja pääsemme toivottavasti
keväällä julkistamaan näitä tietoja,
Myöhänen sanoo.
Häntä PREP-entsyymin tutkimi
sessa on innoittanut erityisesti sen
monivaikutteisuus.
– PREP-modifikaatiolla on monta
hyvää mekanismia: se vaikuttaa
proteiinikertymiin, myös myö
hemmän vaiheen proteiinikertymiin
ja solustressiin. Uskon siihen, että
moneen asiaan vaikuttaminen samaa
reittiä pitkin on tehokkaampaa kuin
yhtä reittiä yhteen asiaan. Onko tämä
oikea tie, sen selvittämiseen tarvi
taan kliinisiä kokeita.
Kliiniset kokeet vaativat kui
tenkin mittavaa rahoitusta, johon
yliopistoilla tai akateemisilla rahoit
tajilla ei ole varaa.
– Toteutimme Business Finlandin
kanssa hankkeen, jolla olemme kar
toittaneet mahdollisia rahoittajia tai
kumppaniyrityksiä kehitystyön jaka
miseksi. Mielenkiintoisia keskus
teluja on käyty, mutta mitään konk
reettista ei vielä ole sovittuna, Myö
hänen paljastaa. F

Työuran
mittainen
tutkimus
Farmakologia oli Timo Myöhäsen
lempiaineita opiskeluaikana Kuopion (nyk. Itä-Suomen) yliopistossa. Tai kuten hän itse sanoo,
niitä aineita, joissa hän pärjäsi
hyvin, muissa aineissa ei niinkään.
Kunnianhimoisena proviisori
opiskelijana Myöhänen hakeutui
professori Pekka Männistön graduryhmään.
– Männistö oli niittänyt mainetta muun muassa entakaponin
kehitystyössä. Alkujaan kysyinkin
työtä COMT-entsyymin tutkimuksen parista, mutta Männistö
ehdotti minulle PREP-tutkimusta,
joka oli juuri käynnistetty, Myöhänen kertoo.
Siitä lähtien hän on oikeastaan koko työuransa tutkinut
PREP-entsyymiä tavalla tai toisella.
– Gradutyön jälkeen
PREP-tutkimus poiki minulle
myös väitöstyön. Kun se valmistui
vuonna 2008, lähdin Helsinkiin siirtyneen Männistön laboratorioon, jossa päädyin tutkimaan
Parkisonin tautia.

PREP aina vastassa

Myöhäsen aloitellessa omaa
uraansa PREPin ympärillä, tutki-
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On hyvä välillä muuttaa
tekemistä ja ottaa uusi
startti – siinä voi vaikka
keksiä jotain uutta.
musta ja koelaboratorioita oli vielä
muuallakin maailmassa. Pian Myöhäsen oman työryhmän perustamisen jälkeen vuonna 2012 suuri
EU-projekti aiheen ympärillä
päättyi ja monet laboratoriot lopettivat tutkimuksen.
– Yritykset olivat luopuneet
kokeista jo aiemmin epäonnistuneiden kliinisten kokeiden takia.
Nyt pientä vilkastumista on jälleen havaittavissa, Myöhänen
iloitsee.
Vuonna 2020 Turun yliopisto
tarjosi Myöhäselle apulaisprofessorin pestiä. Sitä ennen hän oli
ehtinyt vierailla myös Belgiassa ja
Yhdysvalloissa kahdessa laboratoriossa.
– Antwerpenin yliopiston laboratorio oli keskittynyt nimenomaan
PREP-entsyymin tutkimiseen ja
toimi hyvänä opinahjona biokemian
tutkimukseen. Washington DC:ssä
tutkimuksen kohteena olivat alfa-
synukleiini, jota minun piti tutkia
vähän toisesta näkökulmasta, mutta
työ kääntyi jälleen PREPin pariin,
Myöhänen naurahtaa.
Vaikka tutkijan polut ovat välillä
vieneet muihinkin suuntiin, aina
työ on palannut PREPin pariin.
Myöhänen kiittääkin pitkäjänteisiä

rahoittajia, jotka ovat mahdollistaneet tutkimustyön jatkumisen.
– Erityisesti haluan kiittää
Suomen Akatemiaa, Juseliuksen
Säätiötä ja Erkko-Säätiötä.

Työryhmä murrosvaiheessa

Työ Turussa oli oikeastaan päässyt
vasta käyntiin, kun Itä-Suomen yliopisto teki tarjouksen, josta ei voinut
kieltäytyä.
– Vakituinen professuuri sen
jälkeen, kun olen koko tähänastisen urani tehnyt pätkätöitä, tuntui
hyvältä. Itä-Suomessa tehdään
paljon tutkimustyötä aivorappeumasairauksien parissa ja minulla oli
tänne vielä jonkin verran kontakteja,
joten sikäli paluu oli helppo.
Farmakologian professorina
Myöhänen tulee ottamaan entistä
enemmän osaa myös opetustyöhön
ja osallistuu erilaisiin komiteoihin.
– Olen saanut aloitella töitä rauhassa ilman suurta opetus- ja hallintotyön taakkaa, mistä täytyy kiittää
UEFin farmasian laitosta. Toisaalta
esimerkiksi tutkijakoulutukseen liittyvissä komiteoissa työskentely on
erittäin mieluista, Myöhänen pohtii
uutta rooliaan.
Oma työryhmä, jota hän on
vetänyt tiiviissä yhteistyössä lääke

PREPentsyymi on
seurannut
Timo
Myöhästä
läpi työuran.
– Siitä
on aina
löytynyt
jotain uutta
tutkittavaa.

ainekemisti Erik Wallénin kanssa,
toimii yhä Helsingissä. Kaiken kaikkiaan noin kymmenen vuoden
aikana ryhmässä on työskennellyt
parisenkymmentä tutkijatohtoria ja
väitöskirjatyöntekijää.
– Muutama ihminen työskentelee Helsingin laboratoriossa edelleen ja ainakin yhdelle
etsimme rahoitusta, jotta hän
voisi jatkaa työtään täällä Kuopiossa, viime vuosina rahoituksen
järjestämiseen ja tutkimuksen
ohjaukseen keskittynyt Myöhänen kertoo.
Ryhmästä on ilmestynyt myös
neljä väitöskirjaa sekä kymmeniä
tutkimusartikkeleita. Kevään mittaan odotettavissa on paljon julkaistavaa tietoa muun muassa
uusista lääkeaineyhdisteistä, joille
ryhmä on hakenut patenttia.
Onko ryhmän työ siis tulossa
päätökseensä, professori Timo
Myöhänen?
– Koko ajan teemme jotakin,
muuta nyt pitää löytää kliinisten kokeiden mahdollistavia
kumppaneita, jos tässä meinataan edetä. On myös hyvä välillä
vähän muuttaa tekemistä ja ottaa
uusi startti - siinä voi vaikka keksiä
jotain uutta!
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KATSO
VIDEOLTA
pyörätuolikäyttäjän
kokemukset
Sipoon Apteekista:
bit.ly/Esteeton
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ESTEETTÖMYYS
PALVELEE
KAIKKIA
Sipoon 1. Apteekissa tehty mittava
muutostyö on tuonut tuotteet kaikkien
asiakkaiden saataville ja helpottanut palvelua.
TEKSTI TIINA PARIKKA KUVAT EEMELI SARKA

Iso osa Sipoon 1.
Apteekin tuotteista
on saavutettavissa
myös pyörätuolista
käsin. Antti Sinisaari
vieraili apteekissa
ensimmäistä
kertaa ja yllättyi
positiivisesti
asioinnin
helppoudesta.

O

dottelemme liikuntaesteisten pysäköintipaikan
kohdalla kuvaajan kanssa
haastateltavaa saapuvaksi. Paikalle kurvaa
pieni punainen auto,
jonka kuljettaja hyppää
ratin takaa ja lähtee marssimaan kohti viereisiä liiketiloja.
Mennessään hän tokaisee meille: “Käyn vain
pikaisesti hoitamassa yhden asian.”
Hetkeä myöhemmin parkkipaikalle
saapuu valkoinen farmari. Se mahtuu juuri
ja juuri tyhjäksi jääneeseen tilaan liikuntaesteisten pysäköintipaikan vieressä, mutta
autojen väliin ei saa pyörätuolia. Onneksi

pysäköintialueen toisessa päässä on tyhjä
paikka kulkuväylän vieressä.
– Näitä pikaisia käväisijöitä tulee säännöllisesti vastaan. Talvella haasteita luo myös
lumipenkat. Toisinaan parkkipaikan lumet on
kolattu aivan sisäänkäyntiramppien tai invapaikan viereen niin, ettei pyörätuolilla mahdu
liikkumaan, Antti Sinisaari toteaa asiasta
isommin hermostumatta.
Lumisohjo tekee myös manuaalisen pyörätuolin lykkimisen loivaa rinnettä ylös sen
verran raskaaksi, että avustaja tulee hätiin.
Monesti liikuntaesteiselle haastavinta
onkin päästä liikkeeseen sisään. Kulkureittien lisäksi ovet saattavat olla raskaita.
Apteekkari Hans Fock muistelee, että heil-
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läkin välillä asiakkaat jäivät koputtelemaan
raskaan oven taakse. Nyt ovi aukeaa automaattisesti ja saavumme silmiinpistävän tilavaan ja valoisaan apteekkiin.
– Suurimmassa osassa liikkeistä pystyy
kyllä asioimaan pyörätuolinkin kanssa, mutta
täällä on harvinaisen paljon tilaa hyllyjen
välissä, Sinisaari kiittää.

Käyttäjän näkökulma kärkenä

Emme ole tulleet sattumalta Sipoon Apteekkiin testaamaan tilojen toimivuutta. Apteekki
sai ensimmäisenä sipoolaisyrityksenä Esteettömyys palvelee kaikkia -tunnustuksen viime
kesänä.
Sipoon vammaisneuvoston ja Elinkeinoyksikön myöntämän tunnustuksen tavoitteena on herätellä yritysten kiinnostusta
esteettömyys- ja saavutettavuusasioihin.
– Apteekin panostukset merkitsevät
paljon vammaisille henkilöille ja helpottavat
jokaisen arkea, Sipoon vammaisneuvoston
silloinen puheenjohtaja Tuula Räikkönen
sanoi palkitsemistilaisuudessa.
Fock pitää tunnustuksen nimeä oivallisena.

– Esteettömyys koskee paljon muitakin kuin liikuntarajoitteisia. Meillä oli
aiemmin esimerkiksi niin matala oviaukko,
että vähänkin pidemmät ihmiset joutuivat
kulkemaan sen läpi kumarassa päästäkseen sisään. Nyt aukko on korotettu ja tuulikaappi poistettu kokonaan, hän antaa esimerkin.
Fock aloitti Sipoon 1. Apteekissa vuonna
2016 ja kiinnitti heti huomiota ahtaisiin
tiloihin. Tiloissa oli vaikea liikkua esimerkiksi lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa,
valaistus oli heikko ja työntekijöiden ergonomia huono.
– Lähdimme miettimään koko esillepanoa
ja toimintoja uudelleen käyttäjän näkökulmasta. Seinähyllyjä lukuun ottamatta kaikki
kalusteet ovat pyörien päällä ja järjestystä
voidaan edelleen muokata tarpeen mukaan,
Fock kertoo.
Kaikki tuotteet ovatkin hyvin näkyvillä, iso
osa myös esimerkiksi pyörätuolin käyttäjän
saavutettavissa. Tilan opasteet ovat kaksitasoisia: ylätasona on aihe, johon asiakas hakee
apua, esimerkiksi kipu tai flunssa, ja kakkostasona tuoteryhmät.

Esteettömyys palvelee
kaikkia -diplomi on
esillä apteekin seinällä.
Tunnustus on Sipoossa
ensimmäinen laatuaan.
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29.1.2022 19.22

Lähempänä asiakkaita

Farmaseutti Marianne Englund on työskennellyt Sipoon 1. Apteekissa parikymmentä vuotta. Erityisen iloinen hän on uusitusta valaistuksesta.
– Päätetyössä etenkin lukulasien kanssa
heijastukset olivat todella häiritseviä. Nyt
valaistus ja valojen kohdennukset on suunniteltu niin, että työtä on helppo tehdä, hän
kiittää.
Englund oli jo niin tottunut vanhoihin
tiloihin, ettei osannut edes kaivata muutosta.
– Kun koko toimintalogiikka muuttui,
tuotteiden löytämisessä oli tietenkin oma
opettelunsa. On kuitenkin hyvä, että se on nyt
tehty asiakas edellä, hän tuumaa.
Avoimessa tilassa on myös helpompi huomata, kun joku asiakas on apua vailla.
– Meillä on jaettu työvuorot niin, että aina
joku on paikalla neuvomassa asiakkaita. Älykellon mukaan askeleita tulee nyt paljon
enemmän, eli tämä on lisännyt myös meidän
aktiivisuutta asiakkaiden suuntaan, Englund
sanoo.

Pienet, merkittävät
yksityiskohdat

Reseptipalvelussa palvelupisteet on erotettu toisistaan akustisilla seinämillä yksityisyyden parantamiseksi. Sähköiset työpöydät
parantavat tietenkin ennen kaikkea työntekijöiden ergonomiaa, mutta säädettävyys helpottaa myös asiakkaiden asiointia. Kevyet
tuolit on helppo siirtää esimerkiksi rollaattorin tai pyörätuolin tieltä pois. Jokaisessa
palvelupisteessä on myös pidike kävelykepille tai kainalosauvoille.

– Kepeillä on tapana kaatua, jos ne laitetaan vain nojaamaan seinämää vasten. Näillä
pienillä yksityiskohdilla voidaan helpottaa
asiointimukavuutta, Fock toteaa.
Avotilasta löytyy myös hiljainen nurkkaus,
johon asiakas voidaan ohjata, jos hän haluaa
keskustella asioistaan yksityisemmin.
Vanhassa liikerakennuksessa uusittiin
samoihin aikoihin ilmanvaihtojärjestelmä.
Lisäksi apteekin tiloista löytyy nykyisin neljä
ilmalämpöpumppua, joilla varmistetaan
sopiva lämpötila myös pakkasilla ja kesähelteillä.

Avoimet tilat
ovat lisänneet
myös meidän
aktiivisuutta asiakkaiden
suuntaan.

Toimivat tilat houkuttelevat

– Toimimattomat liiketilat karkottavat asiakkaita. He hoitavat ostokset naapurikunnissa
isoissa kauppakeskuksissa asioidessaan tai
tilaavat tuotteet verkosta, Tuula Räikkönen
muistuttaa.
Koska Sipoon keskuksesta Nikkilästä on
12 kilometriä seuraavaan apteekkiin, Fock
uskoo suurimman osan lähialueen asukkaista hoitaneen ainakin akuutit apteekkiasiat heillä ennen tilojen uudistamistakin.
Sen sijaan uudistetut tilat ovat houkutelleet
asiakkaita myös naapurikunnista.
– Meillä palvellaan kahdella kielellä, joten
moni ruotsinkielinen asiakas tulee tänne
kauempaakin saadakseen palvelua omalla
äidinkielellään. Kauimmaiset vakikävijät taitavat olla Espoosta, Fock kertoo.
Vuonna 2020 apteekki avasi myös verkkopalvelun kotiinkuljetuksella.
– Palvelun käyttö on vielä melko vähäistä,
mutta tänäänkin minulla on kaksi kotiinkuljetuskeikkaa, Fock kertoo tapaamispäivänä. F

Monissa lääkepakkauksissa
on tiedot myös pistekirjoituksena. Sipoossa niiden
päälle ei koskaan kiinnitetä
esimerkiksi lääkitysohjeita.

Keppiä ja porkkanaa
Vähimmäisvaatimukset rakennusten ja
niiden piha- ja oleskelualueille on määritelty Valtoneuvoston asetuksessa ja
niitä koskevat soveltamisohjeet on laadittu ympäristöministeriössä. Jokaisella
yrityksellä on velvollisuus huolehtia siitä,
että vammaisella asiakkaalla on tasavertaiset mahdollisuudet asioida heidän

tiloissaan. Velvoitteen huomiotta jättäminen voidaan katsoa syrjinnäksi.
Vaikka säädökset ovat sitovia, esteettömysratkaisuihin pyritään kannustamaan erilaisin kampanjoin ja kilpailuin.
Sipoon Esteettömyys palvelee kaikkia on
esimerkki paikallisesta kannustimesta.
Vaikka apteekit ovat usein esteet-

tömiä, esimerkiksi Meille kaikki ovat tervetulleita -verkkosivustolta löytyy vain
yksi apteekki, Lapuan keskusapteekki.
Listalle päässeet yritykset ovat hakeneet
itselleen Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin, jonka itsearviointilomakkeen avulla ovat lähteneet kehittämään
esteettömyyttään ja saavutettavuuttaan.
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TUTKITTUA
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ KUVA KIRSI-MARJA SAVOLA

Lääkehoidon
polussa yhä katkoksia
Moniammatillisiin tiimeihin kaivataan tarkempaa työnjakoa.
Nyt käy helposti niin, ettei kukaan ota vastuuta potilaan
kokonaislääkityksestä, kun kukin hoitaa vain oman tonttinsa.

P

roviisori Sonja Kallio perehtyi gra
dutyössään Fimean moniammatil
lisen verkoston kokemuksiin ikäih
misten lääkkeiden käytön järkeistä
misestä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
avoapteekkien koettiin olevan irral
laan muusta terveydenhuollon kentästä.
Huomiosta syntyi sysäys väitöskirjaan.
Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia avo
huollon apteekkien osallistumista iäkkäiden lääki
tysten ennakoivaan riskienhallintaan yhdessä muun
terveydenhuollon kanssa.

Liikaa hierarkiaa ja olettamista

Fimean verkoston ammattilaisten haastatteluista sel
visi, että haasteita lääkkeiden järkevään käyttöön ja
moniammatilliseen yhteistyöhön toivat niin lain
säädäntö ja tietojärjestelmät kuin työn organisointi,
resurssit ja asenteet.
– Kukaan ei ota vastuuta potilaan kokonaislääki
tyksestä. Auttaisi, jos moniammatillinen tiimi tuntisi
jäsentensä roolit ja tietäisi, mitä tapahtuu missäkin
vaiheessa. Potilaan lääkehoitopolku ei saisi katketa.
Edelleen hierarkia vaivaa, esimerkiksi erikois

sairaanhoidon määräämiin lääkityksiin ei uskalleta
ottaa kantaa perusterveydenhuollossa. Lisäksi olete
taan liikaa eli ajatellaan, että joku on jo käynyt lääki
tyksen läpi.
– Paikallisesti yhteistyö voi toimia hyvinkin, ja lää
käri pyytää farmaseuttia tarkistamaan potilaan lääki
tystä. Toiminta on usein aktiivisten yksilöiden varassa,
ja sitä pitäisi kehittää järjestelmälähtöisesti, jotta
päästään pois Älä astu tontilleni -ajattelusta.

Hotline apteekista lääkärille

Väitöksen kirjallisuuskatsauksessa kuvattiin erilaisia
lääkehoidon arvioinnin malleja muualla maailmassa.
Apteekkien osuus vaihteli reseptien toimitushistorian
lähettämisestä kokonaisvaltaiseen lääkehoidon arvi
ointiin. Joissain paikoissa apteekilla oli myös pääsy
potilaan laboratorioarvoihin.
– Yleisesti voidaan sanoa, että lääkehoidon arvi
oinnit johtivat lääkitysongelmien vähenemiseen ja
parempaan hoitoon sitoutumiseen.
Suomen apteekeille tehdyn kyselyn mukaan resep
tintoimituksen yhteydessä pystytään ratkaisemaan
lähinnä resepteihin liittyviä ongelmia, tosin myös
parantamaan hoitoon sitoutumista.
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– Apteekeissa osataan tarkistaa oikeat annos
tukset ja tunnistaa lääkkeiden yhteisvaikutukset,
mutta yllättäen yhteisvaikutusten kliinistä merkit
tävyyttä ei aina osatakaan arvioida.
Hoidollisiin ongelmiin ei pystytä puuttumaan,
vaan ne jätetään usein potilaan ratkaistaviksi lää
kärin kanssa. Aina ei tunnisteta lääkitysriskejä,
kuten iäkkäille haitallisia lääkkeitä.
– Olisi hyvä selvittää, kuinka moni ottaa yhteyttä
lääkäriin tai ylipäätään pääsee lääkäriin, vaikka
apteekista olisi niin neuvottu. Yksi iso haaste on,
ettei apteekissa ole kommunikaatiovälineitä, joilla
voisi helposti kertoa lääkärille lääkityksen ongel
mista. Riskienhallintaan ei ole hotlinea.
Kallion mukaan informaation kulun pitäisi olla
helpompaa – johonkin voisi jättää vaikkapa säh
köisen merkinnän lääkärin huomioitavaksi. Jat
kossa kansallinen lääkityslista voisi ratkaista
ongelman.
– Toivottavasti sote-uudistuksessa hyvinvointi
alueilla apteekit otetaan mukaan kehitystyöhön
osana potilaan hoitopolkua. Lääkeneuvonnan
lisäksi lääkehoidon seurantaa pitäisi tehostaa, sekä
määritellä hoitopolut ja niissä eri ammattilaisten
vastuut.

Apteekeille enemmän sijaa

Kyselyssä apteekit arvioivat osaamistaan lääkitys
riskien hallinnassa. Puutteita koettiin eniten iäk
käiden lääkityksiin liittyvien sekä hoidollisten ris
kien tunnistamisessa.
Vaikka tunnistamisapuna olisi ollut sähköisiä
työkaluja, osaaminen ei välttämättä riittänyt niiden
käyttöön eikä niiden tuottaman tiedon tulkitsemi
seen. Lääkityskokonaisuudenkin riskit saattoivat
jäädä tunnistamatta.
– Apteekki on matalan kynnyksen terveyden
huollon piste, jossa moni asiakas käy vähintään
kolmen kuukauden välein. Lääkitysongelmia voi
daan tunnistaa keskustelemalla asiakkaan kanssa.
Esimerkiksi infarktin läpikäynyt asiakas
saattaa ihmetellä, miksi hänelle on määrätty
kolesterolilääkettä, vaikka kolesteroliarvot ovat
kohdillaan. Apteekissa osataan kertoa, miksi
mitäkin lääkettä käytetään. Se parantaa myös
hoitoon sitoutumista.
– Jos apteekista päästäisiin näkemään lääki
tyksen kannalta olennaisia laboratoriotuloksia,
se voisi helpottaa lääkehoidon seurantaa ja
tehostaa mahdollisten lääkitysongelmien tunnis
tamista. F

Sydän
avoapteekissa

Sonja Kallio
tuntee käytännön työn niin
avoapteekissa kuin
sairaalamaailmassakin.

Farmasian tohtori Sonja Kallio valmistui farmaseutiksi 2003 ja proviisoriksi 2014 Helsingin yliopistosta. Hän on käynyt myös
LHKA-koulutuksen.
Kallio työskenteli pitkään Kirjavantolpan
apteekissa Hyvinkäällä. Hän sanookin sydämensä sijaitsevan avoapteekin puolella. Sairaalamaailmaan hän tutustui toimiessaan
Helsingin yliopiston ja HUS Apteekin yhteisenä kliinisenä opettajana.
Kallio on vastikään aloittanut Apteekkariliiton lääkepoliittisena asiantuntijana.
– Haluan olla mukana kehittämässä
apteekkitoimintaa valtakunnallisesti.
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TÖISSÄ LIITOSSA
Farmasialiiton henkilökunta on töissä jäseniään varten.
Tällä palstalla kerrotaan, mitä he työssään tekevät.

NEUVONANTAJA
TYÖSUHDEASIOISSA
Marja Lounento toivoo voivansa työssään auttaa
jäseniä huolta aiheuttavissa työsuhdeasioissa, ja uskoo
oppivansa myös itse paljon uutta.
TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA TIMO MARTTILA

Kuka olet?

Olen Marja Lounento ja toimin
Farmasialiiton työsuhdeasiantuntijana. Olen koulutukseltani farmaseutti ja työskennellyt suurimman
osan urastani avoapteekissa. Olen
tehnyt myös myyntiedustajan töitä
ja viimeisimpänä toimin henkilöstön
esimiehenä vuokratyöyrityksessä.
Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi
tytärtä. Asumme Kangasalla, mutta
olen kotoisin Satakunnasta.

Koska aloitit työt
Farmasialiitossa?

Aloitin työt marraskuun lopussa
eli olen ihan tuore toimistolainen.
Olen aina kokenut ammattiliittotoiminnan tärkeäksi väyläksi vaikuttaa.
Olen ollut usean vuoden ajan luottamusmiehenä apteekissa sekä vuokratyöyrityksessä. Olen toiminut
Farmasialiiton Tampereen alueverkoston aktiivina yli kymmenen
vuoden ajan.
Liiton toiminta on siis tuttua.
Luottamusmieskokemukseni vei

minut urallani ensin henkilöstökoordinaattoriksi ja sen jälkeen esimieheksi. Kokemusteni kautta tesja lakitulkinnat ovat tulleet tutuiksi.
Kun huomasin työsuhdeasiantuntijan paikan olevan auki, koin, että se
on juuri sitä, mitä haluan tehdä.

Mitä työsuhdeasiantuntijan
tehtäviin kuuluu?

Päivittäistä työtä on vastata jäsenten
työsuhdetta koskeviin kysymyksiin.
Yhteydenotot tulevat sähköpostitse,
puhelimitse ja Fimnetin kautta.
Vastaan apteekkien luottamusmiestoiminnasta ja -koulutuksista.
Osallistun myös työehtosopimusneuvotteluihin yhdessä muun testiimin kanssa. Saattaa olla, että ihan
kaikkiin tehtäviini en ole vielä edes
törmännyt.

Mitä asioita työpöydälläsi
on lähikuukausina?

Heti vuodenvaihteen jälkeen käynnistyneet työehtosopimusneuvottelut ovat vieneet ison osan työajasta.

Paljon minulla on vielä opittavaa ja
perehtymistä edessä eli sille on myös
otettava aikaa, vaikka konkreettiset
työtehtävät jo täyttävät kalenteria.

Kerro jokin asia tai tilanne,
johon erityisesti toivot pääseväsi
tarttumaan työssäsi?

Minulla on halu auttaa. Minua
ilahduttaa, kun pystyn auttamaan
jäsentä hänen huolessaan tai selventämään, mitä jokin kohta esimerkiksi
työehtosopimuksessa tarkoittaa. Jos
en suoraan tiedä vastausta, lähden
sitä etsimään ja opin samalla itsekin
koko ajan uutta. F

Ihan kaikkiin tehtäviini
en vielä ole edes
törmännyt.
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Vapaa-ajalla
Marjan löytää
Laaksolan
Ratsutilalta
rakkaan harrastuksen parista.
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LIITTO PALVELEE

Farmasialiiton yhteystietoja
Jäsenpalvelu
029 7010 1090

PUHEENJOHTAJA,
FARMASEUTTI

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

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA,
FARMASEUTTI

Maija Pirttijärvi

Marja Lounento

VA. TOIMITUSJOHTAJA,
SOSIONOMI

OPISKELIJATOIMINNAN
ASIANTUNTIJA,
PROVIISORI

Juha Rehula

Työsuhdeneuvonta
029 7010 1091

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

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KTM

Laura Huotari

Jenni Turunen

TYÖVOIMAPOLIITTINEN
ASIANTUNTIJA,
PROVIISORI

TALOUSHALLINNON
ASIANTUNTIJA, KTM

Tommi Laaksonen

Marketta Hakkarainen

KOULUTUSPOLITIIKAN JA
URAPALVELUIDEN
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI

TOIMISTOASSISTENTTI

Anu Peurakoski

Sanna Passi

Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät Farmasialiiton
verkkosivujen kalenterista!

Helmikuu

Maaliskuu

15.2.
CV ja työhakemus
kuntoon (Webinaari)

15.3.
Työhyvinvoinnin portaat
– Viisi vaikuttavaa askelta
-webinaarisarja, osa 6/6:
Osaaminen ja
luovuus
(Webinaari)

22.2.
Työhyvinvoinnin portaat
– Viisi vaikuttavaa askelta
-webinaarisarja,
osa 5/6: Arvostus
(Webinaari)

Katja Sippola

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ,
PROVIISORI

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

17.2.
Lemmikkien keväisten ripulien
sekä punkkien ehkäisy ja hoito
(Webinaari)

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,
TRADENOMI

Minna Hälikkä

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

TAPAHTUMAKALENTERI

Suvi Luukko

TYÖMARKKINAJOHTAJA,
VARATUOMARI

23.3.
Farmasialiiton ja
Colgaten
webinaarisarja, osa 6
(Webinaari)

Webinaarisarjan aiempien
osien tallenteet löytyvät
verkkosivujemme
materiaalipankista.

29.3.
Farmasialiiton ja Orion
Pharman alueellinen koulutus
30.3.
50+ työnhaku
(Webinaari)

Huhtikuu

Tarkista
verkkosivuiltamme
ajankohtaisin
tieto
tapahtumista

5.4.
Dosis-webinaari 5 (Webinaari)
13.4.
Työn merkityksen kokeminen
(Webinaari)
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Hae mukaan
mentorointiin!

bit.ly/Mentorointi

Ratkaisu joulunumeron ristikkoon:
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KOLUMNI
PÄIVI RAURAMO asiantuntija TtM, Työturvallisuuskeskus

Suojelua ja hyviä tekoja

Hyvästä
puhuminen
suuntaa
ajatuksia ja
tekemistä
myönteiseen
suuntaan.

vertaisuuskartoitukset tuottavat hyvin toteutettuna tärkeää lisätietoa työympäristön ja työyhteisön sekä yksilön
tilasta.
Vuorovaikutuksen ja inhimillisten kohtaamisten tilanteissa työpaikalla tapahtuva havainnointi, kannustus,
kiitos, empatia ja huolenpidon osoittaminen täydentävät
työhyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuutta oleellisesti.
Välittämistä ei voi normittaa, mutta sille voi luoda hyvät
edellytykset. On tärkeää korostaa ja vaalia työpaikalla sitä,
mikä on jo hyvää ja missä on onnistuttu. Hyvästä puhuminen suuntaa ajatuksia ja tekemistä myönteiseen suuntaan.
Hyvän tekemistä on toki myös se, että jokin ongelma
otetaan käsittelyyn ja haetaan siihen ratkaisu. Yhteisiä
pulmia puntaroidaan yhdessä. Yksittäisten ihmisten
ongelmista ei tehdä koko työyhteisön taakkaa, vaan niihin
tarvitaan yksilöllisiä toimia. Luottamusta ja avoimuutta
tarvitaan esihenkilö – alaissuhteessa, jotta tässä onnistutaan. Myös henkilöstön edustajien, henkilöstöhallinnon
ammattilaisten sekä työterveyshuollon asiantuntemus ja
tuki ovat tärkeissä rooleissa, kun kehitetään hyvinvointia
työssä.
Minulle työhyvinvointia tuottaa ennen kaikkea mielekäs ja merkityksellinen työ, jossa voi kehittyä ja
kehittää. Asiakaskohtaamiset, niissä onnistuminen ja
palaute ovat keskiössä. Kriittinen arviointi pakottaa
uudistumaan, kiitokset kannattelevat arjen aherruksessa.
Edellytyksenä on toki, että työolot ovat turvalliset ja terveelliset. Pandemia-aikana työsuojelun merkitys on jälleen korostunut.
Mistä sinä saat virtaa ja voimaa työhösi? Onko työyhteisössäsi jaettu näkemyksiä työhyvinvoinnista? Toimitko
vastuullisesti, suojaatko itseäsi ja muita?

MEERI UTTI, HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

T

yösuojelulla on Suomessa pitkät perinteet ja lainsäädännöllinen perusta. Työntekijöiden suojelu
on sosiaalipolitiikan vanhin toiminta-alue, jonka
keskeiset sisällöt liittyvät työturvallisuuteen ja
työaikaan. Suomessa ensimmäiset työsuojelusäännökset
olivat asetuksessa teollisuusammateissa olevien työntekijöiden suojelemisesta vuonna 1889. Tuolloin työolot
olivat huomattavasti vaarallisemmat kuin nykyään. Moni
menetti henkensä, vammautui pysyvästi tai sairastui
vakavasti työssään. Suojelua totisesti tarvittiin.
Sittemmin erityisesti teknologian kehityksen myötä
työturvallisuus ja toki myös työn tuottavuus ovat kehittyneet myönteisesti. Vaarallisimpia ja raskaimpia töitä
ja työvaiheita on voitu esimerkiksi automatisoida tai
keventää apuvälinein. Työturvallisuutta johdetaan suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan työpaikoilla ja terveyttä sekä työkykyä
edistetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
Työhyvinvointi käsitteenä on tullut vahvasti työsuojelun rinnalle tai osaksi sitä, vaikkei sitä lainsäädännössä mainitakaan. Hyvinvoinnin edistäminen työssä
lienee kuitenkin perusteltua jo eettisistä lähtökohdista.
Tarkoitus on tehdä hyvää. Jotta tässä onnistutaan, on tärkeää käydä työpaikalla keskustelua ja määritellä yhdessä,
mitä työhyvinvointi meille merkitsee. Kun visio on kirkas,
voidaan asettaa sille tavoitteita, määrittää mittareita sekä
tehdä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Työn vaarojen tunnistaminen ja selvittäminen sekä
tapaturmien ja sairauspoissaolojen seuranta ovat saaneet
rinnalleen ennakoivia, hyvinvointia tukevia arviointimenetelmiä. Turvallisuusilmoitukset, terveystarkastukset,
työkyvyn ja työn kuormittavuuden arvioinnit, työhyvinvointi- ja työilmapiirikyselyt sekä tasa-arvo- ja yhden-
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JOONAS KAVASTO

APTEEKIN HYLLYLTÄ
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Olethan ottanut käyttöösi
Farmasialiiton tarjoaman
jäsenedun, Citysopparin?
CityShoppari-sovelluksesta löydät yli
1 000 etua, joilla syöt ja shoppailet
ympäri Suomen: ravintoloita, kahviloita,
vaatekauppoja, urheilupaikkoja,
kulttuuria, kauneushoitoloita ja
kampaamoita. Rahanarvoisia etuja
moneen makuun. CityShoppari-sovellus
on ladattavissa Google Play, App Store ja
Huawei AppGallery -sovelluskaupoista.
Katso ohje verkkosivuiltamme

farmasialiitto.fi
(palvelut ja edut – edut jäsenelle –
vapaa-aika ja matkustus).
Huom. etu ei koske eläkeläisjäseniä.
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