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Galieve oraalisuspensiolla
annospusseissa on kaksoisvaikutus.  

Ainutlaatuinen yhdistelmä  
alginaattia ja antasideja2

GALIEVE LIEVITTÄÄ REFLUKSIA JA SIIHEN
LIITTYVIÄ OIREITA, KUTEN NÄRÄSTYSTÄ

JA RUOANSULATUSVAIVOJA2

Sopii käytettäväksi raskauden
ja imetyksen aikana*2

Ei sisällä alumiinia
Ei systeemisiä vaikutuksia2

Nopea lievitys2

Vaikuttaa jopa  
4 tunnin ajan2**

GALIEVE SOPII AIKUISILLE  
JA YLI 12-VUOTIAILLE LAPSILLE2

4H 4H 2 i n1

*Jos hoito katsotaan kliiniseltä kannalta tarpeelliseksi ** Galieve 500 mg/213 mg/ 325 mg oraalisuspensio annospusseissa

Viitteet: 1. Määttänen, P., Tarnanen, K., Heikkinen, M., & Mikkola, I. (2019, May 21). Käypä hoito -suositus: Närästääkö? (Ylävatsavaivat ja refluksioireet). Retrieved November 9, 
2022, from https://www.kaypahoito.fi/kh p00105#s3; 2. Valmisteyhteenvedot: Galieve Peppermint purutabletti, 8.11.2021; Galieve 500 mg/ 213 mg / 325 mg oraalisuspensio  
annospusseissa, 8.11.2021; 3. Savarino E, de Bortoli N, Zentilin P, et al. World J Gastroenterol. 2012;18(32):4371–4378; 4. Käypä hoito -suositus: Ylävatsavaivat ja refluksioireet.  
Duodecim. Julkaistu 18.02.2022 (https://www.kaypahoito.fi/ho i50093) ; 5. Pouchain D, Bigard MA, Liard F, Childs M,  Decaudin A, McVey D. BMC Gastroenterol. 2012 Feb 23;12:18; 6. 
Lødrup A, Reimer C & Bytzer P, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2014; 49(9), 1044-1050. 7. Manabe N, Haruma K, Ito M, Takahashi N, Takasugi H, Wada Y, Nakata H, Katoh T, 
Miyamoto M, Tanaka S. Dis  Esophagus. 2012 Jul;25(5):373-80; 8. Davies NM, Farr SJ, Kellaway IW, Taylor G, Thomas M. Int J Pharmaceut 1994; 105: 97, 101; 9. Hampson FC, Farndale A, 
Strugala V, Sykes J, Jolliffe IG, Dettmar PW. Int J Pharm. 2005 Apr 27;294(1-2):137-47.

Galieve Peppermint purutabletit ja Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oraalisuspensio annospusseissa Vaikuttavat aineet: Natriumalginaatti, natriumvetykarbonaatti ja kalsiumkar- 
bonaatti. Käyttöaiheet: Gastroesofageaalisen refluksin oireiden hoitoon, kuten hapon takaisinvirtaukseen, närästykseen ja ruoansulatusvaivoihin, esimerkiksi aterioiden jälkeen tai raskauden 
aikana. Annostus aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille 2 - 4 Galieve Peppermint purutablettia tai 1 -2 annospussillista Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oraalisuspensiota korkeintaan neljä 
kertaa vuorokaudessa. Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksestä. Jos oireet eivät lievity 7 vrk:ssa, tilannetta on arvioitava uudelleen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys jollekin valitun 
valmisteen ainesosista.  Varoitukset ja varotoimet: Galieve-valmisteet sisältävät natriumia ja kalsiumia, mikä on huomioitava, jos potilaan on rajoitettava näiden aineiden käyttöä tai jos 
hänellä on tai on ollut jokin merkittävä munuais- tai sydänsairaus tai munuaiskiviä. Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oraalisuspension käytössä on syytä varovaisuuteen myös hypofosfatemian  
yhteydessä. Purutabletit sisältävät aspartaamia, mikä on huomioitava fenyyliketonurian yhteydessä. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galak-
toosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää Galieve Peppermint -purutabletteja. Oraalisuspensio sisältää metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Yhteisvaikutukset: Valmisteiden mahan happoisuutta vähentävien ainesosien vuoksi Galieve-lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden oton välissä on 
oltava 2 tuntia. Raskaus ja imetys: Galieve-valmisteita voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Haittavaikutuksina voi hyvin harvoin esiintyä mm. allergisia reaktioita. Tutustu huolellisesti  
valmisteyhteenvetoihin. Reseptivapaita itsehoitolääkkeitä. Enimmäishinnat (vmh + alv) ja korvattavuus: Galieve Peppermint purutabl. 24 kpl: 5,06 € ja 48 kpl: 9,99 €. Galieve 500 mg/213 
mg/325 mg oraalisuspensio 12 annospussia: 7,07 €. Ei KELA-korvattavuutta. Lisätietoja: RB Health Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO, Puh. 0290 009 200. Pvm: 21.6.2022  
RKT-M-04493  11.2022

Farmasian asiantuntijana voit auttaa asiakastasi valitsemaan juuri hänen oireisiinsa  
parhaiten sopivan hoitovaihtoehdon.

Natriumalginaatti, natriumvetykarbonaatti ja kalsiumkarbonaatti

REFLUKSITAUDIN OIREET1-4

Happamat röyhtäisyt Närästys Ruoansulatusvaivat

ELÄ HETKESSÄ - GALIEVE

Galieve reagoi mahalaukussa 
nopeasti mahahapon kanssa ja

muodostaa suojaavan  
algiinihappoesteen, joka  

estää refluksin ja lievittää  
siihen liittyviä oireita

(esim. närästys).2 

Alginaattia ja antasideja  
käytetään lievien ja harvoin  

esiintyvien refluksitaudin oireiden  
(1–2 kertaa viikossa) hoitona1 ja voidaan 

myös käyttää muiden lääkehoitojen  
tukihoitona (esim. PPI).4-6

Galieven muodostama
algiinihappoeste asettuu

happotaskun päälle,  
riippumatta siitä,  
oletko seisoma-,  

istuma- vai
makuuasennossa.2,3

Eri algiinihappoesteitä
vertailevassa  

tutkimuksessa todettiin  
valmisteen sisältämän kalsiumin

mahdollistavan vahvemman
algiinihappoesteen synnyn.7-8

Mainos
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Itsearvioinnin aika
Vuosi 2022 on pian ohi. Ajatusten on hyvä olla tulevassa, mutta 
myös taaksepäin on toisinaan tarpeellista katsoa. Itse koen erit-
täin tärkeäksi pohtia ensimmäistä puheenjohtajavuottani: 
missä olen onnistunut, mitä olisin voinut tehdä toisin tai onko 
jotain jäänyt tekemättä kokonaan? Palaute teiltä jäseniltä on 
tässä itsearvioinnissa arvokasta ja auttaa kehittämään toimintaa 
oikeaan suuntaan. Myös tulevaan katsominen on tällöin hel-
pompaa.

Olemme kuluneen vuoden aikana olleet monien isojen asioiden 
äärellä. Maailmanpoliittinen ja -taloudellinen tilanne vai-
kuttaa meihin kaikkiin monilla tavoin. Työvoimapulaa on useilla 
aloilla. Lääkepolitiikassa tehdään tärkeitä linjauksia ja selvite-
tään hyvinkin periaatteellisia kysymyksiä. Kaikki tämä vaikuttaa 
meidän jokapäiväiseen elämäämme niin töissä kuin kotona. Kuor-
mittavia tekijöitä on paljon ja jaksaminen on usein koetuksella. 

Kun aloin pohtia omaa toimintaani, ensimmäiseksi tulivat mie-
leeni kaikki ne asiat, joihin en ollut tyytyväinen. Pian jouduin kui-
tenkin pakottamaan itseni kääntämään ajatuksia myös sellaisiin 
asioihin, jotka olivat sittenkin sujuneet ihan hyvin. Kehotan teitä 
tekemään samoin. 

On tärkeää aina silloin tällöin iloita onnistumisista ja olla tyy-
tyväinen tekemisiinsä. Tämän lisäksi muistetaan iloita myös 
muiden puolesta ja kertoa se heille. Ehkäpä kiitos hyvin tehdystä 
työstä, niin pieneltä asialta kuin tuntuukin, pelastaa juuri kyseisen 
kollegan päivän.

Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2023!

On tärkeää aina silloin tällöin 
iloita onnistumisista ja olla 
tyytyväinen tekemisiinsä. 

MAIJA PIRTTIJÄRVI
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Pyrin olemaan  
ennen kaikkea 
ihmisjohtaja.

HÄN   TEKSTI HANNA OJANPÄÄ KUVA EEMELI SARKA

Uteliaisuus ja unelmat edellä
Prevett Oy:n toimitusjohtaja Elina Veisterä on aina ollut kiin-
nostunut vaikuttamisesta ja ihmisten, organisaatioiden ja pro-
sessien kehittämisestä. 

– Suurin motivaattorini on, että pystyn omalla panoksel-
lani auttamaan siinä, että asioita voi tehdä paremmin. Minua 
on myös aina kiinnostanut, kuinka olemassa olevaa tietoa voi 
tähän tarkoitukseen hyödyntää. Olenkin miettinyt, että nyt 
olisi ehkä aika päivittää koulutustani ja opiskella lisää tiedolla 
johtamista, Veisterä naurahtaa. 

Veisterä on työurallaan päässyt toteuttamaan ammatillisia 
ambitiotaan – aina toimitusjohtajan positiota myöten.

– Johtaminen on vastannut mielikuviani, toki myös odotuk-
seni ovat olleet realistiset. Vaikka uskonkin tiedon voimaan, 
pyrin olemaan ennen kaikkea ihmisjohtaja. 

Nykyiseen työhönsä Prevettin toimitusjohtajaksi Veisterä 
päätyi kaksi vuotta sitten.

– Mietin pitkään, uskallanko jättää silloisen mielenkiin-
toisen työpaikkani ja otanko rohkeasti uuden haasteen vas-

taan. Päätös on ollut oikea. Vain itseään haastamalla voi oppia 
uutta ja kehittyä.

Entistä työnantajaansa Oriolaa Veisterä kiittää monesta.
– Sain 20 vuoden aikana tehdä mielenkiintoisia tehtäviä ja 

oppia esimies- ja johtoryhmätyöskentelyä. Aloitin asiakas-
palvelusta ja päädyin ostotiimin vetäjästä myynnin ja mark-
kinoinnin puolelle tuotepäälliköksi ja lopuksi Suomen ja 
Ruotsin tiimien asiakaspalvelujohtajaksi. Näitä matkan var-
rella kertyneitä oppeja hyödynnän tänäkin päivänä nykyisessä 
työssäni.

Veisterä uskoo, että uteliaisuus on yksi hänen tärkeimmistä 
luonteenpiirteistään. Farmasiassa häntä kiehtoo alan mer-
kitys. 

– Tosiasia on, että farmasialla on merkitystä riippumatta, 
missä kohdin ketjua oma työ on. En ole koskaan joutunut etsi-
mään syytä, miksi herätä aamulla töihin. Olen tykännyt kai-
kista tehtävistäni, joita urallani on tullut vastaan. Kaikissa 
niissä punaisena lankana on ollut farmasia. 

Elina Veisterä
› Valmistui farmaseutiksi Helsingin  
 yliopistosta vuonna 1997
› Opiskellut myös tietojen hallintoa  
 ja kaupallisia aineita
› Toimitusjohtaja eläinten hoitoon ja  
 lääkintään erikoistuneessa tukkukauppa  
 Prevett Oy:ssä, joka on osa  
 Vetcare-konsernia 
› Työskennellyt aikaisemmin Oriolalla  
 eri tehtävissä lähes parikymmentä  
 vuotta; Apteekki Munkissa yhteensä  
 kahdeksan vuotta
› Asuu Espoossa, kaksi aikuista lasta,  
 tytär ja poika, sekä kaksi kissaa

Katso videolta  farmasian alan johtamisen erityispiirteistä: farmasialehti.fi/ihmisjohtaja
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Ajankohtaista 
luottamushenkilölle 
-tiedotteet kaikkien 
luettavissa
LÄHETÄMME kuukausittain apteekkien luot-
tamus-, varaluottamus- ja yhdyshenkilöille säh-
köpostilla Ajankohtaista luottamushenkilölle -tie-
dotteen. Tiedotteet lisätään myös verkkosivu-
jemme ”Luottamusmiestoiminta”-osioon, jossa 
ne ovat jäsenkirjautumisen takana kaikkien luetta-
vissa. Luottamushenkilötoiminnan lisäksi kirjeistä 
löytyy runsaasti tietoa monenlaisista työsuh-
teeseen liittyvistä asioista, kuten palkkauksesta, 
lomista, sairausajasta ja eläkkeestä sekä esimer-
kiksi työehtosopimusneuvotteluista ja liiton teke-
mästä vaikuttamistyöstä. Suurin osa tiedotteen 
sisällöstä koskee kaikkia apteekkisektorin jäseniä, 
joten tiedote kannattaa käydä lukemassa, etenkin, 
jos työpaikallasi ei ole luottamushenkilöä ajankoh-
taisista asioista muistuttamassa.

Farmasian Päivät 
ilahduttivat marraskuussa

FARMASIAN Päivät kokosi 11.–12.11. Helsingin Messukeskukseen 
upean joukon farmasian ammattilaisia. Tapahtuma tarjoili lukuisia 
iloisia kohtaamisia, uutta tietoa ja antoisia keskusteluja. Myös Far-
masialiiton osastolla vieraili ilahduttava määrä jäseniä, ja saimme 
jäsenetukyselyymme runsaasti vastauksia. Kiitos kaikille mukana 
olleilla ja palautetta antaneille!

Farmasian Päivillä jaettiin tuttuun tapaan myös useita palkintoja, 
tunnustuksia ja apurahoja. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!

• Opiskelijapalautteen perusteella jaettavan Vuoden  
 opetusapteekki -palkinnon sai Lohjan I apteekki. 

• Vuoden oppiva apteekki -tunnustuspalkinto myönnettiin  
 Turun 20. Skanssin Apteekille. 

• Albert Wuokon nuoren tutkijan palkinnon sai Otto Kari. 

• Posterikilpailussa voittoihin ylsivät Anna Santamäki tiimeineen  
 sarjassa Sairaalafarmasia, Marianne Kouhia tiimeineen  
 sarjassa Apteekki- ja avofarmasia sekä Lari Hokkanen  
 sarjassa Tiede ja tutkimus.

• Vuoden lääkeinformaatioteoksi valittiin Psoriasisliiton  
 ja Janssenin Kaikki keinot kokeiltu –tietoisuuskampanja. 

 
 Nähdään taas ensi vuonna Farmasian Päivillä!

06-09_Farmasia_6-2022_Napsitut.indd   706-09_Farmasia_6-2022_Napsitut.indd   7 2.12.2022   11.122.12.2022   11.12



78% Lähes neljä viidestä Farmasia-lehden 
kyselyyn vastanneesta kertoi, ettei 
ollut saanut esihenkilöltään tukea 
työn kuormittavuuden hallintaan.

   N
AP

SI
TU

T

8  FARMASIA 6/2022

Aktiivisia jäseniä 
muistettiin 
ansiomerkein 
FARMASIALIITTO on jakanut hallituksen kesällä myön-
tämiä ansiomerkkejä syksyn mittaan eri jäsentilaisuuksissa. 
Edustajiston syyskokouksen yhteydessä jaettiin prons-
sisten ansiomerkkien ohella myös hopeisia ansiomerk-
kejä pitkäaikaisille aktiiveille, jotka ovat toimineet muun 
muassa liiton hallituksessa, edustajistossa, Farmaseut-
tisessa toimikunnassa tai Dosiksen toimituskunnassa. 
Lisäksi Farmasialiiton edellinen hallituksen puheenjoh-
taja Antti Kataja vastaanotti tilaisuudessa kultaisen ansio-
merkin.  

Farmasialiiton ansiomerkkiohjesääntöä on päivitetty 
syksyn 2022 aikana, ja syysedustajisto hyväksyi ajanta-
saistetun ohjeen voimaantulevaksi vuoden 2023 alusta. 
Liiton toimisto perehdyttää toimielimiä ja verkostoja 
tähän ohjeeseen alkuvuonna 2023 ja haluaa muistuttaa 
esimerkiksi aluejohtoryhmiä ja neuvottelukuntia hake-
maan taas rohkeasti aina tilaisuuden tullen Farmasialiiton 
ansiomerkkejä kriteerit täyttäville ansioituneille jäsenille! 

Kehitä osaamistasi  
LHA-kursseilla ja 
tutortapaamisella!
MUISTATHAN, että Farmasialiiton palveluiden jäsenhintaan tarjoamat LHA-
kurssit, potilastapausharjoitukset sekä tutorajat ovat käytettävissäsi Farmas-
tore-verkkokaupassa! Tämän LHA-koulutuksen kaikki kurssit ja harjoitukset 
suoritetaan verkossa ja siten ne ovat suoritettavissa joustavasti milloin vain. 

Lisäksi koulutuksessa on tarjolla etätapaamisina toteutettavaa tutoroh-
jausta sekä potilasarviointien harjoittelua ryhmissä. LHA-tutoreiden kanssa 
voi ratkoa esimerkiksi haastavia potilastapauksia tai kysyä neuvoa LHA-
työn aloittamiseen tai opiskeluun. Ryhmäharjoituksissa puolestaan pääsee 
kuulemaan kollegoiden ajatuksia potilasarviointien tekemiseen ja voi näin 
saada hyviä vinkkejä tai apua oman osaamisen kehittämiseen. Tutorointiin ja 
ryhmäharjoituksiin voi osallistua valitsemalla itselle sopivan ajan verkkokau-
passa tarjolla olevista ajankohdista.

Aluekiertueen 
tilaisuuksia vielä 
alkuvuonna
FARMASIALIITON puheenjohtaja Maija Pirt-
tijärvi on kiertänyt kuluneen syksyn aikana 
yli kymmenellä eri paikkakunnalla tapaa-
massa jäseniä ja kertomassa liiton sekä alan 
ajankohtaisista asioista. Näistä rennoista 
kokoontumisista Maija on tuonut mukanaan 
arvokkaita terveisiä ja monta hyvää ideaa jat-
kotyöstettäväksi tänne toimistolle – kiitos 
niistä! Aluekierros jatkuu vielä muutamalla 
tilaisuudella alkuvuonna, katso tarkemmat 
tiedot tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu 
mukaan, jos et ole jo osallistunut! 

Tiesitkö, että Sedix® sopii myös henkisen  
stressin lievittämiseen?

Lievittää henkistä stressiä
Vähentää hermostuneisuutta
Helpottaa nukahtamista

Saatavilla apteekeista

Perinteinen kasvirohdosvalmiste

Lähde: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00534

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg, 28 tabl.  Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yli 12-vuotiaille. Väliaikai-
seen henkiseen stressiin 1-2 tabl. aamulla ja illalla. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tabl. illalla, ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ei raskauden tai 
imetyksen aikana. Ei yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Perinteinen kasvirohdosvalmiste, 
jonka indikaatiot perustuvat yksinomaan pitkään käyttökokemukseen. Ilman reseptiä. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto (2021-11-19) ja Sana Pharma 
Medical AS, www.sanapharma.fi.

Sana Pharma Medical AS Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker, Norja | Puhelin: 21 95 76 60 | E-mail: info@sanapharma.fi www.sanapharma.fi
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Hermostuneisuus, ärtyneisyys ja huolestuneisuus ovat yleisiä oireita. Ihmiset reagoivat henkiseen stressiin eri tavoin. Tavallisia 

seurauksia stressistä voivat olla nukahtamisvaikeudet tai unihäiriöt.1 Sedix on itsehoitolääke, joka on tarkoitettu lievittämään 

lieviä henkisen stressin oireita ja helpottamaan nukahtamista. Lievän henkisen stressin oireisiin Sedix voidaan ottaa aamulla ja illalla.
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Kil pai lu kiel to  so pi musten siirtymäaika päättyy
VUODEN 2022 alussa voimaan tulleen kilpailu-
kieltosopimuksia koskevan lain siirtymäsäännösten 
soveltaminen päättyy 31.12.2022. 

Siirtymäaikana työnantaja voi irtisanoa ennen 
1.1.2022 sovitun kilpailukieltosopimuksen ilman 
irtisanomisaikaa. Ellei työnantaja irtisano ennen 
lain voimaantuloa sovittua kilpailukieltosopi-
musta vuoden 2022 loppuun mennessä, sovelle-
taan kilpailukieltosopimuksen irtisanomiseen ensi 
vuoden alusta lähtien työnantajan pysyvää irtisa-
nomisoikeutta. Silloin sopimuksen irtisanomisaika 
on vähintään kolmasosa sovitun kilpailukieltoajan 

pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. 
Tämä oikeus on olemassa siihen saakka, kunnes 
työntekijä päättää työsopimuksen.

Uusien säännösten mukaan työnantajan on mak-
settava korvausta kilpailukieltosopimuksen mukai-
selta kilpailukieltoajalta. 

Korvauksen suuruus on 40 prosenttia palkasta, 
jos kielto on enintään kuuden kuukauden pituinen 
ja 60 prosenttia palkasta, jos kielto on pidempi kuin 
kuusi kuukautta. Tämä säännös koskee myös niitä 
yrityksen johtohenkilöitä, joihin sovelletaan työso-
pimuslakia.

Työnantajan on maksettava  
korvausta kilpailukieltoajalta.

Tiesitkö, että Sedix® sopii myös henkisen  
stressin lievittämiseen?

Lievittää henkistä stressiä
Vähentää hermostuneisuutta
Helpottaa nukahtamista

Saatavilla apteekeista

Perinteinen kasvirohdosvalmiste

Lähde: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00534

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg, 28 tabl.  Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yli 12-vuotiaille. Väliaikai-
seen henkiseen stressiin 1-2 tabl. aamulla ja illalla. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tabl. illalla, ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ei raskauden tai 
imetyksen aikana. Ei yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Perinteinen kasvirohdosvalmiste, 
jonka indikaatiot perustuvat yksinomaan pitkään käyttökokemukseen. Ilman reseptiä. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto (2021-11-19) ja Sana Pharma 
Medical AS, www.sanapharma.fi.

Sana Pharma Medical AS Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker, Norja | Puhelin: 21 95 76 60 | E-mail: info@sanapharma.fi www.sanapharma.fi
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Hermostuneisuus, ärtyneisyys ja huolestuneisuus ovat yleisiä oireita. Ihmiset reagoivat henkiseen stressiin eri tavoin. Tavallisia 

seurauksia stressistä voivat olla nukahtamisvaikeudet tai unihäiriöt.1 Sedix on itsehoitolääke, joka on tarkoitettu lievittämään 

lieviä henkisen stressin oireita ja helpottamaan nukahtamista. Lievän henkisen stressin oireisiin Sedix voidaan ottaa aamulla ja illalla.

06-09_Farmasia_6-2022_Napsitut.indd   906-09_Farmasia_6-2022_Napsitut.indd   9 2.12.2022   11.122.12.2022   11.12



10  FARMASIA 6/2022

   N
AP

SI
TU

T

Kysymyksestä ilmeni, että apteekki oli ottanut yhteyttä lapsen 
huoltajaan ja huoltajan puolesta lapsi olisi voinut hakea lääk-
keensä itse. Puhelinasioinnissa on aina tietysti erityisen haas-
teellista varmistua huoltajan henkilöllisyydestä. Huoltaja ei tässä 
tapauksessa ole ehkä välttämättä ymmärtänyt, minkälaisesta 
lääkkeestä on kyse. Neuvottelukunnan mielestä ainakaan ensim-
mäistä lääketoimitusta ei pitäisi tehdä näin nuorelle lapselle itsel-
leen, vaan lapsen lääkityksestä kotona vastaavan huoltajan tulisi 
olla mukana. Jos taas lapsi olisi hakemassa PKV-lääkkeitä toiselle 
henkilölle puolesta asioijana, olisi lääketoimituksesta syytä pidät-
täytyä ilman erityisen painavaa syytä, kuten ammattieettinen 
neuvottelukunta on suositellut kannanotossaan ”Lapset ja nuoret 
apteekin asiakkaina” vuonna 2006.

Nykyisin lääkärin pitää kirjata jokaiseen reseptiin erikseen arvio 
lapsen päätöskykyisyydestä. Päätöskykyisen alaikäisen mah-
dollisesti toivoma reseptitiedon luovutuskielto kirjataan myös 
erikseen jokaiseen reseptiin, jota alaikäinen ei halua huoltajansa 
näkevän. Jos lääkäri on arvioinut lapsen päätöskykyiseksi ja lapsi 
ei ole kieltänyt reseptin näkymistä huoltajille, on lääkkeen anta-
minen lapselle itselleen huoltajan suostumuksella vakaammalla 
pohjalla kuin silloin, jos lääkärin arviota lapsen päätöksentekoky-
vystä ei ole tai arvio on, että lapsi ei ole päätöskykyinen. Jos lapsi 
on päätöskykyinen ja hän on kieltänyt reseptin näkymisen huol-
tajalle, on hän ainoa henkilö, joka voi lääkkeen hakea (ellei puo-
lesta asioijalla ole esittää potilasohjetta tai reseptiyhteenvetotu-
lostetta).

Jos lääkärin tekemää arviota alaikäisen potilaan päätösky-
vystä ei ole ja/tai arviota ei tietojärjestelmän ongelmien takia näy 
apteekissa, voi lääkäriltä kysyä kantaa väärinkäyttöönkin sovel-
tuvan lääkkeen toimittamiseksi lapselle itselleen. Lääkärillä on 
luultavasti enemmän tietoa perheen tilanteesta arvion tekemi-
seksi. 

Kaikki selvittelytyö apteekissa on tehtävä asiallisen eleet-
tömästi. On muistettava, että vaikka apteekissa lääkkeeseen 
liittyy tarkka kirjanpito ja toimitusvälien seuranta, minkä lisäksi 
ADHD-lääkkeen määrääminen ja toimittaminen vaativat tark-
kuutta myös määräämisehtojen toteutumisen suhteen (Fimean 
ohjauskirje 17.2.2021), on lapsen ja hänen perheensä näkö-
kulmasta luultavasti kyseessä tavanomainen lääke. Lapsen tai 
muunkaan asiakkaan läsnä ollessa ei tule käyttää sanaa ”huume” 
tai ”huumekaappi”, sillä apteekin tulee edistää lapsen ja van-
hemman luottamusta lääkehoitoon. 

Laillista estettä toimittamiselle ei ole, jos voidaan varmistaa 
turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito. Apteekin on hyvä 
dokumentoida toimitusprosessi ja siihen liittyvät selvitykset, jos 
toimitusprosessi ei ole ollut tavanomainen. Lääke on aina mah-
dollista toimittaa alaikäisellekin farmaseuttista kokonaisharkintaa 
käyttäen. 

Voiko ADHD-lääkkeen luovuttaa lapselle apteekissa?

Herättikö kannanotto ajatuksia tai mieli
piteitä? Lähetä postia neuvottelukunnalle.

Ammattieettiselle neuvottelukunnalle voi 
lähettää kannanottopyyntöjä apteekki- 
toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä 
(info@apteekkariliitto.fi). 

Neuvottelukuntaan kuuluvat TT, yliopiston-
lehtori Janne Nikkinen (puheenjohtaja),  
farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler 
(pääsihteeri), proviisori Johanna Salimäki 
(sihteeri), apteekkari Sari Eerikäinen,  
apteekkari Leena Penttilä, proviisori Johanna 
Kaasinen ja farmaseutti Kirsi Kotokorpi.

Kysymys: Kymmenvuotias lapsi oli tullut oman Kela-kort-
tinsa kanssa apteekkiin hakemaan ADHD-lääkkeitään. 
Apteekista oli soitettu huoltajalle, joka oli todennut, että 
jossain on lukenut, että tuon ikäinen voi omia lääkkeitä 
hakea. Voiko apteekki luovuttaa ADHD-lääkkeet alaikäi-
selle? 

Vastaus: On poikkeuksellista, että 10-vuotias hakee itse 
reseptilääkkeitään. Kanta.fi -ohjeissa ei ole ikärajaa apteek-
kiasioinnille, eikä periaatteellista tai lakiin perustuvaa kieltoa 
lääkkeen luovuttamisesta lapselle ole. Asiassa mietityttää, 
miksi lapsi joutuu hakemaan lääkkeensä itse; onko esimer-
kiksi syytä olla huolissaan lapsen olosuhteista ja lääkehoidon 
asianmukaisesta toteutumisesta kotona? Ja koska kyseessä 
on väärinkäyttö- ja jälleenmyyntipotentiaalia omaava lääke, 
on huolellisesti harkittava, voiko ADHD-lääkkeen antaa 
10-vuotiaalle mukaan. Jos lääke annetaan lapselle itselleen, 
on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että lapsi saa vietyä lääk-
keen asianmukaisesti kotiin. 

Lapsen apteekkiasioinnille voi toki olla perusteltu syy, 
kuten yksinhuoltajan koronainfektio. On myös tapauksia, 
joissa vanhempi ei osaa suomea, jolloin lapsi on tottunut 
asioimaan eri paikoissa perheensä kielitaitoisena. On myös 
valitettavia tilanteita, joissa lapsi voi olla perheestä aikuista 
kykenevämpi ja luotettavampi asioimaan apteekissa. Jos 
syntyy sellainen vaikutelma, että lapsi joutuu ottamaan ikä-
vaihe huomioiden liikaa vastuuta asioistaan, on huoli syytä 
saattaa lastensuojeluviranomaisten tietoon.

Eettinen  pähkinä
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Apua työelämän haastaviin tilanteisiin
Apteekkien Eläkekassa tarjoaa työkykykoordinaattorin palveluja kaikille eläkekassan 
vakuutuksen piiriin kuuluville. Missä tilanteissa työkykykoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä?

T yökykykoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä niin 
työntekijä, esihenkilö kuin yrittäjäkin tilan-
teessa, jossa työtehtävistä selviytymisessä on 
ongelmia, mutta niihin ei vielä ole löytynyt syytä. 

– Työkykykoordinaattori kuuntelee, käy keskus-
telua ja tarvittaessa ohjaa oikean tahon, kuten työterve-
yshuollon pariin. Apteekeissa usein työterveyshuollon 
hyödyntäminen onkin turhan vähäistä. Pienissä yrityk-
sissä ei ehkä tiedetä, missä kaikissa asioissa työterveys-
huollosta voi saada apua, Sirpa Moilanen Apteekkien 
Eläkekassasta kertoo.

Koordinaattori on puolueeton kuuntelija, jolle 
jokainen taho voi puhua asioista luottamuksellisesti 
omasta näkökulmastaan.

Palvelu on ollut tarjolla vuodesta 2017 lähtien, aluksi 
ulkopuolisena ostopalveluna, mutta viime vuosina elä-
kekassan oman työkykykoordinaattorin palveluna. Eri 
toimijat ovat löytäneet palvelun hyvin ja puhelinpalve-
luun tulee yhteydenottoja säännöllisesti.

T yöntekijät ottavat tyypillisesti yhteyttä silloin, 
kun miettivät osa-aikaiseen työhön siirtymistä 
tai ovat saaneet eläkehakemukseensa kieltävän 
päätöksen. 

– Myös pitkältä sairauslomalta töihin paluuta miet-
tivät ottavat koordinaattoriin yhteyttä muun muassa 
työkokeiluasioista. Moni soittaa myös varmistaakseen, 
voiko hän olla oman pulmansa kanssa yhteydessä työ-
terveyshuoltoon, Moilanen sanoo.

E sihenkilö ottaa koordinaattoriin yhteyttä 
yleensä silloin, kun on havainnut työntekijän 
työkyvyssä heikentymistä. Esimerkiksi vir-
heiden lisääntyminen on tyypillinen merkki 

siitä, että kaikki ei ole kunnossa. 
– Esihenkilö on havainnut uupumuksen merkkejä 

ja on huolissaan työntekijän selviytymisestä. Kyse on 
koko työyhteisöstä, sillä jos joku työntekijöistä ei selviä 
omista tehtävistään, se kuormittaa koko työyhteisöä, 
Moilanen muistuttaa.

M yös yrittäjät, pääsääntöisesti apteekkarit, 
ovat työkykykoordinaattoriin toisinaan 
yhteydessä. Jos he eivät esiinny esihenkilö 
roolissa ja soita työntekijän asioista, tyypil-

lisiä aiheita ovat oma jaksaminen ja vertaistuen tarve. 
– Alalla vallitseva työvoimapula kuormittaa erityi-

sesti yrittäjiä, jotka joutuvat paikkaamaan puuttuvaa 
työvoimaa, Moilanen mainitsee.

T yökyvyttömyyseläkkeistä kolmannes johtuu 
mielenterveysongelmista. Erityisesti nuo-
rilla työntekijöillä mielenterveysongelmat ovat 
yleisin työkyvyttömyyden syy. Siksi työpaik-

kojen yhteistoiminnan kehittäminen on ensi arvoisen 
tärkeää. 

– Moni ongelma on helpostikin ratkaistavissa, kun 
siitä uskalletaan ja voidaan puhua. Toisaalta selvittä-
mättömänä pienikin asia voi paisua suureksi. Asioiden 
esille ottaminen on kuitenkin monille esihenkilölle vai-
keaa, Moilanen sanoo.

Tiina Parikka

Työelämän ongelmakohdat
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Sirpa Moilanen
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J okaisella voi esiintyä elämän 
aikana ajoittaista ohimenevää 
unettomuutta, joka voi johtua eri 
syistä kuten stressistä, elämänti-

lanteen muutoksesta tai ahdistuneisuu-
desta. Lyhytkestoisesta unettomuudesta 
kärsii vuosittain 15–20 prosenttia aikui-
sista. Iän myötä unettomuus yleistyy ja 
naisilla se on miehiä yleisempää. 

Unettomuus voi ilmentyä toistuvina 
nukahtamisvaikeuksina, katkonaisena 
yöunena tai ennenaikaisena heräämi-
senä aamuisin. Häiriöt voidaan luoki-
tella unettomuuden keston perusteella 
kolmeen ryhmään: tilapäinen (alle kuu-
kausi), lyhytaikainen (1–3 kuukautta) ja 
pitkäkestoinen (yli kolme kuukautta) 
unettomuus. Pitkäkestoinen unetto-
muus voi aiheuttaa haittoja terveydelle, 
aivojen normaalille toiminnalle sekä 
suorituskyvylle.

Unettomuuden hoitoon suositel-
laan ensisijaisesti lääkkeettömiä hoito-
keinoja. Potilaan tukeminen ja lohdut-
taminen ovat ensisijaisia keinoja tila-
päisen, äkillisestä elämänmuutoksesta 
johtuvan unettomuuden hoidossa. Jos 
lääkkeettömät hoitokeinot eivät auta, 
voidaan unettomuuden hoitoon käyttää 
tilapäisesti esimerkiksi melatoniinia, 
bentsodiatsepiineja, bentsodiatsepii-
nien kaltaisia unilääkkeitä tai sedatii-
visia masennuslääkkeitä.  

Erityisesti ikääntyneiden kohdalla on 
tärkeää arvioida, onko unettomuuden 
mahdollisesta lääkehoidosta saatavat 
hyödyt suurempia kuin haitat. Iäkkäät 
ovat alttiimpia haittavaikutuksille ja 
unilääkkeet voivat aiheuttaa esimerkiksi 
sekavuutta ja kaatuilua etenkin suurem-
milla annoksilla. Haittavaikutuksien 

lisäksi myös lääkkeiden yhteisvaiku-
tukset ovat todennäköisempiä, sillä iäk-
käillä käytössä olevien lääkkeiden määrä 
on usein suurempi. 

Asiakkaan lääkitys
Asiakkaalla on käytössä keskipitkävai-
kutteisiin bentsodiatsepiineihin kuu-
luva tematsepaami (Tenox). Bentsodiat-
sepiinit lisäävät inhibitorisen välittäjä-
aineen GABA:n vaikutusta sitoutumalla 
GABAA-reseptoriin keskushermos-

tossa. Tämä saa aikaan bentsodiatsepii-
neille tyypillisen ahdistusta lievittävän, 
sedatiivisen, kouristuksia estävän sekä 
lihaksia relaksoivan vaikutuksen. Bent-
sodiatsepiinit myös helpottavat uneen 
vaipumista sekä ehkäisevät unen katko-
naisuutta. 

Tematsepaamin annostus iäkkäille 
unettomuuden hoitoon on 10 mg annos-
teltuna juuri ennen nukkumaanmenoa, 
aikuisilla annostus on 10–20 mg. Hoidon 
tulisi kestää mahdollisimman lyhyen 
aikaa ja iäkkäiden kohdalla yli kaksi 
viikkoa kestävä käyttö ei ole suositel-
tavaa. 

Yleisimpiä hoidon aikana ilmaan-
tuvia haittavaikutuksia ovat päiväsai-
kainen uneliaisuus, tunne-elämysten 
latistuminen, sekavuus sekä tarkkaavai-
suuden häiriöt. Pidempiaikaisessa käy-
tössä lääkkeen väsyttävä vaikutus voi 
heikentyä toleranssista johtuen. 

Huomioitava on myös mahdollisen 
fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden 
kehittyminen. Tematsepaamia kuten 
muitakaan bentsodiatsepiineja ei tulisi 
käyttää yhdessä opioidien, muiden uni-
lääkkeiden tai alkoholin kanssa, koska 
silloin keskushermoston laman riski 
voimistuu. Tematsepaamilla on kliini-
sesti merkittävä interaktio psykoosi-
lääkkeisiin kuuluvan klotsapiinin 
kanssa.

TEKSTI ALEKSI KORPI, NITA LAINE JA VENLA ANTIKAINEN 

Lähteet: Duodecim lääketietokanta. Haettu internetistä 2.2.2022. www.terveysportti.fi • Hublin. C: Unettomuus. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 20.12.2021. Artikkelin 
tunnus: ykt00836 (035.008) www.terveysportti.fi • Korpi. Esa R.: Ahdistuneisuus- ja unihäiriöt. Kirjassa: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5 uudistettu painos, s. 401–407. 
Toim. Ruskoaho H, Hakkola J, Huupponen R. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2019 • Lääkeinteraktiot ja -haitat -tietokanta. Haettu internetistä 03.02.2022. www.terveysportti.fi
Neuvonen P: Eräitä kliinisen farmasia peruskysymyksiä. Kirjassa: Farmakologia ja toksikologia. 10. painos, s.1133–1138. Toim. Koulu T, Mervaala E, Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio 
2018. • Partinen M, Tuisku K, Raaska K, Puustinen J ja Partonen T: Unettomuushäiriön nykyhoito – unilääkkeitä vai lääkkeettä? Duodecim 136 (21): 2361–2370, 2020 • Roitto HM, 
Aalto U, Pitkälä K: Iäkkäiden psyykenlääkitys on yleistä, näytönaste vähäistä. Duodecim 137(22):2388–2395, 2021 • Syvälahti E, Hirvonen J, Hietala J: Ahdistuneisuus- ja unihäiriöiden 
lääkeaineet. Kirjassa: Farmakologia ja toksikologia. 10. painos, s. 445–458. Toim. Koulu T, Mervaala E, Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio 2018. • Unettomuus. Käypä hoito -suositus. 
Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä, Suomalainen lääkäriseura Duodecim 26.06.2020.

ASIAKAS APTEEKISSA ?Iäkkään unilääkitys
Yli 70-vuotias nainen tulee hakemaan apteekista lisää 
reseptilääkettä. Asiakkaalle on määrätty puolison kuoleman 
jälkeen 20 tablettia tematsepaamia (Tenox 10 mg) 
unettomuuteen annoksella 1 tabletti ennen nukkumaanmenoa 
enintään kahden viikon ajan. Asiakas kertoo, että lääke on 
loppumassa, vaikka reseptin mukaan 20 tabletin pitäisi riittää 
määrätylle kahden viikon käyttöajalle. Käy ilmi, että asiakas on 
ottanut muutamina iltoina kaksi tablettia, sillä hän ei ole saanut 
mielestään riittävää apua yhdestä tabletista. Keskustelun aikana 
asiakas mainitsee kaatuneensa kotona. 

Huomioitava on 
myös mahdollisen 

riippuvuuden 
kehittyminen. 
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PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

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

iina Karttusen johdolla.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Ilmiöstä nimeltä  
quiet quitting 

A ina välillä pinnalle nousee jokin ”uusi” mielen-
kiintoinen ilmiö, jolla on hieno englanninkielinen 
nimi. Meal prepping, sober curious, downshifting… 
Tänä syksynä yksi tällainen ilmiö on quiet quitting. 

Nimellä on negatiivinen kaiku, mutta esimerkiksi Ylen tar-
joaman määritelmän (15.9.2022) mukaan tämä ilmiö ”ei siis 
tarkoita irtisanoutumista, vaan sitä, että ei anna kaikkeaan 
töissä, jolloin aikaa ja energiaa jää vapaa-aikaan”. Kylläpä 
kuulostaa hienolta tämä ”uusi” ilmiö, eikös vain!

Eikö olisikin hienoa, jos työpäivän pituuden voisi enna-
koida, ja kun työpäivän lopettaa, niin loppupäivän voisi kes-
kittyä elämän muihin asioihin, kuten perheeseen tai harras-
tuksiin. Töistä pääsisi palautumaan 
riittävän hyvin, ja yöt saisi nukuttua.

Hetkinen. 
Eihän tässä ilmiössä ole oikeas-

taan mitään mullistavaa. Suoma-
laisin silmin katsottuna ilmiö kuvaa 
toivottua tilaa, eikä jotain, minkä 
vuoksi pitäisi erityisesti ponnistella.

Toki quiet quittingin sanoma on 
hyvä pitää mielessä erityisesti sil-
loin, kun työaika on joustava ja 
työntekijällä on itsellään mahdol-
lisuus säädellä päivittäistä työ-
aikaa. Tällaisessa työssä työntekijä 
itse saattaa olla ainoa henkilö, joka 
on tietoinen hänen todellisista työ-
ajoistaan. Myös etätyön yhteydessä tämä ilmiö on hyvä pitää 
tiukasti ajatuksissa. Etätyön tekeminen ja se, että tietokone 
on saatavilla koko ajan, lisää mahdollisuuksia siihen, että vas-
tataan vielä yhteen ja sitten vielä yhteen sähköpostiin, ja val-
mistaudutaan vielä vähän seuraavan päivän kokousta varten. 

On tietysti hyvä, jos tällaisen termin lanseeraaminen saa 
ihmiset pohtimaan rajaa työn ja vapaa-ajan välillä omassa 
elämässä, työtehtävistä ja työskentely-ympäristöstä riip-
pumatta. Ei-sanan käyttäminen, sekä itselleen että muiden 
kanssa, on mielestäni yksi tärkeimmistä työntekijätaidoista. 
”Ei, en paneudu asiaan enää tänään, vaan palaan asiaan seu-
raavan työpäivän aikana.” Tätä taitoa ainakin itse hion ja 
muistelen yhä uudelleen ja uudelleen. 

Lähestyvien juhlapyhien aikana pystymme myös käyttä-
mään aikaamme meille merkityksellisiin asioihin. Leppoisaa 
loppuvuotta siis kaikille!

LAURA SAARELAINEN
Edustajiston puheenjohtaja

Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:

› On tärkeää noudattaa  
 lääkärin antamaa  
 annostusta. Liian suuri  
 annos voi etenkin  
 iäkkäillä aiheuttaa  
 sekavuutta ja kaatumisia.

› Mikäli määrätty  
 annos ei auta riittävästi,  
 annostusta ei saisi nostaa  
 itsenäisesti, vaan tulisi  
 olla yhteydessä lääkäriin,  
 ja miettiä tarvittaessa  
 muita hoitokeinoja. 

› Bentsodiatsepiinit  
 on tarkoitettu vain  
 lyhytaikaiseen käyttöön.  
 Niiden käyttö tulisi 
 lopettaa asteittain, sillä  
 unettomuus voi  
 voimistua tilapäisesti  
 lääkitystä lopetettaessa.  
 Millaiset ohjeet asiakas  
 on saanut lääkkeen  
 lopettamiseen liittyen?

› Asiakas ohjataan  
 ottamaan yhteyttä  
 lääkäriin, jotta hänen  
 tilanteeseensa löydetään  
 sopivampi hoitokeino  
 ja tematsepaamin käyttö  
 voidaan lopettaa oikealla  
 tavalla.

Etätyön  
yhteydessä  
ilmiö on hyvä  
pitää tiukasti 
ajatuksissa. 
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Asiakkaille me 
näitä tabletteja 
täällä teemme.
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Ilkka Isolatva on monen muun farmaseutin 
tavoin aloittanut työuransa apteekissa. Se on 
hänestä hyvä pohja myös lääketeollisuuden 
tehtävissä.

– Kokemus farmaseutin työstä apteekeissa 
auttaa pitämään mielessä tuotteiden loppu-
käyttäjät ja tämän tarpeet, Isolatva toteaa.

Orionin tehtaan tuotantotiloihin ei kävellä sisään 
noin vain. Vierailijat johdetaan ensin huonee-
seen, jonne heidän pitää jättää reput ja ylimääräiset 
tavarat. Käsien pesun jälkeen puetaan päälle kerta-
käyttöiset harsohaalarit, kahdet kenkäsuojat, hius- 
ja partasuoja.

– Ihmisestä voi kävellessä irrota 100 000 partik-
kelia tunnissa. Suojapukimilla estetään näiden hiuk-
kasten leviämien ympäristöön, Isolatva selittää.

Tuotantotilat halutaan pitää kaikin puolin mah-
dollisimman puhtaina. Sitä varten käytävät siivo-
taan monta kertaa päivässä. Tarramatoilla ja eri 
osastojen välisillä paine-eroilla hallitaan pölyjä. Pin-
tojen biologista puhtautta ja ilman hiukkaspitoi-
suuksia mitataan jatkuvasti.

Ilkka Isolatva on  
kasvanut tuotanto-
päällikön tehtä-
väänsä Orionilla 
kokemuksen kautta.

Tonnikaupalla
tabletteja
Farmaseutti hyppäsi apteekkityöstä teollisuus-
laitokselle hommiin. Nyt Ilkka Isolatva vastaa 
tuotantopäällikkönä tablettien valmistuksesta 
Orionin Espoon tablettitehtaalla.
TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN KUVAT TIMO PORTHAN
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Asiakas mielessä tehtaallakin
Tablettitehtaan lisäksi Orionilla on 
Espoossa injektio- ja inhalaattori-
tehdas. Yhtiö valmistaa tabletteja myös 
Turussa. 

Isolatvan tiimissä Espoon tehtaalla 
työskentelee noin 70 henkilöä, joista 
kymmenen on toimihenkilöitä. Jokai-
sessa vuorossa on työnjohtaja ja 18 työn-
tekijää. Töitä tehtaalla tehdään kol-
messa vuorossa viitenä päivänä viikossa.

– Vastaan siitä, että toimimme kus-
tannustehokkaasti, turvallisesti ja laa-
dukkaasti. Myös budjetointi ja rapor-
tointi kuuluvat työtehtäviini, Isolatva 
kuvailee.

Isolatva valmistui Helsingin yli-
opistosta farmaseutiksi 2010. Opin-

tojen aikana hän työskenteli muutaman 
vuoden ajan apteekissa teknisenä apu-
laisena, opintojen jälkeen kahdessa 
apteekissa farmaseuttina.

Hän kokee, että farmaseutin koulu-
tuksesta on ehdottomasti ollut hyötyä 
hänen nykyisessä työssään.

– Työskennellessäni apteekeissa sain 
käsityksen asiakkaiden näkökulmasta 
ja ymmärryksen siitä, millaisiin tilan-
teisiin apteekit joutuvat asiakkaiden 
kanssa. Juuri heille me näitä tabletteja 
täällä teemme.

Isolatvan mukaan farmaseutin työ 
auttaa ymmärtämään asiakkaiden odo-
tuksia ja mieltymyksiä sekä sitä, millai-
siin asioihin he kiinnittävät huomion 
tabletin ulkonäössä.

– Vaikka olemme kaukana asiakas-
rajapinnasta, pitää meidänkin pohtia 
ja analysoida, mitkä asiat ovat tärkeitä 
hoidon onnistumisen kannalta.

Teollista tekemistä
Teollinen tekeminen kiinnosti Isolatvaa 
jo opiskeluaikoina. Niinpä hän aloitti 
työt Orionilla 2012 laadun varmistuksen 
farmaseuttina.

– Tarkistin lääkevalmisteista synty-
vistä dokumenteista, että asiat niissä 
ovat oikein, ja ne täyttävät lääkevalmis-
teen myyntiluvan ja eri vientimaiden 
GMP-vaatimukset vaatimukset.

Vuonna 2017 Isolatva siirtyi nykyi-
selle osastolleen työnjohtajaksi. Siinä 
tehtävässä hän sai kokemusta oman 
tiimin johtamisesta kolmivuorotyössä.

Apteekeissa tehtävän lääkevalmis-
tuksen ja teollisen lääkevalmistuksen 
välillä on Isolatvan mukaan valtava ero.

– Apteekeissa lääkkeitä valmistetaan 
pienimuotoisesti. Meillä suuri osa pro-
sessista on automatisoitu ja yhden erän 
massasta valmistetaan puolesta miljoo-
nasta jopa lähes seitsemään miljoonaan 
tablettia kerralla. Astioita ja taakkoja 
siirrellään trukeilla. Tämä on teollista 
tekemistä teollisin standardein.

Vastuullista valmistusta
Orion haluaa toimia vastuullisesti. Yhtiön oman ilmoituksen 
mukaan toiminnan ytimessä on potilasturvallisuus. Sen 
yhtenä osa-alueena on lääkkeiden saatavuuden turvaaminen.

– Koronapandemia nosti voimakkaasti ja äkillisesti tavan-
omaisten kipu- ja tulehduslääkkeiden kysyntää. Siksi teimme 
jonkin aikaa töitä seitsemänä päivän viikossa, vaikka normaa-
listi viikonloput ovat vapaita, tablettitehtaan tuotepäällikkö 
Ilkka Isolatva kertoo.

Orion on sitoutunut Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen-
yritysten yhteiseen Energiatehokkuusohjelmaan. Yhtiön 
tavoitteena on pienentää energiankultusta 7,5 prosenttia 
vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

– Koko Orionille sitoumus tarkoittaa hieman yli 12 gigwat-
titunnin suuruista energiasäästöä. Lisäksi tavoitteena on 

oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2030. Teemme 
tablettitehtaalla oman osuutemme tavoitteiden saavuttami-
seksi, Isolatva sanoo.

Ympäristövaikutusten pienentämiseksi Orionilla on jatku-
vasti vireillä erilaisia hankkeita. Isolatva ottaa esimerkin tuo-
tantolaitteiston pesuprosessista. Pesuprosessit on validoitu 
niin, ettei laitteisiin jää jäämiä lääkevalmisteista tai pesuai-
neista.

– Laitteisto pestään perusteellisesti useita tunteja kes-
tävässä konepesussa. Ensihuuhtelussa syntyvät vedet joh-
detaan nykyisin erilliseen tankkiin, jonka Fortum noutaa ja 
käsittelee laitoksellaan. Näin estetään huuhteluveden sisäl-
tämien lääkeainejäämien päätyminen kunnallisten jätevesien 
joukkoon.

Kehityssuuntana on tekoälyn 
hyväksikäyttö prosesseissa.
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Tuotannon kehittämiseen Orio-
nissa sovelletaan japanilaislähtöistä 
Lean-ajattelua ja siihen kuuluva viisi-
portaista 5S-työkalua. Työympäristön 
organisointiin ja työmenetelmien stan-
dardointiin keskittyvän työkalun tavoit-
teena on parantaa laatua ja turvalli-
suutta sekä luoda miellyttävä ja tehokas 
työympäristö.

Automaatiota ja tekoälyä
Yksinkertaistettuna tablettien valmis-
tusprosessi on seuraava: Ensin sekoi-
tetaan tablettiin tulevat ainesosat kes-
kenään. Sen jälkeen massa rakeistetaan 
leijupetirakeistuksessa, johon syötetään 
ilmaa ja vettä. Rakeistamisella ehkäis-
tään pölyäminen ja saadaan massa sel-
laiseen olomuotoon, että siitä on helppo 
valmistaa tabletteja.

Massasta puristetaan tabletteja auto-
maattisella tuotantolinjalla. Sen jälkeen 
tabletit joko päällystetään tai siirretään 
sellaisenaan pakattaviksi. Tablettival-
misteiden pakkaamisen Orion on kes-
kittänyt Saloon.

– Yhden valmistuserän koko on satoja 
kiloja – jopa yli tuhat kiloa. Espoossa 
eriä valmistetaan vuosittain lähes 900. 

Tabletit valmistetaan automatisoi-
duilla linjoilla. Tuotantolaitteista van-
himmat ovat muutaman vuosikym-
menen ikäisiä. Uusimmat on hankittu 
viime vuosina.

– Tuotantotekniikka kehittyy jatku-
vasti. Tarvittaessa uusimme vanhoja 
laitteita tai hankimme kokonaan uusia. 
Yhtenä kehityssuuntana on tekoälyn 
hyväksikäyttö prosesseissa. 

Tekoäly voi tarkkailla erilaisia 
prosessiparametreja, kuten lämpö-
tiloja, paineita ja ilmansyöttöä. Jos 
tekoäly huomaa parametreissa poik-
keamia tavanomaisista arvoista, se 
ilmoittaa siitä, ja voi antaa korjau-
sehdotuksen.

Lääkkeiden valmistuksen lisäksi 
tablettitehdas osallistuu lääkkeiden tut-
kimukseen ja tuotekehitykseen. 

– Yhteistyö on tiivistä. Ennen tablet-
tien kaupallistamista tehdään aina 
useita koeajoja. Laboratoriossa voidaan 
valmistaa pieniä, esimerkiksi parinkym-
menen kilon suuruisia eriä. Koeajoissa 
eräkoko voi kasvaa 300–600 kiloon. On 
aivan eri asia valmistaa tuotteita labora-
torio-olosuhteissa kuin teollisesti, Iso-
latva sanoo.  F

Ilkka Isolatva
• Valmistui farmaseutiksi  
 Helsingin yliopistosta 2010

• Teollisuusfarmasian  
 erikoistumisopinnot  
 Helsingin yliopistossa 2019–

• Farmaseuttina Willhelmsin  
 ja Maunulan apteekeissa  
 2010–2011

• Orionille laadunvarmistuksen  
 farmaseutiksi 2012

• Työnjohtaja 2017–2021

• Tuotantopäällikkö 2021–

• Asuu yhdessä avopuolison  
 kanssa

• Harrastaa polkujuoksua.  
 –Juostessa mieli nollautuu  
 täysin, kun keskittyy vain  
 siihen, mihin seuraavaksi  
 jalan laittaa.

Teollisessa lääketuotannossa valmistettavat lääkemassat ovat valtavia – puolesta miljoonasta jopa seitsemään miljoonaan tablettiin.
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LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI

Arvioinnit 
kysyttyjä

P ulkamontien terveys-
aseman lääkekeskuk-
sessa Rovaniemellä 
ei hoideta vain lääke-
logistiikkaa, vaikka 
se viekin valtaosan 
kolmen farmaseutin 
ajasta. Kahden farma-

seutin työpanosta hyödynnetään myös 
lääkehoidon arvioinneissa.

– Kun kotihoidossa aloitetaan uusi 
annosjakelu, kotisairaanhoitaja pyytää 
meiltä siinä vaiheessa usein myös lää-
kehoidon arviointia, kertoo farmaseutti 
Heidi Stöckell.

Lääkehoidon arviointien juuret 
yltävät vuoteen 2013, jolloin Rova-
niemellä alettiin edistää moniammatil-
lista toimintamallia ikäihmisten lääke-
hoidon järkeistämisessä. Taustalla oli 
Fimean verkosto- ja kehittämisprojekti. 

Rovaniemen tiimiin kuuluivat sairaan-
hoitaja, geriatri ja vastaava farmaseutti 
Maija Pirttijärvi.

– Moniammatillisuuden kehittä-
minen on sydäntäni lähellä. Kun farma-
seutti, lääkäri ja hoitaja toimivat yhteis-
työssä niin, että jokaisen asiantuntemus 
ja osaaminen nähdään arvokkaana 
osana kokonaisuutta, syntyy potilaan 
kannalta paras lopputulos, sanoi Pirtti-
järvi kolmisen vuotta sitten, kun hänet 
valittiin Vuoden Farmaseutiksi.

Tällä hetkellä Pirttijärvi toimii Far-
masialiiton hallituksen puheenjohta-
jana.

Arvioinneista toivotaan  
palautetta
Stöckellin mukaan hyvin alkanut 
moniammatillinen toiminta hiipui pik-
kuhiljaa, mutta pari vuotta sitten syk-

syllä lääkehoidon arvioinnit otettiin 
uudelleen käyttöön.

– Ehdimme tehdä kuukaudessa noin 
12 arviointia, joiden lisäksi jonossa on 
20–30 pyyntöä. Tarve on ilmeinen, vaik-
kakaan kaikki kotihoidon asiakkaat 
eivät tarvitse farmaseuttista arviointia. 
Vaikka arviointityöhön kuluu aikaa vain 
puolesta tunnista tuntiin, muut työteh-
tävät vievät kaiken ajan.

Pyynnöt tulevat suoraan potilastieto-
järjestelmään kotihoidon sairaanhoitajilta 
uuden annosjakelun aloittamisen yhtey-
dessä. Hoitajat kysyvät ensin potilailta 
suullisen luvan, jotta farmaseutit pääsevät 
katsomaan järjestelmästä sekä hoitajien 
kirjauksia että laboratoriotuloksia.

Stöckell tai hänen kollegansa, farma-
seutti Samuli Oksanen merkitsee jär-
jestelmään, kenen potilaan lääkehoidon 
arviointia on tekemässä. He myös kes-

Kotihoidossa Rovaniemellä uusien annosjakeluasiakkaiden  
lääkitys on tarkassa syynissä. Kuitenkin toiveena on lisää  

moniammatillisuutta ja vuorovaikutteisuutta.
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ
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Ehdimme tehdä 
noin 12 arviota 

kuukaudessa, lisäksi 
jonossa on 20–30 

pyyntöä.
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kustelevat arvioinneista keskenään var-
sinkin, jos jokin lääkitykseen liittyvä 
asia mietityttää. Etänä työskentelystä 
on hyötyä pitkien välimatkojen Lapissa: 
pyynnöt ja raportit kulkevat sähköisesti 
eteenpäin.

– Kun arviointi on tehty, pistämme 
ehdotuksen pyynnön lähettäneelle sai-
raanhoitajalle ja myös lääkärille, jos 
hänen tietonsa löytyvät järjestelmästä. 
Joskus lähetämme viestin hoitajalle, jos 
on jotain kysyttävää tai tarkennettavaa.

Stöckell harmittelee sitä, ettei sys-
teemi ole vuorovaikutteista: farmaseutit 
eivät yleensä saa mitään palautetta lää-
kehoidon arvioinneista ja niiden toteut-
tamisista. Muutoksista ei kiiri tietoa 
heille asti.

Lääkkeillä monenlaisia 
käyttötarkoituksia
Ajanpuutteen vuoksi arviointeja voi-
daan tarjota vain uusille kotihoidon 
annosjakeluasiakkaille. Stöckellin mie-
lestä osa heistä tulee toimeen ilmankin, 
mutta kun sitä on suositeltu, sitä myös 
pyydetään. Lisäksi osalle arviointi on 
tehty jo aiemmin.

– Jos listalla on vain muutama lääke, 
voi riittää mainiosti, että lääkäri tar-
kistaa lääkityksen ennen annosjakelure-
septien kirjoittamista. Joillakin saattaa 
olla vain vaikkapa kolesteroli- ja veren-
painelääke, jolloin arviointi ei ole tar-
peen.

Monella on kuitenkin pitkä lista lääk-
keitä, jopa yli kymmenen. Mukana on 
sekä säännöllisesti että tarvittaessa käy-

tettäviä lääkkeitä. Annosjakelun piiriin 
kuuluvat vain jatkuvasti käytössä olevat 
lääkkeet.

Tarvittaessa käytettäviä lääkkeitä 
ovat muun muassa uni- ja nukahtamis-
lääkkeet, joita säilytetään kotona. Hoi-
taja annostelee niitä tarvittaessa. Näitä 
enemmän on nykyään käytössä mela-
toniini tai mirtatsapiini, joka taas ei 
sovellu neljäsosa-annoksisena annosja-
keluun.

Stöckellin mukaan esimerkiksi itse-
hoitolääkkeitä ei joko kirjata tai niitä ei 
ole käytössä.

Millaisia ongelmia  
lääkitys aiheuttaa?
Lääkehoidon arvioinnissa katsotaan 
etenkin interaktiot eli lääkkeiden hai-
talliset yhteisvaikutukset ja muut hait-
tavaikutukset. Koska ikääntyessä 
munuaisten toiminta heikkenee, se vai-
kuttaa myös lääkityksen arviointiin. 
Lääkkeissä voi olla myös sellaisia, joita ei 
suositella ikäihmisille.

– Esimerkiksi protonipumpun estä-
jillä eli PPI-lääkkeillä voi olla haitta-
vaikutuksia pitkäaikaiskäytössä van-

LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI

Farmaseutit 
eivät saa mitään 

palautetta 
arvioinneista.
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huksilla. On hyvä tietää, miksi näitä käyte-
tään. Jos taas munuaisten toiminnassa on 
ongelmia, annoksiin pitää tehdä muutoksia.

Tärkeintä on, että kotihoidon asiakkailla 
on käytössä tarkoituksenmukaiset lääkkeet. 
Lisäksi Stöckell toivoisi, että hoitajat teki-
sivät LHA-pyyntöjä myös muun muassa kaa-
tumisten, huimausten tai nielemisvaikeuk-
sien perusteella. Kirjauksista löytyy useim-
miten tieto edellä mainituista, mutta arvioin-
tipyynnön peruste on annosjakeluun siirty-
minen.

– Nämä oireethan voivat ilmetä annosja-
kelun aikanakin. Olisi toivottavaa, että esimer-
kiksi kaatumisen jälkeen laitettaisiin arviointi-
pyyntö, vaikka lääkkeet olisivatkin jo Anja-pal-
velussa. Meidän olisi aina hyvä saada selville, 
aiheuttaako lääkitys ongelmia. Ammatillises-
tikin olisi mielenkiintoista tietää asiakkaan 
tilanteesta laajemmin kuin pelkän lääkityksen 
kautta.

Toiveita hyvinvointialueelle
Stöckellillä on parikin toivetta jatkosta. Hänen 
mukaansa olisi tärkeää, että moniammatillinen 
tiimi saataisiin taas herätettyä toimintaan. Hän 
uskoo, että hoitohenkilökunnan kiire ja hoi-
tajapula vaikuttavat niin, että moniammatilli-
suutta on vaikea toteuttaa käytännössä.

– Kotihoitoon on koko ajan tulossa lisää asi-
akkaita. Lääkehoidon arviointiin on todella tar-
vetta, eikä sen aina tarvitsisi liittyä ainoastaan 
annosjakeluun. Lääkäritkin suhtautuvat suo-
peasti: jos on juttusilla ikäosaamiskeskuksen 
geriatrien tai vuodeosastojen lääkärien kanssa, 
heidän mielestään moniammatillinen lääke-
hoidon arviointi olisi tarpeen.

Vuonna 2023 vastuu sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointi-
alueille. Stöckell toivoisi, että samalla kliinisen 
farmasian työlle saataisiin enemmän aikaa 
Lapin hyvinvointialueella.

– Tällä hetkellä kaksi farmaseuttia riit-
täisi tekemään lääkehoidon arviointeja, jos 
voisi enemmän keskittyä tähän työhön lääke-
keskuksen työtehtävien sijaan. Hyvinvointi-
aluehan on sitten paljon laajempi, joten koko 
alueen tarpeesta en osaa sanoa.

Sairaala-apteekki ja lääkekeskus saavat 
uudet yhteiset tilat, mutta organisaatiomuu-
toksessa uusista työnkuvista ei vielä ole tietoa. 
Lisäksi ei ole tiedossa, tehdäänkö muualla 
alueella arviointeja ja kuinka paljon niitä on 
tarkoitus tehdä tulevaisuudessa. F

biofarm.fi
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HYVINVOINTIALUEET
TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN

Kliiniseen 
työhön 
suuntautuvilla 
tulee paljon 
uuden oppimista.

Palvelujen siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden 
vastuulle tuo muutoksia terveydenhuollon ammattilaisten työnkuviin. 
Lapissa muutosta odotetaan hiukan jännittyneinä. 

Siirtymää odotellaan 
epävarmoissa tunnelmissa

S osiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 
siirtyvät hyvinvointialueille tammi-
kuun alussa. Lapissa muutokseen 
tuo lisämausteensa Rovaniemellä 

sijaitsevan Lapin keskussairaalan laajen-
nushanke. Muutto uuteen sairaalaan tapah-
tunee tammi-helmikuun aikana. 

Sairaanhoidollisten tukipalvelujen palve-
lujohtaja, erikoisproviisori Päivi Sova arvioi, 
että varsinkin kunnissa lääkekeskuksia hoi-
taneet farmaseutit voivat kokea epävar-
muutta ja huolta muutoksen edessä.

– Lääkekeskusten farmaseutit ovat hoita-
neet alueidensa lääkelogistiikan itsenäisesti. 
Heidän työnkuvansa muuttuu ainakin osin, 
kun esimieheksi tulee apteekkari. Tehtä-
vään on nimitetty Länsi-Pohjan sairaanhoi-
topiirin sairaala-apteekkarina työskennellyt 
Riikka Vänskä, Sova kertoo.

Sovan mukaan muutos vie kokonaisuu-
dessaan asioita myönteiseen suuntaan.

– Lääkekeskusten hoitajat saavat tuek-
seen ja avukseen farmasia-alan ammatti-
laisen. Eikä heidän tarvitse muuttaa mihin-
kään, vaan he saavat jäädä tuttuihin työym-
päristöihin omiin kotikuntiinsa.

Työnkuvat vielä epäselviä
Kaikkiaan hyvinvointialueuudistus koskee 
Lapissa yhteensä liki 30 farmasian ammat-
tilaista. Joukkoon mahtuu lääkekeskusten 
hoitajia, farmaseutteja, proviisoreita ja 
apteekkareita.

– Varsinkin Lapin keskussairaalassa työs-
kentelevien päivittäiset työnkuvat muut-

tuvat. Moni ei vielä tiedä, mitä työvuoroon 
oikeasti sisältyy. Kaikilta osin ei myöskään 
ole selvää, milloin uudistuksia viedään läpi, 
Sova sanoo.

Uudistuksen myötä Lapin keskussairaala 
Rovaniemellä ja Länsi-Pohjan keskussai-
raala Kemissä liittyvät samaan hyvinvointi-
alueeseen, mikä muuttaa proviisorien työn-
kuvia.

– Kummassakin sairaalassa työskentelee 
proviisoreja, jotka tekevät ainakin osittain 
päällekkäistä työtä. On vielä auki, miten ne 
työt jaetaan.
 
Koulutusta uusiin tehtäviin
Kaikille farmaseuteille ja proviisoreille sekä 
heidän esimiehilleen annetaan koulutusta, 
jotta he selviävät uusista työtehtävistä. 

Sovan mukaan kliinistä farmasiaa tullaan 
Lapin alueella lisäämään seuraavien vuosien 
aikana useiden henkilötyövuosien verran. 

– Kliinisen työhön suuntautuville tulee 
paljon uuden oppimista. Hieman olen huo-
lissani, miten ihmisten voimavarat riittävät, 
Sova sanoo.

Yhtenä työn sisältöä muuttavana asiana 
Sova nostaa esiin automaation lisäänty-
misen.

Esimerkiksi Lapin keskussairaalassa 
osastoille sijoitetaan älylääkekaappeja, jotka 
välittävät reaaliaikaisen tiedon siitä, mitä 
lääkkeitä niissä on. Sairaala-apteekeissa 
työskentelevät farmaseutit seuraavat tilan-
netta tietokonepäätteeltä ja täydentävät 
kaappien lääkevarastoja tarvittaessa.
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Mahdollisuus osaamisen 
kehittämiseen
Palvelujen siirtohankkeen valmistelu aloi-
tettiin Lapissa helmi – maaliskuussa 2022. 
Muutosta suunnittelevilla ei ole ollut aina-
kaan liikaa aikaa.

– Hiukan varhemminkin olisi voitu 
lähteä liikkeelle. Jotkut asiat olisi ollut kiva 
saada valmiiksi aiemmin. Nythän ei esimer-
kiksi vielä tiedetä apteekkarien nimiä.

Sova on kuitenkin vakuuttunut, että kaikki 
muutokset saadaan vietyä kunnialla läpi. 

–  Ei ole tarkoituskaan, että ensi tammi-
kuussa kaikki olisi toisin. Vuoden alusta ale-
taan vasta pikkuhiljaa muuttamaan toi-
menkuvia.

Isot muutokset herättävät helposti ihmi-
sissä vastarintaa. Tunteelta tuskin välty-
tään tässäkään uudistuksessa. 

– Ehkä tämän muutoksen voi hyväksyä 
paremmin, kun ajattelee, että sen yhtenä 
tavoitteena on yhtenäistää toimintaa hyvin-

vointialueella niin, että kaikille saadaan 
tuotettua samanlaiset palvelut.

Sova kannustaa ottamaan uudistuksen 
isona mahdollisuutena oman ammattiosaa-
misen kehittämiseen.

– Uutta tulee eteen paljon ja käytännöt 
muuttuvat. Hiukan jännittää, mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan ja miten ehtii uusia 
asioita oppimaan. Pieni jännitys on kui-
tenkin vain hyväksi, Sova sanoo.

Lapissa etäisyydet ovat pitkiä, mikä 
tuo yhteydenpitoon oman haasteensa. 
Kokouksia pidetään etäyhteyksillä. Yhteisiä 
tapaamisia voidaan järjestää ehkä kerran 
vuodessa, mutta silloinkin kaikkien saa-
minen yhteen on Sovan mukaan käytännön 
syistä epävarmaa.  

– Joka tapauksessa toivon, että kukaan 
ei jää paikkakunnalleen omaan loke-
roonsa, vaan meistä kehkeytyy yhte-
näinen farmasian ammattilaisten ryhmä, 
Sova sanoo. F

Ehkä muutoksen 
voi hyväksyä 
paremmin, kun 
ajattelee, että 
kaikille saadaan 
tuotettua 
samanlaiset 
palvelut.

Lapin sairaanhoitopiiriin siirtyvät sote- ja pelastuspalveluiden organisaatiot:

• 17 kuntaa (Enontekiö, Inari,  
 Keminmaa, Kittilä, Kolari,  
 Muonio, Pelkosenniemi, Pello,  
 Posio, Ranua, Salla, Savukoski,   
 Simo, Sodankylä, Tervola,  
 Utsjoki, Ylitornio)

• Neljä kaupunkia (Kemi, Kemijärvi,  
 Tornio, Rovaniemi)
• Kolpeneen palvelukeskuksen  
 kuntayhtymä
• Pelkosenniemen-Savukosken  
 kansanterveystyön kuntayhtymä

• Oulunkaaren kuntayhtymä  
 (Simon palvelujen osalta)
• Lapin sairaanhoitopiiri
• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
• Lapin pelastuslaitos
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EDUNVALVONTA

Suomessa eläkkeiden maksu on työnantajan vastuulla.  
Työntekijän on kuitenkin hyvä perehtyä perusteisiin,  
jotta hän voi varmistaa omalta osaltaan, että velvoitteet  
on tullut hoidetuksi.

Tiesitkö tämän 
eläkkeistä?

S uomessa on kattava ja jous
tavasti toimiva työeläkejär
jestelmä. Jopa siinä määrin, 
että työntekijän ei juuri tar
vitse pohtia eläkeasioita 
työuran aikana ja monelle 
ne tulevat ajankohtaiseksi 
vasta lähellä eläkeikää. On 
kuitenkin hyvä olla tie
toinen eläkejärjestelmän ja 

eläkkeen karttumisen perusperiaatteista, jotta 
varmistuu siitä, että kaikesta työuran aikana 
tehdystä työstä karttuu eläke oikein ja eläkkeelle 
siirtymisen tullessa ajankohtaiseksi ymmärtää 
eri vaihtoehtojen vaikutuksen.

 

Mistä työeläke karttuu?
Työeläke turvaa toimeentuloa, kun työ
ansioita ei ole vanhuuden, työkyvyttömyyden 
tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi. Työ
eläke karttuu tehdystä työstä ja kullekin oman 
työuran mukaisesti. Vuoden 2017 alusta työn
teosta ansaitaan eläkettä 17 vuoden iästä alkaen. 
Eläkettä karttuu puolitoista prosenttia vuosi
ansioista (tai 1,7 prosenttia vuodessa 53–62 
vuotiaille siirtymäaikana vuosina 2017–2025). 
Eläkettä karttuu myös palkattomilta ajoilta, 
kuten äitiys, sairaus ja työttömyyspäiväraha 
ajalta, alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta 
sekä opiskeluajalta. 

Eläkkeillä ei ole euromääräistä kattoa. Jos 
työeläke on jäänyt pieneksi tai työansioita ei ole 
lainkaan, Kelan maksama kansaneläke ja mah
dollinen takuueläke turvaavat toimeentuloa.

TEKSTI KATRI OJALA, JOHTAVA ASIANTUNTIJA, AKAVA

KU
VA

: L
IIS

A TA
KALA
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Tiesitkö tämän 
eläkkeistä?

Mistä kannattaa olla selvillä  
erityisesti nuorena?
Työntekijöiden eläketurvan järjestää työnan
taja. Työntekijän roolina on lähinnä varmistua 
siitä, että työnantaja on huolehtinut velvoit
teistaan. Työntekijä maksaa työntekijän työelä
kevakuutusmaksua, jonka työnantaja pidättää 
automaattisesti palkasta. Pidätyksen tulisi 
näkyä eriteltynä palkkalaskelmalla. 

Yrittäjän on huolehdittava omasta yrittä
jäeläkkeestään. Hän ottaa itse yrittäjän eläkeva
kuutuksen ja maksaa vakuutusmaksut. 

Työtä tehdään nykyisin moninaisemmin 
kuin ennen, esimerkiksi erilaisten alustojen 
kautta. Rajanveto, tehdäänkö työtä työnteki
jänä vai yrittäjänä, voi joskus jäädä epäselväksi. 
Työtä vastaanottaessa on tärkeää varmistaa 
asia, sillä se vaikuttaa eläketurvan ohella myös 
muuhun sosiaaliturvaan. 

Työn tekemisestä kannattaa sopia kirjalli
sesti. Esimerkiksi se, että työtä tehdään toimek
siantosuhteessa (eikä työsuhteessa) tai siitä 
maksetaan työkorvausta (eikä palkkaa) tar
koittaa yleensä, että työ on yrittäjänä tehtävää 
työtä ja eläketurvasta tulee huolehtia itse.  

Mitä tulisi tehdä työuran aikana?
Työuran aikana keskeisin asia, josta työte
kijän tulisi huolehtia, on tarkistaa työeläkeot
teensa. Tieto tehdystä työstä ja palkattomista 
ajoista sekä niistä karttuneista eläkkeistä kerä
tään rekisteriin ja lähetetään työeläkeotteena 
joka kolmas vuosi sähköisesti tai kirjeitse kai
kille 18–68vuotiaille, joilla on työeläkelakien 
mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa. 

Työeläkeotteen tietojen oikeellisuuden tar
kistaminen ja virheiden pikainen korjaaminen 
on tärkeää, sillä eläkelaitoksella on velvolli
suus tarkistaa tietojen oikeellisuus takautuvasti 
ainoastaan työeläkeotteen antamisvuotta edel
tävältä kuudelta kalenterivuodelta. Jos rekiste
reistä puuttuu tätä vanhempi tieto, työntekijän 
tulee itse esittää työsuhteen olemassaolosta ns. 
riidaton näyttö, jotta siitä voisi karttua eläkettä. 

Työeläkeotteelta on hyvä tarkistaa, että työn
antaja on ilmoittanut palkat oikein ja että tiedot 
yrittäjänä tehdystä työstä ja palkattomista 
ajoista on kirjattu oikein. Korjaustarpeista pitää 
ilmoittaa työeläkeotteen lähettäneelle eläkelai
tokselle. Yksityissektorin työskentelystä kart
tunutta eläkettä pääsee katsomaan joko oman 
eläkelaitoksen sähköisestä palvelusta tai osoit
teessa www.tyoelake.fi. Valtion ja kunnan elä
kekertymän voi tarkistaa sähköisestä palvelusta 
osoitteessa www.keva.fi.

Työn tekemisestä  
kannattaa sopia  

kirjallisesti.
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EDUNVALVONTA

Eläke-etuudet
VANHUUSELÄKE: Vanhuuseläkkeelle 
voi siirtyä alimmasta vanhuuseläkeiästä 
lukien. Vanhuuseläkkeenä maksetaan 
koko työuran aikana ansaittu työeläke.

OSITTAINEN VARHENNETTU  
VANHUUSELÄKE: Osittaisella varhen-
netulla vanhuuseläkkeellä voi päättää 
itse, kuinka paljon tekee töitä. Eläke pie-
nenee pysyvästi, jos eläkkeen ottaa var-
hennettuna.

AMMATILLINEN KUNTOUTUS: Jos  
työkyky heikkenee, kuntoutus on ensi-
sijainen vaihtoehto. Kuntoutuksen avulla 
voidaan parantaa mahdollisuuksia jatkaa 
työelämässä esimerkiksi työkokeilun tai 
ammatillisen koulutuksen keinoin.

KUNTOUTUSRAHA: Ammatillisen kun-
toutuksen ajalta maksettava etuus.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE: Työkyvyttö-
myyseläke voi tulla ajankohtaiseksi, kun 
sairaus, vika tai vamma on heikentänyt 
työkykyä pitkäaikaisesti, yleensä vähin-
tään vuoden ajan yhtäjaksoisesti.

KUNTOUTUSTUKI: Määräaikaisena mak-
settava työkyvyttömyyseläke.

TYÖURAELÄKE: Työuraeläkettä voi 
saada, jos on täyttänyt 63 vuotta, työs-
kennellyt vähintään 38 vuotta raskaassa 
ja kuluttavassa työssä ja työkyky on 
pysyvästi heikentynyt.

PERHE-ELÄKE: Jos puoliso tai vanhempi 
menehtyy, perhe-eläke tukee lesken ja 
lapsen toimeentuloa.

Maksettavat eläkkeet ovat veronalaista 
tuloa. Työeläkettä tarkistetaan vuosittain 
indeksillä, jossa hintakehityksen paino  
on 80 prosenttia ja palkkakehityksen  
20 prosenttia.

Mitä pitäisi ottaa huomioon,  
kun harkitsee eläkkeelle jäämistä?
Työuran loppuvaiheessa tulee ajankohtaiseksi 
pohtia eläkkeelle jäämisen ajankohtaa. Eläkettä 
tulee aina itse hakea. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 
oman valinnan mukaan ikäluokkansa vanhuuselä
keiän alarajan ja ylärajan välillä. Syntymävuosi  
vaikuttaa siis siihen, milloin voi jäädä vanhuus
eläkkeelle. Tiedot oman ikäluokan alaikärajasta ja 
tavoiteeläkeiästä ovat käytettävissä esimerkiksi 
osoitteessa www.tyoelake.fi. 

Jos kertynyttä eläkettä ei nosteta vanhuuselä
keiän alarajassa, sitä korotetaan 0,4 prosentin lykkä
yskorotuksella jokaista lykkäyskuukautta kohden. 
Mitä iäkkäämmäksi jatkaa työssä, sitä suurempi on 
eläke. Eliniän nousun vuoksi käyttöön otettu elin
aikakerroin leikkaa kuukausieläkkeitä sen mukaan, 
miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. 
Tavoiteeläkeikä on laskennallinen ikä, jossa elinai
kakertoimen aiheuttama vähennys kompensoituu 
lykkäyskorotuksen avulla. 

Vanhuuseläkkeellä voi aloittaa myös uuden 
työsuhteen tai toimia yrittäjänä ja työskennellä 
vapaasti ilman tulorajoja. Työansioista karttuu 
uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa aina vakuut
tamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Ennen varsinaista vanhuuseläkettä, aikaisintaan 
61vuotiaana, on mahdollista jäädä osittaiselle var
hennetulle vanhuuseläkkeelle. Kertyneestä eläk
keestä voi ottaa maksuun neljänneksen tai puolet. 
Kannattaa huomioida, että jos alkaa nostaa osit
taista varhennettua vanhuuseläkettä ennen kuin 
alin eläkeikä on täyttynyt, tehdään nostettuun 
osaan varhennusvähennys. Se on 0,4 prosenttia kuu
kaudessa jokaiselta vanhuuseläkeikää edeltävältä 
kuukaudelta. Osittaiselle varhennetulle vanhuu
seläkkeelle siirtyminen pienentää eläkettä pysy
västi. F

Vanhuuseläkkeellä  
voi aloittaa myös  

uuden työsuhteen.

24-26_Farmasia_6-2022_Edunvalvonta-.indd   2624-26_Farmasia_6-2022_Edunvalvonta-.indd   26 2.12.2022   11.212.12.2022   11.21



KANSAINVÄLISYYS
TEKSTI TIINA PARIKKA

6/2022 FARMASIA  27

– teollisuusfarmasistien 
äänitorvi eurooppalaisessa 

lääketeollisuudessa

Lääketeollisuuden ja tukkukaupan parissa työskentelevien  
farmasian ammattilaisten joukko Euroopassa on pieni.  

Yhteinen järjestö valvoo alan ammattilaisten etua.

E uropean Industrial Pharmacists 
Group eli EIPG edistää ja yllä-
pitää farmasian ammattilaisten 
roolia eurooppalaisessa lää-

keteollisuudessa, tekee kansainvälistä 
ammatillista edunvalvontaa ja toimii 
eurooppalaisessa päätöksenteossa teol-
lisuusfarmasistien äänitorvena.

Farmasialiitto on EIPG:n jäsenjär-
jestö. Kaikki lääketeollisuudessa ja tuk-
kukaupassa työskentelevät Farmasia-
liiton jäsenet ovat sen kautta myös 
EIPG:n jäseniä ilman erillistä liitty-
mistä. Suomea EIPG:ssä edustaa maade-
legaatti, ja lisäksi Teollisuuden ja tukku-
kaupan neuvottelukunta toimii yhdys-
linkkinä EIPG:n suuntaan.

EIPG tuo farmaseuttisen näkö-
kulman EU-tason lääketeollisuuden 
lainsäädäntöön ja -ohjeistukseen kom-
mentoimalla ja antamalla lausuntoja 

eri sidosryhmille ja julkiselle yleisölle. 
Se toimii tiiviissä yhteistyössä eri jäsen-
maiden teollisuusfarmasian ammatti-
järjestöjen kanssa ja tuo heidän näke-
myksiään esille EU-tasolla, sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä muiden eurooppa-
laisten farmasian järjestöjen, kuten sai-
raalafarmasian Euroopan järjestön 
EAHP:n sekä farmasian kansainvälisen 
organisaation FIP:n kanssa. Yhteistyötä 
tehdään myös opiskelijajärjestö EPSA:n 
kanssa.

Vuosikokouksessa 
suomalaisedustus paikalla
Edunvalvonnan lisäksi EIPG järjestää 
jäsenilleen ajankohtaisia webinaa-
reja ja jakaa uutta tietoa teollisuusfar-
masian alalta. Tiedotteet ovat luettavissa 
EIPG:n sivuilla ja ne koostetaan kuukau-
sittain myös uutiskirjeeksi, joka kilahtaa 

EIPG
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Nelli Äijö ei enää 
kuulu  teollisuus- 
ja tukkukaupan 
neuvottelukuntaan, 
mutta lähti mielel-
lään edustamaan 
teollisuusfarma-
sisteja EIPG:n 
yleiskokoukseen.

Pitkään kestä-
neiden koronara-
joitusten jälkeen 
Kreikassakin 
saatettiin halata 
ja esiintyä ilman 
maskeja. Nelli Äijö 
saikin matkalta 
uusia ystäviä.

Farmasialiiton teollisuudessa työsken-
televien jäsenten sähköpostiin säännöl-
lisesti. Uutiskirjeestä voi seurata kan-
sainvälistä teollisuusfarmasian kehi-
tystä.

EIPG:n ylin päättävä elin on vuosiko-
kous, johon kutsutaan kaikkien jäsen-
maiden edustajat. Suomea edusti tänä 
vuonna Nelli Äijö. Ateenassa pidetty 
kokous oli ensimmäinen paikan päällä 
järjestetty vuosikokous koronapande-
mian jälkeen.

– Kreikassa oli pitkään maskipakko ja 
tämä oli ensimmäisiä tapahtumia, joissa 
sitä ei enää tarvittu. Meitä oli yhteensä 
18 edustajaa 13 eri maasta, lokakuun 
puolivälissä pidettyyn kokoukseen osal-
listunut Äijö kertoo.

Hän työskentelee Orionilla tuo-
tepäällikkönä ja kuului vielä viime 
vuonna teollisuuden- ja tukkukaupan 
neuvottelukuntaan.

Pienet resurssit vaativat 
priorisoimaan toimintaa
EIPG:n toiminta perustuu täysin vapaa-
ehtoisuuteen. Käytännössä järjestön 
hallitus organisoi kaiken toiminnan. 
Kokouksessa keskusteltiinkin siitä, 
miten aktiivisia toimijoita saataisiin 
lisää mukaan ja maakohtaiset järjestöt 
ottamaan enemmän kantaa (position 
paper) lausuntokierroksiin.

– Pohdimme myös osa-aikaisen har-
joittelijan palkkaamista hallinnollisten 
tehtävien hoitoon, Äijö kertoo.

Kokouksessa valittiin uusia jäseniä 
hallitukseen. Seuraavalle kolmivuotis-
kaudelle puheenjohtajaksi äänestettiin 
italialainen Piero Iamartino, kun pit-
kään vastuutehtävisssä toiminut ja kaksi 
kautta puheenjohtajana ollut Claude 
Farrugia vetäytyi tehtävästä.

Tekniseksi ja ammatillisen johta-
misen varapuheenjohtajaksi valit-

tiin Rebecca Stanbrook. Järjestön pit-
käaikainen rahastonhoitaja Birgitte 
Saunier päätti toimikautensa. Koska 
uutta rahastonhoitajaa ei ole löytynyt, 
Eurooppa-asioiden varapuheenjohtaja 
Maurizio Battistini hoitaa rahastohoita-
jaan tehtäviä seuraavaan yleiskokouk-
seen saakka.

Koska resurssit ovat pienet, kokouk-
sessa pohdittiin pitkään myös sitä, 
mihin asioihin järjestössä tulisi kes-
kittyä. Claude Farrugia sai erityistä kii-
tosta merkittävästä panoksestaan 
EIPG:n viime vuosina saavuttamassa 
edistyksessä Euroopan terveysviran-
omaisten tunnustamana hyvämainei-
sena ammattijärjestönä. Nyt kuitenkin 
keskusteluissa päädyttiin siihen, että 
EU-tason lobbaustyötäkin tärkeämpää 
on keskittää resursseja jäsenten ammat-
tiosaamisen kehittämiseen.

AkatemiaTutustu jo 
tänään!

Kasvata tuotetietoutta,  
kehitä ammatillista osaamista
GSK Customer Academy on nyt Haleon Akatemia! 
Tervetuloa farmasian alan ammattilaisille suunniteltuun verkko
koulutusportaaliin, joka kokoaa yhteen koulutukset, tuotetiedot 
ja ladattavat tukimateriaalit.

GSK Consumer Healthcare irtautui GSK:sta ja muodosti uuden 
itsenäisen yrityksen nimeltä Haleon 18.7.2022. Haleon keskittyy 
täysin itsehoitoon sekä kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin.
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Monipuolisesti sisältöä ammattilaisille 
Kirjautuminen onnistuu nyt myös Fimnet-tunnuksella.
haleonakatemia.fi
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Kansainväliset  
kollegat parasta antia
Tiiviin viikonlopun parasta antia 
Nelli Äijön mukaan oli kuitenkin 
kokousasioiden ulkopuolella käyty 
keskustelu kansainvälisten kolle-
goiden kanssa.

– Meille oli saapumispäivänä per-
jantaina järjestetty opastettu kierros 
Akropolis-museossa ja kierroksen 
jälkeen yhteinen illallinen. Myös 
kokouspäivinä oli taukoja, joilla 
kävimme mielenkiintoisia keskuste-
luja, Äijö kertoo.

Korona oli tietenkin edelleen esillä 
keskusteluissa. Mielenkiintoista 
Äijöstä oli kuulla Kreikan apteekki-
järjestelmästä. Kreikassa on noin 10 
000 pikkuapteekkia.

– Kävin myös keskustelua astman-
hoitoon liittyvästä lääkkeiden vaih-
dosta, joka on jo käytössä monessa 
muussa Euroopan maassa, Äijö sanoo.

Vaikka Äijö on siirtynyt Farmasia-
liitossa teollisuuden ja tukkukaupan 
neuvottelukunnasta sektorin edus-
tajaksi proviisorineuvottelukuntaan, 
hän lähti mielellään kokoukseen tuu-
raamaan matkalta estynyttä Anna-
Leena Haikkolaa.

– Kokoukseen valmistautuminen 
vaatii asioihin tutustumista, mutta 
tämä oli loistava tilaisuus kuulla, mitä 
muissa maissa tapahtuu teollisuus-
farmasian saralla. Sain myös paljon 
uusia ystäviä, Äijö kiittää. F

Tämä oli loistava 
tilaisuus kuulla, 

mitä muissa 
maissa tapahtuu 

teollisuusfarmasian 
saralla.

AkatemiaTutustu jo 
tänään!

Kasvata tuotetietoutta,  
kehitä ammatillista osaamista
GSK Customer Academy on nyt Haleon Akatemia! 
Tervetuloa farmasian alan ammattilaisille suunniteltuun verkko
koulutusportaaliin, joka kokoaa yhteen koulutukset, tuotetiedot 
ja ladattavat tukimateriaalit.

GSK Consumer Healthcare irtautui GSK:sta ja muodosti uuden 
itsenäisen yrityksen nimeltä Haleon 18.7.2022. Haleon keskittyy 
täysin itsehoitoon sekä kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin.
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PUHEENAIHE

Farmasian 
ammattilaisten yleinen 
elämäntyytyväisyys, 
työn merkityksellisyyden 
kokemus ja onnellisuus 
ovat hyvällä tasolla. 
Moni kuitenkin kokee, 
ettei pysty työssään 
riittävästi kehittämään 
itseään ja osoittamaan 
kyvykkyyttään.

Merkityksellisen 
työn lähteillä

TEKSTI MATTI VÄLIMÄKI

30-35_Farmasia_6-2022_Puheenaihe.indd   3030-35_Farmasia_6-2022_Puheenaihe.indd   30 2.12.2022   11.292.12.2022   11.29



6/2022 FARMASIA  31

F armasian ammattilaiset kokevat 
tekevänsä omasta ja arvionsa 
mukaan muidenkin mielestä arvo-
kasta ja tärkeää työtä. Työpäivää ei 

joudu liian usein venyttämään ja työ ja muu 
elämä tuntuu enimmäkseen olevan tasapai-
nossa. Psykologinen joustavuus työssä koe-
taan hyväksi, samoin jäsenet kokevat hallit-
sevansa työnsä hyvin. Työn imu on samalla 
tasolla kuin suomalaisessa työväestössä 
keskimäärin. Yleinen työtyytyväisyyden 
sekä elämän merkityksellisyyden ja onnelli-
suuden tunne koetaan melko hyväksi.

Alalla halutaan 
pysyä
 

”On todennäköistä,  
että vaihdan alaa  
lähitulevaisuudessa.”
• Täysin samaa mieltä 5 %
• Samaa mieltä 9 %

”On todennäköistä, 
että vaihdan  
työpaikkaa  
lähitulevaisuudessa.” 
• Täysin samaa mieltä 11%
• Samaa mieltä 18 %

Pysyn alalla ja 

työpaikassani

•

Vaihdan työpaikkaa lähitulevaisuudessa

Vaihdan alaa  
lähitulevaisuudessa
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PUHEENAIHE

Psykologi, psykologian tohtori Johanna Ran-
tanen, kertoo, että muun muassa tällaisia alustavia 
havaintoja tuli esiin Farmasialiiton jäsenille teh-
dyssä Meanwell-hankkeen laajassa työhyvinvoin-
tikartoituksessa, jonka erityisfokuksessa on työn 
merkityksellisyys ja sen lähteet työssä.

– Kaikki tulokset eivät toki ole positiivisia. Monet 
vastaajat esimerkiksi kokevat, että eivät pysty työs-
sään kehittämään itseään ja osoittamaan kyvyk-
kyyttään toiveittensa mukaan, hän huomauttaa.

Palaamme tähän ja muihin jäsenistön ajatuk-
siin ja kokemuksiin hieman myöhemmin. Aluksi on 
syytä selvittää tarkemmin, mistä kaikesta työn mer-
kityksellisyys syntyy.

Merkityksellisyys ja työhyvinvointi 
kietoutuvat toisiinsa
Meanwell on Jyväskylän yliopiston psykologian lai-
toksen toteuttama kehittämis- ja tutkimushanke. 
Termi meanwell, yhdistelmä sanoista meaningfull-
ness ja wellbeing, kuvaa hyvin merkityksellisyyden 
ja työhyvinvoinnin yhteenkietoutumista.

– Edistämällä työn merkityksellisyyden koke-
musta voidaan lisätä työhyvinvointia ja lisäämällä 
työhyvinvointia voidaan osaltaan kasvattaa merki-
tyksellisyyden kokemusta, Rantanen huomauttaa.

Hankkeeseen on osallistunut muutamia ammat-
tiliittoja, myös Farmasialiitto. Verkossa toteutet-

tuun työhyvinvointikyselyyn osallistui kaikkiaan 
263 liiton jäsentä. Vastanneista naisia oli 93 pro-
senttia, ja heidän keski-ikä oli 45 vuotta. Farma-
seutteja oli 83 prosenttia, proviisoreita 14 pro-
senttia ja muita kolme prosenttia. 

Farmasialiitossa on järjestetty myös aiheeseen 
liittyvä koulutuspäivä ja webinaari.

Työn merkityksellisyydellä useita lähteitä
TMT-kyselyssä työn merkityksellisyyttä lähes-
tytään kuuden eri osatekijän avulla. Tunne työn 
merkityksellisyydestä on yksilöllinen ja se syntyy 
useista lähteistä:

Ulkoisesta motivaatiosta kumpuaviin merkityk-
siin kuuluvat 1) perustarpeet ja turvallisuus eli mah-
dollisuus hyvään toimeentuloon sekä vakaaseen ja 
tasapainoiseen arkeen, mutta myös 2) arvostus ja 
uramenestys, eli mahdollisuus saada tunnustusta 
sekä ansioitua ja edetä työuralla

Yksilökeskeisiä, sisäisestä motivaatiosta kum-
puavia työn merkityksiä ovat 3) aitous ja toimi-
juus, joka kuvastaa mahdollisuutta toteuttaa työssä 
itselle tärkeitä asioita sekä vapautta tehdä työssä 
omia valintoja sekä 4) itsensä kehittäminen ja kyvyk-
kyys, eli mahdollisuus osallistua itseä haastaviin 
työtehtäviin ja kokea itsensä taitavaksi työssä.

Yhteisökeskeisiä, sisäisestä motivaatiosta kum-
puavia työn merkityksiä ovat 5) yhteenkuuluvuus 

5

4

3

2

1

Työtyytyväisyys, elämän merkityksellisyys ja onnellisuus 
(keskiarvot)

1=Ei pidä lainkaan paikkaansa
5=pitää täysin paikkansa

Olen erittäin tyytyväinen  
nykyiseen työhöni.

Koen elämäni merkityksel- 
lisenä ja arvokkaana.

Koen itseni kaiken  
kaikkiaan onnelliseksi.

1                     2                      3                    4                    5 

•

•
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Työ vs.  
muu elämä

Työn ja muun elämän välinen tasapaino  
lisää osaltaan työhyvinvointia sekä myös  
kokemusta työn merkityksellisyydestä. 

Työ tukee muuta elämää:

29 %
tukee 
hyvin

35 %
tukee  

jossain määrin 

36 %
vähäisesti tai 
ei lainkaan

Muu elämä tukee työtä:

52 %
tukee 
hyvin

37 %
tukee  

jossain määrin 

11 %
vähäisesti tai 
ei lainkaan

Työn merkitysten ja täyttymysten eli TMT-profiili 
(Farmasialiiton 263 kyselyvastaajan yhteisenä kokemuksena)

Huom. Työn merkityksen keskiarvon (sininen viiva) ollessa 0,5 tai enemmän  
korkeampi kuin työn täyttymyksen (punainen viiva) keskiarvo, on ero tutkittu

5

4

3

2

1
Perustarpeet ja 

turvallisuus
Arvostus ja  

uramenestys
Aitous ja  
toimijuus 

Itsensä  
kehittäminen ja 

kyvykkyys

Yhteenkuuluvuus 
ja myötä- 

vaikuttaminen  
työyhteisössä

Laaja-alainen  
ja arkinen hyvän 
tekeminen työn 

kautta

Työn merkitys (1=ei lainkaan tärkeää ... 5=erittäin tärkeää)
Työn täyttyms (1=ei toteudu lainkaan ... 5=toteutuu erittäin hyvin)

€
Tasapaino työn ja muun eläm

än välillä:  
 

 

52 %
toteutuu 

hyvin

32 %
toteutuu 

jossain määrin

15 %
toteutuu  

vähäisesti tai  
ei lainkaan
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ja myötävaikuttaminen työyhteisössä sekä 6) laa-
ja-alainen ja arkinen hyvän tekeminen työn kautta, 
muun muassa kokemus, että työstä on konkreettista 
hyötyä muille.

– Eri ihmiset painottavat työn eri merkityksiä eri 
tavoilla. Jollekin tärkeintä voi olla palkka, toiselle 
itsensä kehittäminen ja kolmannelle kuuluminen 
itseä kannattelevaan ja itselle läheiseen työyhtei-
söön, Rantanen huomauttaa.

Samalla tasolla kuin työelämässä yleensä
Palataanpa siis tarkemmin Farmasialiiton jäsenten 
TMT-kyselyyn tuloksiin. Monilla osa-alueilla 
työhön asetettujen toiveiden ja todellisuuden 
välinen ero on samantyyppinen, mitä se on tavan-
omaisesti. 

– Työlle asetetaan yleensä korkeita toiveita, jotka 
eivät täyty missään työpaikassa täysin, Rantanen 
selittää.

Kahdella alueella – yhteenkuuluvuus ja vaikut-
taminen työyhteisössä sekä laaja-alainen ja arkinen 
hyvän tekeminen työn kautta – odotukset täyttyvät 
melko hyvin, mutta muualla on hieman enemmän 
kirittävää.

TMT-kyselyn osatekijöistä suurin kuilu oli liiton 
jäsenistön itsensä kehittämisen ja kyvykkyyden 
tuntemuksissa eli odotuksissa siitä, että työssä 
saisi kehittää itseään ja kokea kyvykkyyttä. Melko 
monilla tämä ei heidän nykyisessä työssään tunnu 
toteutuvan riittävästi.

– Tästä kannattaisi keskustella työpaikoilla. 
Vaikka ihmisillä on pitkä koulutus, niin osaaminen 
ja asioihin perehtyneisyys ei ehkä pääse heidän 
työarjessaan oikeuksiinsa, jos esimerkiksi lääke-
määräyksen toimittaminen on tehtävä aina tietyn 
prototokollan mukaan ja työssä toistuvat samat toi-
mintatavat ja vaiheet. Kun työnkuvaa ei tuolta osin 
välttämättä pysty muuttamaan, olisi hyvä pohtia, 
millä muulla tavalla ihmiset voisivat kehittää 
itseään. 

Rantanen lisää, että jäsenistö toi teemakoulutuk-
sessa ja webinaarissa esiin yhtenä ratkaisuehdotuk-
sena sen, että työntekijä voisi käyttää viikossa vaik-
kapa puoli tuntia työajastaan opiskeluun.

Työn merkityksellisyyttä kasvattamaan
Farmasialiiton lokakuisessa teemakoulutuksessa ja 
marraskuisessa webinaarissa, jäsenet ideoivat myös 
muita hyvin konkreettisia, arkisia ja osin varsin hel-
postikin toteutettavia keinoja työn merkitykselli-
syyden lisäämiseen.

34  FARMASIA 6/2022 

PUHEENAIHE

Työlle  
asetetaan 

yleensä korkeita 
toiveita.
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Esiin nousi esimerkiksi joustavuus työvuorojen 
valinnassa – eli keskeinen keino vaikuttaa omaan 
työhön. Olennaista jäsenten mukaan on myös posi-
tiivinen palaute esihenkilöiltä sekä kollegoiden ver-
taistuki ja arvostus. Nämä vahvistavat henkilön tun-
netta siitä, että hän on tärkeä työntekijä.

– Olisi myös hyvä, jos esihenkilö osaisi sanoittaa 
palautteensa riittävän tarkasti – eli ei siis niin, että 
hän kehuu työntekijää vain yleisesti, vaan että hän 
antaisi tunnustusta vaikkapa yksittäisestä hyvin 
hoidetusta asiakaspalvelutehtävästä ja osoittaisi 
näin todella näkevänsä työntekijän arkea ja panos-
tusta työhönsä, Rantanen huomauttaa. 

Tärkeää on myös se, että työpaikalla kaikki tasa-
puolisesti pääsisivät osallistumaan erilaisiin koulu-
tuksiin.

Täydellistä työtä ei ole olemassa
Vaikka työn merkityksellisyys kuuluu kaikille, on 
kuitenkin hyvä muistaa ja hyväksyä se, että täydel-
listä työtä ei ole olemassakaan. 

Olisi tarpeen, että ainakin se työn merkityksen 
lähde, joka on itselle tärkein, toteutuisi melko hyvin. 
Tämä voi sitten tasapainottaa isoltakin tuntuvaa 
eroa toiveiden ja toteuman välillä jossakin toisaalla.

On myös tärkeää pohtia, onko työn vaatimusten 
ja työn voimavarojen kokonaissuhde kohdillaan. 

Työ ei saa häiritä liikaa muuta elämää – toisaalta 
tyytyväisyys elämään työn ulkopuolella voi kom-
pensoida työn haasteita ja ylläpitää tyytyväisyyttä 
työhön sekä kokemusta työn merkityksellisyy-
destä.

Rantanen kannustaa esihenkilöitä ja työnteki-
jöitä yhteisiin keskusteluihin työn merkitykselli-
syydestä. Ei vähiten sen takia, että merkityksellisyys 
voi näyttäytyä esihenkilölle aivan eri tavalla kuin 
työntekijälle itselleen.

– Olisi tärkeää, että esihenkilö tietää, mistä 
kukin työntekijä löytää työhönsä merkitystä. Täl-
löin voidaan yhdessä pohtia, onko työtä mahdol-
lista tuunata niin, että odotukset täyttyvät entistä 
paremmin, Johanna Rantanen korostaa. F

Työssäjaksamisen  
neljä kulmakiveä
Työyhteisöissä on tarpeen kiinnittää huomiota seuraaviin,  
työuupumusoireiden ja työn imun kannalta keskeisiin tekijöihin:

MEANWELL on Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen toteuttama ja Työsuojelurahaston rahoittama kehittämis- ja tutkimus-
hanke, joka on käynnissä 10/2021-5/2024. Sen tavoitteena on luoda tutkimustietoon perustuva toimintamalli työntekijöiden työn 
merkityksellisyyden tunteen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi ja näiden kautta organisaatioiden toimivuuden edistämiseksi.

Kehittämistyön pohjana toimii työhyvinvointikartoitus, jossa hyödynnetään uutta työn merkitysten ja täyttymysten TMT-kyselyä. 
Hankkeeseen kuuluu myös kehittämispäiviä, pienryhmä- sekä esihenkilövalmennuksia. Hankkeen myötä jalkautetaan TMT-kysely 
työelämän ohjaustyön, työterveyden ja kuntoutuksen sekä HR-alan ammattilaisten käyttöön.

1  
Työn vaatimusten ja 
voimavarojen välinen 

suotuisa suhde.

2
Työn ja muun 

elämän välinen 
tasapaino. 

3
Psykologinen  

joustavuus töissä. 
Psykologinen 

joustavuus tarkoittaa 
kykyä toimia töissä 
hankalienkin koke-
musten ollessa läsnä 
sekä suhtautua omiin 
ajatuksiin ja tuntei-

siin hyväksyvästi.

4
Työn merkitysten 
ja täyttymysten 
yhteensopivuus 

kaikilla sen kuudella 
osa-alueella.
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Pitkäjänteistä työtä 
opiskelijoiden hyväksi

A siakkaat ovat tottuneet 
siihen, että Lohjan 1. aptee-
kissa työskentelee farmasian 
opiskelijoita. Eräskin asi-
akas kiitteli viime kesänä 
Lohjan Facebook-sivuilla 
iloista, viitsivää ja huumo-

rintajuista opiskelijaa, joka pelasti hänen päi-
vänsä – ja eilisenkin!  

Lohjan 1. apteekki valittiin marraskuussa 
Vuoden opetusapteekiksi. Harjoittelijoita tulee 
Helsingin ja Kuopion yliopistoista sekä Åbo 
Akademista. Viimeisen vuoden aikana aptee-
kissa on harjoitellut viisi opiskelijaa, normaa-
listi heitä on 2–3 vuodessa. Tulijoita olisi enem-
mänkin, mutta kaikkia halukkaita ei voida ottaa. 
Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii aikaa. 

Opiskelijat kiittelivät apteekkia hyvästä 
ilmapiiristä. Apteekkari Eeva Savela kertoo 
hyvän ilmapiirin näkyvän muun muassa siinä, 
että moni opiskelija palaa valmistuttuaan 
Lohjan 1. apteekkiin töihin. Lähiseudulla muilla 
farmasian sektoreilla työskentelevät käyvät 
tekemässä ilta- ja viikonloppusijaisuuksia. 

– Hyvä ilmapiiri näkyy myös siinä, että opis-
kelijat uskaltavat kysyä ja kyseenalaistaa, har-
joitteluista vastaavat proviisorit Elina Järvinen 
ja Tiina Lehtonen kertovat. 

Oppiva organisaatio  
Oppiminen on kaksisuuntaista. Myös ohjaajat 
oppivat opiskelijoilta, jotka haastavat katsomaan 
asioita uusista näkökulmista. Yliopisto-opiskeli-
joilla on hallussaan alan tuorein tieto.  

Lohjan 1. apteekki on koulutusmyönteinen ja  
oppiva organisaatio. Harjoitteluun tulevat farmasian 

opiskelijat otetaan ilolla vastaan. Tavoitteena on  
kouluttaa tulevat farmaseutit mahdollisimman hyvin. 

TEKSTI TIINA KOMI KUVAT TIMO PORTHAN

Proviisorit Elina 
Järvinen (vas.) 
ja Tiina Letonen 
vastaavat Lohjan 
1. Apteekissa 
opiskelijoiden 
harjoittelusta. 
Apteekkari Eeva 
Savela on tehnyt 
asian eteen työtä 
pitkäjänteisesti.
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Eteen tulee välillä kysymyksiä, johon pro-
viisoritkaan eivät osaa heti vastata. Silloin 
asioita selvitetään yhdessä. 

– Meillä on oppiva organisaatio, jossa 
kaikki uskaltavat ilmaista itseään vapaasti, 
Savela vakuuttaa. 

– Opiskelijat hyötyvät siitä, että me työn-
tekijät olemme erilaisia ja meillä on erilaisia 
vahvuuksia. Ei ole olemassa aina vain yhtä 
tapaa tehdä oikein, Lehtonen sanoo. 

Opetus räätälöidään yksilöllisesti 
Savela palkkaa opiskelijan töihin usein jo 
siinä vaiheessa, kun tämä käy sopimassa har-
joittelusta. Hän pääsee tutustumaan apteek-
kiin teknisenä työntekijänä ennen harjoitte-
lujakson alkua. 

Harjoittelijalle tehdään henkilökoh-
tainen opetussuunnitelma yliopiston oman 
harjoittelukirjan ja opiskelijan taustan 
perusteella. Järvinen ja Lehtonen suunnit-
televat opiskelijan tarpeista käsin, mitä opis-

kelijalle opetetaan, ja kuka häntä mihinkin 
perehdyttää. 

Koko henkilöstö kosmetologeja ja vuok-
ratyöntekijöitä myöten osallistuu opiske-
lijoiden ohjaamiseen. Lohjan 1. apteekissa 
työskentelee 17 henkeä. 

Opiskelijoilla on pääsääntöisesti hyvät val-
miudet harjoitteluun tullessaan, mutta myös 
opiskelijan persoonallisuus vaikuttaa siihen, 
miten häntä ohjataan. Jollain on paljon koke-
musta asiakaspalvelusta, toisella ei lainkaan. 
Joku on saattanut olla vuosia teknisenä työn-
tekijänä apteekissa. 

– Osaamme suhteuttaa opetuksen harjoit-
telijan näköiseksi, Järvinen kertoo. 

Osa opiskelijoista suorittaa molemmat 
opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot 
samassa apteekissa. Järvinen ja Lehtonen 
järjestävät heille mahdollisuuden vierailla 
Lohjan sairaalassa tai hoivakodissa, jotta 
he saavat mahdollisimman kattavan kuvan 
myös apteekin tekemästä yhteistyöstä. 

Ei ole olemassa 
vain yhtä tapaa 
tehdä oikein.

Avoimessa työyhteisössä jokainen voi olla oma itsensä ja uskaltaa esittää myös tyhmiä kysymyksiä. Niin myös harjoittelijat.

36-39_Farmasia_6-2022_Hyvä_esimerkki-.indd   3836-39_Farmasia_6-2022_Hyvä_esimerkki-.indd   38 2.12.2022   11.252.12.2022   11.25



6/2022 FARMASIA  39

Laaja ja monipuolinen kuva työstä 
Lohjan 1. apteekki on toiminut opetusap-
teekkina liki 20 vuotta. Eeva Savelan ensim-
mäinen harjoittelija tuli apteekkiin yläasteen 
työelämään tutustumisjaksolla ja opiskeli 
myöhemmin farmaseutiksi. 

– Tämä on pitkäjänteistä työtä, joka kan-
nattaa aloittaa aikaisin. Tavoitteemme on 
saada alalle mahdollisimman hyviä farma-
seutteja, Savela sanoo.

– Pyrimme antamaan laajan ja monipuo-
lisen kuvan farmaseutin työstä, Järvinen 
jatkaa. 

Farmaseuttien kautta on kiirinyt tietoa 
myös toisenlaisista harjoittelupaikoista. 
Kerran Lohjan 1. apteekkiin tuli töihin vasta 
valmistunut farmaseutti, jota oli seisotettu 
molemmissa harjoittelupaikoissaan kassalla. 
Eeva Savela antoi asiasta tiukkaa palautetta 
yliopistolle. 

Onnistumisen kokemuksia 
Lohjan 1. apteekki on tehnyt tutkimukseen 
liittyvää yhteistyötä Helsingin yliopiston 

kanssa ja ollut mukana projekteissa, joista 
on syntynyt kaksi väitöstutkimusta. Savela 
itse ohjaa väitöstutkimuksia ja pro gradu 
-töitä. 

Opetusapteekiksi pääseminen vaatii kri-
teereiden täyttymisen ja luvan saamisen. Kri-
teerejä ovat muun muassa harjoittelun suun-
nitelmallisuus, oppilaan perehdyttäminen ja 
tavoitteiden toteuttaminen. 

Yliopistot järjestävät keskustelutilai-
suuksia opetusapteekeille ja pitävät ne kar-
talla harjoituskirjoihin tehdyistä muutok-
sista. Savela on tyytyväinen yhteistyöhön. 

Hänestä Lohjan 1. apteekin saama palkinto 
on osoitus pitkäjänteisestä työstä. Apteekki 
on saanut jo pidempään hyvää palautetta 
opiskelijoilta. 

– Ei tätä palkintoa ensimmäisen vuoden 
jälkeen saa, vaikka toimisi kuinka hyvin. 

Opiskelijat kiittelivät harjoittelupaik-
kaansa erinomaisesta opiskelijoiden pereh-
dyttämisestä, koko työyhteisön panosta opis-
kelijoiden ohjaamiseen. He kokivat harjoitte-
lujaksojen aikana monia onnistumisia. F

Tavoitteenamme 
on saada alalle 
mahdollisimman 
hyviä 
farmaseutteja.

Apteekkari Leena Savela on juuri siirtymässä uuden 
apteekin johtoon kotikaupunkiinsa Espooseen. Lohjan 1. 
apteekin pitkään kestänyt harjoitusapteekin rooli katkeaa 
ainakin toistaiseksi, sillä jokaisen apteekkarin tulee hakea 
opetusapteekin mandaattia erikseen.
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F armasian ammattilaisten asian-
tuntemus keskittyy pitkälti suun 
kautta otettaviin ja perustervey-
denhuollossa käytettäviin lääk-

keisiin. Sen sijaan infuusiolääkkeiden 
lääkehoitoprosessi on suurimmalle 
osalle vieras.

Uuden lastensairaalan klinikkapro-
viisori Sini Kuitunen pääsi tutustumaan 
infuusiolaitteisiin ja -hoitoprosessiin 
osana väitöstyötään. 

– Farmasian ammattilaisten rooli 
infuusiolääkkeiden hoitoprosessissa on 
perinteisesti lääkkeiden käyttökuntoon-
saattaminen lääkehuoneessa. Meidän 
pitäisi tutustua koko prosessiin, mitä 
vaiheita siihen kuuluu lääkkeiden mää-
rämisestä alkaen, ja millaisia vaaran-
paikkoja prosessiin liittyy. Nämä ovat 
usein suurten riskien lääkkeitä, joissa 
virheillä on isot vaikutukset. Meillä olisi 
paljon annettavaa prosessin koordi-
noinnissa, kunhan saamme laajempaa 
ymmärrystä kokonaisuudesta, Kuitunen 
toteaa.

Riskien ja suojausten  
läpileikkaus
Kolmivaiheinen väitöskirja selvittää 
ensin kirjallisuuskatsauksen perus-
teella lääkityspoikkeamien järjestelmä-

lähtöisiä syitä. Tyypillisimmiksi syiksi 
osoittautui selvityksen perusteella riit-
tämättömät toimenpiteet suuren riskin 
lääkkeiden turvallisen käytön varmis-
tamisessa, ammattilaisten heikot tiedot 
lääkkeistä, virheet laskutoimituksissa 
ja kaksoistarkistuksissa sekä toisiltaan 
näyttävien tai kuulostavien lääkkeiden 
sekaantuminen keskenään. 

– Lääkkeet, jotka nimen tai ulko-
muodon osalta muistuttavat toisiaan, 
sekaantuvat helpoiten, Kuitunen 
selittää.

Tutkimuksen toisessa osassa kuvat-
tiin lääkehoitoprosessin suojauksia, 
jotka liittyivät lääkkeiden annosteluun, 
määräämiseen, käyttökuntoon saattoon, 
hoidon seurantaan ja jakeluun.

Suojaukset ovat Kuitusen mukaan 
yhä enenevässä määrin teknologisia rat-
kaisuja.

– Kyse on ennen kaikkea hoitopro-
sessin eri vaiheiden vakioimisesta. Jos 
lääkkeitä ei ole standardoitu, samoja 
asioita joudutaan miettimään joka kerta 
uudelleen. Prosessiin liittyy esimerkiksi 
paljon laskemista, jolloin virheen mah-
dollisuus kasvaa, Kuitunen selittää ja 
jatkaa:

– Voimme esimerkiksi määrittää tie-
tyssä yksikössä tietyllä lääkkeelle tavan-

omaiset annokset ja mahdollisesti mak-
simiannokset, jolloin tietojärjestelmä 
osaa varoittaa, jos annos poikkeaa tavan-
omaisesta.

Lääkekirjasto  
päätöksenteon tukena
Yksi suojauskeinoista on älyinfuu-
siopumput ja lääkekirjaston rakenta-
minen. Väitöskirjan kolmannessa osassa 
lääkekirjaston rakentamista lähdettiin 
testaamaan simulaatiotyyppisillä testi-
tapauksilla.

– Pohjana oli vastasyntyneiden 
teho-osastolla raportoidut lääkepoik-
keamat. Suomessa lääkekirjastoja ei ole 
juurikaan käytössä ja ne ovat monelle 
täysin vieras käsite, Kuitunen toteaa.

Lääkekirjastolla tarkoitetaan infuu-
siopumpun sisäänrakennettua pää-
töksentuen tukijärjestelmä. Kuitunen 
vertaa järjestelmää potilastietojärjestel-
mään, joka antaa interaktiovaroituksia 
ja annosvaroituksia.

– Kansainvälisessä määritelmässä 
korostetaan kirjaston roolia annospoik-
keamia vähentävänä infuusiopumpun 
päätöksentekojärjestelmänä, ja se onkin 
se, mitä parhaimmillaan lääkekirjas-
tolla voidaan saada aikaan, Kuitunen 
tarkentaa.

TEKSTI TIINA PARIKKA

Infuusiolääkkeiden lääkityspoikkeamilla on usein vaarallisia  
vaikutuksia. Niihin liittyvät suojaukset ovat tulevaisuudessa  

pitkälti teknologisia ratkaisuja, joista infuusiopumppujen  
lääkekirjastot ovat yksi keino.

Lääkehoitojen 
standardointi tarpeen
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Hälytysuupumusta  
vältettävä
Jos on joku hälyttävä järjestelmä, joita 
on potilastietojärjestelmissä ja näissä 
pumpuissa. Haluamme saada hälytyksiä 
vain siinä tapauksessa, että se on aiheel-
linen.

– Hälyttävistä järjestelmistä on aluksi 
oltu tosi innoissaan, että ne ratkai-
sevat kaiken. Kortin kääntöpuoli on se, 
että niitä tuleekin hirveä määrä ja huo-
mataan, että nämä eivät yleensä ole-
kaan relevantteja. Väärät hälytykset 
aiheuttavat hälytysuupumusta - ihmiset 
oppivat ohittamaan hälytyksiä, koska 
oppivat siihen, että nämä hälyttävät tur-
haan, Kuitunen muistuttaa.

Tutkimuksen testivaiheessa tarkas-
teltiin tätä haastetta, miten merkittä-
vimmistä virheistä saadaan kiinni ilman, 
että hälytyksiä tulee liikaa. Testeillä 
haluttiin mallintaa, kuinka suuri osa tyy-
pillisimmistä ohjelmointivirheistä jäisi 
kiinni.

– Teknologia avustaa riskien hallin-
nassa, mutta se ei ole oikotie onneen. Se 
pitää ottaa käyttöön hallitusti ja vaatii 
kehittämisen jatkuvaa arviointia. Pelkkä 
järjestelmä ei riitä, jos sitä ei kehitetä 
käytännön ehdoilla.

Sairaala-apteekkien  
tärkeä rooli
Teknologiakehityksessä on myös tär-
keää, että eri järjestelmät toimivat 
yhdenmukaisesti. Lääkekirjaston, poti-
lastietojärjestelmän ja lääkeohjeiden 
tietojen tulee olla yhdenmukaisia.

– Kokonaisuuden koordinaatiovastuu 
pitäisi olla sairaala-apteekeilla. Siksi ne 
ovat paras taho vastaamaan myös infuu-
siopumppujen lääkekirjastojen raken-
tamisesta. Sisältö tuotetaan tietenkin 
yhteistyössä laitteiden käyttäjien eli 
muun hoitohenkilökunnan kanssa, 
mutta vetovastuu kuuluu apteekeille. 
Näin asia on toteutettu myös muualla 
maailmassa, jossa infuusiopumppujen 
lääkekirjastot ovat jo yleisemmin käy-
tössä, Kuitunen huomauttaa.

Lapset riskialtis  
ryhmä
Vaikka työ ja tutkimus ovat vieneet 
toinen toistaan Kuitusen uralla eteen-
päin, ei ole pelkästään sattumaa, että 
lääkekirjasto on luotu nykyisessä mit-
takaavassaan ensimmäisenä lasten sai-
raalaan.

– Lasten lääkehoidossa erityispiir-
teenä kaikkien lääkkeiden annokset 
määräytyvät potilaskohtaisesti painon 

tai kehon pinta-ala mukaan. Lasten 
teho-osastolla voi olla kuukauden 
ikäinen vauva tai aikuisen kokoinen 
teini, mikä tarkoittaa 4-100 -kiloista 
potilasta. Lasten kohdalla laskuvirheitä  
ja pilkkuvirheitä tapahtuu tyypilli-
semmin, Kuitunen toteaa.

Myös Turun yliopistollisen sai-
raalan lastenklinikalta on käyty tutus-
tumassa lääkekirjastoon ja ollaan käyn-
nistämässä pilottia oman lääkekirjaston 
rakentamiseksi. Kuitunen pitää kui-
tenkin lääkekirjastoa tarpeellisena myös 
aikuisten sairaalahoidossa. 

– Etenkin teho-osastoilla ja syöpähoi-
doissa lääkitykset ovat todella potilas-
kohtaisia, hän muistuttaa.

Infuusiohoidon ohella lasten lääke-
hoidon tuntemus on Kuitusen mukaan 
osa-alue, joka jää farmasiakoulutuk-
sessa turhan vähälle huomiolle.

– Tunnemme erittäin hyvin ikäänty-
vien hoitoa ja aikuisten lääkehoitokin 
on hyvin hallinnassa, mutta lapsista 
emme tiedä oikeastaan mitään yliopis-
tolta työelämään lähtiessämme, hän 
napauttaa. F
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Farmasialiiton henkilökunta on töissä jäseniään varten. Tällä palstalla kerrotaan, mitä he työssään tekevät.

MONESSA 
MUKANA

TEKSTI TIINA PARIKKA KUVA EEMELI SARKA

Henna Niemiaho on Farmasialiiton toimiston uusin tulokas.  
Hän on apuna niin jäsenpalvelussa, talousasioissa,  

tapahtumissa kuin viestinnässäkin.

Kuka olet ja mitä teet Farmasialiitossa?
Olen Henna Niemiaho ja toimin Farmasia-
liiton toimistoassistenttina. Koulutukseltani 
olen restonomi ja merkonomi. Olen kotoisin 
Pohjois-Pohjanmaalta, mutta olen asunut jo 
usean vuoden ajan Helsingissä. 

Kuinka kauan olet ollut liitossa töissä ja 
miten sinne päädyit?
Aloitin työt Farmasialiitossa tämän vuoden 
syyskuussa. Päädyin liittoon töihin, kun etsin 
syksyllä uusia haasteita työuralleni. Työnkuva 
kuulosti mielenkiintoiselta ja laajalta sekä 
siltä, että se tarjoaisi varmasti mahdollisuuden 
oppia paljon uusia asioita.

Mitä asioita kuuluu toimistoassistentin 
tehtäviin?
Työtehtäväni ovat varsin monipuolisia ja olen 
monessa mukana. Työskentelen päivittäin 
jäsenpalvelun parissa, jossa vastailen jäseniltä 
tulleisiin yhteydenottoihin. 

Olen apuna talouspuolen asioissa; tarkastan 
ostolaskuja sekä käsittelen matka- ja kulukor-
vaushakemuksia. 

Tapahtumien ja matkojen organisointi kuu-
luvat myös työnkuvaani. Olenkin jo päässyt 
osallistumaan muutaman tapahtuman ja tilai-
suuden järjestämiseen, kuten vuosittaisille 
Farmasian Päiville. 

Lisäksi olen apuna viestinnässä ja mark-
kinoinnissa. Päivitän liiton internetsivuja ja 
muita viestintäkanavia.

Mitkä asiat ovat työpöydälläsi 
keskeisimpiä tulevina lähikuukausina?
Vuoden alussa työpanos tulee painottumaan 
jäsenpalvelun puolella laskutukseen ja jäsen-
tietojen päivitykseen. Olen myös apuna ensi 
vuonna tapahtumien järjestelyissä.

Miten toivot voivasi omalla työlläsi 
auttaa Farmasialiiton jäseniä?
Toivon, että voin olla jäsenille avuksi heitä 
askarruttavissa kysymyksissä jäsenyyteen liit-
tyen. Jäsenpalvelun ja koko Farmasialiiton tär-
kein tehtävä on olla jäseniä  
varten. F

TÖISSÄ LIITOSSA

Henna  
Niemiaho  
pitää mieltä  
ja kehoa  
kunnossa  
joogaamalla.

Vuoden alussa työpanos 
tulee painottumaan 

jäsenpalvelun 
puolella laskutukseen 

ja jäsentietojen 
päivitykseen.
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LIITTO PALVELEE

EDUSTAJISTO on Farmasialiiton ylin 
päättävä elin, jonka kokoonpanon Far-
masialiiton jäsenet äänestävät vaaleilla. 
Edustajisto päättää esimerkiksi liiton 
suurista linjoista, valitsee Farmasialiiton 
puheenjohtajan ja hallituksen sekä 
päättää jäsenmaksuista, budjetista ja 
toimintasuunnitelmasta. 

HALLITUS on Farmasialiiton ylin toi-
meenpaneva elin, joka toteuttaa edus-
tajiston tekemiä linjapäätöksiä. Se ni-
meää jäsenet muihin liiton toimielimiin, 
hyväksyy liiton nimissä tehtävät työeh-
tosopimukset ja palkkasuositukset. Hal-
litus huolehtii myös liiton toiminnan 
strategisesta kehittämisestä ja palkkaa 
liiton toimihenkilöt. 

NEUVOTTELUKUNNAT käsittelevät 
oman toimialansa edunvalvonnallisia 
kysymyksiä ja järjestävät oman sekto-
rinsa jäsenille koulutusta ja verkostoitu-
mismahdollisuuksia. 

VERKOSTOJA toimii sekä alueellisesti 
että valtakunnallisesti. Alueverkos-
tojen (alue)johtoryhmät järjestävät tilai-
suuksia paikallisesti, edistävät jäsenten 
yhteisöllisyyttä, välittävät tietoa liitosta 
jäsenille ja jäseniltä liittoon sekä osallis-
tuvat valmiustoimintaan. Valtakunnal-
liset verkostot toimivat neuvottelukun-
tien alla, mutta niiden toiminta-ajatus on 
muuten pitkälti samalainen kuin aluever-
kostoilla. Opiskelijoilla ei ole omaa ver-
kostoa, sillä Farmasialiiton opiskelijat 
FLOp ry:n tehtäviin kuuluu käytännössä 
samoja asioita kuin verkostoillekin. 

DOSIKSEN TOIMITUSKUNTA vertais-
arvioi Farmaseuttiseen aikakauskirja 
Dosikseen tulevia artikkeleita ja päättää 
sen erilaisista teemanumeroista. 

FARMASEUTTINEN TOIMIKUNTA kes-
kustelee erilaisista farmasian alaan liit-
tyvistä kysymyksistä ja toimii liiton 
asiantuntijaelimenä yhteiskunta- ja kou-
lutuspoliittisissa sekä ammatillisissa 
asioissa. 

VAALITOIMIKUNTA on määräajoin vaa-
lien aikaan toimiva toimikunta, jonka 
tehtävänä on huolehtia, että edusta-
jiston vaalit toimitetaan asianmukai-
sesti. 

Farmasialiiton eri toimielimet vastaavat eri sektoreiden ja  
eri tehtäväalueiden edistämisestä.

Farmasian asialla

Farmasialiitto  
on yhtä kuin  
jäsenensä. Paras 
osaaminen ja 
tietämys varmiste-
taan eri toimi-
kuntien kautta. 

Hyvinvointialuesektorin
neuvottelukunta
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Jäsenpalvelu tiedottaa
Jäsentiedot  
ajan tasalle

• Huolehdithan, että jäsentietosi ovat 
ajan tasalla. Muun muassa työpaikka-
tiedot on tärkeää olla päivitettynä, jotta 
edunvalvontamme tavoittaa tarvittaessa 
oikeat henkilöt nopeasti. Pääset tarkista-
maan ja hallinnoimaan omia tietojasi jä-
senportaali Morttelin kautta. Morttelin 
käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi. 
Mikäli se on muuttunut, ilmoita uusi 
osoite jasenpalvelu@farmasialiitto.fi, niin 
korjaamme osoitteen rekisteriimme.
 

Opiskelija, ilmoita  
valmistumisestasi 

• Opiskelija, muistathan ilmoittaa val-
mistumisestasi kuukauden kuluessa val-
mistumispäivästä! Jäsenmaksu nousee 
valmistuneen jäsenmaksuksi valmistu-
miskuukautta seuraavasta kuukaudesta 
lähtien. Valmistumisilmoituksella var-
mistat, että tietosi ja jäsenyytesi ovat 
ajan tasalla. Jäsenmaksusi maksamalla 
turvaat oikeutesi Farmasialiiton palve-
luihin ja liittymällä työttömyyskassaan 
varmistat ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan kertymisen mahdollisen työttö-
myyden varalta. 

Jäsenmaksut  
kuntoon

• Vuoden 2023 jäsenmaksulaskut lähe-
tetään tammikuun alussa. Viitenumero 
muuttuu, joten muista aina tarkistaa uu-
desta laskusta numerot ja päivittää ne 
esimerkiksi tallentamiisi laskupohjiin. 
Oikean viitenumeron käyttäminen var-
mistaa, että jäsenmaksusi kirjautuvat oi-
kein ja pidät näin jäsenyytesi voimassa. 

Siirtymällä e-laskutukseen laskujen 
maksaminen helpottuu. Tällöin viite-
numero ja muut maksutiedot ovat au-
tomaattisesti oikein, eikä niitä tarvitse 
itse muuttaa. Saadaksesi e-laskutuksen 
käyttöösi tulee sinun tehdä e-laskutus-
sopimus verkkopankissasi.

Alennetun jäsenmaksun hakemukset 
vuodelle 2022 tulee toimittaa jäsen- 
palveluun 28.2.2023 mennessä.  
Hakemuksen voit tehdä sähköisesti 
verkkosivujemme kautta Asioi verkossa 
-sivulta. 

Jäsenkortti 
2023
• Mobiilijäsenkorttimme voimassaolo-
aika päivittyy korttiin automaattisesti. 
Jos sinulta kortti puuttuu, voit pyytää la-
tauslinkin jasenpalvelu@farmasialiitto.fi. 
Jäsenpalvelusta saat myös paperisen 
jäsenkortin, jos sinulla ei ole mahdolli-
suutta ladata mobiilijäsenkorttia.

Ajanvaraus
ja neuvonta

• Muistathan, että työsuhdeneuvonta ja 
jäsenpalvelu palvelevat puhelimitse myös 
päivystysajan (klo 11-12) ulkopuolella! 
Voit varata henkilökohtaisen soittoajan 
ajanvarauksestamme:  nettiaika.fi/ 
farmasialiitto. Varaa itsellesi sopiva  
ajankohta ja me soitamme sinulle.

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

Maija  
Pirttijärvi

puheenjohtaja,  
farmaseutti

Juha 
Rehula

VA. toimitusjohtaja,  
sosionomi

Minna 
Hälikkä

työmarkkinajohtaja,  
varatuomari

Laura 
Huotari

Kehittämispäällikkö,  
proviisori

Työsuhdeneuvontamme ja  
jäsenpalvelumme palvelevat  

puhelimitse myös päivystysajan 
ulkopuolella. Voit varata  

henkilökohtaisen soittoajan  
ajanvarauksestamme:  

nettiaika.fi/farmasialiitto

Soittaminen ja jonotus Farmasialiiton 0297-alkuisiin numeroihin maksaa lanka puhelimesta 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.

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

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

Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa etunimi.su-
kunimi@farmasialiitto.fi

Marketta  
Hakkarainen

työvoimapoliittinen  
asiantuntija, 

proviisori

Sanna 
Passi

koulutuspolitiikan ja  
urapalveluiden  

asiantuntija, proviisori

Marja 
Lounento

Työsuhdeasiantuntija, 
farmaseutti

Suvi 
Luukko

opiskelijatoiminnan  
asiantuntija, 

proviisori

Katja 
Sippola

järjestökoordinaattori,  
tradenomi

Jenni 
Turunen

viestintäpäällikkö, 
ktm

Tommi 
Laaksonen
Taloushallinnon  

asiantuntija, ktm

Henna 
Niemiaho

Toimistoassistentti
merkonomi, restonomi
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Vuoden 2023 luottamushenkilökurssit 
apteekkien luottamushenkilöille

Tammikuu
9.1.2023

Puheenjohtajan aluekierros 
(Hämeenlinna)

11.1.2023
Kello 8–9  

LHA-näyttöportfolio ja  
muuttuneet kriteerit

19.1.2023
Puheenjohtajan aluekierros

(Porvoo)

26.1.2023
Puheenjohtajan aluekierros 

(Joensuu)

311.1.2023
Kello 18–19  

LHA-näyttöportfolio ja  
muuttuneet kriteerit

Helmikuu
2.2.2023

 Puheenjohtajan aluekierros 
(Jyväskylä)

9.2.2023
Sairaala- ja 

terveyskeskusfarmasian 
koulutuspäivät

(Hybriditilaisuus)

Maaliskuu
21.3.2023

Farmasialiiton ja  
Orion Pharman  

alueellinen koulutus
(Useita paikkakuntia)

Tapahtumakalenteri

Alueelliset  
luottamushenkilö- 
päivät

Ke 19.4.  Helsinki
To 20.4.  Seinäjoki
Pe 21.4.  Oulu
Ke 26.4.  verkko
Ke 10.5.  Tampere
To 11.5.  Jyväskylä
Pe 12.5.  Kuopio

Luottamushenkilöiden 
peruskurssi 
To–pe 7.–8.9. (verkko)

Neuvottelutaidon kurssi 
Pe 22.9. (osa peruskurssia), Helsinki

Luottamushenkilöiden  
jatkokurssi
paikkakunta vahvistuu  
myöhemmin to-pe 2.–3.11.

Puheenjohtajan 
aluetilaisuudessa Tampereella 
keskusteltiin farmasian 
ajankohtaisista asioista ja 
jaettiin kolme pronssista 
ansiomerkkiä.

Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät Farmasialiiton verkkosivujen kalenterista!
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Vierumän 
lomaosakkeen 
talvilomaviikot
VIERUMÄEN LOMAOSAKKEEN talvilomaviikkojen (vk 9–10)  
varaukset aukeavat verkkokauppaan (www.farmastore.fi) 
23.1. klo 9:00. Jäsen voi varata vuoden aikana yhden jäsen-
hintaisen viikon. Viikot varataan perjantaista perjantaihin.  
Lomaviikon hinta on 600 €. Vuokraushintaan sisältyy liina-
vaatteet ja siivous.

90 m2 rivitalohuoneistoihin (oh, k, mh, s, kp + 2 x wc)  
Golf Resortiin mahtuu 6 majoittujaa (olohuoneen sohva  
on levitettävissä lisävuoteeksi).

Koska kyseessä on verkkokauppavaraus, maksu viikosta  
peritään ennakkoon. On tärkeää, että tutustut peruutus-
ehtoihin ennen varauksen tekemistä.

Alueellinen koulutus järjestetään  
koronatauon jälleen alueilla  
läsnäolokoulutuksina! 

Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja ilmoit- 
tautumisohjeet lisätään Farmastore- 
verkkokauppaan lähempänä ajankohtaa.

Ohjelmassa ajankohtaisia luentoja  
ruokailun lomassa sekä kollegojen  
tapaamista. Luennot pidetään Helsingin  
koulutuspaikassa ja lähetetään sieltä  
suorana 13 paikkakunnalle (koulutus- 
paikan tilaisuus toteutuu, jos  
ilmoittautuneita on vähintään 20):

Helsinki: Sokos Hotel Tripla
Tampere: Original Sokos Hotel Ilves
Lahti: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Lappeenranta: Original Sokos Hotel Lappee
Turku: Radisson Blu Marina Palace Hotel
Pori: Original Sokos Hotel Vaakuna
Seinäjoki: Original Sokos Hotel Lakeus
Jyväskylä: Original Sokos Hotel Alexandra
Joensuu: Original Sokos Hotel Kimmel
Oulu: Radisson Blu Hotel Oulu
Kajaani: Original Sokos Hotel Valjus
Kuopio: Original Sokos Hotel Puijonsarvi
Rovaniemi: Original Sokos Hotel Vaakuna
Kotka: Original Sokos Hotel Seurahuone 21.3.2023 

Farmasialiiton  
ja Orion 
Pharman  

alueellinen  
koulutus  
klo 17-21

44-49_Farmasia_6-2022_Liitto_palvelee_Tapahtumat.indd   4844-49_Farmasia_6-2022_Liitto_palvelee_Tapahtumat.indd   48 2.12.2022   11.372.12.2022   11.37



6/2022 FARMASIA  49

Luottamustoimiset 
puheenjohtajat koolla 
toimistolla lokakuussa
FARMASIALIITTO kutsui neuvottelukuntien ja verkostojen pu-
heenjohtajat tapaamaan toisiaan sekä pohtimaan yhdessä niin 
ajankohtaisia asioita kuin tulevaakin 14.10. Tähän jo perinteeksi 
muodostuneeseen syyskoulutuspäivään osallistui edustajia lähes 
kaikilta alueilta sekä sairaala-, proviisori- ja opiskelijasektoreilta. 
Myös neuvottelukunnat olivat hyvin edustettuina. Juttua tuntui 
riittävän vielä päivän päättyessäkin koko porukalla ja fasilitoitujen 
ideointityöpajojen tuloksena liitto sai arvokasta palautetta sekä 
kehitysideoita mm. verkkokaupan ja toimielimien toiminnan ke-
hittämiseen. Kuulumisten vaihdon ja tarjoiluiden lomassa kuultiin 
myös kattava esitys Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ra-
kentumisesta johtaja Ilkka Luomalta.

KORONATILANTEEN hellitettyä Far-
masialiitto pystyi jälleen tänä syksynä 
järjestämään teemakoulutuksen moni-
puolisena koulutustapahtumana. Loka-
kuinen viikonloppu Jyväskylässä houkut-
telikin paikalle yli 60 liiton jäsentä. Ko-
koustilan kapasiteettikin oli jo rajoilla, kun 
aktiivinen ja keskusteleva joukko tapasi 
toisiaan sekä kuunteli esityksiä. Koulu-
tuksen teemoja oli tällä kertaa kestävä 
kehitys ja vastuullisuus eri näkökulmista 
sekä työn merkityksellisyys. Koulutuksen 
avasi Farmasialiiton puheenjohtaja Maija 
Pirttijärvi ajankohtaiskatsauksellaan 
liiton toiminnasta sekä edunvalvonnasta. 
Tämän jälkeen apteekkari Eeva Teräsalmi 
avasi kuulijoille kestävää kehitystä lääk-
keen koko elinkaaren matkalta samalla 
tuoden esille ympäristön huomioimista 
apteekkityössä. Yritystoiminnan ympä-

ristövastuusta puolestaan kertoi Orion 
Pharman viestinnän asiantuntija Valt-
teri Manninen, joka avasi kuulijoille myös 
Orionin omaa vastuullisuusohjelmaa. 

Puheenvuorojen jälkeen alkoi koulu-
tuksen vapaamuotoisempi osuus, kun 
lähdettiin nauttimaan iltapäivän auringon-
paisteesta Alvar Aallon arkkitehtuurikier-
roksen merkeissä Jyväskylän keskustan 
alueelle. Opastetulla kävelyllä tutustuttiin 
mm. Jyväskylän yliopistoon, kaupungin-
teatteriin ja Aalto-saliin, jotka ovat mer-
kittäviä Alvar Aallon suunnittelemia koko-
naisuuksia. Tämän kulttuuriohjelman jäl-
keen levähdettiin hetki ennen kuin siirryt-
tiin yhteiselle illalliselle, jonka päätteeksi 
mentalisti Pete Poskiparta loihti itsensä 
paikalle hämmästyttämään yleisöä. 

Sunnuntaiaamupäivänä paneudut-
tiin tarkemmin koulutuksen toiseen tee-

maan, työn merkityksellisyyteen, do-
sentti Johanna Rantasen johdolla. Hän 
vetää Jyväskylän yliopiston psykologian 
laitoksella Meanwell-tutkimushanketta, 
jossa selvitetään työn merkitykselli-
syyden vaikutusta mm. työhyvinvoin-
tiin (lue lisää hankkeesta tästä lehdestä). 
Farmasialiitto tekee yhteistyötä hank-
keen kanssa ja koulutukseen osallistujilla 
(sekä kaikilla liiton jäsenillä) oli mahdol-
lisuus täyttää etukäteen työn merkityk-
sellisyyden kysely ja saada tietoa oman 
työnsä merkityksellisyyden kokemuk-
sesta. 

Koulutus päättyi puheenjohtaja  
Maijan yhteenvetoon ja lounaaseen, 
jossa iloinen pulina ja kollegoiden jälleen-
näkemisen riemu vain jatkui ja monella 
oli uusia ajatuksia ja ideoita kotiin vietä-
väksi.

Teemakoulutuksessa kohdattiin kollegoja

Puheenjohtajapäi-
vässä pähkäiltiin 
innokkaina kuinka 
liiton toimintaa 
voisi kehittää.

Teemakoulu-
tuksen illallisella 
riitti juttua hyvän 
ruoan ja iltaohjel-
man ohella.
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M iksi tunnen edelleen lukkarinrakkautta 
Suomen Farmasialiittoon, vaikka pes-
tini liitossa päättyi jo aikapäiviä sitten? 

Vastaus on pestin sivistävyydessä ja 
ajattelun avartamisessa.  

Miten ammatillisia etuja vaalivan järjestön toi-
minta voi olla sivistävää ja avartavaa? Sivistyksen 
luulisi olevan kaukana työntekijöiden ja työnanta-
jien kamppaillessa tulonjaosta ja eduista. 

Työmarkkinapolitiikassa ei pehmoilla, eikä pär-
jätä pehmoilulla. Siellä jyllää voima – nimenomaan 
joukkovoima. 

Joukkoon ei saa tulla säröjä. Rivit ammutaan suo-
riksi. Yhteinen vihollinen yhdistää. 
Samanmielisyys on vahvuus.

Nuo mielikuvat ja ajattelu-
tavat eivät vastaa sivistyksen tavoi-
tetta kasvatuksen – joko itsensä tai 
muiden kasvattamana omaksutusta 
tiedosta ja henkisestä kehittyneisyy-
destä. 

Noilla opeilla oltaisiin kaukana 
siitä ideaalista ja historiasta, kun 
ay-toimintaan kuului erottamatto-
masti käsite ja arvo solidaarisuus – 
yhteisvastuullisuus, yhteenkuulu-
vuus ja myötämielisyys kanssaihmisiin.

Ne ovat arvoja menneisyydestä, mutta eivät men-
neisyyden arvoja. Yhteisvastuu, yhteenkuuluvuus 
ja myötäelämisen taito eivät ole vain ay-toiminnan, 
vaan myös sivistyksen arvoja. 

Solidaarisuudessa on kyse taidosta kohdata 
toinen ihminen, ja kohtaamisen synnyttävästä 
yhteyden ja yhteisyyden tunteesta. Se on myös 
sananvapautta, uskallusta kyseenalaistaa ja olla eri 
mieltä turvallisesti.    

Jälkikuvani menneiden SFL-vuosien sivistävyy-
destä tuli edellä kuvatusta turvallisuuden tunteesta, 
joka loi luontevat edellytykset uuden oppimiselle ja 
vanhan poisoppimiselle. 

Varsinkin poisopittavaa riitti. 

Ennen töiden aloittamista kuvittelin far-
masia-alan ihmisten olevan luonnontieteilijöitä, 
sisäänpäin avautuvia ja määrämittoihin tarttuvia – 
enemmän pillerinpyörittäjiä ja pipettikeskusteli-
joita kuin ajatusirrottelijoita. 

Olin väärässä. 
Olisi pitänyt tietää, että ihmisten kohtaamiset 

kuuluvat olennaisesti farmasia-alaan. Varsinkin 
apteekkityössä tarvitaan myötäelämisen ja keskus-
telun taitoa. 

Omien ennakkokäsitysten korjaaminen on aina 
sykähdyttävämpi ja sivistävämpi elämys kuin käsitys 
jatkuvasta oikeassa olemisesta. Kuplan räjäyttä-

minen roiskahtaa näyttävämmin kuin 
kuplan vahvistaminen.  

Sivistävinä tiedon kasvattajina toi-
mivat liitossa eri tasoilla vaikuttaneet 
henkilöt. Kasvatusmenetelmänä eivät 
olleet muottiin valava sakinhivutus tai 
manipulointi, vaan ennakkoluuloton ja 
luotaava keskustelu. 

Mieleeni on jäänyt aluejohtoryh-
mien ja neuvottelukuntien puheen-
johtajien palaveri. Porukka katsoi 
kauaksi, pohti arvojen ja yhteiskunnan 
muutosta – hahmotti ja kiteytti far-

masia-alan haasteet uudessa tilanteessa.
Vaikuttavinta ei kuitenkaan ollut keskustelun 

sisältö, vaan keskustelun tapa. Keskustelu ei koos-
tunut vain vastauksista, vaan myös kysymyksistä, 
puheesta ja kuuntelusta. Hiljaisuus ei painostanut.  

Lähtökohtana ja tavoitteena oli erilaisia alueita ja 
aloja edustavien henkilöiden näkökulmien kokoa-
minen ja ymmärtäminen. Erilaisuus ja monialaisuus 
olivat vahvuus. 

Ainoa alasta tietämätön olin minä, mutta suurella 
ylpeydellä tunsin olevani osa porukkaa – ja tunnen 
vieläkin. 

Pekka Perttula

Opin sauna autuas aina

Varsinkin  
poisopittavaa  

riitti.
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JOULURISTIKKO

Ristikon on laatinut Jussi ja Sofia Hako farmaseuttisella otteella.

Jouluristikko tarjoaa aivopähkinän lomalle. Vastaus julkaistaan seuraavassa numerossa. Onnea ristikon ratkaisemiseen!
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Hyvää Joulua!
Toivottaa 
Farmasialiiton  
väki
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