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Haastattelimme lehteä varten nuoria farmaseutteja ja proviisoreja, 
jotka toimivat muulla kuin apteekkisektorilla (s. 10). Tuntuu, että 

yhä useampi farmasisti kokee kutsumuksensa jossain muissa töissä 
kuin apteekin tiskin takana. Vaikka olen erittäin iloinen siitä, että 
alamme ammattitaitoa hyödynnetään myös muilla sektoreilla, en voi 
olla tuntematta huolta siitä, riittääkö osaavia ja aktiivisia farmasian alan 
ammattilaisia tulevaisuudessa apteekkeihin.  Apteekki on kuitenkin 
konkreettisin paikka, jossa asiakkaiden lääkkeiden käyttöön ja hoidon 
onnistumiseen voimme vaikuttaa. 
 

Medialla on äärettömän suuri voima vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen 
terveydenhuollosta ja nostaa esille joskus tarpeettomastikin 

huolta aiheuttavia shokkiotsikoita. Farmasistien ammattitaitoa tarvitaan 
apteekeissa tarjoamaan asiakkaille luotettavaa tietoa ja vähentämään 
median ja uskomuksien luomia pelkoja. On tutkittu, että hormoneita 
käyttäneet naiset saivat eniten tietoa hoidon haittavaikutuksista mediasta 
ja tuttaviltaan, kun sen pitäisi tulla terveydenhuollon ammattilaisilta. 

Alamme tietoa ja taitoa pitää tuoda aktiivisesti esille paitsi 
asiakkaille, myös poliittisille päättäjille. Keskusteltaessa lääkkeiden 

”vapauttamisesta” kauppoihin ja kioskeihin, farmaseuttien ja proviisorien 
ääni on keskustelusta puuttunut. Me tiedämme, miksi lääkkeitä tulisi 
saada vain apteekista ja miksi siellä ei toisaalta pitäisi myydä muuta 
kuin tutkitusti tehokkaita valmisteita. Lääkeneuvontaan ja potilaan 
hoidon ohjaukseen tulee panostaa, jotta tulevaisuudessakin sillä on 
väliä, hakeeko asiakas lääkkeensä apteekin tiskiltä vai supermarketin 
hyllystä. 

Esiin luentosaleista 
ja apteekeista

Pääkirjoitus
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Sivulla 10 kerromme myös SFaO:n kattojärjestön EPSA:n (European 
Pharmaceutical Students’ Association) tekemästä kyselystä 

farmasian opiskelijoille, jossa selvisi, että opiskelijat ympäri Euroopan 
kokevat saavansa liian vähän koulutusta opiskelujensa aikana potilaan 
ohjaamisesta, kommunikaatiotaidoista ja kliinisestä farmasiasta. Eli  
opiskelijat kokevat, että juuri ne taidot, joita potilaan kohtaamisessa 
tarvitaan, jäävät  liian vähälle huomiolle opetuksessa. Olisiko koulutuksen 
ja tosielämän apteekkitehtävien välinen ero yksi syy siihen, miksi työ 
apteekissa ei tunnu enää niin houkuttelevalta vaihtoehdolta?

Vaikuttaminen farmasian alan kehitykseen lähtee tulevien 
ammattilaisten koulutuksesta. SFaO ja EPSA pyrkivät vaikuttamaan 

siihen, että farmasian opiskelijat saavat sellaista opetusta, joka 
kehittää sekä tulevaa yksittäistä farmasian alan ammattilaista että koko 
terveydenhuoltoalaa.  Yliopistoilla ja apteekeissa tarvitaan aktiivisia 
opiskelijoita, farmaseutteja ja proviisoreja, joilla on intoa ja näkemystä 
vaikuttaa alamme tulevaisuuteen!

Aktiivista kesää!
Emmi Kokki
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Puheenjohtajan palsta

Hyödyllistä aikaa ystävien 
kanssa

TEKSTI JARNO KOTAJÄRVI

Näin kesällä on hyvä rentoutua    

ystävien seurassa ja lukea vasta 

ilmestynyttä Pharmaca Studenti-

caa. On hienoa, kun ystäväpiiriin 

kuuluu oman alamme edustajia,  

joiden kanssa jakaa tuntemuksia 

opiskelu- tai työasioista. Onkin 

tärkeää pitää kiinni opiskeluaika-

na syntyneistä ystävyyssuhteista 

myös valmistumisen jälkeen. 

Kannustan lämpimästi tutustu-

maan muidenkin vuosikurssien 

opiskelijoihin ja toisten opiskelu-

paikkakuntien opiskelijoihin, sillä 

opiskelu-aikana luodut kontaktit 

ovat arvokkaita tulevaisuudessa.

Tähän mahdollisuuksia luovat ren-

not opiskelijatapahtumat, kuten 

SFaO 32v −risteily ja jäsenjärjes-

töjemme opiskelukaupunkeihin 

suuntautuvat excursiot. 

SFaO on mukana myös koulu-

tuksellisimmissa tapahtumissa. 

Farmasian alan tapahtumissa 

yhdistetään usein koulutuksen 

hyöty ja sosiaalinen kanssakäy-

minen. Mielestäni on tärkeää läh-

teä innokkaasti mukaan tällaisiin 

tapahtumiin, sillä onhan meillä 

farmasian tulevina ammattilaisina  
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lakisääteinenkin velvollisuus kou-

luttautua. Kaikkea emme voi oppia 

istumalla luennoilla tai pänttäämäl-

lä kurssikirjoja, joten kontakteja 

luovat tapahtumat ovat arvokkaita. 

Koulutuksen ohessa on mukava 

tavata vanhoja tuttuja sekä uusia 

kasvoja, ja näin kehittää kollegi-

aalisuuttamme farmasiassa. Ke-

hotankin kaikkia farmasian opis-

kelijoita ympäri Suomea ottamaan 

osaa sekä koulutusta että sosiaa-

lista ohjelmaa tarjoaviin alamme 

tapahtumiin. SFaO tarjoaa teille 

tähän loistavan tilaisuuden kesän 

uudella SFaO-kongressilla, joka 

tarjoaa rennossa ilmapiirissä uu-

sia eväitä työelämään farmasian 

opiskelijoille ja vastavalmistuneil-

le.

Kansallisten tapahtumien lisäksi 

kannattaa muistaa myös kansain-

väliset tapahtumat, joita järjeste-

tään opiskelijoille useita vuodessa. 

Valinnanvaraa riittää, sillä tarjolla 

on monia erityylisiä tapahtumia. 

Lisää informaatiota kongresseista 

voitte lukea tästä lehdestä ja eri-

tyisesti SFaO:n nettisivuilta, www.

sfao.net.

Mahdollisuudet kansainvälistymi-

seen eivät pääty valmistumiseen. 

Kuten kaikilla jäsenjärjestöjemme 

jäsenillä, henkilöjäsenilläkin on 
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mahdollisuus osallistua kaikkiin 

SFaO:n järjestämiin tapahtumiin 

Suomessa, sekä kansainvälisten 

opiskelijajärjestöjen kongresseihin 

maailmalla. Mahdollisuuden kan-

sainvälistymiseen tarjoavat myös 

harjoitteluvaihdot, joihin kaikilla 

SFaO:n jäsenillä on mahdollisuus 

ottaa osaa. 

Lopuksi muistutan, että tärkein-

tä on luoda sisäisiä kontakteja 

niin oman vuosikurssin ystäviin 

kuin muihinkin opiskelijoihin Suo-

messa. Jokaisen kannattaa mah-

dollisuuksiensa mukaan pyrkiä 

luomaan myös kansainvälisiä kon-

takteja. Nämä auttavat sinua var-

masti eteenpäin tulevalla urallasi 

farmasian alalla!

Tule meille  
töihin!
Katso verkkosivuiltamme 
(www.apteekkariliitto.fi > 
apteekkityö) avoimet työpaikat 
jäsenapteekeissamme!
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Vastavalmistuneet farmasistit kertovat: 

Miten farmasian opinnot 
vastaavat työelämän tarpeita?

Talvella farmasian opiskelijoiden sähköposteissa kiersi 
EPSA:n (European Pharmaceutical Students’ Association) 

laatima kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää eurooppalaisten 
farmasian opiskelijoiden mielipide siitä, mitä nykyopintojen tulisi 
sisältää, - ja arvioida, kuinka hyvin lainsäädännön vaatimukset 
vastaavat todellisiin työvaatimuksiin. Vastauksia tuli yhteensä 
300 farmasian opiskelijalta 22 eri maasta  -Suomi yhtenä aktii-
visimmista vastaajista. 

Kyselyn perusteella farmasian opiskelijat ympäri Euroopan ovat 
sitä mieltä, että kliinisen farmasian ja kommunikaatiotaitojen 
merkitystä tulisi lisätä, kun taas kasvibiologian ja fysiikan ope-
tukselle tulisi antaa farmasian opetuksessa vähemmän paino-
arvoa. 

Farmasistien rooli osana terveydenhuollon järjestelmää on 
muuttumassa, eikä nykyisten opiskelijoiden työympäristö tule 
säilymään samanlaisena läpi heidän työelämäänsä. Lue seu-
raavasta haastattelusta, millaisissa työtehtävissä vastavalmis-
tuneet farmaseutit ja proviisorit toimivat ja miten he kokevat 
farmasian alan opintonsa valmentaneen heitä nykyisiin työteh-
täviinsä.

“Uskomatonta, mutta totta: farmasian 
opinnoista minua ovat hyödyttäneet 

eniten kemian peruskurssit!”
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”Olin valmistumisen jälkeisen ke-
sän apteekissa, mutta muut alan 
sektorit kiinnostivat kovasti. Syk-
syllä huomasin avoimen paikan 
Medfilesilla, laitoin hakemuksen 
menemään ja sain paikan. 

Toimenkuvani on melko laaja ja 
muotoutuu koko ajan tietojen ja 
taitojen kehittyessä. Näin aluksi
olen tehnyt myyntilupaproses-
seihin ja myyntilupien ylläpitoon 
liittyviä avustavia tehtäviä. Teh-
täviini kuuluu esimerkiksi vari-
aatioihin liittyvien materiaalien 
työstäminen, tekstimuutosten 
tekeminen valmisteyhteenvetoi-
hin, pakkausmateriaalien tarkas-
taminen, erilaisten tietokantojen 
päivittäminen ja variaatiohake-
musten eCTD-rakenteiden koos-
taminen.

Proviisorin tutkinto antaa par-
haan pohjan työhöni, vaikka sa-
moissa tehtävissä työskentelee 
myös muiden alojen asiantunti-
joita ja lähes kaikki varsinaiset 
työtehtävät on pitänyt opetella 
alusta alkaen.

Nykyisiin työtehtäviäni varten 
opintojen aikana olisi ollut hyö-
dyllistä käydä enemmänkin laa-
tuasioita käsittelevillä kursseilla. 
Olen myös työssäni tekemisis-
sä paljon pakkausmateriaalien 
kanssa, joten Lääkkeenvalmis-
tus-kurssista on ollut hyötyä. En 
oikeastaan osaa sanoa, mitä 
kursseja jättäisin tutkinnosta 
pois, sillä koskaan ei voi tietää, 
mitä tietoja tulevaisuudessa vie-
lä tarvitsee.”

Maija Järveläinen
Myyntilupa-administraattori, 
Oy Medfiles Ltd

Valmistunut proviisoriksi 
Kuopiosta 2011, 
pääaine farmasian teknologia
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Ilkka Vähämaa
Opintoneuvoja ja ATK-yhdys-
henkilö, Helsingin yliopiston 
Farmasian tiedekunta 

Valmistunut farmaseutiksi 
Helsingistä 2011

”Toimenkuvaani kuuluu pääasias-
sa opintoneuvontaa, mutta lisäksi 
teen paljon erilaisia opintoasioita 
kuten esimerkiksi opinto-opasta 
sekä päivittelen intranetiä ja ul-
koisia verkkosivuja. Opintoneu-
vonnassa tavallisimmat ongelmat 
opiskelijoilla ovat opintojen etene-
misessä sekä sen seuraamiseen 
liittyvien järjestelmien selvittää-
misessä. Päädyin työhön pienten 
sattumien kautta kun Farmasian 
tiedekuntaan haettiin opintoneu-
vojan sijaisuutta. Omat opintoni 
jäivät hieman kesken aloittaes-
sani, mutta sain ne onneksi työn 
ohessa loppuun. 

Farmasian opinnot ovat työkent-
tääni, joten opintoni ovat valmen-
taneet työhön erinomaisesti. Kui-
tenkin paljon oli opittavaa siitä, 
mitä ei itse opiskellessa vielä yli-
opistomaailmasta tiennyt. Farma-
seutin koulutusohjelmaan voisi 
mielestäni lisätä ehdollista valin-
naisuutta tarkoittaen erilaisia va-
littavia moduuleja. Näiden avulla 
voitaisiin saada eri työllistymissek-
toreille tähtääville paremmin koh-
dennettuja kursseja.”

Petra Hirvasniemi
Laadunvarmistusfarmaseutti, 
MAP Medical Technologies

Valmistunut proviisoriksi 
Kuopiosta 2012, 
pääaine biofarmasia 

”Työskentelen Tikkakoskella ra-
dioaktiivisia lääkkeitä valmistavas-
sa lääketehtaassa laadunvarmis-
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tustehtävissä. Hain viime syksy-
nä paikkaa sittemmin työn ohella 
kirjoitin gradun ja valmistuin provii-
soriksi. Teen noin puolet työajasta 
laadunvalvonnan perustöitä puh-
dastiloissa (steriiliystestejä, kemi-
allista laadunvalvontaa, olosuh-
devalvontaa jne.) ja puolet ajasta 
paperitöitä toimiston puolella. Tar-
vittaessa olen tehnyt säilyvyys-
seurantoja, toteamiskokeita, LAL-
testejä ja valvonut validointeja. 

Farmasian opinnoista eniten mi-
nua ovat hyödyttäneet (usko-
matonta, mutta totta) kemian 
peruskurssit, analyyttisen lääkeai-
nekemian kurssi, laatu-, myyntilu-
pa- ja validointikurssit sekä tietysti 
farmakologia ja reseptorifarmako-
logia.

Perehdytys työhöni on ollut perus-
teellista ja hyvää, ja jatkuu omal-
ta osaltani vieläkin. Pienessä eri-
koistuneessa lääketehtaassa on 
paljon moniosaajia, ja valtavasti 
perehdyttävää. Tarpeellista GMP-
täydennyskoulutusta pyritään jär-
jestämään työntekijöille vuosittain. 
Ensiapukoulutuksesta ja vaaral-
listen aineiden käsittely- ja sätei-
lynsuojelukoulutuksesta huoleh-
ditaan myös hyvin. Toivoisin ehkä 
mahdollisuutta vierailla muissa ra-
diolääkkeitä valmistavissa tehtais-

sa tai sairaaloiden isotooppiosas-
toilla, jotta näkisin miten meidän 
tuotteitamme oikein käytetään.”

Jonna Korkeaviita
Lääketurvakoordinaattori, Sanofi

Valmistunut proviisoriksi 
Helsingistä 2012, pääaine farma-
kologian ja toksikologia 

”Työssäni vastaan haittavaiku-
tusraportoinnin koordinoinnista ja 
huolehdin, että raportointi on viran-
omaisten ja Sanofin vaatimusten 
mukaista. Haittavaikutusraportoin-
tia käsiteltiin Lääkekehityskaari-
kurssilla, mutta hyvin pikaisesti, 
joten tehtävääni tarvitsin laajan 
perehdytyksen työpaikalla. Far-
masiataustasta on paljon hyötyä 
haittavaikutusraportoinnissa, sillä 
termistö on tuttua ja lääkefirmassa 
toimiessa kokonaisuuksien hah-
mottaminen on helpompaa. 
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Olen osallistunut IPSF:n kongres-
seihin Taiwanissa ja Romaniassa 
sekä World Healthcare Students’ 
Symposiumiin Egyptissä. Olen 
tehnyt osan apteekkiharjoitte-
lusta Saksassa IPSF:n Student 
Exchange Programmin kautta ja 
lisäksi tein pro graduni kokeel-
lisen osan Alankomaissa 2011. 
Kokemuksista ulkomailla on ollut 
hyötyä työssäni jo pelkästään kie-
litaidon kohentumisen osalta, sil-
lä kaikki haittavaikutusraportointi 
tehdään englanniksi ja usein myös 
muuten työkielenä on englanti. Li-
säksi kongresseissa käsitellään 
ajankohtaisia aiheita, joiden avulla 
tietää, mitä alalla tapahtuu.” 

Paula Karhu 
Osastofarmaseutti sydän-kirurgi-
an teho-osastolla ja elinsiirto- ja 
maksakirurgian vuodeosastolla, 
HUS-Apteekki, Meilahden sairaala

Valmistunut farmaseutiksi 
Kuopiosta 2009

”Toimenkuvaani kuuluvat logistiset 
tehtävät, lääkkeiden jakaminen ja 
käyttökuntoonsaattaminen, potilai-
den lääkelistojen tarkistaminen ja 
yhteisvaikutukset. Lisäksi vastaan 
lääkehoitosuunnitelman päivityk-
sestä, annan lääkeinformaatiota 
ja pidän tarvittaessa koulutuksia 
muulle henkilökunnalle. 

Innostuin sairaala-farmasiasta 
jo opintojen aikana, sillä avoap-
teekissa työskentely ei ollut kut-
sumus. Varsinaiseen sairaala-
maailmaan pääsin tutustumaan 
valmistumisen jälkeen kesätyös-
sä ja sen jälkeen olen ylläpitänyt 
farmasian osaamista työskente-
lemällä apteekeissa. Vuosi sitten 
sain ystävältäni viestin avoimesta 
paikasta ja päätin hakea paikkaa. 
Tässä sitä ollaan, enkä ole katu-
nut hetkeäkään.

Farmasian opinnot antavat hyvät 
perustiedot myös sairaalafarma-
sian alalle. Käytännössä työn op-
pii kuitenkin vasta työtä tehdessä, 
sillä sairaala työympäristönä poik-
keaa avoapteekista todella paljon. 
Sairaalafarmasia on nuori, mutta 
nopeasti kasvava farmasian ala, 
ja siksi olisi hyvä ottaa sairaala-
farmasiaa huomioon myös pakol-
lisissa opinnoissa eikä vain valin-
naisissa. 
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Moniammatillisuus on tärkeä osa 
sairaalafarmasian kehittämistä. 
Osastofarmaseutin läheisimmät 
työtoverit ovat osaston sairaan-
hoitajat ja lääkärit, joiden kanssa 
keskustellaan paljon lääkkeisiin 
liittyvistä kysymyksistä. Itse tu-
lin osastoille aloittamaan osas-
tofarmasian, ja huomasin, miten 
vähän farmaseutin osaamisesta 
tiedetään. Moniammatillisuutta pi-
täisi harjoitella jo opiskeluaikana, 
jotta työyhteisössä olisi helpom-
pi ymmärtää hoitotyöntekijöitä ja 
lääkäreitä sekä auttaa heitä hyö-
dyntämään osastofarmaseutin 
tietämystä työelämässä. Yhteiset 
kurssit tai projektit olisivat hyvä 
keino aloittaa moniammatillisuu-
den harjoittaminen jo opiskeluvai-
heessa.”

Pasi Peltoniemi
Ylitarkastaja, Fimea

Valmistunut proviisoriksi Helsin-
gistä 2012, pääaine biofarmasia 
ja farmakokinetiikka

”Aloitin keväällä Fimeassa Lu-
vat ja tarkastukset –yksikössä. 
Vastuualueeni ovat veripalvelu-
laitosten ja kudoslaitosten val-
vonta. Käytännössä työ sisältää 
veripalvelu- ja kudoslaitosten tar-
kastuksia, toimilupien käsittelyä, 

veri- ja kudosturvatoimintaa sekä 
yhteistyötä muiden viranomais-
ten ja EU-jäsenvaltioiden kanssa. 
Ennen tätä työtä työskentelin noin 
2,5 vuotta osa-aikaisena myyntilu-
pakoordinaattorina Fimeassa. Ny-
kyiseen työhöni päädyin sisäisellä 
hakemuksella.

Farmasian opinnoista on ollut pal-
jon hyötyä, vaikka työtehtäväni 
eivät liity varsinaisesti lääkkeisiin. 
Biofarmasian opinnoissa käsitel-
tiin paljon soluihin ja kudoksiin 
liittyviä asioita, vaikkakin lääke-
tutkimuksen näkökulmasta. Li-
säksi veripalvelu- ja kudoslaitos-
toimintaa koskeva lainsäädäntö 
on periaatteiltaan samankaltainen 
kuin lääkealalla; tarkoituksena on 
varmistaa käytettävien tuotteiden 
laatu ja turvallisuus. Töissä riittää 
paljon perehtymistä, mutta moti-
voituneena on helppo oppia uutta.

Farmasian koulutus antaa paljon 
virikkeitä ja eväitä joiden avulla 
voi ottaa kantaa terveydenhuollon 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, ky-
seenalaistaa nykyistä järjestelmää 
ja olla mukana vaikuttamassa tu-
leviin päätöksiin. Mielipiteet ja 
päätökset perustuvat useimmiten 
tietoon, jonka keräämiseksi myös 
oma innokkuus, aktiivisuus ja ver-
kostoituminen ovat tärkeitä.”
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Suomesta maailmalle
Katja Hakkarainen on entinen SFaO-aktiivi, jonka kiinnostus 
kansainvälistymiseen on vienyt hänet muun muassa kansainvä-
lisen farmasian opiskelijajärjestön IPSF:n (International Pharma-
ceutical Students’ Federation) puheenjohtajaksi. Hakkarainen 
kertoo, millaista työskentely maailman farmasian opiskelijoiden 
kattojärjestössä on ollut ja kuinka ulkomaan kokemukset ovat 
edistäneet hänen työuraansa. 

”Aloitin farmasian opiskelut Helsingin yliopistossa vuonna 2000. Vaikka 
alunperin hain proviisorikurssille vain puolitosissani, vei farmasia 
mukanaan saatuani opiskelupaikan. SFaO:ssa aloitin kurssikavereideni 
innoittamana vuoden 2003 alussa. Olin kiinnostunut kansainvälisestä 
yhteistyöstä, joten virakseni valikoitui harjoitteluvaihtovastaava. Ehdin 
toimia virassa puolisen vuotta, kunnes silloinen IPSF:n hallitus otti 
minuun yhteyttä ja kannusti hakemaan IPSF:n hallitukseen. Muutaman 
mietintäpäivän jälkeen vastasin myönteisesti. En kuitenkaan päässyt 
kongressiin, joten tein videoesittelyn yleiskokoukseen. Minut valittiin 
virkaan Chairperson of Student Exchange kaudelle 2003-04. Pian muutin 
Hollantiin, missä toimin myös Permanent Officerina IPSF:n päämajassa 
eli hoidin erilaisia juoksevia asioita. Seuraavaksi minut valittiin SFaO:n 
puheenjohtajaksi 2005 ja edelleen IPSF:n puheenjohtajaksi 2005-06. 
En ollut etukäteen suunnitellut hakevani oikeastaan mitään viroista, 
vaan kaikki tapahtui omalla painollaan. 

Ollessani IPSF:n puheenjohtajan minulla oli kaksi pääroolia. 
Ensimmäinen oli hallituksen johtaminen, ja yhdessä hallituksen 
kanssa järjestön eri toimialueiden hoitaminen. Toinen pääroolini oli 
ammatillisten suhteiden ylläpito ja edistäminen, esim. WHO:n (World 
Health Organization) ja FIP:n (International Pharmaceutical Federation) 
kanssa. Puheenjohtajana edustin IPSF:a eri kokouksissa. Hallituksen 
jäsenet olivat toki tärkeä tuki ja usein  mukana kokouksissa. Kaikki 
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viikot olivat erilaisia. Matkustin 2 viikkoa kuukaudessa, ja taisin käydä 
jokaisessa maanosassa. Loput kaksi viikkoa kuluivat Haagin toimistossa 
erilaisten asioiden hoitamisessa.

Puheenjohtajakauden aikanani opin valtavasti eri kulttuureista, ja sitä 
kautta itsestäni. Tärkeintä oli huomata, että sisimmällä olemme hyvin 
samanlaisia huolimatta kulttuuritaustoista. Toisaalta toimintatavoissa 
ja käytösnormeissa on eroja, mutta ne olemme oppineet ympäristös-
tämme ja kulttuuristamme. Mitä enemmän oppii ymmärtämään kulttuu-
risidonnaisia käyttäytymismalleja, sitä vähemmän tuomitsee niistä joh-
tuvaa erilaisuutta.  Meillä kaikilla on opittavaa toisiltamme. 

Kansainväliset opiskelijajärjestöt pystyvät vaikuttamaan farmasian alan 
opintoihin ja alan kehitykseen parhaiten tekemällä yhteistyötä yliopisto-
jen ja ammatillisten järjestöjen kanssa. Opiskelijoilla on tärkeitä, tuoreita 
ajatuksia, mutta koska heillä on vähemmän kokemusta, mielestäni pa-
ras yhdistelmä on opiskelijoiden ja konkareiden yhteistyö. IPSF vaikutti 
kahdella tasolla: toisaalta toimme vahvasti opiskelijoiden näkemyksiä 
esille esim. FIP:n laatiessa ammatin ja koulutuksen kehittämiseen liitty-
viä strategioitaan ja toisaalta toimme alan uusia tuulia esim. FIP:stä ja 
WHO:sta IPSF:n jäsenten tietoisuuteen. 

Tällä  hetkellä olen väitöskirjatutkijana pohjoismaisessa korkea-koulussa 
Nordic School of Public Health NHV Ruotsissa. Tutkin lääkkeiden 
haittavaikutusten yleisyyttä Ruotsissa ja niiden ennaltaehkäistävyyttä. 
Työhön kuuluu lukemista, potilasaineiston keräämistä, tilastollisten 
analyysien tekemistä, tulosten yhteenvetämistä ja artikkelien 
kirjoittamista. Opetan myös epidemiologisista tutkimusmenetelmistä, 
joita käytän tutkimuksessani.

Kansainvälisistä kokemuksista on ollut ehdottomasti apua työuran 
rakentamisessa. Minulle tarjottiin ensimmäistä kokopäiväistä työtäni 
farmasian tiedekunnassa koulutuksen kehittämisessä varmasti suurelta
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osin aiemmasta aktiivisuudestani johtuen. En usko, että olisin 
saanut nykyistä työtäni kansanterveystieteen korkeakoulussa ilman 
kokemustani IPSF:ssä.

Kansainvälistyminen kiinnostaa tulevaisuudessakin. En ole tähänkään 
asti suunnitellut asioita etukäteen, vaan asiat ovat tapahtuneet omalla 
painollaan. Väittelen kansanterveystieteen tohtoriksi noin vuoden 
päästä. Saa nähdä, millainen työ ja mikä maa sitten vie mukanaan!”
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Moniammatillisuus on ollut mukana monessa SFaO:n projektissa. 
Haastattelun perusteella farmasian opiskelijat kokevatkin yhteistyön 
lisäämisen farmasian ja muiden alojen välillä tarpeellisena. 

“Terveydenhuolto perustuu nykyisin 
moniammatillisuuteen. Enemmänkin pitäisi hyödyntää 
erikoisosaamista ja kehittää myös hoitotyön opiskelua 

suuntaan, jossa hyödynnetään opiskelijoiden 
henkilökohtaisia ominaisuuksia. Suurin hyöty 

saataisiin kun oikea tekijä olisi oikeassa paikassa ja 
osana suurempaa työryhmää.”

Lisäyhteistyötä haluttaisiin tehdä varsinkin lääkärien ja sairaanhoitajien 
kanssa. Opiskelijat toivovat myös enemmän tiedekuntien välisiä juhlia. 

“tehokas yhteistyö parantaisi lääketurvallisuutta.”

Osa koki farmasistien työmahdollisuudet tällä hetkellä riittävän laajoiksi, 
osa taas toivoisi yhteistyön muun hoitoalojen kanssa tuovan myös lisää 
työmahdollisuuksia. 

“hoitaja-lääkäri-terapeutti yms. yhteistyötä pitäisi 
lisätä entisestään. Ei ole järkeä koittaa olla 

asiantuntija sellaisissa asioissa, joita ei ymmärrä.”

“Moniammatillisuus on eri ammattiryhmien osaamisen 
yhteentuomista potilaan hyväksi. Moniammatillisuus 

on eri ammattikuntien työskentelyä yhteisen 
päämäärään saavuttamiseksi.”

Mitä ajattelet 
moniammatillisuudesta?

Gallup
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Edunvalvonta, kannanotot ja lausunnot. SFaO:n toimintaan 
liittyy paljon tylsältä ja opiskelijaelämästä kaukaiselta vaikuttavia 
asioita. Tässä jutussa esitellään TOP3 SFaO:n nykyisistä  
edunvalvontaprojekteista. Ehkä edunvalvonta ei sen jälkeen 
tunnukaan enää niin etäiseltä. 

1Farmaseutin tutkintoon kuuluva harjoittelu         

ja ammattipätevyys

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen vaatimuksista, joilla 
proviisorien tutkinto tunnustetaan EU-maissa. Komissio ehdottaa, että 
proviisorien koulutukseen tulisi sisältyä ”teoreettisen ja käytännöllisen 
opiskelun jälkeen kuusi kuukautta harjoittelua yleisölle avoimessa 
apteekissa tai sairaalassa”, sen sijaan että harjoittelu suoritettaisiin 
farmaseuttiopintojen päätteeksi kolmannen vuoden loppuun mennessä.   

SFaO on tehnyt ehdotuksesta lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriölle 
sekä yhteisen kirjelmän Euroopan komissiolle muiden farmasian alan 
toimijoiden kanssa. Lausunnossa esitetään, että oppilaitokset voivat itse 
määrittää, milloin koulutukseen kuuluva harjoittelu suoritetaan. SFaO 
vastustaa ehdotettua käytäntöä, sillä nykyisessä järjestelyssä, jossa 
käytännön harjoittelu suoritetaan teoriaopintojen lomassa, käytännön- 
ja teoriaopinnot tukevat ja täydentävät parhaiten toisiaan. 

Opiskelijoiden 
edunvalvontaa
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2        Moniammatillisuus                                       

opetuksessa  

SFaO:n ja muiden terveydenhuoltoalojen opiskelijaedustajien 

yhteistyössä tammikuussa 2012 järjestämän PharMed-seminaarin 

yhtenä tavoitteena oli edellisvuosien tapaan kartoittaa, miten opiskelijat 

kokevat moniammatillisen yhteistyön koulutuksessaan, ja miten sitä 

heidän mielestään voisi tulevaisuudessa parantaa. Päivän aikana 

tultiin moneen kertaan siihen tulokseen, että vaikka moniammatillisuus 

on tärkeää terveydenhuoltoalalla potilaan laadukkaan ja turvallisen 

hoidon saavuttamiseksi, se ei näy riittävästi tulevien ammattilaisten 

koulutuksessa. Opiskelijoilla oli yksimielinen näkemys siitä, että 

moniammatillisuuteen tulisi panostaa jo opiskeluaikana yhteisten 

toimintatapojen kehittämiseksi ja ammattiryhmien välisten 

ennakkoluulojen välttämiseksi.

Ajatus siitä, että moniammatillista opetusta tarvitaan potilasturvallisuuden 

parantamiseksi, innoitti opiskelijajärjestöt jatkamaan yhteistyötä 

moniammatillisuuden edistämiseksi. SFaO on toimittanut oppilaitoksille 

yhdessä Medisiinariliiton ja Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain 

Liiton kanssa kannanoton moniammatillisen opetuksen kehittämisestä. 

Kannustamme oppilaitoksia panostamaan luentojen sijaan 

interaktiiviseen opetukseen, jossa harjoitellaan ongelmanratkaisua 

moniammatillisissa tiimeissä. 
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Suomalaisten omat perusvoiteet
APTEEKISTA.

Lisätietoja: puh. 010 426 2928 klo 8–16, itsehoitoapteekki.fi

perusvoide.fi

Hoitavat
perusvoiteet

Erikois-
perusvoiteet

Kosteuttavat
perusvoiteet

3 Fimean                                     

lääkeinformaatiostrategia

SFaO:n toiminta Lääkeinformaatiostrategian parissa lähti Fimean 

yhteydenotosta. Heidän tehtävänään oli laatia strategia vuoteen 

2020, jonka tärkein tavoite on lisätä näyttöön perustuvaa, 

puolueetonta ja luotettavaa tietoa väestölle ja terveydenhuollon 

ammattilaisille. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös moniammatillisen 

lääkeinformaatioverkoston luominen. 

Yhteydenotosta lähtien SFaO on yhdessä YFK:n, Fortiksen ja Ex 

Temporen kanssa ollut mukana ideoimassa strategian tavoitteita 

ja sen käytännön toteuttamista. Alustavien suunnitelmien mukaan 

opiskelijajärjestöt ovatkin mukana strategian koulutustyöryhmässä. 

Strategiaan on kirjattu useita koulutukseen liittyviä toimintaehdotuksia 

muun muassa terveydenhuollon lääkeosaamisen kehittämisestä entistä 

korkeatasoisemmaksi ja moniammatillisemmaksi. Moniammatillisuuden 

lisäksi koulutuksessa tullaan strategian ehdotuksen mukaan 

painottamaan potilaskeskeisyyttä ja omahoidon tukemista. Farmaseuttien 

ja proviisorien koulutuksessa tämä on suunniteltu toteutettavan muun 

muassa lisäämällä kliinisen farmasian soveltamista käytäntöön.

22



Suomalaisten omat perusvoiteet
APTEEKISTA.

Lisätietoja: puh. 010 426 2928 klo 8–16, itsehoitoapteekki.fi

perusvoide.fi

Hoitavat
perusvoiteet

Erikois-
perusvoiteet

Kosteuttavat
perusvoiteet



Puheenjohtaja
Jarno Kotajärvi, Kuopio 

1. Zeus, koitan pitää ohjakset käsissäni ja katsella, että hommat toi-
mii niin kuin pitääkin. Toivon ettei minun tarvitse hallituskauden aika-
na turvautua salamointiin. 

2. Toivon, että pystymme hallituksen kanssa hyvässä yhteistyössä ja 
työryhmien avustamana täyttämään meille annetun toimintasuunni-
telman. Kovasti odotan kuinka uusi SFaO-kongressi onnistuu ja kas-
vaako SFaO 32v -risteily vielä edellisiäkin isommaksi tapahtumaksi. 
Kotimaan tapahtumien lisäksi haluaisin nähdä kasvavaa kiinnostus-
ta kansainvälistymiseen. Toivon siis, että harjoitteluvaihdot jaksavat 
kiinnostaa yhä enemmän sekä harjoittelijoiksi haluavia että harjoit-
telupaikkojen tarjoajia. Haluaisin myös suomalaisista opiskelijoista 
merkittävän delegaation jokaiseen kansainväliseen kongressiin.

SFaO:n hallitus ja 
virkailijat esittäytyvät

1. Mikä antiikin jumala olisit ja miksi?
2. Mitä odotuksia sinulla on tälle hallituskaudelle?
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Projektivastaava
Ville Kulmala, Kuopio

1.  Projektivastaavana olen jäsenistölle nä-
kyvimpien tapahtumien, kuten risteilyn ja 
kongressin takana. Antiikin jumalista minua 
kuvaa hyvin Poseidon. Tuo merten jumala 
salli yhdistää eri saarilla ja mantereilla asu-
neet yhteen meriteitse, aivan kuten vastuul-

lani oleva SFaO:n risteilykin yhdistää. Poseidonin tridentistä voisi myös 
kuvitella löytyvän kolme terävämpääkin terävämpää piikkiä; Helsinki, 
Kuopio ja Turku.

2. Toivon ennen kaikkea tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettäväl-
le SFaO:n kongressille menestystä!

Varapuheenjohtaja
Emmi Kokki, Kuopio

1. Olisin antiikin jumalista Athene, joka oli 
kreikkalaisessa mytologiassa sotataidon, 
tiedon ja viisauden jumalatar.  Varapuheen-
johtajana vastaan Suomen farmasian opis-
kelijoiden edunvalvonnasta, joten tietoa ja 
viisautta tarvitaan, joskus myös helliä sota-
taitoja puolustaessa opiskelijoiden asemaa. Athene oli myös kaupunki-
en vaalija, ja yritän osaltani yhdistää Kuopion, Helsingin ja Turun farma-
sian opiskelijat. 

2. Uskon, että saamme muun hallituksen kanssa tuotua SFaO:a en-
tistä näkyvämmäksi opiskelijoiden keskuudessa ja aktivoitua mukaan 
uusia opiskelijoita. 
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Taloudenhoitaja
Suvi Luukko, Kuopio  
1. Olisin Haades, sillä hän on Zeustakin van-
hempi Olympoksen jumala, joka hallitsee 
eläville (jäsenille) näkymätöntä, maan alais-
ta valtakuntaa. Haadeksella on kyky pysy-
tellä näkymättömissä eikä hänen toimistaan 
yleensä moni Olympoksen (hallituksen) ul-

kopuolella olekaan tietoinen, vaikka hän onkin jatkuvasti läsnä ja seuraa 
maailman tapahtumia omasta (talouden) näkökulmastaan. Haadeksen 
tehtävänä oli ylläpitää tasapaino maan alaisen ja maan päällisen val-
takunnan (talouden ja tapahtumien) välillä. Hänen vihansa kohdistuu 
kaikkiin niihin, jotka yrittävät huijata häntä tai varastaa hänen omaisuut-
taan. Koska Haadeksen valtakunnassa asustavat kuolleet, hänen tehtä-
väänsä pidetään jollain tavalla kammottavana eikä hänen valtakuntansa 
rajoja moni uskallakaan ylittää ellei ole pakko.

2. Odotan saavani laskuja, joita voisin maksaa ja että eri tahoille lähettä-
mäni laskut maksetaan ajoissa. Odotan myös, että hajoan täydellisesti 
taloudenhoitoon. Lisäksi odotan, että teemme hallituksen kanssa tästä 
SFaO-vuodesta vähintään yhtä hienon kuin edellisestäkin (ja tietysti vie-
lä vähän paremman). 

Harjoitteluvaihdon kotimaan koordinaattori  Denise Tötterström, Turku

1. Yön jumalatar Nyks. Olen erittäin aktiivi-
nen iltaisin ja öisin, mutta aamulla en mielel-
läni heräisi ollenkaan.

2. Haluaisin kehittää ja parantaa kaupunkien 
välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Hallituk-
sessa hoidan ulkomailta  Suomeen tulevien 
harjoittelijoiden asioita.
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Sihteeri
Kaarlo Lekander, Helsinki

1. Antiikin jumalista olisin Apollon: luomisen 
tuskassa tuotan pöytäkirjoja ja jäsentiedotteita 
ja kieleni koukerot vaativat välillä ankaraa tul-
kintaa etenkin muiden jumalkollegojen keskuu-
dessa. Onneksi  muilta saatujen kommenttien 
avulla jäsenille asti pääsee suorastaan jumalal-
lista tekstiä nautittavaksi.

2. Toivon, että tämän vuoden aikana SFaO pystyy tarjoamaan jäsenil-
leen tietoa siitä, mitä olemme tehneet ja mitä aiomme tehdä.

EPSA-asiainhoitaja
Saara Ruokonen, Helsinki 
1. Olisin Iris, sateenkaaren jumalatar ja ju-
malten sanansaattaja. EPSA-asiainhoitaja 
pyrin työskentelemään Suomen ja Euroo-
pan välisenä yhteyshenkilönä ja pitämään 
Suomen farmasistiopiskelijat tietoisina siitä, 
mitä EPSA:ssa milloinkin tapahtuu. Sama-
ten raportoin EPSA:lle, mitä Suomen puo-
lella häärätään. Pyrin myös mainostamaan ja järjestämään EPSA:n 
kampanjoita ja projekteja. Nyt viimeksi huulille ovat nousseet oBIGsity-
terveyskampanja liikalihavuutta vastaan ja EPSA Voyage, joka mahdol-
listaa farmasistiopiskelijoiden suuremman liikkuvuuden Euroopan alu-
eella – muun muassa.

2. Toivon tutustuvani uusiin ihmisiin, saamaan opiskelijamme enemmän 
tietoisiksi toiminnastamme ja EPSA:sta, sekä lisäämään paikallisjärjes-
töjen ja SFaO:n välistä yhteistyötä. Kansainvälisyys ja matkaaminen 
ovat aina olleet lähellä sydäntäni, joten odotan tulevia tapahtumia, pro-
jekteja ja kongresseja jo innolla!
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Virkailija: ATK-vastaava
Krista Väänänen, Helsinki 
1. Olisin Kybele:  luonnon, eläinten ja kasvi-
en haltijatar. Koska olen luonnonläheinen ja 
palvonta tapahtuu hurjasti tanssien. Tanssi-
minen on myös lähellä sydäntäni teknobi-
leiden muodossa.

2.Odotan erityisesti millainen on uusi 
SFaO-kongressi! 

IPSF Contact Person
Anna Kaisa ”Ansu” Tolvanen

1. Antiikin jumalista olisin Dionysos: viinin, 
traagisen taiteen, päihtyneen hurmion ja he-
delmällisyyden jumala. Dionysos siksi, kos-
ka rakastan viiniä, taidetta, hurmiota ja he-
delmällisyyttä.  Toimin hallituksessa IPSF:n 
eli maailman farmasian opiskelijoiden jär-
jestöön ja välitän sieltä tullutta tietoa niin 
SFaO:n hallitukselle kuin jäsenistöllemme. Näen kansainvälistymisen 
tärkeänä osana farmasiaa ja farmasian opiskelua, joten toivonkin että 
mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan farmasistien kansainvälisistä 
ja hedelmällisistä tapahtumista sekä päihtymään ja hurmioitumaan mm. 
IPSF-spiritistä!

2. Odotan tältä hallituskaudelta hyviä päätöksiä ja uusia tapahtumia, 
erityisesti odotan innolla kongresseja ja farmasistien risteilyä! 
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Ulkomaan harjoitteluvaihtovastaava
Minna Häkkinen, Kuopio 

1.  Antiikin jumalista olisin Hermes, joka oli 
alun perin luonnon ja paimenten jumala. 
Tehtävämme onkin paimentaa kansaa ter-
veydenhuollollisissa kysymyksissä! Toimin 
jumalten (eli suomalaisten opiskelijoiden) 
sanansaattajana. Hermes on matkaaji-
en suojelija. Tätä tehtävää täytän ajamalla 

suomalaisten hakijoiden etuja, kun he hakevat ulkomaille harjoitteluun 
SFaO:n kautta (mainostan suomalaisille farmasian opiskelijoille euroop-
palaisista harjoittelupaikoista ja autan myös haussa). Hermeksen tehtä-
vänä oli kuljettaa viestejä jumalten välillä ja siksi hänellä oli oikeus kul-
kea manalan ja maailman välillä. Tätä ominaisuutta tehtävässäni kuvaa 
tiedonvälitys opiskelijoille.

2. Odotukseni ovat, että voin edistää omalla toiminnallani suomalaisten far-
masian opiskelijoiden kansainvälistymistä. Toiveena on, että saisin lisät-
tyä myös kotikansainvälistymistä ja ajattua farmasian opiskelijoiden etuja! 

Virkailija: lääkepoliittinen asiantuntija
Joonas Salo, Helsinki ja Kuopio

1. Hermes, koska hän oli jumaltaruston vies-
tinviejä siivekkäine hienoine kenkineen.

2. Uskon, että SFaOn jäsenten lääkepoliitti-
sesta edunvalvonnasta tulee yhä tärkeämpi 
osa järjestön toimintaa.

29



Åbo Akademin professori Niklas 
Sandler uskoo Suomesta löyty-
vän myös jatkossa työpaikkoja 
lääketeollisuuden parissa. Vas-
tavalmistuneen tulee kuitenkin 
muistaa, että ammattitaito työ-
hön kasvaa vuosien kuluessa. 

Sandlerilla on paljon kokemusta 
ulkomailla työskentelystä, ja hän 
kannustaa luomaan kansainväli-
siä kontakteja jo opiskeluaikana 
esimerkiksi apteekkiharjoittelun tai 
pro gradu –työn kautta. Varsinkin 
tutkijan uralle pyrkivälle tämä tar-
joaa luontevasti verkoston, joka 
laajenee vuosien varrella.   Sand-
ler itse on aloittanut kansainväli-
sen työskentelyn jo pro gradus-
taan AstraZenecan palveluksessa 
Ruotsissa. Sandlerin varsinainen 
työura alkoi projektitutkijana Hel-
singin yliopistossa ja väiteltyäänsä 
farmasian teknologian osastolta, 
hän lähti post doc –tutkijaksi Uu-
teen-Seelantiin. 

Sieltä Sandlerin matkan jatkui jäl-
leen AstraZenecan palvelukseen, 
tällä kertaa Iso-Britanniaan seniori-
tutkijaksi tuotekehitykseen. Sand-
ler siirtyi lopulta vuonna 2009 far-

masian teknologian professoriksi 
Åbo Akademille. Tutkimusryhmän 
johtamisen lisäksi Sandler toimii 
Åbo Akademilla uuden farmasiaan 
suuntautuvan biotieteiden maiste-
riohjelman parissa. 

Myös maisterinohjelmassa kan-
nustetaan kansainvälisyyteen ja 
suurin osa opiskelijoista suorittaa-
kin opinnoistaan osan ulkomailla.  
Sandler toteaakin, että jos on kiin-
nostunut lähtemään ulkomaille, 
kannattaa vain reippaasti hakea 
tarjolla olevia työ- ja opiskelupaik-
koja. Suomalainen tutkinto antaa 
kyllä hyvät eväät ulkomailla työs-
kentelylle.  

Suomessa toimivien lääkeyri-
tysten työ on Sandlerin mielestä 
hyvin kansainvälistä. Hän sanoo 
olevansa positiivinen lääketeol-
lisuuden suhteen ja uskovansa, 
että Suomessa toimivista yrityk-
sistä löytyy edelleen monipuolisia 
tehtäviä valmistuville farmasian 
alan ammattilaisille. Haaveena on, 
että myös yliopistopuolella syntyy 
uusia keksintöjä ja ideoita, jotka 
luovat uusia työpaikkoja.  

Niklas Sandlerin haastattelu: 

Ura lääketeollisuudesta? 
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Sandler uskoo, että tulevaisuu-
dessa suurimman muutoksen 
lääketeollisuuteen tuovat lääkin-
nän yksilöllisemmät ratkaisut. 
Suuntaus tulee muuttamaan alaa 
paljon seuraavien muutamien 
kymmenien vuosien aikana ja ai-
heuttamaan muutoksia lääkkeiden 
valmistuksessa ja yritysten toimin-
tatavoissa.

Sandler ei osaa nimetä yksittäisiä 
seikkoja, jotka ovat tärkeitä lää-
keteollisuuteen työskentelemään 
pyrkiville farmasisteille. Kaikissa 
töissä pitää olla innostunut ja val-

mis tekemään ahkerasti töitä. Hän 
toteaa, että on tärkeä ymmärtää, 
ettei vastavalmistuneena ole vie-
lä ammatillisesti valmis vaan am-
mattiaidon oppi töitä tekemällä 
vuosien varrella. Usein kannattaa 
nöyrästi oppia vanhemmilta kolle-
goiltaan.  Sandler vinkkaa myös 
harkitsemaan jatko-opintoja, jos 
tieteellinen ura lääketeollisuu-
dessa esimerkiksi lääkkeen kehi-
tystehtävissä kiinnostaa. Lisäksi 
kannattaa katsoa ulkomaidenkin 
tarjonta, työpaikkoja maailmanlaa-
juisesti on kyllä tarjolla!

Niklas sandler kannustaa rohkeasti 
hakemaan ulkomaille, jos kansainvälinen 
työ tai opiskelu kiinnostaa. 
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SFaO:n puoli vuotta kuvina

13.-14. lokakuuta 2011:
Farmasian opiskelijoiden risteily, 
Turku-Tukholma-Turku

Laiva on lastattu! Toiselle farmasian opiskelijoiden 
risteilylle kokoontui lähes 350 opiskelijaa Turusta, 

Kuopiosta ja Helsingistä. 
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Ennen merille lähtöä ohjelmassa oli tutustumi-
nen Bayerin tuotantotiloihin ja luento vaihtoeh-
tolääkinnästä. Luennoitsija lääkäri/homeopaat-
ti Liisa Sulkakoski tarjosi opiskelijoille pahan 
päivän varalle homeopaattista krapulalääkettä 
Nux Vomicaa. 

Toisena päivänä opiskelijat suorittivat jouk-
kuekisaa, jossa he pääsivät muun muassa 
osallistumaan laivan ohjelmaan ja laske-
maan pallomeren palloja. Tavoitteena oli 
myös vaihtaa hytistä löytyvä muki mahdol-
lisimman arvokkaaseen tavaraan. 

24.-29. lokakuuta 2011: 
8. EPSA Autumn Assembly, Birmingham

Suomen leijonat 
edustamassa koti-
maata  International 
Nightissa. Suomalai-
sia oli kongressissa 
mukana runsaasti, 
mukaan lukien kaksi 
SFaO:n virallista de-
legaattia.
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”Sexual Fantasies Party” innosti pukeutumaan päästä varpaisiin latek-
siin. Kongressin teemana oli ”Sexual Health” ja tavoitteena oli pohtia, 
kuinka farmasistit voivat kohdata seksuaaliterveyteen liittyviä asioita.

19.-20. marraskuuta 2011:
Farmasian Päivät, Helsinki

SFaO:n ständillä pääsi tutustumaan harjoitteluvaihtoihin, Pharmaca 
Studenticaan ja keskustelemaan farmasian opiskelijoiden kuulumisista. 
SFaO oli mukana myös toteuttamassa ”Innovatiiviset urapolut” –sessi-
ota sunnuntaina Tietotorilla. Yhtenä session puhujista oli EPSA:n vice 
president of education, Eeva-Riitta Ryynänen. 
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SFaO:n tuore hallitus 2012 hallituskoulutuksessa. SFaO järjesti jo pe-
rinteeksi muodostuneen viikonlopun mittaisen koulutuksen farmasian 
ainejärjestöjen ja opiskelijayhdistyksien hallituksille. Viikonloppuna kä-
siteltäviä aiheita olivat muun muassa motivaatio ja strateginen suunnit-
telu. Tarkoituksena oli totta kai myös tutustua vuoden 2012 järjestöak-
tiiveihin. 

14.-15. tammikuuta 2012: 
Hallituskoulutusviikonloppu, Helsinki
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28. tammikuuta 2012: 
PharMed V, Kuopio

Viidennessä terveydenhuoltoalojen yhteisessä opiskelijaseminaarissa 
pohdittiin luennoilla, workshopeissa ja paneelikeskustelussa tulevai-
suuden terveydenhuollon haasteita ja mahdollisuuksia.  Iltaa jatkettiin 
farmasisti-, lääkäri-, hammaslääkäri- ja hoitajaopiskelijoiden kesken yh-
teisillä sitseillä.  

29. tammikuuta 2012:
Lääkepoliittisen asiantuntijan nimeäminen

SFaO täydensi rivejään nimittämällä hallitukseen uuden virkailijan: lää-
kepoliittisen asiantuntijan. Virkailija Joonas Salo avustaa SFaO:a lääke-
politiikkaa koskevissa päätöksissä ja edistää SFaO:n näkyvyyttä lääke-
poliittisessa päätöksenteossa.   
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2. helmikuuta 2012: 
KV-info, Kuopio

SFaO kävi esittelemässä maailmanlaajuista IPSF:n SEP-harjoittelu-
vaihtoa ja euroopanlaajuista EPSA:n IMP-harjoitteluvaihtoa yliopiston 
kansainvälisessä infotilaisuudessa. SEP-harjoitteluvaihto-ohjelmaan 
hakiessasi voit lähteä harjoitteluvaihtoon apteekkiin, sairaala-apteekkiin 
tai yliopistotutkimukseen melkein minne päin maailmaa tahansa ja se 
sopii missä vaiheessa tahansa opintojaan oleville opiskelijoille. IMP-
harjoitteluvaihto-ohjelma on suunnattu opintojensa loppuvaiheessa ole-
ville tai vastavalmistuneille opiskelijoille ja paikkoja on pääasiassa lää-
keteollisuudessa ja -tutkimuksessa ympäri Eurooppaa.

27. ja 29. maaliskuuta 2012: 
oBIGsity, Helsinki

Maistuisiko omena? SFaO otti 
osaa EPSA:n liikalihavuuden ris-
keistä varoittavaan kampanjaan  
nimeltä oBIGsity. Helsingin yliopis-
tolla oli ständi, jossa opiskelijat sai-
vat tietoa liikalihavuuden riskeistä, 
pystyivät mittaamaan BMI:nsä ja 
nauttimaan terveellisistä omenista! 
Diabetesliiton edustaja piti myös 
luennon liikalihavuuden ja diabe-
teksen yhteydestä. 
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Mielenkiintoisimmat  tulevat 

alkusyksyn tapahtumat:

18.-19. elokuuta 2012: 
2012 SFaO-kongressi, Helsinki

Hieman erilaista kesätekemistä! SFaO järjestää viikonlopun mittaisen 
kongressin ”Työelämän taidot” farmasian opiskelijoille ja vastavalmistu-
neille. Luvassa on trainingejä ja muuta koulutusta niistä taidoista, joita 
työelämässä tarjotaan, mutta yliopistossa ei opeteta! Ohjelma jatkuu 
yhteisellä illanvietolla.  Hinta SFaO:n jäsenille on vain 30 € ja muille 50 
€. Hintaan sisältyy koulutukset, ruokailut ja bileet! Majoituksen kanssa 
hinta vaatimattomat 35 € jäsenille ja 60 € ei-jäsenille. 

18.-19. lokakuuta 2012: 
Farmasian opiskelijoiden risteily 2012, 
turku-tukholma-turku

Laiva irtoaa lokakuussa satamasta jo kolmatta kertaa mukanaan koko 
Suomen farmasian opiskelijat. Edellisten vuosien mukaan ennen ristei-
lyä on tarjolla koulutuksellista ohjelmaa maissa ja vesillä meno jatkuu 
rennommissa merkeissä. Hiio-hoi!
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Muista myös EPSA Voyage!

EPSA Voyagen eli farmasian opiskelijoiden “couch surfinging” tarkoituk-
sena on tuoda Euroopan farmasian opiskelijat lähemmäksi toisiaan. Voit 
itse tarjota majoitusta ja ottaa vastaan tarjouksia muilta. Ideana on kut-
sua muita farmasian opiskelijoita tutustumaan omaan kaupunkiisi - ja/tai 
käydä itse tutustumassa Eurooppaan ja muihin farmasian opiskelijoihin!

EPSA Voyage tarjoaa loputtomia vaihtoehtoja ja uusia mahdollisuuksia! 
Kesän mielenkiintoisin majoitus löytyy osoitteesta www.epsa-online.org/
voyage/welcome.



Teemana: Työelämän taidot

Hinta 30€

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
www.sfao.net/kongressi

Sisältää molempien
päivien koulutuksen,

ruokailut ja
lauantai-illan sitsit.

Majoitus 
Omena-hotellissa

+5€+5€

2012 SFaO-Kongressi
Helsingissä 18.-19.8.2012


