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FARMASEUTIN JA PROVIISORIN OPINTOIHIN KUULUVA HARJOITTELU

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja
Opetusapteekkiharjoittelu on laajin opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä,
ajallisesti yhteensä 3 + 3 kk). Tutkintoon kuuluva harjoittelu on osa Tieteellinen ajattelu ja
ammatillinen kasvu -juonnetta. Harjoittelun aikana opiskelijat soveltavat käytäntöön teoriaopintoja
sekä oppivat sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista ja mielekästä harjoitella
aidossa työympäristössä.
Opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöt ja muu henkilökunta vaikuttavat paljon siihen, miten
opiskelijoiden ammatilliset valmiudet sekä suhtautuminen apteekkityöhön ja omaan ammattialaan
kehittyvät. On tärkeää, että opiskelijat saavat harjoittelun aikana myönteisen kokemuksen apteekin
toiminnasta ja työilmapiiristä. Opiskelijat antavat palautetta harjoittelun onnistumisesta
tiedekunnalle.

Harjoittelu Helsingin yliopistossa
Harjoittelun voi suorittaa apteekeissa ja sairaala-apteekeissa kotimaassa sekä ulkomailla.
Harjoittelujaksot on suunniteltu siten, että ne nivoutuvat osaksi koulutusohjelmaa, mikä on otettu
huomioon laadittaessa tämän kirjan oppimis- ja perehdytystehtäviä.
Farmaseutti- ja proviisoriopiskelijoilla on takanaan lähes kolmen vuoden opinnot ennen toista
harjoittelujaksoa. Ennen toiseen harjoitteluun lähtöään jokainen opiskelija on suorittanut vähintään
seuraavat opintojaksot:
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Ennen 1. harjoittelujaksoa












FARM-207 Lääkehuolto terveydenhuollossa (3 op)
FARM-208 Lääkehoitoprosessi ja sen johtaminen (4 op)
FARM-201 Tautioppi ja ravitsemus (5 op)
FARM-202 Systemaattinen farmakologia I ja II (12 op)
FARM-209 Lääkeneuvonta ja farmakoterapia I (opintojakso
sisältää puheviestintää 1 op) (6 op)
FARM-204 Farmakokinetiikka (3 op)
FARM-312 Lääkevalmiste I (5 op)
FARM-313 Lääkevalmiste II (5 op)
FARM-303 Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (3 op)
FARM-206 Farmaseuttinen mikrobiologia ja immunologia (5 op)

Ennen 2.
harjoittelujaksoa
 ennen 1. harjoittelua
vaadittavat
opintojaksot
 FARM-102 1.
harjoittelu (15 op)

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Tarkemmat opintojaksojen kuvaukset sekä opetussuunnitelmaan sisältyvät juonteet löytyvät
opinto-oppaasta WebOodista. Farmaseutin tutkinnon opintojaksojen ajoittuminen ja
harjoitteluiden sijoittuminen suhteessa muuhun opetukseen näkyy seuraavalla sivulla farmaseutin
tutkinnon ajoituskaaviosta.
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Toisen harjoittelujakson tavoitteet
Tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy monipuolisesti farmaseuttisiin tehtäviin apteekissa.
Oppimista edistää opiskelijan konkreettinen osallistuminen apteekin eri toimintoihin.
Mahdollisuuksien mukaan opiskelijan on hyvä tutustua myös paikkakunnan muihin sosiaali- ja
terveyspalveluihin.
Harjoittelu on jaettu Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa tutkintoasetuksen (794/2004)
mukaan kahteen kolmen kuukauden jaksoon. Ensimmäisen harjoittelujakson tavoitteena on, että
opiskelijalla on harjoittelun jälkeen perusvalmiudet toimia farmaseuttisissa tehtävissä.

Toisen harjoittelujakson tavoitteena on:
Taitojen syventäminen farmaseuttisissa
vaativammissa farmaseuttisissa tehtävissä:
1.
2.
3.
4.

perustehtävissä

sekä

perusteiden

oppiminen

Sairauksien hoitoperiaatteet ja lääkehoitojen tuntemus
Omat tehtävät ja vastuut osana terveydenhuoltoa ja potilaan hoitopolkua
Apteekin toiminnot, töiden organisointi ja johtaminen apteekissa
Apteekin strategiatyö ja liiketoiminnan suunnittelu

Molempien harjoittelujaksojen tavoitteet on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.
Harjoittelun tavoitteet on sisällytetty myös ennen opiskelijan saapumista opetusapteekkiin
lähetettyyn harjoittelutiedotteeseen.
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Harjoittelun tavoitteet
Ensimmäinen harjoittelujakso (3kk)
Perustaidot seuraavissa farmaseuttisissa tehtävissä:
1. Lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta
2. Apteekin toimintaperiaatteiden tunteminen
3. Oma ammatillinen kehittyminen

Toinen harjoittelujakso (3kk)
Taitojen syventäminen farmaseuttisissa perustehtävissä sekä perusteiden oppiminen
vaativammissa farmaseuttisissa tehtävissä:
1. Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito: Sairauksien hoitoperiaatteet, lääkehoitojen
tuntemus ja lääkehoidon riskien arviointi, asiakkaan lääkehoidon hahmottaminen
kokonaisuutena ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointi

pystyy vaativaan tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon soveltamiseen

tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön keskeisten sairauksien hoitoperiaatteita, on tutustunut
valtakunnallisiin hoitosuosituksiin ja niiden hyödyntämiseen apteekin toiminnassa

tuntee omahoidon ja lääkehoidon seurannan periaatteet ja niiden soveltamisen asiakastyöhön

tuntee hoitoon sitoutumisen merkityksen ja käytännön keinoja sen parantamiseksi

tuntee lääkeaineet, -valmisteet ja -muodot ja osaa hyödyntää tietoa lääkehoidon valinnassa

tunnistaa lääkehoidot, joiden yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota yhteis- ja
haittavaikutuksiin sekä muihin lääkitysongelmiin ja harjaantuu ratkaisemaan niitä

tuntee kasvirohdosvalmisteiden ja ravintolisien yleisimmät käyttötarkoitukset, yhteis- ja
haittavaikutukset sekä ravintolisien saantisuositukset ja rajoitukset eri ikä- ja asiakasryhmissä

tunnistaa ammattieettisesti haastavia tilanteita ja pystyy kehittämään ongelmanratkaisutaitoja
niiden selvittämiseksi

tunnistaa keskeiset riskilääkkeet ja lääkkeiden käytön riskiryhmät ja osaa keinoja riskien
potilaskohtaiseen ehkäisyyn (mm. lapset, raskaana olevat, iäkkäät)
2.




Apteekkipalvelut
tuntee apteekin ammatillisten palvelujen tuottamisen ja toteutuksen periaatteet
tuntee lääkehoidon arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyössä
oppii moniammatillisen työskentelyn ja sidosryhmäyhteistyön taitoja

3. Johtaminen apteekissa: Apteekin strategiatyö ja liiketoiminnan suunnittelu, töiden
organisointi ja henkilöstöjohtaminen

hahmottaa logistiikan ja tietojärjestelmien merkityksen apteekin koko toiminnassa

tuntee toimenpiteet ja käytännöt lääkitysturvallisuuden varmistamiseen organisaationäkökulmasta

tuntee apteekin laatujärjestelmän toiminnan (mm. toimintaohjeet, dokumentointi, raportointi) ja
sen hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa

tuntee apteekinhoitoon liittyviä käytäntöjä

ymmärtää apteekin strategiatyöhön ja liiketoimintaan liittyviä periaatteita

perehtyy apteekin henkilöstöhallintoon, koulutukseen ja tiedottamiseen liittyviin asioihin

tutustuu sidosryhmäyhteistyön, markkinoinnin ja terveydenhuoltoyhteystyön toteutukseen
apteekissa johtamisen näkökulmasta
4.




Oma ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot
tunnistaa ja osaa kehittää omaan ammattiosaamistaan ja viestintätaitojaan
pystyy toimimaan osana oppivaa organisaatiota
pystyy arvioimaan oman toimintaansa ja asettamaan itselleen tavoitteita

Sekä ensimmäisen että toisen harjoittelujakson alussa yhdessä harjoittelun vastuuhenkilön kanssa
laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Suunnitelmaa
laadittaessa on hyvä ottaa huomioon opiskelijan aikaisempi kokemus, osaamistaso, ammatillinen
suuntautuminen (farmaseutti-/proviisoriopiskelija) ja tulevaisuuden suuntautumistoiveet.

5

Työkirja
Tämän työkirjan tehtävät on suunniteltu syventävälle harjoittelujaksolle, ja ne ovat keskeinen osa
harjoittelua. Työkirjan tehtävät auttavat syventämään ensimmäisellä harjoittelujaksolla opittuja
taitoja. Osa tehtävistä palautetaan arvioitaviksi Moodleen, josta löytyvät tarkemmat ohjeet
tehtävien palautusaikataulusta.
Harjoittelu on yhteinen oppimiskokemus sekä opiskelijalle että opetusapteekin henkilökunnalle,
minkä vuoksi työkirjan tehtäviä on tärkeää käydä yhdessä läpi ja suunnitella niiden toteutus.
Tehtävien tekemiseen käytettävästä työajasta on hyvä sopia HOPSin laatimisen
yhteydessä (Tehtävä 1). Osa tehtävistä on sellaisia perehdytystehtäviä, jotka edellyttävät
tehtävän läpikäymistä työaikana yhdessä sovitun vastuuhenkilön kanssa. Tehtäviä kannattaa
hyödyntää perehdyttämisessä esimerkiksi muistilistoina.
Osassa tehtäviä painotetaan oikean tietämyksen hallintaa, mutta keskeisintä työkirjan tehtävien
tekemisessä on opiskelijan oma pohdinta ja vastausten perusteleminen.
Työkirjan lukujen alkuun on laadittu lista aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Kirjallisuus on
jaoteltu keskeiseen kirjallisuuteen (mm. opintojaksoilla jaettu materiaali, joka löytyy kunkin
opintojakson Moodle-alueilta) sekä muuhun aihetta käsittelevään syventävään kirjallisuuteen.
Sekä opiskelijan että harjoittelun vastuuhenkilön on hyvä lukea työkirja kokonaisuudessaan läpi
ennen harjoittelua ja hyödyntää sitä mm. HOPSin laadinnassa.
Erilaisista opetussuunnitelmista johtuen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnalla, Itä-Suomen
yliopiston farmasian laitoksella sekä Åbo Akademilla on erilaiset työkirjat harjoittelujaksoille.

Opetusapteekit ja harjoitteluvastuuhenkilö
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan opetusapteekkeina toimivat Yliopiston Apteekki, ItäSuomen yliopiston apteekki sekä opetusapteekeiksi hyväksytyt yksityiset apteekit ja sairaalaapteekit.
Jokaisessa
opetusapteekissa
tulee
olla
proviisorin
tutkinnon
suorittanut
harjoitteluvastuuhenkilö. Hänen tehtävänään on huolehtia harjoittelun sujumisesta ja
tavoitteiden toteutumisesta, kouluttaa ja tiedottaa apteekin muuta henkilökuntaa harjoitteluun
liittyvissä asioissa sekä jakaa vastuuta oppilaan ohjaamisesta opetusapteekin
henkilökunnan kesken (perehdyttäjät).
Opetusapteekin harjoitteluvastuuhenkilö on myös apteekin ja koulutusyksikön välinen
yhdyshenkilö. Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta ja Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos
järjestävät säännöllisesti yhteistyössä opetusapteekkien neuvottelupäivän sekä uusien
opetusapteekkien perehdytyspäivän. Viimeisimmät tilaisuudet on järjestetty verkkotilaisuuksina ja
niiden tallenteet löytyvät opetusyksiköiden apteekkiharjoittelun internetsivuilta. Internet-sivuille on
koottu myös muuta ajankohtaista harjoitteluun liittyvää ja perehdyttämistä tukevaa materiaalia.
(mm. LHA-perehdytykseen liittyvää materiaalia).
Harjoittelun aikana noudatetaan farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusta, joka löytyy
osoitteesta www.apta.fi ja www.farmasialiitto.fi. Hyödyllistä tietoa harjoittelusta on myös
Farmasialiiton opiskelijavaliokunnan laatimassa Opiskelijan työoppaassa. Opas on tulostettavissa
Farmasialiiton kotisivuilta.

Opiskelijan vastuu
Ennen harjoittelua opiskelijoiden kanssa on käyty läpi koulutusyksikössä harjoittelun keskeiset
tavoitteet, työkirjan tehtävät (erityisesti LHA-tehtävä) ja niiden merkitys oppimisessa sekä
selvitetty muita harjoitteluun liittyviä käytännön asioita. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija
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toimittaa harjoittelustaan työtodistuksen tiedekuntaan. Lisäksi opiskelija palauttaa työkirjan
tehtävät annettujen ohjeiden mukaan tarkastettavaksi. Osa tehtävistä tarkastetaan ja kuitataan
suoritetuksi opetusapteekissa.
Pari- tai ryhmätyö on sallittua ja suositeltavaakin, mutta jokaisen tulee muodostaa itsenäisesti oma
vastaus tehtävään. Jos yhteisen vastauksen jättäminen on perusteltua, tulee tehtävä palauttaa
kaikkien tekijöiden nimillä varustettuna, jotta ei tarvitse epäillä plagiointia. Tällöin työskentelyn on
tapahduttava apteekissa olevan vastuuhenkilön luvalla. Tehtävien vastauksia voidaan tarvittaessa
ajaa Urkund-ohjelman läpi.

Yhteystiedot Helsingin yliopistoon
Harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen. Opetusapteekkien ja
tiedekunnan yhteyshenkilönä toimii apteekkiharjoittelusta vastaava yliopisto-opettaja Annika
Kiiski. Hän huolehtii myös harjoitteluasioiden käytännön järjestelyistä yhdessä yliopiston opetusja opiskelijapalveluiden kanssa.

Yliopisto-opettaja Annika Kiiski
puh. 02941 58752, gsm. 050 318 0270
s-posti: apteekkiharjoittelu(at)helsinki.fi
Työtodistuksiin, harjoitteluvahvistuksiin ja opintosuorituksiin liittyvät asiat:
viikki-student(at)helsinki.fi
Harjoittelun verkkosivut
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1. Harjoittelun tavoitteiden asettaminen, HOPS ja
osaamisen kehittymisen seuranta

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on:


Edistää suunnitelmallisen harjoittelun toteutumista



Oppia arvioimaan omaa ammatillista toimintaa ja asettamaan itselle realistisia
kehittymistavoitteita ja aikatauluja



Oppia suunnittelemaan, miten oppimistehtäviä voi hyödyntää tehokkaasti oppimisen
apuvälineenä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa



Oppia seuraamaan oppimistavoitteiden toteutumista



Oppia käyttämään omaa osaamista monipuolisesti ammatillisissa tehtävissä sekä jakamaan
osaamistaan työyhteisössä



Oppia antamaan ja vastaanottamaan palautetta ja hyödyntämään sitä osaamisen kehittämisessä
(Huom! Palaute tarkoittaa myös positiivista palautetta).



Oppia, miten työpaikalla toteutetaan jatkuvan oppimisen periaatetta ja ylläpidetään henkilökunnan
osaamista

Harjoittelutyökirjan ensimmäinen osio koostuu henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatimisesta
harjoittelun ajalle, oppimistavoitteiden seurannasta sekä osaamisen arvioinnista. Tarkemmat
ohjeet löytyvät kunkin tehtävän yhteydestä. Osion alkuun on koottu aihepiiriin liittyvää
kirjallisuutta, jota voi hyödyntää tehtäviä tehdessä tarpeen mukaan.
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AIHEPIIRIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA
Opetusapteekkiharjoittelun käytännöt -opas
Yleistä työhön perehdyttämisestä

Työterveyslaitos: Perehdyttäjän top10-muistilista.

Työturvallisuuskeskus TTK

Kupias P, Peltola R: Perehdyttämisen pelikentällä. Gaudeamus. Palmenia -sarja. Helsinki 2009.
Apteekkifarmasian erikoistumisopintojen projektitöinä toteutettuja kehittämishankkeita, jotka
liittyvät osaamisen kehittämiseen, työssä oppimiseen ja elinikäiseen oppimiseen apteekeissa
(Verkkojulkaisuina: Helsingin yliopistossa saatavilla kirjaston sivuilla, Itä-Suomen yliopisto).
Ammattitaidon ylläpitämiseen apteekeissa liittyviä väitöskirjoja ja raportteja

Saksi O: Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen – miksi
ja miten? Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, 2016

Savela E: Ammattitaidon ylläpitäminen apteekissa – farmaseuttien ja proviisoreiden
kouluttautuminen normiteorian viitekehyksessä, Väitöskirja (Kuopion yliopisto 2003).

Driesen A: From continuing education toward continuing professional development: an investigation
of community pharmacists’ lifelong learning in Flanders. Väitöskirja Katholieke Universiteit Leuven
2006.
Linkkejä sivustoille, joissa elinikäiseen oppimiseen farmasiassa liittyvää materiaalia

FIP Education Initiative FIPEd

FIP Education Initiative: Pharmacy Education Taskforce: A Global Competency Framework
for Services Provided by Pharmacy Workforce. Version 1, 2012.

International Pharmaceutical Federation FIP (2014). Continuing Professional
Development/Continuing Education in Pharmacy: Global Report. The Hague, The
Netherlands.

Accreditation Council for Pharmacy Education ACPE (USA)

The General Pharmaceutical Council (GPhC) in Great Britain

European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)
Osaamistavoitteiden asettaminen ja palautteenannon oppiminen lääkeneuvonnassa
(sovellettavissa myös muuhun ammatilliseen osaamiseen)

Lääkeneuvonta ja farmakoterapia -opintojakson aineisto. Saatavilla opintojakson Moodle-alueella.

TÄYDENTÄVÄ JA SYVENTÄVÄ KIRJALLISUUS:





Pitkä K, Löfhjelm U, Passi S, Airaksinen M: Integrating Internships with Professional Study in
Pharmacy Education in Finland. Am J Pharm Educ 78(9):173, 2014

Pitkä K, Löfhjelm U, Passi S, Airaksinen M: Preceptors' Need For Support In Tutoring Pharmacy
Students in Finnish Community Pharmacies. Innov Pharm 7(4): Article 8, 2016
Wallman A: Pharmacy Internship: Students’ Learning in a Professional Practice Setting. Väitöskirja
Uppsala Universitet 2010.
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1.1 Tavoitteiden asettaminen toiselle harjoittelujaksolle ja henkilökohtaisen
oppimissuunnitelman (HOPS) laatiminen

Harjoittelua tutkittaessa on todettu harjoittelujakson onnistuvan paremmin, mikäli
harjoittelujaksolle
laaditaan
oppimissuunnitelma.
Henkilökohtainen
oppimistai
opiskelusuunnitelma (HOPS) tehdään tiedekunnan, opiskelijan ja apteekin tavoitteiden pohjalta.
Käytännössä suunnitelmaan vaikuttavat opiskelijan tieto- ja kokemuspohja, apteekin resurssit ja
ominaispiirteet (esim. palvelutarjonta) sekä yliopiston asettamat oppimistavoitteet. Laadittaessa
HOPSia toiselle apteekkiharjoittelujaksolle, on hyvä ottaa huomioon mm. seuraavat asiat:








opiskelijan valmiudet sekä aikaisempi työkokemus ja osaaminen
opiskelijan ammatillinen suuntautuminen ja tutkinto (farmaseutti / proviisori)
vastuuhenkilöt ja aikataulutus
HOPSin päivitys harjoittelun kuluessa
Työ opiksi -kirjan tehtävien ja lääkehoidon arviointitehtävän tekeminen
ensimmäisen harjoittelujakson loppuarviointi (etenkin lääkeneuvontaa koskeva osuus)
palaute- ja kehityskeskustelut sekä niihin valmistautuminen harjoittelun aikana

Suunnitelmaan voidaan sisällyttää apteekkikohtainen perehdytysohjelma. Keskeistä HOPSin
laatimisessa on opiskelijan ja ohjaajan yhteinen aloituskeskustelu, oppimistavoitteiden asettaminen
sekä tavoitteiden saavuttamisen säännöllinen arviointi. On toivottavaa, että myös opiskelija voi
tehdä halutessaan aloitteen palautekeskustelusta. Huomioikaa, että LHA-tehtävälle tehdään
erillinen toteutussuunnitelma tutorin kanssa (s. 39).
HOPS tulee laatia heti harjoittelujakson alussa. HOPSin muoto ja sisältö voivat vaihdella eikä
niiden tarvitse noudattaa mitään tiettyä kaavaa tai muotoilua. Suunnitelmasta kannattaa
tehdä riittävän joustava, jotta sitä voidaan tarvittaessa muokata harjoittelun aikana. Henkilökunnan
kanssa on hyvä sopia harjoitteluun liittyvät yleiset pelisäännöt jo ennen harjoittelujakson alkua
(esim. työkirjan täyttäminen, opiskelijan tehtävät ja vastuut). Opiskelijan kanssa laadittu HOPS
kannattaa laittaa koko apteekin henkilökunnan nähtäville, jotta kaikki pystyvät seuraamaan
harjoittelun etenemistä. Perustietoa opiskelijan ohjauksesta löytyy Helsingin yliopiston farmasian
tiedekunnan apteekkiharjoittelun internetsivuilta.
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Johtaminen
Strategia
Henkilöstöjohtaminen

Apteekkipalvelut
Kliininen osaaminen

Osaamisen johtaminen
Itsensäjohtaminen
Työelämätaidot

Apteekkien
palvelutarjonta
Palveluiden
kehittäminen

Hoitosuositukset
rationaalisen
lääkehoidon perustana
Riskien tunnistaminen
Lääkehoidon arviointi

Kuva 2. Toisen harjoittelujakson tehtävien painoalueet.

Tehtävä 1
Tehtävän tavoite: Edistää suunnitelmallisen harjoittelun toteutumista.
Opiskelija ja harjoittelun vastuuhenkilö laativat yhdessä HOPSin harjoittelun alussa. Tähän liittyy
keskustelu opiskelijan osaamis- ja työkokemustaustasta, tehtävistä opetusapteekissa, apteekin
toimintaperiaatteista sekä apteekin ja opiskelijan odotuksista ja tavoitteista harjoittelujaksolle.
Keskustelu on hyvä käydä soveltuvin osin, vaikka apteekki ja sen henkilökunta olisivat opiskelijalle
entuudestaan tuttuja. Huomioikaa toisen harjoittelujakson tavoitteet (s. 4-5). Käykää myös läpi
ensimmäisen harjoittelujakson aikana täytetty oppimistavoitelomake ja sen yhteydessä
toiselle harjoittelujaksolle asetetut tavoitteet.
Voitte tehdä HOPSin suoraan seuraavalla sivulla olevalle lomakkeelle tai käyttää sitä
suunnitelman laatimisen apuna. Työkirjan sisällysluetteloa ja kuvia harjoittelun sisällöstä (kuva
työkirjan kannessa sekä kuva 2) voi hyödyntää harjoittelun keskeisen sisällön hahmottamisen ja
aikataulun laatimisen pohjana.
HOPS-lomake löytyy sekä työkirjasta että harjoittelun verkko-oppimisalueelta Moodlesta. HOPS
toimitetaan tiedekuntaan viimeistään kuukausi harjoittelun alkamisen jälkeen Moodlen
kautta.
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HOPS - Henkilökohtainen oppimissuunnitelma
Opiskelija:
Vastuuhenkilö:
Apteekki:
Aika ja paikka:
Minkälaisia odotuksia opiskelijalla on harjoittelujaksolle?

Minkälaisia odotuksia opetusapteekilla on opiskelijan harjoittelujaksolle?

Kirjatkaa harjoittelun tavoitteet tähän (Ks. s. 4-5 mitä tavoitteet tarkoittavat konkreettisesti
kyseisen opiskelijan kohdalla)

Millainen on opiskelijan ohjauksen tarve harjoitteluvastuuhenkilöltä ja muilta
ohjaukseen osallistuvilta (vastuut, aikataulutus jne.)? Apuna arvioinnissa voi käyttää työkirjan
keskeisintä sisältöä sisällysluettelon ja tehtävien avulla:

Miten työkirjaa tullaan hyödyntämään harjoittelun aikana ja mitä sen
täyttämisestä sovitaan:

Miten perehdyttäminen reseptilääkkeiden toimittamiseen ja neuvontaan
toteutetaan:

Lääkehoidon arviointitehtävän toteutus (Kts. Tehtävä 11; aikataulutus, etätutoria käyttävien
opiskelijoiden mahdollisuus tehdä tehtävää myös apteekissa)

Palautekeskustelut ja niihin valmistautuminen:
1. palautekeskustelu (pvm + sisältö):
2. palautekeskustelu (pvm + sisältö):
Muuta huomioitavaa:
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1.2 Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman arviointi harjoittelun puolessa
välissä

Tehtävä 2
Tehtävän tavoite: Hahmottaa opiskelijan kehittymistä, tarkastella HOPSin toteutumista sekä
täsmentää tavoitteita harjoittelun loppuaikaa varten.
Käykää yhdessä läpi alkuperäinen oppimissuunnitelma ja arvioikaa sen toteutumista. Asettakaa
yhdessä arviointikeskustelun perusteella tavoitteet harjoittelujakson loppuajalle. Palaute- ja
arviointikeskusteluja voi käydä myös useammin tarpeen mukaan. Keskustelkaa suunnitelman
toteutumisen lisäksi taitojen kehittymisestä.
Tarkistakaa apteekin reseptinkirjoitusjärjestelmästä opiskelijan toimittamien reseptien määrä.
Arvioikaa, onko toimitettujen reseptien määrä riittävä ja ovatko ne olleet riittävän monipuolisia
(huomioikaa hoivakoteihin, annosjakeluun yms. ja verkkoapteekin kautta toimitetut lääkkeet).
Mikäli toimitettujen reseptien määrässä tai monipuolisuudessa on parantamisen varaa, tehkää
suunnitelma loppuharjoittelun ajalle tämän huomioimiseksi.
Opiskelijan kehittyminen (arvioi saamaasi palautetta vahvuuksistasi):

Missä asioissa on edetty suunnitelman mukaan:

Mihin asioihin kiinnitetään jatkossa huomiota:

Muuta:
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1.3 Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteutumisen arviointi harjoittelun
lopussa

Tehtävä 3
Tehtävän tavoite: Auttaa opiskelijaa tunnistamaan ammatilliset vahvuutensa ja valmiutensa
asiantuntijan tehtäviin sekä tiedostamaan ammatilliset kehittämistarpeensa. Antaa palautetta
opetusapteekille harjoittelujaksosta.


Opiskelijan tietojen ja taitojen kehittyminen harjoittelun aikana



Tavoitteiden asettaminen loppuopinnoille ja tulevalle työelämälle (jatkuva oppiminen)



Opiskelijan palaute opetusapteekille harjoittelujaksosta

Käykää yhdessä loppukeskustelu 1-2 viikkoa ennen harjoittelun päättymistä. Sekä ohjaaja
että opiskelija tekevät oman arvioinnin, joiden pohjalta käydään keskustelua. Arvioinnissa
käytetään oppimistavoitteiden toteutumisen arviointilomakkeita (kohdat a-d).
Oppimistavoitteiden toteutumisen arviointilomakkeet
Seuraavat lomakkeet on tarkoitettu opiskelijan ammatillisen kehittymisen arviointiin sekä
ammatillisten vahvuuksien ja kehittymistavoitteiden määrittämiseen.
Lomaketta käytetään apuna harjoittelun loppuvaiheessa opiskelijan ja harjoitteluvastaavan
yhteisessä kehityskeskustelussa määrittämään opiskelijan vahvuus- ja kehittymisalueita.
Lomakkeita voidaan hyödyntää myös harjoittelujakson sisällön suunnittelussa.
Ohjaajan lomakkeen avulla harjoitteluvastaava arvioi opiskelijan osaamista ja kehittymistä ja
vertaa arviointiaan opiskelijan omaan arvioon harjoittelun toteutumisesta. Opiskelijan
lomakkeen avulla opiskelija puolestaan arvioi omaa kehittymistään ja vertaa arviotaan
harjoitteluvastaavan arvioon, asettaa omia tavoitteitaan tulevaisuudelle sekä antaa
opetusapteekille palautetta harjoittelujaksosta. Opiskelijan on hyvä nostaa palautteeseensa esille
opetusapteekissa käytössä olevat hyvät ohjaus-, henkilöstöhallinnon käytännöt sekä toimenpiteet
työmotivaation ylläpitämiseksi ja edistämiseksi (vrt. tehtävät 19, 20 ja 21).
Opiskelijan taitoja arvioidaan harjoittelujakson alussa asetettujen tavoitteiden mukaan (HOPSlomake). Palautteessa on tärkeää muistaa, että arvioitavana on oppimassa oleva opiskelija, ei
kokenut ammattilainen.
Opiskelijan kehittyminen hahmottuu paremmin, jos toisen harjoittelujakson arviointilomakkeita
verrataan ensimmäisen jakson lomakkeisiin.
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a) HARJOITTELUN VASTUUHENKILÖN TEKEMÄ ARVIOINTI:
Oppimisen ja työskentelyn arviointi
Tätä lomaketta käytetään apuna opiskelijan ja harjoitteluvastaavan yhteisessä
palautekeskustelussa määrittämään opiskelijan vahvuus- ja kehittämisalueita. Keskustelu
käydään harjoittelun loppuvaiheessa. Opiskelijan taitoja arvioidaan harjoittelujakson alussa
asetettujen tavoitteiden mukaan (HOPS-lomake). Palautteessa on tärkeää muistaa, että
arvioitavana on työtehtäviä opetteleva opiskelija, ei harjaantunut ammattilainen. Painotukset
ja arvioitavat asiat valitaan soveltuvin osin opiskelija-/harjoittelupaikkakohtaisesti.
a) Työelämätaitojen arviointi:
Oppiminen ja työn hallinta
-

kyky omaksua tietoa
innostuneisuus ja halu oppia lisää
ajanhallinta ja itsensä johtaminen
stressinsietokyky
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Asenne työhön

-

motivoituneisuus työhön
oma-aloitteisuus
tavoitteellisuus ja suurten kokonaisuuksien hahmottaminen
ammatillinen vastuunotto
asenne oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ongelmanratkaisutaidot

-

kyky etsiä tietoa/tietolähteiden käyttö
kyky tiedon soveltamiseen
tiedon kriittinen arviointi
päätöksentekokyky
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Viestintä- ja vuorovaikutustataidot
-

yhteistyötaidot
vuorovaikutustaidot
joustavuus
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Apteekkityön sisällön kannalta keskeisten taitojen arviointi
Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito

Hoitosuositukset ja lääkehoidon seuranta
-

lääkitysturvallisuuden periaatteiden sisäistäminen oman työn perustaksi
apteekin toiminnan ja palveluiden merkitys rationaalisen lääkehoidon toteutuksessa
keskeisten sairauksien hoitoperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen käytäntöön
hoitosuositukset
omahoidon ja lääkehoidon seurannan periaatteet
hoitoon sitoutuminen ja keinot sen parantamiseksi
lääkeaineen, -valmisteen, ja –muodon ominaisuuksien hyödyntäminen lääkehoidon
valinnassa

-

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lääkehoidon riskien tunnistaminen ja hallinta
-

yhteis- ja haittakuormien sekä muiden lääkitysongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen
ammattieettisesti haastavat tilanteet ja ongelmanratkaisutaidot niissä
riskilääkkeiden ja riskiryhmien tunnistaminen (mm. lapset, raskaana olevat, iäkkäät) sekä
riskien ehkäisy
lääkehoidon arviointi
yhteistyö potilaiden kanssa (mukaan lukien lääkehoidon arvioinnit)
yhteistyö lääkäreiden ja muiden hoitotiimiläisten kanssa (mukaan lukien lääkehoidon
arvioinnit)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Apteekin talous ja johtaminen
-

apteekin johtamisen ja -hoitamisen periaatteet ja käytännöt
logistiikan ja tietojärjestelmien merkitys apteekin toiminnassa
järjestelmälähtöiset lääkitysturvallisuuden varmistamisen toimenpiteet ja käytännöt
apteekin laatutyö (toimintaohjeet, dokumentointi, raportointi) ja tiedon hyödyntäminen
apteekin strateginen johtaminen ja liiketoiminta
henkilöstöjohtaminen apteekissa (osaamisen kehittäminen, sisäinen viestintä)
markkinointi ja terveydenhuoltoyhteistyö apteekissa johtamisen näkökulmasta
apteekin sidosryhmäyhteistyö
Kestävä kehitys
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Päiväys: ___/___20__
Opiskelija:______________________

Vastuuhenkilö:_______________________
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b) OPISKELIJAN TEKEMÄ ARVIOINTI:
Oppimisen ja työskentelyn arviointi
Tätä
lomaketta
käytetään
apuna
opiskelijan
ja
harjoitteluvastaavan
yhteisessä
palautekeskustelussa määrittämään opiskelijan vahvuus- ja kehittämisalueita. Keskustelu käydään
harjoittelun loppuvaiheessa. Opiskelijan taitoja arvioidaan harjoittelujakson alussa asetettujen
tavoitteiden mukaan (HOPS-lomake). Palautteessa on tärkeää muistaa, että arvioitavana on
työtehtäviä opetteleva opiskelija, ei harjaantunut ammattilainen. Painotukset ja arvioitavat asiat
valitaan soveltuvin osin opiskelija-/harjoittelupaikkakohtaisesti.
a) Työelämätaitojen arviointi:
Oppiminen ja työn hallinta
-

kyky omaksua tietoa
innostuneisuus ja halu oppia lisää
ajanhallinta ja itsensä johtaminen
stressinsietokyky
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Asenne työhön

-

motivoituneisuus työhön
oma-aloitteisuus
tavoitteellisuus ja suurten kokonaisuuksien hahmottaminen
ammatillinen vastuunotto
asenne oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ongelmanratkaisutaidot

-

kyky etsiä tietoa/tietolähteiden käyttö
kyky tiedon soveltamiseen
tiedon kriittinen arviointi
päätöksentekokyky
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Viestintä- ja vuorovaikutustataidot
-

yhteistyötaidot
vuorovaikutustaidot
joustavuus
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) Apteekkityön sisällön kannalta keskeisten taitojen arviointi
Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito

Hoitosuositukset ja lääkehoidon seuranta
-

lääkitysturvallisuuden periaatteiden sisäistäminen oman työn perustaksi
apteekin toiminnan ja palveluiden merkitys rationaalisen lääkehoidon toteutuksessa
keskeisten sairauksien hoitoperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen käytäntöön
hoitosuositukset
omahoidon ja lääkehoidon seurannan periaatteet
hoitoon sitoutuminen ja keinot sen parantamiseksi
lääkeaineen, -valmisteen, ja –muodon ominaisuuksien hyödyntäminen lääkehoidon valinnassa
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lääkehoidon riskien tunnistaminen ja hallinta

-

yhteis- ja haittakuormien sekä muiden lääkitysongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen
ammattieettisesti haastavat tilanteet ja ongelmanratkaisutaidot niissä
riskilääkkeiden ja riskiryhmien tunnistaminen (mm. lapset, raskaana olevat, iäkkäät) sekä riskien
ehkäisy
lääkehoidon arviointi
yhteistyö potilaiden kanssa (mukaan lukien lääkehoidon arvioinnit)
yhteistyö lääkäreiden ja muiden hoitotiimiläisten kanssa (mukaan lukien lääkehoidon arvioinnit)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Apteekin talous ja johtaminen
-

apteekin johtamisen ja -hoitamisen periaatteet ja käytännöt
logistiikan ja tietojärjestelmien merkitys apteekin toiminnassa
järjestelmälähtöiset lääkitysturvallisuuden varmistamisen toimenpiteet ja käytännöt
apteekin laatutyö (toimintaohjeet, dokumentointi, raportointi) ja tiedon hyödyntäminen
apteekin strateginen johtaminen ja liiketoiminta
henkilöstöjohtaminen apteekissa (osaamisen kehittäminen, sisäinen viestintä)
markkinointi ja terveydenhuoltoyhteistyö apteekissa johtamisen näkökulmasta
apteekin sidosryhmäyhteistyö
Kestävä kehitys
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Päiväys: ___/___20__
Opiskelija:______________________

Vastuuhenkilö:_______________________
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1.4 Lääkeneuvonta- ja asiakaspalvelutaitojen arvioiminen
Tehtävien 4-5 tavoite: Arvioida lääkeneuvonta- ja asiakaspalvelutaitojen kehittymistä ja
saada siitä palautetta.

Tehtävä 4
Tehtävän tavoite: Saada palautetta apteekin henkilökunnalta omasta kehittymisestä
lääkeneuvonnassa ja asiakaspalvelussa.
Palaute annetaan yleispalautteena, ei yksittäisen neuvontatapahtuman perusteella.
Yleispalautteen lisäksi arvioikaa osaamista 1) reseptiasiakkaiden ja 2) itsehoitoasiakkaiden
palvelussa ja neuvonnassa. Palautteen antajaksi soveltuu parhaiten joko harjoittelun
vastuuhenkilö tai sellainen farmaseutti/proviisori, joka on nähnyt opiskelijan työskentelyä
asiakaspalvelussa. Arvioinnit tehdään harjoittelun loppupuolella.
Käyttäkää apuna edellisellä harjoittelujaksolla (1. harjoittelu) opiskelijalle asetettuja
tavoitteita sekä huomioikaa HOPSissa asetetut tavoitteet lääkeneuvonnalle ja
arvioikaa kehittymistä näiden perusteella.
Kiinnittäkää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin (vrt. lääkeneuvontaprosessi ja
sen räätälöinti asiakaskohtaisesti):






vuorovaikutuksen rakentumiseen (pyrkimys neuvottelevaan keskusteluun)
neuvonnan räätälöintiin asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan tilanteen selvittely
asiakkaan tilanne huomioon ottaen olennaiseen keskittyminen (neuvonnan sisältö)
neuvonnan selkeys, perusteleminen ja havainnollistaminen (selkeät hoito-ohjeet)
Asiakkaan kuunteleminen ja sen mukaan toimiminen (myös tiedon ”tuputtamisen”
välttäminen)

Lisäksi ottakaa huomioon henkilökohtaiset kehittymistavoitteet (HOPS):





Mikä asiakaspalvelussa ja lääkeneuvonnassa on onnistunut hyvin?
Miten kehittyminen on vastannut HOPSissa asetettuja tavoitteita?
Millaisiin asioihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota?
Miten aiot ylläpitää / kehittää osaamistasi jatkossa?

Ottakaa keskustelussa huomioon myös opiskelijan oma näkemys asiakaspalvelu- ja
lääkeneuvontataidoista ja niiden kehittymisestä sekä jatkokehittämisestä.

Tehtävä 5 Itsearviointi: osaamiseni itsehoitoasiakkaiden neuvonnassa
Tehtävän tavoite: Arvioida omaa kehittymistä itsehoitoasiakkaiden neuvonnassa 2.
harjoittelujakson aikana.
Vastaa e-lomakekyselyyn ”Osaamiseni itsehoitoasiakkaan neuvonnassa” harjoittelujakson
lopussa.
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2. Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito: Sairauksien
hoitoperiaatteet, lääkehoidon seuranta ja
lääkehoitojen riskienhallinta
Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on:


oppia soveltamaan käytäntöön keskeisten sairauksien hoitoperiaatteita ja hyödyntämään
valtakunnallisia hoitosuosituksia



oppia omahoidon ja lääkehoidon seurannan periaatteita ja niiden soveltamista
asiakastyöhön



oppia hoitoon sitoutumisen merkitys ja käytännön keinoja sen parantamiseksi



oppia hyödyntämään tietoa lääkeaineista, -valmisteista ja -muodoista lääkehoidon
valinnassa



oppia tunnistamaan lääkehoidot, joiden yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota
yhteis- ja haittavaikutuksiin sekä muihin lääkitysongelmiin ja oppia ratkaisemaan niitä



oppia tunnistamaan ja pohtimaan ammattieettisesti haastavia tilanteita ja kehittämään
ongelmanratkaisutaitoja niiden selvittämiseksi



oppia tunnistamaan keskeiset riskilääkkeet ja lääkkeiden käytön riskiryhmät ja osaa
keinoja riskien potilaskohtaiseen ehkäisyyn (mm. lapset, raskaana olevat, iäkkäät)



oppia apteekin ammatillisten palvelujen tuottamisen ja toteutuksen periaatteet

Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito -osio sisältää lääkehoidon arviointitehtävän, joka tehdään
LHA-tutorin perehdytyksellä. LHA-tutorilla tulee olla LHA-asiantuntijuus, LHKA-erityispätevyys
tai osastofarmasian erityispätevyys. Tutorina voi toimia myös lääkäri.
Lisäksi osiossa on opetusapteekissa yhdessä vastuuhenkilön tai hänen nimeänsä perehdyttäjän
kanssa läpi käytäviä perehdytyslistoja ja oppimistehtäviä, jotka kerryttävät lääkehoitojen
arviointiosaamista sekä auttavat hahmottamaan näihin liittyviä palveluja.
Osa tehtävistä voidaan tehdä työajalla ja osa edellyttää oman ajan käyttämistä (sopikaa tästä
HOPS-keskustelun yhteydessä). Tarkemmat ohjeet löytyvät kunkin tehtävän yhteydestä. Osion
alkuun on koottu aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta, jota voi hyödyntää tehtäviä tehdessä.
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AIHEPIIRIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA:
Farmakoterapia, biofarmasia ja farmakokinetiikka, farmaseuttinen biologia










Eri opintojaksojen oppimateriaalit (Moodle-alueilla)
Lääkitystapaukset -Moodle-alue
Yleistietoa sairauksista ja niiden hoidosta (myös lääkehoidosta):
o Käypä hoito -suositukset ja niiden potilasversiot (myös itselääkityksen KH-suositus 2016)
o Terveysportin tietokannat (osa saatavissa apteekin kautta, osa yliopiston kirjastoportaalin ja
Lääkitystapaukset -Moodle-alueen kautta), poimintoja näistä:

Yeislääkärin käsikirja, Terveyskirjasto, Oppiportti (monipuolisesti verkkokoulutuksia
ja kirjoja)
Lääkehoitojen riskienhallinnassa avustavia tietokantoja

Terveysportin tietokannat (esim. Lääkeinteraktiot ja -haitat, Lääkkeet ja munuaiset,
Raskaus ja imetys)

SALKO (Lääkitystapaukset -Moodle-alueella myös käyttöä opastava video)

MicroMedex (pääsy Helsingin yliopiston kirjaston sivujen kautta)

Fimean iäkkäiden lääketietokanta: Lääke +75
Ruponen M, Pajula K, Honkakoski P, Urtti A: Biofarmasian perusteet, 1. painos. Farmasian
opiskelijayhdistys Fortis ry 2018
Ranta V-P, Honkakoski P, Ruponen M, Vellonen K-S: Farmakokinetiikan perusteet. 1. painos,
Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry 2017
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä.
Saatavuus, riskit ja tiedon saanti. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2014

Farmaseuttinen kemia

Eri opintojaksojen oppimateriaalit (Moodle-alueilla)

Rautio J, Laine K, Jarho P, Wallén E, Vuorensola K, Wikberg T, Lindekke B: Farmaseuttisen kemian
perusteet 1. painos. Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry Kuopio 2013

Suomen Apteekkariliitto: Apteekin kemikaaliopas. PharmaPress Oy, Helsinki 2016

Lemke T, Williams D (toim.) Foye's Principles of Medicinal Chemistry 7. painos Wolters Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia, 2013
Farmasian teknologia

Eri opintojaksojen oppimateriaalit (Moodle-alueilla)
Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma
o Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma Loppuraportti

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Kansallinen lääkeinformaatiostrategia. Tiedolla
järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020. Fimea
kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 1/2012.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Kansallinen itsehoitolääkeohjelma. Fimea
kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2015

Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S: Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman
tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. THL, 2016.
Moniammatillinen lääkehoidon arviointi

Työryhmä apteekkien ammatillisen toiminnan edistämiseksi (AATE): Lääkehoidon arvioinnin
osaamistavoitteet farmaseuteille ja proviisoreille eri toimintaympäristöihin. Dosis 33(3):199-209,
2017.

Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T, Mäntylä A: Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden
järkevän käytön edistämisessä – kansallinen selvitys ja suositukset. Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 8/2016.

Kiiski A, Kallio S, Pohjanoksa-Mäntylä M ym.: Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen
moniammatillisena yhteistyönä. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriö.
2016

Bulajeva A, Labberton L, Leikola S ym.: Medication review practices in European countries. Res Social
Adm Pharm 10: 731-740, 2014

Leikola S: Development and application of comprehensive medication review procedure to
community-dwelling elderly. Väitöskirja, Helsingn yliopisto, 2012

National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Medicines optimisation. Quality stantard ©
NICE. 2016
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Salimäki J, Ammattieettinen neuvottelukunta: Pähkinöitä purtavaksi – Etiikka apteekkityössä,
PharmaPress Oy, 2015
Kiiski A, Airaksinen M, Mäntylä A, Desselle S, Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T, PohjanoksaMäntylä, M: An inventory of collaborative medication reviews for older adults-evolution of practices.
BMC Geriatrics. 19, 2019
Kallio S, Kiiski A, Airaksinen M, Mäntylä A, Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T, PohjanoksaMäntylä M: Community Pharmacists' Contribution to Medication Reviews for Older Adults: A
Systematic Review J Am Geriatr Soc. 2018 Aug;66(8):1613-1620
Toivo T: Prospective medication risk management in primary care: enhancing coordination of care
and community pharmacists’ participation. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020

Apteekkipalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö: Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen. Työryhmän
loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:4

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat.
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:1

Suomen Apteekkariliiton verkkosivuilta löytyy runsaasti ajankohtaista apteekkitoiminnan
kehittämiseen liittyvää tietoa, mm. Uusi APTEEKKI -ohjelma.

Jokinen L: Terveyspalveluita vai myyntityötä: Apteekkien toiminnan strateginen kehittäminen
muuttuvassa toimintaympäristössä, Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020

Sinnemäki Juha: Automated dose dispensing service for primary care patients and its impact on
medication use, quality and safety, Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2020
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2.1 Apteekkipalvelut
Tehtävä 6
Tehtävän tavoite: Tehtävän tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitetaan
rationaalisella lääkehoidolla, mitkä tekijät vaikuttavat rationaalisen lääkehoidon toteutumiseen
käytännössä ja miten apteekissa voidaan edistää rationaalisen lääkehoidon toteutumista.
a) Rationaalinen lääkehoito
Selvitä, mitä tarkoitetaan rationaalisella lääkehoidolla. Luettele harjoitteluapteekissasi
käytössä olevia keinoja ja toimintatapoja, joilla pyritään edistämään lääkkeiden
rationaalista käyttöä, ja pohdi, miten voit omassa työssäsi vaikuttaa rationaalisen
lääkehoidon toteutumiseen.

b) Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset
Hoidollisten hyötyjensä lisäksi lääkkeiden järkevä käyttö vähentää lääkkeiden ja
lääkehoitojen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Pohdi, minkälaisia ympäristövaikutuksia
lääkkeillä on ja miten harjoitteluapteekissasi huomioidaan lääkkeiden ja apteekkitoiminnan
ympäristövaikutukset; onko apteekilla esim. jokin ympäristösertifikaatti? Mitä keinoja
apteekeilla on ylipäätään ympäristövaikutusten vähentämiseksi?

Tukilukemista:
SIC! 1/2016: Lääkkeiden järkevä käyttö turvaa suomalaisten terveyttä
Lääketeollisuus: Lääkkeet ja ympäristö
SIC! 3/2016: Ympäristövaikutukset lääkkeen elinkaaressa.
SIC! Numero 3/2016: Luonto ja lääke
Lääkkeetön Itämeri -sivusto
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Tehtävä 7
Tehtävän tavoite: Tutustua apteekkipalveluihin ja niiden toteutukseen käytännössä.
Huomaathan, että palvelu voi olla maksullinen tai ei-maksullinen, normaaliin lääkkeiden
toimittamiseen kuuluva tai siitä erillinen. Yleiskatsauksen apteekkien palvelutoiminnasta löydät
Lenita Jokisen väitöskirjan kirjallisuuskatsauksesta (2020).
a) Selvitä, mitä seuraavista apteekkipalveluista opetusapteekissasi on tarjolla ja keskustele
niiden toteutuksesta harjoittelun vastuuhenkilön tai hänen nimeämänsä perehdyttäjän
kanssa:
□ Koneellinen annosjakelu Asiakkaan säännöllisesti käyttämien lääkkeiden annoskohtainen
jakaminen kahden viikon erissä. Annosjakelupalveluun liittyy lääkitystietojen
ajantasaistaminen ja lääkityksen tarkistus ennen palvelun aloittamista. (STM 2016, Sinnemäki
2020).
□ Lääkityslistan laatiminen tai ajantasaistaminen (esim. koneellisen annosjakelun
yhteydessä tai erillisenä palveluna asiakkaille)
□ Lääkityksen tarkistus Yksittäisen potilaan lääkityksen tarkistus, jossa tarkistetaan, että
lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä
kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. (AATE-työryhmä 2017)
□ Lääkehoidon arviointi Lääkehoidon arviointi on lääkärin, tarvittaessa muun
terveydenhuollon ammattihenkilön avustamana tekemä potilaan lääkehoidon tarpeen ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi osana potilaan tutkimusta ja hoidon suunnittelua.
(Huom. Muu terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla kliininen farmakologi, erityiskoulutettu
proviisori tai farmaseutti, tai muu erityiskoulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö.
Sisältää lääkärin arvioimat tai vahvistamat tarvittavat korjaustoimenpiteet lääkehoitoon tai
lääkärin vahvistuksen siitä, ettei korjaustoimenpiteitä tarvita. Sisältää tarvittaessa
suunnitelman lääkitysmuutosten seurannaksi). (AATE-työryhmä 2017)
□ Lääkehoidon kokonaisarviointi Yksittäisen potilaan lääkehoidon ongelmien ratkaiseminen
yhteistyössä kliinisten asiantuntijoiden ja/tai moniammatillisen ryhmän kanssa. Sisältää
perusteellisen kartoituksen lääkehoidon kokonaisuudesta toimenpide-ehdotuksineen.
Kokonaisarviointiin osallistuvalla farmaseutilla tai proviisorilla on oltava erityispätevyys. (AATEtyöryhmä 2017)
□ Apteekin terveyspiste Pienimuotoisia sairaanhoidollisia hoitotoimenpiteitä (esim.
rokottaminen, ompeleiden poisto, erilaiset mittaukset) apteekin yhteydessä olevissa
toimitiloissa. Apteekin terveyspiste edellyttää vastuulääkärin ja aluehallintoviraston luvan (Uusi
APTEEKKI 2018)
□ Terveyskontrollipalvelu Terveyskontrolli perustuu apteekin tekemiin mittauksiin ja
taustakysymyksiin. Palvelussa selvitetään mm. verenpaine, vyötärönympärys, diabetes- ja
muut terveysriskit ja elintapojen muutosten tuomat edut. (Jokinen 2020)
□ Inhalaatiohoidon tarkistus Inhalaatiohoidon tarkistus on tarkoitettu hengityssairaille,
jotka käyttävät inhalaatioapuvälineitä. Tarkistuksessa käydään potilaan kanssa läpi hänen
suorittamansa inhalaatio, päivitetään inhalaattorin käyttö ja huolto sekä suun hoito uusimpien
ohjeiden mukaiseksi. (Jokinen 2020)
□ Tupakasta vieroituspalvelu Yksilöllinen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen
perustuva nikotiinikorvaushoidon suunnittelu ja toteutus. (Jokinen 2020)
□ Astma- tai diabetespalvelu Tehostettu lääkeneuvontapalvelu, jonka suorittajalla on
erityispätevyys. (Jokinen 2020)
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□ Lääkehoidon aloituspalvelu Lääkkeen käyttäjä saa apteekista lisätukea uutta lääkehoitoa
aloitettaessa hoitoon sitoutumisen ja omahoidon onnistumisen varmistamiseksi (Uusi
APTEEKKI 2018)
□ Lääkehuollon konsultaatio Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön
lääkehoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä yksikön lääkehoidosta vastaavien kanssa.
(Jokinen 2020)
□ Puhelinpalveluna tai sähköisesti toteutetut neuvontapalvelut (esim. chat)
□ Apteekin verkkopalvelut (ns. verkkoapteekki)
□ Kotiinkuljetus
□ Noutolokerot
□ Lääkkeenoton muistutuspalvelu
□ Muu, mikä?:
Miten käynnissä oleva covid-19 -pandemia on vaikuttanut opetusapteekkisi
palveluihin/etäpalveluihin ja lääkkeiden toimittamiseen?

Perehdytty: ____/______ ________________________
(perehdyttäjä)

b) Tutustu yhteen apteekin tuottamaan palveluun tarkemmin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin
 Miten palvelu on toteutettu (tuotteistaminen ym.)?
 Mikä/mitkä ovat palvelun kohderyhmät?
 Miten palvelua markkinoidaan kohderyhmälle sekä muu palveluun liittyvä tiedotus?
 Miten palvelu integroituu muuhun terveydenhuoltoon?
 Mitä kustannuksia palvelusta aiheutuu vs. palvelun tuottavuus?
 Mitä hyötyä palvelusta on apteekille / asiakkaalle (huomio, että asiakas voi olla
yksittäinen henkilöasiakas tai organisaatio, esim. hoivakoti)?
 Miten palvelua aiotaan kehittää tulevaisuudessa?
 Jos itse pääsisit kehittämään ko. palvelua, mitä tekisit ja miten jatkojalostaisit sitä (ota
huomioon myös markkinointi ym.  vrt. innovaatioiden diffuusio)?

Tukilukemista:
Rogers E.: Diffusion of innovations (1st ed.). New York: Free Press of Glencoe. 1962
Saario Heli: Innovaatioiden omaksuminen apteekeissa – kyselytutkimus farmaseuteille ja proviisoreille. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto. Sosiaalifarmasian osasto. 2005.
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c)

Pohdi mitä kaikkea osaamista voi tuotteistaa apteekissa. Kirjaa tähän ideoitasi (vähintään
2 ideaa).

d) Tutustu artikkeliin: Jokinen L, Puumalainen I, Airaksinen M: Terveydenhuollon toimipiste
vai erikoiskauppa: Apteekkareiden näkemyksiä apteekkitoiminnan strategisesta
kehittämisestä ja apteekkipalveluista vuoteen 2020. Dosis 30: 177-189, 2014.
Pohdi artikkelin perusteella apteekkien toiminnan suuntautumista terveydenhuoltopalveluihin,
aktiiviseen tuotemyyntiin (erikoiskauppaan) tai perinteiseen lääkkeiden toimittamiseen.

Kuva. Apteekkitoiminnan suuntautumisvaihtoehdot perinteisestä lääkkeenjakelusta osaksi
terveydenhuollon toimintaa tai erikoiskaupaksi (mukaillen Jokinen ym. 2014, Jokinen 2020).
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2.2 Hoitosuositukset rationaalisen lääkehoidon perustana
Tehtävä 8
Tehtävän tavoite: Syventää tietämystä eri sairauksien hoitoperiaatteista ja lääkehoidon
toteutuksesta osana hoitoa.

Hoitosuosituksia on sivuttu eri opintojaksoilla yliopistolla. Tehtävän on tarkoitus auttaa
ymmärtämään, miten käytännössä eri sairauksien hoito toteutetaan ja miten apteekki osallistuu
siihen. Alla olevaan listaan on valikoitu runsaasta Käypä hoito -suosituksien määrästä apteekkityön kannalta keskeisimpiä. Tutustu ensin itsenäisesti Käypä hoito -suosituksiin kiteyttäen
oleellisen suosituksesta (lääkehoidon merkitys suhteessa muihin hoitomuotoihin, lääkehoidon
kriteerit, ensisijaiset lääkehoidot ja lääkehoitojen kombinaatiot, miten lääkehoitoa muutetaan
sairauden edetessä). Keskustele sen jälkeen opetusapteekkisi henkilökunnan kanssa siitä, miten
apteekissa

osallistutaan/voidaan

osallistua

lääkehoidon

seurantaan

(mm.

hoitovasteen

seuranta, lääkkeistä aiheutuvat haittavaikutukset ja niiden hallinta, lääkkeenottoon liittyvät
muut ongelmat, tahaton ja tahallinen huono hoitoon sitoutuminen, mahdolliset riskilääkkeet).
Kuittaa alla olevaan listaan valmistautumisesi eteneminen.

Hoitoperiaatteet reseptilääkehoidossa
Käydään läpi valikoiden syventyen niihin, jotka saivat vähemmän huomiota 1. harjoittelussa
(huomioidaan lääkkeiden käytön ja käytännön työn näkökulma):
 Kansansairauksien hoitoperiaatteet ja apteekkien kansanterveysohjelmat (diabeetikot,

astmaatikot, sydän- ja verisuonitautia sairastavat) käyty läpi: _____
 Iäkkäiden lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
 Raskaana olevien lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_______
 Lasten lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_______
 Nuorten lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_______
 Urheilijat ja sallitut lääkeaineet, käyty läpi:_____
 Maahanmuuttajat, erityisesti erilaiset etniset ryhmät ja mahdollinen geeniperimän

vaikutus, käyty läpi:_____
 Vegaanit ja muut ravitsemukselliset erityisrajoitteet, käyty läpi:_____
 Paikallisesti merkittävät erityisryhmät, käyty läpi:_____
 Riskilääkkeet/erityistä seurantaa vaativat lääkkeet, kuten varfariini-/antikoagulaatio-,

metotreksaatti-, insuliini-, klotsapiinihoitojen periaatteet ja käytännöt, käyty läpi:______
 Kipupotilaiden lääkehoidon periaatteet (myös itsehoitolääkkeiden käytön näkökulmasta),

käyty läpi:_______
 Masennuspotilaiden lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
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 Bentsodiatsepiinien rationaalinen käyttö, käyty läpi: ___________
 Osteoporoosin lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
 Tupakoitsijoiden lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
 Keuhkoahtaumasairauksien lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
 Reuman lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
 Syöpäpotilaiden lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_______
 Autoimmuunisairauksien (kuten kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes ja haavainen

paksusuolentulehdus) lääkehoidon periaatteet, käyty läpi:_____
 Biologisten lääkkeiden/biosimilaarien käytön erityispiirteet käyty läpi:_____
 Muu, mikä?

Perehdytty: ____/______ ________________________
(perehdyttäjä)

Tehtävä 9: Tupakasta vieroitus
Taustaa
Savuttomuustyö Suomessa perustuu Käypä hoito -suositukseen. Suomen Apteekkariliitto on
tuottanut apteekeille hoitosuositukseen perustuvaa koulutus- ja neuvontamateriaalia. Myös
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee aktiivisesti tupakoinnin lopettamista osana
terveyden edistämistä.
Apteekkien
työ
tupakasta
vieroituksessa
liittyy
nikotiinikorvaushoitotuotteiden
tarkoituksenmukaiseen käytön ohjaukseen sekä reseptilääkkeiden neuvontaan. Osa apteekeista
tarjoaa asiakkaille erityispalveluna yksilöllistä tupakasta vieroituspalvelua (viisivaiheinen
motivoiva ohjaus, joka perustuu muutosvaihemalliin, transtheoretical model).
Tehtävän tavoite: Tutustua tupakasta vieroituksen ja nikotiinikorvaushoidon periaatteisiin ja
hahmottaa omaa ammatillista tehtävää korvaushoidon toteuttamisessa. Samalla palauttaa
mieleen lääkeaineen molekyylirakenteeseen liittyviä asioita, jotka vaikuttavat aineen
hyväksikäytettävyyteen erityisesti lääkehoidon onnistumisen ja lääkeneuvonnan
kannalta.

N
CH3

N

Nikotiini
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a) Nikotiinipurukumin käyttöohjeessa mainitaan, että samanaikainen happamien juomien, esim.
tuoremehun, nauttiminen voi vähentää lääkeaineen imeytymistä suun limakalvolta. Selitä, mistä
tämä johtuu.

b) Tutustu Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Käypä hoito -suositukseen, Suomen
Apteekkariliiton
tuottamaan
tupakasta
vieroitusmateriaaliin
ja
Duodecimin
pitkäaikaissairaudet -osion teokseen Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. Voit hyödyntää myös
Moodlessa olevaa materiaalia tehtävän toteuttamisessa.




Selvitä, mitä toimenpiteitä opetusapteekissasi on tehty tupakasta vieroituspalvelujen
toteuttamiseksi ja mikä on nykykäytäntö.
Selvitä, onko harjoittelupaikkakunnallasi savuttomia verkostoja, miten ne toimivat ja
onko opetusapteekkisi mukana verkostossa.
Selvitä, mitä valmisteita on saatavilla reseptillä tupakasta vieroitukseen, miten ne
vaikuttavat ja mitä niiden käytössä on huomioitava.
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c) Suunnittele nikotiinikorvaushoito asiakkaalle Käypä hoito -suosituksen perusteella. Oppimisen
kannalta on suositeltavinta, että korvaushoito suunnitellaan todelliselle asiakkaalle. Asiakas voi
olla myös sukulainen, ystävä tai kuviteltu. Käytä hyväksi Fagerströmin testiä. Kirjaa suunnitelma
pohdintoineen ja perusteluineen. Kiinnitä huomiota etenkin:






asiakkaan elämäntilanteeseen
asiakkaan valmiuteen tehdä lopetuspäätös ja nikotiinikorvaushoidon tarpeeseen
osana tupakasta vieroitusta (vrt. päätöksenteon eri vaiheet)
korvaushoitotuotteiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön (riippuvuuden
voimakkuus, hoidon vaihe)
muihin lopettamiskeinoihin sekä
muihin asioihin, jotka vaikuttavat hoidon onnistumiseen

Tukilukemista:
Kelan tutkimusblogi (Kurko T, Saastamoinen L): Nikotiini on Suomen myydyin lääkeaine.
Kurko T: Deregulation of Nicotine Replacement Therapy Products in Finland : Reasons for Pharmaceutical Policy Changes
and Reflections on Smoking Cessation Practices. Väitöskirja. Helsingin yliopisto 2015
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2.3 Lääkemuodon vaikutus
Tehtävä 10
Tehtävän tavoite: Pohtia lääkemuodon vaikutusta lääkevalmisteen toimintaan.
a) Useista lääkeaineista löytyy markkinoilta hyvin erilaisia lääkemuotoja. Kirjaa kaikki Suomessa
myyntiluvalliset diklofenaakkia sisältävät lääkemuodot sekä minkälaiseen vaivaan mitäkin
lääkemuotoa käyttäisit. Kun pohdit lääkevalmisteen käyttöä, mieti erityisesti lääkemuodon
vaikutusta lääkeaineen vapautumiseen, esim. välitön lääkeaineen vapautuminen tai pitkitetty
lääkeaineen vapautuminen, paikallinen vaikutus jne., ja miten tämä vaikuttaa valmisteen
käyttöindikaatioon.

b) Lääkkeen vaikuttavan aineen ominaisuuksista ja toivotusta vaikutuksesta riippuen lääkkeen
annostelumuoto voi olla hyvin erilainen. Selvitä Euroopan Farmakopean ja Fimean
Lääkemuotomonografioiden perusteella, minkälaisia eri tablettimuotoja on olemassa ja listaa ne
kaikki tähän.
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c) Valitse ylle listaamistasi tablettimuodoista viisi erilaista. Täytä sen jälkeen alla olevaan
taulukkoon markkinoilla olevia tuotteita miettien erityisesti tablettimuodon vaikutusta
lääkeaineen vapautumiskäyttäytymiseen, ja miksi kyseinen vapautumisprofiili on tärkeää
indikoidun sairauden hoidossa, ensimmäisellä rivillä on esimerkkinä Nitro-resoribletit:

Tablettimuoto

Valmiste

Lääkeaine

Perustelut kyseisen tablettimuodon
valinnalle

Resoribletti

Nitro resoribletti

Glyseryylitrinitraatti

Lääkeaine imeytyy suun limakalvolta
nopeasti, jolloin myös vaste elimistössä
saadaan alkamaan nopeasti. Angina
pectoris -kivun hoidossa mahdollisimman
nopea vaikutus ja korkea lääkeainepitoisuus
on tavoiteltua.

Tukilukemista:
Euroopan farmakopea 8. painos, Tablettimonografia
Fimea, Kansallinen farmakopea-aineisto, Lääkemuotomonografiat
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2.4 Lääkehoidon arviointi
Tehtävä 11: Lääkehoidon arviointi
Tavoite: Oppia tekemään lääkehoidon arviointi oikealle potilaalle ja oppia sen perusteella
tunnistamaan hoidollisesti merkittäviä ongelmia/riskejä lääkehoidossa, laatimaan perustellut
lääkitysmuutosehdotukset tiiviiksi yhteenvedoksi ja käymään ne läpi ensisijaisesti hoitavan
lääkärin kanssa (jos tämä ei ole mahdollista, hoitoon osallistuvan henkilökunnan ja/tai potilaan
kanssa). Tärkeä osa oppimista on myös oppia työskentelemään sekä hoitohenkilökunnan että
potilaiden kanssa.
Tehtävän sisältö: Lääkehoidon arviointi 1-3 henkilölle. Näistä vähintään yhden tulee sisältää
potilaan haastattelu ja arvioinnin läpikäynti ensisijaisesti lääkärin tai esim. kotihoidon
sairaanhoitajan ja/tai potilaan kanssa. Lyhyt yhteenveto/info harjoittelupaikassa ja mahdollisesti
hoitoyksikössä lääkehoidon arvioinnin perusteella.
Lue ennen harjoittelujakson alkua koko tehtävänanto huolella läpi, jotta saat kokonaiskäsityksen
tehtävän toteutuksesta (koskee sekä opiskelijaa että LHA-tutoria).
Lisäksi suositellaan katsomaan ennakkoon kevään 2020 opetusapteekkien neuvottelupäivän
tallenteesta (16 min) kokeneen LHA-tutorin proviisori, LHKA Sonja Kallion konkreettinen kuvaus,
miten hän on toteuttanut tehtävän omien opiskelijoidensa kanssa (Sonja on toiminut sekä
lähi- että etätutorina). Samasta tallenteesta kannattaa katsoa Heljä Mäkisen lyhyt esitys (10
min), jossa hän tarkastelee LHA-tehtävän käytännön toteutusta lukuvuonna 2018–2019
harjoittelussa olleilla Helsingin yliopiston opiskelijoilla (n=116). Esitys perustuu Heljän tekemään
farmaseutin lopputyöhön. Lopputyön pohjalta laadittiin tarkistuslista tehtävän toteuttamisen
avuksi (löytyy opiskelijan ohjeista). Molemmista esityksistä saa hyviä vinkkejä LHA-tehtävän
käytännön toteutukseen. Lisäksi apua ja ohjeistusta tehtävän toteuttamiseen saa 2.
harjoittelujakson infotilaisuudesta ja tämän tehtävän yhteydessä olevasta kirjallisuudesta,
erityisesti AATE-ryhmän LHA-osaamismäärittelyistä.
Työryhmä apteekkien ammatillisen toiminnan edistämiseksi (AATE): Lääkehoidon arvioinnin
osaamistavoitteet farmaseuteille ja proviisoreille eri toimintaympäristöihin. Dosis 33(3):199209, 2017.

Lääkehoidon arvioinnissa tarvitaan yhteistyötä potilaan hoitotiimin kanssa. Tehtävässä
kannattaakin hyödyntää jo olemassa olevaa yhteistyötä. Jos apteekilla ei ole entuudestaan
sellaisia yhteistyölääkäreitä, jotka voisivat osallistua lääkehoidon arviointitehtävän
toteutukseen, kannattaa lääkärin saatavuus varmentaa ajoissa, jopa jo ennen
harjoittelijan/opiskelijan saapumista apteekkiin.

Lääkehoidon arviointiosaaminen kehittyy asteittain
LHA-osaamisen kehittymistä voidaan kuvata pyramidimallin avulla (Kuva 1, AATE-ryhmä 2017,
Aronpuro ym. 2017). Farmaseutin koulutusohjelma on suunniteltu siten, että teoriaopinnoissa
saadaan perusosaamista lääkkeistä ja lääkehoidoista sekä lääkehoitojen toteutuksesta.
Harjoittelujaksot oppimistehtävineen ovat olennainen osa LHA-osaamisen kehittymistä. Oikealle
potilaalle/oikeille potilaille tehtävä LHA toisen harjoittelujakson aikana kokoaa osaamisen ja avaa
tietä potilaiden hoitoon osallistumiseen. Siksi on tärkeää toteuttaa LHA-tehtävä ohjeistuksen
mukaisesti siten, että siihen kuuluu potilaan haastattelu ja lääkityksen läpikäynti lääkärin
kanssa.

37

Kuva 1. Lääkehoidon arviointiosaamisen kehittymistä kuvaava pyramidimalli (mukaillen AATEryhmä 2017, Aronpuro ym. 2017).

Tehtävän toteutuksen suunnittelu (aloitetaan opetusapteekissa ennen opiskelijan
tuloa)
Tehtävänanto on joustava ja tehtävä voidaan toteuttaa harjoittelupaikan käytäntöjen
mukaisesti. Mikäli harjoittelupaikassa ei ole omia LHA-käytäntöjä, tehtävässä voi hyödyntää
Suomen Apteekkariliiton lääkehoidon arvioinnin tueksi luomia lomakkeita (esitieto-, haastatteluja raportointilomake). Lomakkeet löytyvät Salkusta ja harjoittelun Moodle -alueelta.

Aloittakaa tehtävän toteutuksen suunnittelu opetusapteekissa jo ennen opiskelijan tuloa.
Käyttäkää suunnittelussa apuna 1) kuvaa 2, jossa on esitetty LHA-tehtävän toteutuksessa
huomioon otettavia asioita sekä 2) tarkistuslistaa, joka löytyy opiskelijan ohjeista.

38

Kuva 2. Lääkehoidon arviointitehtävän toteutuksen suunnittelussa huomioon otettavaa
(mukaillen Aronpuro ym. 2017).

LHA-tutor tekee toteutussuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa harjoittelujakson alussa
(suunnitelmapohja alla). Suunnitelman tulee kattaa oppiminen, ajankäyttö ja käytännön
toteutus. Siihen kirjataan mm.



Tehtävän 8 yhdistäminen lääkehoidon arviointitehtävään (syvennetään tietämystä
sairauksista ja niiden lääkehoidoista). Tämän voi ottaa huomioon potilasta
valikoitaessa, mutta se ei ole välttämätöntä. Sairaudet, joihin keskitytään, voidaan
päättää myös sen perusteella, mitä sairauksia LHA-potilas sairastaa.



Potilaan valinta ja potilaan suostumus (suostumus kirjallisena, lomake löytyy
harjoittelun Moodle-alueelta). Jokaisella opiskelijalla tulee olla oma potilas / asiakas.
Jos samassa apteekissa on useampia opiskelijoita samanaikaisesti tekemässä LHAtehtävää, kullakin opiskelijalla tulisi olla oma potilas. Lääkehoidon arviointeja voi tehdä
yhdessä ja käydä niitä läpi ryhmässä. Tällöin opiskelijoilla on mahdollisuus oppia
useammasta tapauksesta ja oppia toisiltaan.



Jos mahdollista, suositeltavaa olisi tehdä lääkehoidon arviointi 1-3 henkilölle. Näistä
ainakin yhden tulee sisältää potilaan haastattelu (voi yhdistää tehtävään 25).
Arviointien määrä voidaan sopia opetusapteekkikohtaisesti. Minimitavoite on yksi
haastattelun sisältävä lääkehoidon arviointi.



Lääkehoidon arviointitehtävän tutorista päättäminen: löytyykö LHA-tutor
opetusapteekista tai muuta kautta omin keinoin (voi olla myös verkon kautta toimiva
”etätutor” tai äskettäin valmistunut farmaseutti / proviisori, jolla LHA-asiantuntijuus)
vai hankkiiko opiskelija tutorin yliopiston LHA-tutorverkoston kautta (lisäohjeet
harjoittelun Moodle-alueella).



Pitääkö opiskelija yhteenvedon lääkehoidon arvioinnista apteekissa vai mahdollisesti
myös yhteistyötaholle erikseen (voi yhdistää tehtävään 25).
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Suunnitelma LHA-tehtävän toteutuksesta
Opiskelija:
Harjoittelun vastuuhenkilö:
LHA-tehtävän tutor:
Apteekki:
Aika ja paikka:
LHA-tehtävän aikataulu vaiheittain (ks. edellä oleva kuva):

Arvioinnin perusteellisuus (mitkä tiedot potilaasta on käytettävissä ja miten niitä
hyödynnetään arvioinnissa, esim. ajantasainen lääkityslista, potilaan ja/tai hänen lääkehoidostaan
vastaavan haastattelu, mitä muita lääkehoidon kannalta tärkeitä potilastietoja on käytettävissä):

Potilaan/potilaiden valinta (Mistä ja millä perusteella potilas/potilaat valitaan? Ottakaa
valinnassa huomioon, miten perusteellinen lääkehoidon arviointi halutaan tehdä sekä opiskelijan
lääkehoito-osaaminen ja aikaisempi kokemus):

Mahdollinen taustatietojen hankinta potilaasta lääkehoidon arviointia
varten (esim. diagnoosit, laboratorioarvot. Mistä ja miten hankitaan?):

Lääkehoidon arviointiin liittyvä potilashaastattelu (Huom! vähintään
yhteen tulee kuulua haastattelu):
Potilashaastatteluun

valmistautuminen (Tutustu huolella potilaan lääkehoitoon ja
mahdollisiin muihin lääkehoidon kannalta tärkeisiin tietoihin. Tee tämän perusteella lista potilaan
kanssa keskusteltavista asioista. Sopikaa etukäteen tutorin kanssa myös siitä, miten keskustelussa
esille tulevat asiat kirjataan ylös, mitkä lääkitysongelmat voidaan mahdollisesti ratkaista keskustelun
aikana potilasta opastamalla ja mitkä vaativat esim. lääkärin/hoitajan kanssa neuvottelua
jatkotoimista). Kertaa etukäteen myös lääkehoidon arviointiin liittyvän hoidollisen haastattelun
periaatteet. Käytä apuna apteekissa mahdollisesti käytössä olevaa haastattelupohjaa, LOTTA-listaa,
iäkkäiden lääkehoidon riskimittaria, Apteekkariliiton haastattelulomaketta tai muuta vastaavaa.
Harjoittele LHA-potilaasi haastattelun toteuttamista ensin jonkun läheisesi kanssa ennen varsinaista
haastattelua (pilottihaastattelu). Muista poistaa kaikki potilaan tunnistetiedot.
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Haastattelun toteutus (muistisairailla tulee olla esim. omainen mukana).

Haastattelussa esille tulleiden tärkeiden asioiden kiteyttäminen, kirjaaminen ja
hyödyntäminen lääkehoidon arvioinnissa (käydään tutorin kanssa läpi heti
potilashaastattelun jälkeen tai viimeistään lääkehoidon arviointiyhteenvedon tekemisen yhteydessä).

Lääkehoidon arvioinnin tekeminen ja löydösten/suositusten käyminen läpi
(miten laaditaan, kenen kanssa käydään läpi, mahdollinen lääkitysmuutosten toteutus ja seuranta):

Infon pitäminen potilastapauksesta (kenelle, miten ja milloin):

Muuta LHA-tehtävään liittyvää:

Mihin sairauksiin ja niiden lääkehoitoon erityisesti syvennyit LHAtehtävässä (vähintään 2 sairautta):

41

Alla eriytetyt ohjeet opiskelijalle ja tutorille

OHJEET OPISKELIJALLE
Tehtävän sisältö: Lääkehoidon arviointi 1-3 henkilölle. Näistä vähintään yhden tulee sisältää
potilaan haastattelu ja arvioinnin läpikäynti lääkärin tai esim. kotihoidon sairaanhoitajan kanssa
ja/tai potilaan kanssa. Lyhyt yhteenveto/info harjoittelupaikassa ja mahdollisesti hoitoyksikössä
lääkehoidon arvioinnin perusteella.

VAIHE 1: Valmistautuminen lääkehoidon arvioinnin tekemiseen
Ota selville harjoittelupaikkaa sopiessasi, onko harjoittelupaikassasi LHA-tutor, joka voi avustaa
LHA-tehtävän toteutuksessa. Jos apteekissa ei ole omaa tutoria, selvitä, miten apteekissa
toivotaan tutorointi järjestettävän ja voitko itse olla siinä avuksi (esim. tarvitaanko etä-tutor
tiedekunnan LHA-tutorverkostosta). LHA-tutorina voi olla myös lääkäri tai äskettäin valmistunut
farmaseutti/proviisori, jolla on LHA-asiantuntijuus. Tutorin hankinta voi joskus viedä jonkin
verran aikaa, joten siihen kannattaa varautua.
Sovi palaveri LHA-tutorin kanssa, jossa:





Käydään läpi tehtävänanto.
Sovitaan aikataulusta ja ajankäytöstä sekä tehdään lyhyt kirjallinen suunnitelma
tehtävän toteutuksesta (edellinen sivu).
Sovitaan, mitä kautta tehdään henkilön/henkilöiden valinta lääkehoidon arviointiin.
Mietitään perusteellisuus, jolla lääkehoidon arviointi toteutetaan, ja mitä tietoa potilaasta
hankitaan ja miten se toteutetaan. Arvioinnissa voi soveltaa paikallisia käytäntöjä. Jos
sellaisia ei ole, voidaan toimia esim. Apteekkariliiton LHA-ohjeistuksia hyödyntäen
(Salkussa ja Moodlessa). Erilaisten lääkehoidon arviointikäytäntöjen sisältöä on kuvattu
AATE-ryhmän LHA-osaamistavoitteissa:
Työryhmä apteekkien ammatillisen toiminnan edistämiseksi (AATE): Lääkehoidon
arvioinnin osaamistavoitteet farmaseuteille ja proviisoreille eri toimintaympäristöihin. Dosis
33(3):199-209, 2017.





Sen jälkeen, kun tiedossasi on, mitä sairauksia LHA-potilaalla/potilailla on, varaa aikaa
ko. sairauksiin ja niiden lääkehoitoon perehtymiseen (max 2 sairautta). Käytä eri
tietolähteitä apuna (esim. Käypä hoito -suositukset ja Terveysportin tietokannat) (huom.
tehtävä 8). Kirjaa valittujen sairauksien määritelmät ja lääkehoito.
Perehdy itsenäisesti lääkehoidon arvioinnin kulkuun (miten toteutetaan). Käytä apuna
paikallisia ohjeistuksia sekä esim. seuraavia lähteitä:
Kokeneen LHA-tutorin proviisori, LHKA Sonja Kallion konkreettinen kuvaus, miten hän on
toteuttanut tehtävän omien opiskelijoidensa kanssa (16 min).
Työryhmä apteekkien ammatillisen toiminnan edistämiseksi (AATE): Lääkehoidon
arvioinnin osaamistavoitteet farmaseuteille ja proviisoreille eri toimintaympäristöihin.
Dosis 33(3):199-209, 2017.
Aronpuro K, Kähkönen A, Rouvinen M, Kiiski A, Pietilä K, Airaksinen M. Lääkehoidon
arviointiosaamisen kehittäminen farmasian tutkintoon kuuluvassa apteekkiharjoittelussa.
Dosis 33(1): 23-39, 2017.
Kähkönen A: Lääkitystiedon ajantasaistaminen ja lääkityksen turvatarkastus HYKS
syöpäkeskuksessa uro-onkologian poliklinikalla. Pro gradu –tutkielma. Helsingin
yliopisto 2017 (Moodlessa).
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VAIHE 2: Lääkehoidon arvioinnin tekeminen
Tähän vaiheeseen siirryttäessä sinulle on löytynyt sopiva/sopivia potilaita lääkehoidon arvioinnin
tekemistä varten. Muista suostumuslomake (pohja löytyy Moodlesta)!
Potilaan taustatiedot
Kun potilas/potilaat on valittu, kirjaa potilaan tiedot (jos harjoittelupaikassa ei ole omaa
lomaketta, käytä esim. Suomen Apteekkariliiton esitietolomaketta). Muista, että kyse on
luottamuksellisesta potilastiedosta ja tietoja koskee vaitiolovelvollisuus. Sinulla pitäisi olla
seuraavat potilasta koskevat taustatiedot, joita tarvitset lääkehoidon arvioinnissa:










sukupuoli ja ikä
pituus ja paino
sairaudet (diagnoosit) ja erityiskorvausnumerot
lääkitys ja lääkemuodot (myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät), varmista, että
käytössäsi olevat lääkitystiedot ovat ajantasaiset
lääkeallergiat ja muut yliherkkyydet
laboratorioarvot (vähintään GFR-arvo, varsinkin, jos kyseessä on iäkäs henkilö,
sovittava tapauskohtaisesti). Jos tietoja ei ole muutoin käytettävissä, potilas voi itse
hakea osan tiedoista Omakanta -palvelusta. (Voitte myös yhdessä potilaan kanssa
hänen luvallaan poimia tiedot Omakanta -palvelusta. Samalla voit perehdyttää hänet
Omakannan käyttöön).
Päivystyskäynnit tai toimintakyvyn muutokset viimeisen vuoden/puolen vuoden ajalta
lääkehoidon arvioinnin tavoitteet / perusteet (Miksi tehdään?)

Kokonaislääkitys
Perehdy potilaan lääkehoitoon (tehdään ajantasaisten lääkitystietojen perusteella):






Käytä










vaikuttavat aineet ja käyttötarkoitukset (onko kaikilla lääkkeillä käyttötarkoitus? onko
jokin vaiva, johon tulisi olla lääkehoito, mutta sitä ei ole käytössä?)
annostuksen oikeellisuus, ottoajankohdat, lääkemuodot
päällekkäisyydet, yhteisvaikutukset (hoidollisesti merkittävät)
iäkkäille soveltumattomat/varauksin sopivat lääkkeet (Fimean Lääke 75+, Beersin
kriteerit 2019)
haittavaikutuskuormat
lääkityksen sopivuus munuaisten toiminta huomioiden (Lääkkeet ja munuaiset)
apuna tietokantoja ja muita tietolähteitä tarpeen mukaan esim.
Lääkeaineinteraktiot ja -haitat
Lääkkeet ja munuaiset
Fimean Lääke 75+
Duodecim lääketietokanta
Salko
Käypä hoito
laboratoriokäsikirja (esim. HUSLab)
Beersin kriteerit
Kivelä S-L: Vanhusten lääkehoito sekä Kapseli 35 Iäkkäiden lääkehoito.

Suunnittele tietokantojen käyttö tilanteen mukaan (mm. onko kyseessä iäkäs henkilö).
Muista, että sähköiset tietokannat avustavat lääkehoidon arvioinnissa, mutta
tiedon soveltaminen tulee aina tehdä potilaskohtaisesti. Kirjaa ylös havaintosi
lääkehoidosta lyhyine perusteluineen ja tietolähteineen. Käy ne tutorisi kanssa läpi. Mitä
asioita nousee otettavaksi esille potilaan haastattelussa?
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Potilaan haastattelu ja siihen valmistautuminen
Ainakin yhteen lääkehoidon arviointiin tulee kuulua myös potilaan haastattelu. Muistakaa sopia
potilaan haastatteluaika etukäteen (huom. tehtävä 25).
Valmistaudu potilaan haastatteluun käymällä läpi hänen sairaus- ja lääkitystietonsa. Poimi niistä
asioita, joita haluat tarkentaa potilaan kanssa keskustelemalla. Haastattelun avulla voit myös
varmentaa, vastaako käytössäsi oleva lääkityslista henkilön todellisuudessa käyttämiä lääkkeitä.
Lisäksi haastattelun yhteydessä voit neuvoa lääkkeiden käyttöä ja mahdollisesti ratkaista jo osan
lääkehoito-ongelmista. Haastattelussa voit käyttää apteekin omaa haastattelukäytäntöä,
Suomen Apteekkariliiton haastattelurunkoa (löytyy Salkusta ja Moodlesta) tai soveltuvin osin
esim. iäkkäiden lääkityksen riskienarviointimittaria (Dimitrow ym. 2016), LOTTA -tarkistuslistaa
tai paikallisia haastatteluohjeistuksia. Kertaa myös hoidollisen haastattelun periaatteet (esim.
Jyrkkä ym. 2017). Harjoittele haastattelun toteuttamista ensin jonkun läheisesi kanssa ennen
varsinaista LHA-potilaasi haastattelua (pilottihaastattelu) (muista poistaa kaikki potilaan
tunnistetiedot).
Dimitrow M, Leikola S, Puustinen J, Airaksinen M, Kivelä S-L. Iäkkään lääkehoidon
riskien arviointimittari kotihoidon lähi- ja perushoitajille. Yleislääkäri 31(5), 23–29, 2016
(Moodlessa)
Jyrkkä A, Kaitala S, Aarnio H, Airaksinen M, Toivo T. Kliininen haastattelu osana
lääkehoitojen arviointeja ja omahoidon tukemista. Dosis 33(1): 22-39, 2017.

Hoidollisesti merkittävät huomiot lääkityksestä ja tarvittavat toimenpiteet
Haastattelun jälkeen:







Keskustele tutorin kanssa lääkehoitoon liittyvistä huomioistasi.
Pohtikaa yhdessä potilaan lääkehoidon tilaa.
Tee kaikkien esiin tulleiden asioiden ja havaintojen pohjalta kirjallinen arvio potilaan
lääkehoidosta, johon kirjaat hoidollisesti merkittävät huomiosi. Perustele mielestäsi
tarpeelliset muutosehdotukset ja käytä lähdeviitteitä.
Mitä kaikkea saitte ratkaistua jo haastattelun aikana?
Paikallisen toimintamallin mukaisesti ollaan yhteyksissä hoitavaan lääkäriin ja hoitajiin
arvioinnin löydösten läpikäymiseksi (erityisesti jos hoidollisesti merkittäviä ongelmia
lääkityksessä).
Sovi tutorin kanssa, käydäänkö lääkehoidon arvioinnin yhteenveto läpi myös potilaan
kanssa ja jos käydään, miten se toteutetaan.

Yhteenveto lääkehoidon arvioinnista (lääkärin tapaamisen valmistelu, potilaan kanssa
yhteenvedon läpikäymisen valmistelu ja lääkärin tapaaminen tai yhteistyö lääkärin kanssa
muilla tavoin)
Kirjaa potilaasta ainakin seuraavat asiat selkeäksi, tiiviiksi yhteenvedoksi (Jos
harjoittelupaikassa ei ole omaa lomaketta, voit hyödyntää Suomen Apteekkariliiton
yhteenvetolomaketta, Yliopiston Apteekissa harjoittelevat voivat hyödyntää YA:n omaa):





Henkilön taustatiedot ja diagnoosit (tiedossa olevat)
Kokonaislääkitys arvioinnin alussa (lääke, vahvuus, annos, käyttötarkoitus,
lääkemuodot, kirjaa myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät siinä laajuudessa kuin ovat
tiedossa) esim. päivitetty kotilääkityslista
Käytön säännöllisyys ja pituus: 1) onko jatkuvassa käytössä -> kuinka kauan ollut
käytössä, 2) kuurina tai muutoin määräaikaisesti -> kuinka pitkään ollut käytössä, 3)
tarvittaessa otettava
Laboratoriotulokset ja viitearvot, myös GFR, varsinkin, jos iäkkäämpi henkilö
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Potilaan ja/tai omaisen/hoitajan haastattelussa esiin tulleet asiat
Tietokantojen avulla tunnistetut hoidollisesti merkittävät riskit/ongelmat (mm.
yhteisvaikutukset, haittavaikutuskuorma)
Edellä kuvatun aineiston perusteella tehdyssä lääkehoidon arvioinnissa esille nousseet
hoidollisesti merkittävät riskit/ongelmat, joihin tulisi puuttua. Listaa yhteenvetoon
hoidollisesti merkittävimmät huomiot ja muutosehdotukset lyhyesti perusteltuina
tärkeysjärjestyksessä (=sellaiset, joista tulisi keskustella lääkärin kanssa ja saada
hänen päätöksensä). Jos ehdotat esim. lääkkeen vaihtamista sinun tulee ehdottaa tilalle
toista lääkettä ja perustella lyhyesti, miksi juuri kyseinen lääke olisi sopivampi kuin
potilaalla käytössä oleva. Kirjaa muutosehdotukset lääkäriä varten mahdollisimman
konkreettiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi.
Arvioinnin perusteella tehdyt päätökset muutoksista lääkehoitoon ja muutosten
toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta (yhteistyölääkärin tekemät päätökset
lääkitysmuutoksista, vastuutahot niiden toteutukseen, mahdollisen seurantatapaamisen
tarve ja toteutustapa)
Käyttämäsi tietolähteet

Huomaathan, että lääkärille tarkoitettu yhteenveto poikkeaa huomattavasti potilaalle
tarkoitetusta yhteenvedosta. Pohdi raportointitapojen eroja ja jos mahdollista, harjoittele
molempien laatimista.
Kun lääkehoidon arviointitehtävä on saatu päätökseen, LHA-tutorisi tarkastaa ja hyväksyy
tekemäsi lääkehoidon arvioinnin ja antaa sinulle palautetta tehtävän onnistumisesta.
Käytä apunasi alla olevaa tarkistuslistaa tehtävän tekemisessä. Tarkistuslistan on laatinut
farmasian opiskelija Heljä Mäkinen osana farmaseutin lopputyötään keväällä 2020 (jatkokehitys
kevään 2020 opetusapteekkien neuvottelupäivässä ja tiedekunnassa).

TARKISTUSLISTA

√

1) POTILAAN TAUSTATIEDOT
a) Ikä
b) Sukupuoli
c)

Pituus ja paino

d) Diagnoosit
e) Erityiskorvausnumerot
f)

Lääkeaineallergiat ja yliherkkyydet

g) GFR-arvo (Mikäli ei ole saatavilla, huomioi munuaistoiminnan heikkeneminen
h) Muut laboratorioarvot ja mahdolliset seuranta-arvot/-tiedot (Esim. verenpaine-arvot)
i)

Päivystyskäynnit tai toimintakyvyn muutokset viimeisen vuoden/puolen vuoden ajalta

j)

Lääkehoidon arvioinnin tavoitteet / perusteet (Miksi tehdään?)

2) KOKONAISLÄÄKITYS (Liitä ajantasainen lääkityslista)
a) Käytössä olevat reseptivalmisteet, itsehoitolääkkeet, ravintolisät
b) Lääkemuodot
c)

Vahvuudet

d) Annostukset
e) Käyttötarkoitukset
f)

Käytön säännöllisyys (Onko lääke tarvittaessa, säännöllisesti vai kuurina otettava?)

g) Käytön kesto (Kuinka kauan lääke on ollut käytössä?)
h) Lääkehoidon tavoite
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3) POTILAAN HAASTATTELU
a) Valmistaudu huolella haastatteluun (tee pilottihaastattelu)
b) Haastattelukysymykset / Keskustelussa läpikäytävät asiat (Voit hyödyntää valmista
haastattelurunkoa) (Varmista, että ymmärrät mitä kysytään ja miksi, mikä on tärkeää juuri
tämän potilaan kohdalla eli mitä painotetaan)
c)

Kirjaa haastattelussa esiin tulleet huomiot

4) HOIDOLLISESTI MERKITTÄVÄT HUOMIOT LÄÄKITYKSESTÄ JA TARVITTAVAT
TOIMENPITEET
a) Hoitovaste (saavutetaanko lääkkeellä toivottu hoitotulos?)
b) Hoidollisesti merkittävät haittavaikutukset ja haittakuormat
c)

Hoidollisesti merkittävät yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet

d) Ongelmat lääkkeen ottamisessa
e) Ongelmat lääkehoitoon sitoutumisessa ja omahoidossa
f)

Muut lääkehoitoon liittyvät ongelmat

g) Mainitse, jos oireiden tai diagnoosien perusteella puuttuu jokin lääkitys
h) Mainitse, jos jollekin lääkkeelle puuttuu diagnoosi tai käyttötarkoitus
i)

Muutosehdotukset lääkärille (perustele huomiot ja muutosehdotukset)

5) LÄÄKÄRIN TAPAAMISEN VALMISTELU
a) Laadi yhteenveto lääkärille, jossa on muutosehdotukset perusteluineen
b) Kiteytä lääkärin kanssa keskusteltavat asiat

6) POTILAAN KANSSA YHTEENVEDON LÄPIKÄYMISEN VALMISTELU
a) Laadi yhteenveto potilaalle
b) Kiteytä potilaan kanssa keskusteltavat asiat

7) LÄÄKÄRIN TAPAAMINEN TAI YHTEISTYÖ LÄÄKÄRIN KANSSA MUILLA TAVOIN
a) Potilaan tilanteen läpikäynti
b) Päätökset lääkehoidon muutoksista
c) Päätökset muutosten toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta (Vastuunjako)
d) Sopiminen yhteistyöstä potilaan kanssa (Potilaan osallistaminen mahdollisiin lääkehoidon
muutoksiin)

8) LÄÄKEHOIDON ARVIOINNISSA KÄYTTÄMÄSI TIETOLÄHTEET JA
TIETOKANNAT

VAIHE 3: Infon pitäminen apteekissa arviointitapauksesta
Tutorin kanssa sovitaan arviointitapauksen yhteenvedon läpikäymisen (koulutusinfo)
ajankohdasta ja sisällöstä. Yhteenveto laaditaan anonyymisti perusteellisimmin toteutetusta
lääkehoidon arvioinnista tai potilastapauksesta, josta on eniten hyötyä oppimisen näkökulmasta
toimipaikalla (esim. sisältää haitallisia lääkekuormia, hoidollisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia
tai muita lääkitysongelmia). Mahdollisuuksien mukaan käy yhteenveto läpi myös yhteistyötahon
toimipisteessä (huom. tehtävä 25). Muista, että kyse on luottamuksellisesta potilastiedosta
(muista mm. poistaa potilaan tunnistetiedot).
VAIHE 4: Palauta Moodle-alueelle perusteellisin tekemäsi, LHA-tutorin tarkastama
lääkehoidon arviointi. Poista yhteenvedosta viimeistään tässä vaiheessa kaikki
potilaan henkilö- ja tunnistetiedot.
VAIHE 5: Käy tekemässä itsearviointi lääkehoidon arviointiosaamisestasi
e-lomakkeella
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OHJEET TUTORILLE
Tutorina voi toimia LHA-asiantuntija, LHKA/OF-erityispätevyyden suorittanut tai lääkäri. Tutor
voi toimia samalla työpaikalla tai etänä.
Katso aluksi kokeneen LHA-tutorin, proviisori, LHKA Sonja Kallion konkreettinen kuvaus, miten
hän on toteuttanut tehtävän omien opiskelijoidensa kanssa (16 min).
LHA-tutorin tehtävät:
 avustaa LHA-tehtävän toteutuksen suunnittelussa, aikataulun laatimisessa ja
noudattamisessa (ks. kuva sivulla 39 sekä suunnitelman laatimispohja sivuilla 40-41)
 ohjata ja tukea opiskelijaa LHA-tehtävän suorittamisessa
 opastaa käytännön työskentelyyn muiden hoitotiimiläisten ja potilaiden kanssa
 tutustuttaa apteekin/paikkakunnan lääkehoidon arviointikäytäntöihin
 etsiä sopivat potilaat (1-3) tarvittaessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon
toimijoiden kanssa
 avustaa potilashaastatteluun valmistautumisessa ja läsnäolo ja tuki haastattelun
aikana. Kun tehtävää ohjaa etätutor, haastattelussa voi olla opiskelijan tukena myös
haastattelun periaatteet tunteva farmaseutti tai proviisori opetusapteekista tai potilaan
tunteva hoitaja.
 auttaa opiskelijaa tunnistamaan hoidollisesti kaikkein merkittävimmät ongelmat/riskit
lääkehoidosta ja opastaa, mitä niille on käytännössä tehtävissä (ratkaisujen löytäminen
ja mahdollisten lääkitysmuutosten toteuttaminen)
 opastaa arvioinnin yhteenvedon laatimisessa purkupalaveria varten ja potilaalle
 avustaa/osallistuu mahdolliseen purkupalaveriin lääkärin kanssa
 avustaa tarvittaessa LHA-tapausinfon järjestämisessä apteekin
henkilökunnalle/yhteistyötaholle
 arvioi opiskelijan LHA-osaamisen (ks. alla vaihe 4)
VAIHE 1: Aloituspalaveri opiskelijan kanssa
 käydään läpi tehtävänanto
 sovitaan, millä tavalla ja mistä rekrytoidaan henkilöt, joiden lääkehoito arvioidaan
 sovitaan aikataulusta ja ajankäytöstä
 Mietitään lääkehoidon arvioinnin perusteellisuus, jolla tehtävä toteutetaan
 valitaan sairaudet (vähintään kaksi), joihin perehdytään tässä tehtävässä
syvällisemmin (ottakaa huomioon hoitosuosituksiin liittyvä tehtävä 8), jos on
etukäteen tiedossa, mitä sairauksia LHA-potilaalla/potilailla on (muutoin vasta,
kun potilas valittu)
 opiskelija laatii LHA-tehtävän toteutussuunnitelman palaverin perusteella
(käyttäkää sivulla 39 olevaa kuvaa ja sivuilla 40-41 olevaa laatimispohjaa apuna)
 Käyttäkää suunnittelussa apuna kuvaa 2, jossa on esitetty LHA-tehtävän
toteutuksessa huomioon otettavia asioita, ja tehtävän toteutuksen avuksi
luotua tarkistuslistaa (löytyy opiskelijan ohjeista).

Palaverin jälkeen tutor sopii yhteistyötahon kanssa potilaan valinnasta mahdollisimman pian.
Tutor hankkii potilaan ja hänen lääkehoitoaan koskevat tiedot opiskelijan käyttöön. Tässä voi
käyttää apuna omaa lomakepohjaa tai Suomen Apteekkariliiton esitietolomakepohjaa (Saatavilla
Salkussa ja Moodlessa).
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VAIHE 2: Sovi potilaan haastatteluaika yhteistyötahon kanssa (huom. tehtävä 25).
Ennen haastattelua:
 käy läpi opiskelijan kanssa hoidollisesti merkittävät huomiot potilaan lääkehoidossa
 käy läpi kliinisen haastattelun periaatteita ja haastattelun kulku opiskelijan kanssa
 käyttäkää apuna seuraavaa artikkelia:
Jyrkkä A, Kaitala S, Aarnio H, Airaksinen M, Toivo T. Kliininen haastattelu osana
lääkehoitojen arviointeja ja omahoidon tukemista. Dosis 33(1): 22-39, 2017.

käykää läpi Suomen Apteekkariliiton haastattelupohja ja hyödyntäkää sitä
tai muuta vastaavaa pohjaa haastattelun runkona (Saatavilla Salkussa ja
Moodlessa).
ole mukana haastattelutilanteessa, jossa toimit taustatukena opiskelijalle. Kun tehtävää
ohjaa etätutor, haastattelussa voi olla opiskelijan tukena myös haastattelun periaatteet
tunteva farmaseutti tai proviisori opetusapteekista tai potilaan tunteva hoitaja.




Haastattelun jälkeen:
 Keskustele opiskelijan kanssa potilaan lääkehoitoon liittyvistä huomioista ja mitä niille
tulisi tehdä. Laatikaa suositukset lääkitysmuutoksiksi, jos hoidollisesti merkittäviä
lääkitysongelmia löytyy. Laittakaa mahdolliset muutostarpeet tärkeysjärjestykseen.
Miettikää yhdessä, kuinka muutokset voisi käytännössä toteuttaa (esim. lääkkeen
lopetus: kuka huolehtii purkuaikataulusta ja potilaan voinnin seuraamisesta, kehen
potilas ottaa yhteyttä). Toimikaa paikallisten käytäntöjen mukaan ja olkaa yhteydessä
lääkäriin, mikäli mahdollista, jos arvioinnissa nousee esille muutostarpeita lääkehoitoon.
Käykää läpi, miten lääkärille tarkoitettu yhteenveto poikkeaa potilaalle tarkoitetusta.
Voitte hyödyntää esim. Suomen Apteekkariliiton tai Yliopiston Apteekin yhteenvetopohjaa
tai vastaavaa.
 Hyväksy opiskelijan tekemä lääkehoidon arviointi tai pyydä siihen täydennystä.
 Varmista, että lääkehoidon arviointi käydään läpi myös potilaan ja/tai hänen omaisensa
kanssa läpi.

VAIHE 3: Sovi opiskelijan kanssa lääkehoidon arvioinnista pidettävän koulutusinfon
toteutuksesta toimipaikalla (sisältö ja ajankohta). Huomioikaa toimipaikan koulutus- ja
osaamistarpeet. Mikäli mahdollista, kutsukaa yhteistyötahon henkilökuntaa mukaan apteekissa
järjestettävään tilaisuuteen tai opiskelija voi käydä läpi saman yhteenvedon yhteistyötahon
omassa palaverissa/tilaisuudessa (huom. tehtävä 25).

VAIHE 4: Käy kirjaamassa arvio opiskelijan LHA-osaamisesta tehtävän
toteuttamisessa e-lomakkeella

Lääkehoidon arviointitehtävän ohjeistuksen ovat laatineet osastofarmasian erityispätevyyden
suorittaneet proviisoriopiskelijat (nykyiset proviisorit) Kirsi Aronpuro, Asta Kähkönen ja
Marketta Rouvinen osana sosiaalifarmasian syventäviä opintojaan keväällä 2016 (ks. myös
Dosis 1/2017) Jatkotyöstö tiedekunnassa, viimeisin päivitys 2019-2020 (Heidi Mikkola, Annika
Kiiski, Heljä Mäkinen, Marja Airaksinen).
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2.5 Lääkehoidon riskien tunnistaminen ja hallinta
Tehtävä 12: Lääkehoidon riskien tunnistaminen ja hallinta
Tavoite: Arvioida oma osaaminen lääkehoitojen riskien tunnistamisessa ja hallinnassa.
Käy arvioimassa osaamisesi täyttämällä e-lomake kahden viimeisen harjoitteluviikon aikana.
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3. Apteekin talous ja johtaminen

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on:


oppia tuntemaan apteekin johtamisen ja hoitamisen periaatteita ja käytäntöjä



oppia hahmottamaan logistiikan ja tietojärjestelmien merkitystä apteekin koko
toiminnassa



oppia tuntemaan järjestelmälähtöisiä toimenpiteitä ja käytäntöjä lääkitysturvallisuuden
varmistamiseksi apteekissa



oppia tuntemaan apteekin laatujärjestelmän toimintaa käytännössä (mm. toimintaohjeet,
dokumentointi, raportointi) ja miten sitä hyödynnetään



oppia apteekinhoitoon liittyviä käytäntöjä



oppia apteekin strategiatyöhön ja liiketoimintaan liittyviä periaatteita



oppia apteekin henkilöstöhallintoon, osaamisen kehittämiseen ja sisäiseen viestintään
liittyviä käytäntöjä



oppia sidosryhmäyhteistyön, markkinoinnin ja terveydenhuoltoyhteystyön toteutusta
apteekissa johtamisen näkökulmasta

Apteekin talous ja johtaminen -osio koostuu apteekin hoitamisesta, strategisesta johtamisesta
ja taloudesta, laatutyöstä, henkilöstö-, osaamisen- ja itsensä johtamisesta sekä apteekin
sidosryhmäyhteistyöstä. Osiossa on opetusapteekissa yhdessä vastuuhenkilön tai hänen
nimeänsä perehdyttäjän kanssa läpi käytäviä perehdytyslistoja ja pohdinta / syventäviä /
soveltavia tehtäviä. Osassa pohdintatehtävistä on hyvä käydä keskustelua ensin yhdessä, jonka
jälkeen opiskelija vielä jatkaa tehtävän työstämistä itsenäisesti (tai toisinpäin). Tarkemmat
ohjeet löytyvät kunkin tehtävän yhteydestä. Osion alkuun on koottu aihepiiriin liittyvää
kirjallisuutta, jota voi hyödyntää tarpeen mukaan tehtäviä tehdessä.
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AIHEPIIRIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA:
Apteekkariliiton apteekinhoitoon ja johtamiseen liittyvät kirjat:

Jalonen H: Kannattava apteekki, PharmaPress Oy, 2015

Apteekkarin käsikirja, PharmaPress Oy, 2019
Johtamiseen liittyvää peruskirjallisuutta

Rämö A: Yksinkertaista johtajuutta arvostaen, Suomen Liikekirjat, 2014

Hiltunen A: Johtamisen taito, Sanoma Pro, 2012

Hiltunen A: Johtamisesta. Talentum pro, Helsinki, 2015

Kamensky M: Strateginen johtaminen: menestyksen timantti, Talentum Media Oy, 2014

Kaplan R, Norton D: Strategialähtöinen organisaatio, Talentum Media Oy, 2002 (2. painos)

Kupias P, Salo M: Mentorointi. Talentum. Helsinki 2014.

Kupias P, Peltola R, Saloranta P: Onnistu palautteessa. WSOYpro. Helsinki 2013 (2. painos).

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014–
2017. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2019:
Oppiva organisaatio ja jaettu johtajuus

Palojoki S: Alaisena apteekissa - transformationaalisen johtamistavan esiintyminen ja
mahdollisuudet apteekissa. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2008

Saario H: Esimiehenä apteekissa – jaetun johtajuuden mahdollisuudet, 2013

Rämö A: Ajatuksia johtamisesta.
Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot, PD, projektityöraportit/HY ja UEF
HY kirjaston sivulta / UEF)mm:

Viitala A: Esimiestyöskentelyn vaikutus apteekissa työskentelevien farmaseuttien työhyvinvointiin
(2014)
Lääkkeiden ympäristövaikutukset

International Pharmaceutical Federation (FIP): Green Pharmacy Practice - Report for Pharmacists.
2015

Generation Green (HY)
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3.1. Apteekin hoitaminen
Tehtävä 13
Tehtävän tavoite: Ymmärtää apteekin jokapäiväiseen toimintaan liittyvät käytänteet, joista
osa määräytyy säädösten kautta.
Alla olevaan listaan on koottu lakipohjaisia määräaikaisvelvoitteita, jotka liittyvät apteekin
toimintaan. Kuittaa itsellesi listaan, kun olet käynyt läpi asian perehdyttäjän kanssa. Voitte
hyödyntää tehtävän läpikäymisessä esim. Apteekkarin käsikirjaa (PharmaPress Oy 2019).
Perehdy seuraaviin asioihin:

● Apteekkarin vastuut ja velvoitteet (kts. lääkelaki), käyty läpi: ______
● Apteekin hoitomääräys ja sen kautta määräytyvät tehtävät, käyty läpi: ______
● Apteekin toimintaa koskevat muut viranomaissäädökset käytännön näkökulmasta, käyty
läpi: ____
● Kirjanpitovelvollisuus, käyty läpi: ______
● Apteekin toimintaa koskevat vakuutukset ja huoltosopimukset, käyty läpi: ______
● Tuotteiden tilausta ja varaston ylläpitoa koskevat periaatteet, käyty läpi: ______
● Lääkevalmistus / sopimusvalmistus, käyty läpi: ______
● Apteekkitarkastus, käyty läpi: ______
● Apteekkarin vaihdos ja siihen liittyvät käytänteet, käyty läpi: _____

Muuta (esim. apteekin palvelupisteen, sivuapteekin ja verkkoapteekin toiminta ja tarkastus)
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3.2. Apteekin strateginen johtaminen ja talous
Tehtävä 14
Tehtävän tavoite: Auttaa hahmottamaan apteekin toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelua ja
strategiatyötä, toimintasuunnitelman/strategian toteuttamista ja toteutumisen seurantaa sekä
näiden vaikutusta apteekin talouteen.
Tutustu harjoittelun aikana seuraaviin apteekin johtamiseen liittyviin asioihin ja keskustele niistä
apteekkarin ja / tai muun perehdyttäjän kanssa. Tehtävän läpikäymiseen ei tarvitse käyttää ko.
apteekin talouslukuja, vaan käsitellä apteekin talouden periaatteita ja sen suunnittelua
yleisemmällä tasolla. Apteekin vastuuhenkilö voi myös harkintansa mukaan antaa opiskelijalle
aihealueisiin liittyviä tehtäviä työkirjassa olevien tehtävien lisäksi.
Apteekin strategiatyö ja toiminnan suunnittelu
● Onko apteekilla pitkäjänteinen toimintasuunnitelma tai strategia, käyty läpi:______
● Minkälaisia asioita se painottaa (mihin erityisesti halutaan tähdätä toiminnassa
esim. palvelut, asiakasryhmät, tuoteryhmät), käyty läpi:______
● Apteekin talouden pitkäjänteinen suunnittelu ja siihen liittyvät tekijät, käyty läpi:______
● Mistä koostuvat apteekin tulot ja menot ja miten niihin voi vaikuttaa? käyty läpi:______
● Tuloslaskelman rakenne (prosenttiosuudet), käyty läpi:_____
● Apteekin myyntikatteen muodostuminen, käyty läpi:______
● Apteekin käyttökatteen muodostuminen, käyty läpi:______
Apuna voi käyttää Apteekkariliiton tehtäväpakettia, josta löytyy mm.
esimerkki apteekin tuloslaskelmasta ja ohjeet sen tulkintaan:
● Apteekkivero, käyty läpi:______
● Varastonvalvonnan hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, käyty läpi:______
● Apteekin liiketoimintaan liittyvä markkinointi, käyty läpi:______
● Markkinointikanavat (mm. sosiaalinen media), erilaiset kampanjat (mm.
myynti- ja palvelukampanjat), alennukset, käyty läpi:______
● Strategiaa tukeva sidosryhmäyhteistyö, käyty läpi:______
● Apteekkien markkinointiketjujen merkitys, käyty läpi _____________
● Palvelu- ja myynninjohtaminen, käyty läpi:______
● Lääkitysturvallisuuden johtaminen (auditoinnit, lääkitys ja toimituspoikkeamista oppiminen ja
ennaltaehkäisy), käyty läpi:______
● Mikä strateginen merkitys sisäisellä ja ulkoisella lääkitysturvallisuustyöllä on
apteekille?

Perehdytty: ____/______ ________________________
(perehdyttäjä)
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Tehtävä 15
Tehtävän tavoite: Ymmärtää apteekin strategiatyö prosessina.
a) Käykää yhdessä läpi, millaisia pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia apteekilla/apteekin
johdolla on toiminnan kehittämiseksi esimerkiksi seuraavan 5 vuoden aikana. Vaikka
apteekilla ei olisi strategiaa, pohdi, miten itse kehittäisit toimintaa ja millaisia suunnitelmia
tekisit ja miksi. Huomioi tehtävässä, miten strategia on suunniteltu/valmisteltu, mikä on sen
sisältö, mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla strategiaa toteutetaan, ja miten toteutumista
seurataan.

b) Tutustu oman harjoitteluapteekin verkkosivuihin ja lisäksi 1-2 muun apteekin sivuihin. Kirjaa
ylös, minkä apteekkien sivuilla kävit. Mitä voit päätellä apteekin strategisista painoalueista
sivujen viestinnän perusteella. Minkälaisia strategisia painoalueita löysit?

Tehtävä 16
Tehtävän tavoite: Tutustua apteekin työehtosopimukseen ja sen soveltamiseen käytännössä.
Ymmärtää palkan määräytymisperusteet.
Laske harjoittelujaksosi viimeisen kuukauden palkka yhdessä palkanlaskennasta vastaavan
henkilön kanssa (tai käykää läpi palkan määräytymisperusteet ja palkasta vähennettävät
veroluontoiset maksut esim. työttömyysturvavakuutus, verot ja eläkevakuutusmaksut, jos
palkanlaskenta hoidetaan tilitoimistossa)
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3.3. Apteekin laatutyö
Tehtävä 17
Tehtävän tavoite: Auttaa hahmottamaan apteekin laatutyötä ja sen merkitystä apteekin arjen
pyörittämisessä.
Tutustu harjoittelun aikana seuraaviin apteekin laatutyöhön liittyviin asioihin ja keskustele niistä
apteekkarin ja / tai muun perehdyttäjän kanssa. Apteekin vastuuhenkilö voi myös harkintansa
mukaan antaa opiskelijalle aihealueisiin liittyviä tehtäviä työkirjassa olevien tehtävien lisäksi.

Apteekin laatutyö
● Mitä laatutyö tarkoittaa (minkälaisiin toimintoihin se liittyy)?, käyty läpi:_____
● Mikä on laatutyön merkitys apteekin ja henkilökunnan toiminnalle (hyöty)?, käyty läpi:_____
● Apteekin toimintaa koskevan laatutyön periaatteet, käyty läpi:_____
● Millaisia erilaisia laatujärjestelmiä on? Mikä on harjoitteluapteekissa käytössä?, käyty
läpi:_____
● Mitä laatutyö edellyttää henkilökunnalta? entä apteekin johdolta?, käyty läpi:_____
● Prosessien kuvaaminen, toimintaohjeet, käyty läpi:_____
● Tietoturvatyö / tietosuoja, kuinka valvotaan (omavalvonta suunnitelma), käyty läpi:_____
● Auditoinnit osana laatutyötä, käyty läpi:_____
● Laatutyö ja eettiset periaatteet asiakaspalvelussa, käyty läpi:_____

Muuta:

Perehdytty: ____/______ ________________________
(perehdyttäjä)
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3.4 Henkilöstöjohtaminen
Tehtävä 18
Tehtävän tavoite: Auttaa hahmottamaan apteekin henkilöstöjohtamista ja sen hyviä
käytäntöjä.
Tutustu harjoittelun aikana seuraaviin apteekin henkilöstöjohtamiseen liittyviin asioihin ja
keskustele niistä apteekkarin ja / tai muun perehdyttäjän kanssa. Apteekin vastuuhenkilö voi
myös harkintansa mukaan antaa opiskelijalle aihealueisiin liittyviä tehtäviä työkirjassa olevien
tehtävien lisäksi.
Henkilöstöjohtaminen
● Apteekin henkilökunnan työehtosopimuksia koskevat periaatteet ja soveltamisalat, käyty
läpi:_____
● Henkilöstöä koskevat vakuutukset, käyty läpi:_____
● Selvitä millainen on apteekin palkitsemisen kokonaisuus, käyty läpi:_____
● Peruspalkka ja sen määräytyminen (esim. tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen
palkan osapalkan osa)
● Tulospalkka (yhteisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta jaetaan
tasan)
● Edut (esim. liikuntaetu)
● Aloitepalkkiot (esimerkiksi uudesta kehittämisideasta maksetaan palkkio)
● Erikoispalkkiot (esim. juhlat, tavarapalkkiot, merkkipäivälahjat)
● Aineettomat palkkiot (koulutus, mahdollisuus kehittyä, työn sisältö, palaute,
arvostus, osallistuminen, mahdollisuus vaikuttaa, työajan järjestelyt)
● Motivointi, sitouttaminen, yhteisen suunnan luominen, käyty läpi:_____
● Apteekin henkilökunnan toiminnan motivointi ja kannusteet (merkitys
henkilökunnalle, merkitys apteekin toiminnalle), käyty läpi:______
● Miten henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan (esim. työterveyshuolto, työkyvyn
edistämistoiminta, ergonomia), käyty läpi:_____
● Organisaatiokulttuuri ja sen vaikutus, käyty läpi:_____
● Organisaatiokulttuuriin vaikuttavat tekijät mm. arvot, asenteet, lupaukset,
sitoumukset yms., käyty läpi:_____
● Miten organisaatiokulttuuri näkyy päivittäisessä työssä, käyty läpi:_____
● Työvuorojen suunnittelu ja työvoiman riittävyyden huomioiminen, käyty läpi:_____
● Rekisterit ja raportit asiakaspalvelun suunnittelun tukena (esim. työvuorojen
suunnittelu), käyty läpi:______
Muuta (Esim. apteekin luottamusmiehen toiminta ja merkitys työyhteisössä):

Perehdytty: ____/______ ________________________
(perehdyttäjä)
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Tehtävä 19
Tehtävän tavoite: Tunnistaa hyviä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, joita sovelletaan
harjoittelupaikassa.
Kuvaa ainakin yksi apteekin käyttämä hyvä henkilöstöjohtamisen käytäntö. Nosta se/ne myös
esille positiivisena palautteena palautekeskustelussa.
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3.5 Osaamisen johtaminen ja työmotivaatio
Tehtävä 20
Tehtävän tavoite: Auttaa hahmottamaan apteekin osaamisen johtamista ja kehittämistä.
Tutustu harjoittelun aikana seuraaviin apteekin osaamisen johtamiseen liittyviin asioihin ja
keskustele niistä apteekkarin ja / tai muun perehdyttäjän kanssa. Apteekin vastuuhenkilö voi
myös harkintansa mukaan antaa opiskelijalle aihealueisiin liittyviä tehtäviä työkirjassa olevien
tehtävien lisäksi.

Apteekin henkilökunnan osaamisen johtaminen ja kehittäminen
Erilaiset toimenpiteet:
● Apteekin henkilökunnan osaamiskartoitus, käyty läpi:_____
● Lisäkoulutus suhteutettuna apteekin toimintaan ja henkilökunnan omiin
yksilöllisiin koulutustarpeisiin ja mielenkiintoihin, käyty läpi:_____
● Apteekin henkilökunnan osaamisen varmistaminen, käyty läpi:_____
● Koulutussuunnitelmien laatiminen ja koulutuskortin ylläpitäminen, käyty läpi:_____
● Koulutukseen liittyvät isot linjaukset (mihin koulutuksiin osallistutaan, sisäiset
koulutukset, ulkopuoliset kurssit, miten valitaan), käyty läpi:_____
● Hiljaisen tiedon ja osaamisen esille saaminen, käyty läpi:_____
● Kehityskeskustelut (tavoite, toteutus, keskustelun jälkeiset toimenpiteet), käyty läpi:_____
Muuta (esim. omia havaintoja hyvistä osaamisen kehittämisen käytännöistä apteekissa,
muista antaa näistä palautetta myös palautekeskustelussa):

Perehdytty: ____/______ ________________________
(perehdyttäjä)
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Tehtävä 21
Tehtävän tavoite: Ymmärtää työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja keinoja vaikuttaa
positiivisesti työmotivaatioon.
Pohdi ensin itsenäisesti ja sitten yhdessä harjoitteluvastuuhenkilön tai hänen nimeämänsä
perehdyttäjän kanssa seuraavia asioita:









Mikä motivoi sinua apteekkityössä? (ulkoiset palkkiot vs. sisäiset motivaatiotekijät)
Mitä asiakaspalvelu sinulle merkitsee ja mikä siinä motivoi?
Omat vahvuutesi ja heikkoutesi työntekijänä. Mikä saa sinut motivoitumaan kehittämään
myös sellaisia taitoja, joissa on kehittämisen varaa tai joita et tee mielelläsi?
Minkälaista on ollut saamasi asiakaspalaute?
Miten päästä yli kohdalle osuneista hankalista/haastavista asiakaspalvelutapauksista?
Miten opetusapteekissa motivoidaan työntekijöitä?
Millaista palautetta olet saanut esimieheltä ja työtovereilta?
Miten sinä motivoisit muita ja miten voit osaltasi luoda kannustavaa ilmapiiriä
asiakaspalvelutyöhön?

Kuvaa esimerkkejä kokemuksistasi.
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3.6 Itsensä johtaminen

”Itsensä johtamisella tarkoitetaan työntekijän omaa pohdintaa ja käsitystä omasta itsestään,
motiivista tehdä työtä sekä omista voimavaroista, osaamisalueista ja kehittämistarpeista”
(Jantunen 2010, Heikkala 2009).

Tehtävä 22
Tehtävän tavoite: Herättää ajatuksia itsensä kehittämisestä.
a) Työpaikkoja välittävä Monsteri on listannut tulevaisuudessa tarvittavia työelämän taitoja.
Pohdi ensin itsenäisesti ja sitten harjoitteluvastuuhenkilön tai hänen nimeämänsä perehdyttäjän
kanssa, miten alla listatut työelämän taidot näkyvät apteekkityössä? Miten otat tulevaisuuden
työelämän asettamat uudenlaiset vaatimukset haltuun?
Sosiaalinen älykkyys
Työkaverit ovat tulevaisuudessa yhä useammin eri paikoissa, jopa eri maissa, ja yhteydenpito
tapahtuu teknologian välityksellä. Tällöin on erityisen tärkeää pystyä sopeutumaan erilaisiin
toimintatapoihin, ja tulkitsemaan oikein muiden reaktioita ja tarkoitusperiä.
Median käyttötaidot
On tärkeää pysytellä kärryillä uusista tavoista tuottaa sisältöä ja hyödyntää sitä viestinnässä.
Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat jo lähes kaikkien työntekijöiden arkipäivää, ja
teknologian edelleen kehittyessä tulevat olemaan yhä useamman työvälineitä.
Analyyttisyys
Erilaisia tilastoja ja dataa on saatavilla yhä enemmän. Taito tulkita ja hyödyntää sitä kannattaa
ottaa mukaan tulevaisuuden taitojen opiskelulistalle.
Työskentely virtuaaliympäristössä
Etätyön yleistyessä työkavereiden levittyessä jopa ympäri maailmaa, on oleellista hallita
työskentely virtuaalitiimeissä. Perinteiset kokoukset vaihtuvat yhä useammin videopuheluihin
ja chattiin, ja myös esimies voi olla eri maassa, jolloin riittävä kommunikaation määrä
korostuu entisestään.
Tiedon suodattaminen
Tietomäärä verkossa kasvaa eksponentiaalisesti, joten sen siivilöintitaidot ja lähteiden
kriittinen arviointikyky nousevat arvoonsa tulevaisuudessa.
Ennakointi
Maailma muuttuu vauhdilla, joten jokaisen tulisi pystyä tarkkailemaan näitä muutoksia ja
sopeuttamaan omaa osaamistaan oma-aloitteisesti niihin säilyttääkseen kilpailukykynsä
työmarkkinoilla.
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b) Farmasialiitto teetti proviisorijäsenilleen kyselyn vuonna 2016, jossa kysyttiin mm., mitkä
tiedot ja taidot tulevat korostumaan tulevaisuudessa proviisorijäsenten mielestä. Alle on listattu
heidän vastauksiaan (n=171):








Johtaminen ja taloudellinen osaaminen
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemus
Kliininen farmasia
Laatu
Moniammatillinen yhteistyö
Lainsäädäntö
Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen

Pohdi ensin itsenäisesti ja sitten harjoitteluvastuuhenkilön tai hänen nimeämänsä perehdyttäjän
kanssa, miten sopeudut tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin tai miten otat tulevaisuuden
asettamat uudenlaiset vaatimukset haltuun? Miten näihin on varauduttu apteekissa?
Pohtikaa myös covid-19 -pandemiaa ja miten se on muuttanut ja tulee muuttamaan työelämää
ja miten se näkyy apteekkityössä.

Tehtävä 23
Tehtävän tavoite: Pohtia omaa kehittymistä ja kehittämistä 5 vuoden aikajänteellä.
Pohdi itsenäisesti, miten voit kehittyä 5 vuoden aikajänteellä sen jälkeen, kun olet saanut
tutkinnon eli miten voit kehittyä työssä? Pohdi esimerkiksi seuraavia asioita: lääkehoitoosaaminen, kanssakäyminen asiakkaiden kanssa (huomaa myös muuttuva käsite siitä, kuka on
apteekin asiakas), työelämän taidot ja muut universaalit taidot (esim. edellisessä tehtävässä
mainitut), erikoistumis-/vastuualueet, mahdolliset jatko-opinnot, mahdollisuudet muilla
sektoreilla mm. sairaalat/laitokset, lääketeollisuus, valtiosektori, yrittäjänä toimiminen. Miten
apteekkiharjoittelu tukee suunnitelmiasi, sijoituitpa mille sektorille tahansa?
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3.7 Apteekin sidosryhmäyhteistyö

Tehtävä 24
Tehtävän tavoite: Hahmottaa apteekin sidosryhmäyhteistyön merkitystä, keinoja ja keskeisiä
yhteistyökumppaneita (miten tukevat apteekin strategiaa).

a) Mitä ulospäin suuntautuvaa toimintaa apteekillasi on ollut harjoittelun aikana (esim.
teemapäiviä, kampanjoita, info/koulutus palvelukodin hoitajille tai potilasyhdistyksessä jne.)?

b) Osallistuminen sidosryhmäyhteistyöhön
Osa farmaseutin ja proviisorin osaamista ovat erilaiset asiantuntijatehtävät. Apteekkityöhön
kuuluu myös yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. Tehtävän tarkoituksena on harjoitella
yhteistyötilaisuuden suunnittelua ja toteutusta. Tehtävän toteutusvaihtoehdot ovat:




farmasian opiskelusta ja erilaisista työllistymisvaihtoehdoista kertominen (b 1) TAI
lääkekasvatustunnin pitäminen (b2) TAI
jokin muu aihe tai vaihtoehtoisen projektin toteuttamiseen osallistuminen (b 3)

Jos opetusapteekissa tai samalla paikkakunnalla on useita harjoittelijoita, voitte halutessanne
toteuttaa tehtävän yhdessä.

b1) Farmasian opiskelusta ja erilaisista työllistymisvaihtoehdoista kertominen
Ota yhteyttä apteekkisi harjoitteluvastuuhenkilön kanssa johonkin paikkakunnan yläasteeseen
tai lukioon, ja sopikaa infotilaisuuden järjestämisestä. Tilaisuus voi rakentua esimerkiksi siten,
että harjoitteluvastaava (tai joku muu opetusapteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai
proviisori) kertoo lyhyesti omasta työstään apteekissa sekä muista farmasian alan
työllistymisvaihtoehdoista. Opiskelija voi kertoa, miten farmasiaa pääsee opiskelemaan,
millaista opiskelu on sekä tulevaisuuden suunnitelmista valmistumisen jälkeen. Tilaisuuden
loppuun on hyvä varata aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Oppilaitoksessa vierailun sijaan tehtävän b1 voi toteuttaa myös osallistumalla johonkin muuhun
tilaisuuteen, jossa tehtävänäsi on farmasian opinnoista tiedottaminen.
Pyydä tilaisuuden järjestämisestä todistus oppilaitoksesta / tilaisuuden järjestäjältä.
Tehtävän toteutuksessa voi hyödyntää farmasian tiedekunnan opintoneuvojalta saatavaa
PowerPoint-esitystä (tiedustelut: viikki-student(at)helsinki.fi).
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Kerro lyhyesti tehtävän toteutuksesta ja onnistumisesta:







oppilaitoksen nimi, paikkakunta ja päivämäärä
kohderyhmä
oliko farmaseutti / proviisori mukana ja mistä hän puhui
vaikuttiko yleisö kiinnostuneelta
esitettiinkö kysymyksiä, mitä kysymykset koskivat
muita kommentteja / saamaasi palautetta

Voit halutessasi kertoa toteutuksesta laajemmin kuin työkirjassa on kysytty. Lisää saamasi
todistus tehtävän liitteeksi.
b2) Lääkekasvatustunnin pitäminen
Suunnittele ja toteuta lääkekasvatustunti harjoittelusi aikana. Tunnin voi pitää myös
yhteistyössä toisen opiskelijan kanssa. Sinulla on mahdollisuus valita kahdesta eri ikäryhmälle
suunnatusta kokonaisuudesta:
1. Lääkekasvatustunti peruskoulun 4–6-luokkalaisille: Mitä omasta lääkkeestään on syytä
tietää?
2. Lääkekasvatustunti 7–9-luokkalaisille: Mistä luotettavaa tietoa lääkkeistä?
Ota yhteyttä kouluun joko harjoittelu- tai asuinpaikkakunnallasi ja sovi tunnin
pitämisestä. Lääkekasvatustuntien pitämiseen löytyy Fimean lääkekasvatussivuilta valmista
materiaalia, jota voi vapaasti hyödyntää.
Pyydä luokanopettajalta todistus pitämästäsi lääkekasvatustunnista. Palauta tuntia varten
laatimasi materiaali ja todistus tunnin pitämisestä Moodleen. Esimerkiksi siis
tuntisuunnitelma, jonka mukaan tunnin järjestit ja linkit lääkekasvatussivuston materiaaleihin,
joita hyödynsit.
Tutustu artikkeliin: Yhteistyö apteekkien ja koulujen välillä – kokemuksia farmasian
opiskelijoiden toteuttamasta lääkekasvatuksesta osana apteekkiharjoittelua vuosina 2014–
2016. Dosis 34 (2018): 188-209.

b3) Vaihtoehtoisen sidosryhmäyhteistyöprojektin toteuttaminen
Suunnittele projekti jostakin ajankohtaisesta tai kohderyhmälle sopivasta farmasian alaan
liittyvästä aiheesta. Voit käydä vierailemassa esimerkiksi potilasyhdistyksessä, vanhainkodissa,
päiväkodissa,
paikallisessa
yrityksessä
tai
urheiluseurassa.
Voit
myös
sopia
harjoitteluvastuuhenkilön kanssa apteekissa tapahtuvasta projektista. Toteutustapa voi olla
esim. teemapäivän / kampanjan järjestäminen yhdessä apteekin muun henkilökunnan kanssa,
artikkelin kirjoittaminen paikallislehteen, esitteen laatiminen apteekin asiakkaille tai sosiaalisen
median päivittäminen. Tehtävä on mahdollista tehdä lääkehoidon arviointitehtävän yhteydessä
(yhteenvedon läpikäynti yhteistyötahon tilaisuudessa).
Kerro lyhyesti toteuttamasi projektin aiheesta, toteutuksesta ja onnistumisesta:






projektin aihe ja toteutus
aika ja paikka
kohderyhmä
kuinka projekti onnistui
muita kommentteja / saamaasi palautetta

Lisää laatimasi materiaali tehtävän liitteeksi (esim. PowerPoint, lehtikirjoitus, esite).
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Tehtävä 25
Tehtävän tavoite: tutustua toiseen terveydenhuollon yksikköön.
Käy tutustumassa jossain toisessa terveydenhuollon yksikössä (esim. Kela, hoitokoti,
kotisairaanhoito, palvelukoti, yliopisto-sairaala tai jokin muu vastaava). Hankkikaa tutustumista
varten paikka yhdessä harjoitteluvastuuhenkilön kanssa. Tutustu toimintaan vierailemalla
päivän ajan yksikössä ja seuraamalla heidän toimintaansa. Tehtävä on mahdollista tehdä
lääkehoidon arviointitehtävän yhteydessä (esim. yhteenvedon läpikäynti yhteistyötahon
tilaisuudessa/potilaan haastattelu).
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