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LAUSUNTO LUONNOKSESTA LAIKSI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA
Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitykset terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain muuttamisesta ovat pääpiirteissään kannatettavia. Farmasialiitto
kuitenkin ehdottaa tarkentavia muutoksia lakiluonnokseen. Suomen Farmasialiitto
on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö,
jossa on noin 8000 jäsentä.
Ammattikortti
Eurooppalaisen ammattikortin tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa
tunnustamismenettelyä, mitä voidaan pitää hakijan näkökulmasta hyvänä asiana.
On kuitenkin hyvä, että hakijalla on edelleen itsellään mahdollisuus päättää
hakeeko hän eurooppalaista ammattikorttia vai käyttääkö nykyisin käytössä olevaa
menettelyä. Ammattikortti sanana mielletään helposti tarkoittavan fyysistä korttia,
joten huomiota tulisi kiinnittää siihen, että kyseessä on sähköinen tietokanta.
Kielitaitovaatimukset
Riittävä kielitaito terveydenhuollossa on keskeinen tekijä potilasturvallisuuden
varmistamisessa. Kielitaidon tarkistamisen tulee kuitenkin olla oikeassa suhteessa
harjoitettavaan työtehtävään nähden. Kohdan 8 b § kirjaus jää osittain epäselväksi
sen osalta, miten viranomainen määrittää kielitaitotestauksen tarpeen, kun
ammattioikeudet myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Farmasialiitto
suosittelee kirjauksen tarkentamista. Lisäksi kyseiseen kohtaan tulisi lisätä, että
kielitaidon testaus voidaan suorittaa vasta, kun eurooppalainen ammattikortti on
myönnetty. Kohtaan 18 a § kirjattua työnantajan vastuun korostamista voidaan
pitää hyvänä asiana, koska kielitaidon riittävyys kyseiseen työtehtävään voidaan
potilasturvallisuuden näkökulmasta määrittää todistetusti käytännön työssä.
Täydennyskoulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Suomen Farmasialiitto kannattaa jatkuvan ammatillisen kehittymisen lisäämistä
kohdan 18 § otsikkoon. Nyt ehdotettu otsikko kuvaa paremmin nykytilannetta ja
käsitystä
elinikäisestä
oppimisesta.
Täydennyskoulutus
ja
ammatillinen
kehittyminen ovat sekä työntekijän että työnantajan vastuulla. Molemmilla
osapuolilla on oma roolinsa ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Farmasialiitto kannattaa työnantajan roolin painottamista ja seurannan lisäämistä
lakiesitykseen. Ammatilliseen kehittymiseen tulee antaa edellytykset ja sitä tulee
myös seurata, sillä pelkkä edellytysten luominen ei takaa potilasturvallisuutta.
Suomen Farmasialiitto ry
Finnish Pharmacists’ Association
Mäkelänkatu 2 A, 3. krs, 00500 Helsinki www.farmasialiitto.fi

Osittainen ammatinharjoittamisoikeus
Osittainen
tarpeellista.
mahdollista
mahdollisen

ammatinharjoittaminen voi joissakin poikkeustapauksissa olla
Osittainen ammatinharjoittamisoikeus ei Suomessa kuitenkaan ole
farmaseutin tai proviisorin ammattien kohdalla potilasturvallisuuden
vaarantumisen vuoksi.

Sähköinen hälytysjärjestelmä
Suomen Farmasialiitto kannattaa sähköisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa
potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Farmasialiitto ehdottaa kolmen päivän
aikarajan lisäämistä lakitekstiin.
Ammatillinen harjoittelu
Suomessa
farmaseutin
ja
proviisorin
tutkintoihin
kuuluu
ammattipätevyysdirektiivin (2013/55/EU) mukaisesti kuuden kuukauden pituinen
harjoittelu apteekissa tai sairaala-apteekissa. Suomessa vallitsevan käytännön
mukaan harjoittelusta on vähintään kolme kuukautta suoritettava suomalaisessa
avoapteekissa. Toiset kolme kuukautta on mahdollista suorittaa joko avo- tai
sairaala-apteekissa Suomessa tai ulkomailla. Lakiin ehdotettu kohta 10 a § tukee
vallitsevaa harjoittelukäytäntöä farmasian alalla.
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