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SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO ÅBO AKADEMIN
KOULUTUSVASTUUESITYKSESTÄ: FARMACI MED PROVISORSBEHÖRIGHET
Åbo Akademi on esittänyt, että Åbo Akademilla olisi proviisorin tutkintoa koskeva
koulutusvastuu. Esityksen mukaan Åbo Akademi ottaisi vuosittain 20 uutta
proviisoriopiskelijaa.
Suomen Farmasialiitolle korkeakoulutuksessa keskeistä on koulutuksen tuottama osaaminen
ja koulutuksen laatu sekä valmistuvien farmasian ammattilaisten työllistyminen
koulutustasoa vastaaviin tehtäviin. Peruskoulutuksen tehtävänä on tuottaa laaja-alaiset
valmiudet proviisorille, joka tarvitsee työssään syvällistä substanssiosaamista sekä laajojen
kokonaisuuksien hallintaa. Åbo Akademin esittämä koulutusvastuun laajennus tulee päättää
tästä näkökulmasta käsin.
Proviisorin koulutuksessa on tärkeää laajan farmaseuttisen osaamisen saavuttaminen ja
proviisorin ammatti-identiteetin muodostuminen. Tämän huomioiminen peruskoulutuksen
suunnittelussa on tärkeää, jotta voidaan taata syvällisen ammattiosaamisen saavuttaminen
koulutuksen aikana. Jos koulutus tuotetaan laajassa yhteistyössä muiden tahojen kanssa
ilman lisäresursseja, aiheuttaa se haasteita edellä mainittujen asioiden toteutumiselle.
Lisäksi koulutuksen laatu saattaa kärsiä.
Åbo
Akademi
perustelee
koulutustarvetta
lääketeollisuuden
työvoimatarpeella.
Käsityksemme mukaan Turun seudulla on lääketeollisuudessa avoimia työpaikkoja, joihin ei
ole ollut riittävästi farmasian alan hakijoita. Muilla farmasian sektoreilla työvoiman saannissa
ei tietojemme mukaan ole ollut haastetta.
Työ-ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Suomessa oli maaliskuussa 2017 työttömänä
69 proviisoria. Proviisorien työttömyys on vähäistä muihin korkeasti koulutettuihin
verrattuna. Farmasian asiantuntemusta tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään nykyistä
enemmän etenkin julkisella sektorilla, joten työllistymisen näkökulmasta 20 proviisorin
lisäkoulutusmäärä ei näyttäisi muodostuvan ongelmaksi.
Monet lääkeyritykset ovat uudistaneet organisaatioitaan siten, että kaikkien Pohjoismaiden
toimintaa johdetaan yhdestä maasta käsin. Tästä näkökulmasta katsottuna ruotsin kielen
taitoisille proviisoreille on Suomessa tarvetta, jotta Pohjoismaisen organisaation
farmaseuttiset
työpaikat
saadaan
maassamme
säilymään.
Lääketeollisuuden
toimintaympäristö on kuitenkin kansainvälinen, ja työskentelykieli on yleensä englanti.
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Suomen Farmasialiitto ehdottaa yhteistyön lisäämistä kaikkien farmasiaa kouluttavien
yliopistojen kesken.
Suomen Farmasialiitto on proviisorien, farmaseuttien, lääkealan erityiskoulutettujen sekä
alan opiskelijoiden ainoa farmasian alan ammattiliitto Suomessa. Suomen Farmasialiitossa
on jäseniä noin 8000.
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