Farmaa asiaa

Miksi farmasialle?
Oletko
kiinnostunut
lääkkeistä,
terveydestä
ja ihmisten
 yvinvoinnista?
h

➜

Farmasia on soveltava ja
monitieteinen ala.

➜

Opinnot yhdistävät
monipuolisesti teoriaa ja
käytäntöä.

➜

Farmaseutit ja proviisorit ovat
lääkealan huippuasiantuntijoita.

➜

Farmasian alan työllisyys
näkymät ovat erittäin hyvät.

➜

Työllistymismahdollisuudet
ovat monipuoliset.

Farmasian
opinnoissa
opitaan lääkealan
monipuolisia 
tietoja ja t aitoja.

Farmaseutit ja p roviisorit ovat lä
Koulutus antaa erinomaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Monet farmasian ammattilaiset työllistyvät apteekkiin, m
 utta
mielenkiintoisia työtehtäviä löytyy myös lääketeollisuudesta, sairaaloista ja
terveyskeskuksista, viranomaistehtävistä (esim. Kela ja Fimea), lääketukkukaupasta
sekä opetuksen ja tutkimuksen parista.

APTEEKISSA työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu (resepti- ja
itsehoitolääkkeet), lääkeneuvonta,
lääkehoitojen arviointi, lääkkeiden
valmistus sekä erilaiset esimiestehtävät (esimerkiksi työvuoro
listojen teko ja apteekin hoito).
SAIRAALOISSA JA TERVEYS
KESKUKSISSA farmaseutit ja
proviisorit työskentelevät lääke
hoitojen ja lääkkeiden käytön
asiantuntijoina, vastaavat lääkehoitojen arvioinnista ja hoitavat
erilaisia lääkkeiden logistiikkaan,
valmistukseen ja käyttökuntoon
saattamiseen liittyviä tehtäviä
sekä esimiestehtäviä.
LÄÄKETEOLLISUUDESSA työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden
valmistukseen ja lääketehtaan
toimintaan liittyvä laadunvar-

mistus, lääke-erien myyntiin
vapauttaminen, lääkkeiden
myyntilupahakemusten käsittely,
lääketurvatoiminta sekä lääkevalmisteiden markkinointi ja myynti.
VIRANOMAISTEHTÄVIÄ ovat
esimerkiksi myyntilupien käsittely ja myöntäminen, apteekkien
ja lääketehtaiden valvontaan ja
tarkastukseen liittyvät tehtävät
sekä lääkekorvaushakemuksien
käsittely ja korvauspäätösten
tekeminen.
LÄÄKETUKKUKAUPASSA työtehtävät liittyvät yleisimmin lääkkeiden logistiikkaan sekä lääkkeiden
markkinointiin ja myyntiin.
YLIOPISTOLLA farmasian ammat
tilaisia työskentelee useimmin
tutkimus- ja opetustehtävissä.

FARMASEUTTIEN JA PROVIISORIEN PALKAT (vuosi 2018)
Farmaseutti
e/kk (keskimäärin)

Proviisori
e/kk (keskimäärin)

Apteekki

3 005

4 164

Kunta

2 776

4 061

Lääketeollisuus

4 134

4 895

Lääketukkukauppa

3 545

4 909

Valtio

3 821

*

Kela

2 959

*

*

3 502

Yliopisto
Säännöllisen työajan palkka ilman lisiä
* Tietoa ei ole saatavilla

farmaseutti,
osastofarmaseutti,
laadunvarmistusfarmaseutti,
vastaava farmaseutti,
vakuutussihteeri,
lääkekeskuksen hoitaja,
ylifarmaseutti,
sivuapteekinhoitaja,
myyntipäällikkö,
proviisori,
johtava proviisori,
laadunvarmistusproviisori,
Qualified Person (QP),
yliproviisori,
lääkeinformaatioproviisori,
sairaala-apteekkari,
vastuunalainen johtaja,
myyntilupakoordinaattori,
asiakaspalvelupäällikkö,
lääketurva-asiantuntija,
farmaseuttinen asiantuntija,
lääkerekisteröinnin päällikkö,
tutkija,
kehityspäällikkö,
apteekkari
(apteekin omistaja)

at lääkealan huippuasiantuntijoita
Opiskeluun sisältyy paljon käytännön harjoittelua. Opintojaksoilla työskennellään
esimerkiksi laboratoriossa lääkkeitä valmistaen sekä opetellaan, miten asiakasta
neuvotaan lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä. Opintoihin sisältyy myös puolen
vuoden palkallinen harjoittelu.

Farmasia on poikkitieteellinen ala,
jonka opiskeluun kuuluu muun
muassa seuraavia osa-alueita:
BIOFARMASIA tutkii anatomisten,

fysiologisten ja solubiologisten
tekijöiden vaikutusta lääkehoitoon
sekä sitä, miten lääkeaineiden
ominaisuudet, lääkemuodot ja
lääkkeiden antotavat vaikuttavat
lääkehoidon tehoon ja turvalli
suuteen.

FARMASEUTTINEN KEMIA tutkii lääkeaineiden fysikaalisia ja
kemiallisia ominaisuuksia, kemial
lista rakennetta ja synteesiä ja
hyödyntää tätä tietoa lääkeainesuunnittelussa, -valmistuksessa ja
-analytiikassa.
FARMASIAN TEKNOLOGIA tutkii ja

kehittää lääkevalmisteita ja lääkkeiden valmistusmenetelmiä.
KLIININEN FARMASIA käsittelee

FARMAKOLOGIA tutkii lääkeai-

neiden vaikutuksia ja vaiheita
elimistössä, niin elin-, solu- kuin
molekyylitasolla ja soveltaa näitä
tietoja sairauksien ehkäisyyn ja
hoitoon.
FARMASEUTTINEN BIOLOGIA etsii
luonnosta uusia lääkeaineita ja kehittää niille tutkimusmenetelmiä.

yksilön lääkehoidon kokonaisuutta ja sen tehoa, turvallisuutta,
taloudellisuutta, tarkoituksen
mukaisuutta ja toteutettavuutta.
TEOLLISUUSFARMASIA keskittyy
lääkevalmisteen tutkimiseen ja
tuotekehitykseen, tuotantoon soveltamiseen, lääkkeiden teolliseen
valmistamiseen.

TOKSIKOLOGIA tutkii elimistöl-

le vieraiden aineiden haitallisia
vaikutuksia, haittavaikutusten
mekanismeja, toksisuuden testaamista ja kemiallisten aineiden
riskinarviointia.
SOSIAALIFARMASIASSA tarkastellaan lääkehuoltoa, lääkkeiden
käyttöä ja niihin liittyviä ongelmia
yhteiskunnallisesta näkökulmasta
sekä lääkehoidon terapeuttista
ja taloudellista vaikuttavuutta ja
lääkepoliittista päätöksentekoa.

” Farmasian alan
työllisyysnäkymät
ovat hyvät ja työllis
tymismahdollisuudet
monipuoliset.”

Opiskelemaan farmasiaa!
HAKEMINEN JA PÄÄSYKOE
Korkeakoulujen yhteishaussa voi
hakea samanaikaisesti eri yliopistojen (Helsinki, Turku, Kuopio)
farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin. Hakijat osallistuvat
samaan valintakokeeseen, joka
järjestetään samanaikaisesti
kaikissa yliopistoissa. Valintakokeessa on kaksi osaa (aineistokoe
sekä kemian osa). Valintakokeen
kemian kysymykset perustuvat lukion kemian pakollisten
ja syventävien kurssien (1–5)
oppimääriin. Tehtävissä painotetaan laskuja. Aineistokokeen

kysymykset perustuvat kokeessa
jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin. Ylioppilastutkintotodistuksesta saa myös
lisäpisteitä muun muassa äidinkielestä, matematiikasta ja tietyistä ainereaalikokeista. Lisätietoa
valintakokeista ja alkupisteistä
saat osoitteesta opintopolku.fi
HYÖDYLLISET OPPIAINEET
LUKIOSSA
Farmasian opintojen kannalta
hyödyllisiä oppiaineita lukiossa
ovat esimerkiksi kemia, biologia,
fysiikka, psykologia, terveystieto

+

Mukaan
toimintaan!
Jo opintojen alkumetreillä
kannattaa liittyä Farmasialii
ton jäseneksi. Farmasialiiton
opiskelijat FLOp ry edustaa
kaikkia farmasian alan opis
kelijoita Farmasialiitossa, ja
jäseniämme on useissa liiton
toimielimissä (esimerkiksi
liiton hallituksessa) vaikut
tamassa osaltaan farmasian
alan kehitykseen.

ja matematiikka. Niin suomen
kuin muidenkin kielten osaaminen on
myös hyödyllistä.
Lääketeollisuudessa
englanti on usein
työkieli.

PROVIISORI (ylempi korkeakoulututkinto)

FARMASEUTTI (alempi korkeakoulututkinto)
3 vuotta 180 opintopistettä

Farmasian opintoihin
voit hakeutua korkea
koulujen yhteishaussa
osoitteessa
opintopolku.fi

2 vuotta 120 opintopistettä

Onko sinulla
kysyttävää
farmasian alasta?

Farmasialiiton jäsenenä
pääset lukuisiin tilaisuuksiin
ja tapahtumiin liikunnasta
koulutuksiin ja keikkoihin
joko ilmaiseksi tai hyvin
edullisesti. Kun osallistut
paikallistoiminnan tapahtu
miin, pääset helposti kokei
lemaan monenlaista puuhaa
paritanssista paintballiin ja
viinikoulutuksesta uusimpiin
leffoihin. Samalla tutustut
muihin alan opiskelijoihin ja
tuleviin kollegoihin.

OTA YHTEYTTÄ:
suvi.luukko@farmasialiitto.fi
044 777 9052
Suomen Farmasialiitto
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki

