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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jatko- ja täydennyskouluttautumisen tarve kasvaa työelämän vaatimusten muuttuessa yhä
nopeammin. Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan antamat tiedot lääkkeistä ja niiden oikeasta
käytöstä ovat välttämättömiä väestön hyvän lääkehoidon toteuttamiseksi. Apteekkihenkilökunnan
on ylläpidettävä ja kehitettävä ammattitaitoaan jatkuvasti lakien, normien, asiakkaiden, oman työssä
selviämisen ja työtyytyväisyyden näkökulmasta.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää apteekkihenkilöstön mielipiteitä ja kokemuksia erilaisista
koulutustapahtumista ja ottaa selville millaisia koulutustarpeita heillä on. Teknisen kehityksen
myötä uudet opiskelumenetelmät mm. CD-romit, videot, DVD:t ja Internet-pohjaiset verkkokurssit
ovat tulleet lähes jokaisen suomalaisen ulottuville. Tutkimuksessa haluttiin selvittää farmasistien
mielipiteitä eri opiskelumuotojen kiinnostavuudesta ja käyttökelpoisuudesta ammatillisessa
täydennyskoulutuksessa. Projektityö tehtiin yhteistyössä Farmasian Oppimiskeskuksen ja Kuopion
yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.
Tutkimus tehtiin lomakekyselynä Internetissä apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle. Kyselyyn
tuli 137 vastausta. Kyselyyn vastanneista 54 % (n = 74) oli edellisen vuoden aikana ollut enemmän
kuin kaksi päivää työpaikan ulkopuolisessa ammatillisessa täydennyskoulutuksessa ja 9,5 %
(n = 13) ei ollut osallistunut lainkaan työpaikan ulkopuoliseen koulutukseen. Vastanneista 62 %
(n = 85) mielestä sopiva vuotuinen täydennyskoulutuspäivien lukumäärä olisi 3-5 päivää. Yli 5
vuotuista täydennyskoulutuspäivää kannatti 22 % (n = 30) vastaajista.
Erilaisista täydennyskoulutusmuodoista kyselyyn vastanneita kiinnostivat eniten Internet-pohjaiset
verkkokurssit, 1-2 päivän lyhytkurssit, joissa on sekä luentoja että ryhmäopetusta ja Farmasian
Päivät. Kaikki koulutusmuodot saivat kuitenkin kannatusta, joten erilaisia vaihtoehtoja on syytä
tarjota jatkossakin. Koulutuksen aiheista eniten toivottuja olivat itsehoitoon, kliiniseen farmakologiaan, esimiestyöhön, viestintään ja lääkeneuvontaan liittyvät aiheet. Kysyttäessä kiinnostusta
erikoistua tiettyyn lääkehoidon osa-alueeseen eniten vastanneita kiinnostivat lääkehoidon
kokonaisarviointi ja sydän- ja verisuonitaudit.
Kyselyyn vastanneet saivat kertoa omat mielipiteensä ja kiinnostuksensa eri aiheita kohtaan.
Vastauksista on poimittavissa monia hyviä vinkkejä tulevien täydennyskoulutusten suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
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