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TIIVISTELMÄ

Johdanto: Ammatti-identiteetti pitää sisällään erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka kuvaavat henkilön 
samastumista ammattiinsa ja tulevaan rooliinsa alan asiantuntijana. Sen kehittyminen alkaa ammatinvalin-
nasta ja jatkuu koko koulutuksen ajan. Opintojen alussa opiskelijat hahmottavat alaansa ja sen työmahdol-
lisuuksia sekä luovat pohjan identiteetin kehittymiselle. Opettaja pystyy tukemaan työelämässä vaadittavan 
hyvän ja vahvan identiteetin kehittymistä valitsemalla kehittymistä tukevia opetusmenetelmiä. Tämän tut-
kimuksen tarkoituksena on selvittää, miten farmasian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hahmottavat ja 
kehittävät omaa ammatti-identiteettiään.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu farmasian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
kirjoittamista reflektioista, joissa he käsittelevät oppimiskokemuksiaan Lääkkeet terveydenhuollossa -opin-
tojaksolla. Opintojakso toteutettiin käänteisen oppimisen (ns. flipped learning) menetelmin syksyllä 2016 Itä-
Suomen yliopistossa. Opintojaksolle osallistui 149 opiskelijaa, joista 114 antoi luvan käyttää reflektiota tutki-
musaineistona. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Analyysissa tunnistettiin neljä teemaa: 
ammatissa tarvittavat taidot, ammattiin liittyvä vastuu, alan valinta ja ammattietiikka. 

Tulokset: Opiskelijat kokivat farmasian haastavana ja monipuolisena alana. Opiskelijat muodostivat kuvaa 
itsestään tulevina ammattilaisina asettamalla henkilökohtaisia oppimistavoitteita opiskeluajalle ja luomalla 
mielikuvan asiantuntevasta farmasian alan ammattilaisesta. Lääketiedon hallinnan ohella tärkeimmiksi am-
mattilaiselta vaadittaviksi taidoiksi määriteltiin neuvonta- ja tiedonhankintataidot. Farmasian ammattilais-
ten nähtiin sijoittuvan osaksi moniammatillista terveydenhuollon kenttää. Opiskelijat kokivat olevansa alan 
ammattilaisina vastuussa asiakkaan tarpeita vastaavasta lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä ohjaamisesta. He 
myös uskoivat tulevaisuudessa työskentelevänsä eri terveydenhuollon ammattilaisten muodostamassa tii-
missä. Jatkuvan oppimisen ja vastuun tietojen ajan tasalla pitämisestä nähtiin kuuluvan osaksi ammattitai-
toa. Alan ammattilainen osaa myös toimia eettisesti oikein ottaen huomioon asiakkaan tilanteen parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Johtopäätökset: Opintojen alussa luotu kuva farmasian ammattilaisesta ohjaa opiskelijoiden ammatti-iden-
titeetin rakentumista. Tämän tukemiseksi opiskelijoille tulisi tarjota opintojen alkuvaiheessa riittävästi tietoa 
paitsi farmasian alalla vaadittavista tiedoista ja taidoista myös mahdollisuuksien mukaan kokemuksia käytän-
nön työstä. Nämä auttavat opiskelijaa asettamaan realistisia ammatti-identiteettiä tukevia henkilökohtaisia 
oppimistavoitteita koko opintojen ajaksi.

Avainsanat: Farmasian koulutus, ammatti-identiteetti, asiantuntijuus, oppiminen
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(LTH) opintojaksolle (3,5 op) Itä-Suomen yliopistos-
sa syksyllä 2016. Kyseessä oli farmasian opiskelijoiden 
ensimmäinen opintojakso yliopistossa. Opiskelijoita 
opintojaksolla oli yhteensä 149, ja heistä 114 (77 %, 81 
naista ja 33 miestä) antoi luvan reflektion käyttöön 
tutkimusaineistona. 

Vuonna 2016 tuli voimaan ensikertalaiskiintiö, 
jonka mukaan yliopistojen on varattava osa yhteis-
haun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulu-
paikkaa hakeville (Laki yliopistolain muuttamises-
ta 256/2015). Farmasian koulutusohjelmiin valittavi-
en opiskelijoiden ensikertalaiskiintiö on 70 % sisään 
otettavien opiskelijoiden määrästä (Itä-Suomen yli-
opisto 2017). Tämän perusteella suurin osa farmasian 
opiskelijoista aloittaa opintonsa lukion jälkeen, jol-
loin he aloittavat yliopistossa ensimmäisen ammat-
tiin tähtäävän opintopolkunsa. Lisäksi opintorekis-
terin perusteella 88 opiskelijaa (60 %) niistä opiske-
lijoista, jotka antoivat luvan käyttää reflektioitansa 
osana tutkimusaineistona, oli 19–21-vuotiaita. Näin 

ollen he olivat todennäköisesti opiskelemassa ensim-
mäistä tutkintoaan. 

Opintojakson toteuttaminen
 Aiemmin luentoihin ja ryhmäopetukseen pohjautu-
nut LTH-opintojakso toteutettiin täysin uudistettu-
na, käänteisen oppimisen menetelmiä hyödyntäen 
syys-lokakuussa 2016. Opintojakson uudistus suun-
niteltiin ja toteutettiin osana Jyväskylän ammattikor-
keakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun peda-
gogisia opintoja. Opintojakson yksityiskohtaisempi 
toteutus on esitetty aiemmin julkaistussa artikkelissa 
(Heikkilä ja Jyrkkä 2018). Pääpiirteittäin kuvattuna 
opintojakso koostui viidestä moduulista, joihin liit-
tyi ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä (Kuva 1). Li-
säksi jokaiseen moduuliin, viimeistä lukuun ottamat-
ta, liittyi syventävä luento tai pienryhmäopetuksena 
toteutettu oppimistehtävän purkutilaisuus. Opinto-
jaksolla opiskelijat työskentelivät osittain itsenäisesti 
ja osittain ryhmässä. Opettajan tehtävänä oli toimia 

JOHDANTO
Ammatti-identiteetin kehittyminen on pitkä pro-
sessi, joka alkaa ammatinvalinnasta ja jatkuu koko 
koulutuksen ajan (Antikainen 2001). Kuitenkin vas-
ta työelämään siirtyminen ja varsinainen työskentely 
mahdollistavat henkilölle ammattiin samastumisen 
ja ammattiroolin löytämisen (Eteläpelto ja Vähäsan-
tanen 2008). Opiskelijalta ammatillisen identiteetin 
kehitys vaatii sekä kiinnostusta että halua kehittyä 
valitulla alalla. Myös opettajan on tärkeää ymmärtää, 
miten opiskelijoiden ammatti-identiteetti rakentuu 
opintojen aikana. Tällöin opettaja pystyy tukemaan 
työelämässä vaadittavan hyvän ja vahvan identitee-
tin kehittymistä valitsemalla sitä tukevia opetusme-
netelmiä.   

Ammatti-identiteetin kuvataan olevan ajan myötä 
kehittyvä joukko ominaisuuksia, uskomuksia, motii-
veja ja kokemuksia, joiden perusteella henkilö mää-
rittelee asiantuntijaroolinsa (Schein 1978). Asiantun-
tijuuden rakentumisen katsotaan olevan aktiivinen 
ja kokemuksellinen oppimistapahtuma. 

Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan erilaisia omi-
naisuuksia, tunnuksia ja piirteitä, jotka kuvaavat hen-
kilön samastumista valittuun ammattiin (Eteläpelto 
ja Vähäsantanen 2008). Se kuvaa henkilön käsitys-
tä itsestään valitun ammatin edustajana ja näin ol-
len myös sitä, mikä henkilölle on tärkeää ammatissa 
toimiessaan (Ibarra 1999, Eteläpelto ja Vähäsantanen 
2008). Ammatillisuuden kehittyminen näkyy vahvis-
tuvana käsityksenä omasta identiteetistä ja luotta-
muksena itseen ja omiin valmiuksiin toimia alan asi-
antuntijana (Kouvo ym. 2009). Työntekijän käsitys 
itsestään suhteessa omaan työhönsä ja valittuun am-
mattiin on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Myös 
oman osaamisen tunnistaminen, näkyväksi tekemi-
nen ja markkinointi ovat nykyisin työelämän vaati-
muksia. Tämä edellyttää muun muassa tietoisuutta 
omasta ammatti-identiteetistä.     

Opiskeluiden aloitus on tärkeä vaihe opintoja 
aloittavalle, sillä silloin opiskelijan elämässä käyn-
nistyy laaja identiteetin rakentamisprosessi (Eerola ja 
Vadén 2005). Opintojen alussa opiskelijat hahmotta-
vat omaa alaansa ja sen työmahdollisuuksia sekä luo-
vat pohjan oman ammatillisen identiteetin kehitty-
miselle. Tässä vaiheessa opettajan olisikin tärkeä luo-
da opiskelijalle alasta hyvä kokonaiskuva, mikä tukee 
opiskelijan identiteetin kehitysprosessia. Opintojen 
keskivaihe on puolestaan aikaa, jolloin opiskelija ryh-
tyy pohtimaan entistä syvällisemmin ammatti-iden-
titeettinsä muodostumista ja etsimään omaa suuntaa 
opinnoilleen ja uralleen.

On huomionarvoista, että koulutuksen järjestelyt 
ovat pysyneet samanlaisina vuosisatojen ajan. Tyn-
jälän (2010) mukaan jo antiikin kouluissa opiskelijat 
istuivat riveihin ja opettajan paikka oli luokan edessä. 
Opettaja jakaa tietoa ja opiskelijat yrittävät omaksua 
sitä parhaansa mukaan. Usein opitaan muistinvarai-
sesti joitain asioita, mutta nämä opitut asiat saattavat 
joko unohtua tai sitten vanhentua ennen kuin niitä 
työelämässä tarvitaan. Nykyajan työelämässä ei tar-
vitse osata toistaa kirjassa tai luennoilla kerrottuja 
asioita vaan pitäisi oppia soveltamaan tietoa käytän-
nön työhön. Passiivisen suorittamisen sijaan opiskeli-
joita olisikin kannustettava aktiivisen oppijan polulle.

Yliopistoissa meneillään oleva oppimiskulttuurin 
muutos antaa opettajalle mahdollisuuden kehittää 
opintojaksojen sisältöjä ja opetusmenetelmiä tuke-
maan paremmin myös opiskelijan ammatti-iden-
titeetin kehittymistä (Saastamoinen 2006). Sosio-
konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen perustuvat 
käänteisen oppimisen (flipped learning) menetelmät 
korostavat opiskelijan oman roolin merkitystä oppi-
misessa (Airaksinen 2016, Toivola ym. 2017). Opetus 
perustuu opiskelijan oman mielenkiinnon ja moti-
vaation herättämiseen opittavaan asiaan. Kääntei-
seen oppimiseen liitetty reflektio kehittää opiskeli-
jan kykyä arvioida omaa oppimistaan ja tukee asian-
tuntijaidentiteetin kehittymistä, kun taas opettajalle 
reflektio toimii oppimisen arvioinnin välineenä. Ai-
kaisempaa tutkimusta reflektion merkityksestä am-
matti-identiteetin rakentumiselle ei ole löydettävissä. 

Ammatti-identiteetin kehittymiseen vaikuttaa 
merkittävästi oppimisprosessin aikana eri muodois-
sa saatu palaute, jota saadaan paitsi opettajalta myös 
opiskelijoiden keskinäisen arvioinnin ja vuorovaiku-
tuksen kautta. Yliopisto-opetuksessa olisikin tärkeä 
kehittää palautteen antamista ja arviointimenetelmiä 
tukemaan nykyistä paremmin opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia ja siten myös ammatti-identiteetin 
kehittymistä (Ericsson 2006).

Tässä tutkimuksessa selvitetään reflektioista muo-
dostetun aineiston avulla opiskelijoiden ammatti-
identiteetin rakentumista farmasian opintojen alus-
sa. Tarkoituksena on selvittää, miten farmasian en-
simmäisen vuosikurssin opiskelijat hahmottavat ja 
kehittävät omaa ammatti-identiteettiään.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Osallistujat
Tutkimus kohdistuu farmasian ensimmäisen vuosi-
kurssin opiskelijoihin, jotka osallistuivat opintoihinsa 
pakollisena kuuluvalle Lääkkeet terveydenhuollossa 

Kuva 1. Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) opintojakso koostui viidestä moduulista (74 h), orientaatio-
luennoista (5 h), syventävistä luennoista (8 h) ja purkutilaisuudesta (3 h) sekä reflektiosta (5 h).
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Opintojaksoon kuulunut haamuasiointi oli aut-
tanut useita opiskelijoita hahmottamaan ammatti-
laiselta vaadittavia taitoja. Muutamissa reflektiossa 
hyvät kokemukset apteekkikäynnistä olivat johta-
neet jopa ammatillisten esikuvien muodostumiseen. 
Huonot kokemukset puolestaan sai opiskelijat pohti-
maan, mitä asioita ja toimintamalleja he itse tulevina 
ammattilaisina haluavat välttää. 

”Voisin ottaa mallia työntekijästä, joka palveli minua. 
Minun pitää osata vaikka mitä, jos haluan pystyä neu-
vomaan asiakkaita yhtä hyvin kuin minua neuvottiin 
haamutapauksessa.”

”Ehkä se oli hyvä, etten ollut niin tyytyväinen haa-
mukäyntiin, niin enpähän sitten itse tee samaa virhet-
tä työntekijänä. Haluan itse tarjota asiakkaalle selkeitä 
ohjeita ja vastauksia lääkehoitoon liittyvissä kysymyksis-
sä. Tai jos jotakin en tiedä, osaa ohjata asiakkaan sinne 
mistä tiedon saa.”

Farmasian ammattilaiselta vaadittavista taidois-
ta suurin osa opiskelijoista nosti esille neuvontatai-
dot ja tiedon etsimiseen liittyvät taidot. Reflektiois-
sa pohdittiin, kuinka pelkkä asian osaaminen ei riitä, 
vaan farmasian ammattilaisen pitää kehittyä myös 
hyväksi asiakaspalvelijaksi. Onnistuneen lääkeneu-
vonnan kuvattiin vaativan asian hallitsemisen lisäksi 
hyviä sosiaalisia taitoja, ihmisläheisyyttä ja tilanneta-
jua. Ammattilaisen kuvattiin myös etsivän työssään 
sujuvasti luotettavaa tietoa. Opiskelijat olivat myös 
sisäistäneen alan muuttuvan tiedon luonteen ja ku-
vasivat ajantasaisen tiedon päivittämisen ammatti-
laisen tunnusmerkiksi. 

”Jäin pohtimaan, mikä on roolini asiakaspalvelija-
na, terveydenhuollon asiantuntijana ja terveydestä huo-
lehtijana. Aion tulevaisuudessa varmistaa, että asiakas 
osaa käyttää lääkettä oikein ja tarkoituksenmukaisesti.”

”Sain lisävahvistusta siitä, miten apteekkialalla on 
jatkuvasti päivitettävä omaa osaamista ja kouluttau-
duttava uuden tiedon myötä.” 

Ammattiin liittyvä vastuu 
Opiskelijoiden reflektioissa tuli yleisesti esille, kuin-
ka he ovat sisäistäneet farmasian alan ammattilaisen 
olevan vastuussa oikean lääkehoidon valinnasta sekä 
lääkkeen käytön oikeasta ja asianmukaisesta neuvon-
nasta. Vastuu lääkeneuvonnasta korostui erityisesti 
itsehoidossa, ja reflektioissa nousikin esille se, että 
farmaseuttisen henkilöstön on osattava arvioida se-
kä asiakkaan itsehoitolääkkeen tarvetta että ohjata 
tarvittaessa lääkäriin. 

”Farmaseutit ja proviisorit tekevät vastuullista työtä, 
heidän tulee osata neuvoa asiakasta oikein ja huolehtia 

siitä, että asiakas kykenee tekemään terveyden kannalta 
turvallisia ja toimivia päätöksiä ostaessaan esimerkiksi 
itsehoitovalmisteita.”

Reflektioissa tuotiin esille myös vastuu omasta op-
pimisesta, sillä muutamat opiskelijoista mainitsivat, 
että pelkkä opintojaksojen passiivinen suorittaminen 
ei johda ammattilaiselta vaadittavaan osaamiseen. 
Myös vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä 
tuotiin esille reflektioissa usein. Tiedon muuttuva 
luonne johtaa siihen, että edes opintojen aikana opit-
tu tieto ei ole ajantasaista työelämään siirryttäessä. 

”Apteekkialan ihmisillä on vastuu kouluttautua jat-
kuvasti, jotta olisi aina jokaisessa tilanteessa mahdolli-
simman hyvä tietämys asiasta.”

Opiskelijat valmistuvat laillistetuiksi terveyden-
huollon ammattilaisiksi ja laillistaminen luo erityistä 
vastuuta työssä toimimiseen. Reflektioiden mukaan 
opiskelijat tiedostavat, että apteekkien velvollisuus 
ja vastuu opastaa, neuvoa ja ohjata asiakkaita kohti 
terveellisempää elämää, niin lääkkeiden avulla kuin 
ilman lääkkeitä, on tärkeä osa koko terveydenhuol-
tojärjestelmää. Tulevat farmasian alan ammattilaiset 
sisäistävät siis opintojen aikana, että he tekevät työ-
tä osana terveydenhuollon ammattilaisten joukkoa.  

”Haluan koko opintojen ajan tietoisesti kehittää it-
sestäni kansalaisten terveyttä edistävän terveydenhuol-
lon ammattilaisen.”

Farmasian alalle suuntautuminen
Farmaseutin ja proviisorin koulutuksen laaja-alaisuus 
ja sen tarjoamat monipuoliset työmahdollisuudet oli-
vat hahmottuneet opiskelijoille opintojakson aika-
na. Monet opiskelijat totesivat, että heillä oli ennak-
koon ollut merkittävästi suppeampi näkemys työs-
tä farmasian alalla. Alan monipuolisuus saikin mo-
net opiskelijoista kiinnostumaan farmasiasta entistä 
enemmän, ja se kannusti heitä rohkeasti pohtimaan 
tulevaa työpaikkaansa. Koulutuksen monipuolisuus 
ja vaativuus sai opiskelijat myös miettimään, kuinka 
apteekeissa on suuri määrä potentiaalista tietotaitoa, 
jota voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin terve-
ydenhuollossa.

”Vaikka olenkin itseni asettanut apteekin tiskin taak-
se, oli todella mielenkiintoista tutustua erilaisiin työteh-
täviin, joita farmaseuteilla voi olla. Vahvistui tunne ja 
toive, ettei itseään tarvitsisi ainakaan vielä sitoa sinne 
apteekkiin. Oli mukava huomata, että alan työtehtävis-
sä on myös valinnanvaraa.”

Farmasian rooli osana terveydenhuollon kokonai-
suutta tuotiin esille reflektioissa, ja siten lääkkeiden 
asiantuntija koettiin merkitykselliseksi toimijaksi 

opiskelijoiden tukena oppimisprosessissa. Opettaja 
oli opiskelijoiden käytettävissä tiettyinä aikoina, jot-
ka oli varattu vapaamuotoiselle ryhmätyöskentelylle, 
ja syventävien luentojen yhteydessä. Lisäksi opettajat 
vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin oppimisympä-
ristön keskustelualueella sekä kävivät läpi syventävil-
lä luennoilla opiskelijoiden hankalaksi kokemia asi-
oita. Opiskelijat pystyivät esittämään toiveita Padlet-
seinällä syventävillä luennoilla käsiteltävistä asioista, 
jotka olivat jääneet heille itsenäisen opiskelun aikana 
epäselväksi, tai jos he muuten kaipasivat luennon ai-
heesta syventävää tietoa. Opintojakson verkko-oppi-
misympäristönä käytettiin Moodlea. 

Reflektioaineiston kerääminen
Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijoiden kirjoit-
tamista reflektioista, joiden avulla he jäsentelivät ja 
käsittelivät oppimiskokemuksiaan koko opintojakson 
aikana. Opiskelijat saivat toteuttaa reflektion itsel-
le sopivalla tavalla, eivätkä opettajat ohjanneet val-
miilla kysymyksillä reflektioiden sisältöä. Reflektii-
visella oman oppimisen käsittelemisellä on todettu 
olevan vaikutusta yksilön ammatti-identiteetin syn-
tyyn (Tiuraniemi 2002). Oman oppimisen reflektii-
vinen käsittely ja arviointi on keskeistä myös oppi-
misen kannalta (Eteläpelto 1993). Reflektio perustuu 
metakognitiivisiin taitoihin, joiden avulla opiskeli-
ja tarkastelee omaa ammatillista kehittymistä opin-
tojen aikana, ja siten reflektio on merkityksellistä 
myös ammatti-identiteetin rakentumisessa (Tiura-
niemi 2002). 

Aineiston analysointi
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin 
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a, Tuomi ja Sa-
rajärvi 2018). Tutkimustulosten luotettavuuden li-
säämiseksi reflektiot analysoi itsenäisesti kaksi tut-
kijaa (RH, JJ) (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008b). 
Opiskelijoilta pyydettiin reflektion kirjoittamisen yh-
teydessä lupa käyttää tekstejä oppimista ja oppimis-
prosesseja koskevan tutkimuksen aineistona. Luvan 
antamisen yhteydessä ei tarkemmin määritelty tut-
kimusaihetta. Opiskelijan oli mahdollista kieltäytyä 
antamasta kirjoittamaansa reflektiota tutkimuskäyt-
töön. 

Tutkijat tutustuivat ensin itsenäisesti ja vapaa-
muotoisesti aineistoon, minkä jälkeen keskusteltiin 
yhdessä aineistosta esille nousevista teemoista. Tä-
män aineistolähtöisen tarkastelun pohjalta päädyt-
tiin neljään teemaan, joiden avulla kuvataan opis-
kelijoiden ammatti-identiteetin muodostumiseen 

liittyviä asioita. Teemat olivat: 1) farmaseutin ja pro-
viisorin työssä tarvittavat taidot, 2) ammattiin liitty-
vä vastuu, 3) farmasia alavalinta ja 4) ammattietiik-
ka. Reflektioaineisto jaettiin puoliksi kahden tutki-
jan kesken, ja tutkijat kävivät läpi itsenäisesti omal-
le vastuulleen tulleen aineiston. Tekstistä etsittiin 
ja koodattiin värikoodein kutakin teemaa koskevat 
tekstipätkät (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a, 
Tuomi ja Sarajärvi 2018). Osa tekstipätkistä käsitteli 
useampaa asiaa, ja siten ne koodattiin ja analysoitiin 
kahden tai useamman teeman yhteydessä. Tutkijat 
kävivät yhdessä läpi koodatut tekstit ja keskusteli-
vat epäselvistä tekstikohdista. Koodatuista teksteis-
tä muodostettiin teemakohtaiset aineistot, joiden 
pohjalta tutkijat edelleen muodostivat teemoittain 
raportoidut tulokset. Opiskelijat käsittelivät reflek-
tioissaan yleisimmin farmaseutin ja proviisorin työs-
sä tarvittavia taitoja. Seuraavaksi yleisimmiksi tee-
moiksi muodostuivat ammattiin liittyvä vastuu se-
kä alan valinta. Ammattietiikkaa opiskelijat käsitte-
livät vähiten. 

Aineiston analysoinnin yhteydessä myös kvantifi-
oitiin esiin nousseet asiat teemojen mukaisesti. Teks-
tit olivat kuitenkin paikoin monitulkintaisia, mikä te-
ki kvantifioimisesta haastavaa. Analyysin avulla saa-
tiin luotettavaa tietoa teemojen yleisyydestä, mutta 
yksittäisiä määrällisiä lukuja ei esitetä luotettavuu-
teen liittyvien haasteiden takia. Tuloksissa esitetään 
siis esiintyvien asioiden suuruusluokka sanallisesti, 
ei tarkkana lukuna. Yksittäisiä havaintoja aineistos-
ta ei raportoida. 

TULOKSET
Farmaseutin ja proviisorin työssä 
tarvittavat taidot 
Opintojakson aikana opiskelijoiden ajatukset farma-
sian alalla vaadittavista taidoista olivat pääsääntöises-
ti selkiytyneet. Tämä sai monet opiskelijoista aset-
tamaan ammattitaitoon liittyviä opiskelutavoittei-
ta, kuten kehittymisen osaavaksi ja taitavaksi lääke-
alan ammattilaiseksi. Toisaalta osa opiskelijoista oli 
päätynyt pohtimaan omia kykyjään omaksua kaikki 
vaadittavat taidot farmaseutin tai proviisorin työtä 
varten opiskeluaikana. 

”Kehitän taitojani opiskeluaikana ja myöhemmin 
työelämässä pystyn tarjoamaan parasta mahdollista 
palvelua ja lääketietoa asiakkaille.”

”Olen motivoitunut oppimaan enemmän ja enem-
män, kun on ymmärtänyt mitä minulta tulevaisuudessa 
työssä odotetaan niin asiakkaan kuin työantajan puo-
lelta.”
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mahdollisuuden oppia tuntemaan itseään ammatil-
lisesti (Nikkola 2011). Myös sosiaaliset taidot, jotka 
opiskelijat mainitsivat yhtenä tärkeä ammatillise-
na vahvuutena farmasian asiantuntijalle, kehittyvät 
ryhmässä toimimalla.

Reflektioissa kuvattiin, kuinka ammattilaisella 
on vastuu jatkuvasta tiedon ja osaamisen päivittä-
misestä, jotta voi säilyttää ammattitaitonsa korkealla 
tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2018) tule-
vaisuuspaneelin mukaan yhteiskunnan malli työelä-
mästä on muuttumassa juuri opiskelijoiden ajatus-
ten suuntaan. Perinteinen ajatus siitä, että opinnois-
ta siirrytään työelämään ja sieltä eläkkeelle, ei enää 
toteudu, vaan nykyään työikäisen väestön on sisäis-
tettävä jatkuvan oppimisen ja aktiivisen osallistu-
misen ajatus koko työuran ajaksi. Yhtenä tärkeim-
pänä farmaseutin ja proviisorin ammattiin liittyvä-
nä taitona nostettiin esille tiedonhakutaidot, mikä 
kertoo opiskelijoiden sisäistäneen nykyisen muut-
tuvan tiedon luonteen, ja olevan siten orientoitu-
neita opetuksen valmistavaan luonteeseen työelä-
mää varten. Tämä päätelmä pohjautuu holistiseen 
näkökulmaan, jossa koulutusta ei nähdä erillisenä 
työelämästä, vaan työelämäorientaation tulee sisäl-
tyä ja näkyä osana opintoja työhön liittyvien asentei-
den, tietojen, taitojen ja valmiuksien jäsentämisenä 
(Penttinen ym. 2014). 

Opiskelijat mielsivät asiantuntijuuteen liittyvän 
kyvyn toimia moniammatillisesti terveydenhuollos-
sa tuoden lääkeosaamista osaksi potilaan hoidon ko-
konaisuutta. Asiantuntijan rooli nähtiin laajasti ter-
veyttä ja hyvinvointia edistäväksi ammattilaiseksi, ja 
siihen sisältyy lääkkeellisten ja lääkkeettömien vaih-
toehtojen tarjoaminen. Opiskelijoiden reflektiot il-
mensivät siis ammatti-identiteetin muutosta pater-
nalistisesta näkemyksestä kohti osallistuvampaa far-
masian ammattilaista (Katajavuori 2005). Farmasian 
osaamista onkin alettu hyödyntämään entistä laa-
jemmin terveydenhuollossa, ja siten käsitys asiantun-
tijuudesta ja sen mahdollisuuksista on laajentunut. 
Erityisesti lääkehoidon arviointeja on alettu toteut-
taa moniammatillisissa tiimeissä useissa terveyden-
huollon ympäristöissä (Rainio ym. 2019, Kuusikko 
ym. 2018, Toivo ym. 2018, Merikoski ym. 2017). Myös 
sairaalaympäristössä farmasian alan kliinistä asian-
tuntijuutta on tuotu paremmin osaksi potilaan hoi-
don kokonaisuutta (Kauppinen ym. 2018, Kuusikko 
ym. 2018). Nämä laajentuneet mahdollisuudet hyö-
dyntää farmasian osaamista ohjaavat uusien opiske-
lijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä aiempaa 
monipuolisemmaksi. 

Tutkimuksen luotettavuus
Aineistona käytetyt opiskelijoiden kirjoittamat reflek-
tiot olivat autenttisia kuvauksia opintojakson herät-
tämistä ajatuksista. Opiskelijoita ei pyydetty erikseen 
käsittelemään reflektioissa ammatti-identiteettiin 
liittyviä asioita. Tämä mahdollisti ammatti-identi-
teetin kehittymisen tutkimisen mahdollisimman rea-
listisista lähtökohdista, kun opiskelijoita ei tietoises-
ti ohjattu käsittelemään identiteettiä ja siten toista-
maan yleisiä identiteetin lainalaisuuksia. Perusteluna 
tälle lähestymistavalle on identiteetin kehittyminen, 
joka ei ole tietoinen prosessi vaan se syntyy opiske-
luiden edetessä oppimisen ja ympäristön vuorovai-
kutuksena (Ruohotie 2006). Tutkijoiden kyky analy-
soida ja tulkita opiskelijoiden reflektioita ammatti-
identiteetin näkökulmasta korostui tutkimuksessa. 
Tulosten luotettavuutta lisäsi se, että kaksi tutkijaa 
analysoi aineiston itsenäisesti (ns. tutkijatriangulaa-
tio), minkä jälkeen haettiin keskustellen yhteinen nä-
kemys eroavista analyysin kohdista (Hämeen-Anttila 
ja Katajavuori 2008c). Toisaalta tutkijoiden tulkinnat 
aineistosta on aina subjektiivisia näkemyksiä, joten si-
tä voidaan pitää myös potentiaalisena harhan lähtee-
nä (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008b). 

Tutkimuksen aineisto on kohtalaisen suuri, min-
kä takia kiinnostuksen kohteena olleet identiteettiin 
liittyvät teemat alkoivat toistua ja siten saturaatiopis-
te ylitettiin selkeästi (Hämeen-Anttila ja Katajavuo-
ri 2008a). Tutkimustulokset antavat varsin kattavan 
kuvan ensimmäisen vuosikurssin farmasian opiske-
lijoiden ammatti-identiteetin rakentumisen alkuvai-
heesta, sillä aineisto koostui koko vuosikurssin opis-
kelijoista, lukuun ottamatta pientä joukkoa opiske-
lijoita, jotka kielsivät reflektion käytön tutkimusai-
neistona. Tämän tutkimuksen tulokset ammatillisen 
identiteetin rakentumisesta ovat siis hyvin hyödyn-
nettävissä, kun suunnitellaan farmasian opiskelijoi-
den opintojen kokonaisuutta. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen perusteella farmasian opintojen 
alussa muodostuva kuva ammattitaitoisesta farmasi-
an asiantuntijasta ohjaa vahvasti opiskelijan ammat-
ti-identiteetin kehittymistä. Opetuksen tulee tarjota 
opintojen alkuvaiheessa riittävästi tietoa farmasian 
alasta ja sen mahdollisuuksista, jotta opiskelijoiden 
kapea kuva alasta laajentuu. Laaja näkemys ammatis-
sa vaadittavista tiedoista ja taidoista auttaa opiskeli-
jaa asettamaan realistisempia ja yksityiskohtaisempia 
oppimistavoitteita koko opintojen ajaksi ja edesauttaa 
samalla opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. 

osana terveydenhuoltoa. Tulevaisuuden työ farma-
sian ammattilaisena kuvattiin olevan moniammatilli-
sessa ryhmässä pohtimassa potilaan lääkehoidon ko-
konaisuutta. Nämä näkemykset farmasian alan tärke-
ydestä terveydenhuollolle olivat vahvistaneet opiske-
lijoiden näkemystä siitä, että he ovat opiskelemassa 
oikeaa alaa. 

Halu auttaa ihmisiä oli saanut monet opiskelijoista 
hakeutumaan alalle. Myös farmasian alan erikoistu-
mis- ja lisäkoulutukset, kuten lääkehoidon arvioin-
tikoulutukset, kiinnostivat opiskelijoita. Verkostoi-
tumisen merkitys alan sisällä ja muiden terveyden-
huollon ammattialojen kanssa tuotiin esille monissa 
reflektioissa. 

”Farmasian alan tärkeys ja monipuolisuus nousivat 
paljon esille ja kurssi vahvisti tunnettani siitä, että olen 
opiskelemassa itselleni juuri oikeaa alaa.”

Ammattietiikka 
Opiskelijoiden reflektioissa korostui, että ammatis-
sa toimiessa tulee asiakkaan etu ja terveys laittaa ai-
na etusijalle. Eettisten ohjeiden käsitteleminen osa-
na opintojaksoa oli auttanut opiskelijoita hahmotta-
maan, millaisiin eettisiin ongelmatilanteisiin he voi-
vat joutua alan ammattilaisena. 

”Vankan osaamisen hankkiminen opiskeluaikana on 
todella tärkeää, jotta pystyy toimimaan eettisesti asiak-
kaan edun mukaisesti asiakaspalvelutilanteessa.” 

Eettisiin ohjeisiin suhtauduttiin vahvasti amma-
tissa toimimista ohjaavana tekijänä. Alan ammatti-
laisten todettiin pystyvät sitoutumaan ohjeisiin hen-
kilökohtaisista mielipiteistä ja vakaumuksesta huo-
limatta. Puolueettomuus, tasapuolisuus ja oikeu-
denmukaisuus tuotiin usein esille farmasian alan 
asiantuntijan eettistä toimintaa ohjaavina arvoina. 

”Uutena asiana opin sen, kuinka paljon tulee apteek-
kityössä ottaa huomioon eri näkökulmia ja olla valmis 
perustelemaan toimintamallejaan.”

POHDINTA
Tässä farmasian opiskelijoiden reflektioihin pohjau-
tuvassa ammatti-identiteetin rakentumista selvittä-
neessä tutkimuksessa havaittiin, että opintojen alus-
sa muodostuva kuva farmasian asiantuntijasta ohjaa 
vahvasti opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymis-
tä. Tämä havainto on linjassa kasvatustieteellisen kä-
sityksen kanssa, jonka mukaan yksi keskeisimmistä 
kehittymisprosesseista yliopisto-opintojen aikana on 
ammattilaisen identiteetin löytäminen pohtimalla 
omia vahvuuksia ja toimintatapoja suhteessa tule-
vaan työhön (Kouvo ym. 2009, Poutanen ym. 2012). 

Tutkimuksessa tuli esille tärkeinä farmasian asian-
tuntijan ominaisuuksina ammatissa vaadittavien tie-
tojen ja taitojen omaksumisen lisäksi vastuu oikeasta 
ja tarkoituksenmukaisesta neuvonnasta sekä toimi-
minen eettisesti oikealla tavalla. 

Reflektioista kävi selville, että opiskelijoilla on 
opintojen alussa hyvin kapea kuva farmasian alan 
mahdollisuuksista, sillä suurin osa opiskelijoista oli 
lähtenyt kouluttautumaan apteekkityöhön. Lähtö-
kohta ammatti-identiteetin rakentumiselle on siis 
varsin rajoittunut, minkä takia opintojen alussa tu-
lisi panostaa laajemman näkemyksen luomiseen alas-
ta (Kouvo ym. 2009). Tutkimuksen pohjana olleen 
opintojakson aikana opiskelijat olivat hahmottaneet 
entistä laajemmin farmasian alaa ja sillä vaadittavaa 
osaamista sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia eri 
tyyppisiin työtehtäviin terveydenhuollossa. Tämä 
oli saanut opiskelijat pohtimaan omia mielenkiin-
non kohteitaan alalla, ja siten aloittanut ammatti-
identiteetin rakentamiseen ja suuntaamiseen liitty-
viä prosesseja (Kouvo ym. 2009). Jotta kiinnostus alaa 
kohtaan säilyy myös opintojen ajan, on opettajan pys-
tyttävä kytkemään opetettava asia käytäntöön ja si-
ten auttaa opiskelijoita rakentamaan omaa polkuaan 
kohti alan asiantuntijuutta. 

Opetuksen näkökulmasta tutkimuksen keskeinen 
havainto oli, että opiskelijat alkavat muodostaa kä-
sitystään ammattitaitoisesta farmasian asiantunti-
jasta heti opintojen alussa ja asettavat itselleen tä-
tä tukevia henkilökohtaisia oppimistavoitteita koko 
opintojen ajaksi. Heidän päämääränsä on omaksua 
opintojen aikana sellaisia tietoja ja taitoja, joita far-
masian ammattilaisilta vaaditaan. Reflektiot osoit-
tivat, että roolimallit alalta ohjaavat merkittävästi 
opiskelijoiden näkemystä itsestä tulevana alan am-
mattilaisena. Näitä havaintoja tukee tutkimus, jon-
ka mukaan roolimallit ja käytäntöä tukevien konk-
reettisten esimerkkien käyttäminen opetuksessa on 
merkityksellistä ammatti-identiteetin kehittymisen 
kannalta (Schafheutle ym. 2012). Opetukseen oli-
si siis hyvä sisällyttää alusta lähtien myös työelä-
mään orientoivia osioita (Penttinen ym. 2014), jot-
ta ammatti-identiteetin kehittymistä voidaan tukea. 
Käänteinen oppiminen, jossa panostetaan erityisesti 
teoriatiedon soveltamiseen käytännön työelämään 
erilaisten toiminnallisten ja vuorovaikutteisten teh-
tävien avulla, sopii hyvin tähän tarkoitukseen (Jan-
honen ja Vanhanen-Nuutinen 2005, Toivola ym. 
2017). Käänteisellä menetelmällä toteutetussa opin-
tojaksossa ryhmässä oppiminen oli myös keskeistä, 
mikä kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja antaa 
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Introduction: Professional identity includes a variety 
of qualities and traits that describe a person’s iden-
tification with their profession and future role as an 
expert in the field. Development of professional iden-
tity starts from career choice and continues throug-
hout the studies. At the beginning of the studies, stu-
dents outline their own field and its job opportuni-
ties. They also create the basis for the development of 
their own professional identity. The teacher can sup-
port the development of the good and strong identity 
required in working life by selecting teaching met-
hods that support its development. The purpose of 
this study is to find out how first year pharmacy stu-
dents begin to perceive and develop their own pro-
fessional identity.

Material and methods: The research material con-
sist of reflections written by the first year pharma-
cy students. The reflections include their discussion 
on learning experiences in the Drugs in Healthcare 
course. The course was carried out in autumn 2016 at 
the University of Eastern Finland using flipped lear-
ning method. Of the 149 students participated in 
the course, 114 gave the permission to use reflection 
as a research material. The data was analyzed using 
methods of content analysis. The analysis identified 
four themes: skills needed in the profession, profes-
sional responsibility, choice of profession, and pro-
fessional ethics.

Results: Students perceived pharmacy as a chal-
lenging and diverse profession. Students started to 
form an image of themselves as professionals by set-
ting personal learning goals and creating an image 
of a good pharmacy professional. In addition to the 
management of medical information, the most im-
portant skills required of a professional were defin-
ed as counseling and information acquisition skills. 
Pharmaceutical professionals were seen as part of the 
multidisciplinary healthcare field. The students felt 
that as professionals, they would be responsible for 
the client's individual counseling, including both me-
dical and non-drug treatment options. The students 
believed that they will work in the future as a mem-
ber of team that consist of professionals from vario-
us fields of health care. Continuous learning and res-
ponsibility for updating professional knowledge are 
considered an essential part of professional compe-
tence. A professional can also act according to ethical 
guidelines by taking into consideration the client’s 
situation in a best possible way.

Conclusions: The construction of a students' profes-
sional identity is guided by the image of a good phar-
macy professional created at the beginning of their 
studies. Therefore, at the beginning of their studies, 
students should be provided with information on the 
knowledge and skills required in the field of pharma-
cy and, where possible, experience of practical work. 
These points enable students to set themselves rea-
listic and detailed learning goals that support deve-
lopment of professional identity during their studies. 

Keywords: Pharmacy education, professional identi-
ty, expertise, learning
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