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Tiivistelmä

Johdanto: Sairaala- ja kliinisen farmasian palvelut laajentuvat nopeasti, ja farmasian ammatti-
laisten osaamista tarvitaan yhä useammin lääkehoitoprosessin eri vaiheissa sairaaloissa ja ter-
veyskeskuksissa Suomessa. Farmasian koulutusta tulee kehittää jatkuvasti vastaamaan työelä-
män tarpeisiin ja tarjoamaan valmistuville farmasisteille entistä monipuolisemmat valmiudet 
sairaalafarmasian tehtävissä työskentelyyn. Tutkimuksessa selvitettiin farmasian opiskelijoi-
den näkemyksiä: 1) heidän sairaalafarmasian osaamisestaan ja sen kehittymisestä farmaseutin 
koulutusohjelmassa ennen sairaala-apteekkiharjoittelua sekä 2) uuden sairaalafarmasiaan kes-
kittyvän verkko-opintojakson tarpeesta, sisällöstä sekä opetus- ja arviointimenetelmistä opin-
tojakson kehittämisen pohjaksi. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa 
strategiakaudella 2017–2020 alkanutta digiloikkahanketta.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin kahtena ryhmäkeskusteluna sairaala-apteekkihar-
joittelua opetussuunnitelmakaudella 2017–2020 suorittaneille Helsingin yliopiston farmaseutin 
koulutusohjelman opiskelijoille (n=6+6). Keskustelut rakentuivat osallistujien sairaalafarmasian 
osaamista ja aiheen opetusta käsittelevien teemojen sekä verkko-opintojakson alustavien suun-
nitelmien ympärille. Aineisto analysoitiin deduktiivisella ja induktiivisella sisällönanalyysilla. 

Tulokset: Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan farmasian koulutus oli 
tuottanut monenlaista sairaalafarmasiassa tarvittavaa osaamista ja erityisesti kliinisen osaa-
misensa he kokivat hyväksi. Osallistujat kokivat sairaalafarmasian toimintaympäristön kuiten-
kin melko vieraaksi harjoitteluun mennessään ja ymmärryksensä koulutuksen aikana opittujen 
taitojen yhteydestä käytännön työhön puutteelliseksi. Osallistujien raportoimat osaamistarpeet 
liittyivät kolmeen teemaan: 1) lääkehoito sairaalassa, 2) sairaala ja sairaala-apteekki toimin-
taympäristönä ja 3) farmasistin työtehtävät ja työssä tarvittavat taidot. Uudelta opintojaksolta 
osallistujat toivoivat kokonaiskäsitystä sairaalafarmasian eri osa-alueista sekä teoriaopetuksen 
sitomista tosielämän tilanteisiin ja käytännön työhön sairaalassa. Opetusmenetelmien toivot-
tiin mahdollistavan tarvittavien taitojen konkreettisen harjoittelun, opitun soveltamisen ja oman 
oppimisen seurannan. Osallistujat suhtautuivat positiivisesti verkko-opetukseen ja sen mahdol-
lisuuksiin luoda pedagogisesti mielekkäitä lähestymistapoja oppimiseen, mutta ilmaisivat eriä-
viä mielipiteitä verkko-opetukseen soveltuvista arviointimenetelmistä, kuten Moodle-tenttien 
ja ryhmätöiden hyödyntämisestä.

Johtopäätökset: Tutkimuksen perusteella farmasian opiskelijat kokevat farmasian koulutuksessa 
kehittyneen sairaalafarmasian osaamisensa jokseenkin puutteelliseksi ja uudelle sairaalafar-
masiaan keskittyvälle verkko-opintojaksolle on tarvetta. Opintojakson tulee huomioida lääke-
hoitoprosessin eri vaiheet, edistää niissä tarvittavan farmaseuttisen osaamisen kehittymistä ja 
aktivoida opiskelijoita teorian soveltamiseen käytäntöön monipuolisia verkko-opetuksen mene-
telmiä hyödyntäen. 
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ennen apteekkiharjoittelua sairaalassa sekä 2) 
uuden Lääkehoitoprosessi sairaalassa -verkko-
opintojakson tarpeesta, sisällöstä sekä opetus- 
ja arviointimenetelmistä opintojakson kehittä-
misen pohjaksi. Tavoitteena on kehittää tut-
kimukseen ja hyviin käytänteisiin pohjautuva 
opintojakso syventämään farmaseutin ja pro-
viisorin koulutusohjelmissa kehittyvää osaa-
mista sekä käyttää samaa sisältöä perehdytys-
materiaalina sairaala-apteekkiin harjoitteluun 
meneville ja sinne työllistyville farmasisteille. 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen konteksti
Helsingin yliopistossa aloitettiin strategiakau-
della 2017–2020 opetuksen toteutuksen digi-
loikka, jonka on tarkoitus tukea digitalisaation 
hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa 
pedagogisesti mielekkäällä tavalla (Helsingin 
yliopisto 2016, Helsingin yliopisto 2021). Farma-
sian digiloikassa kehitetään valinnainen Lääke-
hoitoprosessi sairaalassa -verkko-opintojakso. 

Johdanto
Sairaala- ja kliinisen farmasian palvelut laa-
jenevat nopeasti suomalaisissa sairaaloissa ja 
terveyskeskuksissa (Ryynänen ym. 2013, Har-
tikainen ym. 2014, Aronpuro 2017), jolloin yhä 
useammat farmasian ammattilaiset (jatkossa 
farmasistit) työllistyvät kliinisen farmasian ja 
lääkehuollon tehtäviin sairaaloihin. Sairaala-
farmasia on laaja kokonaisuus, johon kuuluu 
esimerkiksi lääkkeiden valmistaminen, käyt-
tökuntoon saattaminen ja toimittaminen, lää-
keneuvonta, lääke- ja lääkitysturvallisuuden 
kehittäminen, lääkityslistojen ajantasaista-
minen, lääkityksen tarkistukset ja lääkehoidon 
arvioinnit. Lisäksi farmasistien kliinistä osaa-
mista tarvitaan lääkehoidon laadun varmista-
misessa potilaan lääkehoitoprosessin eri vai-
heissa (Valkonen ym. 2014). Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palveluita uudistettaessa tavoit-
teeksi on asetettu laajentaa farmasian osaamista 
ja tehtäviä logististen tehtävien lisäksi kliinisen 
farmasian suuntaan (Torniainen 2018). 

Sairaala- ja kliinisen farmasian palveluiden 
laajeneminen sekä lääkehoitojen ja teknologian 
kehittyminen tuovat haasteita farmasian kou-
lutuksen kehittämiseen (Lapinjoki 2014, Suo-
men Farmasialiitto 2018). Valmistuvilla farma-
sisteilla tulee olla edellytykset toimia monia-
mmatillisessa yhteistyössä terveydenhuollossa 
ja lääkehoitoprosessin eri vaiheissa (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2011, Ryynänen ym. 2013, 
Suomen Farmasialiitto 2018). Koulutusohjel-
mauudistusten yhteydessä farmasian koulu-
tusta on kehitetty työelämän tarpeita vastaa-
vaksi koulutusyksiköiden ja työelämäsidosryh-
mien yhteistyöllä (Ryynänen ym. 2013, Lapin-
joki 2014, Katajavuori ym. 2017, Hirvonen ym. 
2019). Sairaalafarmasian sisältöjä on integroitu 
Helsingin yliopiston farmasian tutkinnoissa 
useisiin opintojaksoihin tutkintorakenteiden 
alusta loppuun. Lisäksi puolet farmaseutin tut-
kintoon kuuluvasta puolen vuoden apteekki-
harjoittelujaksosta voidaan suorittaa sairaala-
apteekissa. Siitä huolimatta opiskelijat ja sai-
raalassa työskentelevät farmasistit kokevat 
koulutuksen painottuvan avoapteekkityöhön 
(Tiiro 2005, Suomen Farmasialiitto 2018). Kou-
lutusta tulee edelleen kehittää sidosryhmiltä 
ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella 
tarjoamaan paremmat valmiudet työskente-
lyyn sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. 

Digiteknologia tarjoaa mahdollisuuksia 
opetuksen kehittämiseen ja oppimisen edistä-
miseen. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus (VR) 
-teknologia helpottaa tiedon sisäistämistä, 
kun tietoa voidaan tutkia lukemisen lisäksi 
muillakin tavoin ja opetussisältöjä voidaan 
viedä lähemmäs työelämäkontekstia simu-
loimalla esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä 
(Makransky ym. 2019, Wu ym. 2019). Helsingin 
yliopistossa verkko-opetusta ja digiteknologiaa 
on hyödynnetty aktiivisemmin 2000-luvun 
alusta lähtien Verkko-opetuksen laatu -hank-
keen myötä (Löfström ym. 2010). Yhteisöllisen 
tiedon tuottaminen ja vuorovaikutuksellisten 
työkalujen hyödyntäminen opetuksessa yleis-
tyvät vauhdilla. Tarve digitaalisille opetusme-
netelmille on kasvanut vuonna 2020 alkaneesta 
koronapandemiatilanteesta johtuen (Salminen 
ym. 2020). Aiemmin toteutetuista farmasian 
verkko-opintojaksoista ja digitaalisten opetus-
menetelmien hyödyntämisestä farmasian kou-
lutuksessa ei ole julkaistua kansallista tutki-
mustietoa. Kansainvälisesti on tutkittu esimer-
kiksi monimuoto-opetuksen soveltuvuutta ja 
vaikutuksia farmakoterapian ja kliinisten tai-
tojen (Crouch 2009, Hitch ym. 2013, Woodruff 
ym. 2014, McLaughlin ym. 2015), asiakaskes-
keisen viestinnän (Hess ym. 2016), farmakoki-
netiikan (Edginton ja Holbrook 2010), monia-
mmatillisen yhteistyön (Persky ja Dupuis 2014, 
Collins ym. 2017), lääkelaskennan (Hitch ym. 
2013, Harrap ym. 2016) sekä lääkeinformaation 
ja tieteellisen tiedon kriittisen arvioinnin oppi-
miseen (Lapidus ym. 2012, Suda ym. 2013). Vai-
kutukset oppimiseen ovat tutkimuksissa olleet 
pääsääntöisesti myönteisiä.

Opetuksen kehittämistä varten tarvitaan 
tutkimustietoa farmasian opiskelijoiden näke-
myksistä heidän sairaala- ja kliinisen farma-
sian osaamistarpeistaan sekä digiteknologian 
opetuskäytöstä. Farmasian opiskelijoiden 
kokemuksia osaamisestaan on tutkittu kan-
sainvälisesti (Kairuz ym. 2010, Mak ym. 2013, 
James ja Cole 2016), mutta kansallisella tasolla 
tutkimustieto painottuu työelämässä olevien 
farmasistien näkemyksiin työssä tarvittavasta 
osaamisesta (Virkkunen 2008, Ryynänen ym. 
2013). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tut-
kia opiskelijoiden näkemyksiä: 1) heidän sai-
raalafarmasian osaamisestaan ja sen kehit-
tymisestä farmaseutin koulutusohjelmassa 

Kuva 1. Lääkehoitoprosessi sairaalassa -verkko-opintojakson moduulien aihealueet ja opetusmenetelmät. 
Aihealueita tarkastellaan erityisesti sairaala-apteekin ja farmasian ammattilaisen näkökulmasta. 
*Lääketurvallisuus tarkoittaa lääkevalmisteen turvallisuutta ja lääkitysturvallisuus lääkehoidon 
turvallisuutta.  
** Virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR) voidaan määritellä keinotekoisena, vuorovaikutteisena ja 
kolmiulotteisena tietokonesimuloituna ympäristönä (Sanastokeskus TSK ry 2017). 
***Konstruktiivinen linjakkuus tarkoittaa opetuksen sekä opetus- ja arviointimenetelmien suunnittelua 
ennalta määriteltyjen osaamistavoitteiden pohjalta siten, että ne tukevat opiskelijan aktiivista oppimista 
ja haluttujen osaamistavoitteiden saavuttamista (Biggs ja Tang 2011). 
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sairaalan lääkehoitoprosessikaaviota (Linden-
Lahti, julkaisematon tiedonanto 2019) ja opin-
tojakson suunnitelmaa. Keskustelua herättä-
viksi stimulusmateriaaleiksi laadittiin moduu-
likohtaiset käsikirjoitukset hyödyntäen sai-
raala-apteekkiharjoittelun työkirjaa (Helsingin 
yliopisto, farmasian tiedekunta 2019) ja farma-
sian tiedekunnan ja HUS Apteekin sairaalafar-
masian asiantuntijoiden näkemyksiä. Stimu-
lusmateriaalina esitettiin myös interaktiivinen 
360°-virtuaaliapteekki ja jälkimmäisessä ryh-
mäkeskustelussa videomateriaalia VR-tekno-
logiasta (Farmasian VR-opetuspeli 2019).

 Osallistujien rekrytointi ja  
keskusteluiden toteutus
Osallistujat (n=12) rekrytoitiin sähköpostitse. 
Kaikki tutkimushetkellä Helsingin ja Uuden-
maan alueella sairaala-apteekkiharjoitte-
lua suorittaneet 2. ja 3. vuosikurssin opiske-
lijat osallistuivat tutkimukseen. Osallistujille 
lähetettiin ennen ryhmäkeskusteluja saatekirje 
sekä taustatietolomake, jolla selvitettiin far-
masian opintojen aloitusvuotta, peruskoulun 
jälkeen suoritettuja opintoja sekä suoritettuja 

sairaalafarmasiaan liittyviä valinnaisia opin-
tojaksoja. 

Ryhmäkeskustelut järjestettiin kasvotus-
ten ja ne nauhoitettiin. Yksi osallistuja osallis-
tui ensimmäiseen ryhmäkeskusteluun Skype-
videopuheluyhteydellä. Paikalla olleista tutki-
joista toinen fasilitoi keskustelua (SV) ja toi-
nen kirjoitti muistiinpanoja (ensimmäisessä 
ryhmäkeskustelussa IN ja toisessa AN). Kes-
kustelut etenivät keskustelurungon (Kuva 2) 
mukaisesti. 

Aineiston analyysi
Ryhmäkeskustelut litteroitiin peruslitteroinnin 
tason mukaisesti puhekieltä noudattaen jättäen 
pois täytesanat, äännähdykset ja kesken jää-
neet tavut (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
2017). Aineisto analysoitiin keskustelurungon 
teemoittain (Kuva 2) deduktiivisella ja induk-
tiivisella sisällönanalyysilla (Elo ja Köngäs ym. 
2008, Elo ym. 2014, Bennett ym. 2018, Tuomi ja 
Sarajärvi 2018) tutkijan (AN) toimesta. Aineis-
tosta nostettiin ensin teemoihin liittyviä sisältöjä 
deduktiivisesti. Teemojen alle nostetuista sisäl-
löistä muodostettiin redusoiden, ryhmitellen ja 

Helsingin yliopistossa tutkinto-opetus 
suunnitellaan tukemaan opiskelijakeskeistä ja 
syväsuuntaista oppimista (Helsingin yliopisto 
2006). Taustafilosofiana on Biggsin (1996) 
konstruktiivisen linjakkuuden (construc-
tive alignment) malli, jossa opiskelija raken-
taa aktiivisesti tietoa aiemmin opitun varaan. 
Linjakkaan opetuksen suunnittelu perustuu 
osaamistavoitteiden määrittelyyn, ja sisällöt 
sekä opetus- ja arviointimenetelmät valitaan 
tukemaan näitä tavoitteita (Helsingin yliopisto 
2006). Linjakkuus huomioidaan Lääkehoito-
prosessi sairaalassa -opintojakson suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Opintojakso koostuu 
sairaalafarmasian osa-alueita käsittelevistä 
moduuleista (Kuva 1). Sisältö rakentuu yhteis-
työssä HUS Apteekin kanssa.

 

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin kahtena ryhmäkeskuste-
luna (Mäntyranta ja Kaila 2008) Helsingin yli-
opiston farmasian opiskelijoille, jotka suorit-
tivat opetussuunnitelmakaudella 2017–2020 
farmaseutin tutkintoon kuuluvaa apteekki-
harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaala-
apteekeissa. Ryhmäkeskusteluilla pyrittiin 
ymmärtämään sairaala-apteekissa työsken-
nelleiden opiskelijoiden kokemuksia ja näke-
myksiä tutkimuksen aihepiireistä (Kuva 2).

Keskustelurunko ja stimulusmateriaali
Farmasian tiedekunnan digiloikkahankkeessa 
opettajat laativat ryhmäkeskustelurungon, 
joka sisälsi verkko-opintojakson kannalta kes-
keisiä teemoja ja kysymyksiä (Kuva 2). Ryhmä-
keskustelurungon laadinnassa hyödynnettiin 

Kuva 2. Farmasian opiskelijoiden (n=6+6) ryhmäkeskusteluiden pääteemat ja kulku. Vapaamuotoisella 
keskustelulla harjoittelukokemuksista pyrittiin luomaan miellyttävä keskusteluilmapiiri (Kylmä 
ja Juvakka 2007). *Interaktiivinen 360°- virtuaaliapteekki oli kuvattu avoapteekissa. Samanlaista 
toteutusta oli suunniteltu sairaalakontekstiin uudelle opintojaksolle ja siitä haluttiin kuulla opiskelijoiden 
näkemyksiä. 

Taulukko 1. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) taustatiedot. 

*Valinnaisia opintojaksoja, joiden osallistujat kokivat liittyneen sairaalafarmasiaan. 
**Muilla ammatillisilla ja korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan farmasian opintojen lisäksi 
peruskoulun jälkeen suoritettuja toisen ja kolmannen asteen opintoja tai tutkintoja (muu kuin lukio 
tai ylioppilastutkinto). Osallistujalla saattoi olla taustalla useita ammatillisia tai korkeakouluopintoja. 
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koissairaanhoidossa käytettävät lääkeaineet ja 
hoidettavat sairaudet olivat osallistujille osin 
vieraita ennen harjoittelua. Molemmissa ryh-
missä keskusteltiin puutteellisesta osaamisesta 
tulkita ja hyödyntää potilaiden laboratoriotu-
loksia lääkehoitojen seurannassa.

”Kun lääkityksen ajantasaistamisia tehtiin ja 
katsottiin labra-arvoja, niin ei mulla ollut käy-
tännössä mitään hajua niistä. Mitä ne lyhenteet 
ja viitearvot varsinkin on.” [O11]

Osallistujat kokivat sairaalan ja sairaala-
apteekin toimintaympäristön hahmottamisen 
haastavaksi ja harjoittelua edeltäneen pohja-
tietonsa sairaalafarmasiasta puutteelliseksi. 
Osaamistarpeiksi esitettiin sairaala-apteekin 
tehtävät ja rooli sairaalan toiminnassa. Kes-
kustelua heräsi myös perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon eroavaisuuksista hoi-
don toteutuksessa. Terveydenhuollon rakenne 
sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon eroavaisuudet konkretisoituivat osal-
listujille vasta harjoittelussa.

”…jossain ykkösvuoden pakollisilla kursseilla 
on käyty erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon portaita. Täällä vasta avautui, että mitä 
se tarkoittaa.” [O12]

”Oli kuin olisi mennyt ensimmäiseen harjoit-
teluun. Ei mitään rajapintaa, että mitä odottaa. Se 
oli niin erilainen maailma.” [O8]

Sairaalafarmasistin rooli lääketiedon välit-
täjänä muille ammattiryhmille oli osallistujille 
uutta. Moniammatillinen yhteistyö tunnistet-
tiin oleelliseksi osaksi sairaalatyötä, ja lisä-
työkaluja ja rohkaisua kaivattiinkin yhteistyön 
rakentamiseen sekä ammatilliseen kehittymi-

seen. Osallistujien mielestä moniammatillinen 
yhteistyö jo opintovaiheessa helpottaisi siirty-
mistä sairaalatyöhön. 

Keskustelu farmasistin työtehtävistä ja tar-
vittavasta osaamisesta liittyi yleisimmin asep-
tiseen työskentelyyn, lääkkeenvalmistukseen 
ja lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen. 
Lääkeaineiden farmakodynamiikka oli tuttua, 
mutta tietotarpeita liittyi lääkeaineen kemial-
lisfysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten liukoi-
suuteen ja sakkautumiseen sekä lääkevalmis-
teen osalta esimerkiksi säilyvyyteen ja murs-
kaamiseen lääkkeenantoa varten. 

”Mulla oli alkuun, kun meni osastolle, niin 
tyhmä olo siitä, ettei ole koskaan edes ajatellut 
mitään nenämahaletkua, tai saako jotain lää-
kettä murskata. Ei ole koskaan ollut edes mielessä 
se ajatus, että sellaista tietoa ja ymmärrystä voisi 
tarvita jossain vaiheessa.” [O9]

Osallistujat yllättyivät sairaalafarmaseut-
tien työn logistisuudesta. Farmasian opetuk-
sessa keskitytään osallistujien mukaan kliini-
seen farmasiaan, vaikka työtehtäviin kuuluu 
myös varastonhoitoa, lääketilausten keräilyä 
ja toimittamista. Lisäksi osallistujat kaipasivat 
lisävalmiuksia tiedonhakuun sairaalassa käy-
tettävistä tietokannoista ja potilastietojärjes-
telmistä.

 
Farmasian opiskelijoiden toiveet  
Lääkehoitoprosessi sairaalassa  
-opintojaksolle
Osallistujat toivoivat opintojakson tarjoavan 
laajan kuvan sairaalafarmasian osa-alueista 
sekä valmiudet tietotaidon soveltamiseen ja 

abstrahoiden ala- ja yläteemoja induktiivisesti. 
Analyysia jatkettiin kvantifioimalla eli laske-
malla, kuinka monta kertaa sama aihe tuotiin 
esiin keskusteluissa eri yhteyksissä tai eri osal-
listujien toimesta kunkin keskusteluaiheen pai-
noarvon arvioimiseksi (Tuomi ja Sarajärvi 2018). 

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimuksessa noudatettiin hyviä eettisiä ja 
tieteellisiä toimintatapoja (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2019). Osallistujat ja tutki-
jat allekirjoittivat informoidun suostumuksen 
vapaaehtoiseen tutkimukseen osallistumisesta. 
Osallistujilla oli oikeus keskeyttää tutkimus 
milloin tahansa. Aineistoa käsiteltiin luotta-
muksellisesti ja anonyymisti. 

Tulokset
Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farma-
sian opiskelijoiden (n=6+6) taustatiedot on 
koottu Taulukkoon 1. 

Farmasian opiskelijoiden sairaala- 
farmasian osaaminen ennen  
harjoittelujaksoa
Farmasian opetuksen koettiin yleisimmin tar-
jonneen valmiuksia eritasoisten lääkehoidon 
arviointien tekemiseen, lääkehoidon ongel-
mien tunnistamiseen sekä potilaan kohtaa-
miseen, kliiniseen haastatteluun ja lääkeneu-
vontaan (Kuva 3). Taidot tunnistettiin tärkeiksi 
sairaalafarmasian kliinisissä tehtävissä. Osal-
listujat kertoivat käsittäneensä sairaalafarma-
sian yhteiskunnallisen merkityksen ja toimin-
nan olevan pitkälti lakien ja säädösten ohjaa-
maa. Keskustelua heräsi myös lääketurva-
työhön ja lääkitysturvallisuuteen liittyvästä 
osaamisesta. Osallistujat olivat tutustuneet 
opinnoissaan sairaalassa käytettävään vaara-
tapahtumien ilmoitusjärjestelmään (HaiPro) 
ja tunsivat näköisnimisiin lääkkeisiin liittyviä 
haasteita. Farmasian opinnot olivat antaneet 
valmiuksia lääkkeenvalmistukseen sekä kriit-
tiseen tietolähteiden käyttöön. Yksi osallistuja 
kertoi suorittaneensa aiemmin muita sosiaali- 
ja terveydenhuoltoalan opintoja ja koki niiden 
helpottaneen sairaalapuoleen suuntautumista. 
Toinen osallistuja oli suorittanut valinnaisen 
lääkkeenvalmistuksen opintojakson ja koki 
lisätiedot hyödyllisiksi. 

Osallistujat kertoivat kokeneensa lääkkeen-
valmistuksen ja aseptisen työskentelyn ope-
tussisällöt epäolennaisina ja irrallisina ennen 
sairaala-apteekkiharjoittelua, koska eivät 
olleet ymmärtäneet opitun yhteyttä käytän-
nön työhön. Yhteys oivallettiin vasta sairaala-
apteekkiharjoittelussa. 

” …onko ollut joitain sellaisia kursseja, jotka 
on olleet suoraan hyödyllisiä, niin Lääkevalmiste 
2. Siellä oikeasti tehtiin aika samalla tavalla, 
kuin miten siellä lääkevalmistuksessa saatettiin 
tehdä. Mutta sitä ei tuotu mitenkään esiin. Mulla 
oli sellainen käsitys, että siellä ollaan siksi, että 
tämä nyt on tällainen hyvä yleistaito, tai hyvä 
ymmärtää miten näitä tehdään, mutta ei tulla 
missään oikeasti tarvitsemaan. Paitsi sitten kun 
meni tuonne lääkevalmistukseen, tajusi että jot-
kut oikeasti tekee tätä.” [O9]

Suuri osa osallistujista koki haastavaksi 
hyödyntää opinnoissa kehittynyttä lääkehoi-
don arvioinnin teoriasaamista sairaalaympä-
ristössä. He arvioivat tämän johtuvan siitä, että 
osastolääkitys voi poiketa potilaan peruslää-
kityksestä, johon ei välttämättä oteta sairaa-
lassa kantaa. 

”Se LHA-tehtävä, mikä meillä oli, oli tavallaan 
hyvä, mutta yksi farmaseutti sanoi suoraan, että 
me ollaan kirurgisella osastolla. Ei täällä kirurgi 
tule ottamaan kantaa hoitavan lääkärin asiaan. 
Siinä vasta konkretisoitui, että me ollaan täällä 
erikoissairaanhoidon puolella.” [O12]

 
Farmasian opiskelijoiden osaamistarpeet 
sairaalafarmasiasta
Osallistujien osaamistarpeet liittyivät: 1) lää-
kehoitoon sairaalassa, 2) sairaalan ja sairaala-
apteekin toimintaympäristöön ja 3) farmasis-
tin työtehtäviin ja työssä tarvittaviin taitoihin 
(Kuva 4). 

Lääkehoitoja koskevat osaamistarpeet liit-
tyivät yleisimmin lääkkeenantoon. Erityisesti 
keskusteltiin laskimonsisäisestä annostelusta 
sekä hoidollisten erityispiirteiden, kuten nie-
lemisvaikeuden, huomioinnista. Osallistujat 
kaipasivat lisävalmiuksia lääkkeen antoaikojen 
määrittämiseen sekä lisätietoja nenämaha- ja 
PEG-letkujen käytöstä lääkkeenannossa. Yksi 
osallistuja kuvasi farmasian koulutuksen puut-
teeksi farmakologian opetuksen keskittymi-
sen tyypillisimmin avoapteekista toimitetta-
viin lääkkeisiin. Sairaalan lääkevalikoima, eri-

Kuva 3. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) näkemyksiä siitä, 
mitä sairaalafarmasiaan liittyvää osaamista heille on kertynyt opintojen aikana ennen sairaala-
apteekkiharjoittelua. Esiin nousseet aiheet esitetään suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka usein ne 
toistuivat keskusteluissa. Useammin kuin kahdesti esiin nousseet aiheet on lihavoitu. 
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moniammatilliseen yhteistyöhön (Kuva 5). 
Vaikka osallistujat tunnistivat sairaalafarma-
sian kehittyvän kliinisempään suuntaan, he 
pitivät tärkeänä, että oppijalle rakentuu käsitys 
myös sairaala-apteekin logistisista työtehtä-
vistä, sairaalan ja sairaala-apteekin taloudesta 
sekä lääkevalikoiman kilpailutuksen periaat-
teista. 

”Ihan hyvä nähdä se realistinen puoli, ettei 
se ole koko ajan sitä, että ollaan tekemässä suu-
ria [lääkitys]muutoksia niille potilaille, vaan myös 
sitä perus [työnkuvaa]. Hoidetaan varastoa ja huo-
lehditaan, että osastolla on kaikki lääkkeet.” [O7] 

Moduulien opetussisällöt
Lääkehoitoprosessia sairaalassa (Moduuli 1) 
tulisi tarkastella huomioiden terveydenhuol-
lon rakenne, potilaskohtaiset erot sekä far-
masistien osaaminen ja vastuualueet (Kuva 5). 
Moduulissa toivottiin käsiteltävän erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon eroavai-
suuksia ja niiden vaikutusta lääkehoitoproses-
siin. Opiskelijoiden tulisi tutustua lääkehoidon 
toteutukseen vaikuttaviin hoidollisiin erityis-
piirteisiin sekä erikoissairaanhoidossa hoidet-
taviin kokonaisuuksiin, kuten elinsiirtoihin ja 
syöpiin. Opetussisältöjä toivottiin lääkkeiden 

antoajankohtien määrittämisestä, annostelu-
reiteistä ja lääkemuodoista lääkitysturvallisuus 
huomioiden. 

”Lääkehoitoja on niin paljon, yhtä monta 
kuin potilaita. Kaikilla eri sairaudet ja eri lääk-
keet. Lääkehoitoprosessikin muuttuu potilaasta 
riippuen.” [O4]

Kliinisen farmasian taitoina (Moduuli 2) 
toivottiin käsiteltävän tiedonhakua, tietotaidon 
soveltamista ja laboratorioarvojen hyödyntä-
mistä sairaalassa. Osallistujat korostivat tie-
donhankinnan sairaalassa eroavan tiedonha-
usta avoapteekissa ja hyvien tiedonhakutaito-
jen edistävän tehokasta työskentelyä. Potilaan 
tietosuoja ja käsiteltävien tietojen luottamuk-
sellisuus koettiin tärkeiksi, samoin potilaan 
haastattelun ja kohtaamisen tekniikat. Taitoja 
tarvitaan tukemaan toimintavalmiuksia tilan-
teissa, joissa potilas on esimerkiksi aggressii-
vinen tai kykenemätön antamaan lääkitystie-
tojaan. 

Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että lääke-
valmistuksen ja aseptiikan sisällöt (Moduuli 3) 
herättelevät opiskelijoiden ”aseptista omaa-
tuntoa”, perehdyttävät lääkkeenvalmistukseen 
sairaalassa ja mahdollistavat lääkkeenvalmis-
tuksen aseptisten työskentelytapojen harjoit-

Kuva 4. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) kokemuksia 
sairaalafarmasian osaamistarpeistaan. Aiheet on esitetty suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka 
usein ne toistuivat keskusteluissa. Useammin kuin kahdesti mainitut aiheet on lihavoitu. 

Kuva 5. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) näkemyksiä 
Lääkehoitoprosessi sairaalassa -verkko-opintojakson opetussisällöistä sekä opetus- ja 
arviointimenetelmistä teemoiteltuna. 
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masian tiedot ja taidot ovat perusosaamista, 
jota farmasistit tarvitsevat työssään muuttu-
vassa toimintaympäristössä niin avoaptee-
keissa kuin sairaaloissa. Sairaaloissa osasto-
farmasian rooli kasvaa ja farmasistit osallis-
tuvat enenevästi potilaiden hoitoon kliinisten 
palveluiden kautta, joita ovat esimerkiksi lääk-
keiden käytön ohjaus ja neuvonta potilaille ja 
hoitohenkilökunnalle, lääkärinkierroille osal-
listuminen, potilaiden lääkitysten ajantasais-
taminen ja lääkehoitojen arviointi (mm. EAHP 
2014, Aronpuro 2017, Kuitunen ym. 2017). 

Muutokset toimintaympäristössä on huo-
mioitu Helsingin yliopiston farmasian tiede-
kunnan farmaseutin koulutusohjelmauudis-
tuksessa, jonka mukainen opetus aloitettiin 
vuonna 2014. Koulutukseen sisällytettiin lää-
kehoidon arviointi (LHA) -opinnot, jotka vas-
taavat Apteekkien ammatillisen edistämisen 
(AATE) -työryhmän määrittelemiä lääkehoi-
don arvioinnin osaamistavoitteita (Haapo-
niemi ym. 2017). Opetuksessa hyödynnetään 
enemmän ja järjestelmällisemmin potilasta-
pauksia ja kliinisessä työssä tärkeitä lääketie-
tokantoja ja riskienarviointityökaluja (Airak-
sinen 2017).

Tässä tutkimuksessa farmasian koulu-
tuksen koettiin painottuvan avoapteekkikon-
tekstiin, mikä on raportoitu aiemminkin (Tiiro 
2005, Suomen Farmasialiitto 2018). Osallistu-
jat kaipasivat lisätietoa lääkehoidon arvioin-
tien toteuttamisesta sairaalaympäristössä, 
jossa lääkehoidot ovat usein erilaisia kuin avo-
hoidossa, sekä lääkkeenvalmistuksesta, lääk-
keiden käyttökuntoon saattamisesta ja lääke-
logistiikasta, koska nämä tehtävät ovat edel-
leen  sairaalafarmasian ydintä.  Logistiikan 
osaamistarpeet suuntautuvat tulevaisuudessa 
entistä vahvemmin digiteknologiaan, kun sai-
raaloiden lääkelogistiikkaa ja -varastointia 
automatisoidaan ja lääkehoitoprosessia säh-
köistetään (Niiranen 2017). 

Koulutusohjelmissa tulee tehdä näkyväm-
mäksi opintojaksoilla käsiteltäviä  sairaala-
farmasian sisältöjä ja koulutusta tulee suun-
nata niille sairaalafarmasian osa-alueille, 
joissa opiskelijoilla on työelämän osaamis-
tarpeita. Sairaalafarmasian näkyvyyttä voi-
daan vahvistaa lisäämällä opintojaksojen teh-
täviin sairaalafarmasian keskeisiä lääkehoitoja 
ja -muotoja sisältäviä esimerkkejä ja potilas-

tapauksia. Parenteraalisia, erityisesti injek-
tiona tai infuusiona annettavia lääkkeitä, käy-
tetään sairaaloissa yleisemmin kuin avohoi-
dossa. Osallistujat kokivat, ettei niitä käsitellä 
riittävästi opinnoissa ennen harjoittelua. Tämä 
on ilmennyt aiemmissakin opiskelijoille ja työ-
elämässä oleville farmasisteille tehdyissä kou-
lutustarvekartoituksissa. Parenteraaliset lääk-
keet ja niiden käyttökuntoon saattaminen ovat 
tärkeitä osaamisalueita myös siksi, että laski-
monsisäisessä lääkehoidossa lääkityspoikkea-
mia tapahtuu useammin kuin muita antoreit-
tejä käytettäessä (Al-Jeraisy ym. 2011, West-
brook 2011, Keers ym. 2013). Lääkityspoikkea-
mien seuraukset ovat myös muita lääkemuotoja 
useammin vakavia (Westbrook 2011). Sairaa-
lafarmasistien olisi hallittava hyvin nämä lää-
kehoidot, niihin liittyvät lääkehoitoprosessit 
ja riskit turvallisen lääkehoidon edistämiseksi. 

Osallistujat  tunnistivat  moniammatilli-
sen yhteistyön tärkeäksi  sairaalaympäris-
tössä, mutta kokivat, ettei heillä ollut riittävää 
osaamista yhteistyön rakentamiseen. Monia-
mmatillisuuden sisällyttämistä farmasian 
opintoihin on kannatettu aiemminkin (Ryy-
nänen ym. 2013, Lillsunde ym. 2015, Suomen 
Farmasialiitto 2018). Terveydenhuoltoalojen 
opiskelijoiden  opintojen aikainen yhteistyö 
edistää oppimista ja yhteistyötä myös työelä-
mässä (Simko ym. 2017, Sanko ym. 2020). Se 
voi myös edistää käsityksen muodostumista 
terveydenhuollon rakenteesta ja tarjota työka-
luja moniammatilliseen yhteistyöhön. Verkko-
opetus voi helpottaa koulutusalojen yhteistyön 
ja yhteisten opintojaksojen toteutusta, kun 
opetuksen ja opiskelun aika- ja paikkasidon-
naisuus vähenee. Tämä on aiemmissa tutki-
muksissa todettu haasteeksi moniammatillisen 
koulutuksen toteutukselle (Lillsunde ym. 2015).

Uuden opintojakson sisältö sekä 
opetus- ja arviointimenetelmät
Opintojakson sisältösuunnitelma sai myön-
teistä palautetta ja vastasi opiskelijoiden har-
joittelun aikana tunnistamia osaamistar-
peita. Opintojaksolta toivottiin käytännönlä-
heisyyttä ja kontekstisidonnaisuutta konkre-
tisoimaan opetussisältöjen merkitystä, sillä 
yhtenä keskeisenä haasteena nykyisessä ope-
tuksessa koettiin opittujen tietojen ja taito-
jen irrallisuus sekä se, ettei niitä aina osattu 

telun. Moduulin toivottiin liittävän aiemmilla 
lääkkeenvalmistuksen laboratorio-opinto-
jaksoilla opitut tietotaidot sairaalaympäris-
töön. Ravintoliuokset ja niiden käyttökuntoon 
saattaminen olivat vieras aihe, johon toivot-
tiin tutustuttavan. Lisäksi toivottiin perehdy-
tystä lääkeaineen ominaisuuksien ja yhteenso-
pivuuksien huomioimisesta lääkkeenannossa. 

Opetus- ja arviointimenetelmät  
verkko-opintojaksolla 
Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että opinto-
jaksolla kehittyy realistinen kuva sairaalafar-
masiasta ja farmasistien työstä, minkä kehit-
tymistä edistäisivät sairaalafarmasistien pitä-
mät luennot (Kuva 5). Toimintaympäristön 
ymmärtämistä ja moniammatillisessa yhteis-
työssä toimimista tukisi opintojen aikainen 
vuorovaikutus muiden terveydenhuoltoalojen 
opiskelijoiden kanssa. Osaamista edistäviksi 
opetusmenetelmiksi ehdotettiin tiedonhaun 
tehtäviä, esitelmien ja koulutusten pitoa ver-
taisopiskelijoille sekä oman oppimisen seu-
rannan mahdollistavia välitehtäviä luennoista 
ja 360°-kuviin upotettuja tehtäviä. 360°- ja 
VR-ympäristöt saivat kiitosta aktiivisen ja 
konkreettisen oppimisen mahdollistami-
sesta. Osallistujat suhtautuivat myönteisesti 
teknologian hyödyntämiseen, vaikka esitti-
vät myös epäilyksiä VR-teknologian käyttö-
mahdollisuuksista suuren osallistujamäärän 
opintojaksolla. 

Verkkomuotoisen toteutuksen rinnalla 
nähtiin tärkeäksi mahdollisuus työssä tar-
vittavien taitojen harjoitteluun. Osallistujat 
ehdottivat lähiopetuspäivää yliopistolla lääk-
keenvalmistuksen ja aseptiikan työskentely-
tapoihin ja -välineisiin tutustumiseen sekä 
tutustumiskäyntiä sairaalaan edistämään toi-
mintaympäristön hahmottamista ja oppimista. 
360°- ja VR-ympäristöt voisivat tarjota hyvän 
alustan myös sairaalan tiloihin tutustumiseen. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin hyödyntää erilaisia 
opetusvideoita. Lääkehoitoprosessiin liittyviä 
sisältöjä voitaisiin puolestaan opiskella käy-
tännön esimerkkien ja potilastapausten kautta.

”Pääsisi sisään [sairaalamaailmaan], kun 
näkee konkreettisesti. Se on tosi hyvä juttu mun 
mielestä. Ainakin sulautumisen kannalta. Ettei 
mene sinne osastolle, ja ole, että ’Apua, missä mä 
olen?” [O8]

”Voisi olla vaikka joku tapaus potilaasta, jossa 
on kerrottu lyhyt tarina potilaasta ja sen lääkityk-
sestä. Pitää bongata, että mitä kaikkea voi mennä 
pieleen. Voisi olla hauskaa!” [O1]

Verkko-opintojakson arviointimenetel-
mäksi toivottiin perinteisen kirjallisen ten-
tin sijaan muita arviointimenetelmiä (Kuva 5). 
Ensimmäisessä ryhmässä esitettiin toiveita 
opitun reflektointia ja soveltamista vaativista 
kirjoitustehtävistä. Toisessa keskustelussa kir-
joitustehtävät arviointimenetelmänä eivät saa-
neet kannatusta, vaan niiden sijaan ehdotettiin 
kysymys-vastaus-tyyppisiä tehtäviä ja koko-
avaa ryhmäkeskustelua opintojakson päät-
teeksi. Osallistujat pohtivat kuitenkin ryhmä-
keskustelun järjestämisen käytännön haasteita 
ja toivoivat, ettei koko opintosuoritusta arvi-
oitaisi ryhmätyön pohjalta. Opintojakso voisi 
osallistujien mukaan koostua oman oppimisen 
seurannan mahdollistavista osasuorituksista 
ja arviointi pohjautua hyväksytty-hylätty-
asteikkoon. Monivalinta- ja Moodle-tenttei-
hin suhtauduttiin kriittisesti.

”Aseptisista töistä paras olisi pohdiskeleva 
kirjoitustehtävä, missä pitäisi pohdiskella itse, 
minkä takia tämä on tärkeätä. Pelkkä rasti ruu-
tuun Moodle-tentti ei toimi, koska kyllä kaikki 
osaa valita kyllä tai ei. Se olisi pohdiskeleva, syitä 
ja seurauksia.” [O2]

Pohdinta 
Tutkimuksessa ilmeni, että vaikka sairaala-
farmasian keskeisiä sisältöjä käsitellään eri 
opintojaksoilla farmasian koulutusohjelmissa, 
opiskelijat kaipaavat opittua yhteen vetävää ja 
asioita syvemmin käsittelevää opintojaksoa. 
Lisätietoa kaivataan erityisesti lääkkeenval-
mistuksesta, lääkehoidon arviointiproses-
sista sairaalakontekstissa ja moniammatilli-
sesta yhteistyöstä. Opetussisältöjen visuali-
soimisen ja niiden viemisen virtuaalityökalu-
jen avulla sairaalakontekstiin nähtiin voivan 
edistää oppimista. 

Opiskelijoiden osaaminen ja  
osaamistarpeet sairaalafarmasiasta 
Osallistujat kokivat saaneensa joitakin pohja-
tietoja sairaalafarmasiasta ennen harjoittelu-
aan. Erityisesti kliininen osaaminen koettiin 
hyväksi, mikä on tärkeää, sillä kliinisen far-
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yhdistää työhön sairaalassa. Teoriatiedon vah-
vempaa  yhdistämistä  käytännön tilantei-
siin on kaivattu farmasian opetukseen myös 
muissa maissa (Abdu-Aguye ym. 2019). Digi-
taaliset työkalut, kuten 360°-aineistot, vir-
tuaalimaailma  ja -potilaat, mahdollistaisi-
vat opittavan aineksen käytäntöön viemisen 
tehokkaasti isolle opiskelijajoukolle.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa, myös 
tässä tutkimuksessa osallistujat kokivat virtu-
aaliset oppimisympäristöt ja virtuaalipotilaat 
hyödyllisiksi ja toivoivat niitä opetukseen (Ber-
naitis ym. 2018, Babichenko ym. 2019, Darr ym. 
2019, Lean ym. 2020). Verkko-opetuksen ja 
digiteknologian on havaittu edistävän far-
maseuttisissa tehtävissä tarvittavien taitojen, 
kuten vuorovaikutustaitojen ja ongelmanrat-
kaisukyvyn, kehittymistä (Aburahma ja Moha-
med 2015, McLaughlin ym. 2015, McCoy ym. 
2016). Verkko-opetus tarjoaa pedagogisesti 
mielekkäitä, syväsuuntautunutta oppimista 
tukevia keinoja (Löfström ym. 2010), ja sitä 
on esitetty sisällytettäväksi kaikkeen tervey-
denhuollon koulutukseen tieteenalasta riip-
pumatta (Liu ym. 2016). Verkko-opetus tarjoaa 
välineitä vuorovaikutukseen opiskelijoiden 
kesken myös tiedekuntien välillä ja oppilai-
tosrajat ylittäen (Löfström ym. 2010). Vuoro-
vaikutuksellinen oppiminen lisää oppimisen 
mielekkyyttä, aktiivisuutta ja avoimuutta, ja 
opetussisällöt verkossa helpottavat aiemman 
tiedon yhdistämistä uuteen mahdollistamalla 
nopean siirtymisen opetussisältöjen välillä. 
VR-teknologia  voi  onnistuneesti toteutet-
tuna sitoa teoriatietoa käytäntöön (Löfström 
ym. 2010), mille on erityinen tarve tämän tut-
kimuksen perusteella. Kuvatut seikat tukevat 
verkko-opetuksen ja digiteknologian sisällyt-
tämistä farmasian koulutukseen laajemminkin.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus pohjautui ryhmäkeskusteluihin. 
Kohderyhmä tavoitettiin hyvin,  sillä tutki-
mukseen osallistuivat  kaikki Helsingin ja 
Uudenmaan sairaala-apteekeissa tutkimuk-
sen ajankohtana harjoittelussa olleet farma-
sian opiskelijat. Osallistujat olivat suorittaneet 
pääosan harjoittelustaan ennen ryhmäkeskus-
teluja, joten heillä oli näkemys sairaalafarma-
sian osaamistarpeista. He olivat Helsingin yli-
opiston opiskelijoita, joten tulokset eivät kuvaa 

kansallisesti ja yleistettävästi farmasian opis-
kelijoiden näkemyksiä. 

Yksi tutkija analysoi aineiston, mutta ryh-
mäkeskusteluihin osallistui kaksi tutkijaa, jotka 
reflektoivat toteutunutta heti ryhmäkeskuste-
lutilaisuuksien jälkeen keskusteluiden sisäl-
lön ollessa tuoreessa muistissa. Tutkimuksen 
luotettavuutta lisäsivät ryhmäkeskusteluti-
laisuuksissa toisen tutkijan tekemät muistiin-
panot ja tutkimusprosessin kirjaaminen auki 
(Amin ym. 2020). Tutkimuksen uskottavuutta 
sekä analyysin oikeellisuutta vahvistettiin kes-
kustelemalla aineistosta tehdyistä päätelmistä 
säännöllisesti tutkimusryhmässä (tutkijatrian-
gulaatio). 

Tulosten hyödyntäminen ja 
jatkotutkimukset 
Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty Lää-
kehoitoprosessi sairaalassa -opintojakson 
kehittämisessä. Tavoitteena on rakentaa jous-
tava ja digitaalisia opetusmenetelmiä hyödyn-
tävä verkko-opintokokonaisuus vastaamaan 
opiskelijoiden ja työelämän  edustajien  tar-
peita. Opintokokonaisuuden käyttöönoton jäl-
keen kerätään palautetta opintojakson suorit-
taneilta opiskelijoilta ja työelämän edustajilta 
kyselyllä opintokokonaisuuden jatkokehittä-
miseksi. Lisätutkimusta tarvitaan myös digi-
taalisten opetusmenetelmien ja työkalujen 
käytettävyydestä ja vaikutuksista oppimiseen.

Johtopäätökset 
Tutkimuksen perusteella farmasian opiskeli-
jat kokevat farmasian koulutuksessa kehitty-
neen sairaalafarmasian osaamisensa jokseen-
kin puutteelliseksi ja uudelle sairaalafarmasian 
verkko-opintojaksolle on tarvetta. Opiskelijoi-
den näkemysten perusteella opintojakson tulee 
tuottaa osaamista laajasti lääkehoitoprosessin 
eri vaiheista ja sisältää teorian soveltamista 
käytäntöön opiskelijoita aktivoivia verkko-
opetuksen menetelmiä hyödyntäen.
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Introduction 
Hospital and clinical pharmacy services are 
increasing rapidly in Finnish health care. Hos-
pital pharmacy sector is growing, and pharma-
ceutical knowledge is frequently used in dif-
ferent stages of the medication use process. 
Pharmacy education must be continuously 
developed to provide diverse competencies for 
graduating pharmacists working in the hos-
pital sector. This study aimed to investigate 
pharmacy students’ perspectives on: 1) their 
hospital pharmacy related competency, and its 
development during pharmacy studies and 2) 
the need, core-contents and preferred teach-

ing and assessment methods of the new hospi-
tal pharmacy course. This study is a part of the 
Digital Leap project at the University of Hel-
sinki Faculty of Pharmacy.

Materials and methods 
Two group discussions (n=6+6) were con-
ducted among pharmacy students enrolled 
in an internship in hospital pharmacies in 
Helsinki-Uusimaa area during the curricu-
lum period 2017–2020. The themes discus-
sed included: students’ competence in hospi-
tal pharmacy, hospital pharmacy teaching in 
the pharmacy curriculum, and students’ opi-
nion on the draft syllabus of the new course. 
Data was deductively and inductively analyzed.

Results 
The participating students (n=12) perceived 
that they had reached useful competencies 
during their pharmacy studies for working 
in the hospital. Especially, they self-asses-
sed their competence in clinical pharmacy as 
sufficient. However, they felt that they were 
unfamiliar with hospital pharmacy setting in 
general and missed the link between theory and 
practice. 

Reported competence needs included: 1) 
medication therapies in hospital settings, 2) 
hospital and hospital pharmacy as operatio-
nal environments, and 3) tasks and required 
competencies of hospital pharmacists. Partici-
pants agreed that the new course should cover 
the whole medication use process in hospital 
and provide a strong link between theory and 
practice via patient cases and examples from 
working life in hospitals. Interactive teach-
ing methods including possibility to learn by 
doing, apply theory into the practice and to 
self-assess own competence and its develop-
ment were preferred. Participants were positive 
about online learning and digital technologies 
being used to create pedagogically meaning-
ful learning strategies, but their opinions about 
the different type of assessment methods such 
as Moodle exams and group works varied.

Conclusions 
Based on this study, pharmacy students expe-
rience lack of competence in hospital pharmacy 
and there is a need for a new hospital phar-
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Kiitokset
Sairaala-apteekkiharjoittelussa 
opetussuunnitelmakautena 2017–2020 
olleita Helsingin yliopiston farmasian 
tiedekunnan opiskelijoita kiitetään 
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ja farmasian tiedekunnan opettajia kiitetään 
verkkokurssin sisällön suunnitteluun 
osallistumisesta. Rahoituksesta kiitetään 
Helsingin yliopiston opetuksen digitalisaatio 
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