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Sidosryhmätoiminta

• Lääkealan toimijat ja viranomaiset

• Farmasian kv-toiminta

• Ympäristötutkimus

• Kiertotalous

• HENVI

Dekaanit, professorit

Yliopistotutkijat, yliopisto-opettajat

Opiskelijat, 

jatko-opiskelijat

Farmasian tiedekunta 

Helsingin yliopisto

1. Koulutuksen sisällön 
ajanmukaistaminen (HY)

2. Lääketutkimuksen ja 
lääkkeen kehityksen 
ympäristönäkökulmat

3. Kestävän kehityksen 
näkökulmat päätök-
senteossa ja hinnoit-
telu- ja korvaus-
menettelyissä
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Lääkejäämät – uusi uhka ympäristölle?

UUTTA: Kemian analyysitekniikat kehittyneet
Mitataan myös sitä, mitä aiemmin ei ole kyetty ”näkemään”

Havaintoalarajat:

~ng/L
Ympäristössä tyypillisesti:

≤µg/L

Terapeuttisen/
toksisen vasteen 
antava annos usein:

~mg
1000× 1000×
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Lääkejäämät – uusi uhka ympäristölle?

UHKA: Lääkeainejäämät jätevesissä lisääntyvät ja paikallistuvat

• Väestönkasvu ja ikääntyminen

• Kaupungistuminen

• Sairaalat, hoitolaitokset

• Tuotantoeläinten lääkintä
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Lääkkeen elinkaari

Lääkekehityksen keskiössä on:

• Turvallinen, vaikuttava aine

• Vastuullisesti tuotettu lääkevalmiste

?Ympäristövaikutuksia ei kokonais-

valtaisesti tunneta, tieto pirstaloitunutta

Lääkkeenkehityskulut (molekyylistä tuotteeksi): 

~10 vuotta + 2 miljardia euroa / lääkevalmiste
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1. Lääkeaineiden ympäristökäyttäytymisen syvempi ymmärtäminen

‒ Biologisten hajoamistuotteiden rooli ympäristökuormassa
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Miten farmasian tutkimus 
voi vastata ympäristökysymyksiin?
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1. Lääkeaineiden ympäristökäyttäytymisen syvempi ymmärtäminen

‒ Biologisten hajoamistuotteiden rooli ympäristökuormassa

‒ Muiden hajoamistuotteiden ennustaminen (mm. valohajoaminen)
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Miten farmasian tutkimus 
voi vastata ympäristökysymyksiin?

K. A. K. Musa and L. A. Eriksson,
Phys. Chem. Chem. Phys., 2009, 11, 4601-10.
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2. Jos tietoa ja/tai ympäristökäyttäytymistä ennustavia menetelmiä 
on tarjolla:

 Ympäristössä helpommin hajoavien uusien lääkeaineiden 
suunnittelu

 Rajalliset mahdollisuudet (lääkevaikutus taattava!)

 Uudet, kohdennetut lääkeformulaatiot (esim. nanokantajat)
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Miten farmasian tutkimus 
voi vastata ympäristökysymyksiin?

Liu, D., Cito, S., Zhang, Y., Wang, C.F., 
Sikanen, T.M., Santos, H.A., 
Adv. Mater. 27, 2015, 2298-2304.
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• Ongelma dynaaminen ja muuttuva  tarvitaan asiantuntemusta

• Suomi yhtenä edelläkävijänä farmasian opetuksen uudistamisessa

• Oppimissisältöjen ja –tavoitteiden uudelleenmäärittely
‒ Laillistetussa tutkinnossa hyvin vähän tilaa erillisille lisäkursseille

‒ Ympäristönäkökulma mukaan jokaiselle kurssille, kaikkiin oppiaineisiin

• Ensimmäisessä vaiheessa opettajien kouluttaminen ja sitouttaminen
‒ Työn tueksi asiantuntijaluentoja, seminaareja sekä työryhmän 

kuukausitapaamiset (opintosuunnittain)

‒ Sisällön uudistaminen ympäristönäkökulman suhteen luontevaksi osaksi 
opettajan työtä, nyt ja tulevaisuudessa
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Miten farmasian opetus
voi vastata ympäristökysymyksiin?
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Generation Green –työryhmä pyrkii lisäämään 
sektorien välistä vuoropuhelua:

http://blogs.helsinki.fi/generationgreen/

• Generation Green –kuukausitapaamiset

‒ Joka kuun 1. torstai klo 8:30-10:00, Viikin kampus, HY

‒ Avoimet keskustelutilaisuudet, ei ennakkoilmoittautumisia

‒ Tarkemmat tiedot: http://blogs.helsinki.fi/generationgreen/events/

• Vihreän farmasian seminaari järjestettiin 1.2.2016

‒ Materiaali saatavilla (salasana ”vihreäfarmasia”):
http://blogs.helsinki.fi/generationgreen/links/
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Lisätietoa ja lisää keskustelua

@UH_GenGre

pharmacygenerationgreen

http://blogs.helsinki.fi/generationgreen/events/
http://blogs.helsinki.fi/generationgreen/events/
http://blogs.helsinki.fi/generationgreen/links/
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Miten farmasia alana kantaa 
ympäristövastuuta?

Green Pharmacy Practice 
– Report for pharmacists

http://www.fip.org/files/fip/publications/2
015-12-Green-Pharmacy-Practice.pdf

International Pharmaceutical 
Federation (FIP)

http://www.fip.org/files/fip/publications/2015-12-Green-Pharmacy-Practice.pdf

