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Farmasian opetus Helsingin yliopistossa – historiaa ja 
nykypäivää

Farmasian laitos on perustettu v. 1897 
Vuoteen 1923 asti Farmaseuttinen oppilaitos oli osa
fysiologisen (sittemmin lääketieteellisen) kemian ja
farmakologian laitosta
erilliseksi yksiköksi vuonna 1938 
v.1961 farmasian laitos siirtyi osaksi filosofisen
tiedekunnan matemaattis-luonnontieteellistä osastoa
1995 laitos muutti Biokeskukseen, Viikin uuteen
tiedepuistoon.
vuoden 2004 alussa matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan farmasian laitoksesta muodostettiin oma
itsenäinen tiedekunta.



Oppiaineet ja niitä vastaavat osastot

Farmaseuttisen biologian osasto
Farmakologian ja toksikologian osasto
Farmaseuttisen kemian osasto
Farmasian teknologian osasto
Biofarmasian ja farmakokinetiikan osasto
Sosiaalifarmasian osasto

Lisäksi tiedekunnassa toimii Lääkkeen keksintä- ja
kehitysteknologian keskus. 
Tiedekunnassa on opiskelijoita noin 900, joista jatko-
opiskelijoita noin 90 



Erillislaitokset 

Biotekniikan instituutti
Neurotieteen tutkimuskeskus



HY:n julkaisuviitetietokanta Julki

perustettu v. 1995 
sisältää tiedot sekä tutkimushankkeissa valmistuneista
julkaisuista että muusta henkilökunnan
julkaisutoiminnasta vuodesta 1994 alkaen
Julkissa on tällä hetkellä tiedot yli 142000 julkaisusta
vapaasti käytettävissä oleva ajantasainen 
voyager-tietokanta
ylläpidosta huolehtii Kansalliskirjasto
Yksi HY:n ns. osaamistietokannoista muut Tuhti 
(tutkimushanke) Asti (asiantuntija) Muti (muu tieteellinen 
toiminta) Yhti (yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Patentti

http://www-db.helsinki.fi/osaamistietokannat/index.shtml



JULKI-tietokannan tehtävänä on palvella sekä yksittäisiä
opettajia ja tutkijoita että yliopiston yksiköitä, laitoksia, 
tiedekuntia ja keskushallintoa sekä opetusministeriötä
yliopiston julkaisutoiminnasta tiedottamisessa. Koska
tietokanta on julkinen, tiedot ovat vapaasti kenen tahansa
käytettävissä. 

Julki: https://julki.linneanet.fi



DViikki:
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki
Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimialojen avoin
julkaisuarkisto

eViikki:
http://www-db.helsinki.fi/eviikki
viitetiedot kotimaisista artikkeleista, koti- ja ulkomaisista
kirjoista sekä sarjojen osista Viikin tiedekirjastossa ja Viikin
laitoskirjastoissa, kattavimmin 1980-luvulta sekä
Eläinlääketieteellisessä kirjastossa vuodesta 1970.
Viitetiedot kirjastossa olevista opinnäytteistä. 
Viitemäärä: noin 300 000 
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