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PääKIRJOITuS

Dosiksen ulkoasu on pysy-
nyt lähes  samana koko sen 
30-vuotisen  julkaisuhistorian 
ajan. Pieniä muutoksia ulko-
asuun on tehty vuosien varrella.  
Merkittävin niistä on ollut 

moni värisyyden saaminen artikkeleiden tulos-
kuviin taitto- ja painotekniikan kehittyessä. 

Toimituskunnassa on käyty aika ajoin vilkasta 
keskustelua Dosiksen muuttamisesta pelkästään 
sähköisesti ilmestyväksi julkaisuksi. Nyt aika on 
kypsä tämän muutoksen toteuttamiselle. Päätök-
seen on monia syitä. Tärkein on se, että Dosiksen 
lukijakunta on siirtynyt muutoinkin työssään ja 
tiedonhaussaan sähköisten tietokantojen ja väli-
neiden käyttöön. Siksi paperiselle Dosiksellekaan  
ei ole enää samanlaista tarvetta.  Myös muut 
 tiedelehdet, kotimaiset ja kansainväliset, ovat 
pääasiallisesti sähköisesti saatavissa. Osa on 
luettavissa  Terveysportin kautta, ja yhä suurempi 
osa on  avoimesti luettavissa niin sanottuina open 
access -julkaisuina  (ks. Forsman tässä numerossa). 
Dosis seuraa siten kehityksen kulkua.  

Sähköiseksi julkaisuksi siirtymisen myötä Do-
siksen ulkoasua ja toimitusprosessia on muutettu. 
Toimituskunta haluaa tässä yhteydessä esittää hai-
keat ja lämpimät kiitokset toimitussihteeri Helena 
Paulastolle ja taittaja Jukka Korpelalle pitkäaikai-
sesta saumattomasta yhteistyöstä. Jatkossa lehden 
toimitustuki ja taitto tulevat MCI Press Oy:stä.  

Olen tehnyt viime päivinä työhuoneen 
muutto siivouksen yhteydessä aikamatkaa far-
masian lähihistoriaan. Paljon on tapahtunut po-
sitiivisia asioita, ja paljon siitä on dokumentoi-
tunut muun muassa Dosiksen kautta. Kuitenkin 
olisi hyvä koota lähihistoriikki yksiin kansiin – 
kuka tai ketkä ottaisivat sen tehtäväkseen? 

Lääkehuollon kehitys Suomessa on ollut 
 todellinen menestystarina. Jotta menestystarina 
hahmottuisi alan sisällä ja ulkopuolisille, tarvit-

taisiin yhtenäinen kooste kehityskaaresta. Se 
kiinnostaisi kansainvälisestikin. Meidän pitäisi  
viedä aktiivisemmin osaamistamme ja hyviä 
käytäntöjä ulkomaille, myös lääkehuoltoon 
liittyviä  sosiaalisia innovaatioita.  

Yksi menestystarina on farmasian koulutus-
osaaminen, erityisesti monipuolinen täydennys-
koulutus, jollaista on vaikea löytää monesta-
kaan muusta maasta. Etenkin pitkäkestoisiin 
 täydennys-  ja erikoistumiskoulutuksiin liit-
tyneet  kehittämis- ja tutkimushankkeet ovat 
 olleet erittäin merkityksellisiä osaamisen ja 
lääkehuollon kehittämisen kannalta. Ne ovat 
luoneet juuri sitä dynaamisuutta, jota opetus- 
ja kulttuuriministeriö haluaa tulevaisuuden 
erikoistumis koulutuksilta. Farmasia on ollut 
edelläkävijä, joka on noteerattu uudistettaessa 
suomalaista erikoistumiskoulutusjärjestelmää. 
Esimerkiksi vuodesta 1994 apteekkifarmasian 
erikoistumisopinnot ovat tuottanut osaavien 
 apteekkareiden lisäksi noin 300  projektityötä 
(PD-työtä), joilla on ollut suuri merkitys 
apteekki sektorin kehittämisessä. Näistäkin 
monet  on julkaistu Dosiksessa  vuosien varrella.   

Menestystarinan yksi keskeinen tekijä  
on monipuolinen yhteistyö farmasian alan 
 koulutusyksiköiden, ammatillisten järjestöjen,  
viranomaisten ja käytännön työelämässä olevien  
välillä. Voisi sanoa, että on ollut hyvä ”pöhinä” 
päällä ja se jatkuu. Sen näkee nuorista  alalle 
tulleista,  joilla on ”visio”. Antakaamme heille  
täydet mahdollisuudet hyödyntää innova-
tiivisuuttaan ja osaamistaan työtehtävissään 
eri  sektoreilla. Se on paras keino varmistaa 
farmasian  tulevaisuus ja pitää nuoret alalla.

Dosis uudistuu
ja muuttuu sähköiseksi julkaisuksi

→Maria Airaksinen
professori, FaT
päätoimittaja
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PääKIRJOITuS

Tutkimuksen tekemisen kulttuuri on muuttunut 
dramaattisesti viimeisten 10–15 vuoden aikana niin, 
että oikeastaan kaikkea mahdollista tehdään nykyi-
sin verkossa. Tutkijalle on myös helppoa, jos julkai-
suja löytyy verkosta – silloin niiden lukeminen ja 
niihin viittaaminen omassa tutkimuksessa on vai-
vatonta. Verkossa olevat julkaisut suorastaan tyr-
kyttävät uutta tieteellistä tietoa!

Viime vuosina yliopistojen ja tutkimuslaitos-
ten tutkimustoimintaa on arvioitu bibliometrisin 
menetelmin, ts. on tehty tilastollisia analyysejä 
tieteellisistä julkaisuista ja niiden saamasta näky-
vyydestä. Näin on tehty Suomessa ja maailmalla. 
Tutkimusta on perinteisesti arvioitu laskemalla 
julkaisujen ja viittausten määriä. On käytetty myös 
normalisoitua viittausindeksiä, joka mittaa sitä, 
kuinka paljon enemmän tai vähemmän viittauksia, 
kuin maailmassa keskimäärin, jonkin tieteenalan 
tai tutkimusorganisaation julkaisut ovat tiettynä 
ajanjaksona keränneet.

Viittausanalyysin aineistona on käytetty pää-
asiassa Thomson Reutersin Web of Science -tie-
tokantaa ja Elsevierin Scopus-tietokantaa. Joissa-
kin arvioinneissa on tehty täydentäviä analyysejä 
Google Scholar -aineistosta tai siihen pohjautu-
vasta Publish or Perish -tietokannasta. Lisäksi mo-
nissa yliopistoissa on hyödynnetty niiden omia 
tutkimustietojärjestelmiä, jotka sisältävät muun 
toiminnan lisäksi myös julkaisutietoja.

Julkaisuanalyysejä ja niihin perustuvaa tutki-
muksen arviointia on tehty kaikkialla maailmassa. 
Suomessa niitä ovat tehneet mm. Suomen Aka-
temia (uusimpana Tieteen tila 2014), opetus- ja 
kulttuuriministeriö (uusimpana Suomalaisen yli-
opiston tuottavuus ja vaikuttavuus), sekä useat  

yliopistot. Analyyseissä käytetty data pohjautuu 
yleensä Web of Science -tietokantaan, joskus 
Scopus-tietokantaan, ja tulokset ovat samansuun-
taisia. Pieniä eroja saattaa olla, mikä johtuu muun 
muassa siitä, että analysoitu data on koottu eri 
aikoina tai käytetty tieteenalaluokitus on hieman 
erilainen.

Tällainen tutkimuksen arvioinnin tapa on he-
rättänyt kritiikkiä tutkijoissa muun muassa siitä 
syystä, että se mittaa mennyttä aikaa, sitä mitä on 
jo tutkittu. Joskus vertaisarviointijärjestelmästä 
johtuen tutkimusartikkelin valmistumisesta voi 
kestää parikin vuotta siihen, kun se julkaistaan. 
Kuitenkin uuden tutkimustiedon leviämisen kan-
nalta olisi tärkeää levittää tuloksia nopeammin – 
sekä tiedeyhteisössä että laajemminkin.

Perinteisten julkaisujen rinnalle on tullut sosi-
aalinen media erilaisine muotoineen. Sosiaalisessa 
mediassa ja ylipäänsä verkossa olevan tutkimustie-
don arviointiin ja seurantaan on kehitetty altmet-
riikka (alternative metrics), jonka avulla voidaan 
seurata muun muassa sitä, onko jokin artikkeli saa-
nut peukutuksia tai jakoja Facebookissa tai onko se 
huomattu Twitterissä (Forsman ja Englund 2013). 
Verkossa olevat tieteelliset julkaisut ovatkin – osin 
varmasti ihan toimituskunnan oman kiinnostuk-
sen ja seurannan vuoksi – lisänneet linkit RSS-
syötteeseen, Facebookiin tai Twitteriin. Jotkut 
ovat perustaneet lehden rinnalle nopeamman ja 
epämuodollisemman blogin, jossa vakituisten kir-
joittajien lisäksi julkaistaan myös lukijoiden aja-
tuksia ja kommentteja.

Luonnontieteelliselle tutkimuskulttuurille on 
tyypillistä, että tutkimusta tehdään yhdessä, isois-
sakin ryhmissä ja laboratorioissa. Tutkimusryhmät 

Lisääkö
verkkojulkaiseminen
tutkimustiedon näkyvyyttä?
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ovat usein kansainvälisiä, etenkin jos tutkimus-
kohde on sellainen, ettei se liity erityisesti tiettyyn 
maahan tai kulttuuriin. Tutkimustuloksista kirjoi-
tetaan yhdessä, ja julkaisun tekijöiden joukossa on 
muitakin tutkimuksen teon eri vaiheissa mukana 
olleita kuin vain hän tai he, jotka ovat tekstin kir-
joittaneet. 

Koska on tärkeää, että tutkimustulokset leviävät 
nopeasti tiedeyhteisössä, on paras tapa edelleen 
kirjoittaa englanninkielinen artikkeli arvostettuun 
tieteelliseen lehteen, joka sisältyy myös kansainvä-
lisiin viittaustietokantoihin, kuten Web of Scien-
ce tai Scopus. Niissä artikkelit tulevat näkyviksi 
ja saavat ehkä viittauksiakin. Jos kirjoittajissa on 
kansainvälistä kirjoa ja mahdollisesti joitakin alalla  
arvostettuja tutkijoita, viittauksia ja näkyvyyttä 
todennäköisesti kertyy. Artikkelit, jotka ovat syn-
tyneet kansainvälisen yhteistyön tuloksena, saavat 
enemmän viittauksia kuin ne, jotka ovat kansal-
lisen yhteistyön tai yliopiston sisäisen yhteistyön 
tulosta. Tämä käy ilmi muun muassa Helsingin 
yliopiston Leidenin yliopiston tieteentutkimuksen 
yksikössä (CWTS) teettämässä julkaisuanalyysissa  
(Forsman ym. 2014).

Saman analyysin mukaan Open Access -julkai-
seminen lisäsi tutkimuksen näkyvyyttä, ja voidaan  
ajatella, että myös tiedon nopeaa leviämistä. 
Niinpä  Dosis-aikakauskirjan ilmestyminen jat-
kossa verkkojulkaisuna aivan varmasti lisää myös 
tässä lehdessä julkaistujen artikkelien näkyvyyttä 
 tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Open Access 
-julkaisemisen katsotaan lisäävän myös yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta.

Leidenin yliopiston analyysissä mukana olleista  
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan 
 julkaisuista suurin osa on ilmestynyt biolääke-
tieteen, biotieteen tai kemian alan tieteellisissä 
aikakauslehdissä. Jonkin verran näkyy tieteiden-
välisyyttä: artikkeleita on julkaistu myös lehdissä, 
jotka on luokiteltu terveystieteellisiin, yhteiskunta-
tieteellisiin tai monitieteellisiin lehtiin.

Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimustieto-
järjestelmään vuonna 2013 tallennetuista 
farmasian  tiedekunnan julkaisuista 77 prosent-
tia oli vertaisarvioituja artikkeleita tieteellisissä 
aika kauslehdissä. Muuntyyppisiä julkaisuja, ku-
ten artikkeleita ammattilehdissä, oli hajanaisesti. 
Kaikista  julkaisuista 87 prosenttia oli englannin-
kielisiä ja 13 prosenttia suomenkielisiä. Farmasian 
tiedekunnan  tutkijat kirjoittavat yleensä yhdessä: 
vuonna 2013 julkaisuilla oli keskimäärin kuusi kir-

joittajaa. Tämä kaikki sopii hyvin kuvaan luonnon-
tieteilijöiden julkaisukulttuurista.

Tieteellinen julkaisutoiminta elää tällä hetkellä 
kiinnostavaa vaihetta. Aikakauslehtien lisäksi yhä 
enemmän tieteellisiä kirjoja julkaistaan verkossa. 
Maailman johtavat tieteelliset kirjastot – Helsingin  
yliopiston kirjasto niiden joukossa – ovat valinneet 
linjakseen ”E edellä”. Tämä tarkoittaa, että kirjastot  
hankkivat tutkimuskirjallisuutta ja erityisesti  
kurssi kirjallisuutta verkkojulkaisuna, jolloin ne 
ovat yhtäaikaa useampien käytössä ja ympäri 
vuoro kauden verkon kautta saavutettavissa.

On kiinnostavaa nähdä, miten tämä kaikki  
vaikuttaa  tutkimuksen tekemiseen, tieteellisen  
tiedon  kasvuun ja leviämiseen. Kiinnostavaa 
on myös se, otetaanko lähivuosina altmetriikka 
yhdeksi  tiede politiikan välineeksi tutkimuksen 
arvioinnissa. Jos yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
nousee vielä arvioinnin kannalta tärkeäksi kritee-
riksi,  altmetriikalla voisi olla siihen annettavaa.
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Professori Raimo Hiltunen 
in memoriam
Rohtojen ja luonnon 
lääkeaineiden 
erityisasiantuntija

Farmakognosian professori Raimo Hiltunen 
kuoli 9.12.2014 vaikeaan sairauteen kotonaan 
Helsingissä. Hän oli kuollessaan 70-vuotias, 
syntynyt 25.7.1944 Piippolassa.

Palava kiinnostus kasveihin vei keskikoulun 
käyneen nuoren miehen 1960-luvun alussa töihin 
Metsäntutkimuslaitokselle Vantaan Ruotsinky-
lään, jossa hän tutustui männyn aineosien tutki-
mukseen ohutkerroskromatografisella menetel-
mällä. Metsäntutkimuslaitokselta Hiltunen siirtyi 
A. I. Virtanen -instituutin laboratorioon kasvitie-
teen ja mikrobiologian osastolle, josta professori 
Max von Schantz pyysi hänet vuonna 1963 tutki-
musapulaiseksi Helsingin yliopiston farmasian 
laitoksen farmakognosian osastolle. Siitä alkoi 
Raimo Hiltusen 50 vuotta kestänyt monipuolinen 
ja mittava ura Helsingin yliopistossa.

Laboratoriotyöskentelyssä Raimo Hiltunen 
osoitti poikkeuksellista lahjakkuutta uusien ana-
lyysimenetelmien omaksumisessa ja käytössä, 
muun muassa haihtuvien öljyjen tutkimuksessa, 

vaikka häneltä puuttuikin alan ammattikoulutus. 
Varmistaakseen pääsynsä yliopisto-opintoihin 
Hiltunen kirjoittautui vuonna 1964 Kustaa Vaa-
san iltaoppikouluun, josta suoritti ylioppilastut-
kinnon vuonna 1970. Työn ohella suoritettu lukio 
oli jokseenkin takkuista, mutta kuten hän ilmaisi 
koulutoverilleen, ”muutama vuosi sinne tai tänne 
ei merkitse mitään, kunhan kuitenkin professori-
na kuolee”.

Ylioppilaaksi tultuaan Raimo Hiltunen hyväk-
syttiin vuonna 1970 suoraan Helsingin yliopiston 
matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 
farmasian opintoihin. Opinnot etenivät nopeas-
ti: farmasian kanditaatti 1974, lisensiaatti 1977 ja 
tohtori 1978. Männyn haihtuvien öljyjen tutki-
mukseen liittyvä väitöskirja oli monitieteellinen ja 
vaati kaksi vastaväittäjää, joiden mukaan työ olisi 
voitu hyväksyä paitsi farmakognosian myös kas-
vitieteen, kasvibiologian, genetiikan tai vaikkapa 
tilastotieteen väitöskirjaksi. Tie professuuriin   oli 
avattu.
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Farmakognosian dosentiksi Raimo Hiltunen ni-
mitettiin 1978, apulaisprofessoriksi 1980 ja varsi-
naiseksi professoriksi 1988. Tässä tehtävässä hän 
toimi vuoteen 2012 saakka, jolloin jäi eläkkeelle. 
Professorisopimus yliopiston kanssa mahdollisti 
osallistumisen laitoksen toimintaan vielä eläköity-
misenkin jälkeen. 

Tutkimustyössään Raimo Hiltunen oli erityi-
sen ahkera ja aikaansaava. Erilaiset analyysimene-
telmät, kuten kaasu- ja nestekromatografia sekä 
massaspektrometria, olivat Hiltuselle läheisiä työ-
välineitä, joita hän käytti tutkiessaan laaja-alaisesti 
luonnonaineita esimerkiksi rohdoksista tai kasvi-
soluviljelmistä. Tieteellisiä artikkeleita, oppikirjo-
ja ja muita julkaisuja uran aikana kertyi noin 500. 
Opettajana Raimo Hiltunen oli persoonallinen, 
innostunut ja innostava. Hän kykeni yksinkertais-
tamaan monimutkaiset asiat selkokielelle. Tämä 
akateemisille ihmisille harvinainen taito yhdes-
sä ennakkoluulottoman ja monialaisen ajattelun 
kanssa tuotti usein opiskelijoille ainutlaatuisia lu-
entoja.

Tutkijat ja opiskelijat saattoivat aina luottaa sii-
hen, että professori Hiltuselta sai apua ja oivalluk-
sia, jotka edistivät usein ratkaisevasti tutkimustyön 
etenemistä. Hänen innostuksensa kansainväliseen 
yhteistyöhön kannusti niin jatko-opiskelijoita kuin 
kollegojakin luomaan yhteyksiä ja yhteistyötä ym-
päri maailmaa. Kongresseihin osallistuminen pal-
veli paitsi opintoja ja työtä myös elämään oppimis-
ta iloisten illanviettojen merkeissä.

Yliopistollisen perusopetuksen lisäksi Raimo 
Hiltunen kantoi ansiokkaasti huolta myös farma-
sian alan täydennyskoulutuksesta, jonka järjestä-
misestä Helsingin yliopistossa vastasi Koulutus- ja 
kehittämiskeskus Palmenia. Luontaistuotealan 
täydennyskoulutusohjelmia järjestettiin vuosina 
1992–2013 kymmenen kertaa, ja ohjelman suo-
ritti noin 250 luontaistuotealalla työskentelevää. 
Myös proviisoreille suunnatut 60 opintopisteen 
apteekki farmasian erikoistumisopinnot ovat ol-
leet suosittuja. Yhteistyö Palmenian ja farmasi-
an laitoksen ja tiedekunnan kanssa on toiminut 
 esimerkillisesti.

Paitsi tutkijana ja opettajana, Raimo Hiltunen 
ansioitui myös yliopistohallinnossa. Matemaattis-
luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluneen far-

masian laitoksen johtajana hän toimi 1998–2003. 
Hänen panoksensa farmasian tiedekunnan perus-
tamisessa oli ratkaiseva, minkä jälkeen hän toimi 
uuden tiedekunnan itseoikeutettuna dekaanina 
vuosina 2004–2010. Farmasian alan edustaja-
na Palmenian johtokunnassa liki 20 vuoden ajan 
Raimo Hiltusen rooli ideoijana ja uusien toimin-
tamuotojen kehittäjänä oli keskeinen. Hänen ky-
kynsä tulla toimeen myös yliopiston ulkopuolisten 
jäsenten kanssa pääsi oikeuksiinsa johtokunnan 
kehittämisseminaareissa yhteistyöyliopistokau-
pungeissa eri puolilla Eurooppaa. Johtokunnan 
jäsenet pääsivät nauttimaan hänen ansiokkaista 
pikku esitelmistään kaupungilla käveltäessä, var-
sinkin jos joku tuli kysäisseeksi jotain mistä tahan-
sa kasvista matkan varrella.

Suomen Farmaseuttinen yhdistys myönsi Raimo 
Hiltuselle vuonna 2007 Albert Wuokon palkinnon 
määrätietoisesta ja uraauurtavasta työstä farmasi-
an opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. Neuvostolii-
ton tiedeakatemialta hän sai kahdesti kunniakirjan 
kromatografian hyväksi tehdystä työstä. Hän toimi 
luottamustehtävissä lukuisissa koti- ja ulkomaisis-
sa tieteellisissä seuroissa.

Työmaallaan ja -matkoillaan hyvin viihtyneelle 
Hiltuselle ei jäänyt liiemmälti aikaa harrastuksiin, 
mutta mieluisana sellaisena hän piti toimimista 
inspehtorina Pohjois-Pohjalaisessa osakunnassa 
vuosina 2007–2012. Osakuntatyö juhlineen yh-
dessä eri alojen nuorten kanssa toi tervetullutta 
vaihtelua vakiintuneisiin arkirutiineihin. Myös 
ruoanlaitto, viinit ja antiikin Rooma olivat lähellä 
Hiltusen sydäntä.

Raimoa kaipaamaan jäivät puoliso Leena, tyttä-
ret Annemari ja Päivi sekä ukille rakas lapsenlapsi, 
6-vuotias Paavo, ja lisäksi lukuisat ystävät pitkän 
työuran varrelta.

→ Keijo Huovinen
Mauno Kosonen
Heikki Vuorela

Kirjoittajat ovat Raimo Hiltusen ystäviä
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Kirjeenvaihto
→Joni Palmgrén
joni.palmgren@satadiag.fi

Sairaala-apteekin 
valmistaman 
bevasitsumabi-injektion 
mikrobiologinen säilyvyys
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TIIVISTELMÄ
Sairaala-apteekissa valmistettuja bevasitsumabi-silmäinjektioita käytetään silmänpohjan kostean ikärap-
peuman hoidossa silmän sisäisesti. Bevasitsumabilla on hyväksytty käyttöaihe useiden syöpien hoidossa, 
mutta vaikutusmekanisminsa vuoksi sitä käytetään myös silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoon 
poiketen hyväksytyistä myyntiluvan mukaisista käyttöaiheista. Bevasitsumabin käyttö silmänpohjan kos-
tean ikärappeuman hoidossa edellyttää myyntipakkauksen avaamista ja jakamista pienempiin ruiskuan-
noksiin, mikä voidaan tehdä sairaala-apteekissa lääkevalmistuksen GMP-ohjeistuksen periaatteiden ja Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräysten mukaisesti. Lääkevalmistuksen ohjeistuksen 
mukaan sairaala-apteekin lääkevalmisteissa tulee olla merkittynä valmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä, 
minkä määrittäminen erityisesti ex tempore -valmisteille on joskus haastavaa. 

Tutkimuksessa käytettiin Euroopan farmakopean (Ph.Eur.) menetelmälle vaihtoehtoista aiemmin 
kehitettyä mikrobiologista menetelmää, jolla selvitettiin sairaala-apteekin valmistaman bevasitsumabi-
injektion mikrobiologinen säilyvyys. Saatuja tuloksia käytettiin ex tempore bevasitsumabi -injektion 
mikrobiologisen kestoajan määrittämiseen. Menetelmän luotettavuus osoitettiin Ph.Eur. vaatimusten 
mukaisilla testimikrobeilla. Samalla tutkittiin myös bevasitsumabi-injektion antimikrobinen vaikutus 
testimikrobeihin. Kestoaika tutkittiin lisäämällä säilytysajan lopussa bevasitsumabi ex tempore -injek-
tiota kaupallisiin mikrobiviljelypulloihin. Kymmenen vuorokauden kasvatuksen aikana viljelypulloissa ei 
havaittu mikrobiologista kasvua, joten bevasitsumabi ex tempore -injektioiden voitiin olettaa olevan sekä 
steriilejä että mikrobiologisesti puhtaita. Samaa menetelmää käytettiin myös valmistuseräkohtaiseen laa-
dunvarmistukseen siten, että valmistuksen yhteydessä jokaisesta valmistuserästä tutkittiin eräotantana 
bevasitsumabi-injektion mikrobiologinen puhtaus. Tulokset osoittivat, että bevasitsumabi ex tempore 
-injektiot säilyivät mikrobiologisesti puhtaina 2 vuorokautta, joten valmisteelle voitiin asettaa 2 vuoro-
kauden mikrobiologinen kestoaika säilytettynä kylmässä (+2 – +8 °C). Myös valmistuserien laaduntark-
kailunäytteet säilyivät mikrobiologisesti puhtaina. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että sairaala-apteekin valmistamat ex tempore bevasitsumabi 
-injektiot olivat mikrobiologiselta laadultaan puhtaita ja turvallisia käyttää lääkehoidossa. Sairaala-aptee-
kin lääkevalmistus edesauttaa useiden potilaiden lääkehoitoja kustannustehokkaasti.

Avainsanat: Bevasitsumabi-silmäinjektio, mikrobiologinen säilyvyys, mikrobiologinen menetelmä, sai-
raala-apteekin lääkevalmistus
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JOHDANTO

Potilaan lääkehoito voi olla niin yksilöllistä, että 
kaupallisten valmisteiden vahvuudet, annok-
set, annosmuodot, koostumukset tai vaikutta-
vat aineet eivät vastaa potilaan lääkitystarpeita. 
Tällöin tarvittava lääke voidaan valmistaa sai-
raala-apteekissa. Sairaala-apteekissa valmistet-
tava lääke on joko ex tempore -valmiste, jolloin 
lääkevalmiste käytetään nopeasti potilaan hoi-
dossa, tai omavalmiste, jolloin lääke valmistetaan 
varastoitavaksi sairaala-apteekissa (Fimean mää-
räys 6/2011). Molempiin valmisteisiin liittyy eri-
tyispiirteitä, kuten eräkoon ja valmistusproses-
sin vaihtelu, useiden lääkemuotojen valmistus ja 
lääkkeen antaminen valvotusti potilaalle. Ex tem-
pore -valmisteita ei myöskään yleensä loppuste-
riloida, koska raaka-aineet, pakkaukset ja valmis-
tusmäärät eivät välttämättä siihen sovellu. Pienet 
valmistuserät ja lääkkeen nopea käyttötarve estä-
vät usein ex tempore -valmisteiden eräkohtaisen 
laadunvarmistuksen. Vaikka sairaala-apteekissa 
valmistettavat lääkkeet eivät kuulu myyntilupa-
menettelyn piiriin, tulee valmisteissa olla mer-
kittynä tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä eli 
kestoaika (Fimean määräys 6/2011). Euroopan far-
makopean menetelmä steriiliyden tutkimiseen 
(Ph.Eur. 2.6.1 Sterility) soveltuu varastoon valmis-
tettaville tuotteille, mutta monien työvaiheiden ja 
14 vuorokauden inkubointiajan vuoksi sen käyttö-
arvo ex tempore -valmisteiden säilyvyyden mää-
rittämisessä on vähäinen. Ex tempore -lääkeval-
misteiden laadun-varmistuksessa ja säilyvyyden 
tutkimisessa onkin hyödynnetty vaihtoehtoista 
menettelytapaa, joka nopeutensa, helppokäyttöi-
syytensä ja luotettavuutensa vuoksi on todettu 
soveltuvan hyvin myös ex tempore -lääkevalmis-
teiden kestoaikojen määrittämiseen (Palmgren 
ym. 2012). 

Silmänpohjan eli verkkokalvon ikärappeuma 
(makuladegeneraatio) on tarkan näkemisen alu-
eelle kohdistuva sairaus. Silmänpohjan ikärap-
peumaa on sekä kuivaa että kosteaa muotoa, joista 
kosteaa rappeumaa on noin 20 % (Seppänen 2013). 
Kosteassa ikärappeumassa verkkokalvon takaa 
suonikalvosta kasvaa hauraita uudisverisuonia 
hallitsemattomasti verkkokalvolle (Palosaari ym. 
2008). Muodostuneet verisuonet aiheuttavat tur-
votusta ja verkkokalvon eri kerrosten irtoamista 

toisistaan, ja muutokset johtavat näön heikke-
nemiseen (Seppänen 2013). Silmänpohjan kostea 
rappeuma onkin merkittävin näkövammaisuu-
den aiheuttaja Suomessa (Palosaari ym. 2008). 
Sairauden etenemistä voidaan pyrkiä estämään 
laserhoidoilla, valoherkistyshoidolla (vertepor-
fiini, Visudyne®) ja/tai silmänsisäisillä lääkehoi-
doilla (lasiaisinjektiot). Verisuonten endoteelin 
kasvutekijällä (VEGF) on merkittävä rooli verkko-
kalvon uudisverisuonten muodostumiseen sekä 
verkkokalvon turvotukseen. Lasiaisinjektiossa 
käytetään eniten kasvutekijöiden estäjiä (VEGF-
inhibiittoreita eli biologisia vasta-aineita), jotka 
ruiskutetaan toistuvina injektioina neulan avulla 
silmän sisään (Seppänen 2013). Silmän uudissuo-
nituksen estämiseen on käytetty indikaation ul-
kopuolisesti (off label -käyttö) bevasitsumabi-syö-
pälääkettä (Avastin®), joka on kehitetty alun perin 
suolistoalueen syöpien hoitoon. Bevasitsumabin 
käyttäminen silmänsisäisesti edellyttää lääkepak-
kauksen jakamista annosruiskuihin, mikä voi-
daan tehdä sairaala-apteekissa lääkevalmistuksen 
GMP-ohjeiston (Guide to Good Manufacturing 
Practice for Medical Products) periaatteita nou-
dattaen. Muita käytettyjä lääkkeitä ovat ranibit-
sumabi (Lucentis®), joka sisältää bevasitsumabin 
vasta-ainemolekyylin lyhennetyn osan (Palosaari 
ym. 2008) sekä pegaptanibi (Macugen®), jonka 
käyttö on vähentynyt Suomessa eikä ole enää 
kaupan (Fimea 2015). Uusin hieman spesifisempi 
VEFG-inhibiittori on aflibersepti (Eylea®), joka on 
saanut myyntiluvan loppuvuodesta 2012. Ranibit-
sumabilla ja afliberseptillä on virallisina käyttöin-
dikaatioina myös diabeettinen makulaturvotus ja 
verkkokalvon keskuslaskimotukosten aiheuttama 
turvotus. 

Bevasitsumabin off label -käyttö on yleistä mo-
nissa maissa. Suomessa bevasitsumabin off label 
-käyttöön on kiinnitetty huomioita aika ajoin. 
Lääkevalvontaviranomainen Fimea totesi kesällä 
2012, että bevasitsumabin silmänsisäiseen käyt-
töön on liittynyt vakavia silmätulehduksia, jotka 
ovat mahdollisesti seurausta valmisteen käsitte-
lystä ja säilytyksestä ennen lääkkeen antoa ja siksi 
sairauden hoitoon olisi käytettävä ensisijaisesti 
myyntiluvallista valmistetta (Fimea 2012). Lää-
kelaitokselle ja Fimealle on raportoitu vuosina 
2007–2012 seitsemän epäiltyä vakavaa haittavai-
kutusta bevasitsumabin silmänpohjan kostean 
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rappeutuman hoidon yhteydessä, joista viisi on 
koskenut silmänsisäistä tulehdusta (Jääskeläinen 
2012). Lasiaisinjektioon liittyy aina tulehdusriski 
(endoftalmiitti), minkä vuoksi silmään tipute-
taan ennen toimenpidettä antibioottitippoja tai 
bakteereja tappavia tai bakteerien kasvua estäviä 
tippoja. Oikeanlaisten aseptisten injektointitek-
niikoiden hyödyntäminen onkin erittäin tärke-
ää injektoitaessa lääkettä silmän sisään. Fimean 
tietoon tulleet endoftalmiittitapaukset voivatkin 
kontaminoituneen lääkevalmisteen sijaan liittyä 
itse lasiaisinjektiotoimenpiteeseen. Tätä tukee 
se, että endoftalmiittitapauksia havaitaan myös 
myyntiluvallisia lääkkeitä käytettäessä. Kirjoit-
tajien tiedossa ei ole tapauksia, joissa apteekin 
tai sairaala-apteekin valmistama bevasitsumabi-
injektio olisi lopulta osoittautunut epästeriilik-
si. Silmänpohjan ikärappeuman hoitokäytäntöjä 
bevasitsumabin osalta ei olekaan muutettu, kos-
ka sen on katsottu olevan tehokas ja turvallinen 
(Hiltunen ym. 2011). Lisäksi valmisteen edullisuus 
myyntiluvalliseen ranibitsumabiin verrattuna ta-
kaa mahdollisimman monen potilaan pääsyn lää-
kehoidon piiriin (Hiltunen ym. 2011). Eduskun-
nan oikeusasiamies selvitti bevasitsumabin off 
label -käyttöä kantelun perusteella joulukuussa 
2012. Selvityksen mukaan bevasitsumabia käy-
tettiin lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä silmä-
lääkintään (Jääskeläinen 2012). Kannanotossaan 
oikeusasiamies kiinnitti huomiota siihen, että 
hoitavan lääkärin tulee informoida potilaalle hoi-
dolliset syyt, joiden vuoksi potilaan hoitoon ol-
laan käyttämässä off label -lääkettä tai muuten on 
käytettävä myyntiluvallista lääkettä (Jääskeläinen 
2012). 

Tämän tutkimuksen päätavoite oli osoittaa, että 
sairaala-apteekin valmistamat ex tempore bevasit-
sumabi -injektiot olivat mikrobiologiselta laadul-
taan puhtaita ja turvallisia käyttää. Tarkoituksena 
oli selvittää ex tempore bevasitsumabi -injektion 
mikrobiologinen säilyvyys aiemmin kehitetyllä 
mikrobiologisella menetelmällä (Palmgrén ym. 
2012). Tulosten perusteella määritettiin sairaala-
apteekin valmistaman bevasitsumabi-injektion 
mikrobiologinen kestoaika. Lisäksi samaa mene-
telmää hyödynnettiin bevasitsumabi-injektioiden 
valmistuseräkohtaiseen laadunvarmistukseen. 

BEVASITSUMABI

Bevasitsumabin kemiallinen  
ja fysikaalinen säilyvyys
Lääkkeen käyttöaikaan vaikuttaa mikrobiologinen, 
kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys. Ex tempore 
-valmisteesta ei voida edellyttää tehtäväksi katta-
via säilyvyystutkimuksia, joten kestoaika yleensä 
määritellään tunnetun fysikaalis-kemiallisen säi-
lyvyyden ja mikrobiologisen kontaminaation ris-
kin perusteella. Kemiallisen ja fysikaalisen säily-
vyyden teoriaa ja säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä 
on käsitelty aiemmassa julkaisussa (Palmgrén ym. 
2012). Suomessa myyntiluvallinen bevasitsumabi-
infuusiokonsentraatti, Avastin®, on pakattu infuu-
siopulloihin, jotka sisältävät bevasitsumabia 100 mg 
(4 ml) tai 400 mg (16 ml). Bevasitsumabi on huma-
nisoitu monoklonaalinen vasta-aine. Monoklonaa-
liset vasta-aineet ovat proteiineja, jotka tunnista-
vat tiettyjä muita elimistön proteiineja ja sitoutuvat 
niihin. Bevasitsumabi sitoutuu valikoivasti proteii-
niin, jota kutsutaan verisuonten endoteelikasvute-
kijäksi (VEGF). Sitä esiintyy elimistössä verisuonten 
ja imusuonten sisäpinnalla. Bevasitsumabi-infuu-
sioliuos on kirkas tai hieman opalisoiva, väritön 
tai vaaleanruskea neste, jonka pH on 6,2. Infuu-
siopullo ei sisällä säilytysainetta (Pharmaca Fen-
nica 2014). Kirjallisuuden mukaan yleisimmin sil-
mänsisäisenä käytetty annos on 1,25–2,50 mg. Koska 
tarvittava lääkeainemäärä on niin pieni infuusio-
pullon sisältöön verrattuna, sairaala-apteekit jaka-
vat kon-sentraattia säästösyistä pieniin silmänsi-
säisesti käytettäviin käyttöannoksiin (Bakri ym. 
2006). Valmis-teyhteenvedon mukaan Avastin® 
-infuusiopullot säilytetään jääkaapissa (+2 – +8°C) 
valolta suojattuna ja ne säilyvät avaamattomana 
kaksi vuotta valmistuspäivästä. Laimentamisen 
jälkeinen säilyvyysaika on kahdeksan tuntia. Val-
mistaja ei ilmoita säilyvyysaikaa bevasitsumabille 
säilytettynä laimentamattomana esimerkiksi ruis-
kussa, mutta sen kemiallisesta ja fysikaalisesta säi-
lyvyydestä on saatavilla tutkimustietoa sekä kirjalli-
suudesta että tieteellisistä artikkeleista. Esimerkiksi 
Bakrin ym. (2006) julkaistussa tutkimuksessa beva-
sitsumabin säilyvyydeksi osoitettiin kolme viik-
koa (1 ml:n tuberkuliiniruiskuissa, +4°C), määritys 
perustui bevasitsumabin anti-VEGF:n aktiivisuu-
teen. Toisessa tutkimuksessa (Signorello ym. 2010) 
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bevasitsumabin osoitettiin pysyvän stabiilina kol-
men kuukauden ajan anti-VEGF:n aktiivisuuden 
suhteen, samoin kuin mikrobiologisilta ja fysikaa-
lis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan.  Palmerin ym. 
vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mukaan 
bevasitsumabin uudelleen pakkaaminen ruiskui-
hin saattaa lisätä partikkelitiheyttä, mutta säilytys-
aika sinällään ei kasvata partikkelitiheyttä. 

Bevasitsumabin antimikrobinen aktiivisuus
Kirjallisuudesta löytyy erittäin niukasti tietoa 
bevasitsumabin antimikrobisista ominaisuuksista. 
Avastin®-infuusiokonsentraatti ei myöskään sisällä 
antimikrobista säilytysainetta, joten se on tarkoi-
tettu vain kertakäyttöön (Pharmaca Fennica 2014). 
Infuusiokonsentraatti sisältää apuaineina treha-
loosidihydraattia, natriumfosfaattia, polysorbaatti 
20:tä ja injektionesteisiin käytettävää vettä (Bakri 
ym. 2006, Pharmaca Fennica 2014). Kirjallisuu-
desta ei löydy tietoa, että valmisteessa käytetyillä 
apuaineilla olisi antimikrobista vaikutusta valmis-
teen pitoisuuksilla.  Sen sijaan injektioruiskun sili-
koniöljyn antimikrobista vaikutusta on tutkittu, ja 
silikoniöljyllä on havaittu olevan antimikrobista 
vaikutusta useimpiin endoftalmiittia aiheuttaviin 
mikrobeihin (Özdamar ym. 1999).

AINEISTO JA MENETELMÄT

Olosuhde-, tila- ja henkilöstövaatimukset
Sairaala-apteekissa valmistettujen lääkevalmistei-
den on oltava teollisten lääkevalmisteiden tapaan 
tehokkaita, turvallisia ja laatuvaatimukset täyttä-
viä ja niiden steriiliys täytyy varmistaa validoitujen 
lääkevalmistusprosessien avulla. Suomen lääke-
lainsäädäntö (Lääkelaki 397/1987) velvoittaa sai-
raala-apteekkeja noudattamaan lääkkeiden val-
mistuksessa lääkkeiden hyvien tuotantotapojen 
periaatteita (Fimean määräykset 6/2011, 5/2012, 
6/2012). Sairaala-apteekin lääkevalmistuksessa nou-
datettavia vaatimuksia ja erityispiirteitä on kuvattu 
aiemmassa julkaisussa (Palmgrén ym. 2012).

Ex tempore -lääkkeen valmistus
Bevasitsumabi-silmäinjektio 25mg/ml 
inj.neste (0,15ml)
Sairaala-apteekissa bevasitsumabi-silmäinjek-
tiot valmistettiin aseptisen laboratorion suoja-
kaapissa, A-puhtausluokan tilassa. Valmistuksessa 

noudatettiin aseptisesta työskentelystä annet-
tuja ohjeita. Silmäinjektiot valmistettiin vetä-
mällä Avastin®-pullosta 0,15 ml bevasitsumabiliu-
osta 1 ml:n ruiskuun (lateksiton ruisku, Becton 
Dickinson & Company, Franklin Lakes, NJ) neu-
lan avulla. Ruisku suljettiin huolellisesti ruiskun-
sulkijalla (lateksiton, Fresenius Kabi ref. 8501512) 
ja pakattiin instrumenttisterilointipussiin, joka 
suljettiin etiketillä. Keskimääräinen valmistuserä-
koko oli 22 ruiskua. Valmistus tehtiin hyväksyttyä 
valmistusohjetta noudattaen, ja valmistuksen vai-
heet dokumentoitiin valmistuserädokumentaati-
oihin. Lääkevalmisteet merkittiin asianmukaisilla 
merkinnöillä ja tutkimukseen liittyvillä tunnistetie-
doilla. Silmäinjektiot säilytettiin kylmässä (+2 – +8 
°C) kaksi vuorokautta. Valmistuksessa noudatettiin 
yleisiä GMP-periaatteita (PIC/S-opas), esimerkiksi 
laskeumamaljojen käyttöä työskentelyalueella sekä 
hansikasnäytteiden ottamista ja määrittämistä. 

MIKROBIOLOGISET MENETELMÄT

Viljelypullot ja välineet 
BacT/ALERT® (bioMérieux) -viljelypulloja ja inku-
baatiomittauslaitetta käytetään yleisesti sairaaloi-
den kliinisen mikrobiologian laboratorioissa maail-
manlaajuisesti. Tämän tutkimuksen mikrobien 
inkubointi ja mittaus toteutettiin kuten aiemmin 
(Palmgrén ym. 2012). Viljelypulloina olivat bioMéri-
eux-sarjan BacT/ALERT® FA Plus ja FN Plus -pullot. 
BacT/ALERT® FA Plus -viljelypullojen nestemäinen 
kasvatusmedium ja pullon kaasukoostumus (CO2, 
N2 ja O2) soveltuvat aerobisten mikrobien ja joi-
denkin anaerobisten mikrobien kasvamiseen ja 
tutkimiseen. BacT/ALERT® FN Plus -viljelypullo-
jen nestemäinen kasvatusmedium ja pullon kaasu-
koostumus (CO2 ja N2) on tarkoitettu anaerobis-
ten mikrobien kasvamiseen ja tutkimiseen. BacT/
ALERT® FA  Plus ja FN Plus -viljelypullojen kasva-
tusmediumien tarkemmat tiedot löytyvät kyseisten 
kaupallisten tuotteiden koostumustiedoista. BacT/
ALERT®-pullojen ja mittauslaitteen käyttö sekä 
toiminta on kuvattu tarkemmin aiemmassa julkai-
sussa (Palmgrén ym. 2012).

Mikrobikannat ja kasvatustestit 
Tutkimuksessa käytettiin testimikrobeina aerobi-
sia bakteereja Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 
Bacillus spizizenii (ent. subtilis) (ATCC 19404) ja 
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Kuva  1. Tutkimuksen koejärjestely

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) sekä ana-
erobibakteeria Clostridium sporogenes (ATCC 
19404). Lisäksi käytettiin Candida albicans (ATCC 
10231) -hiivasienikantaa ja Aspergillus brasiliensis 
(ent. niger) (ATCC 16404) -homesienikantaa. Tes-
timikrobit valittiin Ph.Eur. 8.0 -steriiliystutkimuk-
sen (Sterility 2.6.1.) kuvauksen perusteella. Ph.Eur. 
steriiliystutkimuksessa testimikrobien kasvu vaa-
ditaan osoittamaan yhdellä vahvuudella (ei enem-
pää kuin 100 CFU).

Mikrobien kasvukyvyn todentamiseksi vilje-
lypulloissa testimikrobeille tehtiin kasvatustes-
ti, jossa jokaista testimikrobia lisättiin 100 CFU 
-vahvuuksina niille sopivaan aerobi- tai anaerobi-
viljelypulloon (BacT/ALERT® FA Plus tai FN Plus). 
Kuhunkin pulloon inokuloitiin yhtä testimikrobia  
(Q2-pullot, kuva 1). Lisäyksen jälkeen viljely-
pullot asetettiin inkuboitumaan BacT/ALERT® 
-mittauslaitteeseen  vuorokaudeksi +35 °C lämpö-
tilaan. Mittaustuloksia ja olosuhteita seurat-
tiin päivittäin, ja laite mittasi mikrobien kasvua. 
Osana  kasvatustestiä tehtiin myös uudelleentun-
nistus, jolla pyrittiin osoittamaan, että pullossa 

kasvava mikrobi on pulloon alkujaan lisätty sama 
testimikrobi. Laitteen positiivisiksi ilmoittamis-
ta viljelypulloista (Q2) tehtiin maljaviljelyt +35 
°C lämpötilassa verimaljalle ja suklaamaljalle. 
Lisäksi Clostridium sporogenes -inokuloiduista 
viljelypulloista viljeltiin CDC-anaerobimalja ja 
Aspergillus brasiliensis -inokuloidusta pullosta 
Sabouraud-malja. Maljoilla 1 ja 2 vuorokauden 
kuluessa havaittu kasvu tunnistettiin massaspek-
tometrillä (MALDI-TOF-MS, VITEK® MS) tai 
mikroskopoimalla. VITEK® MS on automatisoitu 
massaspektrometritekniikkaan perustuva mik-
robien tunnistuslaitteisto. Laitteisto mittaa mik-
robin proteiinirakenteiden massavaraussuhteita 
ja vertaa tuloksia standarditunnistustiedostoon. 
Menetelmä on hyvin tarkka ja luotettava. 

Antimikrobisen aktiivisuuden tutkiminen
Ex tempore bevasitsumabi -valmisteen antimikro-
binen vaikutus selvitettiin edellä kuvattujen kuu-
den eri mikrobin kontrollikannan avulla. Kuhunkin 
viljelypulloon (Q3-pullot, kuva 1) lisättiin asepti-
sesti A-luokan lääkevalmistustilassa 0,15 ml beva-

Viljelypulloerän 
sertifikaatin 
tarkastus ja 

pulloerän validiointi

Q1 pullot = tyhjät 
viljelypullot

Testimikrobien 
kasvatustestit

Q2 pullot =  yhtä 
testimikrobia 

lisättiin FN tai FA 
viljelypulloon

Bevasitsumabi 
-injektion 

antimikrobisen 
aktiivisuuden 
määrittäminen

* Q3 pullot = 
viljelypulloihin 

(FN ja FA) lisättiin 
tutkittavaa 

lääkevalmistetta 
sekä yksittäistä 
testimikrobia  

+  
Q4 pullot = 

lääkevalmistetta 
sisältävät 

viljelypullot ilman 
testimikrobeja

* Testimikrobien uudelleen 
tunnistaminen

Inkubointi ja tulosten lukeminen

Bevasitsumabi 
-injektion 

mikrobiologinen 
säilyvyystestaus

Q5 pullot = 
viljelypulloihin 

(FN ja FA) lisättiin 
tutkittavaa 

lääkevalmistetta 
(2 vrk) säilytyksen 

jälkeen

Bevasitsumabi 
-injektion 

eräkohtainen 
mikrobiologinen 

testaus

Q6 pullot = 
viljelypulloihin 

(FN ja FA) lisättiin 
tutkittavaa 

lääkevalmistetta 
erän valmistamisen 

jälkeen
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sitsumabi-injektiota ja tämän jälkeen mikrobiolo-
gian laboratoriossa pulloon inokuloitiin 100 CFU 
yhtä testimikrobilajia. Valmisteen antimikrobinen 
vaikutus tutkittiin siis erikseen käyttäen jokaista 
kuutta eri testimikrobia. Viljelypullot kasvatettiin 
viiden vuorokauden ajan +35 °C lämpötilassa BacT/
ALERT®-viljelylaitteessa. Samanaikaisesti inku-
boitiin kontrollipulloina koskematon aerobi- ja 
anaerobiviljelypullo (Q1-pullot, kuva 1) ja bevasit-
sumabi-injektiota sisältävät viljelypullot ilman tes-
timikrobeja (Q4-pullot, FA- tai FN-pullot, kuva 1). 
Viiden vuorokauden kasvatusajan päättyessä nega-
tiiviset viljelypullot siirrettiin viiden vuorokauden 
jatkoinkubaatioon +35 °C lämpötilaan, jolloin näi-
den pullojen kokonaiskasvatusajaksi tuli 10 vuoro-
kautta (Q4-pullot). Kaikista pulloista tehtiin malja-
viljelyt (aiemmin mainituille maljoille), joko BacT/
ALERT®-viljelylaitteen havaittua pullossa mikrobi-
kasvua, tai 10 vuorokauden kasvatusajan päätyttyä. 
Maljakasvatuksen tulos tarkasteltiin 1 ja 2 vuoro-
kauden kasvatusajan jälkeen.

Mikrobiologinen säilyvyystutkimus ja 
valmistuseräkohtainen laadunvarmistus
Tutkimuksessa käytetyt ex tempore bevasitsu-
mabi -injektiot valmistettiin ja säilytettiin, kuten 
 kappaleessa ”Ex tempore -lääkkeiden valmistus” 
on kuvattu. Lääkkeitä ei käännelty säilytyksen  
aikana järjestelmällisesti, mutta lääkevalmis-
teet siirrettiin tutkimuksen aikana kahdesti 
(laboratorio –säilytyspaikka–laboratorio). Säily-
tysajan lopussa (2 vuorokautta säilytyksen jälkeen) 
koko injektio tilavuus, 0,15 ml bevasitsumabi-
injektio valmistetta, lisättiin BacT/ALERT® FA 
Plus ja FN Plus -viljelypulloihin (Q5-pullot, kuva 1). 
Lääke lisäyksissä käytettiin steriilejä välineitä (neulat 
ja ruiskut) ja lisäykset tehtiin aseptisesti A-luokan 
lääkevalmistustilassa. Lääkevalmisteiden lisäämis-
ten jälkeen viljelypullot inkuboitiin BacT/ALERT® 
-viljelylaitteessa 10 vuorokautta +35 °C lämpötilassa. 
Samanaikaisesti inkuboitiin myös tyhjät viljely-
pullot negatiivisina kontrolleina (Q1-pullot, kuva 
1). Mittaus tuloksia ja olosuhteita seurattiin päivit-
täin ja laite mittasi mikrobien kasvua. Rinnakkai-
sia tutkit tavia lääkevalmiste-eriä oli kolme (n=3). 
Ph.Eur. mukaan lääkevalmisteruiskun koko sisältö 
tulee tutkia, kun tilavuus on alle 1 ml. Lisäksi 
Ph.Eur. mukaan vähintään 4 ruiskua tai 10 % tulee 
tutkia valmistuserästä, kun valmistuserän koko on 
alle 100 yksikköä (per kasvatusalusta). Tutkimuksen 

eräotanta toteutettiin näiden vaatimusten mukai-
sesti (Ph.Eur. Sterility 2.6.1).

Samaa menetelmää ja olosuhteita käytettiin 
myös valmistuseräkohtaiseen laadunvarmistuk-
seen siten, että heti lääkevalmistuksen jälkeen jo-
kaisesta valmistuserästä otettiin bevasitsumabi-in-
jektioita, joiden koko tilavuus, 0,15 ml, inokuloitiin 
BacT/ALERT® FA Plus ja FN Plus -viljelypulloihin 
(Q6-pullot, kuva 1). Mikrobiologista puhtautta tut-
kittiin 10 vuorokauden kasvatuksessa. Kaikkiaan 
tutkittiin 27 kappaletta (n=27) rinnakkaista lääke-
valmiste-erää tutkimusjakson aikana. Tutkittava 
näytemäärä per erä oli vain kaksi näytettä, mikä 
vastasi lähes Ph.Eur. 10 % minimivaatimusta. Ex 
tempore -valmisteen eräkoko oli pieni ja valmiste 
oli kallista, joten eräkohtaista näytemäärää ei voitu 
kasvattaa.

TULOKSET

Viljelypullot
Tutkimuksessa käytettiin BacT/ALERT® FA 
Plus ja FN Plus -viljelypulloja ja BacT/ALERT® 
-inkubaatiomittauslaitetta. Jokaisen hankitun vil-
jelypulloerän mukana oli valmistajan laatuserti-
fikaatti, joka osoitti pulloerän laadun ja kasvun-
osoitustutkimukset tunnetuilla testimikrobeilla. 

Mikrobikantojen kasvatustestit 
Ph.Eur. mukaisille testimikrobeille tehtiin kasva-
tustestit, joissa jokaista testimikrobilajia lisättiin 
100 CFU vahvuuksina niille sopivaan aerobi- tai 
anaerobiviljelypulloon (Q2-pullot). Kaikki testi-
mikrobit kasvoivat viljelypulloissa 1–2 vuorokau-
den kuluessa (taulukko 1, kohta 2). Positiivisista 
viljelypulloista tehdyssä mikrobien tunnistuksessa 
Vitek MS -massaspektrometrillä osoitettiin kasvun 
olevan kyseiseen pulloon inokuloidun testimikro-
bin aiheuttamaa. Aspergillus brasiliensis  -mikro-
bin tunnistus tehtiin osoittamalla tälle homeelle 
tunnusomaiset rakenteet mikroskopoimalla. Myös 
kunkin mikrobin kasvutapa maljalla oli kyseiselle 
mikrobille tyypillinen.

Antimikrobisen aktiivisuuden tutkiminen 
Ex tempore -lääkevalmisteen antimikrobinen vai-
kutus selvitettiin edellä kuvatuilla kuudella kas-
vatustestatulla mikrobikannalla. Bevasitsumabi-
injektiovalmiste ei estänyt testimikrobien kasvua, 
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vaan kaikki tutkitut testimikrobit kasvoivat bevasit-
sumabin läsnä ollessa. Viljelypullot tulivat positiivi-
siksi 1–2 vuorokauden kuluessa kasvatusajan ollessa 
viisi vuorokautta (taulukko 1, kohta 2). Inoku-
loimattomat kontrollipullot (Q1-pullot) ja pelkkää 
lääkeainetta sisältävät kontrollipullot (Q4-pullot) 
pysyivät negatiivisina viiden vuorokauden inku-
boinnin ajan. Myöskään viiden vuorokauden lisä-
kasvatuksen jälkeen otetuissa maljanäytteissä ei 
todettu kasvua. 

Mikrobiologinen säilyvyystutkimus ja  
valmistuseräkohtainen laadunvarmistus
Mikrobiologisen säilymisajan selvittämiseksi, ex 
tempore bevasitsumabi -valmistetta lisättiin säily-
tysajan lopussa (2 vuorokautta säilytyksen jälkeen) 
BacT/ALERT® FA Plus ja FN Plus -viljelypulloihin. 
Kymmenen vuorokauden kasvatuksen aikana kas-
vatuspulloissa (Q5-pullot) ei havaittu mikrobiolo-
gista kasvua, joten lääkevalmisteen voitiin olettaa 
olevan sekä steriili että mikrobiologisesti puhdas 
(taulukko 1, kohta 3). Tulokset osoittivat, että ex 
tempore bevasitsumabi -injektio säilyi mikrobiolo-

gisesti puhtaana kaksi vuorokautta, joten valmis-
teelle määritettiin 2 vrk mikrobiologinen kestoaika 
säilytettynä kylmässä (+2 – +8 °C).

Mikrobiologisen kestoajan määrittämisen lisäksi 
tutkittiin myös bevasitsumabi-injektion valmistu-
seräkohtaista puhtautta. Ex tempore -lääkevalmis-
tuksen jälkeen jokaisesta valmistuserästä otettiin 
0,15 ml valmistetta, jota lisättiin BacT/ALERT® FA 
Plus ja FN Plus -viljelypulloihin (Q6-pullot, kuva 
1). Tulokset osoittivat, että myös kaikki valmis-
tuseräkohtaiset laaduntarkkailunäytteet säilyivät 
mikrobiologisesti puhtaina. Kymmenen vuorokau-
den kasvatuksen aikana kasvatuspulloissa (Q6) ei 
havaittu mikrobiologista kasvua. 

POHDINTA
Tutkimuksen menetelmä perustui aiemmin kehi-
tettyyn mikrobiologiseen menetelmään (Palmgrén 
ym. 2012), jonka luotettavuutta parannettiin mik-
robien uudelleentunnistuksella sekä kontrollivilje-
lypullojen lisäämisellä. Menetelmän luotettavuutta 
voitaisiin lisätä entisestään tekemällä varastoon val-

1) Viljelypullon kontrollitesti

Testin kohde Viljelypullon tyyppi Steriiliys

Tyhjä viljelypullo (kontrolli) FN (anaerobinen) Negatiivinen*

Tyhjä viljelypullo (kontrolli) FA (aerobinen) Negatiivinen*

2) Testimikrobien kasvatustestit ja bevasitsumabin antimikrobinen aktiivisuus

Testimikrobi Viljelypullon tyyppi Mikrobien kasvatus 
viljelypullossa  
(5 vrk kasvatus)

Bevasitsumabi-inj. + 
testimikrobi 
(5 vrk kasvatus)

S. aureus 100 CFU FA (aerobinen) Positiivinen* Positiivinen

P. aeruginosa 100 CFU FA (aerobinen) Positiivinen* Positiivinen

C. albicans 100 CFU FA (aerobinen) Positiivinen* Positiivinen

A. brasiliensis 100 CFU FA (aerobinen) Positiivinen Positiivinen

B. spizizenii 100 CFU FA (aerobinen) Positiivinen Positiivinen

CI. sporogenes 100 CFU FN (anaerobinen) Positiivinen Positiivinen

3) Bevasitsumabi-inj. mikrobiologinen säilyvyystestaus (2 vrk) ja eräkohtainen testaus

Testin kohde Viljelypullon tyyppi Bevasitsumabi-inj. 
2vrk. säilytys  
(10 vrk kasvatus) 

Bevasitsumabi-inj. erän 
valmistuttua (10 vrk 
kasvatus)

Pelkkä bevasitsumabi-inj. FN (anaerobinen) Negatiivinen Negatiivinen

Pelkkä bevasitsumabi-inj. FA (aerobinen) Negatiivinen Negatiivinen
* Kuuluu osana mikrobiologisen laboratorion validointitesteihin

Taulukko 1. Mikrobiologisen testauksen tulokset
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mistettavalle lääkevalmisteelle myös endotoksiini-
testit. Menetelmää voitaisiin jatkossa kehittää myös 
siten, että toiset rinnakkaiset viljelypullot inkuboi-
taisiin tavallisessa lämpökaapissa alemmassa läm-
pötilassa (esim. huoneenlämmössä). Lisäksi kasva-
tuksen jälkeen pulloista voitaisiin tehdä ulosviljely 
maljoille.

Tutkimuksessa käytettiin Euroopan farmako-
pean vaatimuksen mukaisia kuutta (6) eri testi-
mikrobia. Farmakopean mikrobit edustavat ja 
mallintavat kattavasti niitä mikrobeja, joita havai-
taan ihmisessä, ympäristössä, ilmassa ja pinnoilla. 
Nämä kaikki testimikrobit kasvoivat tutkimuksen 
kasvatustestissä jo 1–2 vuorokauden kasvatuksen 
jälkeen. Testimikrobien kasvatustestien positii-
viset tulokset sekä bevasitsumabi-injektion anti-
mikrobisten vaikutusten poissulkeminen osoitti-
vat, että tutkimuksen menetelmää (Palmgrén ym. 
2012) voitiin käyttää ex tempore bevasitsumabi 
-injektion mikrobiologisiin säilyvyystutkimuk-
siin. Tulosten perusteella bevasitsumabi-injektiot 
säilyivät mikrobiologisesti puhtaina tutkimusajan 
(2 vrk) ja olosuhteiden mukaisesti. Bevasitsuma-
bi-injektiolle voitiin määrittää mikrobiologinen 
kestoaika ja oikeat säilytysolosuhteet. Tämän tut-
kimuksen tulokset sekä lääkeaineiden fysikaalis-
kemiallisen säilyvyyden arviointi kirjallisuuden pe-
rusteella mahdollistivat ex tempore bevasitsumabi 
-injektion säilyvyyden ja kestoajan määrittämisen. 
Tutkimuksen ulkopuolisten alustavien tulosten 
perusteella ex tempore bevasitsumabi -injektiol-
le voisi asettaa jopa pidemmän kestoajan kuin 2 
vuorokautta. Kun kyseessä on sairaala-apteekin ex 
tempore -valmiste, niin pidempi kestoaika ei ole 
kuitenkaan tarpeellinen. 

Sairaala-apteekin ex tempore -valmisteesta ei 
voida edellyttää tehtäväksi kattavia eräkohtaisia 
säilyvyystutkimuksia, koska eräkoot voivat olla 
pieniä, valmiste käytetään nopeasti potilaalle ja 
laadunvalvontatulokset eivät ehdi valmistua ajois-
sa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin samoilla mene-
telmillä myös ex tempore bevasitsumabi -injektion 
eräkohtaista mikrobiologista puhtautta. Tulosten 
perusteella sairaala-apteekin valmistamat kaikki 
bevasitsumabi-injektioerät olivat mikrobiologi-
sesti puhtaita. Menetelmä soveltui siis valmistu-
seräkohtaiseen laadunvarmistukseen ex tempore 
-valmisteelle. Jatkossa eräkohtaista näytemäärää 
voidaan pyrkiä lisäämään. Tämän tutkimuksen 
menetelmällä saadaan luotettavat mikrobiologiset 

tulokset jo 10 vuorokauden kasvatuksen jälkeen, 
kun Euroopan farmakopean menetelmällä kasva-
tusaika on 14 vuorokautta. Vaikka testimikrobien 
kasvatustulokset tulivat positiivisiksi jo 1–2 vuoro-
kauden kuluessa, niin kasvatusajan lyhentäminen 
alle 10 vuorokauden vaatisi huolellista arviointia, 
sillä jotkut mikrobit saattavat kasvaa hitaasti. Tu-
losten perusteella sairaala-apteekki on ottanut 
käyttöön bevasitsumabi-injektioden valmistuserä-
kohtaisen seurannan muiden valmistuksen aikais-
ten valvonta- ja seurantamenetelmien lisäksi.   

Nopeasta menetelmästä on hyötyä potilastur-
vallisuuden kannalta. Sairaala-apteekki saa tiedon 
välittömästi sairaalan mikrobiologiselta laborato-
riolta mahdollisesta lääkevalmisteen positiivisesta 
kasvusta. Jos tieto on käytettävissä jopa vuorokau-
den kuluessa, niin sairaala-apteekilla on mahdol-
lisuus asettaa bevasitsumabi-injektiot käyttökiel-
toon tai lääkehoitoa toteuttavalla lääkärillä on 
hyvät valmiudet aloittaa jatkohoidon toimenpiteet 
nopealla aikataululla, mikäli kontaminoitunutta 
valmistetta on jo ehditty käyttää. Kun mikrobien 
tunnistus on nopeutunut massaspektrometrime-
netelmän myötä, niin myös spesifinen lääkehoito 
tulehdusta vastaan voidaan aloittaa hyvin nope-
asti. Lääkevalmistuksen GMP-ohjeiston mukaan 
injektioiden ja infuusioiden valmistuksen aikana 
tulee olla myös laskeumamaljat lääkevalmistuk-
sen työskentelyalueella. Lisäksi hansikasnäyttei-
tä sekä ilman partikkelipitoisuuksia tulisi valvoa. 
Laskeumamaljat ja hansikasnäytteet kuvastavat 
työmenetelmien ja olosuhteiden toimivuutta ja 
siten ovat tärkeä osa lääkkeiden laadunvarmistus-
ta. Lääkevalmiste- ja eräkohtainen testaus mikro-
biologisella menetelmällä lisää vielä entisestään 
sairaala-apteekin valmistaman lääkkeen laadun-
varmistusta. 

Euroopan farmakopealle vaihtoehtoinen mikro-
biologinen menetelmä (Palmgrén ym. 2012) osoit-
tautui soveltuvan myös ex tempore bevasitsuma-
bi -valmisteen tutkimiseen. Sairaala-apteekin on 
helppo käyttää tutkimuksen menetelmää lääkeval-
mistustiloissa sen nopeuden, yksinkertaisuuden ja 
luotettavuuden vuoksi. Tämän tutkimuksen tulok-
sia ei pidä kuitenkaan suoraan käyttää muissa sai-
raala-apteekeissa, koska bevasitsumabi-injektion 
käyttöajan määritys perustuu tutkimustuloksiin 
tämän tutkimuksen valmistustiloissa ja -olosuh-
teissa. Menetelmä on kuitenkin helposti hyödyn-
nettävissä muiden sairaala-apteekkien käyttöön 
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ja eri ex tempore -valmisteille. Käytettäessä edul-
lisempaa bevasitsumabia silmänpohjan nesteisen 
ikärappeuman hoidossa mahdollisimman moni 
potilas pääsee hyötymään lääkehoidosta (Hiltunen 
ym. 2011). Hintaero bevasitsumabin ja ranibitsu-
mabin välillä on merkittävä, joten sairaaloiden 
lääkekulut nousisivat huimasti ranibitsumabia 
käytettäessä tai hoidon osalta käyttöindikaatioita 
harkittaisiin. Mikäli silmänpohjan nesteisen ikä-
rappeuman hoidossa siirryttäisiin kattavasti be-

vasitsumabin käytöstä ranibitsumabiin, arvioitu 
kustannusten nousu Suomessa vuositasolla olisi 
noin 20 miljoonaa euroa tai jopa merkittävästi 
enemmän (Jääskeläinen 2012). Tämän tutkimuk-
sen perusteella sairaala-apteekin valmistamat 
bevasitsumabi-injektiot olivat mikrobiologisesti 
puhtaita ja laadukkaita, ja soveltuivat siten poti-
laiden hoitoon. Sairaala-apteekin lääkevalmistus 
edesauttaa useiden potilaiden lääkehoitoja kustan-
nustehokkaasti.  
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SUMMARY
Microbiological Lifetime Of Hospital Pharmacy-Prepared Bevacizumab 
Injection In Syringe

Bevacizumab is approved by European Medicines Agency (EMA) for the intravenous treatment of various 
cancers. However, bevacizumab is often used off-label as an intravitreal injection for the treatment of wet 
age-related macular degeneration. When bevacizumab is used for macular degeneration, single-use bevaci-
zumab-syringes can be compounded by hospital pharmacy under the controlled conditions and according 
to compounding guidelines. National compounding guideline states that the ex tempore pharmaceutical 
is a custom made product and has to be labelled with necessary product information (e.g., expiration date). 
In the case of ex tempore pharmaceuticals, the date of expiration is sometimes difficult to determine. In 
this study, previously developed microbiological method was used for analysing the life-time of ex tem-
pore compounded bevacizumab-injection. Furthermore, the method was used also for testing the micro-
biological stability of each compounded bevacizumab batch. The method was valideted with the Ph.Eur. 
test microbes and also the antimicrobical activity of the bevacizumab was studied. After 10 days incubation, 
pharmacy-prepared ex tempore bevacizumab-syringes remained sterile and free of microbial growth when 
prepared under aseptic conditions. The results indicated that ex tempore bevacizumab-syringes remained 
sterile for at least 2 days (lifetime in +2 – +8 °C and dark place). Furthermore, all tested batches remained 
sterile and free of microbial growth. According to the results, hospital pharmacy-prepared bevacizumab 
injections were suitable for patient treatment as their microbiological quality was proved.    
 
Key words:  Bevacizumab, intravitreal injection, microbiological lifetime, microbiological method, 
 hospital pharmacy, compounding pharmaceuticals
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TIIVISTELMÄ
Eläinlääkkeitä valvotaan kuten ihmisten lääkkeitä. Laatuvaatimukset eläinten alkuperäis- ja rinnak-
kaislääkkeille ovat pääosin samoja kuin ihmisten lääkkeille. Eläinlääkkeissä käytettävien vaikuttavien 
aineiden on täytettävä samat laatuvaatimukset kuin ihmislääkkeiden valmistuksessa käytettävien 
aineiden. Jos eläinlääkkeen vaikuttavalla aineella on monografia Euroopan farmakopeassa, on nou-
datettava monografiassa asetettuja rajoja. Jos yhdiste on hyväksytty käyttöön ihmisillä, mutta mono-
grafiaa ei ole, on käytettävä samoja vaatimuksia kuin ihmisten lääkkeiden valmistuksessa. 

Eläinlääkkeiden valmistusta, esimerkiksi epäpuhtauksia, apuaineita, analyyttisiä menetelmiä ja kestoa, 
säädellään Euroopan lääkeviraston (EMA) ohjeistoissa. Eläinlajit ovat keskenään erilaisia, ja siksi eri eläin-
lajit saattavat tarvita samaan sairauteen oman lääkemuotonsa. Pieneläimillä tabletit ja paikallisvalelunes-
teet ovat yleisiä, kun taas tuotantoeläimillä injektionesteet ja oraalipastat ovat paljon käytettyjä lääke-
muotoja. Vain eläinten käytössä olevia lääkemuotoja ovat esimerkiksi paikallisvaleluvalmisteet, utareen 
sisäisesti annosteltavat valmisteet ja lääkepanta.

Eläinten rokotteissa laadun merkitys korostuu. Suomessa on hyvä eläinten tautitilanne, ja eläinrokot-
teiden laatu on siksi tärkeää. Rokotteiden valmistuksessa käytetään biologisia materiaaleja, joiden tulee 
olla vapaita tauteja aiheuttavista viruksista. Tauteja aiheuttavia viruksia voi tulla mukaan lopputuottee-
seen ”salamatkustajina”. Taudinaiheuttajien poissaolo on osoitettava tai materiaali on käsiteltävä niin, 
ettei taudinaiheuttajasta ole vaaraa. Myyntilupahakemuksesta tarkistetaan, ettei rokotteeseen ole pääs-
syt valmistuksen aikana kontaminantteina sellaisia taudinaiheuttajia tai niiden osia, jotka voisivat sotkea 
taudinvastustusohjelmia tai pahimmassa tapauksessa vaarantaa Suomen tautivapauden. 

Eläinlääkkeiden ongelmana on saatavuus. Kaikille valmisteille ei ole taloudellisesti kannattavaa hakea 
myyntilupaa, koska luvan hakeminen on maksullista. Myyntiluvallisten valmisteiden puuttumista mark-
kinoilta täydennetään myöntämällä valmisteille erityislupia. Rokotteista arvioidaan erityislupakäsittelyn 
yhteydessä aina valmisteen laatu ja suhteutetaan se valmisteesta saatavaan mahdolliseen hyötyyn. Konta-
minoituneet tai tehottomat rokotteet voivat aiheuttaa mittavia taloudellisia tappioita. 

Avainsanat: Eläinlääke, myyntilupa, tautivapaus, erityislupa
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JOHDANTO
Kaikilla markkinoille tulevilla eläinlääkkeillä on 
oltava myyntilupa (Lääkelaki 395/1987). Viran-
omainen arvioi myyntilupahakemuksen perusteella 
lääkkeen farmaseuttiset ominaisuudet sekä tehon 
ja turvallisuuden. 

Eläinlääkkeitä käytetään sairauksien hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn tai tutkimusta varten. Lääkkeen 
on oltava laadukas ja tehokas. Hyödyn lisäksi eläi-
melle annetuista lääkkeistä voi aiheutua haittaa 
paitsi eläimille, myös ihmisille tai ympäristölle. 
Lääkkeitä eläimille antavat ihmiset joutuvat usein 
suoraan kosketukseen lääkkeen kanssa. Mahdol-
lisesti allergiaa aiheuttavista yhdisteistä on oltava 
eläinlääkevalmisteessa merkintä (European Medi-
cines Agency 2006). Kuluttajaturvallisuus on osa 
eläinlääkkeiden valvontaa. Tuotantoeläinten hoi-
dossa käytettävistä valmisteista voi aiheutua lääke-
jäämiä eläimestä saataviin elintarvikkeisiin (lihaan, 
maitoon, muniin tai kalaan). Siksi tuotantoeläinten 
valmisteissa saa käyttää vain lääkeaineita, joiden 
jäämien turvallisuus on tutkittu ja valmisteelle 
on asetettu riittävä varoaika (Komission asetus 
37/2010,  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2011). 
Eläimille käytetyt lääkkeet voivat myös päätyä ym-
päristöön ja aiheuttaa haittaa esimerkiksi vesistöil-
le tai ympäristön pieneliöstölle. Esimerkiksi puu-
tiaisten torjunnassa käytettävät yhdisteet, kuten 
permetriini ja deltametriini ovat vesieliöille hyvin 
myrkyllisiä (Maisnam ja Abhik 2014). 

MYYNTILUPAPROSESSIT
Lääke voi saada Suomessa myyntiluvan joko 
 tunnustamismenettelyn, hajautetun menette-
lyn, keskitetyn tai kansallisen menettelyn kautta. 

Määräykset 

2/2013 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen

13/2013 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

1/2012 Eläinlääketurvatoiminta

2/2012 Kliiniset eläinlääketutkimukset

5/2011 Lääkkeiden toimittaminen

Ohjeet 

1/2014 Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen

1/2013 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

Taulukko 1. 
Eläinlääkkeitä 
koskevat Lääkealan 
turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus 
Fimean määräykset ja 
ohjeet.

Tunnustamismenettelyssä jossakin jäsenmaassa 
jo hyväksytylle valmisteelle haetaan myyntilupaa 
muissa jäsenmaissa. Hajautetussa menettelyssä 
yksi jäsenmaa tekee arvion, jota muut jäsenmaat 
kommentoivat. Hajautetussa ja tunnustamisme-
nettelyssä myönnetty myyntilupa on usean maan 
viranomaisten yhteistyössä tarkastama ja hyväk-
symä. Keskitetyssä menettelyssä hakemus jätetään 
Euroopan lääkevirastoon (EMA) ja hakemus arvi-
oidaan eläinlääkekomiteassa (CVMP). Kansallisessa 
menettelyssä myyntilupa haetaan yhteen jäsenmaa-
han (European Medicines Agency 2012a).

Eläinlääkkeitä käytetään Euroopan eri osissa toi-
sistaan poikkeavilla tavoilla ja perinteillä, joka voi 
tuoda ongelmia useita jäsenmaita kattaviin myyn-
tilupaprosesseihin. Eläinten mikrobilääkkeiden 
kulutusmäärissä on suuria eroja Euroopan maiden 
välillä. Suomessa käytetään Ruotsin ja Norjan ohel-
la vähiten mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille koko 
Euroopan alueella (European Medicines Agency 
2011, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
2013). Hajautetussa tai tunnustamismenettelyssä 
olevat mikrobilääkevalmisteet voivat olla Suomen 
kannalta ongelmallisia, jos viitattu alkuperäislääke 
on vanha. Näissä rinnakkaislääkevalmisteissa an-
nostus voi olla liian pieni tai käyttöaiheet liian laa-
joja. Immunologisissa valmisteissa ongelmana ovat 
usein vanhat valmisteet, jotka eivät täytä nykyisiä 
vaatimuksia. Suomeen markkinoille tulevat valmis-
teet pyritään saamaan Suomen ja muiden Pohjois-
maiden hoitokäytäntöjen mukaisiksi. Kansallisesti 
Fimea on ohjeistanut eläinlääkkeitä (Taulukko 1).

LAATUVAATIMUKSET
Myyntilupahakemus sisältää vaikuttavan aineen, 
apuaineiden ja lääkevalmisteen ominaisuuksien  
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Depotboli Jauhe kastoliuosta varten Intramammaarisuspensio

Depotboli, tasaisesti vapauttava Kertavaleluneste Intramammaariemulsio

Depotboli, sykäyksittäin vapauttava Vedinkastoemulsio Intramammaarivoide

Nuolukivi Vedinkastokonsentraatti Vedinpuikko

Esisekoite Kertavaleluliuos Kohdunhuuhteluneste

Esisekoite lääkerehua varten Kertavalelususpensio Kohdunhuuhteluliuos

Lääkepelletit Paikallisvaleluvalmiste Kohdunhuuhtelususpensio

Lääkepanta Paikallisvaleluliuos Kohdunhuuhteluemulsio

Lääkemansetti Paikallisvalelususpensio Kohtupuikko, tabletti

Korvaläppä Paikallisvaleluemulsio Kohtupuikko, kapseli

Kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota 
varten

Vedinkasto Geeli mehiläispesään

Kastoneste Vedinkastoliuos Lääkenauha mehiläispesään

Kastoliuos Vedinsumute Savupaperi mehiläisille

Kastosuspensio Vedinsumute, liuos Savupuikko mehiläisille

Kastoemulsio Kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja 
liuotin, nenätippoja varten, 
suspensio

Sumuteliuos

Kastonestekonsentraatti Emätintamponi Konsentraatti liuosta varten, kalojen 
lääkintään

Konsentraatti kastoliuosta varten Intramammaari, umpeen 
 pantavalle lehmälle

Jauhe suspensiota varten, kalojen 
lääkintään

Konsentraatti kastosuspensiota varten Intramammaari, lypsävälle 
 lehmälle

Kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota 
varten, silmiin ja sieraimiin

Konsentraatti kastoemulsiota varten Intramammaariliuos

kuvakset sekä menetelmien yksityiskohtaiset 
kuvauk set. Käytännössä arvioinnin aikana myynti-
luvan hakija täydentää hakemusta yhteistyössä 
viranomaisen kanssa. Lisäselvityksiä voidaan pyytää 
esimerkiksi koskien liuotinjäämiä tai menetelmien 
validointia. Mikäli valmiste täyttää EMA:n ohjeisto-
jen laatuvaatimukset, voidaan laadun osalta myynti-
lupa myöntää (European Medicines Agency 2014a). 

Markkinoille tulevien eläinten alkuperäis- ja 
 rinnakkaislääkkeiden farmaseuttiset ominaisuudet  
arvioidaan käyttäen kulloinkin voimassaolevia 
määräyksiä. Tehon ja turvallisuuden osoittamises-
sa on eroja rinnakkais- ja alkuperäislääkkeen välil-
lä. Koska rinnakkaislääkkeessä oleva lääkeaine on 
jo tutkittu ja tunnettu kliinisessä käytössä, ei tehon 
ja turvallisuuden osoittamista enää vaadita kuten 

alkuperäislääkkeeltä. Myyntiluvan hakijan täytyy 
pystyä osoittamaan, että eläimen rinnakkaislääke 
on biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeen 
kanssa, jos se eläimelle käytettävän lääkemuodon 
perusteella on mahdollista (European Medicines 
Agency 2014a). Laatuvaatimusten kannalta ei ole 
merkitystä, onko kyseessä rinnakkais- vai alku-
peräislääke. Immunologisten valmisteiden on 
täytettävä kulloinkin voimassa olevat laatuvaati-
mukset. Tulee esimerkiksi osoittaa, että inakti-
voitu vaikuttava aine on inaktivoitunut käsittelyn 
jälkeen ja ehdotettu pitoisuus on riittävä anta-
maan suojan. Suomen tautivapauden kannalta on 
erityisesti osoitettava, ettei mahdollisia kontami-
nantteja ole (European Medicines Agency 2012b). 
Eläinlääke valvonta jatkuu myös myyntiluvan  

Taulukko 2. Vain eläimillä käytettävät lääkemuodot 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2014b)
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saamisen jälkeen. Lääkkeen valmistusprosessissa, 
raaka-aineiden toimittajissa tai valmistuspaikassa 
voi tapahtua muutoksia. Näistä muutoksista tulee 
jättää lääkeviranomaiselle muutoshakemus, jossa  
arvioidaan muutoksen vaikutukset (European 
 Medicines Agency 2014b). Tableteissa käytettävät 
eläinperäiset makuaineet, esimerkiksi maksa-
aromi, voidaan yleensä steriloida, mikä tuhoaa 
taudinaiheuttajat.

VAIN ELÄIMILLE KÄYTETTÄVÄT 
LÄÄKEMUODOT
Lääkkeillä hoidettavien eläinlajien runsauden 
vuoksi joidenkin lajien hoito vaatii oman lääkemuo-
tonsa (Taulukko 2). Vain eläimillä käytettäviä lääke-
muotoja EMA on ohjeistanut erikseen ihmisten ja 
eläinten yhteisten lääkemuotojen lisäksi (European 
Medicines Agency 2014c). Euroopan farmakopeassa 
on lääkemuotomonografia esimerkiksi depotbo-
lille, intramammaareille, esisekoitteelle lääkerehua 
varten sekä rokotteille, kuten inaktivoidulle rabies-
rokotteelle.

ELÄINLÄÄKKEIDEN SAATAVUUS JA 
ERITYISLUPAVALMISTEET
Pieni markkina-alue ei ole lääkeyrityksille 
houkutteleva,  mikä johtaa lääkkeen saatavuus-
ongelmiin sekä siihen, että vaihtoehtoisia val-
misteita on vähän. Usein markkinoilla on vain 
yksi valmiste. Häiriöt eläinlääkkeen tuotannossa 
johtavat  usein siihen, että varastot tyhjenevät ja 
tuote loppuu.

EMA on pyrkinyt helpottamaan eläinlääkkeiden  
saatavuusongelmia. Hakemukseen ja myynti-
luvan ylläpitoon liittyviin maksuihin voi saada 
alennusta, jos asetetut ehdot täyttyvät (European 
Medicines Agency 2014d). Fimea pyrkii vaikutta-
maan osaltaan esimerkiksi joustamalla ohjeista 
sekä moni kielisillä pakkauksilla. Pohjoismaiden 
yhteiset  pakkaukset ovat tavallisia. Tapauskohtai-
sesti voidaan joustaa esimerkiksi myyntipäällys-
merkinnöistä. Pohjoismaiden viranomaiset teke-
vät keskenään yhteistyötä, jotta yhteinen pakkaus 
saataisiin markkinoille.

Valmisteiden tilapäistä loppumista tai puuttu-
mista kokonaan täydennetään Fimean myöntämillä  
erityisluvilla. Erityislupa myönnetään, jos ehdot 
täyttyvät (kansallisen eläinlääkintälainsäädännön  

asettamat ehdot ja Lääkeasetus 10 §). Fimea 
 julkaisee verkkosivuillaan kulloinkin voimassa ole-
vat erityisluvat.

Rokotteet poikkeavat muista erityislupa-
valmisteista. Rokotteista arvioidaan aina erityis-
lupa käsittelyn yhteydessä valmisteen laatu ja 
suhteutetaan se valmisteesta saatavaan toivot-
tuun hyötyyn. Heikkolaatuiset rokotteet, vaikka 
ne olisivatkin tehokkaita, voivat aiheuttaa suuria 
taloudellisia tappioita, jos niiden mukana tulee 
Suomeen uusi tauti. Näille valmisteille ei myön-
netä erityislupaa.

ROKOTTEET JA TAUTIVAPAUS
Suomella on monista muualla Euroopassa esiin-
tyvistä eläintaudeista joko virallinen tauti vapaus 
tai niitä vastustetaan kansallisesti, jolloin niitä 
vastaan ei saa rokottaa. Virallinen tauti vapaus 
 Suomella on esimerkiksi sikojen Aujeszkyn 
 taudista, naudan tarttuvasta rinotrakeiitista (IBR/
IPV) ja siipikarjan rinotrakeiitista (ART/TRT/SHS) 
(Elintarviketurvallisuus virasto Evira 2013).

Tauteja vastustetaan, koska sairauksista  
 aiheutuu eläimille kärsimystä ja omistajille suuria  
taloudellisia tappioita. Osana tautivapauden  
säilyttämistä Fimea ja Evira valvovat eläin-
rokotteiden laatua ja turvallisuutta. Myyntilupa-
dokumentaatiosta tarkistetaan, ettei rokote ole 
päässyt valmistuksen aikana saastumaan/kon-
taminoitumaan sellaisilla taudinaiheuttajilla tai 
niiden osilla, jotka voisivat sotkea taudinvastus-
tusohjelmia tai pahimmassa tapauksessa vaaran-
taa Suomen tautivapauden. Riski tautivapauden 
vaarantumisesta liittyy erityisesti eläviin rokot-
teisiin. Inaktivoidussa rokotteessa kontaminoiva 
viruskin on yleensä inaktivoitunut, mutta tau-
dinvastustusohjelmien avulla ne löytyvät, mistä 
taas tulee kustannuksia. Taudinaiheuttajia tai 
niiden osia voi lopputuotteeseen tulla valmistus-
prosessin aikana eri biologisista materiaaleista, 
kuten kasvatusliuoksesta tai viljeltävistä soluista. 
 Käytännössä dokumentaatiosta tarkistetaan kaik-
kien valmistuksen aikana käytettyjen biologisten 
materiaalien testaus eri taudinaiheuttajille. EMA 
on julkaissut taulukon (luonnos) taudeista,  joiden 
poissaolo on testattava (European Medicines 
Agency 2012b). Testausta ei tarvitse tehdä, jos 
tautia ei esimerkiksi esiinny valmistusmaassa tai 
poissaolo voidaan muulla tavalla todistaa. 
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SUMMARY
Quality Evaluation of Veterinary Medicines

The quality of veterinary medicines is evaluated similarly to the quality of human drugs. The requirements 
for original drugs and for generics are mainly the same. Active compounds which are used in the manufac-
ture of veterinary drugs have to fulfill the same requirements which are used for human drugs. If there is 
a monograph in the European Pharmacopoeia for the active compound which is used in a veterinary drug 
the limits set in the monograph have be fulfilled. If the compound is accepted for human use, but there is 
no monograph, the same requirements as used for human drugs have to be fulfilled. 

The manufacture of veterinary drugs, e.g., impurities, excipients, analytical methods and stability is 
regulated in the guidelines of European Medicines Agency (EMA). There are many animal species to be 
medicated which means that different species may require their own pharmaceutical form. For small 
animals tablets and spot-on preparations are common, whereas for breeding animals solutions for injec-
tion and oral pastas are common. Pharmaceutical forms which are used only to treat animals include, e.g., 
spot-on preparations, intramammary preparations and medicated collar.

In vaccines the importance of quality is emphasized. Finland has a disease free status for several diseases  
common elsewhere in Europe. Vaccinations are important in order to protect the status. In the manufac-
ture of vaccines different biological materials are used during manufacture and may carry “stowaways”. It 
has to be shown that there are no contaminants or parts of them which could mix up disease controlling 
agendas or could jeopardize disease free statuses of Finland. 

Availability is a problem for veterinary medicines. Special permits are granted for ease the shortage of veteri-
nary drugs. When a special permit is applied for a vaccine the quality is evaluated at some level and is compared 
with possible benefits. Contaminated and ineffective vaccines can cause significant economic losses. 

Key words: veterinary medicine, marketing authorisation, disease free status, special permit
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JOHDANTO
Lähes jokainen meistä käyttää joskus lääkkeitä,  
myös lapset (Stoelben ym. 2000, Dengler ja  Roberts 
2003, Hansen ja Holstein 2003, Ylinen ym. 2010). 
Monet lapset käyttävät lääkkeitä  itsenäisesti jo kym-
menen vuoden iässä (Chambers ym. 1997, Sloand 
ja Vessey 2001, Dengler ja Roberts 2003) ja monet 
tekevät  niin vanhempien tietämättä  (Chambers ym. 
1997). Nuorilla on kokemuksia  itsehoitolääkkeistä, 
erityisesti kipulääkkeistä, joista  ibuprofeiini on 
kaikkein yleisin (Westerlund ym. 2008). Useimmissa 
 kodeissa lääkkeitä on eri puolilla taloa, joten lapset 
voivat saada niitä  helposti käyttöönsä (Sanz ym. 1997). 

Lapset ajattelevat, että lääkkeitä pitää ottaa vain, 
kun on sairas ja jos se on todella tarpeellista (Vaski-
lampi ym. 1996, García ym. 1997, Menacker ym. 
1999, Hämeen-Anttila ym. 2006). Useissa maissa 
lapset tunnistavat, että lääkkeillä voi olla haital-
lisia vaikutuksia (García ym. 1997, Menacker ym. 
1999, Bush ja Joshi 2002, Hämeen-Anttila ym. 

2006). Haitalliset vaikutukset yhdistetään vää-
rän lääkkeen ottamiseen, jonkun toisen henkilön  
lääkkeen ottamiseen tai toiseen sairauteen tar-
koitetun lääkkeen ottamiseen (Bush ja Joshi 2002, 
Hämeen-Anttila ym. 2006). Lapset kokevat lääk-
keiden  parantavan, ja lapset aina 11-vuotiaisiin asti 
näkevät  harvoin lääkkeiden ennaltaehkäisevän 
merkityksen (Almarsdóttir ym. 1997, Menacker 
ym. 1999, Sanz 2003, Hämeen-Anttila ym. 2006). 

Tärkeimpänä lääkeinformaation lähteenä esi-
merkiksi yhdysvaltalaiset (5–14 vuotta), kanada-
laiset (12–15 vuotta), suomalaiset (11–17 vuotta) ja 
kreikkalaiset (6–11 vuotta) lapset pitivät vanhempi-
aan, erityisesti äitiä (Chambers ym. 1997, Menacker 
ym. 1999, Bozoni ym. 2006, Hämeen-Anttila ym. 
2006). Muita lähteitä, joista lapset saivat tietoa lääk-
keistä, olivat lääkepakkaukset ja pakkauksen sisällä 
olevat pakkausselosteet (Chambers ym. 1997, Sto-
elben ym. 2000) sekä lääkärit ja hoitajat (Chambers 

TIIVISTELMÄ
Johdanto: Lääkkeet ovat osa ihmisten elämää. Lääke kasvatuksen tavoitteena on, että lapset oppivat jär-
keviksi lääkkeiden käyttäjiksi, hakemaan tietoa lääkkeistä, arvioimaan huolellisesti ja kriittisesti lääkkeitä 
koskevaa informaatiota sekä keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista apteekissa ja lääkärin vastaan-
otolla. Keskeistä on, että lapsi ymmärtää ensin lääkkeiden tarkoituksenmukaisen  käytön perussäännöt, ja 
sitä kautta vähitellen oppii kantamaan vastuuta omasta lääkkeiden käytöstään.  Tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää neljäs luokkalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Tulosten pohjalta edistetään kou-
lujen lääkekasvatusta opettajankoulutusta kehittämällä.

Aineisto ja menetelmät: Neljännen luokan oppilaat (N=88) vastasivat kyselylomakkeeseen, joka koostui 
kahdeksasta avoimesta kysymyksestä sekä piirustustehtävästä, jossa lasten tuli piirtää kuva lääkekaapista 
sisältöineen. Tutkimukseen osallistui viisi luokkaa kahdelta itäsuomalaiselta koululta. Aineisto analysoi-
tiin sisällönanalyysia käyttäen. 

Tulokset ja johtopäätökset: Lapset mainitsivat yhteensä 222 lääkkeiden käyttötarkoitusta sekä 203 lää-
kettä. Oppilaiden nimeämät lääkkeiden käyttötarkoitukset ja heidän piirtämänsä lääkekaapit olivat suu-
relta osin yhteneviä lasten tyypillisimpien sairauksien ja niiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa. 
Ylivoimaisesti yleisin oppilaiden nimeämä lääkkeiden käyttötarkoitus oli päänsärky (n=46). 

Neljäsluokkalaisten näkemysten mukaan lääkkeiden käytöstä koituu haittoja lähinnä, jos niitä käyte-
tään väärällä tavalla. He kokevat kymmenvuotiaan olevan sopivan ikäinen aloittamaan lääkkeiden käytön 
pieniin vaivoihin ilman vanhemman valvontaa. Aikaisemmin saaduista tutkimustuloksista poiketen op-
pilaat sen sijaan eivät kokeneet omia vanhempiaan kovin merkittävinä lääkkeitä koskevan tiedon lähteinä. 
Oppilaiden mielestä merkittävin tiedonlähde lääketietoisuuden lisäämisessä ovat lääkealan ammattilaiset. 

Tutkimuksen tulokset antavat tietoa lasten näkemyksistä lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä, minkä va-
raan lääkekasvatusta voidaan rakentaa.

Avainsanat: lääkekasvatus, lääkkeiden käyttö,  lasten käsitykset
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ym. 1999, Stoelben ym. 2000, Hämeen-Anttila ym. 
2005, Bozoni ym. 2006). Lapset  Kanadassa ja Suo-
messa eivät kokeneet, että koulun opettajat antavat 
lääkeinformaatiota (Chambers, ym. 1999, Hämeen-
Anttila ym. 2005), mutta kreikkalaiset lapset pitivät 
opettajia lääkäreiden jälkeen toiseksi tärkeimpinä 
tiedon antajina (Bozoni ym. 2006). Suomalaiset lap-
set eivät myöskään kokeneet internetin olevan ylei-
nen lääketiedon lähde (Hämeen-Anttila ym. 2005). 
Nuoret lääkitsevät usein itseään kysymättä neuvoa 
apteekista, joten nuorten tavoittamiseksi on mietit-
tävä uusia tapoja ja arvioitava esimerkiksi internetin 
käyttöä (Westerlund ym. 2008).

Yhteenvetona voidaan todeta, että lapset käyt-
tävät lääkkeitä usein itsenäisesti ja tietävät useim-
miten, missä lääkkeitä kotona säilytetään. Lasten 
tiedot lääkkeistä ovat useimmiten pinnallisia ja 
heidän käsityksiinsä lääkkeiden käytöstä tulee  
kiinnittää huomiota. Kuten myös muut terveys-
käyttäytymiseen liittyvät asiat, lääkkeiden käyttö-
tottumukset lapsuudessa voivat siirtyä nuo-
ruuteen ja aikuisuuteen (Andersen ym. 2009). 
Varhaisessa vaiheessa aloitettu lääkkeiden oikea 
käyttö voi  estää väärinkäyttöä ja vähentää terveys-
riskejä. Koulujen terveystiedon avulla voidaan 
edistää kriittistä terveydenlukutaitoa, mikä on yksi 
terveyspoliittisista tavoitteista niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin (High Level Pharmaceutical 
Forum 2008, Sosiaali- ja terveysministeriö 2011). 

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön 
opettamista (Hämeen-Anttila 2006). Nykyinen  
näkemys oppimisesta edellyttää oppijoiden 
 ennakkotietojen tuntemista ennen opetuksen 
suunnittelua. Opetuksen tulee rakentua näille 
oppijan aiemmille tiedoille. Tässä tutkimuksessa 
selvitetään neljäsluokkalaisten näkemyksiä lääk-
keistä ja lääkkeiden käytöstä: mitä lääkkeitä lapset 
tietävät, millaisia näkemyksiä heillä on lääkkeiden 
käyttämisestä sekä siihen liittyvistä hyödyistä ja 
haitoista. Lisäksi selvitetään lasten näkemyksiä 
lääkkeisiin liittyvästä tiedonhausta sekä lasten lääk-
keiden käytöstä ilman vanhemman valvontaa. Tut-
kimus on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta,  
jonka tavoitteena on edistää koulujen lääkekasva-
tusta opettajankoulutusta kehittämällä.

 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusaineisto kerättiin kahdelta itäsuomalai-
selta koululta. Neljännen luokan oppilaat (N=88, 

10–11 vuotta) vastasivat oppitunnin aikana kysely-
lomakkeeseen, joka koostui kahdeksasta avoimesta 
kysymyksestä sekä piirustustehtävästä, jossa lasten 
tuli piirtää kuva lääkekaapista sisältöineen. Tutki-
mukseen osallistui viisi luokkaa.  

Kyselylomakkeen (liite 1) avulla selvitettiin lasten 
näkemyksiä siitä, mihin eri tarkoituksiin lääkkeitä 
voidaan käyttää, milloin voi ottaa lääkettä, mistä 
voi saada tietoa lääkkeistä, mitä hyötyä ja haitto-
ja on lääkkeiden käytöstä, voivatko lapset ottaa 
samoja  lääkkeitä kuin aikuiset, minkä ikäisenä 
lapsi  tai nuori voi ottaa lääkkeitä pieniin vaivoihin 
ja ilman vanhemman valvontaa sekä mitä pitää 
tehdä, jos lääke ei auta. 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistoläh-
töistä sisällönanalyysia käyttäen (Kylmä ja Juvakka 
2007). Aineistosta koodattiin tutkimuskysymyk-
siin vastaavat ilmaisut, jotka luokiteltiin. Esimerk-
kinä luokittelusta lääkkeen käyttötarkoituksiin 
liittyvät maininnat liikahappoisuus, närästys ja 
mahavaivat muodostivat luokan ”ruuansulatus”. 
Tällaisia eri luokkia muodostettiin yhteensä 20.

Lasten tietoja ja näkemyksiä lääkekaappiin kuu-
luvasta sisällöstä tarkasteltiin piirustusten kautta. 
Piirustusten analyysi suoritettiin myös sisällön-
analyysin vaiheita mukaillen. Koska tutkimukses-
sa käytettiin kahdella tavalla kerättyä aineistoa, 
eli oppilaiden sanallisia vastauksia ja piirustuksia, 
ja analyysiprosessissa oli koko ajan mukana kaksi 
tutkijaa, tutkimuksessa toteutuu sekä metodinen 
triangulaatio että tutkijatriangulaatio (Mason 
2002). Tutkijat analysoivat aineiston kumpikin 
erikseen, vertasivat sitten analyysia ja tarkastelivat  
yhdessä eriävät luokittelut sekä neuvottelivat 
 lopullisesta luokittelusta. 

 

TULOKSET
Mihin eri tarkoituksiin lääkkeitä voi käyttää?
Kysyttäessä lääkkeiden käytöstä, lasten vastauksissa  
mainittiin yhteensä 222 lääkkeiden käyttötarkoi-
tusta sekä 203 lääkettä. Joihinkin vastauksiin oli 
merkitty ainoastaan lääkkeen käyttötarkoitus, 
mutta ei siihen sopivaa lääkettä tai toisinpäin: oli 
merkitty jokin lääke mainitsematta sen käyttö-
tarkoitusta. 

Ylivoimaisesti yleisin lasten nimeämä lääkkeiden 
käyttötarkoitus oli päänsärky (n=46). Päänsärkyyn 
otettavaksi lääkkeeksi mainittiin ”päänsärkylääke” 
tai jokin kauppanimi: Burana®, Panadol®, Aspirin®, 
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Pamol® f, Pamol®, Ibumax® ja Paramax®. Yli kaksi-
kymmentä kertaa lääkkeen käyttötarkoitukseksi 
mainittiin myös särky yleisesti (n=26), yskä (n=25), 
kurkkukipu (n=24) ja kuume (n=22). Vastausten 
perusteella lapset tietävät useita erimerkkisiä ja 
erivahvuisia särkylääkkeitä, ja kipu mielletään tun-
netuimmaksi syyksi ottaa lääkettä.

Mistä tietää, milloin lääkettä voi ottaa?
Vastaukset kysymykseen siitä, milloin lääkettä voi 
ottaa, luokiteltiin kahteen pääluokkaan: lääkkeiden  
ottaminen jonkun luvalla sekä lääkkeiden ottaminen  
oman tuntemuksen perusteella (kuva 1). Monet lap-
sista olivat kirjoittaneet vastaukseensa  useampia  
vaihtoehtoja. 

Yhteensä 23 lasta vastasi ottavansa lääkkeitä 
silloin,  kun saa siihen luvan tai joku kehottaa niin 
tekemään. Vastaukset jakautuivat siten, että lääke-
alan ammattilaisen kehotuksen mainitsi kuusi las-
ta ja aikuisen antaman luvan 17 lasta.

”En ole koskaan ihan varma, ja siksi kysyn äidiltä” 
”Kun on kipee tai päänsärky aikuisen valvonnassa” 

Monet lapset kertoivat, että lääkkeitä voi ottaa  
oman tuntemuksen perusteella (n=86) (kuva 1). 
Lapset mainitsivat lääkkeen ottamisen syyksi  kivun 

tai säryn 38 kertaa. Tämä ryhmä oli perusteltua ja-
kaa vielä kolmeen eri kipua tai särkyä kuvaavaan 
ryhmään: päänsärky (n=20), kipu yleisesti (n=11) ja 
voimakas kipu (n=7). Sairaana oleminen, kuume 
tai yskä sekä huono vointi mainittiin muiksi syik-
si lääkkeen ottoon. Lisäksi kolmessa vastauksessa 
lääkkeiden ottamisen perusteeksi mainittiin ylei-
sesti, että itse tietää tarvitsevansa lääkettä.

Mistä saa tietoa lääkkeistä?
Lapset nimesivät useita eri keinoja saada tietoa 
lääkkeistä. Monet lapsista myös luettelivat useam-
pia tiedonhankintaväyliä. Maininnat luokiteltiin 
neljään pääluokkaan: terveysalan ammattilaiset, 
media (joukkotiedotusvälineet), lääkepakkaukset 
sekä vanhemmat (taulukko 1). 

Mitä hyötyjä voi olla lääkkeiden käytöstä?
Monet lapsista luettelivat useita lääkkeiden käyt-
töön liittyviä hyötyjä. Kaikkiaan mainintoja tuli 
102. Hyödyt luokiteltiin viiteen pääluokkaan: 
oireen helpottuminen, lääkkeen parantava vaiku-
tus, olon helpottuminen, lääkkeen auttava vaikutus 
sekä muut hyödyt (taulukko 2). Oireen helpottumi-
seen liittyviä mainintoja oli 42, lääkkeiden mainittiin 
auttavan kivun lievittymiseen sekä muihin oireisiin, 
kuten päänsärkyyn, yskään ja kurkkukipuun: 

Kuva 1. Lasten käsityksiä lääkkeiden otosta.

Lääkkeiden ottaminen oman 
tuntemuksen perusteella

(n=86)

Muut (n=6)
-Pakkausseloste
-”Kun on aikaa”

Lääkkeiden ottaminen jonkun 
luvalla (n=23)

Kipu/Särky (n=38)

Sairastuminen (n=24)

Kuume tai yskä (n=11)

Huono vointi (n=10)

Oma tieto (n=3)

Päänsärky (n=20)

Voimakas kipu (n=7)

Aikuisen antama lupa 
(n=17)

Lääkealan 
ammattilaisen lupa 

(n=6)

Vanhemmat (n=12)

Kipu yleisesti (n=11)

Muut (n=5)
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”Lääkkeet helpottavat yskää, särkyä ym.” 
”Että jos on kova päänsärky niin se helpottaa”
”Lääkkeiden käytöstä voi olla hyötyä, koska se voi 
lievittää kipua” 

Lapsista 31 oli sitä mieltä, että lääkkeiden käytöllä  
on parantava vaikutus. Vastauksista tuli esille,  että 
lääkkeiden käytöllä voidaan nimenomaan paran-
taa sairaus, vaiva tai tauti kokonaan pois, tai aina-
kin niiden käytöllä on selkeä positiivinen vaikutus 
paranemisprosessiin:

”Lääkkeiden käytöstä on se hyöty, että saa vaivansa 
poistumaan” 
”Ne parantavat sairauksia ja vaivoja”  
”Ne auttavat paranemaan…” 

Lasten mielestä lääkkeiden käyttö voi myös 
 helpottaa oloa (n=10). Tähän kategoriaan 
luokiteltujen  mainintojen mukaan lääkkeiden  
käyttö helpottaa yleisesti käyttäjän nykyistä 
olotilaa,  mutta sen ei ajatella parantavan vaivaa 
(taulukko 2). Lisäksi lääkkeellä mainittiin olevan 
välillinen, auttava  vaikutus (n=17). Näitä vastauk-
sia yhdisti se, että lääkkeiden ajateltiin selkeästi 
auttavan,  mutta tarkka käsitys niiden vaikutuk-
sesta jäi suurimmassa osassa vastauksia epäselväksi.

”…auttaa tekemään toimenpiteitä esim. leikkauk-
sessa nukutus” 
”Se auttaa eri asioihin” 
”Lääkkeiden käytöstä on hyötyä, koska se auttaa” 

Mitä haittoja voi olla lääkkeiden käytöstä?
Haittoihin liittyvät maininnat on jaettu kolmeen 
pääluokkaan: suorat haitta- tai sivuvaikutukset, 
haitat lääkkeiden väärästä käytöstä sekä ei haitta-
vaikutuksia (taulukko 3). Mainintoja oli yhteensä 
92. Suorat haittavaikutukset (n=38) jaettiin edelleen 
alaluokkiin sivuvaikutukset, vatsavaivat, väsymys 
ja univaivat, riippuvuus, sairastuminen, allergia ja 
iho-oireet sekä muut vaikutukset. Lapset vastasivat  
esimerkiksi seuraavasti: 

”Ne voi sekoittaa mahan” 
”Lääkkeet saattavat nukuttaa..” 

Lääkkeen käytön hyödyt Vastausten  
lukumäärä

Oireen helpottuminen 42

Parantava vaikutus 31

Auttava vaikutus 17

Olon helpottuminen 10

Muuta 10

Yhteensä 99

Taulukko 2. 
Lasten (N=88) näkemyksiä lääkkeiden käytön 
hyödyistä.

Tiedonlähde Vastausten  
lukumäärä (n)

Terveysalan ammattilaiset
Apteekki
Lääkäri tai sairaanhoitaja
Sairaala
Lääketutkija

83
49
28
5
1

Media
Internet
Kirjallisuus
Televisio
Lehdet

40
31
7
1
1

Lääkepakkaukset
Lääkepakkaus
Resepti

31
28
3

Vanhemmat
Vanhemmilta
Äidiltä ja isältä
Äidiltä

8
4
3
1

Yhteensä 162

Taulukko 1. 
Lasten (N=88) käsityksiä siitä, mistä lääkkeistä 
voi saada tietoa.
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 ”Voi sairastua pahemmin” 
”Jos on allerginen jollekin lääkkeen aineelle” 
”Niihin voi jäädä koukkuun…” 

Muita suoria haittavaikutuksia olivat  esi merkiksi 
sekavuus, kuolema, ympäristöhaitat sekä tulehduk-
set. Näitä oli mainittu kutakin vain yhden kerran. 

”Kun ihminen on syönyt lääkepurkin ja vie 
 roskikseen, niin se on haitaksi luonnolle” 
”Ne saattavat tehdä erilaisia tulehduksia” 

Toisen pääluokan muodostivat lääkkeiden väärään 
käyttöön liittyvät haitat (n=50) (taulukko 3). Näissä 
maininnoissa näkökulmaksi oli otettu nimen-
omaan lääkkeiden haitallinen käyttötapa, ja ajatuk-
sena oli selvästi, että lääkkeiden käytöstä aiheutuu 
haittoja vain, jos niitä käyttää jollain tavalla väärin.  
Maininnat ryhmiteltiin kolmeen eri alaluokkaan, 
joissa haittoja katsottiin seuraavan liian suuresta lääke-
annoksesta (n=27), lääkkeiden tarpeettomasta käytöstä 
(n=11) sekä väärän lääkkeen käyttämisestä (n=12). 

”Kun lääkkeitä ottaa liikaa siitä tulee vain haittaa” 
”Se on haitaksi elimistölle jos ottaa turhaan”  
”Jos on väärä lääke, voi aiheuttaa oireita” 

Lääkkeiden väärän käytön seurauksiakin oli 
eritelty  joissakin vastauksissa. Esimerkiksi liian suu-
ren lääkemäärän ottaminen saattoi aiheuttaa vatsa-
vaivoja, pökertymisen, verenmyrkytyksen tai kuo-
leman. Myös tarpeettomaan lääkkeiden käyttöön 
ja väärän lääkkeen ottamiseen liittyviä seurauksia 
löytyi vastauksista. Kolmas pääluokka pitää sisällään 
maininnat (n=4), joissa lääkkeiden käytöllä ei nähdä 
olevan haittoja tai lääkkeen ei katsota auttavan.

Voivatko lapset ottaa samoja lääkkeitä kun aikuiset?
Lapset olivat hyvin yksimielisiä siitä, että lapset 
eivät voi yksiselitteisesti ottaa samoja lääkkeitä 
kuin aikuiset. Ainoastaan kaksi oppilasta vastasi 
kysymykseen selkeän myönteisesti, mutta hekin 
tarkensivat vastaustaan siten, että lapsen tulee 
ottaa samaa lääkettä vähemmän kuin aikuisen. 

”Voi, mutta ei samoja määriä”  
”Joo, paitsi lapsen täytyy ottaa vähemmän sitä 
 lääkettä kuin aikuisen” 

Lääkkeen käytön haitat vastausten  
lukumäärä (n)

Suorat haittavaikutukset
Sivuvaikutukset
Vatsavaivat
Väsymys ja univaivat
Sairastuminen
Riippuvuus
Allergia / Iho-oireet
Muita vaikutuksia

38
7
5
4
4
4
3
11

Haittoja lääkkeiden väärästä 
käytöstä
Liian suuri lääkemäärä
ja sen seuraus 

kuolema
sairastuminen pahemmin
pökertyminen
vatsavaivat
verenmyrkytys

Haittoja lääkkeiden tarpeettomasta 
käytöstä ja sen seuraus

kuolema
haitat elimistölle
riippuvuus
sairastuminen

Haittoja väärän lääkkeen käytöstä  
ja sen seuraus

kuolema
sairastuminen

50

27

7
2
1
1
1

11

1
1
1
1

12

2
2

Ei vaikutusta
Lääkkeet eivät auta
Ei haittoja

4
2
2

Taulukko 3. 
Lasten (N=80, kahdeksan ei vastannut) 
näkemyksiä lääkkeiden käytön haitoista.

Kuva 2. Lasten piirtämiä lääkekaappeja.
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Lapsista 31 vastasi, että lapset voivat käyttää 
 joitakin samoja lääkkeitä kuin aikuiset. Yli puolet  
vastaajista (n=46) oli kuitenkin sitä mieltä, että 
 lapset eivät voi ottaa samoja lääkkeitä kuin aikuiset. 

Minkä ikäisenä saa ottaa lääkkeitä pieniin 
 vaivoihin ilman vanhemman valvontaa?
Lapsilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, minkä 
ikäisenä voi alkaa ottaa lääkkeitä pieniin vaivoihin 
ilman vanhemman valvontaa. Vastaukset vaihtelivat 
neljästä ikävuodesta kahteenkymmeneen. Osa vas-
taajista oli perustellut ja pohtinut vastaustaan, vaikkei 
sitä kysymyksenasettelussa pyydettykään. Lapsista 13 
oli sitä mieltä, että lääkkeitä voi alkaa ottaa pieniin 
vaivoihin ilman vanhemman valvontaa 10-vuotiaana. 

”Minä ainakin otan, joten kymmenen”. 

Toisaalta 10 lasta oli sitä mieltä, että vasta täysi-
ikäinen  voi ottaa lääkettä itsenäisesti. Noin neljäs-
osa (n=21) lapsista ei vastannut kysymykseen.

Mitä pitää tehdä, jos lääke ei auta?
Näkemykset siitä, mitä pitää tehdä, jos lääke ei 
auta, luokiteltiin viiteen pääluokkaan: terveysalan 
ammattilaisen puoleen kääntyminen, aikuiselle tai 
vanhemmalle kertominen, lepo, muutokset lääk-
keiden käytössä sekä muut vastaukset (taulukko 4). 
Osa oppilaista mainitsi useamman keinon. Yhden 
vastaajan mielestä ei pidä tehdä mitään, jos lääke ei 
auta ja neljä lasta ei osannut sanoa, kuinka tällai-
sessa tilanteessa tulee toimia. 

Lääkekaappipiirustukset
Lääkekaappeihin lapset piirsivät yhteensä 533 
tuotetta. Piirustusten tarkkuus ja lääkekaappien 
sisältö piirustuksissa vaihtelivat suuresti piirus-
tusten välillä (kuva 2). Osa lääkekaapeista oli sel-
västi muussa käytössä kuin kodin lääkkeiden 
 säilytyspaikkana. 

Eniten piirustuksista löytyi ensiapuun liittyviä ja 
muita tarvikkeita (n=180): sidetarvikkeita (n=16) ja 
laastareita (n=59) sekä erilaisia terveydenhoitoon 
liittyviä välineitä, kuten ensiapupakkauksia (n=17) 
ja sideharsoja (n=10). Kaapeissa oli kuvattu muun 
muassa puhdistusaineita, kylmäpusseja, pumpulia 
ja kondomi. 

Seuraavaksi suurin ryhmä olivat kipulääkkeet 
(n=93), joita oli osattu myös nimetä. Lapset kuva-
sivat myös lääkkeitä seuraaviin vaivoihin nimeä-
mällä lääkkeen: yskä (n=38), kurkkukipu (n=26), 
silmävaivat (n=18), kuume/flunssa (n=15), nuha 
(n=11), vatsavaivat (n=11), astma (n=9), allergia (n=8) 
ja tulehdukset (n=3). Vitamiineja tai ravintolisiä oli 
piirretty 13 kertaa ja ihonhoitoon liittyviä tuottei-
ta 10 kertaa. Tupakoinnin lopettamiseen liittyviä 
tuotteita oli piirretyissä lääkekaapeissa viisi kertaa. 
Lisäksi sieltä löytyi eläinten lääkintään liittyviä 
tuotteita (n=3). 

Lasten piirtämiä ulkoisia tunnuksia olivat risti  
(n=27), lukko (n=5), kolmiomerkki (n=3) ja vain 
kerran lääkekaapissa oli avain. Lasten piirustukset 
tukivat käyttötarkoitusta koskevaan kysymykseen 
saatuja vastauksia, joissa lapset näkivät kivun tai 
säryn tyypillisimmäksi syyksi ottaa lääkettä. 

Taulukko 4. Lasten (N=88) näkemyksiä siitä, mitä pitää tehdä, jos lääke ei auta.

Toimintatapa, jos lääke ei auta Vastausten lukumäärä
 (n)

Esimerkkisitaatti

Kääntyä terveysalan ammattilaisen puoleen
Lääkäri
Apteekki
Sairaala
Lääkkeen valmistaja

65
48
8
6
3

“Jos lääke ei auta kannattaa ottaa yhteys 
lääkäriin“
“Pitää kysyä apteekista“
“Ottaa yhteys sairaalaan“
“Valittaa lääkeen tekijälle“

Kertoa aikuiselle tai vanhemmalle 10 “Kertoa vanhemmille“

Lepo 5 “Ruveta lepäämään kunnes lääke vaikuttaa“

Muutos lääkkeiden käytössä
Toisen lääkkeen kokeilu
Lääkemäärän lisääminen
Lääkkeen poisjättö

11
6
3
2

“Kokeilla toista lääkettä“
“Ottaa lisää“
“..ei ottaa lisää lääkettä“

Muuta 3 “Kysyä apua“

Yhteensä 94
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Lapset osasivat nimetä lukuisia eri lääkkeitä, kuten 
aiemmissakin tutkimuksissa (Bush ym. 1985, Almars-
dóttir ja Zimmer 1998, Sanz ym. 2003, Hämeen-Ant-
tila 2006). Kipulääkkeet olivat useimmiten mainittu 
lääkeryhmä. Lääkekaappipiirustuksissa näkyi hyvin 
sama ilmiö: kipulääkkeet olivat sidetarvikkeiden ja 
laastareiden jälkeen yleisin lääkekaapeissa esiintynyt 
tuote ja niitä oli osattu myös nimetä hyvin. Lääke-
kaappipiirustukset toivat esille myös eri vahvuiset 
kipulääkkeet, sillä lapset olivat piirtäneet lääkekaap-
peihin muun muassa kuutta eri vahvuista Buranaa. 

Lasten näkemykset siitä, minkä ikäisenä lapsi tai 
nuori saa ottaa lääkkeitä pieniin vaivoihin ilman 
vanhemman valvontaa tukevat tutkimustuloksia, 
että osa lapsista ottaa lääkkeitä itsenäisesti omien 
tuntemustensa perusteella (Chambers ym. 1997, 
Stoelben ym. 2000, Dengler ja Roberts 2003, Hansen 
ja Holstein 2003, Hämeen-Anttila ym. 2005, Wester-
lund ym. 2008). Neljäsluokkalaisista yli neljäsosa oli 
sitä mieltä, että lääkkeitä voi ottaa pieniin vaivoihin 
ilman vanhemman valvontaa 10-vuotiaana tai sitä 
nuorempana, kuten on todettu aiemminkin (Cham-
bers ym. 1997, Sloand ja Vessey 2001, Dengler ja Ro-
berts 2003, Hämeen-Anttila ym. 2005).

Joistakin lasten piirustuksista sai myös vaikutel-
man, ettei lääkekaappia edes käytetä lääkkeiden säi-
lytykseen. Näissä tapauksissa on todennäköistä, että 
kodin lääkkeitä säilytetään jossakin muussa paikassa 
kuin lääkekaapissa (vrt. Sanz ym. 1997). 

Neljäsluokkalaiset yhdistivät lääkkeiden käyttöön  
liittyvät haitat vahvasti lääkkeiden väärään 
käyttöön.  Lähes puolet mainitsi lääkkeiden käy-
tön mahdollisten haittojen yhteydessä liian suuren 
lääke annoksen, lääkkeiden tarpeettoman käytön tai 
väärän lääkkeen käytön. Tulokset ovat samassa lin-
jassa  Hämeen-Anttilan ym. (2006) tutkimus tulosten 
kanssa (vrt. myös García ym. 1997, Menacker ym. 
1999, Bush ja Joshi 2002). Yleisesti lääkkeiden käy-
töllä nähdään olevan kolme hyödyttävää vaikutusta: 
parantava, lievittävä ja ehkäisevä vaikutus. Tämän 
tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että lapset ymmär-
sivät lääkkeiden käyttöön liittyvät hyödyt melko 
moni puolisesti ja tekivät eron lääkkeiden  parantavan 
vaikutuksen ja oireita tai oloa helpottavan  vaikutuk-
sen välillä (Vaskilampi ym. 1996, García ym. 1997, 
Menacker ym. 1999, Hämeen-Anttila ym. 2006). 
Lääkkeiden ennaltaehkäisevää vaikutusta sen sijaan 
ei tutkimustulostemme mukaan osattu hahmottaa, 
mikä vahvistaa aiempia tutkimustuloksia (Almars-

dóttir ym. 1997, Menacker ym. 1999, Sanz 2003, 
Hämeen-Anttila ym. 2006). 

Lapset nimesivät merkittävimmäksi lääkkeitä kos-
kevan tiedon lähteeksi terveysalan ammattilaiset.  
Vanhemmat mainittiin sen sijaan vain harvoin, 
toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu 
(Chambers ym. 1997, Menacker ym. 1999, Bozoni 
ym. 2006, Hämeen-Anttila 2006). Muuten lääke-
tiedon lähteet olivat hyvin samanlaisia kuin aiem-
missa tutkimuksissa (Chambers ym. 1997, Stoelben 
ym. 2000, Hämeen-Anttila ym. 2005, Bozoni ym. 
2006). Aiemmin suomalaiset lapset eivät kuitenkaan 
kokeneet median olevan yhtä yleinen lääketiedon-
lähde (Hämeen-Anttila ym. 2005). Tässä tutkimuk-
sessa enemmän kuin joka kolmas lapsi kertoi ha-
kevansa tietoa lääkkeistä internetistä, mikä asettaa  
opetukselle ja lääkekasvatukselle haasteita. Inter-
netistä saatavan tiedon luotettavuuden arviointi 
 integroi aiheen tiiviisti mediakasvatukseen. 

Hämeen-Anttilan ym. (2006) tutkimustuloksista  
selviää, että lasten mielestä lääkkeiden käyttöä  tulisi 
välttää. Tässä tutkimuksessa ei ilmennyt lasten  
kokevan lääkkeiden käyttöä negatiivisena asiana. 
Lapset eivät tämän tutkimuksen mukaan suhtaudu  
pelkäävästi  lääkkeisiin tai niiden käyttöön, mutta he 
pitävät vakavana asiana sitä, jos lääke ei autakaan.  
Lapsille oli ilmeisesti muodostunut käsitys, että 
 mikäli lääke ei tehoa, tilanteesta ei selviydytä koti-
konstein ja silloin on käännyttävä terveysalan 
 ammattilaisen puoleen.

Tämä tutkimus antaa tietoa siitä, millaisia näke-
myksiä neljäsluokkalaisilla lapsilla on lääkkeistä, ja 
kuinka he suhtautuvat lääkkeiden käyttöön. Kuten 
opetuksessa yleensäkin, myös lääkekasvatuksessa 
opettajan tulee olla perillä siitä, millaisia kokemuksia  
ja käsityksiä lapsilla on aiheesta jo olemassa. Saadut  
tutkimustulokset ovatkin merkittäviä nimen omaan 
kuvaillessaan lasten tietoja ja näkemyksiä, joiden 
 varaan lääkekasvatus voidaan rakentaa. Tutkimuk-
sen vahvuutena on se, että havainnot on saatu 
 kahdella aineiston keruumenetelmällä, joista saadut 
tulokset tukevat toisiaan. Tutkimuksen luotetta-
vuutta lisää tutkijatriangulaatio. Tämä laadullinen 
tutkimus toteutettiin kahdella itäsuomalaisella 
koululla, joten tulokset eivät ole suoraan yleistettä-
vissä kaikkiin neljäsluokkalaisiin suomalaislapsiin. 
 Tulokset ovat kuitenkin pääasiassa samansuuntaisia  
aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa, joten 
tutkimusta voidaan pitää luotettavana.
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SUMMARY 
Fourth graders´views on medicines and medicine use – a qualitative study for 
developing medicine  education in schools

The aim of medicine education is that children learn to use medicines in a rational way, to search informa-
tion about medicines, to evaluate carefully and critically information concerning medicines and to discuss 
about issues related to medicines in pharmacy and with physician. Essential is that the child understands first 
the basic rules of rational medicine use and through that learns to take responsibility of own medicine use. 

The aim of the study was to examine fourth graders’ views on medicines and medicine use. The results 
contribute to schools’ medicine education through offering background information for the development 
of instruction and study material. Fourth graders (N=88) responded to eight open questions and drew 
medicine cabinet with its content. Five classes from two schools in Eastern Finland participated in the 
study. Content analysis was used for data analysis. 

Children described 222 purposes for medicine use and 203 medicines. Mainly children pointed out 
headache. Fourth graders perceived that medicine use causes disadvantages when they are used in a 
wrong way. They viewed that it is appropriate that a ten-year-old child may start to use medicines for 
small ailments without parents’ supervision. Children did not perceive their own parents as a significant 
source of medicines information: most important sources were health care professionals. The results 
provide knowledge on children’s views of medicines and medicine use for the basis of medicine education.

Keywords: medicine education, medicine use, children’s views

Neljäsluokkalaiset suhtautuivat pääosin positiivisesti lääkkeisiin ja tunsivat useita erilaisia lääkkeitä. He 
osasivat nimetä eniten kipulääkkeitä ja niistä myös eri vahvuuksia. Monet heistä pitivät jo 10-vuotiaita 
riittävän  vanhoina ottamaan itsenäisesti lääkettä pieniin vaivoihin. Lapset kokivat, että lääkkeet parantavat tai 
helpottavat oloa, mutta eivät tuoneet esille niiden ennaltaehkäisevää vaikutusta. Lääkkeiden käytön haittoina  
koettiin liian suuri lääke annos, lääkkeiden tarpeeton käyttö tai väärän lääkkeen käyttö. Tärkeimmäksi  lääke-
tiedon  lähteeksi lapset mainitsivat terveysalan asiantuntijat ja he mainitsivat tietoa saatavan myös  internetistä.  

Kaiken kaikkiaan lasten tiedot lääkkeistä ja  lääkkeiden käytöstä ovat samantapaisia kuin aiemmissa  
 tutkimuksissa. Nyt esille tuli erityisesti  internetin käyttö, minkä vuoksi sieltä saatavan tiedon kriittisen  
 tarkastelun tulee olla osa koulun lääkekasvatusta. Lapset ymmärtävät lääkkeiden   oikean käytön 
periaatteen,  mutta tarvitsevat tarkempaa  tietoa tapauskohtaisesti sekä taitoja  hakea siitä tietoa.
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LIITE 1

KYSELY 4.LUOKKALAISILLE: LÄÄKKEET JA LÄÄKKEIDEN KÄYTTö

1. Mihin eri tarkoituksiin lääkkeitä voi käyttää?

TARKOITUS:   LÄÄKE TAI LÄÄKKEEN NIMI:
__________________________ → _____________________________________________________
__________________________ → _____________________________________________________
__________________________ → _____________________________________________________
__________________________ → _____________________________________________________

2. Mistä tiedät, milloin voi ottaa lääkettä? 

3. Mistä voi saada tieto lääkkeistä? 

4. Mitä hyötyä on lääkkeiden käytöstä? 

5. Mitä haittoja voi olla lääkkeiden käytöstä? 

6. Voiko lapset ottaa samoja lääkkeitä kuin aikuiset? 

7. Minkä ikäisenä mielestäsi lapsi tai nuori voi ottaa lääkkeitä pieniin vaivoihin ja ilman   
    vanhemman valvontaa?

8. Mitä pitää tehdä, jos lääke ei auta?

Lisäksi: Piirrä lääkekaappi ja sen sisältö. Selitä piirros.
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A European Concerted Action. s.191–219. Toim. 
Trakas DJ, Sanz E.  European Commission, 
Luxemburg 1996

Westerlund M, Brånstad J-O, Westerlund T: 
Medicine-taking behavior and drug-related 
problems in adolescents of a Swedish high 
school.  Pharm World Sci 30: 243–250, 2008

Ylinen S, Hämeen-Anttila K, Sepponen K, 
Kettis Lindblad Å, Ahonen R: The use of 
prescription medicines and self-medication 
among Finnish children under 12 years. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 19(10): 1000–
1008, 2010
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Katsaus terveyden lukutaidon 
arviointityökaluihin –
löytyykö mittaria nuorten lääke
tiedon lukutaidon arvioimiseen?

Raportti on tehty osana Lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut -opintojaksoa Helsingin yliopistossa.

TIIVISTELMÄ
Johdanto: Nyky-yhteiskunnassa on runsaasti saatavilla terveyteen ja lääkkeisiin liittyvää tietoa. Tiedon 
tarkoituksenmukainen hyödyntäminen vaatii hyvää terveyden lukutaitoa. Väestön tiedon hankinnan ja 
sen luotettavuuden arvioimiseen tarvittavien taitojen kehittäminen on tavoite sekä kansainvälisesti että 
meillä Suomessa. Tämän työn tarkoituksena on kuvata terveyden lukutaidon mittareita sekä pohtia niiden 
soveltuvuutta nuorten terveyden lukutaidon tason arviointityökaluiksi erityisesti lääkkeiden käytön osalta.

Aineisto ja menetelmät: Katsaukseen mukaan otettujen viiden terveyden lukutaidon arviointimittarin 
valinta perustui kolmeen vuosina 2009–2013 julkaistuun kirjallisuuskatsaukseen terveyden lukutaidon 
mittareista. Valittuja mittareita on käytetty nuorten terveyden lukutaidon arviointityökaluina tai niistä on 
kehitetty nuorille suunnatut omat versiot. Lisäksi mukaan on valittu kirjallisuuskatsausten ulkopuolelta 
suomalaisilla lukiolaisilla kyselytutkimuksen avulla testattu arkielämän terveystiedon lukutaidon mittari. 

Tulokset: REALM-testit ja MART-testi mittaavat terveydenhoitoon liittyvien sanojen lukutaitoa, ei nii-
den merkityksen ymmärtämistä. TOFHLA-testi ja NVS-testi mittaavat lukutaidon lisäksi numeerista 
osaamista sekä luetun ymmärtämistä. Nämä kliiniseen toimintaympäristöön kehitetyt mittarit eivät ole 
kuitenkaan tarpeeksi kattavia mittaamaan suomalaisten nuorten lääketiedon lukutaitoa. eHEALS-testi 
on sovellettavissa mittaamaan suomalaisten nuorten lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää tiedonhakua 
ja kriittistä arviointia sähköisessä ympäristössä. Ongelmallista testissä on kuitenkin yksilön taitojen mit-
taaminen vain itsensä kokemana. EIHL-mittari arkielämän terveystiedon tason arvioimiseksi kouluissa on 
sovellettavissa mittaamaan myös nuorten lääketiedon lukutaitoa. 
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JOHDANTO
Terveyslukutaitoisella on kyky saada, käsitellä ja 
ymmärtää terveysinformaatiota ja -palveluita, joi-
den avulla hän voi tehdä tarkoituksenmukaisia ter-
veyteensä liittyviä päätöksiä jokapäiväisessä elämäs-
sään (Ratzan ja Parker 2000, Institute of Medicine 
2004).  Maailman terveysjärjestön (World Health 
Organisation, WHO) hyväksymän terveyden luku-
taidon määritelmän mukaan terveyslukutaitoisella 
on sellaiset kognitiiviset ja sosiaaliset taidot, jotka 
antavat hänelle kyvykkyyden ja motivaation saada, 
ymmärtää ja käyttää tietoa tavalla, joka edistää ja 
ylläpitää hänen hyvää terveyttään (Nutbeam 1998).  

Terveyslukutaitoinen tietää, mihin mennä 
tai keneen ottaa yhteyttä tilanteissa, joissa hän 
tarvitsee apua terveyteensä liittyen (Barrett ja 
Puryear 2006). Lisäksi hänellä on mahdollisuus 
konkordanssi-ajattelumallin mukaiseen vuoro-
vaikutteiseen hoidosta sopimiseen terveyden-
huollon ammattilaisten kanssa. Hän tietää hoi-
tovaihtoehdoista, ymmärtää terveydentilansa 
sekä siihen liittyvän hoidon. Terveyslukutaitoi-
nen osaa käyttää lääkkeitä oikein ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Hyvä terveyden lukutai-
to luo pohjan etsiä ja ymmärtää terveyteen ja 
lääkkeisiin liittyvää informaatiota. Se on tärkeä 
tekijä yksilön voimaantumisessa ja edesauttaa 
yksilöä sitoutumaan hoitoonsa. Hyvä terveyden 
lukutaito ja vahva yksilön sisäinen voimantunne 
yhdessä mahdollistavat yksilön pitämään huolta 
itsestään parhaalla mahdollisella tavalla (Schultz 
ja Nakamoto 2013). 

Terveyden lukutaito perustuu luku-, kirjoitus- 
ja laskutaitoon (Nutbeam 2000). Näiden lisäksi 
terveyden lukutaito sisältää kriittisen ajattelun, 
ongelmanratkaisukyvyn, päätöksenteon, tie-

donhaun ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. 
Nyky-yhteiskunnassa median kehittymisen, in-
ternetin ja erilaisten mobiilisovellusten myötä 
terveyteen liittyvää tietoa on paljon saatavilla. 
Valtava tietomäärä voi kuitenkin vaikeuttaa 
yksilön kykyä huolehtia parhaalla mahdollisel-
la tavalla itsestään, koska hänen voi olla vaikea 
päättää, mitä tai kenen neuvoja ja ohjeita nou-
dattaa tai mitä hoitoja tai tuotteita käyttää. Pe-
rinteinen lukutaito ei yksistään enää riitä, vaan 
myös tietoteknologinen osaaminen ja erilaisten 
mobiilisovellusten käyttötaito on tärkeää. 

Jokaisella tulisi olla tasa-arvoinen ja elämänsä 
kehitysvaiheen mukainen mahdollisuus ja tieto-
taito saada luotettavaa terveyteen liittyvää tie-
toa helposti. Osana terveystietoa yksilöillä tulisi 
olla helposti saatavilla luotettavaa ja tarkoituk-
senmukaista tietoa lääkkeistä. Tiedonpuute ja 
ymmärtämättömyys lääkkeiden käytössä johta-
vat usein lääkitysongelmiin ja epätarkoituksen-
mukaiseen lääkkeiden käyttöön. 

Terveyden lukutaidon tutkimus on uusi ja 
edelleen laajeneva tutkimusalue, joka liittyy 
terveydenhuollon kehittämiseen, terveyspoli-
tiikkaan, terveyden edistämiseen ja terveyskas-
vatukseen (Ormshaw ym. 2013). Väestön tiedon 
hankinnan ja sen luotettavuuden arvioimiseen 
tarvittavien taitojen kehittäminen on tavoite 
sekä kansainvälisesti että Suomessa (EU High 
Level Pharmaceutical Forum 2005–2008, Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2011, Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012). Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 
laatiman Lääkeinformaation nykytila ja strate-
gia vuoteen 2020 -asiakirjan yhdeksi tavoitteek-

Johtopäätökset Terveyden lukutaidon ja terveystiedon lukutaidon osana lääketiedon lukutaidon 
 käsitteiden määritteleminen on tärkeää. Tarpeeksi kattavaa mittaria suomalaisten nuorten lääketiedon 
lukutaidon arvioimiseksi ei katsauksen valituista mittareista löytynyt. Uuden mittarin kehittäminen 
vaatii  syvällisen tutustumisen koko tutkimuskenttään yli tieteenrajojen ja tarkan pohdinnan siitä, mitä 
halutaan mitata.  Farmasian ammattilaisten osallistuminen väestön terveyden lukutaidon kehittämi-
seen lääketiedon osa-alueella on tärkeää. Terveyden lukutaidon ohella lääketiedon lukutaito on tärkeä 
kansalais taito, joka tulisi oppia jo lapsuudesta lähtien.

Avainsanat: Terveyden lukutaito, terveyden lukutaidon mittarit, arkielämän terveystiedon lukutaito, 
lääketiedon lukutaito, REALM, MART, TOFHLA, NVS, eHeals, EIHL
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si on asetettu väestön itseluottamuksen kehittä-
minen heidän tehdessään valintoja terveyteen ja 
lääkkeisiin liittyvissä ongelmatilanteissa (Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2012). Lääkeinformaatiostrategia 2020 -asiakir-
jan mukaan terveyden lukutaidon kehittäminen 
tulee alkaa jo lapsuudesta. Tutkimusten mukaan 
nuorten lääketietoudessa on puutteita (Stoelben 
ym. 2000, Holmström ym. 2014). Esimerkik-
si itsehoitokipulääkkeiden käyttö askarruttaa 
nuoria (Holmström ym. 2014). Lääkeinformaa-
tiostrategia 2020 -asiakirjassa mainitaankin 
koulujen lääkekasvatus eli lääkkeiden oikean 
käytön opettaminen yhdeksi terveyden lukutai-
don kehittämisen apuvälineeksi (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012). 

Terveyden lukutaidon mittareita on kehitetty 
paljon. Etenkin Yhdysvalloissa terveydenhuol-
lon ammattilaisille on haluttu kehittää nopeita, 
yksinkertaisia mittareita, joilla voidaan räätälöi-
dä potilaalle annettavaa informaatiota hänen 
terveyden lukutaidon tasonsa mukaan (Mancu-
so 2009, Luk ym. 2011). Myös Ormshawin ym. 
(2013) julkaisema lasten ja nuorten terveyden 
lukutaidon mittaamista käsittelevä systemaat-
tinen kirjallisuuskatsaus osoittaa erilaisten tut-
kimusmenetelmien ja mittareiden runsauden. 
Kirjallisuuskatsaukseen hyväksytyistä kuudes-
tatoista artikkelista kolmessatoista on käytetty 
uutta, tutkimusta varten räätälöityä mittaria. 
Oman katsauksemme tarkoituksena on kuvata 
terveyden lukutaidon mittareita sekä pohtia nii-
den soveltuvuutta nuorten terveyden lukutai-
don tason arviointityökaluiksi erityisesti lääk-
keiden ja niiden käytön osalta.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tähän kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen valittiin 
yhteensä kuusi terveyden lukutaidon arviointimitta-
ria. Viiden mittarin valinta perustui kolmeen kirjal-
lisuuskatsaukseen: Mancuson (2009) julkaisemaan 
kirjallisuuskatsaukseen terveyden lukutaidon arvi-
oinnista ja mittaamisesta, Ormshawin ym. (2013) 
julkaisemaan systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-
seen lasten ja nuorten terveyden lukutaidon mit-
taamisesta sekä Collinsin ym. (2012) julkaisemaan 
systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen terveyden 
lukutaidon mittareista sähköisissä terveyssovelluk-
sissa (eHealth). Mukaan otettiin mittareita, joita on 

käytetty nuorten terveyden lukutaidon arviointi-
työkaluina tai niistä on kehitetty nuorille suunna-
tut omat versiot. Lisäksi mukaan valittiin Niemelän 
ym. (2012a ja b) erityisesti arkielämän terveystiedon 
lukutaidon arvioimiseksi kehittämä ja suomalaisilla 
lukiolaisilla empiirisellä kyselytutkimuksella tes-
taama arkielämän terveystiedon lukutaidon mittari. 

TULOKSET
REALM ja REALM-Teen (Rapid Estimate of Adult 
Literacy in Medicine Test) 

Vuonna 1991 Davisin tutkimusryhmän kehittämä 
REALM (Rapid Estimate of Adult Literacy in Medi-
cine) -testi on ensimmäinen seulontatyökalu poti-
laiden lukutaidon tason arvioimiseksi kliinisessä 
toimintaympäristössä (Mancuso 2009). Kyseessä 
on 125 sanan mittainen lukutesti, jolla arvioidaan 
aikuisen potilaan kykyä lukea ja ääntää yleistä lää-
ketieteellistä terminologiaa ja ilmauksia ruumiin-
osista sekä sairauksista. Sanat alkavat helpoista 
sanoista ja vaikeutuvat testin edetessä. Sanat on 
valittu potilaiden koulutusmateriaaleista ja poti-
laiden sisäänottokaavakkeista. Testi kestää kol-
mesta viiteen minuuttia, ja potilaita pyydetään 
lukemaan kaikki sanat ääneen. Oikein luetusta 
sanasta merkitään plus-merkki. Plussat lasketaan 
yhteen ja pisteytetään. Jos pisteitä saa 0–18, tulos 
vastaa alle kolmannen luokka-asteen lukutaitoa, 
ja henkilö ei mahdollisesti kykene lukemaan help-
polukuistakaan materiaalia. Pisteet 19–44 vastaa-
vat neljännen–kuudennen luokkatason lukutaitoa. 
Henkilö, joka saavuttaa tämän pistemäärän, tarvit-
see helppolukuista materiaalia. Pistemäärän 45–60 
saavuttaneen henkilön lukutaito vastaa seitsemän-
nen–kahdeksannen luokkatason lukutaidon tasoa. 
Tällaisella henkilöllä saattaa olla vaikeuksia use-
ampien potilaskoulutusmateriaalien kanssa, mutta 
hän ei ehkä tarvitse helppolukuista materiaalia 
luettavakseen. Pistemäärä 61–66 vastaa lukiolai-
sen lukutaidon tasoa. Tämän pistemäärän saavut-
tanut henkilö kykenee lukemaan potilaalle suun-
nattua koulutusmateriaalia. Testistä on kehitetty 
myös lyhemmät versiot, kuten 66 sanaa sisältävä 
yhdestä kahteen minuuttiin kestävä Short-REALM 
sekä vielä nopeampi kahdeksan sanan REALM-R.

REALM ja Short-REALM ovat nopeita, help-
poja, laajasti käytettyjä ja luotettavia testejä arvi-
oitaessa yksilön kykyä lukea sanoja, joita yleisesti 
käytetään terveydenhuollossa (Mancuso 2009). 

©  DOSIS  VOL.31 n:o 01/2015 © Suomen Farmasialiitto ry38



LIST 1 

eye  

pill 

fat  

skin  

thriat

blood

weight

tress

death

liquid

disease

drug

mouth

ounce

heart

risks

diet

teaspoon

pediod

cancer

stomach

headache

LIST 1 

fever

pimple

virus

calories

allergy

marijuana

pelvic

asthma

infection

exercise

medicine

violence

preveution

suicide

depression

prescription

abnormal

injury

ointment 

seizure

diabetes

 

 

LIST 3 

nutrition

alcoholism

antibiotic

complications

delinquency

penicilin

puberty

menstrual

pneumonia

constipation

diagnosis

nausea

acne

anemia

hepatitis

adolescent

bulimia

fatigue

anorexia

tetanus

bronchial

obesity

REALM-testistä on myös kehitetty erityisesti nuor-
ten lukutaidon arvioimiseen tarkoitettu 66 sanan 
REALM-Teen (Rapid Estimate of Adolescent Lite-
racy in Medicine) -testi, joka on esitetty kuvassa  1  
(Davis ym. 2006). Yleisesti testien validiteetti on 
hyvä perustuen hyvään korrelaatioon tunnettujen, 

paljon käytettyjen ja standardisoitujen lukutaidon 
tunnistamiseen käytettävien menetelmien kanssa, 
joskin nopeimman REALM-R-testin validiteetti ja 
reliabiliteetti vaativat lisätutkimuksia (Mancuso 
2009). Suurimpana ongelmana REALM-testeissä 
kuitenkin on, että ne eivät mittaa sanojen merki-

RAPID ESTIMATE 
OF ADOLEScENT LITERAcY IN MEDIcINE 

(REALM) TEEN ©

Subject Race Gender Age Grade

Date Site Examiner

Kuva1. Rapid Estimate of Adolescent Literacy in Medicine -testi eli REALM-Teen -testi (Davis ym. 2006)

LIST 1 LIST 2 LIST 3

Raw score
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tyksen ymmärtämistä, vaan ainoastaan kykyä lukea 
sanat oikein. Testit ovat englanninkielisiä ja yritys 
kääntää REALM espanjaksi on epäonnistunut. 

MART (Medical Achievement Reading Test)
Vuonna 1997 kehitetty MART (Medical Achieve-
ment Reading Test) -testi on sanojen tunnistus-
testi, joka perustuu aiemmin kehitettyyn standar-
doituun lukutestiin (Mancuso 2009). Testissä on 42 
sanaa, joita esiintyy reseptitarroissa tai potilasesit-
teissä. Osa testissä olevista sanoista on kirjoitettu 
pienin kirjaimin mukaillen esimerkiksi pakkaus-
selosteiden tekstiä. Lisäksi testissä käytetään kiil-
tävää pintaa, joka hankaloittaa lukemista samaan 
tapaan kuin esimerkiksi lääkepurkin pinta. Testi 
mittaa sitä, kuinka hyvin sanoja osataan lausua. 
Oikein lausuttujen kirjainten ja sanojen mukaan 
laskettujen pisteiden perusteella testattavat hen-
kilöt jaetaan luokkiin terveyden lukutaidon tason 
mukaan käyttäen WRAT3-ohjeiden muuntamis-
kaaviota (Hanson-Divers 1997).

MART-testin etu on, että se on nopea tehdä ja 
arvioida, mutta sen suuri heikkous on se, että testi 
mittaa vain sanojen tunnistamista ulkonäön perus-
teella eikä niiden ymmärtämistä (Mancuso 2009). 
Lisäksi MART-testiä ei ole juurikaan tutkittu sen 
julkaisemisen jälkeen. Siksi ei tiedetä, kuinka hyvin 
se korreloi muiden samankaltaisten testien kanssa. 

TOFHLA (TEST OF FUNcTIONAL 
HEALTH LITERAcY IN ADULTS)
Vuonna 1995 Parkerin tutkimusryhmän kehittä-
män TOFHLA (Test of Functional Health Literacy 

in Adults) -testin tarkoituksena on mitata potilaan 
kykyä suoriutua numeerista osaamista ja lukutai-
toa vaativista terveyteen liittyvistä tehtävistä kliini-
sessä toimintaympäristössä (Mancuso 2009). Testi 
mittaa ymmärtämisen taitoja ja se koostuu kah-
desta osasta (kuva 2). Ensimmäinen osa käsittää 12 
minuutin luetun ymmärtämisen osan, jossa teks-
tistä on jätetty pois joka viides tai seitsemäs sana, ja 
lukijan tulee valita neljästä sanavaihtoehdosta oikea 
sana kyseiseen kohtaan. Vaihtoehtoiset sanat ovat 
samanlaisia, mutta kolme niistä ovat kieliopillisesti 
väärin kirjoitettuja tai asiayhteyteen liittyen vääriä 
sanoja. Puuttuvia kohtia testissä on 50. Teksti on 
koottu useista potilaalle annettavista ohjeista. Tes-
tin toinen osa on 10 minuuttia kestävä 17-kohtai-
nen potilaan numeerista tietotaitoa arvioiva osa, 
jota tarvitaan muun muassa lääkepakkausten ohjei-
den, verensokerin tai verenpaineen mittaustulosten 
ymmärtämisessä tai haettaessa esimerkiksi talou-
dellista tukea sairauden yllättäessä.

TOFHLA-testiä saa täyttää yhteensä 22 minuut-
tia, ja sen tulokset arvioidaan laskemalla molem-
pien osioiden pisteet yhteen (Mancuso 2009). 
Maksimipistemäärä testissä on sata: 0–59 pistettä 
tarkoittaa, että vastaajalla on puutteellinen luku-
taito ja hän on kykenemätön lukemaan ja ymmär-
tämään terveyteen liittyvää tekstiä. Jos pistemäärä 
on 60–74, vastaajalla on vaikeuksia lukea ja ymmär-
tää terveyteen liittyvää tekstiä. Pisteiden ollessa 75 
tai enemmän, vastaaja osaa lukea ja enimmäkseen 
ymmärtää terveyteen liittyvää tekstiä. 

TOFHLA on paljon käytetty seulontatyökalu, 
jolla on vahva reliabiliteetti ja validiteetti eng-
lanninkielessä (Mancuso 2009). TOFHLA-testiä 
on testattu myös englanninkielisillä nuorilla hy-

”The X-ray will ________________(TAKE, VIEW, TALK, LOOK) from 1 to 3 

__________(BEDS, BRAINS, HOURS, DIETS) to do.”

“Normal Blood sugar is 60-150. Your Blood sugar today is 160. If this were your 

score, would your blood sugar be normal today?”

Kuva 2. Esimerkki TOFHLA-mittarista (Test of Functional Health Literacy in Adults, 
chisolm ja Buchanan 2007)
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vällä menestyksellä (Chisolm ja Buchanan 2007). 
TOFHLA on käännetty espanjaksi (TOFHLA-S) 
ja siitä on tehty myös lyhyemmät versiot: kaksi-
toista minuuttia kestävä Brief-TOFHLA ja nel-
jä minuuttia kestävä Short-TOFHLA (Mancuso 
2009). Short-TOFHLA mittaa ainoastaan luetun 
ymmärtämistä. 

Tieto espanjankielisen version validiteetista 
puuttuu. TOFHLA-testin heikkoutena on rajoitet-
tu aika, joka aiheuttaa osallistujissa usein turhau-
tumista ja voi vääristää tuloksia. 

NVS (NEWEST VITAL SIGN)
Jäätelöpakkauksen pakkausmerkintöihin perustuva 
vuonna 2005 kehitetty NVS (Newest Vital Sign) on 
englannin- ja espanjankielillä saatavilla oleva testi, 
joka testaa sekä luetun ymmärtämistä että numee-
rista osaamista (Mancuso 2009, Warsh ym. 2014). 
Testattavalle annetaan jäätelöpakkauksen ravin-
toseloste, minkä jälkeen hänelle esitetään kuusi 
kysymystä, joiden perusteella selvitetään, kuinka 
hyvin testattava osaa tulkita pakkausmerkintöjä 
(Mancuso 2009).  Jokaisesta oikeasta vastauksesta 
saa pisteen, ja yhteenlasketun pistemäärän perus-
teella tulos luokitellaan kolmeen luokkaan: 0–1 
pistettä suuri todennäköisyys (> 50 %) rajalliseen 
lukutaitoon, 2–3 pistettä mahdollisesti rajoittunut 
lukutaito ja 4–6 pistettä lähes aina riittävä luku-

taito. Testin hyötyinä ovat sen helppous ja nopeus, 
sillä testin teettää ja pisteyttää 3–5 minuutissa. 
Lisäksi testi on herkkä, mikä tutkijoiden arvioiden  
mukaan voi kuitenkin johtaa siihen, että testi luo-
kittelee riittävän terveyden luku taidon omaa-
vat virheellisesti tasoaan heikompaan luokkaan.  
Testin  heikkoutena myös on, että sen reliabili-
teetti ja validiteetti eivät ole yhtä vahvoja kuin 
muilla kirjallisuudesta löytyvillä testeillä.

NVS-testin käytettävyyttä on tutkittu myös lap-
silla ja nuorilla (Warsh ym. 2014). Tutkimukseen 
osallistui 7–17-vuotiaita lapsia ja nuoria (n=97), 
ja siinä verrattiin NVS-testillä saatavia tuloksia 
 validoituun luetun ymmärtämisen testiin.  Testien 
tulosten välillä havaittiin olevan korkea korrelaa-
tio, minkä perusteella tutkijat arvioivat NVS-tes-
tin olevan käyttökelpoinen yli 10-vuotiailla  lapsil-
la ja nuorilla. 

EHEALS (EHEALTH LITERAcY ScALE)
Vuonna 2006 kehitetty eHEALS (eHealth Literacy 
Scale) -testi on kehitetty mittaamaan potilaiden 
itsensä kokemaa taitoa löytää ja käyttää sähköisesti 
saatavilla olevaa terveyttä koskevaa tietoa (Collins 
ym. 2012). Testi on tarkoitettu terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön esimerkiksi ennen kuin 
ammattilainen ohjaa potilasta hakemaan lisätie-
toa sähköisistä tietolähteistä. Testi koostuu kah-

(1) I know how to find helpful health resources on the Internet

(2) I know how to use the Internet to answer my health questions 

(3) I know what health resources are available on the Internet 

(4) I know where to find helpful health resources on the Internet 

(5) I know how to use the health information I find on the Internet to help me 

(6) I have the skills I need to evaluate the health resources I find on the Internet 

(7) I can tell high quality from low quality health resources on the Internet 

(8) I feel confident in using information from the Internet to make health decisions

Kuva 3. eHEALS-testissä esitetyt väittämät (eHealth Literacy Scale, collins ym. 2012)
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deksasta väittämästä, joiden paikkaansa pitävyyttä 
vastaajan tulee arvioida viisiportaisella Likert-astei-
kolla äärivaihtoehtojen ollessa ”pitää täysin paik-
kaansa/täysin samaa mieltä” ja ”ei pidä paikkaansa/
täysin eri mieltä”. Testin väittämät on esitetty 
kuvassa 3. 

eHEALS-testin on arvioitu olevan mahdollisesti 
hyödyllinen työkalu tunnistamaan potilaita, jotka 
hyötyvät tai eivät hyödy sähköisistä terveystiedon 
materiaaleista ja lähteistä (Collins ym. 2012). Tes-
ti on kuitenkin validoitu vain nuorella väestöllä 
(13–21-vuotiailla) eikä sen sovellettavuutta muihin 
väestöryhmiin tunneta. 

EHIL (EVERYDAY HEALTH  
INFORMATION LITERAcY)
Medical Library Association (2003) on yhdistänyt 
terveystiedon lukutaidon (Health Information Lite-
racy) käsitteeseen terveyden lukutaidon ja tiedon-
hankintataitoihin liittyvän informaatiolukutai-
don käsitteet (Niemelä ym. 2012a).  Määritelmän 
mukaan terveystiedon lukutaidon käsite sisältää 
perinteisen terveyden lukutaidon lisäksi kyvyt ja 
taidot, joita tarvitaan tiedon tarpeen tunnistami-
seen, tarkoituksenmukaisten tietolähteiden ja tie-
don löytämiseen, tiedon laadun ja tiedon käytet-
tävyyden arvioimiseen sekä lisäksi taidot tiedon 

BASIc DEMOGRAPHIcS
Female/Male, Year of birth___________. Postal code of your residence_____________

I am 1.___ 2.____3.____4.____ year student.

Do you have an expert`s report about a diagnosis of dyslexia? Yes/No

Assess the statements (1 strongly disagree – 5 strongly agree) 

1) It is important to be informed about health issues.

2) I know where to seek health information.

3) I like to get health information from a variety of sources.

4) It is difficult to find health information from printed sources (magazines and books).

5) It is difficult to find health information from the Internet.

6) It is easy to assess the reliability of health information in printed  sources (magazines and books).

7) It is easy to assess the reliability of health information on the Internet.

8) Terms and sentences of health information are often difficult to understand.

9) I apply health related information to my own life and/or that of people close to me.

10) It is difficult to know who to believe in health issues. 

What kind of issues have you searched for when seeking health related information?

A. Nutrition  B. Physical exercise c. Intoxicants D. Vaccination E. Medication       

F. Mental health G. Sexual health (contraceptive, venereal diseases) H. Symptoms

I. Sickness (own) J. Sickness (others) K. Something else, what?

What  issues  do  you  pay  attention  when  you  evaluate  the  reliability  of  health  related 

information on the Internet? Please, mention 3– 5 things that you think are the most important.

Kuva 4. Terveystiedon lukutaidon arviointityökalu (Everyday Health Information  Literacy, EHIL) 
(Niemelä ym. 2012a)
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käyttöön terveyteen liittyvässä päätöksenteossa. 
Niemelä tutkimusryhmineen (2012a) on sijoit-

tanut terveystiedon lukutaidon käsitteen edelleen 
tavallisen ihmisen arkielämään. Näin on syntynyt 
käsite arkielämän terveystiedon lukutaidosta (Eve-
ryday Health Information Literacy, EHIL). Nieme-
lä tutkimusryhmineen (2012a) on myös operatio-
nalisoinut käsitteen ja luonut kouluympäristöön 
soveltuvan mittarin (kuva 4), jota he ovat testan-
neet empiirisesti kyselytutkimuksena suomalaisil-
la lukiolaisilla (n=217) huhtikuussa 2011. Tutkimus-
tulokset osoittavat, että EHIL-mittaria voidaan 
käyttää luokiteltaessa nuoria ryhmiin heidän arki-
elämän terveystiedon lukutaidon tasonsa mukaan. 
Tutkimuksessa väittämä kahdeksan käsiteltiin 
erillisenä, koska tässä tapauksessa ”täysin samaa 
mieltä” -vastauksen antaneet ilmentävät täyttä 
arkielämän terveystiedon lukutaidon riittämät-
tömyyttä (Niemelä ym. 2012b). Muiden yhdeksän 
väittämän perusteella muodostui seulontavälineen 
kokonaispistemäärä. Positiivisista väittämistä väit-
tämien 1, 2, 3, 6, 7 ja 9 pistemäärä saatiin suoraan 
valitusta vaihtoehdosta: “täysin eri mieltä” vastaa 
yhtä pistettä, “täysin samaa mieltä” vastaa viittä 
pistettä (Niemelä ym.  2012a). 

Negatiivisista väittämistä väittämien 4, 5 ja 10 
pistemäärä puolestaan saatiin kääntäen valituis-
ta vaihtoehdosta: “täysin eri mieltä” vastaa viittä 
pistettä, “täysin samaa mieltä” vastaa yhtä pistettä 
(Niemelä ym. 2012a). Yhdeksästä väittämästä saa-
dut pisteet laskettiin yhteen ja näin ollen vastaajan 
oli mahdollista saada kokonaispisteet välitä 9–45. 
Tällä otoksella alin pistemäärä oli 24 ja ylin 44 pis-
tettä.  24–30 pistettä saaneiden opiskelijoiden ter-
veystiedon lukutaidon taso määriteltiin alhaiseksi, 
31–33 pistettä saaneiden keskimääräistä alhaisem-
maksi, 34–36 pistettä saaneiden keskimääräistä 
tasoa korkeammaksi ja 37–44 pistettä saaneiden 
korkeaksi.

POHDINTA
Erilaisia mittareita, joilla voidaan mitata lääketie-
don luettavuutta, esitystapaa ja laatua esimerkiksi 
pakkausselosteissa, löytyy useita (Luk ym. 2011). On 
kuitenkin tärkeä huomata, että hyvin esitetystä, 
luettavasta ja korkealaatuisesta potilaalle suunna-
tusta terveys- tai lääkeinformaatiosta ei ole hyö-
tyä, jos lukija ei ymmärrä lukemaansa, ei osaa etsiä 
sitä tai ei ole edes tietoinen sen olemassaolosta tai 

jos hän ei osa käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti 
terveyteensä liittyvien päätösten tekemisessä. Sen 
vuoksi tarvitaan terveyden lukutaidon mittareita, 
jotka mittaavat laajempaa kokonaisuutta kuin pel-
kästään lukutaitoa. 

Nuorten lääkekasvatuksen kehittämiseksi olisi 
tärkeää määritellä lääketiedon lukutaidon käsite 
osana terveystiedon lukutaidon käsitettä ja liittää 
se Niemelän ym. (2012a) tavoin tavallisen ihmisen 
jokapäiväiseen arkielämään. Lääketiedon lukutaito 
on osa terveystiedon lukutaitoa, mutta rajaamalla 
terveystiedon lukutaidosta lääketieto omaksi ala-
käsitteeksi olisi mahdollista selvittää rajatumpaa 
kokonaisuutta eli ainoastaan yksilön lääkkeisiin 
liittyvää tiedonhankintaa sekä lääketiedon laadun 
ja käytettävyyden arviointitapoja. Lääketiedon lu-
kutaidon arvioiminen omana kokonaisuutenaan 
olisi tarpeen väestön lääkekasvatuksen ja luotet-
tavien lääkeinformaatiolähteiden kehittämiseksi 
sekä tarkoituksenmukaisen lääkkeiden käytön 
edistämiseksi. 

Sekä REALM-testit että MART-testi mittaavat  
liikaa ainoastaan terveydenhoitoon liittyvien 
sanojen  lukutaitoa, tunnistamista ja ääntämistä  
siihen nähden, että ne olisivat käyttökelpoisia 
 suomalaisten nuorten lääketiedon lukutaidon 
selvittämiseen (Mancuso 2009). Suomalaisilla 
nuorilla on yleisesti ottaen hyvä lukutaito, min-
kä vuoksi Suomessa tulisi mitata enemmän sa-
nojen merkityksen ymmärtämistä. MART-testiä 
voisi ajatella hyödynnettävän silloin, kun testat-
tavalla ei ole ongelmia sisällön ymmärtämisessä, 
vaan vaikeudet johtuvat kyvystä lukea esimerkiksi  
pakkaus selosteiden pientä tekstiä (Mancuso 
2009). Tällainen tilanne ei kuitenkaan ole tyypil-
linen nuorilla, vaan enemminkin heikkonäköisillä 
sekä vanhemmalla väestöllä.   

TOFHLA-testi sekä NVS-testi puolestaan  
 mittaavat lukutaidon lisäksi numeerista osaamista  
sekä luetun ymmärtämistä, minkä vuoksi ne  voisivat 
olla ainakin REALM-testiä ja MART-testiä parem-
min sovellettavissa nuorten lääke tiedon lukutaidon 
arvioimiseen (Mancuso  2009, Warsh  ym. 2014). 
TOFHLA-testin muokkaaminen  suomenkieliseksi 
lääketiedon   lukutaidon  mittariksi olisi kuitenkin 
työlästä.  Suomen kieliseksi muokattua  mittaria 
voisi ajatella  Suomessa lasten ja nuorten sekä ei-
suomenkieltä   äidinkielenään puhuvien maahan-
muuttajien perusterveys tiedon lukutaidon mit-
tarina. NVS-mittarin ajatusta voisi puolestaan 
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hyödyntää niin, että  testattavalle annettaisiin 
luettavaksi esimerkiksi pakkausseloste, minkä 
jälkeen siitä  esitettävillä kysymyksillä  pyrittäisiin 
 selvittämään lääketiedon luku taidon tasoa 
(Mancuso  2009, Warsh ym. 2014). NVS-testikään ei 
 suoraan sovellu suomalaisten nuorten lääke tiedon 
lukutaidon  tason arvioimiseen.

eHEALS-testi olisi sovellettavissa ja muokattavissa  
mittaamaan suomalaisten nuorten lääkkeisiin ja 
niiden käyttöön liittyvää tiedonhakua ja kriittistä 
arviointia sähköisessä ympäristössä (Collins ym. 
2012).  Ongelmallista kuitenkin on, että testi mittaa 
taitoja vain testattavan itsensä kokemana. Tällöin 
on riski, että testattava arvioi taitonsa väärin, mikä 
voi vääristää testin tuloksia ja antaa virheellisen 
kuvan testattavan taidoista. Testin väittämät ovat 
kuitenkin suhteellisen helposti muokattavissa kos-
kemaan lääketiedon lukutaitoa sähköisessä ympä-
ristössä (kuva 5). 

EIHL-mittari arkielämän terveystiedon tason ar-
vioimiseksi on osaltaan sovellettavissa ja muokatta-
vissa mittaamaan lääketiedon lukutaidon tasoa sekä 
nuorilla että muilla ikäryhmillä. Myös tämän mitta-
rin alkuperäisen testin väittämät on helposti muo-
kattavissa suomenkielisiksi lääketietoa koskeviksi 

väittämiksi (kuva 6). Lisäksi mittaria voisi muokata 
myös koskemaan vain itsehoitolääkkeitä. Esimer-
kinomaisesti suomennettujen eHEALS- ja EIHL 
-mittareiden (kuvat 5 ja 6) validiteetti olisi kuiten-
kin arvioitava ennen niiden laajempaa käyttöä.

Mikään edellä esittelemämme mittari ei kata kaik-
kia terveyden lukutaidon osa-alueita esimerkiksi 
liittyen ongelmanratkaisukyvyn, päätöksenteon tai 
sosiaalisen kanssakäymisen taitoihin. Terveyden 
lukutaidon mittareita on kehitetty paljon, mutta 
edelleen on epäselvää, mitä terveyden lukutaidolla 
yleensä tarkoitetaan ja mitä asioita sen tulisi käsit-
tää (Ormshaw ym. 2013). Tutkijoiden mukaan tar-
peeksi kattavaa ja tarkoituksenmukaista mittaria 
esimerkiksi lasten ja nuorten terveyden lukutai-
don tason arvioimiseksikaan ei ole kehitetty. 

Lisäksi tarvitaan keskustelua siitä, olisiko lääketie-
don lukutaidon käsitteen määritteleminen, mittaa-
minen ja sen erottaminen terveystiedon lukutaidon 
käsitteestä tarpeen. Terveystiedon ja lääketiedon 
lukutaito kulkevat käsi kädessä ja  ovat läheisesti 
kietoutuneina toisiinsa, joten on pohdittava, mitä 
lääketiedon lukutaidon käsite yksin pitäisi sisällään. 
Väestön ja erityisesti nuorten lääketiedon lukutai-
don mittaaminen auttaisi lääkekasvatuksen sekä 
lääkeinformaatiolähteiden kehittämistyössä. 

(1) Tiedän, miten löytää hyödyllisiä lääkkeisiin liittyviä lähteitä Internetistä

(2) Tiedän, miten käyttää Internetiä vastaamaan lääkkeisiini liittyviin kysymyksiin

(3) Tiedän, mitä lääketiedon lähteitä on saatavilla Internetissä

(4) Tiedän, mistä löytää hyödyllisiä lääketiedon lähteitä Internetissä

(5) Tiedän, miten käyttää Internetistä löytämääni lääketietoa auttamaan minua

(6) Minulla on taitoja, joita tarvitaan arvioimaan Internetistä löytänyttä lääketietoa

(7) Kykenen kertomaan korkea  ja heikkolaatuisista lääketiedon lähteistä Internetissä

(8) Luotan siihen, että voin käyttää Internetistä saatavaa tietoa tehdessäni terveyttä  
koskevia päätöksiä

Kuva 5. eHEALS-testin väittämät suomeksi ja rajattuna koskemaan lääketietoa 
(muokattu collins ym. 2012)
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YMPYRöI ITSELLESI SOPIVIN VAIHTOEHTO
 

1 = TÄYSIN ERI MIELTÄ  5 = TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

1) On tärkeä saada tietoa lääkkeistä. 

2) Tiedän, mistä voin saada lääkkeitä koskevaa tietoa.

3) Haluan saada tietoa lääkkeistä erilaisista lähteistä.

4) On vaikeaa löytää tietoa lääkkeistä (ennen lääkkeen ostoa).

5) On vaikeaa löytää painetuista lähteistä (kirjat, esitteet, lehdet) tietoa lääkkeistä            

(ennen lääkkeen ostoa).

6) On vaikea löytää Internetistä tietoa lääkkeistä.

7) On helppo arvioida painettujen lähteiden (kirjojen, esitteiden, lehtien) lääkkeitä 

 käsittelevän tiedon luotettavuutta.

8) On helppo arvioida Internetistä saadun lääkeinformaation luotettavuutta.

9) On usein vaikea ymmärtää lääkkeitä koskevassa informaatiossa esiintyviä sanoja ja lauseita.

10) Sovellan lääkeinformaatiota omaan ja/tai läheisteni elämään.

11) On vaikea tietää, ketä uskoa lääkkeitä koskevissa asioissa.

 

Arvioidessasi Internetistä saadun lääkeinformaation luotettavuutta, mihin asioihin kiinnität huomiota? 

Mainitse 3 5 mielestäsi tärkeintä asia

Kuva 6. Lääketiedon lukutaidon arviointityökalu (muokattu Niemelä ym. 2012b)
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SUMMARY
Review of Screening Tools for Assessing Health Literacy – Is there a screening 
tool for assessing medicines information literacy of adolescents and young adults?

Introduction: A growing amount of health and medicines information is available in today`s society. The 
prerequisite for appropriate utilization of this information is good health literacy. Promotion of skills 
required for the acquisition and critical appraisal of health and medicines information have become impor-
tant public health goals internationally and also in Finland. The purpose of this review is to describe exist-
ing health literacy tests and screening tools and to discuss their suitability for assessing health literacy 
of the adolescents and young adults. Special emphasis is on the tests’ suitability to assess health literacy 
related to medicines information and medicine use.

Material and methods: Five health literacy screening tools were chosen for this review. The selection 
was based on one review and two systematic reviews published during 2009-2013 on measuring health 
literacy. The chosen screening tools have been used as health literacy evaluation tools for the adolescents, 
or versions targeted to adolescents/young adults have been developed from the original tools. In addition 
to these five tools identified through the reviews, one screening tool for assessing Everyday Health Infor-
mation Literacy was included in the current review. This screening tool has been tested in Finnish upper 
secondary school students (n=217) in 2011. 

Results: Two of the tests (the REALM tests and MART test) measure only sight-reading ability of health-
related words.  They do not measure comprehension of the words. These tests are not very useful with 
Finnish young adults as they possess quite good literacy skills. The TOFHLA test and the NVS test meas-
ure reading and numeracy skills, as well as comprehension skills, but they are not specific enough to 
assess the medicines information literacy of Finnish young adults. These all tests have been developed 
specially for clinical use. eHEALS test can be adapted to measure Finnish adolescents’ skills to search for 
medicines information in electric environment and their skills for critical appraisal of the information. 
This screening tool is problematic because it measures individuals’ subjective perception of one’s own 
skills. The EIHL test measures everyday health information literacy and can be adapted to measure medi-
cines information literacy of the Finnish adolescents. 

conclusions: It is important to define the concept of medicines information literacy as part of health 
information literacy and everyday health information literacy. None of the six chosen screening tools of 
health or health information literacy was specific or comprehensive enough to assess medicines informa-
tion literacy of Finnish adolescents/young adults. The development of the new screening tool would re-
quire more profound review of research on health and health information literacy. Furthermore, it needs 
to be more explicitly defined what is wanted to be measured. Pharmacists’ participation in the develop-
ment of medicines information specific tool is important. Medicines information literacy is an important 
skill for everyone which should be learned already in childhood.

Keywords: health literacy, health literacy tools, health literacy measures, everyday health information 
literacy, medicines information literacy, REALM, MART, TOFHLA, NVS, eHEALS, EIHL
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Miten hoitomyöntyvyyttä  
ja hoitoon sitoutumista  
on tutkittu
ja millaista kritiikkiä tutkimus
menetelmiin on kohdistunut?

TIIVISTELMÄ
Huono hoitomyöntyvyys (engl. compliance) ja hoitoon sitoutuminen (engl. adherence) on nähty maail-
manlaajuisesti suurena ongelmana sairauksien hoidossa. Asiaa on tutkittu paljon, ja tutkimusten mukaan 
noin 50 prosenttia potilaista käyttää lääkkeitään ohjeiden mukaisesti. Erityisesti pitkäaikaisten sairauksien 
hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitetut lääkehoidot jäävät usein kesken. Tällä on suuria vaikutuksia sekä inhi-
millisesti että kansantaloudellisesti, koska lääkkeiden aiheuttama hyöty jää vajaaksi ja hoito tulee yhteis-
kunnalle kalliiksi. Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen  tavoitteena oli selvittää hoitomyöntyvyyden 
ja hoitoon sitoutumisen tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä  ja tutkimus menetelmiä. Kirjallisuuskatsaus 
perustuu pääosin keskeisiin 1990-luvun puoli välin jälkeen julkaistuihin raportteihin ja katsauksiin, joissa 
on tarkasteltu hoitoon sitoutumista ja hoitomyöntyvyys tilannetta. Näiden lisäksi kirjoituksessa hyödyn-
netään kotimaisia tutkimuksia ja katsauksia, jotka liittyvät hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen 
määrittelyyn. 

Katsaus perustuu Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian oppiaineen Lääkkeet terveydenhuollossa  
-opintojakson lopputehtävään. Opintojakso kuuluu pakollisena farmaseutin koulutusohjelmaan.

Avainsanat: Hoitomyöntyvyys, hoitoon sitoutuminen, tutkimusmenetelmät, määritelmät
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JOHDANTO
Huono hoitomyöntyvyys (engl. compliance) ja hoi-
toon sitoutuminen (engl. adherence) on nähty maa-
ilmanlaajuisesti suurena ongelmana sairauksien 
hoidossa (Stockwell-Morris ja Schulz 1992, Dolan 
Mullen 1997, Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain 1997,  Farmer 1999, Haynes ym. 2002, World 
Health Organisation 2003, National Health Ser-
vice NHS 2005, Jokisalo 2006, Routasalo ym. 2009, 
National Institute for Health and Care Excellence 
NICE 2009, Agency for Healthcare Research and 
Quality AHRQ 2012, Nieuwlaat ym. 2014). 

Asiaa on tutkittu paljon, ja tutkimusten mukaan 
noin 50 prosenttia potilaista käyttää lääkkeitään 
ohjeiden mukaisesti (World Health Organisation 
2003, Jokisalo 2006, Pitkälä ja Savikko 2007, Natio-
nal Institute for Health and Care Excellence NICE 
2009, Lehmann ym. 2014). Erityisesti pitkäaikaisten  
sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitetut lääke-
hoidot jäävät usein kesken (Pitkälä  ja Savikko 
2007, Routasalo ym. 2009, Agency for Healthcare 
Research and Quality AHRQ 2012). Tällä on suu-
ria vaikutuksia sekä inhimillisesti että kansanta-
loudellisesti, koska lääkkeiden aiheuttama  hyöty 
jää vajaaksi ja hoito tulee yhteiskunnalle kalliiksi 
(World Health Organisation 2003, National Insti-
tute for Health and Care Excellence NICE 2009, 
Routasalo ym 2009, Agency for Healthcare Rese-
arch and Quality AHRQ 2012). 

Tutkimusten mukaan lääkäreiden arviot 
potilaiden  hoitomyöntyvyydestä ja hoitoon sitou-
tumisesta eroavat suuresti todellisuudesta  (Pitkälä 
ja Savikko 2007, Kekäle ym. 2014). Vapaaehtoi-
silla ja hoitoon sitoutuneilla potilailla tehtyjen 
tutkimusten  on myös todettu antavan liian opti-
mistisen kuvan hoitomyöntyvyyden ja hoitoon 
sitoutumisen asteesta (Farmer 1999, Pitkälä ja 
 Savikko 2007). Siten tutkimusten antaman kuvan 
ja todellisuuden välillä voi olla merkittävä ero. 

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoit-
teena oli selvittää hoitomyöntyvyyden ja hoitoon 
sitoutumisen tutkimuksessa käytettyjä tutkimus-
menetelmiä sekä niiden etuja ja heikkouksia. 
 Katsauksessa kuvataan myös hoitomyöntyvyyteen 
ja hoitoon sitoutumiseen liittyvien käsitteiden 
määrittelyä ja tutkimuksissa käytettyjä muuttujia.  
Katsauksen lopuksi esitellään triangulaation 
käyttöä  hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutu-
misen tutkimuksessa kirjallisuudesta poimitun 
 esimerkkitutkimuksen avulla.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kirjallisuuskatsaus perustuu pääosin keskeisiin 
1990-luvun puolivälin jälkeen julkaistuihin raport-
teihin ja katsauksiin, joissa on tarkasteltu hoitoon 
sitoutumista ja hoitomyöntyvyystilannetta. Aikara-
jaukseen vaikutti se, että Isossa-Britanniassa tehtiin  
laaja selvitystyö hoitomyöntyvyyteen  vaikuttavista 
tekijöistä, mikä julkaistiin vuonna 1997 (Dolan 
Mullen 1997, Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain 1997). Selvitystyö johti pitkään  strategiseen  
ohjelmaan Ison-Britannian  terveyden huollossa, 
millä on pyritty siirtymään asiakas lähtöiseen 
toiminta kulttuuriin ja hoidosta sopimiseen  
(engl. concordance) (Marinker 1997, Marinker 
ja Shaw 2003, National Institute for Health and 
Care Excellence NICE 2009). Ohjelman  osana on 
 tuotettu laajoja  katsauksia hoitomyöntyvyydestä 
ja hoitoon sitoutumisesta (National Health Ser-
vice NHS 2005, National Institute for Health and 
Care Excellence NICE 2009). Myös Yhdysvalloissa 
on tehty laajoja katsauksia aiheesta (mm. Agency 
for Healthcare Research and Quality AHRQ 2012). 
Cochrane- kirjasto on seurannut  hoitoon sitou-
tumistutkimuksen kehitystä ja tuotetun näytön 
laatua.  Tuorein systemaattinen katsaus on julkaistu 
vuonna 2014 (Nieuwlaat ym. 2014). Lisäksi kirjoi-
tuksessa hyödynnetään kotimaisia tutkimuksia ja 
katsauksia, jotka liittyvät hoitomyöntyvyyden ja 
hoitoon sitoutumisen määrittelyyn.  

HOITOMYöNTYVYYDEN  
KÄSITTEISTÄ
Hoitomyöntyvyyden tutkimuksessa käytetään 
kolmea  peruskäsitettä, jotka ovat hoitomyöntyvyys  
(engl. compliance), hoitoon sitoutuminen (engl. 
adherence) ja hoidosta sopiminen (engl. concor-
dance) (Dolan Mullen 1997, Marinker 1997, Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain 1997, World 
Health Organisation 2003, National Health Service 
NHS 2005, Jokisalo 2006, Aronson 2007, Bell ym. 
2007, Routasalo ym. 2009). Käsitteitä on käytetty 
tutkimuksissa vaihtelevasti ja osittain   ristiriitaisesti, 
jopa toistensa synonyymeina, mikä on vaikeuttanut  
tutkimustulosten vertailua (Stockwell  Morris  and 
Schulz 1992, World Health Organisation 2003, Joki-
salo 2006, Aronson 2007, Bell ym. 2007, Cramer  
ym. 2008, Agency for Health care Research and 
Quality AHRQ 2012).  
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Kuva 1. Siirtyminen hoitomyöntyvyydestä kohti hoidosta sopimista: Ammattihenkilölähtöinen 
auktoriteettisuhde vaihtuu potilaslähtöiseen valmentajasuhteeseen (Routasalo ym 2009). 

Perinteisesti aihealuetta koskevissa tutkimuk-
sissa on käytetty hoitomyöntyvyyden käsitettä 
(World Health Organisation 2003, National Health 
Service NHS 2005, Pitkälä ja Savikko 2007, Routa-
salo ym. 2009). Tämän mukaan potilas tekee kuu-
liaisesti ja kyselemättä sen, mitä terveydenhuollon 
ammattihenkilö on määrännyt (World Health 
Organisation 2003, National Health Service  NHS 
2005, Pitkälä ja  Savikko 2007, Routasalo ym. 
2009). Suhde ammattihenkilöstön ja potilaan vä-
lillä on kuitenkin asteittain muuttunut potilas-
lähtöiseen suuntaan, ja tällöin puhutaan hoitoon 
sitoutumisesta (World Health Organisation 2003). 
Hoitoon sitoutumisessa potilaalla on aktiivisempi 
rooli omassa hoidossaan (World Health Organisa-
tion 2003, Jokisalo 2006, Routasalo ym. 2009).   

 Käsite hoidosta sopiminen (engl. concordance) 
on otettu käyttöön 1990-luvulla (Dolan Mullen 
1997, Marinker 1997, Royal Pharmaceutical Society 
of Great Britain 1997, World Health Organisation 
2003, National Health Service NHS 2005, Jokisalo 
2006). Käsite tarkoittaa sitä, että potilas nähdään 
oman elämänsä ja arkensa asiantuntijana, joka saa 
ammattihenkilöltä tarvitsemaansa tietoa sairau-
desta ja hoidon tavoitteista (Marinker 1997, Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain 1997, Rou-
tasalo ym. 2009). Tavoitteena on neuvoteltu yksi-
löllinen hoitosuunnitelma, jonka potilas hyväksyy 

ja pystyy arjessaan toteuttamaan, ja jossa toteutuvat 
näyttöön perustuvan hoidon periaatteet (Jokisalo 
2006, Routasalo ym 2009). Kuvassa 1 havainnollis-
tetaan edellä esitettyä siirtymistä ammattihenkilö-
lähtöisestä auktoriteettisuhteesta potilaslähtöiseen 
valmentajasuhteeseen (Routasalo ym. 2009).

Näiden kolmen peruskäsitteen lisäksi jotkut tut-
kijat ovat esittäneet, että hoitoon sitoutumisesta  
eriytettäisiin omaksi käsitteekseen hoidon 
jatkuvuus  (engl. persistence) (Cramer ym. 2008). 
Näissä määrittelyissä adherence-käsitteeseen 
on laskettu kuuluvaksi lääkkeen oton ajoitus 
(engl. timing), annostus (engl. dosage) ja lääkkeen 
oton tiheys (engl. frequency). Persistence-käsite 
kuvaisi  lääkkeen käytön jatkuvuutta suhteessa  
lääkärin määräämään hoidon kestoon (Cramer  
ym. 2008). Esimerkiksi farmakoekonomian 
kansain välinen järjestö International Society of 
Pharmacoeconomics  and Outcomes Research 
ISPOR  on suositellut tätä jakoa käsitteiden sisäl-
löissä (Cramer ym. 2008).  

HOITOMYöNTYVYYS JA HOITOON 
SITOUTUMINEN MUUTTUJINA 
Hoitomyöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista 
koskevien  käsitteiden vaihtelevan käytön ohella 
kritiikkiä on kohdistettu myös hoitomyöntyvyy-

Ammattihenkilölähtöisyys

Potilaslähtöisyys

Hoitomyöntyvyys

Hoitoon sitoutuminen Omahoito

OMAHOIDON TOTEUTTAMINEN
TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT

Auktoriteettisuhde
Ammattihenkilö 
suunnittelee 
hoidon ja kertoo 
hoitopäätöksen, jota 
potilaan edellytetään 
noudattavan

Kumppanuussuhde
Ammattihenkilö kertoo 
potilaalle erilaisista 
hoitovaihtoehdoista ja 
neuvottelee potilaan 
kanssa tälle sopivasta 
hoitovaihtoehdosta

Valmentajasuhde
Ammattihenkilö ottaa 
selvää potilaan toiveista 
ja arkielämästä ja 
sovittelee yhdessä 
potilaan kanssa hoidon 
juuri tälle sopivaksi

Hoidosta sopiminen
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teen ja  hoitoon sitoutumiseen muuttujana (Joki-
salo 2006). On vaikeaa määritellä, mitä tarkoitetaan 
hyvällä ja huonolla hoitomyöntyvyydellä ja hoitoon  
sitoutumisella. Tästä päädytään ongelmaan, miten 
tutkimuksissa konkreettisesti mitataan  hoito-
myöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista sekä hoidosta  
sopimista, eli miten käsitteet operationalisoidaan.   

Hoitomyöntyvyyden prosenttiraja  
ja sen monet merkitykset 
Kirjallisuudessa pitkäaikaissairauksien hoito-
myöntyvyyttä on jo pitkään kuvattu määritelmällä   
50 % hoitomyöntyvyys, mutta sillä voidaan 
kuitenkin  tarkoittaa eri asioita (Jokisalo 2006). Esi-
merkiksi Farmerin (1999) artikkelissa kuvataan, 
miten eräässä tutkimuksessa 50 % hoitomyönty-
vyys tarkoittaa sitä, että 50 % potilaista keskeytti 
hoidon, mutta toisessa tutkimuksessa 50 % hoito-
myöntyvyys tarkoitti puolestaan sitä, että potilaat 
ottivat 50 % tietyn ajanjakson aikana heille mää-
rätyistä lääkkeistä. Toisaalta 50 % hoitomyönty-
vyydellä voidaan tarkoittaa myös sitä, että lääkettä 
syödään joka toinen päivä tai lääkettä otetaan puo-
let annoksesta joka päivä (Jokisalo 2006). Erilaisia 
yhdistelmiä lääkkeen käytöstä tai käyttämättömyy-
destä on rajattomasti. Hoitomyöntyvyyttä voidaan 
tässä yhteydessä tarkastella myös esimerkiksi tietyn 
ajanjakson kuluessa otettujen tablettien määränä tai 
poikkeamina tablettien ottamisessa tai ajoituksessa 
(Farmer 1999).

Jokisalo (2006) kuvaa hoitomyöntyvyyttä ja sen 
edistämiskeinoja koskevassa artikkelissaan myös 
erilaisia ei-numeerisia hoitomyöntyvyyden kä-
sitteitä. Hänen mukaansa potilas voi olla esimer-
kiksi täysin, osittain tai huonosti hoitomyönty-
väinen. Lisäksi artikkelissa kuvataan kliinistä ja 
sub kliinistä huonoa hoitomyöntyvyyttä. Kliinises-
tä huonosta hoitomyöntyvyydestä puhutaan esi-
merkiksi sellaisten elinsiirtojen yhteydessä, joiden 
seurauksena on hylkimisreaktioita, elinsiirteiden 
menettämisiä tai potilaiden kuolemia. Subkliini-
sessä huonossa hoitomyöntyvyydessä kliinisesti 
havaittavia haittoja ei ole vielä nähtävillä, vaikka 
potilaan tiedetään olevan huonosti hoitomyönty-
väinen. 

 Valkotakkihoitomyöntyvyydellä tarkoitetaan 
Joki salon (1999) mukaan sitä, miten potilaan hoito-
myöntyvyys paranee lääkärikäynnin lähestyessä. 
Artikkelissa mainitaan myös tahallinen ja tahaton 
huono hoitomyöntyvyys. Tahattomassa huonossa 

hoitomyöntyvyydessä potilas ei pysty toimimaan 
lääkärin ohjeiden mukaan, vaikka haluaisikin 
tehdä niin. Tahallisessa huonossa hoitomyönty-
vyydessä potilas taas tietää, miten pitäisi toimia, 
mutta ei halua noudattaa ohjeita. Älykäs huono 
hoitomyöntyvyys kuvaa Jokisalon (1999) mukaan 
sitä, että potilas ei noudata lääkärin ohjeita ja se 
parantaakin hänen terveydentilaansa. 

HOITOMYöNTYVYYDEN JA HOITOON  
SITOUTUMISEN TUTKIMUS
MENETELMIÄ JA NIIDEN TARKKUUS
Hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen mit-
taamiseksi on kehitetty useita erilaisia tutkimus-
menetelmiä, jotka voidaan jakaa suoriin ja epä-
suoriin menetelmiin (Farmer 1999, Osterberg ja 
Blaschke 2005, Jokisalo 2006, Lehmann ym. 2014). 
Suorat menetelmät antavat todisteen lääkkeen  
ottamisesta. Niitä ovat esimerkiksi lääkkeen oton 
tarkkailu ja lääkeaineen pitoisuuden määritys  
verestä. Epäsuoria menetelmiä ovat esimerkiksi 
potilaan oma ilmoitus lääkkeen otosta, lääkärin 
arvio ja lääke annoksen laskenta. Niitä käytettäessä 
lääkkeen otosta ei voida saada täyttä varmuutta. 

Käytettävän tutkimusmenetelmän tai -menetel-
mien valinta tulisi tehdä tutkimuksen tavoitteen ja 
käytettävissä olevien resurssien mukaan (Farmer 
1999, Lehmann ym. 2014). Hyvän tutkimuksen 
tulee täyttää validiteetin (engl. validity) ja reliabili-
teetin (engl. reliability) tunnusmerkit. Validiteetil-
la tarkoitetaan tutkimuksen kykyä selittää ilmiötä, 
jota sen tavoitteena on ollut tutkia. Validiteetin 
alakäsitteitä ovat sensitiivisyys (engl. sensitivity) ja 
spesifisyys (engl. specificity). Sensitiivisyys tarkoit-
taa hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen 
tutkimuksessa käytetyn tutkimusmenetelmän ky-
kyä tunnistaa hoitomyöntyvyys/hoitoon sitoutu-
minen ja spesifisyys puolestaan tutkimusmenetel-
män kykyä tunnistaa hoitomyöntyvyyden/hoitoon 
sitoutumisen puuttuminen (Farmer 1999). Reliabi-
liteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tai analyysin 
toistettavuutta eri ajankohtana tai toisen henkilön 
toimesta. 

HOITOMYöNTYVYYDEN JA 
 HOITOON SITOUTUMISEN SUORAT 
 TUTKIMUSMENETELMÄT
Hoitomyöntyvyyden tutkimiseksi kehitetyt suorat 
tutkimusmenetelmät todistavat, että potilas on 
ottanut lääkkeensä (Farmer 1999, Osterberg ja 
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Blaschke 2005, Jokisalo 2006, Lehmann ym. 2014). 
Ensisijainen syy suorien tutkimusmenetelmien 
käytölle on se, että potilailla on yleensä vähem-
män ennakkoluuloja niitä kohtaan (Stockwell 
Morris ja Schulz 1992). Suorien tutkimusmenetel-
mien yleisiä haittoja ovat kalleus ja työläys sekä 
alttius potilaan aiheuttamalle vääristelylle (Stock-
well Morris ja Schulz 1992, Osterberg ja Blaschke 
2005). Potilas voi esimerkiksi ottaa lääkkeensä 
juuri ennen testausta, mutta jättää muutoin lääk-
keensä käyttämättä (Stockwell Morris ja Schulz 
1992). Lisäksi suorat tutkimusmenetelmät eivät 
ota huomioon farmakokineettisiä tekijöitä, muuta 
lääkitystä tai yksilöiden välisiä eroavaisuuksia 
(Stockwell Morris ja Schulz 1992). Alla on kuvat-
tu käytetyimpiä suoria tutkimusmenetelmiä ja 
niiden ongelmia.   

Potilaan lääkkeen oton tarkkaileminen
Yksi perinteisesti käytetty suora tutkimusmene-
telmä on potilaan lääkkeen oton tarkkaileminen 
(Farmer 1999, Osterberg ja Blaschke 2005). Tässä 
menetelmässä tarkkaillaan vierestä, että potilas 
ottaa lääkkeensä. 

 Menetelmän heikkoutena on se, että potilas voi 
tarkkailusta huolimatta teeskennellä ottavansa 
lääkkeensä ja sylkeä sen pois suustaan, kun hän-
tä ei enää seurata (Osterberg ja Blaschke 2005). 
Menetelmää on myös pidetty epäkäytännöllisenä 
rutiinikäytössä avohoidon puolella (Farmer 1999, 
Osterberg ja Blaschke 2005). 

Lääkkeen tai sen metaboliitin määrittäminen 
Potilaan lääkkeenottoa voidaan seurata myös mää-
rittämällä lääkkeen tai sen metaboliitin pitoisuutta 
potilaan elimistössä laboratoriokokein (Stockwell 
Morris ja Schulz 1992, Farmer 1999, Osterberg ja 
Blaschke 2005, Jokisalo 2006, Lehmann ym. 2014). 
Tutkimus voidaan tehdä potilaan verestä, virtsasta 
tai syljestä. 

Kun määritys tehdään potilaan verestä, menetel-
män ongelmana on se, että tulokset kertovat tilan-
teesta vain testausta edeltävien päivien ajalta (Far-
mer 1999, Osterberg ja Blaschke 2005, Lehmann 
ym. 2014). Menetelmä ei ota myöskään huomioon 
eri potilaiden lääkeainemetabolian eroja (Farmer 
1999, Osterberg ja Blaschke 2005, Lehmann ym. 
2014). Menetelmä soveltuu vain tietyille lääkkeil-
le, kuten antiretroviraalisille lääkkeille, syöpä-
lääkkeille tai alhaisen terapeuttisen indeksin 

omaaville lääkkeille, kuten digoksiinille ja sik-
losporiinille (Lehmann ym. 2014). Menetelmää 
on kritisoitu myös sen kalleudesta (Osterberg 
ja Blaschke 2005, Lehmann ym. 2014). Lisäksi 
testauksen ja tulosten saamisen välillä on viive 
ja menetelmää vaivaa standardoinnin puute (Leh-
mann ym. 2014).

 Lääkeaine tai sen metaboliitti voidaan määrit-
tää myös potilaan virtsasta (Farmer 1999, Jokisalo 
2006, Lehmann ym. 2014). Tässäkin menetelmän 
ongelmana on se, että se soveltuu vain tietyille 
lääkkeille, jotka metaboloituvat ja erittyvät virt-
saan, kuten isoniatsidi (Lehmann ym. 2014). Kuten 
edellä, menetelmä kertoo tilanteesta vain testausta 
edeltävien päivien ajalta. Lisäksi tämäkään mene-
telmä ei ota huomioon potilaiden lääkeainemeta-
bolian tai erityksen eroja (Farmer 1999, Lehmann 
ym. 2014). Menetelmällä on muitakin heikkouk-
sia: se vaatii tutkittavan lääkkeen imeytymisen ja 
farmakokinetiikan tuntemista. Virtsan keräily voi 
kestää pitkään (24 h), testauksen ja tuloksen välillä 
on viive ja menetelmää ei ole standardoitu (Leh-
mann ym. 2014). 

Biologisen merkkiaineen määritys verestä 
Kuten lääkkeen tai sen metaboliitin määritys, myös 
biologisen merkkiaineen määritys tapahtuu labo-
ratoriokokein (Stockwell Morris ja Schulz 1992, 
Farmer 1999, Osterberg ja Blaschke 2005, Jokisalo 
2006, Lehmann ym. 2014). Biologisia merkkiaineita 
ovat esimerkiksi hemoglobiinin sokeroitumisaste 
(HbA1c) ja varfariinipotilaiden INR-arvot (Leh-
mann ym. 2014). 

   Menetelmä soveltuu vain tietyille lääkkeille ja 
taustalla voi olla myös muita vaikuttavia tekijöitä, 
kuten muut biologiset parametrit ja potilaan elin-
tavat (Lehmann ym. 2014). Menetelmä kertoo vain 
potilaan testausta edeltävästä lääkkeiden käytös-
tä, eikä se ota huomioon farmakokineettisiä eroja 
(Farmer 1999). Lisäksi menetelmä on kallis (Leh-
mann ym. 2014). 

Nieltävän tapahtumamerkkiaineen  
(Proteus™) seuraaminen
Nieltävä Proteus™-tapahtumamerkkiaine on 
uusimpia käytettyjä suoria tutkimusmenetelmiä 
(Lehmann ym. 2014). Tässä menetelmässä nieltä-
vään tablettiin on kiinnitetty hiekansirun kokoinen 
sensori, joka voi lähettää tietoja elimistön tilasta, 
kuten sydämen sykkeestä, lämpötilasta ja hengityk-
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sestä. Sensorin lähettämä tieto voidaan vastaanottaa 
esimerkiksi potilaan tai lääkärin matkapuhelimeen.  

Tämän tutkimusmenetelmän käyttö on ollut 
toistaiseksi vielä vähäistä, ja se on uutena mene-
telmänä kallis. Lisäksi potilaan intimiteettisuojaan 
kajoaminen on nähty ongelmana (Lehmann ym. 
2014).

HOITOMYöNTYVYYDEN JA HOITOON  
SITOUTUMISEN EPÄSUORAT 
TUTKIMUS MENETELMÄT
Epäsuorille tutkimusmenetelmille on yhteistä se, 
että ne eivät anna täsmällistä todistetta siitä, että 
lääkitys on nielty tai muutoin käytetty (Chisholm-
Burs ja Spivey 2008). Voidaankin sanoa, että tiedon  
puute siitä, onko lääkettä nielty lainkaan tai muu-
toin kulutettu, on yhteinen heikkous kaikille 
 epäsuorille tutkimusmenetelmille. 

Lääkeannoksen laskenta
Lääkeannoksen laskenta (engl. pill count) on edul-
linen sekä helposti suoritettava tutkimusmene-
telmä, jonka seurauksena sitä käytetään yleisesti 
sekä kliinisissä tutkimuksissa että potilastyössä 
(Farmer 1999, Hawkshead ja Krousel-Wood 2007). 
Menetelmässä lasketaan annosyksiköiden, kuten 
tablettien tai kapseleiden, todellinen kulutus tut-
kittavana aikana ja verrataan sitä odotettuun lääk-
keen kulutukseen, joka lasketaan lääkemääräykseen 
kirjoitetun annostuksen sekä päivien lukumäärän 
perusteella. Käytännössä lääkeannoksen laskenta 
toteutetaan niin, että potilas tuo lääkärille saapu-
essaan käytetyt ja käytössä olevat lääkepurkit, jotka 
hänelle on viimeisimmässä lääkemääräyksessä mää-
rätty. Hoitohenkilökunta laskee potilaan palautta-
mien lääkeannosten lukumäärän, joka vähennetään 
lääkemääräyksen perusteella lasketusta lääkkeen 
kulutuksesta niin, että lääkeannosten  todellinen 
kulutus selviää. Saaduista tiedoista lasketaan hoito-
myöntyvyysprosentti seuraavasti (Hawkshead ja 
Krousel-Wood 2007):

x 100 % = 
Lääkeannosten todellinen kulutus
lääkeannosten odotettu kulutus

hoitomyöntyvyys-
prosentti

Lääkeannoksen laskenta on kuitenkin varsin 
epätarkka menetelmä arvioitaessa potilaan hoito-
myöntyvyyttä (Farmer 1999). Menetelmää on 
 arvosteltu siitä, että se yliarvioi potilaiden todel-

lista hoitomyöntyvyyttä (Farmer 1999, Hawkshead 
ja Krousel-Wood 2007). Kuitenkin on olemassa 
viitteitä siitä, että käytettäessä lääkeannosten las-
kentaa iäkkäiden potilaiden hoitomyöntyvyyden  
tutkimisessa, aliarvioi menetelmä potilaiden 
 todellisen hoitomyöntyvyyden (Vik ym. 2004). 
Siihen, miksi menetelmä yliarvioi potilaiden 
hoitomyöntyvyyttä, on olemassa monia syi-
tä (Farmer 1999, Osterberg ja Blaschke 2005, 
Hawkshead ja Krousel-Wood 2007). Potilas voi 
esimerkiksi siirtää  osan lääkeannoksista toisiin 
lääkepurkkeihin,  jolloin lääkeannoksen lasken-
nan tulos vääristyy  (Osterberg ja Blaschke 2005, 
Hawkshead ja Krousel- Wood 2007). Potilas saat-
taa myös hävittää tahallisesti osan lääkeannok-
sistaan ennen lääkeannoksen laskennan suorit-
tamista vaikuttaakseen hoitomyöntyväisemmältä 
kuin mitä hän todellisuudessa on. Lääkeannoksen 
myyntipäivä ei myöskään aina ole sama kuin päi-
vämäärä, jolloin potilas ottaa lääkkeen käyttöön, 
jonka seurauksena hoitomyöntyvyyden arviointi 
vääristyy (Hawkshead ja Krousel-Wood 2007). 
Menetelmä ei pysty myöskään antamaan yksityis-
kohtaisempaa tietoa potilaan lääkkeenottotavois-
ta, kuten lääkelomista eli pidemmistä tauoista 
lääkkeen otossa, ottamattomien lääkeannosten 
ajankohdasta tai syistä, miksi lääke jää ottamatta 
(Farmer 1999, Osterberg ja Blaschke 2005, Leh-
mann ym. 2014).

Potilaan itsensä antama ilmoitus hoito-
myöntyvyydestä ja hoitoon sitoutumisesta
Potilaan itsensä antama ilmoitus hoitomyönty-
vyydestä (self-report) on nykyään käytetyin mene-
telmä sekä kliinisessä hoitotyössä että tutkimuk-
sessa (Lehmann ym. 2014). Menetelmän etuja ovat 
sen halpuus ja joustavuus. Edellisten lisäksi mene-
telmän käyttö vaatii vain vähän työvoimaa eikä 
se häiritse tutkittavien potilaiden elämää. Poti-
laan itsensä antamalla ilmoituksella voidaan myös 
kerätä muita lääkkeen käyttöön liittyviä tietoja, 
kuten esimerkiksi lääkkeisiin liittyviä uskomuksia 
tai asenteita. Lisäksi menetelmällä pystytään erot-
tamaan tarkoituksellinen hoitoon sitoutumatto-
muus ei-tarkoituksellisesta hoitoon sitoutumatto-
muudesta. 

 Potilaan itsensä antama ilmoitus hoitomyön-
tyvyydestä voidaan toteuttaa monilla eri mene-
telmillä, kuten puhelimitse tai kasvokkain to-
teutetuilla haastatteluilla (Lehmann ym. 2014), 
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potilaspäiväkirjoilla tai standardoiduilla ja validoi-
duilla kysymyslomakkeilla (Farmer 1999). Donald 
Morisky julkaisi 1986 tutkimusryhmänsä kanssa 
Moriskyn mittariksi (Morisky Medication Adhe-
rence Scale, MMAS) kutsutun neljän kysymyksen 
lomakkeen selvittääkseen hypertensiota sairastavi-
en potilaiden hoitoon sitoutumista (Tan ym. 2014). 
Moriskyn neljän kysymyksen sarja eli Moriskyn 
mittari (MMAS-4) (Taulukko 1) perustui teoriaan, 
että lääkkeen oton lopettaminen johtuu neljästä 
perussyystä: unohtamisesta, huolimattomuudesta, 
lääkkeen oton lopettamisesta voinnin ollessa pa-
rempi tai lääkkeen oton lopettamisesta, kun vointi 
on huonontunut (Morisky ym.1986). Kysymysten 
rakenteet muotoiltiin käänteisesti niin, että vas-
taamalla myöntävästi kysymyksiin, saadaan loppu-
tulokseksi vähemmän pisteitä (Taulukko 1), mikä 
viittaa huonoon hoitomyöntyvyyteen ja samalla 
saadaan esiin huonosti hoitoon sitoutuvat poti-
laat. Moriskyn neljän kysymyksen sarjaa käytetään 
yhä runsaasti sekä tutkimuksissa että kliinisessä 
hoitotyössä (Tan ym. 2014). Vuonna 2008 Donald 
Morisky kehitti tutkimusryhmineen kahdeksan 
kysymyksen Moriskyn mittarin (MMAS-8), joka 
perustuu aiempaan neljän kysymyksen sarjaan 
(Morisky ym. 2008). Mittari eroaa aiemmasta nel-
jän kysymyksen Moriskyn mittarista muun muassa 
siinä, että se pyrkii pureutumaan tilanteisiin, jois-
sa lääkkeiden säännöllinen otto on heikentynyttä 
(Tan ym. 2014).  

Potilaan itsensä antamaa ilmoitusta on arvostel-
tu siitä, että menetelmä yliarvioi potilaiden todel-
lista hoitomyöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista 
(Lehmann ym. 2014). Erityisesti potilaiden haas-

tatteluja pidetään epäluotettavana menetelmänä 
hoitomyöntyvyyden mittaamisessa (Farmer 1999).  
Kasvokkain tapahtuvissa haastatteluissa potilaiden 
arvioidaan vääristelevän todellista lääkkeiden ot-
toaan ja vastaavan kysymyksiin, kuten he luulevat 
haastattelijan toivovan ollakseen haastattelutilan-
teessa sosiaalisesti hyväksytympiä (Lehmann ym. 
2014). Toisaalta potilailla voi olla vaikeuksia muis-
taa unohtuneiden lääkeannoksien määriä. Väärin 
muistetut unohtamiset lääkkeen otossa puoles-
taan johtavat potilaan antamiin vääriin tietoihin 
itsearvioinneissa, josta on seurauksena yli- tai ali-
arvioitu käsitys potilaan hoitomyöntyvyydestä ja 
hoitoon sitoutumisesta. Haastattelijan kyvykkyys 
ja kokemus haastattelujen teossa sekä asetettujen 
kysymysten rakenne vaikuttavat suuresti saatuihin 
vastauksiin (Farmer 1999). Potilaiden haastattele-
minen ja vastausten tulkinta voi johtaa herkästi 
väärinymmärryksiin ja hoitomyöntyvyyden yli-
arvioimiseen (Osterberg ja Blaschke 2005). 

Kvantitatiivisissa hoitomyöntyvyys- ja hoitoon 
sitoutumismittareissa on omat puutteensa, vaikka 
validoituja mittareita on helppo käyttää ja ana-
lysoida empiirisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi 
 Moriskyn mittari ei ole ollut kaikissa raportoiduissa  
tutkimuksissa sopiva menetelmä tunnistamaan 
heikosti hoitoon sitoutuneita potilaita  (esim. Sha-
lansky ym. 2004). 

Elektronisten lääkeannostelijoiden käyttö 
 hoito  myöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen 
 tutkimisessa
Elektroniset lääkeannostelijat kuuluvat käytetyim-
piin hoitomyöntyvyyden tutkimusmenetelmiin 

Taulukko 1. Moriskyn mittari (Morisky Medication Adherence Scale, MMAS-4) 
(lähteenä Morisky ym. 1986: Taulukko 1 muokattuna).

Kyllä Ei

Unohdatko koskaan ottaa lääkkeitäsi?

Oletko toisinaan välinpitämätön/huolimaton lääkkeiden otossa?

Kun vointisi on parempi, lopetatko joskus lääkkeiden ottamisen?

Jos vointisi on toisinaan huono lääkkeitä käyttäessäsi, lopetatko lääkkeiden ottamisen?

Pisteytys: korkea–alhainen
Kyllä= 0 pistettä / Ei = 1 piste; Pisteytyksen asteikko: 0–4 pistettä
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lääketutkimuksessa, käytännön hoitotyössä sekä 
epidemiologisessa ja interventiotutkimuksissa 
(Lehmann ym. 2014). 

Menetelmässä elektronisten lääkeannostelijoi-
den sisältämä mikrosiru rekisteröi lääkkeenkäytön 
päivämäärän ja kellonajan (Farmer 1999, Osterberg 
ja Blaschke 2005, Lehmann ym. 2014). Mikrosirul-
la varustettuja lääkeannostelijoita on saatavilla 
tablettipurkkeihin, kuten esimerkiksi MEMSCap™ 
(Medication Events Monitoring System)  (Kuva 
2a). Myös muihin lääkeformulaatioihin  on 
saatavilla  elektronisia lääkeannostelijoita, kuten  
inhaloitaviin lääkkeisiin, silmään tiputettaviin 
lääkemuotoihin  sekä blisteripakkauksiin, josta 
on esimerkkinä Aardex Corporationin kehittämä 
blisteri hylsy, Helping Hand® (Kuva 2b). (Lehmann 
ym. 2014.) 

Elektronisten lääkeannostelijoiden kehitys 
on tällä hetkellä nopeaa (Lehmann ym. 2014). 
 Markkinoille on tullut elektronisia lääkeannos-
telijoita, jotka muun muassa kykenevät seuraa-
maan useita lääkityksiä samanaikaisesti tai joita 
on helpompi kuljettaa mukana kuin vanhempia 
malleja.  Samanaikaisesti tiedon siirtomenetel-
mät ovat kehittyneet niin, että tieto lääkkeen 
otosta siirtyy elektronisesta lääkeannostelijoista 
suoraan internetin tai älypuhelinapplikaation 
avulla eteenpäin. 

 Wisepill Technologies on kehittänyt kan-
nettavan elektronisen lääkityksen annostelijan 
(Wisepill™) (Kuva 2c), jossa on GSM-yhteyden 
mahdollistava  mikrosiru (Wisepill Technologies 
2014). Lääkeannostelija rekisteröi lääkkeenoton 
ja lähettää tiedon välittömästi valmistajan yllä-

pitämään keskushallintosysteemiin, Wisepill 
Web Serveriin. 

Elektronisilla lääkeannostelijoilla on runsaasti 
hyviä puolia hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitou-
tumisen tutkimusmenetelmänä (Osterberg ja Blas-
chke 2005). Ne antavat nykyisistä tutkimusmene-
telmistä täsmällisintä ja yksityiskohtaisinta tietoa 
potilaan lääkkeenottotavoista. Elektronisella lää-
keannostelijalla pystytään havaitsemaan yksilölle 
ominaiset piirteet, kuten säännöllisesti unohtuva 
iltalääkkeen ottaminen, mutta se paljastaa myös 
tahallisen hoitoon sitoutumattomuuden, kuten 
astmainhalaattorin tyhjentämisen juuri  ennen 
lääkärillä käyntiä (Farmer 1999). Menetelmällä 
pystytään havaitsemaan potilaan pitämät lääke-
lomat eli pidemmät ajanjaksot, jolloin lääkkeen-
otto unohtuu, sekä lääkeannosten ylikäyttö (Park 
ym. 2015).  Elektronisen lääkeannostelijan kerää-
mästä tiedosta on suurta hyötyä myös potilaalle 
itselleen, sillä lääkäri voi hyödyntää kerättyä tietoa 
potilaan kanssa käymissään keskusteluissa tukien 
 esimerkiksi potilaan parantunutta lääkkeenottoa  
tai  sitoutumista lääkehoitoon (Lehmann ym. 
2014). Elektronisella monitoroinnilla on kaikkiaan  
pystytty laajentamaan tietämystä potilaiden 
lääkkeiden  ottoon liittyvästä käyttäytymisestä 
(Osterberg  ja Blaschke 2005). 

Elektronisten lääkkeenannostelijoiden suurim-
maksi haitaksi on arvioitu niiden kalleus (Lehmann 
ym. 2014). Menetelmä ei myöskään anna mitään 
varmuutta siitä, onko lääke todellisuudessa nielty 
tai onko lääkettä nielty oikea määrä (Osterberg ja 
Blaschke 2005). Menetelmän käyttö vaatiikin sen, 
että potilasta neuvotaan nielemään lääkitys välittö-

Kuva 2. 
a) Elektroninen lääkeannostelija, MEMScap™ (ict4depression.eu/moodbuster/)
b) Elektronisesti lääkkeenottoa monitoroiva blisterihylsy, Helping Hand®  
    (mwvaardex.com/Products/Data collection/Helping Hand/index.htm)
c) Kannettava elektroninen lääkeannostelija, Wisepill™ (Wisepill Technologies)

a) b) c)
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mästi lääkeannostelijan avauksen jälkeen niin, että 
lääkeannostelijan avauksen ja lääkkeen nielemisen 
välinen yhteys on ehdoton (Lehmann ym. 2014). 
Potilas saattaa arvioida lääkeannostelijan  epäkäy-
tännölliseksi, minkä seurauksena lääkeannokset 
saatetaan siirtää toiseen purkkiin, mikä vääristää 
lääkkeenoton seurannan tuloksia  (Farmer 1999). 
On myös havaittu, että potilaat, joilla on käytössä  
elektroninen lääkeannostelija, kärsivät ahdis-
tuneisuudesta ja masennuksesta, koska heidän 
käyttäytymistään seurataan. Menetelmän yhte-
nä heikkou tena voikin pitää sitä, että se häiritsee 
oleellisesti potilaiden elämää (Lehmann ym. 2014). 
Oraalisten lääkkeiden seurannassa käytettyjen 
MEMS-laitteiden ongelmia ovat laitteissa esiinty-
vät mekaaniset ongelmat, kuten esimerkiksi akun 
häiriöt, potilaiden rikkomat elektroniset kannet 
tai kansien vaurioituminen mikroaaltouunin lä-
heisyydessä (Park ym. 2015). Kuvassa 3 on yhdys-
valtalaisessa, vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa 
käytetty elektroninen lääkeannostelija. Tutkimuk-
sessa selvitettiin potilaiden hoitoon sitoutumista 
kerran päivässä annosteltavaan glaukoomalääki-
tykseen (Boland ym. 2014). 

Kuva 3.  
Glaukoomapotilaiden hoitoonsitoutumis-
tutkimukseen osallistuneille annettiin läpinäkyvä 
muovipullo, joka suljettiin elektronisella 
lääkeannostelijalla (MEMScap, Aardex Group Ltd). 
MEMScAp tallensi päivämäärän ja ajan, jolloin 
potilas otti silmälääkkeen pullosta  
(Boland ym. 2014).  

Lääkemääräysten toimitusten ja uusimisvälien 
seuranta eri potilastiedostojen avulla

Lääkemääräysten toimitusten sekä uusimisten seu-
ranta on hoitomyöntyvyyden tutkimusmenetelmä, 
joka antaa tietoa siitä, onko potilaalle määrätty 

lääke määräys toimitettu apteekista ja kuinka usein 
lääkemääräys uusitaan (Lehmann ym. 2014). Mene-
telmässä hoitomyöntyvyyden mittarina on aikaväli 
ensimmäisestä lääkemääräyksen toimituskerrasta 
arvioituun päivämäärään asti, jolloin lääkkeen tulisi 
loppua ilman sen uusimista. Menetelmää käytettä-
essä saadaan selville potilaan lääkkeiden hallussapi-
tosuhde (engl. medication possession ratio, MPR), 
joka on standardoitu mittari potilaan hallussa ole-
vista reseptillä toimitetuista lääkkeistä. Lääkkeiden 
hallussapitosuhde eli MPR-suhde saadaan lasket-
tua niin, että potilaalle myydyn reseptilääkemää-
rän kattama päivien kokonaismäärä jaetaan sillä 
päivien lukumäärällä, joka olisi pitänyt kulua poti-
laalta lääkkeen ottoon.  Toinen menetelmän avulla 
laskettava mittari on turvattujen päivien suhteelli-
nen osuus (engl. proportion of days covered, PCD). 
PCD lasketaan niin, että päivien lukumäärä, jolloin 
lääkettä on saatavilla potilaalle, jaetaan tutkimus-
ajanjakson päivien kokonaismäärällä. 

Nykyään lääkemääräysten toimitusten ja niiden 
uusimisvälien seuranta on yksi käytetyimmistä 
hoitomyöntyvyyden menetelmistä sekä tutki-
muksessa että potilastyössä (Lehmann ym. 2014). 
Menetelmällä on runsaasti hyviä puolia, joihin 
kuuluvat menetelmän objektiivisuus, tutkimusma-
teriaalin helppo saatavuus sekä menetelmän alhai-
set kustannukset. Menetelmä ei myöskään häiritse 
tutkittavien potilaiden elämää. On arvioitu,  että 
lääke määräysten toimitusten ja niiden uusimisien  
antama tieto potilaan hoitomyöntyvyydestä on 
verrattavissa elektronisten lääkeannostelijoiden  
antamaan arvioon  hoitomyöntyvyydestä. 
Menetelmä  soveltuu hyvin laajoihin retrospek-
tiivisiin tai epidemiologisiin  tutkimuksiin, joissa 
tutkimuksen kohteena on isoja potilasmääriä ja 
tutkimusmateriaalina  on käytössä laajoja potilas-
tiedostoja.

Lääkemääräysten toimitus- ja uusimistietojen 
käytöllä on runsaasti myös heikkouksia hoito-
myöntyvyyden tutkimusmenetelmänä (Lehmann 
ym. 2014). Menetelmää on arvosteltu siitä, että 
se antaa hyvää tietoa lääkkeiden hallussapidosta, 
mutta ei varsinaisesti mitään tietoa lääkkeiden 
käytöstä. Menetelmä ei anna myöskään yksityis-
kohtaisempaa tietoa esimerkiksi unohtuneiden 
lääkeannosten ajasta, muutoksista lääkkeiden 
otossa tai siitä, onko lääkettä ylimalkaan nielty. 
Onkin arvioitu, että menetelmä pystyy antamaan 
vain arvion potilaan lääkkeiden kulutuksesta.
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Kliinisen vasteen määritys potilaan hoito-
myöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen mittarina

Kliinisen vasteen määritys on hoitomyöntyvyyden  
ja hoitoon sitoutumisen tutkimuksessa käytetty 
menetelmä, jossa mitataan sairaudelle ominaista  
määrettä, kuten esimerkiksi verenpainetta, plasman  
kolesterolipitoisuuksia tai HIV-virusten määrää  (Leh-
mann ym. 2014). Kliinisen vasteen määrittäminen  ei 
kuulu käytetyimpiin hoitomyöntyvyyden ja hoitoon 
sitoutumisen tutkimusmenetelmiin, joita ovat poti-
laan oma ilmoitus hoitomyöntyvyydestä, elektroni-
set lääkeannostelijat sekä lääkemääräysten toimitus-
ten ja uusimisvälien seuranta.

Kliinisen vasteen käyttöä hoitomyöntyvyyden 
tutkimusmenetelmänä on arvosteltu siitä, että 
vasteeseen vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin 
pelkästään potilaan hoitomyöntyvyys (Osterberg ja 
Blaschke 2005, Vik ym. 2004, Lehmann ym. 2014). 
Kliiniseen vasteeseen vaikuttavat muun muassa 
lääkityksen sopivuus potilaalle, potilaiden biologi-
set ja geneettiset ominaisuudet sekä potilaan muu 
käyttäytyminen, kuten elintavat (Lehmann ym. 
2014). Edellisten lisäksi vasteeseen voi vaikuttaa 
myös se, missä kliinisen vasteen mittaus suorite-
taan tai kuka kliinistä vastetta mittaa. Erityisesti 
verenpaineen mittauksessa niin kutsuttu valko-
takkiefekti on yleinen ilmiö: lääkärillä mitattaessa 
verenpaine on korkea, mutta itse tehty verenpai-
neen mittaus kotona antaa tyypillisesti alhaisem-
pia arvoja. Yleisesti onkin arvioitu, että kliinistä 
vastetta ei tulisi käyttää ainoana tutkimusmene-
telmänä arvioitaessa potilaan hoitomyöntyvyyttä 
ja hoitoon sitoutumista (Vik ym. 2004). 

Terveydenhuollon ammattilaisen tekemä 
arvio potilaan hoitomyöntyvyydestä ja 
hoitoon sitoutumisesta

Terveydenhuollon ammattilaisen tekemä haas-
tatteluun perustuva arvio potilaan hoitoon sitou-
tumisesta on yksi tapa tutkia hoitomyöntyvyyttä 
(Lehmann ym. 2014). Sitä ei pidetä varsinaisena 
tutkimusmenetelmänä, vaan se on pikemminkin  
oikeansuuntaista signaalia antava arvio potilaan 
hoitomyöntyvyydestä. Hoitomyöntyvyyden arvion 
luotettavuuteen vaikuttaa suuresti potilaan ja 
arviontekijän keskinäinen suhde.

Terveydenhuollon ammattilaisen arvioon pe-
rustuva potilaan hoitomyöntyvyyden selvittä-
minen on ongelmallista, sillä arviointimenetel-

mässä on suuria heikkouksia (Hugen ym. 2002, 
Sajatovic ym. 2010, Kekäle ym. 2014, Lehmann 
ym. 2014). Sajatovic ja hänen tutkimusryhmänsä 
esittävät vuonna 2010 kirjoittamassaan katsaus-
artikkelissa, jossa selvitetään hoitomyöntyvyy-
den tutkimusmenetelmiä psykiatristen sairauk-
sien näkökulmasta, että hoito työtä tekevät eivät 
 onnistu havaitsemaan huonosti hoitoon sitoutu-
neita mielenterveys potilaita. Arviointitapaa on 
myös arvosteltu siitä,  että siltä puuttuu  kokonaan 
 reliabilitetti: terveyden huollon ammattilaisen  
 tekemää arviointia  potilaan hoitomyönty-
vyydestä ei voida toistaa muiden tutkijoiden  
toimesta  tai toisena ajankohtana (Lehmann ym. 
2014). Arviointi tapa johtaa myös helposti hoito-
myöntyvyyden yli- tai aliarviointiin. Kekäleen 
ja työryhmän (2014) tutkimuksessa todettiin 
 lääkäreiden yliarvioivan hoitoon sitoutumista, 
kun verrattiin lääkäreiden tekemää ja potilai-
den haastatteluihin perustuvaa arviota hoitoon 
 sitoutumisesta tyrosiinikinaasihoitoon kroonista 
myeloista leukemiaa sairastavilla.  Hollantilaisessa 
tutkimuksessa erikoissairaanhoitaja puolestaan 
kykeni paremmin arvioimaan HIV-potilaiden 
 hoitomyöntyvyyden kuin hoitava lääkäri (Hugen 
ym. 2002). 

Potilaan läheisten haastatteluun perustuva 
arvio potilaan hoitomyöntyvyydestä

Perheenjäsenien tai muiden läheisten haastatteluun  
perustuva arvio potilaan hoitomyöntyvyydestä ei 
myöskään ole varsinaisesti tutkimusmenetelmä,  
mutta se voi toimia oikeansuuntaisena arviona 
potilaan hoitoon sitoutumisesta (Lehmann ym. 
2014). Läheiseltä saadun tiedon luotettavuuteen  
ja lopulliseen arvioon hoitomyöntyvyydestä 
vaikuttaa  suuresti potilaan ja tietoja antaneen 
läheisen  keski näinen suhde. Arviointitapaa on 
 kritisoitu sen heikosta reliabiliteetista sekä siitä, 
että se antaa helposti  liian myönteisen tai liian 
kielteisen käsityksen potilaan hoitoon sitoutu-
misesta. Lasten  hoito myöntyvyyden tutkimisessa  
vanhempien  tai muiden  lasta lähellä olevien 
henkilöiden,  kuten koulun terveydenhoitajan tai 
opettajan, haastatteleminen  on eräs tapa selvittää 
lasten hoitoon   sitoutumista (Osterberg ja Blaschke 
2005). 
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TRIANGULAATIO HOITO
MYöNTYVYYDEN TUTKIMUKSISSA
Hoitomyöntyvyyden erilaiset tutkimusmenetelmät 
kertovat hoitoon sitoutumisen eri osatekijöistä (Leh-
mann ym. 2014). On arvioitu, että suorien ja epäsuo-
rien menetelmien tai usean epäsuoran tutkimus-
menetelmän yhdisteleminen tutkimuksessa lisää 
tutkimuksen reliabiliteettia sekä validiteettia. 

Triangulaatiosta eli kahden tai useamman toi-
siaan täydentävän tutkimusmenetelmän käytös-
tä on esimerkkinä hollantilainen vuonna 2002 
tehty tutkimus, jossa selvitettiin HIV-infektiota 
kantavien  potilaiden hoitoon sitoutumista prote-
aasi-inhibiittoria sisältävään antiretroviraaliseen 
terapiaan (Hugen ym. 2002). Tutkimuksen tavoit-
teena oli verrata eri hoitomyöntyvyyden tutkimus-
menetelmiä ja niiden antamaa tietoa hoitomyönty-
vyydestä sekä löytää yhdistelmä  menetelmiä, jotka 
soveltuvat kyseisen terapian hoitomyöntyvyyden  
seurantaan.  Hoitomyöntyvyyden tutkimus-
menetelminä olivat elektroninen lääkeannostelija, 
potilaan  kyselylomakkeella antama arviointi hoito-
myöntyvyydestä, potilaspäiväkirjan  käyttö, lääkärin 
sekä erikoissairaanhoitajan arvioinnit,  lääkeaineen 
pitoisuuden mittaukset plasmasta,  lääkeannoksen 
laskenta ja lääkemääräyksen uusimisien  seuranta, 
erikoissairaanhoitajan suorittama  haastattelu sekä 
HIV-virusten määrän  mittaaminen.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että elektroni-
sen lääkeannostelijan käyttö yhdistettynä potilai-
den potilaspäiväkirjan antamiin tietoihin elektro-
nisen lääkeannostelijan käytöstä antoivat  yhdessä 
tarkimman ja yksityiskohtaisimman tiedon  potilai-
den hoitoon sitoutumisen ominaispiirteistä  (Hugen 
ym. 2002). Tulosten perusteella arvioitiinkin,  että 
elektronisen lääkeannostelijan rinnalla kannattaisi 
käyttää potilaspäiväkirjaa, koska  sen antamat lisä-
tiedot parantavat elektronisen lääkeannostelijan 
keräämän tiedon tarkkuutta. 

POHDINTA 
Potilaiden hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitou-
tumisen tutkimuksen suurimpia ongelmia on 
tutkimus alan keskeisten käsitteiden ristiriitainen 
ja selkiytymätön käyttö. Sen seurauksena eri tutki-
musten tuloksia ja niistä tehtyjä päätelmiä on vaikea 
 verrata toisiinsa. Ristiriitainen määritelmien käyttö 
voi helposti  johtaa myös virheellisiin päätelmiin. 

Hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen  
tutkimuksessa on käytössä runsaasti erilaisia 
tutkimus menetelmiä, joilla kaikilla on omat vah-
vuutensa ja heikkoutensa. Käytetyimpiä tutkimus-
menetelmiä ovat nykyään potilaan itsensä antama 
ilmoitus hoitoon sitoutumisesta, elektroniset lääke-
annostelijat sekä lääkemääräysten  toimitusten ja 
uusimisvälien seuranta (Lehmann ym. 2014), kun 
aiemmin lääkeannoksen laskenta  oli käytetyimpiä 
tutkimusmenetelmiä (Farmer 1999). Toistaiseksi ei 
ole olemassa tutkimus menetelmää, jota voisi kut-
sua hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen 
standardimenetelmäksi. Toisaalta  elektronisten 
lääkeannostelijoiden antamaa tietoa  hoitoon sitou-
tumisesta käytetään  nykyisin useissa  tutkimuksissa 
vertailumenetelmänä, johon muiden menetelmien 
antamia tuloksia verrataan. Elektronisten lääkean-
nostelijoiden käyttö on  ilmeisesti saavuttamassa 
standardi menetelmän aseman hoitoon sitoutumi-
sen tutkimuksessa huolimatta siitä, että menetel-
mällä on myös heikkouksia.  Todennäköisesti syynä 
elektronisten lääkeannostelijoiden käyttöön vertai-
lumenetelmänä on se, että elektronisella seuran-
nalla on saatu nykyisin käytössä olevista menetel-
mistä tarkinta ja yksityiskohtaisinta tutkimustietoa 
potilaiden  hoitoon sitoutumisesta.  

Hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen 
tutkimustraditio näyttää nojautuvan vahvasti  kvan-
titatiiviseen tutkimukseen, jossa vahvin tutkimus-
näyttö saavutetaan satunnaistetuilla, kontrol-
loiduilla tutkimusasetelmilla (Agency for Healthcare 
Research and Quality AHRQ 2012, Nieuwlaat ym. 
2014). Viimeisimmissä järjestelmällisissä katsauk-
sissa on todettu, että nykyisin käytössä olevat hoi-
toon sitoutumisen edistämismenetelmät ovat hyvin 
monimutkaisia eivätkä kovin  tehokkaita, jotta lää-
kehoidoista saataisiin  täysi hyöty. Tutkimukseen 
kaivataan uusia  menetelmiä ja tutkimusasetelmia, 
riittävän pitkiä seuranta-aikoja, objektiivisia mit-
tareita ja riittävän suuria tutkimusjoukkoja luo-
tettavan näytön tuottamiseksi potilaille merkityk-
sellisistä kliinisistä hoitotuloksista (Nieuwlaat ym. 
2014). Kuitenkin tutkimusta kannattaisi laajentaa 
myös laadulliseen suuntaan: laadullisilla tutkimus-
menetelmillä voitaisiin saada uudenlaista syvyyttä 
ja monipuolisuutta ymmärrykseemme hoitoon si-
toutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, jopa 
juurisyistä. Perimmiltään kysymyksessä on käyttäy-
tymisen tutkimus (Holmes ym. 2014).
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JOHTOPÄÄTöKSET
Hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen  tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ja muuttujien 
määrittelyjen  ristiriitaisuuksia tulisi selkiyttää,  jotta tutkimuksia kyettäisiin jatkossa vertailemaan  paremmin  
 toisiinsa ja lisäämään niiden luotettavuutta.  Tulevaisuudessa tarvittaisiin selkeät ja kansainvälisesti yhtenäiset  
määritelmät hoito myöntyvyydelle ja siihen liittyville käsitteille.  Triangulaation käyttö hoitomyöntyvyyden 
ja hoitoon  sitoutumisen tutkimisessa on keskeisen tärkeää luotettavien tutkimustulosten saamiseksi. Hoito-
myöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen tutkimuksessa tulisi myös löytää kullekin tutkittavalle sairaudelle 
ja terapialle tutkimusmenetelmien yhdistelmä, joka pureutuisi parhaiten kunkin hoito muodon ominais-
piirteisiin ja ongelmiin.  Lisäksi laadullista tutkimusta tulisi lisätä, jotta hoitoon  sitoutumiseen käyttäytymis-
malleista ja niihin vaikuttavista tekijöistä  saataisiin uudenlaista  tutkimustietoa.   

SUMMARY
Research on compliance and adherence to medications:  
A review on research methodology 

Poor compliance and adherence are global challenges in medication therapies. Medication compliance and 
adherence have been widely studied. According to these studies, approximately 50% of the patients use their 
medicines as prescribed. Poor compliance and adherence are particularly common with long-term therapies. 
This has remarkable human and economic consequences caused by unoptimal therapeutic outcomes and high 
costs to society. The aim of this narrative review was to describe definitions and methods used in medication 
compliance and adherence  research since 1990s. The material primarily consists of peer reviewed reports and 
systematic reviews on medication compliance and adherence.  In addition to the international literature, the 
review applies studies and reviews published in Finland concerning medication compliance and adherence, and 
definitions used.     

Key words: compliance, adherence, research  methods, definitions
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Have you been wondering how we can easily learn and communicate with clinical pharmacist col-
leagues from other Nordic Countries?  It has been now made easy through NNGCP – Nordic Net-
working Group for Clinical Pharmacy. Countries currently involved in NNGCP are Iceland, Den-
mark, Norway, Sweden, Estonia and Finland.

Pohjoismainen 
kliinisen farmasian 
yhteistyöverkosto 

– Nordic Networking Group 
for Clinical Pharmacy (NNGCP)

NNGCP, an annual meeting of Nordic clinical pharmacists (mainly from hospitals) is organized for 
the sixth time in Tartu Estonia, in 3-5th of June 2015. It is held at the same time together with the 
Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference (NSPC). Every year approxima-
tely 60-100 clinical pharmacists willing to develop clinical pharmacy in their home countries get 
together in order to share knowledge and meet colleagues.

The main purpose of the NNGCP is to create a platform where clinical pharmacists from all 
the Nordic Countries, in a friendly and informal atmosphere, can share experiences and discuss 
challenges in everyday clinical pharmacy practice and research projects. Another goal is to provide 
a platform for creating new research projects in collaboration between clinical pharmacists from 
hospitals and academia. 

In previous years various topics have been presented and discussed by clinical pharmacists in the 
annual NNGCP meetings. Last year the NNGCP meeting focused on clinical pharmacy in primary 
health care, psychiatry and antibiotics. Every other year the NNGCP also organizes short country 
update presentations to learn how member countries are developing new clinical pharmacy servi-
ces.
 

Wish to have further information and register for the NNGcP meeting in Tartu?
Send an e-mail to NNGCP contact person in Finland: 
Niina Laine, MSc, Clinical Pharmacy 
E-mail: niina.laine@helsinki.fi

Niina Laine, NNGCP
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