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manumeroon ajankohtaista tietoa rationaalisen lääkehoidon toteutumisesta ja kehittämistarpeista Suomessa eri 
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Sanoista tekoihin
– farmasian aika tulla ulos 
kaapeistaan

PÄÄKIRJOITUS

Dosis-vuosi 2015 on ollut vilkas 
niin kuin koko lääkevuosikin. 
Vilkkauden aiheuttajina ovat 
yhteiskunnassa jylläävät muu-
tosvoimat. Ne on nähty lääke-
alalla pääsääntöisesti kielteisinä. 

Kuitenkin muutoksiin kätkeytyy valtava potenti-
aali: niiden avulla voidaan viedä läpi sellaisia lääke-
hoitoihin ja farmasiaan liittyviä muutoksia, joista 
on puhuttu pitkään ja joita on valmisteltu alan 
sisällä ainakin viimeisen vuosikymmenen ajan. Nyt 
on aika sanoista tekoihin ja aika farmasistien tulla 
ulos kaapeistaan. 

”Kaapista” ulos tulo tarkoittaa apteekeissa sitä, 
että farmasistien on mentävä palveluineen ja asi-
antuntemuksineen sinne, missä avohoidon lääke-
hoito tapahtuu. Sairaaloissa ja muissa laitoksissa 
se tarkoittaa farmasistien siirtymistä lääkkeenja-
kohuoneista potilastyöhön. Loogisena jatkona täl-
le on, että opetuksessa on aika saada farmasian 
opiskelijat oppimaan sinne, missä lääkehoidotkin 
tapahtuvat ja missä potilaat/lääkkeiden käyttäjät 
sekä muut hoitoon osallistuvat ovat. Tämä koskee 
sekä perus- että erikoistumisopintoja.  

Robotiikka on tulossa hoitamaan logistiikkaa: 
samalla farmasistien osaamista ja työaikaa tulisi 
siirtää tehtäviin, joilla varmistetaan turvallinen ja 
rationaalinen lääkehoito eri toimintaympäristöis-
sä. Suomen vahvuutena on erinomaiset näyttöön 
perustuvat tietokannat, joista monessa maassa 
tuskin osataan edes uneksia. Nyt on aika koordi-
noida niiden käyttöä läpi sosiaali- ja terveyden-
huollon. Näin edistykselliset tietokannat voidaan 
hyödyntää tehokkaasti esim. lääkehoitojen riskien 
arvioinnissa sekä potilaskohtaisesti että organisaa-
tioiden toimintaa kehitettäessä. 

Viimeaikaiset tietojärjestelmähankinnat mah-
dollistavat sellaisten edistyneiden lääkehuoltoso-
vellusten käyttöönoton, joista on laaja kokemus 
muista maista. Tällaisissa järjestelmissä on kehitty-
neet ohjelmat: pyörää ei tarvitse lähteä Suomessa 
alusta keksimään. Kansainvälinen yhteistyö mah-
dollistaa muiden hyvistä käytännöistä oppimisen. 
Tässä voivat opiskelijatkin olla erinomaisena apu-
na. Esimerkiksi lääkitysturvallisuutta ja tehok-
kuutta edistävät sähköiset lääkekaapit ovat muu-
alla maailmassa arkipäivää. Siksi on tuskin tarpeen 
odottaa kotimaista vaikuttavuustietoa ennen nii-
den laajaa käyttöönottoa Suomessa.    

Hierarkia ja koordinaation puute ovat keskei-
siä riskitekijöitä potilasturvallisuudessa. Se pätee 
myös lääkitysturvallisuuteen. Esimerkiksi aptee-
keissa ja hoitajien kotikäynneillä nähdään paljon 
hoidollisesti merkittäviä lääkitysongelmia. Niihin 
ei kuitenkaan usein puututa, koska pelätään lääkä-
rin reaktiota, ei haluta häiritä kiireistä lääkäriä tai 
puuttuu mekanismi, jolla voidaan lääkärin kans-
sa käydä neuvottelu potilaan lääkitysongelmista. 
Tästä aiheutuu tekemättä jättämistä, mikä johtaa 
ehkäistävissä oleviin lääkitysriskeihin. Toiminta-
käytäntöjen kehittäminen edellyttää kuitenkin pa-
neutumista ongelmien juurisyihin. 

Nykyinen hallitusohjelma nostaa rationaalisen 
lääkehoidon esille osana sosiaali- ja terveyspalve-
lujärjestelmän uudistusta. Tähän reformitavoit-
teeseen vastatakseen sosiaali- ja terveysministe-
riö on käynnistämässä rationaalisen lääkehoidon 
ohjelmaa. Dosiksen toimituskunta on päättänyt 
kantaa kortensa yhteiseen kekoon kokoamalla ra-
tionaalisen lääkehoidon teemanumeron tulevan 
vuoden ensimmäiseen numeroon (Dosis 1/2016). 
Toimituskunta toivoo rationaalisen lääkehoidon 
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teemaan liittyviä käsikirjoituksia, jotka voivat olla 
alkuperäistutkimuksia, katsausartikkeleita, kehit-
tämishankkeiden kuvauksia tai mielipidekirjoituk-
sia. Tavoitteena on koota ajankohtaista tutkimus-
tietoa rationaalisen lääkehoidon toteutumisesta ja 
kehittämistarpeista Suomessa eri toimintaympä-
ristöissä. Käsikirjoituksia otetaan vastaan arvioi-
tavaksi 15.1.2016 saakka sähköpostitse osoitteeseen 
dosis@farmasialiitto.fi. Käsikirjoituksia voi lähet-
tää myöhemminkin muissa Dosiksen numeroissa 
julkaistavaksi. 

Dosiksen ensimmäinen vuosikerta open access –
julkaisuna on valmistumassa. Tähän vuosikertaan 
mahtuu kansainvälinen teemanumero (2/2015) 
sekä teemanumero kasvirohdosvalmisteista ja me-
neillään olevasta tutkimuksesta, jolla kasveista py-
ritään löytämään uusia lääkkeitä (3/2015). Tässä 
vuoden viimeisessä numerossa on miniteema bio-
lääketieteellisestä etiikasta, jonka on koonnut uusi 
toimituskuntamme jäsen dosentti Anneli Ritala. 
Biopankit ja uudet terapiat avaavat aivan uuden-

laisia mahdollisuuksia hoitaa sairauksia, mutta sa-
malla ne tuovat uutta tutkimuseettistä pohditta-
vaa. Tässä numerossa on useita mielenkiintoisia 
katsauksia ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, 
kuten eliniän pidentämisen etiikka, synteettisen 
biologiaan liittyvät turvallisuusriskit sekä addikti-
oiden hoito ja tutkimus eettisfilosofisesta näkökul-
masta tarkasteltuna. Näissä teemoissa ja artikke-
leissa heijastuu farmasian monialaisuus ja tärkeys 
tarkastella lääkehoitojen kehitystä ja toteutusta 
monitieteisesti. Tieteellisiin näkökulmiin kuuluu 
vahvasti myös yhteiskunnalliset tieteet etiikasta ja 
filosofiasta lähtien.   

On aika kiittää kaikkia kirjoittajia, vertaisarvioi-
jia,  yhteistyötahoja ja Dosiksen lukijoita – on ollut 
ilo tehdä Dosista yhdessä.    

→Marja Airaksinen
professori, FaT
päätoimittaja 
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Eliniän pidentämisen etiikkaa

→Rosa Rantanen
VTM, tohtorikoulutettava (filosofia)
Turun yliopisto 
rprant@utu.fi

TIIVISTELMÄ 

Ihmisen  keskimääräinen elinajanodote on maailmanlaajuisesti pidentynyt huomattavasti viimeisten noin 
viidenkymmenen vuoden aikana lähinnä terveydenhuollon kehityksen ja yhteiskunnallisten ratkaisujen 
avulla. Jotkut uskovat, että tieteen edistys voi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa satojen tai tuhansien vuo-
sien pituisen elämän. Uusien lääketieteellisten menetelmien, lääkkeiden ja teknologioiden kehittyessä 
bioetiikka pyrkii etsimään mahdollisia vastauksia kuolemaan, kuolemattomuuteen ja eliniän pidentämi-
seen liittyviin kysymyksiin. Vaikka monet näistä kysymyksistä ovat varsin teoreettisia, pohditaan aihee-
seen liittyen myös käytännön eettisiä haasteita. Näihin lukeutuvat muun muassa erilaisten teknologioi-
den ja lääkehoitojen tutkimuksen etiikka, terveydenhuollon järjestelyjen tasa-arvo sekä elämän laadun 
takaaminen.   

Avainsanat: elinikä, elinajanodote, eliniän pidentäminen, etiikka, bioetiikka, kantasolut
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ELINIÄN PIDENTÄMISESTÄ 
Ihmisen elinajanodote on pidentynyt viime vuosi-
kymmeninä huomattavasti, ja keskimäärin eläm-
mekin nykyisin pidempään kuin koskaan ennen. 
Suomessa vastasyntyneen elinajanodote on vuonna 
2014 ollut naisilla noin 84 vuotta ja miehillä noin 78 
vuotta (Suomen virallinen tilasto 2014). Kuitenkin 
ihmisen maksimielinikä on pysynyt samana, 120 
vuoden paikkeilla, satojen vuosien ajan. Vaikka elin-
ajanodote nousee tilastollisesti, ei vielä ole tiedossa, 
miten pystyisimme elämään satojen tai tuhansien 
vuosien ajan. Tämä johtuu siitä, että emme aina-
kaan toistaiseksi tunne tai kykene manipuloimaan 
ikääntymisen biologista prosessia riittävästi, vaikka 
pystymmekin vaikuttamaan moniin sairauksiin ja 
vaivoihin. Lääketieteen teknologioiden avulla pyri-
tään kuitenkin parantamaan ymmärrystämme bio-
logista ikääntymisprosessista, mikä saattaa lopulta 
mahdollistaa prosessin manipuloinnin ja ikäänty-
misen – ja samalla kuoleman – lykkäämistä.   

Filosofian alan väitöskirjassani tarkastellaan 
huomattavaan eliniän pidentämiseen liittyviä eet-
tisiä kysymyksiä. Vaikka aiheeseen liittyvä filoso-
finen kirjallisuus on usein luonteeltaan erittäin 
teoreettista ja alakohtaista, otetaan nykyisessä bio-
eettisessä keskustelussa huomioon myös esimer-
kiksi lääketieteellisen tutkimuksen viimeaikaisia 
tuloksia sekä julkisessa ja poliittisessa keskuste-
lussa käytettäviä argumentteja. Eliniän pidentä-
misen etiikka on sidoksissa muun muassa kuole-
man filosofiaan, uusien teknologioiden etiikkaan 
sekä terveydenhuollon etiikkaan. Aihe onkin mo-
nipuolisuutensa vuoksi tutkijalle niin antoisa kuin 
haastavakin. Oma tutkimukseni on filosofisen kir-
jallisuuden analyysia: eliniän pidentämiseen liitty-
vien argumenttien kriittistä kartoittamista ja arvi-
ointia.

Kuolemattomuus on kiehtonut ihmisiä jo tuhan-
sien vuosien ajan, ja aihetta on pohdiskeltu niin fi-
losofian, uskonnon kuin taiteenkin parissa. Kuo-
lemattomuus on lupaus kuoleman välttämisestä, 
mahdollisuudesta irtautua elämämme rajallisuu-
desta. Toisaalta kuolemattomuus herättää monissa 
pelkoa siinä missä kuolemakin. Kuolemanpelko ei 
esimerkiksi antiikin filosofi Epikuroksen (341–270 
eaa.) mukaan ole rationaalista: kun kuolemme, ke-
tään ei ole jäljellä kokemassa nautintoa, tuskaa tai 
”kuolleena olemista”. Tällainen näkemys sopii hy-
vin yhteen luonnontieteellisen ajattelun kanssa, 
mutta ei välttämättä auta kuolemanpelkoon hen-

kilökohtaisella tasolla. Vaikka tiedämme, että kuo-
lema on osa elämää ja kohtaa lopulta meistä jokai-
sen, on ajatusta oman olemassaolon loppumisesta 
vaikea sisäistää. Kun pohditaan eliniän pidentä-
mistä eettisestä näkökulmasta, keskiöön nousee 
usein eräänlainen paradoksi: emme halua kuolla, 
mutta emme myöskään elää ikuisesti. 

Omassa työssäni olen puhunut erilaisille yleisöil-
le kuolemasta, kuolemattomuudesta ja eliniän pi-
dentämisestä. Usein kysyn, kuinka moni yleisössä 
haluaisi elää ikuisesti, jos kyseessä olisi jokseenkin 
terve ja merkityksellinen elämä. Vain erittäin pieni 
osa vastaa myöntävästi tähän kysymykseen. Sen si-
jaan mitä lähemmäs nykyistä keskimääräistä elin-
ikää tullaan, sitä valmiimpia ihmiset ovat hyväksy-
mään ajatuksen. Esimerkiksi ajatus 200-vuotiaaksi 
elämisestä on huomattavasti suositumpi kuin aja-
tus 10 000 -vuotiaaksi elämisestä. Tämä ei toki ole 
tieteellinen tulos. Silti on kiinnostavaa huomata, 
kuinka monet ihmiset suhtautuvat eliniän piden-
tämiseen positiivisesti, kun puhutaan kymmenis-
tä tai sadoista vuosista, mutta vastustavat ajatus-
ta ikuisesta elämästä, jonka niin usein ajatellaan 
kiehtovan meitä.

Aiemmin mainitut syyt ovat pitkälti sidoksis-
sa argumentteihin, joiden avulla voimme arvioi-
da erilaisia kantoja eliniän pidentämiseen ja kuo-
lemaan henkilökohtaisesta näkökulmasta. Tämän 
lisäksi on muistettava, että mikäli saatavilla olisi 
keino elää tuhansia vuosia, seuraisi tästä monen-
laisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutok-
sia. Bioeetikot ovat arvioineet muun muassa sitä, 
onko oikeudenmukaista, että tällainen radikaa-
li hoito olisi olemassa ilman, että kaikilla maail-
man ihmisillä olisi yhtäläinen mahdollisuus päästä 
käyttämään sitä. On myös pohdittu, onko ympä-
ristön näkökulmasta hyväksyttävää, että eläisim-
me yhä pidempään ja runsaslukuisimpina maapal-
lolla, jonka kantokyky on jo nykyisellään ylittynyt. 
Lisäksi voidaan pohtia, millä tavoin eliniän huo-
mattava pidentäminen muuttaa ihmisen olemusta 
lajina ja onko eettisesti hyväksyttävää manipuloi-
da perustavanlaatuisia ominaisuuksiamme lääke-
tieteen avulla. 

LÄÄKETIEDE JA ELÄMÄNTAVAT 
ELINIÄN PIDENTÄMISESSÄ 

Tämän lehden lukijoille on toki kiinnostavaa, mil-
laisia sidoskohtia erilaisten eliniän pidentymiseen 
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mahdollisesti liittyvien lääkehoitojen tutkimuksella 
ja kehittämisellä on farmasiaan. Vaikka erilaiset lää-
kehoidot vaikuttavat osaltaan elämämme pituu-
teen, ei niiden avulla tällä hetkellä ole varsinaisesti 
mahdollista puuttua itse ikääntymisen biologiseen 
mekanismiin. Tämä taas olisi välttämätöntä, mikäli 
haluamme elää huomattavasti pidempään kuin 
noin 120 vuotta. Apteekeissa ja nettikaupoissa on 
saatavilla lukuisia tuotteita, joissa viitataan pitkä-
ikäisyyteen. Kyseessä on kuitenkin markkinointi-
keino ja usein vieläpä varsin ulkoisiin asioihin liit-
tyvät tuotteet, kuten kosmetiikka. Vastaavasti 
etenkin esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla on 
olemassa tuotteita, jotka lupailevat suuria vaiku-
tuksia, mutta joiden tehokkuudesta ei ole olemassa 
tieteellistä näyttöä. 

Ei ole selvää, millaisin keinoin elinikää tule-
vaisuudessa mahdollisesti pidennetään. Toden-
näköistä on, että se tulisi olemaan seurausta eri-
laisten hoitojen ja toimepiteiden yhdistelmästä. 
Lisäksi elämän pituuteen tietysti vaikuttavat mo-
net ulkoiset tekijät sekä yksilön elämäntavat. Hy-
viä saatavilla olevia keinoja, jotka liittyvät tervee-
seen ja pitkään elämään ovat vaikkapa terveellinen 
ruokavalio, maltillinen päihteiden käyttö, liiallisen 
stressin välttäminen ja liikunnallinen aktiivisuus. 

Edellä mainitut keinot ovat pitkälti yksilön it-
sensä henkilökohtaisia valintoja, mutta yleises-
ti ottaen merkittävimpiä tekijöitä eliniän tilastol-
lisen pituuden määrittymisessä ovat poliittiiset ja 
yhteiskunnalliset olosuhteet. Ne voivat olla avuk-
si pitkän ja terveen elämän saavuttamisessa, mutta 
eivät johda huomattavaan eliniän pidentämiseen. 
Luonnontieteellisissä julkaisuissa ja populaarijul-
kaisuissa (aikakauslehdet, tiededokumentit) elin-
iän pidentyminen liitetään lääketieteen uusimpiin 
edistysaskeliin sekä visioihin tulevaisuudessa ta-
pahtuvasta edistyksestä. Kuitenkin merkittävim-
mät tekijät keskimääräisen elinajanodotteen pi-
tenemisessä viime vuosikymmenten aikana ovat 
olleet sosiopoliittisia. Erityisesti lapsikuolleisuu-
den lasku monilla alueilla on vaikuttanut eliniän-
odotteen nousuun maailmanlaajuisesti. Tämä on 
seurausta muun muassa perusterveydenhuollon ja 
koulutuksen kehittymisestä ja muista yhteiskun-
nallisista ratkaisuista. Korkean lapsikuolleisuu-
den alueilla tilastollinen elinajanodote on yleensä 
alhainen, mutta kannattaa huomata, että aikui-
sikään elävät ihmiset elävät kuitenkin huomatta-
vasti pidempään kuin tästä voisi päätellä. Lapsi-

kuolleisuuden lisäksi eliniän pituuteen vaikuttavat 
tilastoissa muun muassa konfliktit, tartuntatau-
tien esiintyminen ja hoitomahdollisuudet sekä ta-
sa-arvo eri väestöryhmien välillä.  

Vaikka elinajanodotetta (engl. life expectancy) 
voidaan pidentää huomattavasti ilman uusia tek-
nologisia ratkaisuja, on ihmislajin keskimääräi-
sen eliniän (engl. lifespan) nostaminen todellinen 
haaste tutkijoille. Tämä johtuu siitä, että tervees-
säkin kehossa alkaa jossakin kohtaa vääjäämättä 
biologisen vanhenemisen prosessi, jonka seurauk-
sena solut lakkaavat uusiutumasta ja josta vähitel-
len seuraa koko kehon rappeutuminen ja kuolema 
viimeistään noin 120 vuoden ikäisenä. Ikäänty-
miseen liittyvä luonnontieteellinen tutkimus ei 
yleensä liity varsinaiseen kuolemattomuuden tai 
tuhatvuotisen elämän tavoitteluun, vaan pikem-
minkin terveen eliniänodotteen pidentämiseen 
ikääntymiseen liittyvien sairauksien ja vaivojen 
hoitamisen avulla. Biologiassa vanhenemisen pro-
sessia tutkitaan erityisesti gerontologian alalla.

KANTASOLUTUTKIMUTKIMUS:  
APUA ELINIÄN PIDENTÄMISEEN?  

Eräs potentiaalinen tapa ymmärtää ja manipu-
loida biologista vanhenemisprosessia sekä ikään-
tymiseen liittyviä sairauksia on kantasolututki-
mus. Sekä etiikan että lääketieteen kannalta on 
kuitenkin tärkeää määritellä, millaisista kanta-
soluista puhumme. Kantasoluihin liittyy lukuisia 
eettisiä ongelmia, joista kaikkia ei ole mahdollista 
käsitellä tässä yhteydessä, mutta voimme keskittyä 
joihinkin keskeisiin kysymyksiin. On myös tärkeää 
erottaa, että puhumme nyt ihmisen kantasoluilla 
tehtävästä tutkimuksesta, vaikka muidenkin lajien 
soluja käytetään toki tutkimukseen. Osa kanta-
solututkimukseen liittyvistä eettisistä kysymyk-
sistä liittyy solujen alkuperään, osa niiden ominai-
suuksiin ja osa käyttötarkoitukseen. Alkuperään 
liittyviä kysymyksiä pohditaan muun muassa sil-
loin, kun ihmisen alkion kantasoluja halutaan 
käyttää tieteellisiin tutkimuksiin. Ominaisuuksista 
on keskusteltu vaikkapa silloin, kun on epäselvää, 
voiko solujen manipulointi mahdollisesti johtaa 
esimerkiksi niiden syöpäriskiä lisäävään käyttäy-
tymiseen. Käyttötarkoitus herättää eettisiä kysy-
myksiä esimerkiksi liittyen solujen säilyttämiseen 
biopankeissa ja niiden käyttämiseen tutkimuk-
sissa, sekä solujen käyttämiseen ihmistä radikaa-
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listi muokkaavien uusien lääketieteen teknologi-
oiden kehittelemiseen.

Kantasoluilla on kyky lisääntyä eli tuottaa uu-
sia kantasoluja, minkä vuoksi niitä voidaan käyttää 
uudenlaisten hoitojen kehittämiseen. Totipotent-
ti kantasolu pystyy muodostamaan kokonaisen 
uuden organismin. Tällaisia soluja ovat hedel-
möittyneet munasolut sekä niiden varhaiset ja-
kautumisasteet. Koska totipotenteilla soluilla on 
potentiaalia muodostaa kokonainen elävä yksi-
lö, niiden tutkimus on tarkkaan säädeltyä ja eet-
tisesti arkaluontoista. Eliniän pidentämisen, kuten 
muidenkin mahdollisten tulevaisuuden mahdolli-
suuksien, kannalta kiinnostavia ovat pluripotentit 
kantasolut, joilla on kyky tuottaa kaikkia kudoksia. 
Vain osa kantasoluista on kuitenkin pluripotent-
teja. Esimerkiksi ihosolut ovat kantasoluja, mutta 
niiden avulla on viime vuosiin asti voitu tuottaa ai-
noastaan uusia ihosoluja, ei muita kudostyyppejä. 

Pluripotentteja soluja ovat muun muassa em-
bryooniset kantasolut, alkion kantasolut, joita saa-
daan tyypillisesti keinohedelmöitysprosesseista 
ylijääneistä alkioista. Jokaisen maan lainsäädän-
nöstä riippuen ihmisen embryoonisia kantasoluja 
voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen, joskin 
usein ainoastaan tiukkoja säädöksiä noudattaen. 
Suomessa alkioiden käyttö tutkimuksiin on sallit-
tu tietyin ehdoin ja luovuttajien antamalla suostu-
muksella. Solujen käyttöä lääketieteessä käsittelee 
esimerkiksi laki ihmisen elimien, kudoksien ja so-
lujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001). Suomi 
on myös allekirjoittanut niin sanotun Oviedon so-
pimuksen eli yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen 
alalla (Suomen säädöskokoelma 24/2010). Sopi-
muksessa muun muassa kielletään ihmisalkioiden 
luominen tutkimustarkoituksiin. Muista Euroo-
pan maista esimerkiksi Saksassa ihmisen alkiois-
ta peräisin olevilla kantasoluilla tehty tutkimus on 
sallittua vain erittäin harvoissa tapauksissa. Toi-
saalta vaikkapa Ison-Britannian lainsäädäntö sen 
sijaan rajoittaa alkiosolujen käyttöä huomattavasti 
vähemmän (muun muassa www.eurostemcell.org). 

Lainsäädäntö vaikuttaakin suuresti siihen, missä 
maissa tutkimusta pääosin toteutetaan. Kannattaa 
myös muistaa, että monenlaista kantasolututki-
musta toki tehdään myös muiden lajien embryoo-
nisilla kantasoluilla, jotka kuitenkaan eivät yleen-
sä aiheuta yhtä intohimoista moraalista väittelyä 
kuin ihmisten kantasolujen käyttö. 

Ihmisen embryoonisiin kantasoluihin liityen on 
käyty ja käydään jatkuvasti kiihkeää eettistä kes-
kustelua. Tämä johtuu pääosin erimielisyyksis-
tä siitä, millainen moraalinen status alkiolla aja-
tellaan eri kehitysvaiheessa olevan. Embryooniset 
kantasolut otetaan talteen kehityksen alkuvaihees-
sa, jolloin biologian näkökulmasta kyseessä on pi-
kemminkin joukko soluja kuin ihmisen alkio. Etii-
kan tai uskonnon näkökulmasta ei kuitenkaan ole 
selvää, mikä tällaisen solumuodostuman moraali-
nen status on, sillä periaatteessa niistä jokaisella 
on oikeissa olosuhteissa potentiaali kehittyä ihmi-
seksi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tutkimus 
on tarkoin säädeltyä ja että se tehdään aina labo-
ratorio-olosuhteissa, ei koskaan embryoonisilla so-
luilla, jotka ovat naisen kehossa (in vitro, ei in vivo).

Viime vuosina tutkimuksessa on käytetty yhä 
enemmän niin kutsuttuja iPS-soluja, indusoituja 
pluripotentteja kantasoluja. Lyhenne iPS tulee sa-
noista induced pluripotent stem cell, millä viitataan 
solun kehityksen ”taaksepäin kääntämiseen”. In-
dusoitujen pluripotenttien kantasolujen menetel-
män kehitti vuonna 2012 japanilainen Shinya Ya-
manaka (Yamanaka 2012), joskin samankaltaista 
menetelmää kehiteltiin yhtä aikaa useammassa la-
boratoriossa. Yamanaka sai tästä hyvästä Nobelin 
lääketieteen palkinnon samaisena vuonna (www.
nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laurea-
tes/2012/yamanaka-facts.html). Menetelmän avul-
la esimerkiksi ihosolu, joka yleensä pystyy tuot-
tamaan vain ihosoluja, pystytään muuttamaan 
pluripotentiksi kantasoluksi, joka puolestaan tuot-
taa kaikkia kudostyyppejä. Tämä merkitsee, että 
tietyn hoitomenetelmän tai toimenpiteen kehittä-
miseksi ei välttämättä tarvitse enää etsiä tietynlai-
sia solunäytteitä, esimerkiksi ihosoluja, eikä käyt-
tää ihmisen embryoonisia kantasoluja. IPS-solut 
ovat nimensä mukaisesti pluripotentteja, kuten al-
kion kantasolut, mutta niiden alkuperään liittyy 
vähemmän perustavanlaatuisia eettisiä kysymyk-
siä kuin embryoonisten solujen käyttöön. IPS-so-
lujen ajatellaan olevan potentiaalinen väline elin-
ikää pidentävien menetelmien kehittämiseen. 
IPS-solujen avulla voidaan esimerkiksi luoda erilai-
sia ”varaosia” vahingoittuneen kudoksen tilalle tar-
peen mukaan helpommin kuin muiden, rajatum-
piin käyttötarkoituksiin sopivien, solujen avulla. 
Usein uudenlaisten kantasoluhoitojen ajatellaan 
olevan osa niin kutsuttua uudistavaa eli regenera-
tiivista lääketiedettä. 
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UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN ETIIKKAA 

Vaikka iPS-soluihin ei liity olennaisesti esimerkiksi 
kysymys oikeudesta käyttää ihmisen alkion kanta-
soluja, jäljelle jää lukuisia eettisiä kysymyksiä. Tämä 
pätee myös muihin uusiin ja kehitteillä oleviin (lää-
ketieteen) teknologioihin. Uudet ideat ja ratkaisut 
tuovat mukanaan uusia eettisiä haasteita etenkin 
silloin, kun muokkaamme ihmisen kehoa ennen-
näkemättömillä tavoilla. Bioetiikan tutkijat ovat jo 
parin vuosikymmenen ajan keskustelleet ihmisen 
parantelun (human enhancement)  käsitteestä. Ihmi-
sen parantelulla tarkoitetaan lyhyesti sanottuna 
ihmisen ominaisuuksien parantamista normaalin 
tason yläpuolelle. ”Normaali” on kuitenkin käsit-
teenä monimutkainen, ja se ymmärretään huma-
nistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla usein 
hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi lääketieteessä tai 
farmasiassa. 

Normaalia voidaan esimerkiksi ajatella tilastolli-
sena keskiarvona tai toisaalta kulttuurisesti värit-
tyneenä, normatiivisena käsitteenä. Voidaan esi-
merkiksi väitellä siitä, onko normaalia parannella 
ihmistä vai olisiko normaalia sittenkin pyrkiä pi-
tämään olemuksemme samana kuin ennen. Osa 
ihmisistä kokee ihmisen ominaisuuksien, kuten 
älykkyyden, voiman tai oppimiskyvyn, parante-
lun ”epänormaalina” tai ”luonnottomana”. Toisaal-
ta meillä on nykyään käytössämme teknologioita, 
joista ei olisi vaikkapa 1800-luvulla osattu unek-
siakaan ja jotka moni tuohon aikaan elänyt oli-
si varmasti kokenut epänormaaleina. Nykypäi-
vän tutut apuvälineet, kuten vaikkapa silmälasit 
tai sydämentahdistimet ovat historiallisesti uusia 
ja muokkaavat huomattavasti ihmisen toiminta-
kykyä. Monesti epäluulo uusia ratkaisuja kohtaan 
hälvenee ajan myötä ja uudet, mullistavat keksin-
nöt sulautuvat osaksi arkipäivää. 

Esimerkiksi bioeetikko Nick Bostrom on puhu-
nut ihmisen paranteluun liittyen vallitsevan asian-
tilan suosimisesta (status quo bias), psykologisesta 
ilmiöstä, joka saa meidät suosimaan nykyistä toi-
mintatapaa tai asiaintilaa muiden ylitse (mm. Bo-
strom ja Ord 2006). Joskus tällainen ajattelu estää 
meitä arvioimasta omaa kantaamme kriittisesti. 
Tästä ei kuitenkaan seuraa, etteikö uusiin tekno-
logioihin liittyviä riskejä ja eettisiä kysymyksiä tu-
lisi pohtia vakavasti. Eliniän pidentämiseen liittyvä 
keskustelu yhdistetään usein juuri ihmisen paran-
telua käsittelevään kirjallisuuteen. Taustalla on 

ajatus siitä, että kuten muutkin parantelun muo-
dot, eliniän pidentäminen huomattavasti muut-
taa ihmisen olemusta jollakin olennaisella tavalla, 
joka ei ole ominaista sairauksien ja vaivojen hoita-
miselle. Parantelu asetetaankin usein vastapariksi 
juuri hoidon kanssa. Esimerkiksi filosofi Norman 
Danielsin tunnetun näkemyksen mukaan hoidon 
tavoite on ihmisen normaalin toimintakyvyn pa-
lauttaminen, kun taas parantelu nostaa ihmisen 
ominaisuudet normaalin toimintakyvyn yläpuolel-
le (esim. Daniels 2000). 

Vaikka moni yhdistää eliniän pidentämisen ih-
misen paranteluun, suhtaudun itse tähän näkökul-
maan varauksella. Ihmisen parantelusta käytävään 
eettiseen keskusteluun liittyy valtavasti kysymyk-
siä, jotka ovat erittäin monimutkaisia, eivätkä vält-
tämättä oleellisia, kun puhutaan siitä, onko elä-
män pidentyminen tavoiteltavaa. Toisin sanoen 
ihmisen parantelusta käytävään keskusteluun liit-
tyy runsaasti epäselviä käsitteitä ja argumentaatio-
ta, joka ei välttämättä ole (mutta voi olla) sidok-
sissa eliniän pidentämiseen. Näitä käsitteellisiä 
vaikeuksia on turha tuoda eliniän pidentämisestä 
käytävään keskusteluun, ellei se ole välttämätöntä. 
Kun puhutaan eliniän huomattavasta pidentämi-
sestä, liikutaan usein erittäin hypoteettisella tasol-
la. Vaikka on totta, että luonnontieteissä on saatu 
lupaavia tuloksia elinikää mahdollisesti pidentä-
vistä ratkaisuista, ei filosofeilla aina ole halua – tai 
tarvettakaan – tarkastella eettisiä kysymyksiä pel-
kästään empiirisiin faktoihin perustuen. Sen sijaan 
rakennamme argumentaatiota ajatuskokeiden ja 
olettamien varaan. Tällainen menetelmä on osa fi-
losofiaa, mutta käytännönläheisen bioetiikan roo-
li on hieman erilainen kuin useiden muiden filoso-
fian osa-alueiden. Tämä pätee etenkin silloin, kun 
halutaan tarjota apuvälineitä esimerkiksi poliitti-
seen päätöksentekoon tai lääketieteen ammatti-
laisten tarpeisiin. 

Yksi syy sille, että eliniän pidentäminen voi-
daan nähdä erilaisena asiana kuin ihmisen tietty-
jen ominaisuuksien parantaminen on se, että ei ole 
selvää, mitä parannellaan silloin, kun ihmisen elä-
mä pidentyy. Vaikka ominaisuudet kuten älykkyys, 
voima tai kognitiiviset kyvyt eivät nekään toki ole 
yksiselitteisesti määriteltävissä, voidaan niiden ke-
hitystä mitata erilaisilla testeillä. Eräässä tutki-
muksessa on esimerkiksi todettu, että istuttamalla 
hiirten aivoihin ennen syntymää tiettyjä ihmisen 
soluja, hiiristä pystytään kehittämään normaalia 
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älykkäämpiä (Han ym. 2013). Näiden hiirten älyk-
kyyttä mitattiin vertaamalla niitä manipuloimat-
tomiin hiiriin. Hiirten, joiden aivoihin oli istutet-
tu ihmisen soluja, todettiin suoriutuvan oppimista 
vaativista testeistä paremmin kuin verrokkiryhmi-
en hiiret. Myös elämän pituutta voidaan tietysti 
mitata, mutta ei ole selkeää, että tässä on kyse jon-
kin ominaisuuden parantumisesta vaan ennem-
minkin jatkumisesta. Elämän pituuteen vaikut-
tavat monet tekijät, kuten yleinen terveydentila, 
vaikeat sairaudet, ikääntyminen, terveydenhuol-
lon saatavuus, elämäntavat sekä taloudelliset te-
kijät. Pelkästään lääketieteen näkökulmastakin on 
vaikea nimetä yksittäistä tekijää (verrattuna vaik-
kapa soluihin, jotka älykkyystutkimuksessa pystyt-
tiin nimeämään), joka toimisi elämää pidentävänä 
ratkaisuna kaikilla ihmisillä. Vaikka tällainen rat-
kaisu olisikin, ei ole selvää, mitä silloin paranteli-
simme. Onko elossa oleminen samanlainen kyky 
kuin vaikkapa älykkyys tai nopeus? Näin ei vaikut-
taisi olevan, sillä elossa pysyminen on pikemmin-
kin perustavanlaatuinen ominaisuus, joka yksilöllä 
tietyllä hetkellä joko on tai ei. 

ELÄMÄN LAATU  

Kuten aikaisemmin kirjoitin, elämän pituuteen liit-
tyy paradoksaalinen ajatus siitä, että emme halu-
aisi kuolla, mutta emme myöskään elää ikuisesti. 
Toki tämän on yleistys ja eräät ihmiset kuvailevat 
olevansa valmiita kuolemaan, osa taas liputtaa kuo-
lemattomuuden puolesta. Moni kuitenkin suhtau-
tuu ikuiseen elämään varauksella. Elämän pituus 
on aina sidoksissa elämän laatuun. Kukaan, edes 
villeimmät kuolemattomuudesta haaveilevat visio-
näärit, eivät tavoittele pelkästään lisää pituutta elä-
määnsä. Kyseessä on sen sijaan halu pidentää hyvää, 
tervettä tai merkityksellistä elämää. 

Se, mitä tällainen elämä todellisuudessa on, on 
toki vaikeasti määriteltävissä. Usein fyysisistä tai 
psykologisista sairauksista tai vammoista kärsivi-
en ihmisten elämä tuntuu heistä aivan yhtä merki-
tykselliseltä kuin ”terve” elämä. Toisaalta ruumiil-
lisesti hyvinvoiva, varakas ihminen saattaa tuntea 
elämänsä sisällöttömäksi ja harkita jopa sen päät-
tämistä oman käden kautta. Tärkeää elämän mer-
kityksellisyyden muodostumisessa onkin yksilön 
oma kokemus. Merkityksellisyyttä tuovat muun 
muassa perhe ja läheiset, työ, harrastukset, unel-
mat ja tavoitteet, ei vain fyysinen tai psykologi-

nen kyvykkyys. Tästä ei tietysti myöskään seuraa, 
että esimerkiksi fyysisesti rajoittunut elämä oli-
si automaattisesti hyvää: moni kokee sairauden 
tai vammautumisen raskaana taakkana. Etenkin 
ikääntyneet ihmiset joutuvat vaikkapa suomalai-
sessa yhteiskunnassa usein elämään pitkään vai-
keiden sairauksien kanssa. Monet tilastot osoitta-
vat, että vaikka keskimääräinen eliniänennuste on 
nousussa, ihmiset elävät keskimäärin yhä pidem-
piä aikoja erilaisista sairauksista ja vammoista kär-
sien. Tämän vuoksi on ehdotettu, että hyvinvointia 
voidaan nykyisin mitata paremmin keskimääräi-
sen terveen eliniänennusteen kuin pelkän keski-
määräisen eliniänennusteen avulla (Salomon ym. 
2012). 

Vaikka moni suhtautuu epäluuloisesti tuhansi-
en vuosien mittaiseen elämään, moni tuskin vas-
tustaa esimerkiksi ajatusta laitoshoidossa ole-
vien ikäihmisten hyvinvoinnin parantamisesta. 
Lukuisat ihmiset kärsivät ikääntymiseen liittyvistä 
sairauk sista, kuten syövästä tai muistisairauksista, 
mikä heikentää elämänlaatua huomattavasti elä-
mämme loppuvaiheessa. Esimerkiksi Alzheimerin 
tautiin liittyy (aiheellinen) pelko autonomian me-
nettämisestä ja oman persoonallisuuden kadotta-
misesta, jolloin ihminen kokee menettävänsä pal-
jon muutakin kuin osan fyysisestä tai henkisestä 
hyvinvoinnistaan. Hyvä tavoite eliniän pidentämi-
seen liittyen onkin nimenomaan mahdollistaa ter-
veenä eläminen mahdollisimman pitkään, terveen 
elinajanodotteen pidentäminen. Tällöin ei kui-
tenkaan vielä puhuta kovin huomattavasta elin-
iän pidentämisestä. Katsaus (huomattavan) pitkää 
elinikää koskeviin eettisiin kysymyksiin tuottaa 
yleisesti ottaen enemmän kysymyksiä kuin vasta-
uksia. Eräs asia kuitenkin paljastuu erilaisia etii-
kan argumentteja tarkastellessa: minkälaisia tek-
nologioita onnistuimmekaan kehittämään tai mitä 
sitten päädyimmekään pitämään eliniän sopivana 
pituutena, keskiössä on oltava merkityksellisen, 
laadukkaan elämän tavoittelu. 
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ENGLISH SUMMARY
Ethics of Life Extension

The average life expectancy has increased by tens of years during the last five decades. This is mainly due 
to improvements in healthcare and societal solutions. Some also believe that science might enable us to 
live hundreds, or even thousands, of years in the future. As new medical treatments, pharmaceuticals and 
technologies are being developed, bioethics is looking for answers to questions related to death, immor-
tality and life extension. Many of these questions are highly theoretical by nature but there are also prac-
tical ethical challenges that we need to meet. These include, for example, ethics of technologies and med-
icine, equality in healthcare arrangements, and guaranteeing quality of life.  
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tietoa ja tilastoja elinajanodotteesta.

Lisätietoa kantasoluista ja niihin liittyvistä 
säädöksistä löytyy muun muassa sivustolta  
http://www.eurostemcell.org/
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TIIVISTELMÄ
Synteettisen biologian herättämien eettisten kysymysten kanssa samankaltaisia eettisiä kysymyksiä on 
käsitelty aiemmin erityisesti geenietiikan ja uusien teknologioiden etiikan yhteydessä. Argumentoin, että 
ainakin synteettiseen biologiaan liittyvät bioturvaamisnäkökohdat ovat kuitenkin osin uudenlaisia. Koska 
synteettinen biologia kuuluu Euroopan unionissa geenitekniikkasääntelyn piiriin, voi bioturvaamisnäkö-
kohtien eroavuus toimia perusteena tarkistaa siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä hallinnollisia ja viran-
omaisvalvonnan menettelytapoja. Tässä kirjoituksessa tarkastelen siis sitä, liittyykö synteettiseen biologi-
aan uudenlaisia eettisiä kysymyksiä vai ovatko kysymykset enemmän tai vähemmän toisintoja geenietiikan 
ja yleisemmin bioetiikan jo paljon keskustelluista aiheista. Perustan analyysini bio-, geeni- ja synteettisen 
biologian etiikkaa koskevaan akateemiseen kirjallisuuteen, oikeuslähteisiin sekä julkaistuihin raportteihin.

Avainsanat: synteettinen biologia, eettiset argumentit, bioturvaaminen, riskien hallinta, EU
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JOHDANTO

Euroopan unionissa (EU) ei ainakaan toistaiseksi 
ole erityisesti synteettistä biologiaa koskevaa lain-
säädäntöä, mutta useat voimassa olevat säädökset 
sekä ohjeistukset koskevat myös synteettisen bio-
logian tutkimusta ja kaupallista käyttöä (ks. esim. 
Scientific Committees 2014, 60–63). Keskeisim-
piä ovat yhteisötasolla direktiivit muuntogeenis-
ten (mikro-)organismien suljetusta (2009/41/EY) 
ja avoimesta (2001/18/EY) käytöstä sekä Suomessa 
geenitekniikkalaki (377/1995). Viimeksi mainittu 
toteuttaa EU-säädöksiä kansallisessa lainsäädän-
nössä, ja sen tavoitteena on “edistää geenitekniikan 
turvallista käyttöä ja kehittymistä ennaltavarautu-
misen periaatteen mukaisesti sekä eettisesti hyväk-
syttävällä tavalla” (emt., 1§).

Tässä kirjoituksessa tarkastelen sitä, liittyy-
kö synteettiseen biologiaan uudenlaisia eetti-
siä kysymyksiä vai ovatko kysymykset enemmän 
tai vähemmän toisintoja geenietiikan ja yleisem-
min bioetiikan jo paljon keskustelluista aiheista. 
Jos synteettiseen biologiaan liittyvät eettiset nä-
kökohdat poikkeavat geenitekniikkaan liittyvis-
tä eettisistä näkökohdista, voi tämä toimia perus-
teena tarkistaa lainsäädäntöä sekä hallinnollisia 
ja viranomaisvalvonnan menettelytapoja.1 Luon 
aluksi lyhyen katsauksen synteettiseen biologi-
aan ja siihen liittyviin eettisiin argumentteihin, 
jonka jälkeen keskityn erityisesti bioturvaami-
seen. Perustan analyysini bio-, geeni- ja synteet-
tisen biologian etiikkaa koskevaan akateemiseen 
kirjallisuuteen, oikeuslähteisiin sekä julkaistuihin 
raportteihin.

MITÄ SYNTEETTINEN BIOLOGIA ON?

Synteettinen biologia on nopeasti kehittyvä, useita 
tieteenaloja (molekyylibiologia, genetiikka, kemia, 
fysiikka, tietojärjestelmätiede ja insinööritieteet) 
yhdistävä tutkimusala, jossa sovelletaan insinööri-
tieteellistä suunnittelu- ja rakennustapaa biologi-
aan. Biotekniikan neuvottelukunnan Synteettinen 
biologia -julkaisussa (Ritala ym. 2013, 4) se määri-
tellään seuraavasti: “uusi biologian osa-alue, jossa 
suunnittelun, mallinnuksen ja rakentamisen avulla 
valmistetaan biologisia osia, mekanismeja ja mole-
kulaarisia järjestelmiä, joilla on uusia ominaisuuk-
sia”. Synteettiselle biologialle ei kuitenkaan ole yhtä 
yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan se on mää-
ritelty useilla eri tavoilla. Esimerkiksi tiedekomi-

teoiden raportti Euroopan komissiolle (Scientific 
Committees 2014, 55–59) yksilöi 35 määritelmää.

Synteettisen biologian juuret jäljitetään jos-
kus synteettisen urean valmistamiseen ensi kertaa 
1828, mutta tavallisemmin sen katsotaan alkaneen 
termin “synteettinen biologia” käyttöönoton yhte-
ydessä 1970-luvulla molekyylibiologi Wacław Szy-
balskin toimesta. D. Ewen Cameron, Caleb J. Bas-
hor ja James J. Collins (2014) erottavat synteettisen 
biologian historiaa koskevassa katsausartikkelis-
saan kolme vaihetta: 2000–2003 tutkimusalan pe-
rusteiden luonti, 2004–2007 välivaihe, johon liittyi 
läpimurtoja, mutta myös insinööritieteellisiä pul-
lonkauloja (ks. myös Kwok 2010), ja 2008–2013 no-
pean kasvun vaihe, useat kehitysaskeleet sekä siir-
tyminen yhä lähemmäksi käytännön sovelluksia 
biotekniikan ja lääketieteen alalla.

Suuren yleisön tietoisuuteen synteettinen biolo-
gia tuli Craig Venterin johtaman tutkimusryhmän 
tutkimuksen (Gibson ym. 2010) laajan mediarapor-
toinnin kautta. Tutkimuksessa Mycoplasma my-
coides -bakteerin genomi rakennettiin uudelleen, 
jonka jälkeen se siirrettiin Mycoplasma caprico-
lum -bakteeriin, josta perintöaines oli puolestaan 
poistettu. Näin syntyi monistumiskykyinen, osit-
tain synteettinen bakteeri, jonka tutkimusryhmä 
nimesi Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0:ksi (emt.).

Synteettisen biologian sisällä voidaan erottaa 
viisi tutkimushaaraa (Scientific Committees 2015). 
Ne ovat (1) geneettisten osien kirjastot ja meto-
dit, jotka liittyvät standardoituihin, vaihdettavissa 
oleviin geneettisen koodin pätkiin, (2) minimaali-
set solut ja isäntäsolualustat (engl. designer chassis), 
joista esimerkki on solu, jossa on ainoastaan vält-
tämättömät geenit, joita ilman se ei selviä edes ide-
aaliolosuhteissa, (3) proto- ja keinotekoiset solut, 
joihin liittyy solun eri osien ja toiminnan muok-
kaaminen sekä niiden rakentaminen, ei vain gen-
omin, (4) ksenobiologia, toisin sanoen synteettiset 
organismit, joiden DNA ja/tai RNA poikkeaa ny-
kyisten eliöiden perintöaineksesta sekä (5) DNA-
synteesi ja genomin muokkaus, johon Venterin 
tutkimusryhmän yllä mainittu tutkimus (Gibson 
ym. 2010) kuuluu (ks. Scientific Committees 2015).

Tutkimusalaan liittyy suuria odotuksia (ks. esim. 
Church ym. 2014), ja sovellusalueita ovat niin ke-
mianteollisuus, biotekniikka, lääketiede, energian-
tuotanto, materiaalitekniikka kuin ympäristö ja 
jätehuoltokin. Yksi esimerkki ovat kasvit, jotka ais-
tivat taudinaiheuttajia tai kemikaaleja, kuten rä-
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jähteitä, myrkkyjä tai saasteita, ja jotka tuottavat 
havaittavan vasteen. Jo käytössä olevista sovelluk-
sista mainitaan usein artemisiinin tuotanto ma-
larialääkkeeksi Saccharomyces cerevisiae -hiivassa 
sekä sokereista valmistettu biohajoava muovi.

EETTISET ARGUMENTIT JA 
SYNTEETTINEN BIOLOGIA

Eettiset argumentit (tietyn) synteettisen biologian 
tutkimuksen ja/tai sen kaupallisen käytön puolesta 
tai niitä vastaan sisältävät niin tosiasia- kuin myös 
normatiivisia väitteitä. Kun ensin mainitut koske-
vat sitä, miten jokin on (ts. ne ovat deskriptiivisiä), 
ja ne ovat usein empiirisiä, jälkimmäiset liittyvät 
siihen, miten tulisi toimia eli mikä on moraalisesti 
oikea toimintatapa tietyssä tilanteessa (ne ovat pres-
kriptiivisiä).2 Eettiset argumentit kytkeytyvät erotta-
mattomasti arvoihin, hyveisiin, oikeuksiin, velvol-
lisuuksiin, oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen.3

Argumentit voivat epäonnistua kahdella eri ta-
valla: Yhtäältä voi olla, että vähintään yksi empii-
rinen tai normatiivinen perustelu ei ole tosi tai 
hyväksyttävä. Toisaalta linkki pääväitteen eli joh-
topäätöksen ja sille esitettyjen perustelujen välil-
lä ei aina ole sitova tai riittävän vahva. Filosofisen 
etiikan yksi keskeinen tehtävä on selventää ja ar-
vioida eettisiä argumentteja. Tässä käytetään ta-
vallisesti apuna argumenttien rekonstruointia, jossa 
esitetty näkemys pyritään esittämään mahdolli-
simman tarkasti juuri johtopäätös–perustelumuo-
dossa, mikä helpottaa näkemyksen arviointia.

Eettisten argumenttien arvioinnissa oleellista on 
johdonmukaisuuden vaatimus: jos kaksi tapausta 
eivät eroa minkään eettisesti relevantin seikan suh-
teen (toisin sanoen eroa ei pystytä osoittamaan), 
tulee niiden kohdalla tehdä sama moraalinen joh-
topäätös.4 Mikäli esimerkiksi synteettisiin orga-
nismeihin liittyvät bioturvaamisnäkökohdat eivät 
eroaisi muuntogeenisten organismien bioturvaa-
misnäkökohdista, pitäisi niiden kohdalla toteuttaa 
samoja riskien hallintatoimia. Tästä ei tietystikään 
seuraa, että nykyisin käytössä olevat riskien hallin-
takäytänteet ovat tai eivät ole hyvin perusteltuja.

Synteettisen biologian kohdalla, samoin kuin 
bioetiikassa yleisemminkin, on tavallista puhua 
kahdenlaisista eettisistä argumenteista. Seuraus-
perustaiset eli konsekventalistiset argumentit 
(engl. extrinsic concerns) viittaavat teknologian käy-
tön tiedettyihin, ennustettuihin ja/tai mahdollisiin 

seurauksiin. Argumentit ovat ehdollisia näiden 
seurausten suhteen, ja niiden yhteydessä puhutaan 
usein myös kustannusten, riskien ja hyötyjen pun-
taroinnista. Muut argumentit (engl. intrinsic con-
cerns) ovat näkemyksiä, joiden mukaan tietyn tek-
nologian käyttö on itsessään väärin tai moraalisesti 
ongelmallista riippumatta sen seurauksista. Näitä 
argumentteja kutsutaan toisinaan kategorisiksi, 
mikä on kuitenkin osin harhaanjohtavaa, koska ne 
eivät välttämättä ole ehdottomia.

Seurausperustaisten argumenttien kohdalla kes-
kustelun keskiössä ovat olleet synteettisen biologi-
an käytön mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmis-
ten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle. Palaan 
niihin tarkemmin seuraavassa bioturvallisuutta ja 
bioturvaamista koskevassa luvussa. Synteettisen 
biologian sovellukset voivat tulevaisuudessa myös 
lisätä tai vähentää yhteiskunnallista ja taloudellis-
ta oikeudenmukaisuutta. Monet sen sovellukset 
ja hyödyt, kuten saastuneen ympäristön biopuh-
distus, koituvat tietyssä mielessä kaikkien hyväksi. 
On kuitenkin mahdollista, että toiset sovellukset ja 
hyödyt kohdistuisivat vain tiettyihin ryhmiin ja si-
ten lisäisivät eriarvoisuutta eri yhteiskunnan sek-
toreiden tai yhteiskuntien välillä. Näin kävisi, jos 
seurauksena olisi esimerkiksi hyvin kalliita hoitoja, 
jotka hyödyttäisivät vain pientä ihmisryhmää pe-
rusterveydenhuollon kustannuksella.

Seurausperustaisia argumentteja ovat myös niin 
kutsutut kaltevan pinnan argumentit, jotka viittaa-
vat esimerkiksi mahdollisuuteen, että synteettinen 
biologia sekä siihen liitetyt reduktionistiset lähes-
tymistavat (kuten geneettinen essentialismi) johta-
vat elävän organismin ja koneen välisen erottelun 
rapautumiseen ja tätä kautta elämän arvostuk-
sen vähenemiseen. Voidaankin kysyä, muuttavat-
ko synteettiset organismit ja nämä ajattelutavat 
käsitystämme itsestämme? Entä muuttaako syn-
teettinen biologia luontosuhdettamme moraali-
sesti kyseenalaisella tavalla? On väitetty, että syn-
teettisessä biologiassa elämän manipulointi, peräti 
sen rakentaminen, ihmisen omiin tarpeisiin vie-
dään uudelle tasolle. Samoin kiinnostava kysymys 
on se, miten synteettinen biologia vaikuttaa bio-
diversiteettiin ja näkemyksiin luonnon monimuo-
toisuuden eettisestä arvosta. Uusien lajien tai uu-
denlaisten elämänmuotojen rakentaminen sekä 
sukupuuttoon kuolleiden lajien “henkiinherättä-
minen” (engl. de-extinction) lisäisivät biodiversi-
teettiä.
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Kuten aiemmin monien muidenkin biotekno-
logioiden kohdalla, myös synteettisestä biologias-
ta on väitetty, että siinä ihminen leikkii Jumalaa ja 
että tästä johtuen sen kehittäminen olisi moraali-
sesti kestämätöntä. Tällaisesta Playing God -argu-
mentista on monia muotoja, myös sekulaareja, ja 
ne ovat muita, ei-seurausperustaisia argumentteja. 
Sama pätee näkemyksiin, joiden mukaan synteetti-
sessä biologiassa ihminen syyllistyy hybrikseen. On 
myös esitetty, että synteettisen biologian tutkimus 
ja/tai sen kaupallinen käyttö on luonnotonta. Pe-
rustellut ei-seurausperustaiset argumentit ovat pe-
riaatteessa kaksiosaisia, koska yhtäältä niissä tulisi 
osoittaa se, missä mielessä tietyn tekniikan käyttö 
on perustavien rajojen rikkomista (esimerkiksi luon-
notonta) ja toisaalta se, että juuri tällainen rajojen 
rikkominen (luonnottomuuden muoto) on moraa-
lisesti ongelmallista tai tuomittavaa.

Kiinnostava kysymys on myös se, minkälainen 
synteettinen organismi tai sen osa on verrattavis-
sa keksintöön, johon yksittäisellä ihmisellä tai yri-
tyksellä voi olla patentti? Luonnollista organismia 
tai geeniä ei ole mahdollista patentoida, mutta raja 
synteettisen ja luonnollisen välillä voi olla häilyvä. 
Samoin nousee laajempi kysymys siitä, minkälai-
nen moraalinen asema (toisin sanoen status) syn-
teettisellä organismilla on. Tuleeko sitä kohdella 
samalla tavalla kuin vastaavaa luonnon organis-
mia? Vai rinnastuuko se moraaliselta kannalta en-
nemmin artefakteihin eli ihmisen luomuksiin tai 
elottomaan aineeseen? Voiko rakennetulla elämäl-
lä olla välinearvon lisäksi myös itseisarvoa? Onko 
uudenlaisten elämänmuotojen rakentaminen yli-
päänsä eettisesti kestävää? Viimeksi mainitut ky-
symykset tulevat ajankohtaisiksi niin pian kuin 
synteettistä biologiaa sovelletaan bakteerien ja hii-
vojen ohella myös korkeampiin organismeihin.5

BIOTURVALLISUUS JA 
BIOTURVAAMINEN

Synteettisen biologian yhteydessä puhutaan taval-
lisesti kahdenlaisten riskien hyvästä hallinnasta. 
Bioturvallisuus (tai pehmeä bioturvallisuus; engl. 
biosafety) viittaa periaatteisiin, käytänteisiin ja 
yksittäisiin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään 
estämään synteettisen biologian mahdollisia tahat-
tomia ja arvaamattomia haitallisia vaikutuksia. Bio-
turvaaminen (tai kova bioturvallisuus; engl. biosecu-
rity) puolestaan viittaa periaatteisiin, käytänteisiin 

ja yksittäisiin toimenpiteisiin, joiden avulla pyri-
tään estämään synteettisen biologian mahdollista 
tietoista väärinkäyttöä, joka muodostaa jatkumon 
biohäiriköinnistä bioterroriin ja biologiseen sodan-
käyntiin.6

Synteettisen biologian bioturvallisuustoimet kos-
kevat ennen kaikkea laboratoriotyöturvallisuutta 
sekä tulevaisuudessa myös synteettisten organis-
mien ympäristöön levittämistä. Jälkimmäiseen liit-
tyvät riskit voisivat seurata esimerkiksi synteet-
tisen organismin ja luonnon vuorovaikutuksesta 
sekä lisääntymiskykyisillä organismeilla evoluu-
tiosta (ks. esim. Schmidt 2009). Markus Schmidt 
(emt.) argumentoi, että synteettinen biologia haas-
taa nykyisen bioturvallisuuskehyksen. EU:n geeni-
muunteluun liittyvien riskiarviointi- ja turval-
lisuuskäytänteiden kohdalla tiedekomiteoiden 
toinen raportti Euroopan komissiolle (2015) esit-
tää, että vaikka nykyinen sääntely ja valvonta ovat 
muuten kattavia ja soveltuvat pienin muutoksin 
myös synteettiseen biologiaan, niin bionanotie-
de (ts. elävien organismien komponenteista tehdyt 
elottomat nanomateriaalit) ja protosolututkimus 
(yritykset tuottaa eläviä organismeja elottomista 
materiaaleista) jäävät sen ulkopuolelle.

Lisäksi yksin se tosiasia, että muunteluiden mit-
takaava tutkimus- ja teollisuuskäytössä muuttu-
nee tehostuneen kyvyn syntetisoida DNA:ta myötä 
paljon suuremmaksi, haastaa nykyisen tapauskoh-
taisen arvioinnin. Samoin riskien arvioinnissa käy-
tettävien luonnollisten verrokkien löytäminen voi 
olla synteettisen biologian kohdalla hankalampaa 
kuin geenitekniikassa (tai jopa mahdotonta).7 Ylei-
semmin voidaan todeta, että vaikka bioturvallisuu-
den kohdalla käytössä on kattavat säädökset ja käy-
tänteet (biologisten tekijöiden vaaraluokat [I–IV] ja 
laboratorioiden eristystasot [1–4]; riskiarviointi-, 
puhdistus ja jätteenkäsittelytoimet; ilmoitusvel-
vollisuus; sekä onnettomuus- ja vaaratilanneluet-
telot), vahinkoja voi tietysti sattua ja on myös sat-
tunut (ks. esim. Cressey 2007).

Synteettisen biologian bioturvaamisen suhteen 
puolestaan ei ole täysin selvää, että nykyinen gee-
nitekniikkasääntely pienillä lisäyksillä takaisi riit-
tävän turvallisuuden tason. Tarkastelen nyt yksi-
tyiskohtaisemmin yhtä bioturvaamisargumenttia.

Arviointia. Premissi 1 on perustellusti kyseen-
alaistettu, mutta vain osin. Useimmat synteet-
tisen biologian menetelmät vaativat huomatta-
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via tutkimusresursseja, eivätkä ne siten ole helposti 
toteutettavissa. Usein kuitenkin todetaan, että 
tutkimuslaboratorioiden ulkopuolella synteetti-
siä taudinaiheuttajia on nykyisin hankalaa raken-
taa, mutta että DNA-synteesi tullee halvemmaksi 
ja helpommaksi tulevaisuudessa (Bügl ym. 2007, 
erit. 628, Garfinkel ym. 2007, Cameron ym. 2014). 
Susanna Sissonen ja kollegat mainitsevat seuraavat 
esimerkit (jotka liittyvät perustutkimukseen, eivät 
terrorismiin): 

[P]oliovirus on kyetty valmistamaan de novo laborato-
riossa (Cello ym. 2002) ja vuoden 1918 influenssavirus 
kokoamaan uudelleen (Tumpey ym. 2005). Vuonna 
2002 polioviruksen rakentaminen synteettisesti vei 
tutkimusryhmältä kaksi vuotta. Muutama vuosi myö-

hemmin hieman pienemmän bakteriofagin rakentami-
nen vei toiselta tutkimusryhmältä enää kaksi viikkoa 
(Smith ym. 2003) (Sissonen ym. 2012b, ks. myös Kelle 
2009a).

Ensin mainittujen tutkimusten yhteydessä syntyi 
paljon keskustelua siitä, onko niiden julkaiseminen 
hyväksyttävää, koska ne sisältävät tiedot kyseessä 
olevien taudinaiheuttajien synteesistä (ks. esim. 
Douglas ja Savulescu 2010 ja vastaus heille Pierce 
2012). Samoin on keskusteltu mahdollisuudesta, 
että bioterroristit voisivat rakentaa isorokkoviruk-
sen.

Uudenlaisten ominaisuuksien, kuten korkeam-
man virulenssin, suhteen Sissonen ym. (2012b) puo-
lestaan mainitsevat, että “esimerkiksi australialai-

ARGUMENTTI

(Premissi 1) Synteettisen biologian työkalujen sekä saatavilla olevan 
tutkimustiedon avulla terroristien on mahdollista suunnitella, 
rakentaa ja käyttää patogeenejä tai synteettisiä organismeja, 
jotka tuottavat toksiineja. Taudinaiheuttajat voivat olla uuden-
laisia ja niihin voi liittyä korkeampi virulenssi kuin aiemmin 
tunnettuihin. Lisäksi ne voivat olla resistantteja tunnetuille 
lääkkeille.
[DESKR. PREMISSI; MAHDOLLISUUS JA RISKIN TASO]

∫ Tutkimusresurssit
∫ Nopea kehitys (€&t )
∫ Uudet ominaisuudet
∫ Lähitulevaisuudessa

(Premissi 2) ”Ohjeet” taudinaiheuttajien rakentamiseen ovat saatavilla 
internetissä, ja tarvittavat välineet (biologiset komponentit ja 
laboratorioinstrumentit tai ohjeet niiden rakentamiseen) voi 
myös tilata sieltä. Yhdessä Premissi 1:n kanssa tämä nostaa 
synteettiseen biologiaan liittyviä bioterrorismiriskejä (suhtees-
sa geenitekniikkaan). Lisäksi näiden riskien kvantifiointi on 
vaikeaa ja valvonta hankalaa.
[(KVASI-)EMP. PREMISSI8; RISKIN SUHTEELLINEN TASO JA 
PERUSTELU]

∫ Kvantifiointi
∫ Valvonta
∫ Verrokki
∫ Decoupling
∫ Historia
∫ Omavalvonta

(Premissi 3) Jos uuden (bio)teknologian muodon riskit ovat huonosti 
tunnettuja, uudenlaisia tai (merkittävästi) korkeammat kuin 
muilla jo käytössä olevilla (bio)teknologioilla, tulee sääntelyä 
ja valvontaa tarkistaa sekä tehdä ennaltavarautumistoimen-
piteitä.
[NORMAT. PREMISSI; MATERIAALINEN IMPLIKAATIO]

∫ Kiellot (esim. ETC Group)
∫ GMO moratorium
∫ Tutk.haarat&tekniikat
∫ Voimassaoleva sääntely
∫ Viisas valppaus

(JohtopäätösYl.) Synteettisen biologian eri tutkimushaarojen bioturvaamista 
pitää kehittää: Sääntelyä ja valvontaa tulee tarkistaa. Enna-
koivia riskien hallinnan toimenpiteitä tulee tehdä.

∫ Validi/informatiivinen
∫ Muu sääntely?
∫ Kehittäminen?

(JohtopäätösEU) Ei ole selvää, että nykyinen EU-geenitekniikkasääntely, vaik-
kakin bioturvallisuustoimenpiteiltään lähes suoraan soveltuva 
ja kattava, on riittävä hyväksyttävän bioturvaamisen tason 
saavuttamiseksi synteettisen biologian kohdalla.
[NORMAT. JOHTOPÄÄTÖKSET; MODUS PONENDO PONENS 
(P3)&(P2)→(JPYl.)]

∫ Ennaltavarautuminen?
∫ Suojelun taso
∫ Erottelu
∫ Sama johtopäätös muilla
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nen tutkimusryhmä onnistui vahingossa lisäämään 
isorokkovirukselle läheistä sukua olevan hiirirok-
koviruksen virulenssia liittämällä virukseen inter-
leukiini 4 -geenin (Jackson ym. 2001).” Masaki Imai 
ja kollegat (2012) raportoivat tutkimuksesta, jossa 
he onnistuivat muokkaamaan korkeapatogeenisen 
H5 HA -viruksen nisäkkäästä toiseen tarttuvaksi. 
Edellä esitetyn perusteella Premissi 1 vaikuttaa us-
kottavalta, vaikkakin se koskee lähinnä vain mah-
dollisuutta eikä todellisen riskin tasoa ja vaikkakin se 
on syytä tarkentaa viittaamaan erityisesti lähitule-
vaisuuteen (Kelle 2009a, erit. S23). Lisäksi on huo-
mattava, että nämä jälkimmäiset esimerkit kuulu-
nevat geenitekniikan alaan.

Entä ovatko synteettisen biologian bioturvaamisris-
kit tosiaan suurempia tai erilaisia kuin geeniteknii-
kan kohdalla, kuten Premissi 2:ssa väitetään? Perus-
teita tämän puolesta ovat esimerkiksi se, että (1) 
bioterrorismin riskien kvantifiointi voi todella olla 
hyvin vaikeaa, että (2) bioturvaamisriskien valvonta 
on erityisen haastavaa ja että (3) koska kyseessä voi 
olla uudenlaisia organismeja, aina ei löydy “luon-
nollista” verrokkia käytettäväksi riskiarvointiin. 
Mikään näistä perusteluista ei kuitenkaan liity vain 
synteettiseen biologiaan (vaan soveltuu myös aina-
kin geenitekniikkaan).

Hans Bügl ja kollegat (2007) esittävät, että DNA-
synteesi haastaa nykyisen geenitekniikkaturvalli-
suusarvioinnin kahdella tavalla:

First, synthesis allows the physical decoupling of the 
design of engineered genetic material from the actual 
construction and resulting use of the material; DNA 
can be readily designed in one location, constructed 
in a second location and delivered to a third. Second, 
synthesis might provide an effective alternative route 
for those who would seek to obtain specific patho-
gens for the purpose of causing harm. Today such 
pathogens include the following: first, those for which 
the natural reservoirs remain unknown or that are 
otherwise difficult or dangerous to obtain from nature 
(e.g., Ebola virus); second, those that are physically 
under lock and key in a very small number of facilities 
(e.g., smallpox virus); and third, those that no longer 
exist in nature (e.g., 1918 influenza virus) (Bügl ym. 
2007, 628, kursivointi lisätty).

Tietyssä mielessä ensin mainittu ei ole oleellinen 
ero geenitekniikkaan, sillä siinä(kin) tutkimusryh-

mät tekevät kansainvälistä yhteistyötä ja materi-
aalit ja konstruktit liikkuvat edestakaisin. Yleisesti 
ottaen suhteellisen riskitason kohdalla lienee niin, 
että tällä hetkellä on “helpompaa” käyttää väärin jo 
olemassaolevia taudinaiheuttajia kuin rakentaa sel-
laisia synteettisen biologian keinoin.

Alexander Kelle (2009a) puolestaan nostaa esiin 
historiaan perustuvan argumentin. Hänen mu-
kaansa se, että useita biotieteiden aiempia läpi-
murtoja on käytetty aseellisissa tarkoituksissa an-
taa itsessään riittävän perusteen ottaa synteettisen 
biologian bioturvaaminen vakavasti. Esimerkkeinä 
tieteenaloista ja läpimurroista, jotka ovat löytäneet 
tiensä valtioiden biologisten aseiden kehittämis-
ohjelmiin, Kelle mainitsee bakteriologian, aerobio-
logian, virologian ja geneettisen muuntelun (emt., 
ks. myös Parens ym. 2009, erit. 20–22).

Bioturvaamisen toi keskustelun valokeilaan 
vuonna 2006 The Guardian -lehden toimitta-
ja, joka onnistui tilaamaan internetin kautta iso-
rokkoviruksen genomin segmenttejä toimitettu-
na hänen kotiovelleen. Tällaisen ei kuitenkaan 
enää pitäisi olla mahdollista. Synteettisen biologi-
an bioturvaamisriskejä laskee merkittävästi se, että 
tutkimusyhteisö ja teollisuus harjoittavat oma-
valvontaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
DNA-synteesipalveluja tarjoavat yritykset selvittä-
vät sekä asiakkaidensa taustan että vertaavat tilat-
tuja DNA-pätkiä sekvenssikirjastoihin estääkseen 
terrorismiin liittyvien tilausten toimittamisen. Mi-
käli joko tilaaja tai tilattu sekvenssi ei läpäise tar-
kistusta, tuotetta ei toimiteta tilaajalle. 

Muutama huomio on silti paikallaan: yllä sanot-
tu pätee tietysti vain vastuullisiin yrityksiin. Ny-
kyisten omavalvontakäytäntöjen laajentamista on 
ehdotettu (ks. esim. Bügl ym. 2007, Kelle 2009a ja 
b). Vaikka tutkijat lisääntyvissä määrin käyttävät-
kin näitä yrityksiä, on lyhyehköjä DNA-segment-
tejä myös mahdollista suunnitella ja rakentaa itse 
(Bügl ym. 2007, erit. 628, ks. myös EGE 2009).

Premissi 3 on toisinaan esitetty muodossa, jon-
ka mukaan synteettisen biologian tutkimus ja 
kaupallinen käyttö tulisi kieltää, koska riskit ovat 
uudenlaisia, osin vielä tuntemattomia tai aiem-
paa korkeampia. Esimerkiksi ETC Group ja Friends 
of the Earth yhdessä 109:n muun järjestön kans-
sa ovat ajaneet globaalia moratoriota synteetti-
sen biologian ympäristöön levittämiselle ja kau-
palliselle käytölle (ks. Pennisi 2012). Ehdottomia 
kieltoja on kuitenkin huomattavasti hankalam-
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pi puolustaa kuin tässä esitettyä Premissi 3:a. To-
sin EU toteutti sellaista geenitekniikan kohdalla 
aikavälillä 1999–2004 (de facto EU Council mora-
torium on commercial approvals of the GM crops). 
Premissi 3 on usein julkisanomaton taustaoletus, 
mutta joka (tai sen muunnelma) tarvitaan välttä-
mättä, jos argumentista halutaan saada loogises-
ti sitova.

Lisäksi synteettiseen biologiaan liittyvien eri tut-
kimushaarojen ja niissä käytettävien tekniikoiden 
niputtaminen yhteen ei ole perusteltua, vaan tarvi-
taan tuote-, tekniikka- tai tutkimusperustaista tur-
vallisuusarviointia. Kellen (2009a) mukaan: 

[D]ifferent subfields of synthetic biology have differ-
ent kinds of security implications, which are already 
relevant or will become so at different points in time. 
Clearly the potential security implications of synthetic 
genomics – with its capacity to generate rapidly large 
DNA molecules – are of more immediate concern 
than those of some future minimal cell construct that 
could act as a chassis for nefarious applications even 
further down the line (Kelle 2009a, S23). 

Yhdysvaltojen presidentin bioeettisen tutkimus-
komission raportissa (2010, erit. 8,123–127) vastuul-
lisen riskien hallinnan perustaksi ehdotetaan jat-
kuvaa viisasta valppautta (engl. prudent vigilance) 
ehdottomien kieltojen ja ennaltavarautumisen peri-
aatteen sijasta. On kuitenkin tosiasia, että geeni-
tekniikankin kohdalla sääntely eroaa merkittä-
västi Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, eikä siinä 
Yhdysvalloissa sovelleta (ainakaan samalla tavalla ja 
eksplisiittisesti) ennaltavarautumisen periaatetta. 
Toisaalta periaate on kirjattu EU-lainsäädäntöön, 
geenitekniikan yhteydessä avoimen käytön direk-
tiiviin (2001/18/EY), ja myös Cartagenan biotur-
vallisuuspöytäkirjaan, jonka EU ja Suomi (muttei 
Yhdysvallat) ovat ratifioineet. On avoin kysymys, 
mitä ja minkälaisia toimia ennaltavarautumisen 
periaatteesta (ts. sen hyväksymisestä) seuraa syn-
teettisen biologian bioturvaamisen suhteen.

Linkki premissien ja johtopäätöksen välillä vai-
kuttaa riittävän vahvalta. Osa argumentista, joka 
on nyt esitetty mahdollisimman informatiivisesti, 
voidaan pienin muutoksin esittää muodossa, joka 
on validi eli loogisesti sitova. Tällöin jos hyväksyy 
premissit, täytyy johdonmukaisuuden nimissä hy-
väksyä myös johtopäätös. Mitä bioturvaamisargu-
mentissa esitetyt johtopäätökset sitten tarkoitta-

vat ja mitä niistä seuraa?
Ensinnäkin vaikka hyväksyisi johtopäätöksen, 

ettei geenitekniikkaturvallisuusarviointi ehkä ny-
kyisellään ole yksinään riittävä synteettisen bio-
logian bioturvaamisen kohdalla, on tosiasia, että 
synteettisen biologian tutkimusta ja kaupallis-
ta käyttöä säännellään myös monin muin tavoin 
(esim. biologisten aseiden kieltosopimuksen ja kak-
sikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lain 
kautta). Voi siis olla, ettei lisätoimenpiteitä tarvi-
ta tai että muutoksia tarvitaan muualla kuin gee-
nitekniikkasääntelyssä. Sissonen ja kollegat (2012a) 
käyvät katsauksenomaisesti läpi voimassa olevaa 
bioturvaamislainsäädäntöä ja esittävät johtopää-
töksenään seuraavaa: “bioturvaamisen osalta ke-
hittämistä on monin paikoin vielä lainsäädän-
nönkin tasolla, jotta Suomi kykenee täyttämään 
kainsainvälisen velvollisuutensa ja pystyy huoleh-
timaan biologisten tekijöiden tahallisen käytön 
torjunnasta”. On myös huomattava, että synteet-
tiset patogeenit voivat poiketa merkittävästi perin-
teisemmistä biologisista aseista, ja on esitetty, että 
näin ollen jälkimmäisiä koskevat sopimukset saat-
tavat olla osin puutteellisia (esim. Kelle 2009b, erit. 
102).

Toiseksi bioturvaamisen kehittäminen voi ta-
pahtua monella tavalla. Tutkimuksen ja teollisuu-
den (1) omavalvonta, jota siis jo toteutetaan, voi olla 
itsessään riittävää. Missään nimessä kysymys ei ole 
siitä, etteivätkö tiedeyhteistö ja teollisuus ottai-
si bioturvallisuutta ja -turvaamista vakavasti. Toi-
senlaisia keinoja ovat (2) kansainvälinen yhteistyö ja 
kansainväliset sopimukset, tämän sääntelyn ja val-
vonnan harmonisointi sekä niiden läpinäkyvyyden 
lisääminen, (3) muutokset EU-direktiiveihin, -ase-
tuksiin ja kansallisiin lakeihin sekä (4) bioturvaamis-
koulutukset ja -tietämyksen nostaminen.

Kelle (2009a ja b) raportoi, että tietämys kan-
sainvälisestä keskustelusta ja bioturvaamisohjeis-
tuksista eurooppalaisten synteettisen biologian 
tutkijoiden keskuudessa on suhteellisen alhaista. 
Hänen aineistonsa vuodelta 2007 on kuitenkin jo 
melko vanhaa ja muutoksia voi olla tapahtunut pa-
rempaan suuntaan, vaikkakin hän itse arvelee nii-
den olleen vain vähittäisiä. Suomessa kansallinen 
bioturvaverkosto on pyrkinyt lisäämään bioturval-
lisuus- ja bioturvaamistietoisuutta ja järjestänyt 
koulutustilaisuuksia.

On syytä korostaa, ettei yllä esitetystä argumen-
tista mitenkään automaattisesti seuraa, että sään-
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telyä pitäisi kiristää, vaan vain se, että näyttäisi ole-
van hyviä perusteita arvioida sitä, saavutetaanko 
valittu hyväksyttävän riskin ja suojelun taso ny-
kyisillä bioturvaamisriskien hallinnan toimenpi-
teillä. Kun tarkennetaan synteettisen biologian so-
velluksia ja tekniikoita, joita bioterroristit voisivat 
mahdollisesti käyttää, tullaan joiltakin osin hyvin 
lähelle geenitekniikkaa ja siihen liittyviä uusia tek-
niikoita. Näin ollen ei ole kiistatonta, että Premis-
si 2:een sisältyvä väite, jonka mukaan synteettisen 
biologian riskit ovat korkeampia tai edes erilaisia, 
on tosi. Tämä kuitenkin herättää jatkokysymyksen 
siitä, ovatko geenitekniikan ja uusien tekniikoiden 
bioturvaaminen hyvällä tasolla.9

Kolmanneksi keskeiseksi tässä nousee erottelu 
bioturvallisuus- ja bioturvaamistoimien välillä. Vaik-
ka bioturvallisuus olisi nykyisellään riittävää (esim. 
Sissonen ym. 2012a, mutta ks. Scientific Commit-
tees 2015), tästä ei automaattisesti seuraa, että 
myös bioturvaaminen on hyvällä tasolla. Kysees-
sä ei ole mitenkään vain käsitteellinen huomio tai 
hienosäätö. Erottelu bioturvallisuus- ja bioturvaa-
mistoimien välillä on relevantti, koska toimet ovat 
käytännössä vain osin päällekkäisiä ja toisiaan täy-
dentäviä. Toisin sanoen bioturvaamista ei voi hoi-
taa välillisesti yksin hyvien bioturvallisuuskäytän-
teiden kautta. Kelle antaa tästä niin kutsuttuihin 
varmuusmekanismeihin liittyvän esimerkin:

One such example is the idea of engineering 
biosafety mechanisms into synthetic organisms to 
make them depend on nutrients that are unavailable 
in nature. Yet, the principal problem with such a safety 
system is that someone with malicious intent could 
possibly short-circuit the fail-safe mechanism. (Kelle 
2009a, S23–24.)10

Monet muutkin ovat tulleet samankaltaisiin johto-
päätöksiin, joiden mukaan synteettisen biologian 
(teknologian tai lopputuotteiden) bioturvaamista 
tulee edelleen kehittää, vaikkakin hieman poikke-
avien premissien ja päättelyiden perusteella. Tämä 
pätee niin kansainvälisellä (esim. Bügl ym. 2007, 
Kelle 2009a, erit. S27, IRGC 2010, erit. 40–41), EU- 
(EASAC 2011) kuin Suomenkin (Sissonen 2012a) 
tasolla.

Toisaalta paljon on jo tehty, vaikkakin paino-
piste on usein ollut bioturvaamisen sijasta biotur-
vallisuudessa.11 EU:ssa on parhaillaan käynnissä 
synteettisen biologian sääntelyä koskeva arvioin-

tiprosessi, jossa tarkistetaan erityisesti geenitek-
niikkalainsäädännön sekä nykyisten riskiarviointi- 
ja hallintakäytäntöjen soveltuvuutta ja kattavuutta 
tämän uuden tutkimusalan suhteen. Tähän liittyvä 
tieteellisten komiteoiden raportti (Scientific Com-
mittees 2015) ei kuitenkaan käsittele bioturvaamis-
näkökohtia. Toistaiseksi bioturvaaminen onkin 
ollut enemmän keskustelun ja selvitysten kohtee-
na Yhdysvalloissa (ks. esim. NSABB 2006, NSABB 
2010) kuin Euroopassa.

Yhtä kaikki synteettisen biologian bioturval-
lisuudesta ja -turvaamisesta ei voi perustellus-
ti päättää yksin synteettiseen biologiaan liittyvien 
riskien pohjalta. Vaakakupissa ovat yhtäältä tutki-
joiden ja työntekijöiden, kuluttajien, eläimien sekä 
ympäristön turvallisuus ja toisaalta tieteellinen ja 
liiketoiminnan harjoittamisen vapaus sekä tiedon 
itseisarvo ja sovellusten mahdolliset, todennäköi-
set ja toteutuneet hyödyt. Niiden painottamisessa 
tehdään moraalispoliittinen valinta.12

POHDINTAA: NIHIL NOVI SUB SOLE?

Anna Deplazesin ja hänen kollegoidensa (2009, 
66) mukaan aiemmat eettiset debatit eivät tee tur-
haksi keskustelua synteettisen biologian etiikasta, 
(1) koska jälkimmäisessä moraaliset kysymykset 
heräävät uudessa kontekstissa, (2) koska julkisella 
keskustelulla on tärkeä rooli teknologian käyttöön-
otossa sekä sen oikeutuksessa ja (3) koska synteet-
tiseen biologiaan liittyy uudenlaisia eettisiä kysy-
myksiä. Samoin Joachim Boldt ja Oliver Müller 
(2008, 387) argumentoivat, että synteettinen biolo-
gia eroaa merkittävästi geenitekniikasta ja että se 
herättää useita uusia, vain tässä kontekstissa nouse-
via eettisiä kysymyksiä. Toisaalta Gregory E. Kaeb-
nick ja Thomas H. Murray (2013, 2,11) esittävät, että 
synteettinen biologia kyllä herättää koko joukon 
eettisiä huolia, mutta että mitkään niistä eivät ole 
täysin uusia, vaikkakin ne nousevat tässä konteks-
tissa kärkevässä, monimutkaisessa ja hämmentä-
vässä muodossa. Heidän johtopäätöksensä onkin, 
ettei synteettinen biologia muodosta uutta eettisen 
tutkimuksen alaa.

On totta, että synteettisen biologian eettisten 
argumenttien kanssa samoja tai hyvin samankal-
taisia eettisiä argumentteja on käsitelty jo aiem-
min erityisesti geenietiikassa (esim. Bovenkerk 
2012, Comstock 2012, ks. myös Siipi ja Ahteensuu 
2010) ja myös uusien teknologioiden etiikan yhtey-
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dessä. Tästä seuraa se, että jo olemassa oleva eet-
tinen tutkimus voi informoida myös synteettisen 
biologian eettisten kysymysten ratkaisua, muttei 
sitä, ettei eettistä keskustelua enää tarvita. Yllä esi-
tetyn perusteella vaikuttaa siltä, että synteettisen 
biologian ja geenitekniikan bioturvaamisnäkökoh-
dat ovat osin erilaisia.

EU:ssa synteettisen biologian etiikka on ilah-
duttavasti ollut monella agendalla ja paljon on jo 
saavutettu. Esimerkkinä tästä on Eurooppalaisen 
tieteen ja uusien teknologioiden etiikkaryhmän ra-
portti Ethics of Synthethic Biology (EGE 2009). Suo-
messa Suomen Akatemian Synteettinen biologia 
(FinSynBio 2013–2017) -tutkimusohjelmaan sisäl-
tyy Matti Häyryn johtama “Synteettinen biologia 
ja etiikka” -tutkimushanke.

Tekstiselitteet
1 Ajatuksena tässä on se, että nykyinen sääntely 
on suunniteltu erityisesti geenitekniikan kohdalle. 
Etiikka on huomioitu muuntogeenisten organis-
mien tutkimuksen ja kaupallisen käytön kohdalla 
monin tavoin. Vaikka ainoastaan tieteelliseen ris-
kiarvioon liittyvät kommentit ovat lainmukaisia 
perusteita avoimen käytön hakemusten hyväksy-
miselle tai hylkäämiselle, etiikka kuitenkin kul-
kee mukana laintoteutuksessa ainakin neljällä 
tavalla: (1) suoraan lakiin kirjattuina velvoitteina, 
esimerkiksi muuntogeenisiä ainesosia sisältävien 
tuotteiden merkintävelvollisuuden, joka suoje-
lee kuluttajan itsemääräämisoikeutta, kautta, (2) 
menettelytavallisesti siten, että Geenitekniikan 
lautakunnan jäsenistössä tai nyttemmin pysyvillä 
asian tuntijoilla on etiikan asiantuntemusta ja myös 
tietyssä mielessä kansalaisten ja muiden sidosryh-
mien kuulemisten kautta, (3) kaikkeen riskipää-
töksentekoon – myös tiedeperustaiseen – liitty-
vien eettisten ennakko-olettamusten ja valintojen 
kautta sekä (4) epäsuorasti muiden säädösten, esi-
merkiksi työturvallisuus- ja koe-eläinlainsäädän-
nön kautta. Lisäksi huhtikuussa 2015 astui voimaan 
niin kutsuttu opt-out clause, joka antaa jäsenmaille 
mahdollisuuden rajoittaa tai kieltää muuntogee-
nisten kasvien viljelyä alueellaan muilla kuin ter-
veys- ja ympäristöperusteilla. Siihen liittyviä hallin-
nollisia menettelytapoja rakennetaan parhaillaan 
jäsenmaissa, myös Suomessa. Osa näissä päätök-
sissä mahdollisesti huomioitavista seikoista voi kos-
kea myös eettisiä näkökohtia (jotka eivät liity ympä-
ristö- ja terveysriskeihin).

2 Osa tosiasiaväitteistä, kuten “Synteettisessä bio-
logiassa leikitään Jumalaa”, ei ole empiirisiä siinä 
merkityksessä, että ne voitaisiin aistihavainnoin tai 
koejärjestelyin todentaa. Käytän sanaa “normatii-
vinen” laajassa merkityksessä, jolloin se kattaa toi-
mintaa ohjaavien väitteiden lisäksi myös arvottavat, 
evaluatiiviset väitteet.

3 On hyvä huomata, että vaikka eettiset argumentit 
tietyssä mielessä vastaavatkin kysymykseen, mitä 
meidän tulisi tietyssä tilanteessa kaikki relevantit 
seikat huomioonottaen tehdä (engl. all-things-con-
sidered judgements), niihin sisältyy ennakko-ole-
tus, että juuri arvoihin, hyveisiin, oikeuksiin, vel-
vollisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen 
liittyvät näkökohdat ovat painoarvoltaan tärkeäm-
piä (engl. overriding) kuin esimerkiksi taloudelliset 
näkökohdat ja henkilökohtaiset preferenssit.

4 Johdonmukaisuuden vaatimus on vain yksi näkö-
kohta eettisessä arvioinnissa, vaikkakin nykyisessä 
käytännöllisen etiikan “metodissa” (reflektiivi-
sen tasapainon menetelmä, joka on peräisin John 
Rawlsilta ja jota Norman Daniels kehitti edelleen) 
hyvin tärkeä sellainen. Siitä ei seuraa, että huonoja 
käytäntöjä pitäisi jatkaa loputtomasti. Sen sijaan 
siitä seuraa, että tällaisten muiden perusteiden (X 
on huono käytäntö) puuttuessa se, ettei kahden 
tapauksen välillä pystytä tekemään eettisesti rele-
vanttia eroa, on yksi peruste samanlaiselle käytän-
nölle kummassakin tapauksessa. Käytäntöjen eroa-
vuus vaikuttaisi tällöin satunnaiselta, koska mitään 
perustetta sille ei ole tai ainakaan pystytä antamaan.

5 Synteettisen biologian kontekstissa seuraus-
perustaisia, erityisesti utilitaristisia, argumentteja 
on käsitellyt Kevin Smith (2013) ja muita argument-
teja katsauksenomaisesti Patrick Heavey (2013, ks. 
myös Deplazes ym. 2009, Andersson ym. 2012). Ei-
seurausperustaisia argumentteja, joita on kutsuttu 
toisinaan myös deontologisiksi argumenteiksi, ei 
pidä sivuuttaa eettisessä arviossa. Niiden kohdalla 
yksimielisyys on tosin vähäisempää kuin keskuste-
lussa seurausperustaisista bioturvallisuus- ja bio-
turvaamisargumenteista, ja niiden painoarvosta on 
erilaisia näkemyksiä. Useiden ei-seurausperustais-
ten argumenttien pohjalta paljastuu tarkassa kat-
sannossa seurausperustainen väite (esim: “Synteet-
tisten organismien ympäristöön levittäminen on 
luonnonvastaista ja siksi moraalisesti tuomittavaa, 
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koska luonto on asettanut meille rajat, joiden rikko-
minen johtaa ekokatastrofiin”). Toisaalta joidenkin 
seurausperustaisten argumenttien ytimestä näyt-
täisi löytyvän ei-seurausperustaisia käsityksiä, kuten 
ajatus luonnollisesta, hyväksyttävästä riskitasosta. 
Tällainen on esimerkiksi oletus, että ympäristön eri 
lähteistä (avaruudesta ja maaperästä) saatavaa ioni-
soivaa säteilyä matalampi altistu(tta)minen ioni-
soivalle säteilylle on automaattisesti moraalisesti 
ongelmatonta.

6 Termin “biosecurity” suomennoksen kohdalla 
ei ole vakiintunutta käytäntöä. Susanna Sissonen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Biologisten 
uhkien osaamiskeskuksesta sekä hänen kollegansa 
ovat ehdottaneet termiä “bioturvaaminen”, mutta 
myös muita suomennoksia (esim. biovarmuus, 
bioturvaus, kova bioturvallisuus ja bioturvallista-
minen) esiintyy. Kommentoidessaan tämän kirjoi-
tuksen aiempaa muotoa Markku Oksanen ehdotti 
sanaa “biosuojaaminen”, koska turvaaminen tulee 
substantiivista “turva” ja verbistä “turvata” ja koska 
niiden voidaan ajatella viittaavan jonkin olemas-
saolon varmistamiseen (esim. “turvataan poliisi-
resurssien riittävyys”). Kotimaisten kielten keskus 
kuitenkin suosittaa termin “bioturvaaminen” käyt-
töä termin “biosuojaaminen” sijaan.

7 Verrokeiksi on ehdotettu turvallisiksi arvioituja 
ja havaittuja muuntogeenisiä organismeja. Poten-
tiaalisena bioturvallisuusriskien kohottajana mai-
nitaan usein myös niin kutsutun DIYbio-liikkeen 
nopea kasvu. Ks. Ahteensuu M, Blockus H: Bio-
hacking and Citizen Engagement with Science and 
Technology. Julkaisematon käsikirjoitus, 13.9.2015 
vertaisarviointiprosessi kesken.

8 Premissi 2 on kvasi-empiirinen, koska hyväksyt-
tävän riskitason määrittämisen lisäksi myös jo ris-
kin vakavuuden määrittämiseen ja siihen, mikä yli-
päänsä katsotaan riskiksi (vahingoksi ja haitaksi), 
liittyy aina myös ei-empiirisiä oletuksia. Huomaa, 
että siinä missä Premissi 1 on deskriptiivinen ja siis 
kuvaa mahdollisia seurauksia, Premissi 2:n riski-
tasojen vertailu puolestaan edellyttää riskin vaka-
vuuden ja suuruuden määrittämistä. Jälkimmäiseen 
liittyy välttämättä myös normatiivisia käsitteitä.

9 EU:ssa on meneillään keskustelu siitä, kuulu-
vatko nk. uudet tekniikat (kuten Oligonucleotide 

Directed Mutagenesis [ODM]) geenitekniikkasään-
telyn piiriin, ja Euroopan komissiolta odotetaan lin-
jausta tämän suhteen. Perinteiset mutageneesitek-
niikat, kuten kemiallinen ja säteilymutageneesi, on 
suljettu pois geenitekniikkadirektiivien soveltamis-
alasta, ellei niissä käytetä yhdistelmänukleiinihap-
pomolekyylejä tai muuntogeenisiä organismeja. 
Määrällisesti katsottuna synteettisessä biologiassa 
tyypillisesti muunnetaan, lisätään tai rakennetaan 
huomattavasti pidempiä nukleotidijaksoja kuin 
geenitekniikassa ja uusien tekniikoiden kohdalla. 
Synteettinen biologia on pääsääntöisesti katsottu 
geenitekniikkalainsäädännön alaan kuuluvaksi.

10 Myös spontaani mutaatio voi inaktivoida turva-
systeemin.

11 Ks. esim. EGE 2009, Parens ym. 2009, IRGC 
2010, OECD 2014, Ad Hoc Technical Expert Group 
(AHTEG) on Synthetic Biology:n perustaminen, 
online-keskusteluryhmä sivustossa https://bch.
cbd.int/synbio/open-ended/discussion.shtml, erit. 
Topic 4 ja 5 sekä SYNBIOSAFE-projekti ja siihen 
liittyvä Priority Paper, ks. www.synbiosafe.eu.

12 Juha Räikkä (2009) selventää eettisen ja poliitti-
sen sfäärin rajanvetoa sekä eettisten neuvoa-anta-
vien komiteoiden ja muiden elinten roolia artik-
kelissaan “The Ethical and Political Evaluation of 
Biotechnology Strategies”.

Kiitokset
Kiitokset hyödyllisistä kommenteista tämän kirjoi-
tuksen aiempaan versioon Jussi Jäntille, Helena Sii-
velle, Polaris Koille, Juha Räikälle, Susanna Sisso-
selle, Kirsi Törmäkankaalle ja Susanne Uusitalolle.
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SUMMARY
Ethics of Synthetic Biology: Biosecurity Considerations

Ethical questions that are highly similar to those of synthetic biology have been discussed before in the 
context of gene ethics and the ethics of new technologies. However, it is argued here that at least biose-
curity considerations pertaining to synthetic biology are partially new. As synthetic biology falls under 
gene technology regulation in the EU, this divergence in biosecurity considerations may provide a rea-
son to make refinements to the legislation as well as admistrative and supervisory practices. In this paper, 
I discuss the question of whether synthetic biology raises new kinds of ethical questions or are the ques-
tions more or less only variants of the much-discussed themes in gene ethics and, more generally, bioet-
hics. I draw on the academic literature on bioethics, gene ethics and synthetic biology as well as on sour-
ces of law and published reports.

Keywords: Synthetic Biology, Ethical Arguments, Biosecurity, Risk Governance, EU
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TIIVISTELMÄ

Addiktio on häiriö, johon kuuluu psyykkisiä, neurobiologisia ja käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Nämä 
piirteet nostavat esiin erilaisia biolääketieteelliseen etiikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka koskettavat niin 
addiktiotutkimusta kuin addiktiohoitojakin. Artikkelissa esitellään analyyttisen filosofisen etiikan mene-
telmin ja keskeisten eettisten periaatteiden avulla addiktiotutkimuksen ja -hoidon muutamia erityiskysy-
myksiä. Nämä biolääketieteellisen etiikan periaatteet ovat autonomian kunnioittaminen, hyvän tuotta-
minen, haitan välttäminen ja oikeudenmukaisuus. Tällaisen eettisen analyysin kautta nousee esiin myös 
kysymys siitä, onko nykyinen biolääketieteellinen käsitys addiktiosta riittävä ilmiön ymmärtämiseen.

Avainsanat: riippuvuus, addiktio, eettiset periaatteet, huumeet, tutkimusetiikka
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JOHDANTO

Päihderiippuvuus, peliriippuvuus tai yleisemmin 
addiktio on kliinisesti tunnustettu häiriö, jolla 
tyypillisesti nähdään olevan selkeät psyykkiset, 
neurobiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät piir-
teet. Esimerkiksi yhdysvaltalainen DSM-5-diag-
noosikäsikirja identifioi psyykkisiä, neurobiolo-
gisia ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, jotka 
yhdessä esiintyessään antavat aihetta diagno-
soida henkilön kärsivän addiktiivisesta häiriöstä. 
Osa näistä tekijöistä on fysiologisesti todennetta-
vissa, kuten sietokyvyn eli toleranssin lisääntymi-
nen tai pitkäaikaisen käytön lopettamisesta seu-
raavat vieroitusoireet. Sietokyvyn lisääntyminen 
ja vieroitusoireet eroavat toisistaan myös eri ainei-
den osalta. Nikotiinista seuraavat vieroitusoireet 
eroavat alkoholin aiheuttamista vieroitusoireista. 
Osa addiktiivisen häiriön piirteistä keskittyy hen-
kilön aikomuksiin käyttää ainetta tai esimerkiksi 
pelata rahapelejä. Tällaisia piirteitä ovat ainetta tai 
käyttäytymistä kohtaan tunnettu voimakas halu ja 
aineen suurempi tai pidempiaikainen käyttö kuin 
henkilö oli itse alun perin aikonut. Lisäksi osa 
addiktiivisen häiriön ominaisuuksista huomioi 
sosiaalisen ulottuvuuden. Henkilön voidaan aja-
tella esimerkiksi täyttävän yhden tällaisen addik-
tion piirteen, jos hän jatkaa aineen käyttöä, vaikka 
sillä olisi selkeitä negatiivisia seurauksia, kuten 
työpaikan menettäminen (American Psychiatric 
Association 2013).  Myös Maailman terveysjärjes-
tön ICD-10 hahmottelee addiktiot samankaltai-
silla tunnusmerkeillä.

Kirjoitukseni tarkoituksena on osittain kartoit-
taa niitä eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät näiden 
piirteiden tutkimiseen ja addiktoituneiden ih-
misten hoitoon, joilla näitä piirteitä on. Samalla 
haluan kuitenkin ehdottaa, että addiktion tutki-
musta ja hoitoa koskevat biolääketieteelliset eet-
tiset kysymykset eivät liity vain siihen, mikä on 
moraalisesti oikea tapa tutkia ja hoitaa addiktoi-
tuneita henkilöitä, vaan myös siihen, millä taval-
la addiktio lähtökohtaisesti ymmärretään. Väitän, 
että mahdollisia eettisiä ongelmia niin addikti-
on tutkimuksessa kuin sen hoidossa aiheutuu sii-
tä, että addiktion luonne ei nykytutkimuksen va-
lossa ole täysin selvä. Koska tutkimustoiminta tai 
hoito ei perustu varmasti oikeaan tietoon, ne voi-
vat aiheuttaa eettisiä ongelmia, kun oletetaan ad-
diktion olevan tietynlainen, esimerkiksi henkilön 
kompetenssin kumoava häiriö.

Sivuutan tässä kirjoituksessani perinteiset tutki-
museettiset, esimerkiksi tieteellisen vilpin harjoit-
tamiseen tai tutkimuksen julkaisemiseen liittyvät 
kysymykset. Sen sijaan keskityn ensisijaisesti kar-
toittamaan niitä eettisiä kysymyksiä, jotka koske-
vat addiktion biolääketieteellistä luonnetta. Lä-
hestymistapani kuuluu analyyttisen soveltavan 
etiikan alaan (ks. esim. Arras 2013). Käsittelen nel-
jää keskeistä biolääketieteellistä eettistä periaatet-
ta ja esimerkkien avulla näytän, minkälaisia ongel-
mia ne nostavat esiin. Nämä käsittelemäni eettiset 
periaatteet ovat autonomian kunnioittaminen, hy-
vän tuottaminen, haitan välttäminen ja oikeuden-
mukaisuus (ks. Beauchamp ja Childress 2001). Ne 
eivät tietenkään kata kaikkia eettisiä kysymyksiä, 
mitä addiktiotutkimuksen ja  -hoidon yhteydes-
sä kohdataan. Samalla ne ovat kuitenkin sellaisia 
yleisesti hyväksyttyjä ja keskeisiä periaatteita, joita 
bioeettisessä analyysissä tyypillisesti otetaan huo-
mioon. Tällainen periaatteisiin perustuva analyy-
si tunnetaan bioetiikassa nimellä pluralistinen pe-
riaate-etiikka tai prinsiplismi (Launis 2007, Launis 
2013).

ADDIKTIN AUTONOMIAN 
KUNNIOITTAMINEN

Niin biolääketieteellisessä tutkimuksessa kuin hoi-
dossakin tutkittavan tai potilaan kunnioittaminen 
on tärkeää. Maailman Lääkäriliiton (WMA) Helsin-
gin julistus on tunnettu biolääketieteellisen tutki-
muksen tutkimusetiikan keskeinen ohjeisto, jossa 
käydään läpi tutkimukseen osallistuvien henkilöi-
den eettistä kohtelua ja eettisesti hyväksyttävää tut-
kimuksentekoa. Helsingin julistus korostaa esimer-
kiksi vapaan tietoon perustuva suostumuksen (engl. 
free informed consent) tärkeyttä. Tietoon perustuvan 
suostumuksen ajatellaan tyypillisesti pohjautuvan 
autonomian kunnioittamisen periaatteelle. 

Tyypillisesti autonomian kunnioittamisella vii-
tataan biolääketieteellisessä viitekehyksessä sii-
hen, että henkilö saa itse päättää, minkälaisia toi-
menpiteitä häneen kohdistuu tai vähintäänkin hän 
saa kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai hoi-
toon. Tällainen kieltäytyminen kuitenkin edellyt-
tää, että henkilö pystyy niin tekemään: hän on ky-
kenevä, kompetentti (engl. competent) ja hän on 
tilanteessa, jossa kukaan ei painosta, uhkaile, pa-
kota tai houkuttele tavalla, joka kyseenalaistaisi 
suostumuksen aitouden.
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Addiktion yhteydessä – ja yleensäkin – tämän 
eettisen periaatteen noudattaminen edellyttää ad-
dikteilta kykyä ymmärtää oma tilanteensa ja tar-
jottavan tutkimuksen tai hoidon hyvät ja huonot 
puolet. Näiden tietojen ja pohdintojen perusteel-
la hänen tulisi joko suostua tai kieltäytyä tutki-
muksesta ja hoidosta. Voidaan kuitenkin kysyä, 
kyseenalaistaako addiktio kokonaisuutena tai jo-
kin sen piirteistä henkilön kyvyn ja mahdollisuu-
den antaa suostumus tutkimukseen tai hoitoon. 
On selvää, että päihdeaineisiin liittyvissä addikti-
oissa, ja yleisestikin, henkilö ei kykene tekemään 
aitoja päätöksiä tutkimuksesta tai hoidosta, kun 
on voimakkaasti päihdyttävän aineen vaikutuksen 
alaisena. Samoin on yleisesti hyväksyttyä ajatella, 
että voimakkaat vieroitusoireet voivat uhata niis-
tä kärsivän henkilön kykyä antaa aito suostumus. 
Tällaisena hetkenä henkilö ehkä arvostaa enem-
män päihdettä, joka poistaa kivun ja tuskan, kuin 
hetkenä, jolloin hän ei kärsi vieroitusoireista. Hän 
ei ehkä pysty keskittymään muuhun kuin kivun-
lievityksen löytymiseen. 

Entä tilanteessa, jossa addikti ei ole syvästi päih-
tynyt tai kärsi voimakkaista vieroitusoireista? 
Onko addiktio jotain sellaista, joka vie kyvyn ar-
vioida tilanteita? Vaikka addiktion vaikutuksis-
ta aivojen toimintaan on tehty paljon tutkimusta 
(erityisesti Yhdysvaltojen kansallinen huumeiden 
väärinkäytön instituutti, NIDA), ei ole pystytty to-
dentamaan sellaisia selkeitä pysyviä kognitiivisia 
vaurioita, jotka systemaattisesti kyseenalaistaisivat 
addiktien kyvyn antaa suostumusta biolääketie-
teellisiin tutkimuksiin tai hoitoihin (ks. esim. kat-
saus metamfetamiinin vaikutuksesta yksilön kog-
nitiiviseen toimintaan, Hart ym. 2012). Addiktio ei 
siis uhkaa viedä henkilön kykyä antaa suostumus 
erimerkiksi influenssalääkkeen tutkimukseen tai 
vaikkapa syöpähoitoihin.

Tilanteen on ajateltu muuttuvan ongelmalli-
seksi, kun joko tutkimuksen kohteena tai hoidon 
osana on aine, jonka ympärille addiktio on muo-
dostunut (esim. Charland 2002). Tämä ongelma 
perustuu siihen epäselvyyteen, joka liittyy addik-
tien toimintaan. Jos addiktiivinen toiminta on pa-
kottavaa, miten tämä pakottavuus tulisi käsittää? 
Eikö henkilöllä ole muuta mahdollisuutta kuin 
suostua addiktionsa vietäväksi? Tällainen näkemys 
tuntuu liian yksinkertaiselta, varsinkin, kun hyväk-
sytään se seikka, että henkilöt voivat myös päästä 
irti addiktioistaan (Uusitalo 2013). Joka tapaukses-

sa addiktion biolääketieteellisessä tutkimuksessa 
ja hoidossa on epäilty, etteivät addiktit pysty kiel-
täytymään päihteestä, joka on heidän addiktionsa 
kohde ja joka tutkimuksessa on tarjolla. Tällaiseen 
näkemykseen on haettu tukea erilaisista neuro-
biologisista tutkimuksista, joissa addiktien aivojen 
toiminta näyttää eroavan ei-addiktoituneiden ai-
vojen toiminnasta (Charland 2002). 

Erityisen paljon keskustelua on käyty heroiini-
riippuvaisten kyvystä antaa tietoon perustuva 
suostumus tutkimukseen, jossa tutkittiin heroiini-
avusteisen hoidon vaikutuksia heroiiniriippuvais-
ten hyvinvointiin (Charland 2002, Foddy ja Sa-
vulescu 2006a, 2006b, Levy 2006, Walker 2008, 
Henden 2013, Uusitalo ja Broers 2015). On keskus-
teltu esimerkiksi siitä, onko halu käyttää heroiinia 
niin pakottava, ettei heroiiniriippuvainen henkilö 
pysty aidosti suostumaan tai kieltäytymään tutki-
mukseen osallistumisesta. Nykytutkimuksen va-
lossa on kuitenkin turvallista todeta, että halu 
heroiiniin ei ole sillä tavalla pakottava, että se au-
tomaattisesti veisi henkilön kyvyn kieltäytyä. Toi-
nen asia tietenkin on se, onko addikteilla tilanne-
kompetenssia tehdä kyseisiä päätöksiä, vaikka 
heillä olisikin kyky tehdä päätöksiä. Tietoon pe-
rustuvan suostumuksen kanssa tätä on pyritty var-
mistamaan esimerkiksi siten, että tutkimukseen 
suostuminen ja tutkimukseen osallistuminen ovat 
ajallisesti riittävän kaukana toisistaan, jotta addikti 
ei tee päätöstään nopean huumepalkkion toivossa. 
Tämä turvallinen tutkimusasetelma ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että heroiiniriippuvaisten suostumus 
tutkimukseen tai tällaisiin hoitoihin, joissa heille 
annetaan heroiinia osana hoitoa, olisi tämän tie-
don myötä ongelmaton.

Itse asiassa addiktit voidaan luokitella kuulu-
van henkilöihin, jotka ovat niin sanottuja haavoit-
tuvaisia (engl. vulnerable). Haavoittuvainen tut-
kimukseen osallistuja tai potilas on henkilö, joka 
on jollain tavalla alttiimpi haitoille kuin mitä ta-
vanomaisesti kompetenttien tutkittavien tai po-
tilaiden oletetaan olevan. Tämä ei tietenkään tar-
koita sitä, että kompetentit tutkittavat tai potilaat 
eivät olisi alttiita haitoille erilaisissa tutkimuksis-
sa ja hoidoissa, vaan sitä, että jonkin seikan vuoksi 
nämä haavoittuvaiset ryhmät ovat ei-haavoittuvai-
sia tutkimukseen osallistujia ja potilaita alttiimpia. 
On selvää, että vastasyntynyt vauva on haavoittu-
vainen tutkimuksen kohde, koska vauva itse ei ole 
kyvykäs antamaan minkäänlaista suostumusta. 
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Haavoittuvaisuuden ei tarvitse olla tutkimuskoh-
teen tai potilaan ominaisuus, vaan se voi muodos-
tua myös siitä, millaisissa oloissa tutkimuskohde 
tai potilas yleensä elää (Hurst 2008). Jos tutkimuk-
sessa on tarjolla esimerkiksi rahallinen palkkio 
osallistumisesta, tämä voi ”pakottaa” henkilön 
osallistumaan tutkimukseen, josta hän kieltäytyi-
si, jos sosiaalinen tilanne olisi erilainen. Toden-
näköistä on, että ainakin osa (laittomien) päihtei-
den käyttäjistä elää yhteiskunnan laidalla ja heidän 
hyvinvointinsa voi olla hyvinkin heikkoa (Henden 
2013). Tällaiset olosuhteet voivat tehdä heidät läh-
tökohtaisesti haavoittuvaisemmaksi tutkimuskoh-
teeksi kuin henkilöt, joiden sosiaalinen tilanne on 
turvallinen ja vakaa. Addiktioon toisinaan yhdis-
tettävä negatiivinen leima voi tehdä addikteista 
haavoittuvaisia myös yleisemmin yhteiskunnassa 
(vrt. Hyman 2007).

Tilanne voi olla siis erityisen hankala, jos tutki-
muksen tai hoidon osana on aine, josta addikti on 
riippuvainen. Vaikka halu käyttää huumeita ei pa-
kottaisikaan addiktia käyttämään huumeita niin, 
että halun voimakkuus horjuttaisi addiktin ky-
vykkyyttä, se voi kyseenalaistaa tutkimukseen tai 
hoitoon suostumisen muulla tavoin. Esittelemä-
ni keskustelu heroiiniriippuvaisten kyvystä antaa 
tietoon perustuva suostumus nostaa esiin myös 
tilanteen, jossa sosiaaliset olosuhteet voivat viedä 
addiktilta vaihtoehdon kieltäytyä tutkimuksesta 
(Henden 2013). Tällaisessa argumentissa tutkimus 
nähdään ongelmallisena valintana addiktin kan-
nalta, ja koska toinen vaihtoehto on huumeiden 
käyttäminen kadulla, joka sekin on huono valin-
ta, ei heillä ole saatavilla yhtään mielekästä vaihto-
ehtoa. Näin valintaa ei voida pitää vapaaehtoisena. 
Tilannetta voisi verrata tapaukseen, jossa ryöstäjä 
uhkaa aseella uhriaan ja antaa vaihtoehdoiksi ”ra-
hat tai henki” (Foddy ja Savulescu 2006). Mitä to-
dennäköisimmin uhri tekee valinnan, jossa pitää 
henkensä ja antaa rahansa ryöstäjälle: tämä lienee 
myös uhrin arvojen mukainen valinta. Hän arvos-
taa henkeään enemmän kuin rahojaan. Valinta ei 
kuitenkaan ole vapaaehtoinen, koska vaihtoehdot 
on rajattu ja molemmissa tilanteissa uhri menet-
tää jotain, mistä ei todennäköisesti haluaisi vapaa-
ehtoisesti luopua, jos tilanne olisi toinen. Hero-
iinitutkimuksen vertaus ryöstäjä-tapaukseen ei 
välttämättä ole onnistunut, koska se sisältää ole-
tuksen siitä, että heroiiniavusteisen hoidon tutki-
mus on addiktille jollain tavalla ongelmallinen.  

Ehkä kyse on siitä, että heroiinin nähdään ole-
van jotain sellaista, josta addikti ei voi kieltäytyä. 
Heroiiniavusteisen hoidon tutkimuksissa on kui-
tenkin käynyt selväksi, että osa addikteista itse asi-
assa kieltäytyy tutkimuksesta. Syitä tähän on var-
masti monia, osa ei usko, että heroiiniavusteinen 
hoito voi auttaa heitä pääsemään irti addiktios-
taan, osa ei ehkä ole valmiita sitoutumaan tutki-
muksen edellyttämiin ehtoihin (Uusitalo ja Bro-
ers 2015). Tällaisessa tapauksessa addiktit eivät siis 
usko, että tutkimuksen kohteena oleva hoito olisi 
heidän kohdallaan hyvä hoitomuoto, jos he sellais-
ta ylipäätään ovat hakemassa. 

On tehty myös muita kuin addiktioiden hoitoon 
liittyviä huumetutkimuksia. Esimerkiksi osassa 
näistä tutkimuksista huumeiden käyttäjille tarjo-
taan valintatilanne, jossa vaihtoehtoina on annos 
heidän käyttämäänsä huumetta, etukuponkeja tai 
pieniä summia rahaa. Tällaisia tutkimuksia on teh-
ty muun muassa metamfetamiinin käyttäjillä ja 
kokaiinin käyttäjillä (esim. Hart ym. 2000, Hart 
ym. 2001, Wesley ym. 2014). Ainakaan näiden tut-
kimusten perusteella ei ole perusteltua todeta, että 
päihteiden käyttäjät valitsevat aina päihteen mui-
den vaihtoehtojen sijaan. Mielikuva addikteista on 
kuitenkin helposti se, että he valitsevat päihteiden 
käytön tai esimerkiksi rahapelaamisen huonoista 
ja riittämättömistä syistä, vaikka heillä olisi myös 
hyviä syitä pidättäytyä addiktiivisesta toiminnas-
taan. Tilanne voi muistuttaa masennuspotilaan tai 
psykoosista kärsivän henkilön haluttomuutta ha-
keutua hoitoon. Täysin päinvastoin kuin masen-
nuspotilas, jonka välinpitämättömyys kumpuaa 
hänen tilastaan, addikti puolestaan omasta tilas-
taan johtuen näyttää välittävän liikaa päihteistä. 
Kummallakin voi siis tilastaan johtuen olla ongel-
mia hakea apua tilaansa. Tällaisessa tilanteessa voi 
olla perusteltua kysyä, olisiko hoitoon pakottami-
nen hyväksyttävä keino auttaa addikteja.

HYVÄN TUOTTAMINEN

Hoitoon pakottaminen voidaan nähdä yrityksenä 
edistää addiktien hyvinvointia heidän omaksi par-
haakseen. Tällainen näkemys perustuu toiseen kes-
keiseen biolääketieteellisen etiikan periaatteeseen 
– hyvän tuottamiseen. Tämä periaate voidaan tul-
kita monella eri tavalla. Sen voidaan nähdä viittaa-
van esimerkiksi hyvän edistämiseen auttamalla toi-
sia, haitan ehkäisemisellä tai suojelemalla potilaita 

©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015 © Suomen Farmasialiitto ry244



tai tutkittavia haitoilta (Beauchamp ja Childress 
2001). Joskus autonomian kunnioittamisen periaa-
tetta rikotaan sen vuoksi, että hyvän tuottamisen 
periaate on voimakkaampi kyseisessä tilanteessa. 
Esimerkiksi periaatteen noudattamisen tilannesi-
donnaiset seuraukset voivat oikeuttaa autonomian 
kunnioittamisen periaatteen vastaan rikkomisen. 
Tällaista toimintaa kutsutaan paternalistiseksi. 
Pakottavia toimenpiteitä käytetään myös addik-
tien hoidossa, mutta pakon aste ja muoto vaihte-
levat täydestä pakottamisesta rajattuihin vaihtoeh-
toihin (Uusitalo ja van der Eijk 2015). Yhdenlaista 
pakottamista on muun muassa se, että työnantaja 
antaa työntekijälle mahdollisuuden hakeutua hoi-
toon tai häntä kohtaa irtisanominen työtehtävien 
jäätyä hoitamatta päihderiippuvuuden vuoksi. Hoi-
toon pakottamista voidaan oikeuttaa joko hyvän 
tekemisen periaatteella, jolloin vedotaan addiktin 
(ja muiden) parhaaksi toimimiseen, mutta hoitoon 
pakottaminen voi tapahtua myös autonomiaan 
vetoamalla. Ei ole ennenkuulumatonta, että päih-
deriippuvainen henkilö hakeutuu hoitokeskukseen, 
jossa hän sitoutuu olemaan, vaikka muuttaisi miel-
tään myöhemmin ja haluaisi keskeyttää hoidon. 
Henkilö ennakoi mahdollisen heikkoutensa olla 
jatkamatta hoitoa ja tekee sitoumuksen, jolla ehkäi-
see tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvan mie-
lenmuutoksen omasta tarpeestaan saada hoitoa.

HAITAN VÄLTTÄMINEN

Kolmas käsittelemäni periaate on haitan välttä-
minen, jonka ydin keskittyy siihen, ettei haittaa 
saa tuottaa muille (Beauchamp ja Childress 2001). 
Addiktion biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja 
hoidossa pätevät samat eettiset ohjeistukset kuin 
muussa biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoi-
dossa. Sillä on kuitenkin erityispiirteitä, kun keskus-
tellaan haitoista (ja hyödyistä). Keskeistä eettisesti 
kestävässä terveydenhuollossa ja tutkimuksessa on 
se, mikä tunnustetaan haitaksi, minkälainen haitta 
on oikeutettua tutkimuksessa ja hoidossa, ja mikä 
taas on tuomittavaa. 

Laajemmassa tutkimuseettisessä kontekstissa 
kysymys koskee esimerkiksi tutkimuksen rahoit-
tavan tahon vaikutusta siihen, mitä tutkitaan (ja 
millaisia tuloksia tavoitellaan). Lääke-, päihde- tai 
peliteollisuuden tarkoitusperät eivät välttämät-
tä liity addiktioista kärsivien henkilöiden tilan pa-
rempaan ymmärtämiseen ja sitä kautta esimerkik-

si parempien hoitomuotojen kehittämiseen, vaan 
taloudelliset edut voivat suunnata tutkimuksen ta-
voitteet toisaalle. Ongelmia todennäköisesti syn-
tyy silloin, kun nämä tavoitteet ovat ristiriidas-
sa addiktien tai yhteiskunnan yleisen edun kanssa 
ja varsinkin silloin, kun nämä tavoitteet rikkovat 
haitan välttämisen tai hyvän tuottamisen periaat-
teita vastaan. Samanlaisia ongelmia voi tietenkin 
syntyä, kun tieteen vapautta rajoitetaan millä ta-
hansa rahoitusmuodolla. Amerikkalaisessa addik-
tiotutkimuksessa on nostettu esiin kysymys sii-
tä, kärsiikö koko tutkimuskenttä jonkinlaisesta 
putkinäöstä, jonka kapea-alaisuuteen vaikuttavat 
ennakkoluulot ja vallitseva päihdepolitiikka pi-
kemminkin kuin aidon tieteellisen ymmärryksen 
tavoittelu (Hart 2013). Tällaisella kapea-alaisuudel-
la voi olla negatiivisia eettisiä vaikutuksia niin yksi-
löihin kuin yhteiskuntaan yleisemmälläkin tasolla. 
Esimerkiksi tutkimuksen keskittäminen päihdeai-
neiden farmakologisiin vaikutuksiin aivoissa an-
taa varmasti arvokasta tietoa aivojen toiminnasta, 
mutta samaan aikaan se voi saada addiktin (perus-
teettomasti) uskomaan, että hänellä on aivoissaan 
sairaus, johon hän ei pysty omalla toiminnallaan 
vaikuttamaan (vrt. Pickard 2013).

Biolääketieteellisen etiikan periaatteen hai-
tan välttämisestä voidaan siis ymmärtää kohdis-
tuvan myös tahoihin, jotka eivät ole tutkimuksen 
tai hoidon kohde. Tyypillisesti biolääketieteelli-
sessä hoidossa periaatetta analysoidaan kuitenkin 
suhteessa yksilöön, johon hoito kohdistuu. Yksi-
löön kohdistuvat haitat, kuten fyysinen kipu, suh-
teutetaan oletettuihin päämääriin ja ennakoitaviin 
haittavaikutuksiin. Usein esimerkiksi verikokeen 
aiheuttama kipu tutkittavalle tai potilaalle on oi-
keutettua, jotta tutkimus tai hoito olisi tuloksellis-
ta ja hyödyttäisi myös mahdollisesti tutkittavaa tai 
potilasta. Addiktiotutkimukseen liittyy myös vaa-
ra siitä, että osallistuja kuvittelee tutkimuksen ta-
voitteen olevan myös hänen hoitamisensa, vaikka 
tutkimuksen ensisijaiset tavoitteet ovat tieteelli-
sen tiedon tuottamisessa, sillä joskus nämä kaksi 
voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Tutkimuksissa heroiiniavusteisen hoidon tehok-
kuudesta heroiiniriippuvaiset saivat säännöllisesti 
heroiinia hoidon osana, ja vaikka tällainen tutki-
mus useissa tapauksissa tuottikin hyviä tieteelli-
siä tuloksia hoidon tehokkuudesta, tutkimukseen 
osallistuneiden addiktien hyvinvointi voi kyseen-
alaistua, kun tutkimus loppui ja kyseistä hoito-
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muotoa ei ollut enää saatavilla (esim. Oviedo-
Joekes ym. 2014, kattava lista heroiiniavusteisen 
hoidon tutkimuksista ks. European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA 
2012). Vaikka hoito olisi addiktin parhaaksi, bio-
lääketieteellinen tutkimus kyseisen hoidon tehok-
kuudesta on rajallinen, eikä se välttämättä pääty 
samanaikaisesti kuin addiktin hoidon tarve. Täl-
löin tutkimuksen jälkeisten haasteiden ennakoin-
ti ja ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää. 

Olen käsitellyt tässä kappaleessa pääosin hait-
taa, joka johtuu tutkimuksesta tai hoidosta, mut-
ta usein addiktion yhteydessä keskustellaan addik-
tion aiheuttamasta haitasta, ja tätä voidaan käyttää 
myös perusteena hoitoon pakottamisena. Norjassa 
hyväksyttiin vuonna 1996 laki (§10.3) päihderiippu-
vaisten raskaana olevien naisten tahdosta riippu-
mattomasta huostaanotosta raskauden ajaksi, kos-
ka sillä pyritään ehkäisemään naisten päihteiden 
käyttöä raskauden aikana. Tällaista vapaudenriis-
toa perustellaan sillä, että sikiön hyvinvointia suo-
jellaan päihteiden aiheuttamilta haitoilta (Söder-
ström ja Skolbekken 2012). Vaikka tämä perustelu 
on periaatteessa paternalistinen ja nojaa siis hy-
vän tuottamisen periaatteeseen, sikiön suojelemi-
nen haitalta on kuitenkin osittain perusteltua sillä, 
että päihderiippuvaisten naisten oletetaan rikko-
van haitan välttämisen periaatetta: he todennäköi-
sesti käyttävät päihteitä ja aiheuttavat haittaa eivät 
ainoastaan itselleen, vaan myös sikiölle. Autono-
mian kunnioittamisen periaate sivuutetaan tai 
sen rikkominen oikeutetaan sillä, että päihteiden 
käyttö ja siitä aiheutuva haitta on merkittävää eri-
tyisesti sikiölle, jonka lasketaan olevan riittävästi 
osallinen (engl. stake holder) asiantilassa, vaikka sil-
tä uupuisivatkin vielä toistaiseksi ihmisoikeudet. 
Päihteiden käyttö rikkoisi tässä tilanteessa näitä 
kahta muuta periaatetta vastaan.

OIKEUDENMUKAISUUS

Oikeudenmukaisuuskysymykset addiktion tut-
kimuksessa ja hoidossa koskevat tasavertaisuu-
den toteutumista mahdollisuuksien ja resurssien 
osalta kaikille osapuolille. Oikeudenmukaisuuden 
periaate nostaa haasteita myös niukan muotoilunsa 
vuoksi: se ei anna määritelmää sille, kuka lasketaan 
tasavertaiseksi ja kuka eriarvoiseksi, eikä se myös-
kään anna sisältöä sille, mitä tasavertaisesti koh-
teleminen käytännössä tarkoittaa (Beauchamp ja 

Childress 2001). Tämä on valtava eettisen analyy-
sin kenttä, jota en pysty kattavasti tässä käsittele-
mään. Nostan esiin vain kysymyksen siitä, ovatko 
terveydenhuoltoresurssit reilusti tarjolla kaikille. 
Tarjotaanko palveluita sekä niille addikteille, jotka 
kokevat kärsivänsä tilastaan ja haluavat hakeutua 
hoitoon addiktionsa hoitamiseksi, että niille addik-
teille, jotka kärsivät kyllä addiktiostaan johtuvista 
terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista, mutta jotka 
eivät näe tarpeelliseksi hakeutua sellaiseen hoitoon, 
joka kohdistuu addiktioon, eikä vain sen aiheutta-
miin seurauksiin? Joskus addiktiokeskusteluissa on 
moralistinen vire, koska addiktiot syntyvät osana 
henkilön omaa toimintaa. Tästä ei kuitenkaan vielä 
suoraan seuraa sitä, että he ovat tilansa ”ansain-
neet” tai että heidän tulisi näin ollen myös päästä 
irti addiktiostaan omin voimin. Näkemykset henki-
lön ”osallisuudesta” häiriön synnyssä tuntuvat siis 
vaikuttavan myös eettiseen analyysiin oikeuden-
mukaisuudesta. Ei ole kuitenkaan addiktion koh-
dalla selvää, mitä osallisuudella tarkoitetaan tai mil-
laiseen vastuuseen tällainen osallisuus velvoittaa. 

Keskeinen kysymys oikeudenmukaisuudesta on 
myös se, kuuluuko näitä edellä mainittua kahta eri 
addiktioryhmää kohdella tasapuolisesti terveyden-
huoltopalveluissa. Kysymyksen tärkeys yhteiskun-
nalle riippunee myös siitä, kuinka paljon yksilöitä 
kumpaankin ryhmään kuuluu. Entä mitä tasapuo-
lisuus tässä kohtaa tarkoittaa? Ehkä se tarkoittaa 
yhtä paljon erilaisia hoitovaihtoehtoja molemmille 
ryhmille niin, että niiden väliset erot motivaatios-
sa otetaan huomioon, vai tarkoittaako se ehkä, että 
kaikille tulisi taata samanlaiset palvelut? 

LOPUKSI

Lyhyen katsaukseni addiktiotutkimuksen ja -hoi-
don eettisiin kysymyksiin tarkoituksena on nostaa 
esiin keskeisiä biolääketieteellisen etiikan periaat-
teita, mutta samalla myös valottaa niiden käsitte-
lyssä nousevia addiktion luonnetta koskevia filo-
sofisia ja eettisiä pohdintoja. Addiktiotutkimus ja 
-hoito pitävät sisällään lukuisia eettisiä kysymyk-
siä, joihin vastaaminen edellyttää addiktion bio-
lääketieteellisen luonteen ymmärtämistä. Jos tämä 
ymmärrys ei perustu oikeisiin oletuksiin tai riittä-
viin kuvauksiin, myös eettisten vastausten anta-
minen voi värittyä. Tällaisilla seurausketjuilla voi 
olla hyvinkin käytännöllisiä seurauksia esimer-
kiksi siinä, millaisia tutkimuksia ja hoitoja voidaan 
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edes kehittää ja käynnistää, kun eettiset toimikun-
nat valvovat tutkimusten ja hoitojen eettisyyttä. Jos 
esimerkiksi kyseenalaistamme päihderiippuvaisten 
kyvyn suostua tutkimukseen tai hoitoon, joka kos-
kee riippuvuuden kohteena olevaa päihdettä, tutki-
mukset ja hoidot voivat hyvinkin jäädä uupumaan 
sellaisia ”kokemusasiantuntijoita”, joiden osallistu-
misella lisättäisiin ymmärrystä addiktion aiheutta-
mista haasteista niin yksilölle kuin yhteiskunnalle-
kin.

Eettisen addiktiotutkimuksen ja -hoidon yksi 
keskeinen seikka on addiktion biolääketieteelli-
sen luonteen ymmärtäminen. Esimerkkieni kautta 
olen pyrkinyt osoittamaan, että nykytietämyksen 
epävarmuuksien ja haasteiden valossa myös ad-
diktiotutkimuksen ja -hoidon eettiset kysymykset 
voivat olla haasteellisia vastata. Eettinen ajattelu ei 

kuitenkaan pysähdy tieteellisen tiedon puuttumi-
seen tai epävarmuuteen. On myös hyvä muistaa, 
etteivät eettiset kysymykset aina ratkea hankki-
malla lisää tieteellistä tietoa asioista. Näin ollen on 
ehdottoman tärkeää kiinnittää huomiota myös sii-
hen, millaisiin oletuksiin näkemyksemme eettises-
ti oikeasta addiktiotutkimuksesta ja -hoidosta pe-
rustuu ja ovatko niiden sisältämät arvot keskenään 
ristiriidassa. Mikä on esimerkiksi käsityksemme 
hyvästä inhimillisestä toiminnasta, ja sopiiko päih-
teiden käyttö (tai esimerkiksi rahapelien pelaami-
nen) yhteen tämän käsityksen kanssa? Kohdistuu-
ko addiktiotutkimus ensisijaisesti päihteiden (suur)
kulutukseen, onko tällainen malli liian suppea ad-
diktion ymmärtämiseen ja sopiiko se yhteen käsi-
tykseemme inhimillisestä toiminnasta, jossa sävye-
rojen kirjo erilaisissa teoissa on valtava? 

SUMMARY
An ethical view on biomedical addiction research and treatment

Addiction is a disorder with psychological, neurobiological and behavioural characteristics. These charac-
teristics raise questions of biomedical ethics that touch upon not only addiction research but also addic-
tion treatment. In this review addiction research and treatment are discussed with the means of analytical 
philosophical ethics and the help of central principles of biomedical ethics. Those principles are respect for 
autonomy, beneficence, maleficence, and justice. This kind of ethical analysis raises the question whether 
the current biomedical understanding of addiction is sufficient in understanding the phenomenon.

Key words: dependence, addiction, ethical principles, drugs, research ethics
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TIIVISTELMÄ

Johdanto: Alkoholi on eräs käytetyimmistä nautintoaineista. Suurimmalle osalle alkoholinkäyttäjistä alko-
holi ei juurikaan aiheuta haittoja, mutta alkoholin ongelmakäyttö on kuitenkin erittäin yleistä. Vakavin 
alkoholin ongelmakäytön muoto on alkoholiriippuvuus. Alkoholiriippuvuutta on esiintynyt varmasti niin 
kauan kuin alkoholia sisältäviä juomia on ollut saatavilla. Kun tämä ilmiö on havaittu, on sitä pyritty selit-
tämään ja ymmärtämään sekä jollakin tapaa hoitamaan. Alkoholiriippuvuuden keskeiset kysymykset liit-
tyvät siihen, mitä alkoholiriippuvuus oikein on ja millaisena tilana meidän olisi sitä pidettävä. Näihin kysy-
myksiin on pyritty vastaamaan teoretisoinneilla, joita kutsutaan alkoholiriippuvuuden selitysmalleiksi. 
Artikkelin tarkoituksena on perehtyä erilaisiin alkoholiriippuvuuden selitysmalleihin ja selvittää, pohjautu-
vatko erilaiset alkoholiriippuvuuden lääkehoitomuodot erilaisiin selitysmalleihin alkoholiriippuvuudesta.

Tulokset: Alkoholiriippuvuudesta keskusteltaessa alkoholiriippuvuuden moraalinen selitysmalli ja al-
koholiriippuvuuden sairausmalli ovat usein vastakkain. Vanhimpana selitysmallina alkoholiriippuvuuden 
moraalinen selitysmalli korostaa alkoholiongelman moraalisia seikkoja. Tämän mallin perusteella alko-
holiriippuvaista henkilöä voidaan pitää moraaliltaan ja tahdonvoimaltaan heikkona. Alkoholiriippuvuu-
den sairausmallin mukaan alkoholiriippuvuus on selkeästi luokiteltavissa aivoperäiseksi sairaustilaksi. 
Näin ollen moraalisilla tekijöillä tai tahdonvoimalla ei ole asian suhteen mitään tekemistä. 

Suomessa alkoholiriippuvuuden lääkehoitomuotoina käytetään tyypillisesti disulfiraamia, naltrekso-
nia, akamprosaattia ja nalmefeenia. Analyysin perusteella voidaan todeta, että disulfiraamihoidon taustal-
la on eniten alkoholiriippuvuuden moraaliselle selitysmallille ominaisia tekijöitä, ja naltreksoni-, akamp-
rosaatti- ja nalmefeenihoidon taustalla on vahvemmin alkoholiriippuvuuden sairausmalli. 

Johtopäätökset: Koska alkoholiriippuvuuden selitysmallit ovat monitahoisia kokonaisuuksia, tiettyjä 
lääkehoitomuotoja ei voida täysin ehdottomasti liittää yhteen tiettyyn alkoholiriippuvuuden selitysmal-
liin. Tästä huolimatta voidaan todeta, että erilaisten lääkehoitomuotojen taustalla on tekijöitä, jotka ovat 
selvästi tietylle alkoholiriippuvuuden selitysmallille ominaisia. 

Avainsanat: Alkoholismi, lääketieteen filosofia, lääkehoito, bioetiikka

©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015 © Suomen Farmasialiitto ry250



JOHDANTO
Alkoholi on yksi käytetyimmistä nautintoaineista, 
ja sen käyttö koskettaa jollakin tapaa jokaista suo-
malaista. Nykypäivänä alkoholinkäyttö on arki-
päiväistynyt, ja alkoholinkulutus on noussut noin 
nelinkertaiseksi viidenkymmenen vuoden aikana.  
Yli 90 % suomalaisesta aikuisväestöstä käyttää alko-
holia. Valtaosalle näistä alkoholinkäyttäjistä alko-
holin nauttiminen ei aiheuta juurikaan haittoja. 
Alkoholin ongelmakäyttö on kuitenkin erittäin 
yleistä. Noin 17 % miehistä ja 5 % naisista voidaan 
laskea alkoholin ongelmakäyttäjiksi. Ongelma-
käyttö jaetaan kolmeen eri kategoriaan vakavuu-
den mukaan: riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön 
ja alkoholiriippuvuuteen (Aalto 2010).

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määrittä-
nyt ICD-10-tautiluokituksessaan kriteerit alko-
holin ongelmakäytön vakavimmalle muodolle, 
alkoholiriippuvuudelle (WHO 1993). Alkoholiriip-
puvuudesta kärsivällä henkilöllä on vahva himo 
tai pakottava halu käyttää alkoholia. Henkilöllä on 
heikentynyt kyky kontrolloida alkoholinkäyttöään. 
Näin ollen henkilö epäonnistuu yrityksissään hil-
litä alkoholinkäyttöään. Alkoholiriippuvuudesta 
kärsivälle henkilölle muodostuu myös tolerans-
sia alkoholia kohtaan. Alkoholi alkaa näytellä yhä 
suurempaa roolia henkilön elämässä. Muut mieli-
hyvänlähteet tai kiinnostuksen kohteet jäävät ta-
ka-alalle. Alkoholiriippuvuudesta kärsivä henkilö 
jatkaa juomistaan, vaikka siitä on hänelle selkeäs-
ti haittaa. Hän jatkaa, vaikka hän olisi haitan luon-
teesta ja laajuudesta tietoinen (WHO 1993).

Ilmiönä alkoholiriippuvuus on varmastikin ol-
lut läsnä niin kauan kuin alkoholia sisältäviä juo-
mia on ollut ihmisten saatavilla. Kun tämä ilmiö 
on havaittu, sitä on pyritty selittämään ja ymmär-
tämään sekä jollakin tapaa hoitamaan. Keskeiset 
alkoholiriippuvuuden filosofiset kysymykset liitty-

vät siihen, mitä alkoholiriippuvaisuus oikein on ja 
millaisena tilana meidän olisi sitä pidettävä. Näi-
hin kysymyksiin on kautta historian pyritty vastaa-
maan erilaisilla teoretisoinneilla, joita kutsutaan 
alkoholiriippuvuuden selitysmalleiksi. 

Jo erilaisten ja keskenään ristiriitaisten selitys-
mallien olemassaolo antaa viitteitä siitä, että alko-
holiriippuvuutta ei ole voitu määritellä kiistatto-
masti. Myös erilaisten tautiluokitusten kriteereistä 
käydään jatkuvaa keskustelua. Keskustelua oh-
jaavat osaltaan tekijät, jotka eivät ole empiirises-
ti helposti todennettavissa. Yksi tällainen tekijä 
on se, minkä määritellään olevan yhteiskunnas-
sa sopivaa. Tämän vuoksi alkoholiriippuvuuden 
tautiluokitusten kriteerit eivät ole luonteeltaan 
tarkkoja ja helposti mitattavia. Yksiselitteisyyden 
puutteen vuoksi varaa jää diagnoosin tekijän tul-
kinnalle (Poikolainen 2011). Tästä huolimatta al-
koholiriippuvuuden hoitomuotoja käsittelevässä 
kirjallisuudessa lähtökohta on tyypillisesti tiukan 
pragmaattinen, ja filosofisia kysymyksiä sivutaan 
äärimmäisen harvoin. Tässä artikkelissa esittelen 
erilaisia alkoholiriippuvuuden selitysmalleja ja tut-
kin, pohjautuvatko erilaiset alkoholiriippuvuuden 
lääkehoitomuodot erilaisiin alkoholiriippuvuu-
den selitysmalleihin. On nimittäin selvää, että eri 
hoito muotoihin liittyvillä filosofis-eettisillä ole-
tuksilla on merkitystä hoitomuotojen valinnan ja 
hoidon onnistumisen kannalta.

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN 
SELITYSMALLIT

Alkoholiriippuvuuden luonteesta on käyty keskus-
telua jo miltei kaksisataa vuotta. Usein vastakkain 
tässä keskustelussa ovat olleet alkoholiriippuvuu-
den moraalinen selitysmalli ja alkoholiriippuvuu-
den sairausmalli. Alkoholiriippuvuuden moraalinen 

Kuva 1. Alkoholiriippuvuuden selitysmallien kronologia

500 eaa. 0 1800 1850 1900 1950 2000

Moraalinen selitysmalli

Sairausmalli

Biomedikaalinen selitysmalli
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selitysmalli korostaa alkoholiongelman moraalista 
ulottuvuutta ja näkee alkoholiriippuvaisen ihmisen 
moraalisilta ja henkisiltä ominaisuuksiltaan puut-
teellisena. Sen sijaan alkoholiriippuvuuden sairaus-
mallin mukaan alkoholiriippuvuus on selkeästi luo-
kiteltavissa sairaustilaksi.

 Laajalla kyselytutkimuksella on saatu selville, 
että suurin osa päihdealan ammattilaisista suhtau-
tuu alkoholiriippuvaisiin henkilöihin moraaliselle 
selitysmallille ominaisin tavoin (Pennonen ja Kos-
ki-Jännes 2010). Tällöin esimerkiksi ajatellaan, että 
alkoholiriippuvainen henkilö ei ole yrittänyt riit-
tävästi päästä ongelmastaan eroon ja hänen pitäisi 
vain ryhdistäytyä sekä kehittää tahdonvoimaansa. 
Tulosta voidaan pitää yllättävänä, sillä päihdealan 
ammattilaiset ovat tyypillisesti saaneet lääketieteel-
lisen koulutuksen, jossa alkoholiriippuvuutta käsi-
tellään poikkeuksetta sairautena. Päihdealan am-
mattilaisten moraaliselle selitysmallille ominaisen 
suhtautumisen on väitetty osaltaan johtavan sii-
hen, että vain pieni osa alkoholiriippuvaisista hen-
kilöistä hakeutuu hoitoon ja saa tilaansa tehokas-
ta hoitoa. Hoitoon hakeutumisen esteenä on usein 
myös leimautumisen pelko. Vaikka ongelma saa-
tetaan tunnustaa itselle, niin häpeän tunne omas-
ta tilasta on niin suuri, että ongelma halutaan sa-
lata kaikilta ulkopuolisilta (Leshner 1997, Dackis ja 
O´Brien 2005, Alho 2010).  

1) Moraalinen selitysmalli
Alkoholiriippuvuuden moraalinen selitysmalli vai-
kuttaa intuitioon vetoavalta. Tahdonheikkous on 
helposti ymmärrettävissä alkoholiriippuvaisen hen-
kilön toiminnan jatkumisen syyksi. Koska alkoholi-
riippuvainen ei muuta toimintatapojaan, hänen tah-
tonsa ei selkeästi ole riittävän voimakas. On myös 
tietyllä tapaa intuitioon vetoavaa pitää tällaista 
halujensa vietävissä olevaa henkilöä moraalisesti 
puutteellisena. Henkilön, jolla on riittävä moraali-
nen selkäranka, kun ajatellaan kykenevän pääosin 
vastustamaan halujaan. 

Vaikka edellä kuvatut käsitykset vaikuttavat in-
tuitiivisilta, alkoholiriippuvuuden moraalisella se-
litysmallilla voidaan sanoa olevan pitkä historia. 
Moraalisen selitysmallin voidaan nähdä olevan al-
koholiriippuvuuden vanhin selitysmalli: sen juuret 
ovat antiikin Kreikassa. Antiikin Kreikan ja nyky-
ajan moraalikäsityksien välillä on selkeä jatkumo. 
Antiikin Kreikan moraalikäsitykset loivat pohjan 
hellenistiselle sekä roomalaiselle ajattelulle ja sitä 

myöten perustan keskiaikaiselle filosofialle (Rowe 
1993). Tätä jatkumoa ilmentämään tässä artikkelis-
sa on tarkastelun kohteeksi valittu Aristoteleen ja 
Augustinuksen moraalikäsitykset niiltä osin, joil-
ta ne ovat alkoholiriippuvuuteen liittyvien kysy-
mysten kannalta relevantteja. Nämä valitut filosofit 
ovat merkittävästi vaikuttaneet länsimaisten mo-
raalikäsitysten muotoutumiseen. Tässä artikkelis-
sa painotetaan sitä, miten kyseisten ajattelijoiden 
moraalikäsitykset ovat vaikuttaneet nykypäivän 
moraalikäsityksiin arkipäiväisellä tasolla. Sosiologi 
Max Weber on esittänyt oman teoriansa tästä vai-
kutuksesta.

Aristotelesta pidetään yhtenä länsimaiseen ajat-
teluun eniten vaikuttaneista filosofeista. Hän syn-
tyi 384 eaa. Pohjois-Kreikassa Stageirassa. Aris-
toteleen etiikka on päämääräsuuntautunutta eli 
teleologista etiikkaa. Hänen mukaansa jokaisel-
la asialla on jokin tarkoitus tai päämäärä, ja kaik-
ki toiminta tavoittelee jonkin hyvän saavuttamista. 
Täydellisimpänä päämääränä voidaan pitää sellais-
ta, joka aina valitaan puhtaasti sen itsensä vuok-
si eikä koskaan minkään muun vuoksi. Aristote-
les väittää, että tällainen täydellisin itsensä vuoksi 
tavoiteltava asia on onnellisuus (Aristoteles 1989). 
Saavuttaakseen onnellisuuden tulee henkilön olla 
luonteeltaan hyveellinen. Millainen luonteenpiirre 
hyve oikein on ja mitä hyveellinen ihminen tekee? 
Aristoteles alleviivaa keskivälin merkittävyyttä. Hy-
veellinen ihminen ei toimi eri asioiden ääripäiden 
mukaan. Keskiväli on Aristoteleen mukaan kahden 
paheen välissä. Toinen ääripää on liiallisuus ja toi-
nen puute. Tämän kaltaista kahden ääripään välissä 
olevaa puoliväliä kutsutaan yleisemmin kultaisek-
si keskitieksi. 

Alkoholiriippuvuudesta puhuttaessa keski-
öön nousee Aristoteleen määrittämä hyve nimel-
tä kohtuullisuus. Hänen mukaansa kohtuullisuus 
on keskiväli suhteessa liian vähäisen ja liiallisen 
nauttimisen välillä. Aristoteleen ajattelussa on sel-
keästi nähtävissä niitä kriteerejä, joiden perusteel-
la alkoholiriippuvaista ihmistä pidetään jollakin 
tapaa moraalisesti puutteellisena. Alkoholiriippu-
vaisiin ihmisiin liitetään yleensä pahe nimeltä hil-
littömyys, joka on ristiriidassa kohtuullisuuden 
hyveen kanssa. Aristoteles tarjosi näin perustelut 
sille, miksi nautinnonhakuisuuden liiallisuutta voi-
daan pitää moraalisesti paheksuttavana toiminta-
na. Tämä Aristoteleen muotoilema käsitys näkyy 
voimakkaana normina modernissa yhteiskunnassa 
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(Foddy ja Savulescu 2010). Nautinnonhakuisen toi-
minnan suosimista vaikkapa kovan työn sijaan pi-
detään moitittavana. Aristoteles muotoili myös kä-
sityksen heikkotahtoisuudesta, joka liitetään usein 
alkoholi riippuvaisiin ihmisiin. Hänen mukaansa 
kyse ei aina ollut siitä, että ihminen ei tietäisi, mikä 
on hyvää ja mikä ei. Aristoteleen mukaan kyse oli 
tahdon heikkoudesta paheiden suhteen. Tämän-
kaltainen toiminta oli Aristoteleen mukaan selvästi 
moraalisesti paheksuttavaa.

Augustinusta (354–430) pidetään yhtenä merkit-
tävimpänä teologina. Hänen ajattelussaan voidaan 
nähdä voimakas uusplatonistien vaikutus. Uuspla-
tonistien kirjoituksista Augustinus löysi omaan 
ajatteluunsa sopivan ontologian, jossa fyysinen ja 
henkinen erotellaan perustavalla tavalla toisistaan. 
Augustinuksen mukaan ihmiset etsivät fyysises-
tä maailmasta sellaista, joka löytyy vain ja ainoas-
taan henkisestä maailmasta. Fyysinen maailma on 
muuttuva, kun taas henkinen maailma on pysyvä. 
Ihmistä kuluttavat vaikutukset ovat fyysiselle maa-
ilmalle ominaisia (Mendelson 2010).

Augustinuksen opetukset poikkesivat usealla ta-
valla Aristoteleen vastaavista. Aristoteleen mukaan 
hyveellinen elämä johtaa hyvään elämään, jota lei-
maa onnellisuus. Aristoteleen esittämät hyveet 
koostuivat konkreettisista teoista. Ihmisen tekojen 
kautta voitiin todeta, onko hän hyveellinen vai ei. 
Augustinuksen mukaan hyveellinen elämä taas joh-
taa pelastukseen. Hänen ajattelussaan pääpaino on 
henkisessä maailmassa ja tuonpuoleisessa. Moni-
mutkaiseksi asian tekee kuitenkin Augustinuksen 
predestinaatio-oppi. Tämän opin mukaan ihminen 
ei voi itse vaikuttaa pelastukseensa, vaan Jumala on 
etukäteen valinnut ne, jotka hän tulee pelastamaan. 
Tämä valinnan Jumala on jo tehnyt ennen ihmisen 
syntymää. Luonnollisesti ihmisiä kiinnosti se, ovat-
ko he pelastettujen joukossa vai eivät. Augustinuk-
sen vastaus tähän kysymykseen oli, että ihminen 
ei voi koskaan olla täysin varma pelastuksestaan, 
mutta merkkinä pelastuksesta on kuitenkin keskit-
tyminen henkiseen maailmaan (Mendelson 2010). 
Kaikenlainen fyysiseen maailmaan keskittyminen 
oli siis merkki siitä, että ihminen ei kuulu pelastet-
tavien joukkoon. Aristoteleen ja Augustinuksen kä-
sitykset poikkeavat toisistaan voimakkaasti siinä, 
miten ne suhtautuvat ihmisen haluihin. Aristoteles 
ei pitänyt asioiden haluamista itsessään moitittava-
na. Hänen mukaansa moitittavaa oli liiallinen ha-
lujensa mukaan toimiminen. Augustinuksen ajat-

telussa taas jo joidenkin asioiden, kuten alkoholin, 
haluaminen oli osoitus fyysiseen maailmaan kes-
kittymisestä. Tämäntapainen ajatuksissa tapahtu-
va toiminta oli osoitus siitä, että ihminen ei kuulu 
pelastettavien joukkoon. Augustinuksen käsityksiä 
voidaan tulkita niin, että jo alkoholin haluaminen, 
ei vain juominen, on moraalisesti paheksuttavaa 
toimintaa. Näiden Augustinuksen ja Aristoteleen 
käsityksien voidaan nähdä olevan alkoholiriippu-
vuuden moraalisen selitysmallin taustalla.

Miten nämä moraalikäsitykset ovat sitten kul-
keutuneet sekä vaikuttaneet nykyaikaan? Yhden 
kuuluisimmista teorioista on esittänyt Max We-
ber (Weber 1980). Hänen mukaansa protestantti-
nen etiikka on vaikuttanut laajasti nykyisen yhteis-
kuntajärjestelmämme syntyyn. Weberin mukaan 
protestanttinen etiikka on ominaista länsieuroop-
palais-amerikkalaiselle kapitalismille. Hän esittää, 
että predestinaatio-opilla, joka on protestanttisuu-
den taustalla, on merkittävä rooli. Weber väittää, 
että kyseinen oppi on nostanut ihmisissä esiin ky-
symyksen siitä, ovatko he itse pelastettujen joukos-
sa ja onko olemassa mitään varmoja merkkejä sii-
tä, että he kuuluvat tähän joukkoon (Weber 1980). 
Ihmisille annettujen ohjeiden myötä ammattityön 
suorittaminen nousi hyvin suureen merkitykseen. 
Sen kautta ihmisen nähtiin toimivan Jumalan sel-
keästi ilmoitetun tahdon mukaan. Kaikenlaiseen 
joutenoloon ja nautinnon hakemiseen suhtaudut-
tiin hyvin kielteisesti. Ajan haaskauksesta tuli yksi 
suurimmista synneistä, koska jokaisen menetetyn 
hetken nähtiin olevan pois Jumalan kunnian palve-
luksesta. Weberin (1980) mukaan työn nähtiin ole-
van Jumalan ennalta määräämä itsetarkoitus. Työn 
käsitettiin olevan ihmisen kutsumus. Työllä saavu-
tetun varallisuuden kartuttamisesta tuli myös it-
sestäänselvyys. Varallisuuden kertyminen ja jatku-
va säästäminen olivat merkkejä Jumalan suosiosta. 
Kaikenlainen tuhlailu nähtiin omaan nautintoon 
tähtäävänä paheksuttavana toimintana (Weber 
1980).

Edellä kuvatut tekijät muodostavat Weberin 
(1980) mukaan ilmiön, jota hän kutsuu ”kapitalis-
min hengeksi”. Weber korostaa, että ilmiön taus-
talla olevat hengelliset tekijät eivät ole nyky-yh-
teiskunnassa mitenkään eksplisiittisiä. Samalla 
hän tarjoaa selitysmallin, jonka kautta voidaan 
hahmottaa se, miten jo antiikista lähtöisin olevat 
moraalikäsitykset ovat kulkeutuneet nykyiseen yh-
teiskuntaamme.
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2) Sairausmalli
Sairausmallin mukaan alkoholiriippuvuus on aivo-
peräinen sairaus. Tämän selitysmallin mukaan 
alkoholiriippuvaista ihmistä ei voida tilansa perus-
teella nimittää tahdoltaan heikoksi tai moraaliltaan 
puutteelliseksi. Malli on muuttunut paljon vuosien 
saatossa ja kehittynyt merkittävästi varsinkin vii-
meisten vuosikymmenten aikana. Alkoholiriip-
puvuuden sairausmallin ensimmäiset muotoilut 
ovat jo kahdensadan vuoden takaa: yhdysvaltalai-
sen lääkärin nimeltään Benjamin Rush (1746–1813) 
kirjoituksissa on piirteitä, joita voidaan pitää yhtä-
läisinä nykyisen alkoholiriippuvuuden sairausmal-
lin kanssa. Kirjassaan An Inquiry into the Effects of 
Ardent Spirits Upon the Human Body and Mind hän 
ensinnäkin tunnisti alkoholiriippuvuuden merkit-
tävän tekijän – itse alkoholin. Ennen tätä oivallusta 
ei nimittäin ollut ymmärretty, että alkoholilla itses-
sään saattaa olla joitakin sellaisia ominaisuuksia, 
jotka aiheuttavat riippuvuutta ja kontrollin mene-
tystä. Alkoholiriippuvaisen ongelmaksi ei mielletty 
alkoholia, vaan ongelman nähtiin olevan siinä, 
että ihminen haluaa juopuneeseen tilaan. Rus-
hin havaintojen mukaan alkoholia juotuaan alko-
holiriippuvaisen ihmisen oli mahdotonta olla juo-
matta lisää. Tämän havainnon kautta hän tunnisti 
alkoholi riippuvuudelle toisen merkittävän tekijän: 
alkoholiriippuvuutta leimaa kontrollin menetys. 
Ennen nimittäin vallalla oli käsitys, jonka mukaan 
ihmisen tahto ja halu ovat identtisiä: ihmisen ei 
voitu nähdä haluavan jotain muuta kuin hän tah-
too (Wainwraight 2009). Kolmas merkittävä tekijä 

oli se,  että Rush rinnasti alkoholiriippuvuuden sai-
rauteen. Ainoaksi ulospääsyksi tästä tilasta hän näki 
täydellisen raittiuden (Levine 1978).

Benjamin Rushin havainnot ja niiden perusteella 
muodostetut käsitykset ovat epäilemättä vaikutta-
neet nykyisen alkoholiriippuvuuden sairausmallin 
syntyyn. Alkoholiriippuvuus alettiin yhä enenevis-
sä määrin mieltää sairaudeksi. Seuraava merkittä-
vä edistysaskel sairausmallin kehitykselle tapahtui 
vuonna 1956, jolloin American Medical Associa-
tion hyväksyi alkoholiriippuvuuden sairauskäsi-
tyksen. Sen mukaan alkoholiriippuvuuden voitiin 
nähdä johtuvan käyttäytymisen, persoonallisuu-
den ja ruumiillisten toimintojen häiriöstä. Tämän 
vuoksi American Medical Association kehotti jäse-
niään muuttamaan käsityksiään kohti sairausmal-
lia. Myös Maailman terveysjärjestö (WHO) alkoi 
painottaa alkoholiriippuvaisille tarjottavan hoidon 
tärkeyttä. Kummankin järjestön tavoitteena oli vä-
hentää alkoholiriippuvaisten kohtaamaa syrjintää 
hoidollisissa tilanteissa.

Vuonna 1973 tapahtui merkittävä luonnontie-
teellinen askel alkoholiriippuvuuden sairausmallin 
kehityksen kannalta. Uudenlaisella radioligandien 
sitoutumiseen perustuvalla tutkimusmenetelmällä 
onnistuttiin osoittamaan, että hermokudoksessa 
on opioidireseptoreja. Löytö oli merkittävä, koska 
sen myötä alettiin pitää mahdollisena, että aivojen 
molekyylitason toiminnasta voitaisiin saada tietoa. 
Tämä ”reseptorivallankumoukseksi” nimetty ta-
pahtuma aloitti aikakauden, jolloin kiinnostus yhä 
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ka mukaan alkoholiriippuvuus on monimutkainen 
aivoperäinen häiriö, jota ei voida kuvata tahdon-
heikkoutena (Obot ym. 2004). 

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN 
SELITYSMALLIT JA 
LÄÄKEHOITOMUODOT

Tämän artikkelin tavoitteena on selvittää, perus-
tellaanko jonkin lääkehoitomuodon käyttöä sellai-
silla käsityksillä, jotka ovat ominaisia tietylle alko-
holiriippuvuuden selitysmallille. Lähtökohtaisesti 
yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän kysy-
mykseen on haasteellista. Jokaisesta alkoholiriip-
puvuuden selitysmallista on löydettävissä sellaisia 
käsityksiä, jotka näyttävät tukevan jokaista lääke-
hoitomuotoa. Tästä huolimatta voidaan todeta, 
että tiettyjen alkoholiriippuvuuden lääkehoito-
muotojen taustalla näyttää selkeästi olevan katta-
vammin perusteluita, jotka ovat ominaisia tietylle 
alkoholiriippuvuuden selitysmallille.

Suomessa alkoholiriippuvuuden hoitoon käy-
tetään tyypillisesti neljäntyyppisiä lääkehoito-
ja: disulfiraamia, naltreksonia, akamprosaattia ja 
nalmefeenia. Disulfiraami, naltreksoni ja akamp-
rosaatti tähtäävät alkoholiriippuvaisen ihmisen 
täysraittiuteen, kun taas nalmefeenia käytetään 
alkoholinkulutuksen vähentämiseen. Disulfiraa-
mia voidaan pitää tunnetuimpana alkoholiriippu-
vuuden lääkehoitomuotona. Se on aversiohoidoksi 
luokiteltava lääkehoitomuoto, joka estää alkoho-
lin käytön kokonaan. Mikäli dilsufiraamihoidon 
aikana nautitaan alkoholia, seuraa tästä niin kut-
suttu antabusreaktio, joka on hyvin epämiellyttävä 
ja jopa hengenvaarallinen. Naltreksonin, akamp-
rosaatin ja nalmefeenin toimintamekanismit ovat 
erilaiset. Naltreksonin ja nalmefeenin uskotaan vä-
hentävän alkoholin aiheuttamaa mielihyvää sekä 
estävän juomisen muuttumista hallitsemattomak-
si. Akamprosaatti taas korjaa kroonisen alkoholin-
käytön aiheuttamaa eri välittäjäaineiden epätasa-
painoa. 

Disulfiraami on ainoa aversioon perustuva alko-
holiriippuvuuden lääkehoitomuoto tänä päivänä. 
Tällöin mielenkiinnon kohteena on se, voidaan-
ko disulfiraamihoidon taustalla nähdä edelleenkin 
olevan moraaliselle selitysmallille ominaisia lähtö-
kohtia. Therapia Fennicassa todetaan, että disul-
firaamihoito ei poista alkoholinhimoa, vaan vain 
estää hoidettavaa potilasta käyttämästä alkoholia 
(Salaspuro 2007). Tämän disulfiraamin toiminta-

lisääntyvissä määrin alkoi kohdistua mielen tapah-
tumien neuraalisten korrelaattien selvittämiseen. 
Toiveeksi muodostui, että molekyylitason ilmiöi-
tä tutkimalla saataisiin uutta tietoa alkoholiriippu-
vuudesta. Tavoitteena oli alkaa kerätä tietoa, jon-
ka avulla voitaisiin sanoa, että alkoholiriippuvuus 
todellakin on aivoperäinen sairaustila. Oletukseksi 
muodostui se, että alkoholiriippuvaisen ja terveen 
ihmisen aivojen toiminta poikkeaa jollakin tapaa 
toisistaan (Vrecko 2010).

Alkoholinkäyttö vaikuttaa aivojen toimintaan. 
Pitkittynyt alkoholinkäyttö taas aiheuttaa pitkäai-
kaisia aivojen toiminnan muutoksia. Koska riippu-
vuus alkoholiin johtuu näistä aivoissa tapahtuvis-
ta muutoksista, on se pohjimmiltaan aivoperäinen 
sairaus. Tämä käsitys on alkoholiriippuvuuden sai-
rausmallista kehittyneen biomedikaalisen selitys-
mallin ydin. Sen mukaan alkoholiriippuvuus on 
krooninen, relapsoiva sairaustila, jonka ominais-
piirteitä ovat toleranssin kehittyminen sekä pa-
konomainen tarve saada alkoholia (Leshner 1997).

Biomedikaalisen selitystavan tunnetun puolus-
tajan Alan I. Leshnerin mukaan alkoholiriippu-
vaisen toimintaa voidaan hahmottaa metaforal-
la kytkimestä, joka sijaitsee alkoholiriippuvaisen 
henkilön aivoissa. Ihmisen alkoholin nauttiminen 
on alun perin vapaaehtoista toimintaa. Pitkittynyt 
alkoholinkäyttö saa kuitenkin tämän metaforisen 
kytkimen kytkeytymään, jonka jälkeen henkilön 
alkoholin käytöstä tulee riippuvuudeksi luonneh-
dittavaa toimintaa. Tällöin alkoholin käyttö ei ole 
Leshnerin mukaan enää vapaaehtoista (Leshner 
1997). 

Leshnerin mukaan alkoholiriippuvuuden hoi-
don pitäisi ehdottomasti perustua biomedikaali-
seen selitysmalliin. Hoidon tavoitteena olisi täl-
löin peruuttaa tai kompensoida niitä aivoissa 
tapahtuneita muutoksia, joita pitkittynyt alkoho-
linkäyttö on saanut aikaan. Nämä tavoitteet voi-
daan hänen mukaansa saavuttaa joko lääke- tai 
käyttäytymisterapian avulla. Ihmisen aivoissa si-
jaitsevan metaforisen ”kytkimen” toimintameka-
nismin selvittäminen on avainasemassa tehok-
kaampien hoitomuotojen kehityksessä (Leshner 
1997). Myös WHO on Leshnerin kanssa samoilla 
linjoilla. Vuonna 2004 julkaisemassaan raportissa 
Neuro science of Psychoactive Substance Use and De-
pendence WHO toteaa, että alkoholiriippuvuus on 
yhtälailla aivoperäinen sairaus kuin mikä tahansa 
muu neurologinen tai psykiatrinen häiriö. WHO 
asettuu selkeästi kannattamaan näkemystä, jon-

© Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015255



mekanismin perusteella voidaan todeta, että sen 
käytön taustalla ei ole alkoholiriippuvuuden bio-
medikaaliselle selitysmallille ominaisia käsityk-
siä. Disulfiraamihoidon tavoitteena ei ole korjata 
tai kompensoida niitä hermostollisia muutoksia, 
joita alkoholiriippuvaisella ihmisellä on. Näin ol-
len disulfiraamihoito on nähtävissä ainoastaan 
välineenä, jonka avulla alkoholiriippuvaista ih-
mistä pyritään pitämään erossa alkoholista. Disul-
firaamin toimintamekanismi perustuu siihen, että 
disulfiraamihoidossa oleva potilas saa rangaistuk-
sen antabusreaktion muodossa nautittuaan alko-
holia. Tästä itse rangaistuksesta tai sen pelosta 
johtuen alkoholiriippuvainen potilas ei käytä al-
koholia. Käsitys siitä, että alkoholiriippuvaisen ih-
misen toimintaa voidaan muuttaa rangaistuksia 
käyttämällä, on ominaista alkoholiriippuvuuden 
moraaliselle selitysmallille.

Naltreksoni-, akamprosaatti- ja nalmefeenihoi-
don taustalla voidaan nähdä selvästi olevan alko-
holiriippuvuuden biomedikaaliselle selitysmal-
lille ominaisia käsityksiä. Alkoholiriippuvuuden 
biomedikaalisen selitysmallin mukaan alkoholi-
riippuvaisella ihmisellä on sellaisia hermostollisia 
muutoksia, joiden perusteella häntä voidaan kut-
sua sairaaksi. Kyseisen selitysmallin mukaan alko-
holiriippuvaista ihmistä ei voida myöskään pitää 
vastuullisena sairauden kehittymisestä ja sairau-
delle tyypillisten oireiden esiintymisestä. Biome-
dikaalisen selitysmallin mukaan alkoholiriippu-
vaisella ihmisellä olevat hermostolliset muutokset 
saavat aikaan hänen käyttäytymisensä. Naltrek-
soni-, akamprosaatti- ja nalmefeenihoidon tar-
koituksena on kompensoida näitä hermostollisia 
muutoksia eri vaikutusmekanismien avulla, lievit-
tää alkoholiriippuvaisen henkilön oireita ja muut-
taa sitä kautta hänen käytöstään. Edellä mainit-
tujen lääkeaineiden avulla toteutettujen hoitojen 
taustalla ei siis vaikuta olevan käsitystä siitä, että 
alkoholiriippuvainen ihminen olisi jollakin tapaa 
tahdoltaan heikko tai moraalisesti puutteellinen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän artikkelin johtopäätöksenä voidaan todeta, 
että lääkehoitomuotojen taustalta on löydettä-
vissä keskeisiä tekijöitä, jotka ovat selvästi tietylle 
selitysmallille ominaisia. Siitä huolimatta tiettyjä 
alkoholiriippuvuuden lääkehoitomuotoja ei voida 
täysin ehdottomasti liittää tiettyyn alkoholiriippu-
vuuden selitysmalliin. Tätä ei voida pitää yllättä-

vänä kahdesta syystä. Ensinnäkin eri selitysmallit 
ovat laajoja ja monitahoisia kokonaisuuksia, joilla 
ei ole yhtä vakiintunutta muotoilua. Tämän vuoksi 
yhden lääkehoitomuodon taustalta voidaan löy-
tää tekijöitä, jotka perustuvat useaan eri alkoho-
liriippuvuuden selitysmalliin. Toiseksi eri lääke-
hoitomuotojen käyttöä perustellaan yleensä hyvin 
pragmaattisesti. Esimerkiksi disulfiraamin käyt-
töä voidaan tietyissä tapauksissa perustella myös 
sairaus mallin kannalta: alkoholinkäytön täydellä 
estämisellä voidaan akuutteja haittoja hallita sekä 
järjestää toisenlaisia hoitoja.

SUMMARY
Philosophical questions about alcohol 
dependence and its treatment

Introduction: Alcohol is one of the most used sub-
stance. For the most people, alcohol does not cause 
significant harms. However, alcohol misuse is quite 
common. The most serious form of alcohol mis-
use is alcohol dependence. Alcohol dependence 
has existed surely for as long as alcohol contain-
ing beverages have been available. When this phe-
nomenon has been observed, people have aspired to 
explain, understand, and somehow treat it. The key 
issues about alcohol dependence are centred on the 
question about the nature of alcohol dependence 
and what kind of condition should it be thought. 
These questions are answered with theorizations 
called explanatory models of alcohol depend-
ence. The purpose of this paper is to analyze dif-
ferent explanatory models of alcohol dependence 
and investigate if different pharmacological treat-
ments of alcohol dependence are based on different 
explanatory models. 

Results: When discussing about alcohol depend-
ence, the moral model and the disease model of al-
cohol dependence are often contradicted. As the 
oldest explanatory model of alcohol dependence, 
the moral model highlights the moral aspects of al-
cohol misuse. This model states that alcohol de-
pendent individual can be considered to be moral-
ly insufficient and to possess weak willpower. The 
disease model of alcohol dependence states that 
alcohol dependence can be classified as brain dis-
ease. Therefore, moral factors or willpower does 
not play any role in this phenomenon. 

In Finland, the pharmacological treatment mo-
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dalities are disulfiram, naltrexone, acamprosate 
and nalmefene. Based on the analysis, it can be 
stated that disulfiram treatment is evidently based 
on the moral model of alcohol dependence. Nal-
trexone, acamprosate and nalmefene are more ex-
plicitly based on the disease model of alcohol de-
pendence. 

Conclusions: Because the explanatory models of 
alcohol dependence are multifaceted entities, spe-

cific pharmacological treatments cannot be abso-
lutely connected to certain explanatory models. 
Nevertheless, it can be concluded that different 
pharmacological treatments are based on factors 
which are clearly characteristic for certain explan-
atory models.

Keywords: Alcoholism, medical philosophy, phar-
macotherapy, bioethics
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Oreksiini-A:n kaksi vaihto-
ehtoista sitoutumistapaa  
OX1-reseptoriin

TIIVISTELMÄ

Johdanto: Oreksiinipeptidien ja OX1- ja OX2-reseptorien väliset vuorovaikutukset tunnetaan huonosti. 
Mutaatiotutkimuksin on peptideistä ja reseptoreista tunnistettu tärkeitä aminohappoja, mutta tarkkoja 
atomitason vuorovaikutuksia ei tiedetä. Ne olisivat kuitenkin oleellisia lääkeainekehitykselle. 

Aineisto ja menetelmät: Rakensimme OX1-reseptorista kolmiulotteisia malleja OX2-reseptorin ja neuro-
tensiini 1 -reseptorin pohjalta, ja telakoimme näihin malleihin oreksiini-A16–33 peptidifragmentin ZDOCK- 
ja RDOCK-ohjelmistoilla.

Tulokset ja johtopäätökset: Telakointitulosten ryhmittely paljasti kaksi vaihtoehtoista sitoutumis tapaa, 
joissa molemmissa peptidin C-pää on noin 5–6 Å Tyr6.48:n yläpuolella ja lähellä Gln3.32-aminohappoa. Sitou-
tumistapoja erottaa noin 100° pyörähdys peptidin akselin ympäri; peptidin His26 osoittaa joko reseptorin 
TM5- tai TM7-heliksiä kohti. Molemmat sitoutumistavat sopivat yhteen aiempien mutaatiotutkimusten 
tulosten kanssa ja muodostavat samankaltaisen vetysidosverkon kuin suvoreksantti. Nämä sitoutumista-
vat auttavat selittämään aiempia tutkimustuloksia ja valaisevat peptidireseptorien aktivoitumismekanis-
mia. Ne ovat myös hyödyllisiä lääkeainekehitykselle.

Avainsanat: Oreksiini-A, OX1-reseptori, peptiditelakointi, G-proteiinikytkentäinen reseptori

Artikkeli on tiivistelmä samojen kirjoittajien artikkelista: Modeling of the OX1R–orexin-A complex suggests 
two alternative binding modes. BMC Structural Biology 15: 9, 2015.
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JOHDANTO

Oreksiinijärjestelmään kuuluu kaksi G-proteiini-
kytkentäistä reseptoria, oreksiinireseptorit 1 ja 2 
(OX1R ja OX2R), ja peptidiligandit oreksiini-A ja 
-B (Sakurai ym. 1998). Järjestelmä osallistuu kes-
kushermostossa etenkin uni-valverytmin sääte-
lyyn, ja sen toimintahäiriöt ovat taustalla esimer-
kiksi useimmissa narkolepsiatapauksissa (Sakurai 
ym. 2010). Yhdysvalloissa on hiljattain tuotu mark-
kinoille ensimmäinen oreksiinijärjestelmään koh-
distuva lääkeaine: suvoreksantti. Se on oreksiini-
antagonisti, jota käytetään unettomuuden hoitoon.

Hypotalamus tuottaa oreksiinipeptidit 131 amino-
hapon esiasteena, joka sisältää yhden kopion kum-
paakin peptidiä. Oreksiini-A koostuu 33 aminoha-
posta, siinä on kaksi molekyylin sisäistä rikkisiltaa 
ja sen C-pää on aminoitu (Sakurai ym. 1998). Orek-
siini-B on suoraketjuinen 28 aminohapon peptidi, ja 
myös sen C-pää on aminoitu. Biologisen aktiivisuu-
den kannalta oleellisimmat peptidien C-päät ovat 
aminohappokoostumukseltaan liki identtiset.

Peptidien kolmiulotteinen rakenne vesiliuokses-
sa tunnetaan (Lee ym. 1999, Takai ym. 2006). Mo-
lemmissa peptideissä on C-päässä kaksi helikaa-
lista osaa, joiden välissä on joustavampi, saranan 
kaltainen jakso. Lisäksi oreksiini-A:n N-päässä on 
rikkisiltojen lukitsema koukku ja kolmas lyhyt al-
faheliksi.

Useimmat C-pään aminohapot ja ketjun pään 
aminointi on havaittu pistemutaatiotutkimuksissa 
välttämättömiksi reseptoriaktiivisuuden kannal-
ta (Darker ym. 2001, Ammoun ym. 2003, Asahi ym. 
2003, Lang ym. 2004). Sen sijaan N-pään amino-
happoja voidaan vaihtaa tai leikata kokonaan pois 
aktiivisuutta kokonaan menettämättä (Darker ym. 
2001, Ammoun ym. 2003, Lang ym. 2004).

Oreksiinireseptorit koostuvat G-proteiinikyt-
kentäisille reseptoreille tyypillisesti seitsemäs-
tä solukalvon läpäisevästä alfaheliksistä (TM1-
7) ja niitä yhdistävistä silmukoista (Yin ym. 2015). 
Ligandien sitoutumispaikka jää TM-heliksien ja 
solunulkoisten silmukoiden väliin. Pistemutaa-
tioin on osoitettu, että reseptorin aminohappo-
tähteet Gln1263.32, Val1303.36, Asp203xl2.51, Trp206xl2.54, 
Tyr2155.38, Phe2195.42, Thr2235.46, Tyr2245.47, Tyr3116.48, 
Asn3246.55, His3447.39 ja Tyr3487.43 ovat tärkeitä pep-
tidien sitoutumiselle (Malherbe ym. 2010, Tran 
ym. 2011, Putula ja Kukkonen 2012).

Tietokoneavusteinen mallinnus on tehokas kei-
no selvittää proteiinien ja ligandien välisiä vuoro-

vaikutuksia. GPCR Dock -tutkimuksissa (Michino 
ym. 2009, Kufareva ym. 2011, Kufareva ym. 2014), 
joissa on testattu mallinnusohjelmien kykyä tois-
taa kokeellisesti havaittuja sitoutumistapoja, on 
havaittu, että G-proteiinikytkentäisien reseptorien 
mallinnus on luotettavaa etenkin kalvon läpäise-
vän osuuden osalta. Myös ohjelmistojen kyky en-
nustaa ligandien sitoutumisvuorovaikutuksia on 
kehittynyt viime aikoina.

Peptidiligandit ovat kuitenkin haaste alun perin 
pienmolekyyliligandeille kehitetyille ohjelmistoil-
le. Peptideille on hiljattain kehitetty omia erikois-
ohjelmistoja, mutta niitä on testattu vain melko ly-
hyillä peptideillä (2–16 aminohappoa) (Antes 2010, 
Raveh ym. 2010, Trellet ym. 2013). Syvällä resep-
torissa sijaitseva sitoutumispaikka ja helikaaliset 
peptidit ovat myös ongelmallisia peptiditelakointi-
ohjelmistoille.

Peptideitä voidaan telakoida G-proteiinikytken-
täisiin reseptoreihin useilla tavoilla, jotka eroavat 
pääosin peptidin joustavuuden käsittelyssä. Jäyk-
kää telakointia voidaan täydentää lyhyellä mole-
kyylidynaamisella (MD) simulaatiolla tai tiettyjen 
aminohappojen voidaan antaa liikkua telakoinnin 
aikana.

Tässä tutkimuksessa käytimme ZDOCK-tela-
kointialgoritmia yhdessä RDOCK-jälkikäsittely-
ohjelman kanssa (Chen ym. 2003, Li ym. 2003). 
ZDOCK on alun perin proteiini-proteiinitelakoin-
tiin tarkoitettu ohjelma, jota on käytetty myös jon-
kin verran peptiditelakointiin. Koska ZDOCK-te-
lakointi on jäykkä, sen yhteydessä voidaan käyttää 
RDOCK-algoritmia, joka hioo telakointituloksista 
parempia sallimalla aminohappojen rajatun liikku-
misen.

Heifetz työtovereineen on aiemmin pyrkinyt 
selvittämään oreksiinipeptidien sitoutumistapaa 
(Heifetz ym. 2013). He käyttivät oreksiiniresepto-
rien mallinnuksen pohjana dopamiini D3 -resep-
toria. Tutkimuksessa poimittiin telakointia varten 
mallit lyhyestä MD-simulaatiosta. Hiljattain jul-
kaistut kiderakenteet peptideitä sitovista G-pro-
teiinikytkentäisistä reseptoreista ovat kuitenkin 
osoittaneet joitain piirteitä, kuten ECL2-silmu-
kan hiuspinnimäisen konformaation, joita he eivät 
pystyneet ennustamaan, joten aiheeseen on syytä 
paneutua uudemmista lähtökohdista.

Tässä tutkimuksessa yhdistämme tietoja piste-
mutaatiotutkimuksista ja hiljattain julkaistuista 
peptidejä sitovista G-proteiinikytkentäisistä resep-
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toreista. Rakennamme 3D-malleja OX1-reseptoris-
ta ja telakoimme oreksiini-A:n näihin malleihin. 
Telakointitulosten yhteenvetona esitämme kak-
si vaihtoehtoista atomitasoista sitoutumistapaa. 
Oreksiinipeptidien sitoutumistavan ymmärtämi-
nen raivaa tietä kohti pienmolekyyliagonisteja ja 
laajentaa ymmärrystämme peptidejä sitovista G-
proteiinikytkentäisistä reseptoreista.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Homologimallinnuksella tuotetaan kolmiulot-
teinen malli proteiinista, jonka aminohapposek-
venssi tunnetaan, mutta jonka tarkkaa tertiääri-
rakennetta ei ole vielä selvitetty. Mallinnus vaatii 
sopivan pohja rakenteen ja sekvenssilinjauksen poh-
japroteiinin ja kohdeproteiinin välille.

Pohjarakenteina käytettiin juuri julkaistua OX2-
reseptorin kiderakennetta ja neurotensiini 1 -re-
septorin kiderakennetta (NTSR1) (White ym. 2012, 
Yin ym. 2015). OX2-reseptorin rakenteesta puuttuu 
vain muutamia aminohappoa ja se on sekvenssil-
tään liki identtinen mallinnettavan OX1-reseptorin 
kanssa. NTSR1 on samassa G-proteiinikytkentäis-
ten reseptorien alahaarassa kuin oreksiiniresepto-
rit (Fredriksson ym. 2003). Sitä ei kuitenkaan ole 
kiteytetty pienmolekyylin vaan luonnollisen pep-
tidiligandinsa fragmentin kanssa, joten se tarjoaa 
hyvän viitekehyksen peptidi-reseptorivuorovaiku-
tusten tutkimukselle. 

Pohja- ja kohdeproteiinien sekvenssit linjat-
tiin kustakin heliksistä löytyvien G-proteiinikyt-
kentäisille reseptoreille yhteisten jaksojen avulla 
(Ballesteros ja Weinstein 1995). ECL2-silmukassa 
kiinnitettiin huomiota etenkin hiuspinnimäisen 
rakenteen linjaukseen.

Mallinsimme OX1-reseptorin solukalvon läpäi-
sevän osuuden eli aminohapot Tyr411.27–Gln2465.69 
ja Arg2916.28–Cys375. Reseptorin päät ja ICL3-sil-
mukan jätimme mallintamatta, sillä niille ei ole 
saatavilla mielekkäitä pohjarakenteita. Homolo-
gimallinnukseen käytimme MODELLER 9v8-oh-
jelmistoa oletusasetuksilla (Săli ja Blundell 1993) 
ja tuotimme kumpaankin pohjarakenteeseen pe-
rustuen kymmenen mallia. Tuotetuista 20 mal-
lista valitsimme kaksi; yhden molemmista pohja-
rakenteista. Mallien valinnassa painotimme 
avointa sitoutumispaikkaa, kiderakenteissa nähty-
jen kaltaista ECL2-rakennetta ja sellaista ECL3-ra-
kennetta, joka ei peitä sitoutumispaikkaa.

Oreksiinipeptidit esiintyvät vesiliuoksessa useis-
sa eri konformaatioissa (Takai ym. 2006). Yleisim-
mässä konformaatiossa peptidi on taittunut sa-
ranakohdastaan noin 90° kulmaan. Telakointiin 
valitsimme kuitenkin oreksiini-A:n suoran kon-
formaation, sillä taittunut konformaatio ei sopi-
nut ennustettuun sitoutumiskohtaan alustavissa 
kokeissa.

Kokonaisen peptidin sijaan käytimme oreksiini-
A:sta vain aminohappoja 16–33. Tämä fragment-
ti on edelleen biologisesti aktiivinen (Ammoun 
ym. 2003), ja poistamalla peptidin N-päässä olevan 
koukun voimme varmistaa mahdollisimman katta-
van sitoutumispaikan kartoituksen.

Oreksiini-A:n fragmentti telakoitiin OX1-resep-
torimalleihin ZDOCK-algoritmilla oletusasetuk-
sin. Tuloksista seulottiin pois sellaiset telakointi-
asennot, joissa peptidin C-pää ei ollut reseptorin 
sitoutumisonkalossa tai peptidi kulki reseptorin 
heliksien lomitse solukalvon viemään tilaan. Jäljel-
le jääneet telakointiasennot jatkokäsiteltiin ja pis-
teytettiin RDOCK-algoritmilla oletusasetuksin.

Telakointiasennot ryhmiteltiin Matlabilla niin, 
että samankaltaiset sitoutumisasennot päätyivät 
keskenään samoihin ryhmiin. Ryhmän pisteytyk-
senä käytettiin ryhmän sitoutumisasentojen me-
diaanipisteitä. Telakointiasentojen sitoutumis-
syvyys määriteltiin ligandin Leu33-aminohapon 
α-hiilen etäisyydeksi reseptorin aminohappojen 
Thr2235.46, Tyr3116.48 ja Tyr3487.43 α-hiilien määrittä-
mästä tasosta. Peptidiligandin rotaatiota arvioitiin 
His26-sivuketjun suunnan perusteella. Peptidin 
vesiliuokselle näkyvä pinta-ala laskettiin Naccess-
ohjelmalla (Hubbard ja Thornton 1993). Ligandin 
ja reseptorin aminohappojen väliset vuorovaiku-
tukset kartoitettiin etsimällä alle 4 Å etäisyydellä 
olevia atomeita.

TULOKSET JA POHDINTA

Mallinnus
Oreksiinireseptoreissa on suurin osa rodopsiinin 
kaltaisille G-proteiinikytkentäisille reseptoreille 
tyypillisistä aminohappojaksoista kussakin helik-
sissä, joten sekvenssilinjaus on kiistaton. Molem-
mista pohjarakenteista tehdyt OX1-reseptorimal-
lit ovat hyvin samankaltaiset OX2R-kiderakenteen 
kanssa (Kuva 1). OX2-reseptorista puuttuu muuta-
mia aminohappoja ECL2-silmukasta, ja NTSR1-
reseptorissa vastaava silmukka on hieman lyhy-
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empi, joten mallit eroavat hieman toisistaan tältä 
osin. Molemmissa malleissa ECL2-silmukan kon-
formaatio on kuitenkin järkevä ja muistuttaa 
muissa peptidireseptoreissa nähtyjä ECL2-konfor-
maatioita (White ym. 2012, Yin ym. 2015).

Aminohappotasolla OX2R-pohjainen malli on 
luonnollisesti hyvin samankaltainen pohjaraken-
teensa kanssa, mutta NTSR1-pohjaisen mallin 
aminohappojen sivuketjut ovat usein hieman eri-
laisessa konformaatiossa (Kuva 1).

Telakointitulokset
Telakointi OX2R-pohjaiseen malliin tuotti 1 099 
telakointiasentoa, jotka muodostivat 53 ryhmää, 
kun taas NTSR1-pohjainen malli tuotti 1 164 asen-
toa ja 50 ryhmää. OX2R-pohjaisessa mallissa tela-
koidut peptidit omaksuvat tiukan kukkakimppu-
maisen muodostelman, jossa parhaiten pisteytetyt 
ryhmät ovat pääosin pystyssä keskellä sitoutumis-
paikkaa tai nojaavat TM5:ä kohti (Kuva 2). NTSR1-
pohjaisessa mallissa telakoinnin kartoittama tila 

Kuva 1. Homologimallien vertailu OX2R-kiderakenteeseen (harmaa). OX2R-pohjainen OX1R-malli 
punaisella, NTSR1-pohjainen malli sinisellä. (A) ECL2-silmukan konformaatio. (B ja C) Reseptorin 
sitoutumispaikkaan osoittavat aminohapot helikseistä TM1, 5–7 (B) ja TM2–5 (C).

© Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015261



Kuva 2. Telakointiasentojen ryhmät. (A-C) OX2R-pohjaisen mallin asennot, (D-F) NTSR1-pohjaisen 
mallin asennot. Vasemmalla kaikki telakointiasentoryhmien ytimet, keskellä kymmenen suurimman 
ryhmän ytimet ja oikealla kymmenen parhaat pisteet saaneen ryhmän ydintä. Reseptorin TM1–2 
heliksien suuntaan nojaavat asennot ovat punaisen sävyissä, TM5–6 suuntaan nojaavat sinisiä ja 
keskellä pystyssä olevat oransseja tai vihreitä.

Kuva 3. Parhaiden telakointiasentojen suunta ja syvyys. (A,C) OX2R-pohjainen malli, (B,D) NTSR1-
pohjainen malli. (A-B) Oreksiini-A:n His26-sivuketjun suunta solunulkoiselta puolelta katsottuna. 
(C-D) Telakointiasentojen pisteytys syvyyden funktiona, punaisella pisterajan alittaneet asennot.
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on viuhkamainen, sillä sitoutumispaikka on hie-
man kapeampi. Ryhmät, joissa peptidit ovat pys-
tyssä keskellä sitoutumispaikkaa, ovat saaneet par-
haat pisteet (Kuva 2).

NTSR1-pohjaisessa mallissa yksittäiset 
telakointi asennot saivat hieman parempia pisteitä 
(paras -17,86; 35 asentoa < -10) kuin OX2R-pohjai-
sessa mallissa (paras -14,47; 11 asentoa < -10). Malli-
kohtaisilla telakointiasentojen keskiarvopisteillä ei 
kuitenkaan ollut juuri eroa. NTSR1-pohjaisen mal-
lin kapeampi sitoutumispaikka saattaa mahdollis-
taa suotuisampien vuorovaikutusten muodostuk-
sen peptidin ja reseptorin välille, mikä voisi johtaa 
parempiin pisteisiin.

Vaikka RDOCK-pisteytystä ei ole suunniteltu 
peptiditelakoinnin pisteyttämiseksi, se nojaa ylei-
siin periaatteisiin kuten desolvaatioon ja elektros-
taattisiin vuorovaikutuksiin. Näin ollen sen pitäisi 
soveltua myös peptiditelakoinnin tarpeisiin. Ha-
vaitsimme selkeän korrelaation peptidien ja ryh-
mien 3D-sijainnin ja RDOCK-pisteiden välillä. Pis-
teytys ei kuitenkaan ylipainota mahdollisimman 
syvälle proteiiniin sitoutumista, sillä se ei korreloi 
peptidin syvyyden tai vesiliuokselle näkyvän pinta-
alan kanssa.

Sitoutumistavat
Valitsimme molemmista malleista parhaiten pis-
teytetyt telakointiasennot tarkempaan analyysiin. 
NTSR1-pohjaisesta mallista poimimme ne 35 asen-
toa, joiden RDOCK pistearvo pienempi kuin -10. 
OX2R-pohjaisesta mallista jatkoon pääsi 29 asen-
toa, joiden pisteet olivat alle -8. Näistä telakoin-
tiasennoista lähes kaikki sijaitsevat pystysuorassa 
syvällä reseptorin sitoutumisonkalossa (Kuvat 2 ja 
3). NTSR1-pohjaisen mallin asentojen syvyyden 
mediaani on 6,1 Å (3,7–9,9 Å), kun taas OX2R-pohjai-
sen mallin asennot ovat hieman syvemmällä medi-
aanin ollessa 5,0 Å (2,8–14,7 Å).

Pyörimisen suhteen telakointiasennot jakaan-
tuvat kahteen pääryhmään; His26 osoittaa joko 
TM5:ä tai TM7:ä kohti. OX2R-pohjainen malli suo-
sii TM7-suuntaa (69%), kun taas NTSR1-pohjaises-
sa mallissa nähtiin enemmän TM5-suuntaa (70%) 
(Kuva 3).

Sitoutumistavan määrittelyä varten kokosimme 
”TM5-sitoutumistavan” ja ”TM7-sitoutumistavan” 
omaksuneet telakointiasennot ryhmiksi. OX2R-
pohjaisessa mallissa oli lisäksi kaksi näihin ryh-
miin kuulumatonta asentoa ja NTSR1-pohjaisessa 

mallissa yksi. Näitä yksittäisiä asentoja ei huomioi-
tu sitoutumistavan määrittelyssä.

Molemmissa sitoutumistavoissa peptidin C-pää 
on syvällä sitoutumispaikassa ja vuorovaikuttaa 
tärkeiden aminohappotähteiden kanssa. Peptidin 
N-päässä on joukko hydrofobisia aminohappo-
ja, jotka TM5-tavassa vuorovaikuttavat ECL2-sil-
mukan kanssa, kun taas TM7-tavassa ne ovat alt-
tiina liuokselle. Reseptorimalleistamme kuitenkin 
puuttuu proteiinin N-pää, joka voi vaikuttaa tä-
hän.

Molemmat sitoutumistavat ovat mahdollisia 
myös kokonaiselle oreksiini-A:lle. Peptidin N-pään 
koukku tulisi ECL3-silmukan yläpuolelle TM5-ta-
vassa ja vasten ECL2-silmukkaa TM7-tavassa. Kum-
pikaan sitoutumistapa ei ole mahdollinen taittu-
neessa konformaatiossa olevalle oreksiinipeptidille.

Valitsimme molemmista sitoutumistaparyhmis-
tä yhden telakointiasennon, joka parhaiten kuvasi 
koko ryhmää. Nämä asennot on esitetty kuvissa 4 

ja 5, ja niitä on verrattu suvoreksantin sitoutumis-
vuorovaikutuksiin kuvassa 6.

Suvoreksantti sitoutuu syvälle sitoutumistas-
kuun ja muodostaa runsaasti hydrofobisia vuo-
rovaikutuksia (Yin ym. 2015). Triatsolirengas 
muodostaa vetysidokset Gln3.32 ja Asn6.55  amino-
happoihin ja amidikarbonyyli aminohappoihin 
Asn6.55 ja His7.39 (vesivälitteinen) (Kuva 6). Suvorek-
santin sitoutuminen ei häiritse sitoutumispaikan 
reunoilla olevia reseptorin sisäisiä vuorovaikutuk-
sia kuten Aspxl2.51–Arg6.59, Gluxl2.52–His5.39 ja Asp2.65–
His7.39.

TM7-sitoutumistavassa oreksiini-A:n C-pää 
muodostaa aminohappoihin Gln3.32 ja Asn6.55 sa-
mankaltaiset vetysidokset kuin suvoreksantti 
(Kuva 6). Ligandin His26 on reseptorin His3447.39 
ja Asp1072.65 lähellä, mikä on erityisen kiinnosta-
vaa, koska hiljattain on esitetty oreksiini-A:n si-
toutumisen olevan kalsiumkonsentraatiosta riip-
puvaista ja histidiini-asparagiinihappoklusterien 
tiedetään osallistuvan metalli-ionien sitomiseen 
(Putula ym. 2014). Ligandin Leu33 voi häiritä re-
septorin His2165.39–Glu204xl2.52-sidosta. Peptidin sa-
ranaosan joustavuus ja pienet aminohapot mah-
dollistavat vetysidokset peptidin tukirangan ja 
reseptorin aminohappojen Asp203xl2.51 ja Arg3226.59 
kanssa. Reseptorin Tyr3116.48 on mallissa hieman 
liian kaukana peptidin C-päästä, mutta toises-
sa konformaatiossa se voisi muodostaa vetysidok-
sen peptidin viimeisiin tukirankakarbonyyleihin. 
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Kuva 4. Vuorovaikutukset TM7-sitoutumistavassa. Ylhäällä yleiskuva sitoutumisasennosta ja 
kartta yksittäisten kontaktien yleisyydestä sitoutumistavan omaksuvien asentojen joukossa (alle 
4 Å etäisyys aminohappojen atomien välillä). Rastilla on merkitty valitussa esimerkkiasennossa 
havaittavat vuorovaikutukset. Alhaalla ristiin katsottava stereokuva vuorovaikutuksista. Oranssi: 
vetysidos; Punainen: varauksen vahvistama vetysidos; Sininen: CH-O vetysidos; Magenta: 
elektronipari-π; Musta: hydrofobinen vuorovaikutus.
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Kuva 5. Vuorovaikutukset TM5-sitoutumistavassa. Ylhäällä yleiskuva sitoutumisasennosta ja 
kartta yksittäisten kontaktien yleisyydestä sitoutumistavan omaksuvien asentojen joukossa (alle 
4 Å etäisyys aminohappojen atomien välillä). Rastilla on merkitty valitussa esimerkkiasennossa 
havaittavat vuorovaikutukset. Alhaalla ristiin katsottava stereokuva vuorovaikutuksista. Värit kuten 
kuvassa 4, mutta magentalla on merkitty kationi-π-vuorovaikutus.
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Tyr6.48:a pidetään yleisesti yhtenä avainaminohap-
pona G-proteiini kytkentäisten reseptorien aktivoi-
tumiselle.

TM5-sitoutumistavassa peptidin C-pään ve-
tysidokset eroavat suvoreksantista (Kuva 6). Li-
gandin Thr32 tai C-pään amidi vetysitoutuu 
Gln1263.32-aminohappoon, ja C-pää on myös useis-
sa telakointiasennoissa tarpeeksi lähellä Tyr3116.48:a 
vetysitoutuakseen (etäisyys on tarpeeksi lyhyt noin 
puolessa TM5-asennoista, mutta kuvaan 5 valitussa 
telakointiasennossa näin ei kuitenkaan ole). Ligan-
din His26 voisi muodostaa metalli-ionin sitoutu-
mispaikan yhdessä His2165.39 ja Glu204xl2.52 kanssa, 
ja sarana-alue tarjoaa vetysidosluovuttajia ja -vas-
taanottajia Asp203xl2.51- ja Arg3226.59-aminohapoille.

Pohdinta
Näiden vuorovaikutusten ja G-proteiinikytkentäis-
ten reseptorien tunnettujen aktivoitumistekijöiden 
välillä on paljon yhteistä. Esimerkiksi adrenosep-
torien agonistit aiheuttavat reseptorin aktivoivan 
sitoutumispaikan supistumisen vety sitoutumalla 
heliksien väliin aminohappoihin Asp3.32, Ser5.42, 
Ser5.46 ja Asn7.39 (Xhaard ym. 2006, Rasmussen ym. 

Kuva 6. Sitoutumistapojen vertailu suvoreksanttiin. (A) TM7-sitoutumistapa, (B) Suvoreksantti, 
(C) TM5-sitoutumistapa. Oranssit katkoviivat merkitsevät vetysidoksia. Selkeyden vuoksi vain 
osa aminohapoista ja vuorovaikutuksista on näkyvillä.

2011, Warne ym. 2011). Oreksiinipeptidi ei tosin tut-
kimuksessamme pääse tarpeeksi syvälle sitoutuak-
seen Thr2235.46-aminohappoon, mutta muodostaa 
kuitenkin runsaasti vuorovaikutuksia heliksien 3, 5 
ja 7 välille. Sitoutumispaikan yläreunan tasolla ore-
ksiinipeptidi muodostaa vuorovaikutuksia, jotka 
ovat verrannollisia neurotensiinipeptidin sitoutu-
miseen NTSR1-kiderakenteessa (White ym. 2012). 
TM7-sitoutumistavassa peptidin polaariset ami-
nohapot vuorovaikuttavat reseptorin N-pään sekä 
ECL1- ja 3-silmukoiden kanssa (Glu18–Lys431.29 ja 
Arg3337.28, His21–Glu1102.68, Asn25–Cys202xl2.50 ja 
His26–Asp1072.65). TM5-tavassa puolestaan pepti-
din polaariset aminohapot ovat yhteydessä resep-
torin ECL2- ja 3-silmukoihin (His26–Glu204xl2.52, 
Asn25–Lys3216.58 ja Tyr3377.32, ja His21–Lys3216.58 ja 
Arg3337.28 tai Arg3286.65). Yhdessä nämä vuorovaiku-
tukset voivat hyvinkin muuttaa reseptorin sitou-
tumispaikan konformaatiota tarpeeksi reseptorin 
aktivoimiseksi.    

Oreksiinireseptoreihin tehdyt pistemutaatiot 
ovat osoittaneet aminohapot Gln1263.32, Val1303.36, 
Asp203xl2.51, Trp206xl2.54, Tyr2155.38, Phe2195.42, 
Thr2235.46, Tyr2245.47, Tyr3116.48, Asn3186.55, His3447.39 
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ja Tyr3487.43 tärkeiksi peptidin sitoutumisen ja re-
septoriaktivaation kannalta (Malherbe ym. 2010, 
Tran ym. 2011). Näistä aminohapoista Gln1263.32, 
Asp203xl2.51, Phe2195.42, Thr2235.46, Tyr3116.48, Asn3186.55 
ja His3447.39 on käsitelty jo yllä. TM7-sitoutumista-
vassa oreksiinipeptidi vuorovaikuttaa myös ami-
nohappojen Tyr2155.38 ja Tyr3487.43 kanssa (Kuva 

4). Trp206xl2.54:n sivuketju on reseptorin heliksi-
en TM4 ja TM5 välissä, joten se reunustaa sitou-
tumisonkaloa, mutta ei muodosta selkeitä vuoro-
vaikutuksia. Erilainen rotameeri voisi kuitenkin 
tuoda sivuketjun lähemmäs peptidiä. Tyr2245.47:n 
sivuketju on peptidin ulottumattomissa heliksien 
TM5 ja TM6 välissä molemmissa malleissa. Sitou-
tumisonkalon pohjalla Val1303.36 on usein 4 Å sisällä 
peptidin C-päästä. TM7-sitoutumistavassa mutaa-
tiotutkimusten osoittamista tärkeistä aminoha-
poista oreksiinipeptidi tavoittaa kahdeksan, kun 
taas TM5-tavassa se tavoittaa viisi.

Sitoutumisonkalon pohjan aminohapot 
(Val1303.36, Thr2235.46, Tyr3116.48 ja Tyr3487.43) ovat 
vain rajoitetusti peptidin tavoitettavissa. Vesimo-
lekyylit ovat tärkeitä monien ligandien sitoutu-
misessa, sillä ne voivat välittää vuorovaikutuk-
sia ligandin ja reseptorin välillä. Käyttämämme 
telakointiprotokolla kuitenkin käsittelee vettä 
implisiittisesti, joten yksittäisten vesimolekyyli-
en vaikutuksia on vaikea arvioida. On myös syytä 
huomioida, että pistemutaatioilla saatava sitoutu-
mistieto on epäsuoraa; reseptorin aktivoitumisel-
le tärkeä aminohappo ei välttämättä osallistu suo-
ranaisesti ligandin sitoutumiseen, mutta voi olla 
tärkeä sitoutumisen mahdollistavan proteiini-
konformaation kannalta tai olla osa reseptorin ak-
tivaatiokaskadia.

Suuntasimme telakoinnin heliksien ja silmukoi-
den väliseen onkaloon pistemutaatiotutkimusten 
tarjoaman tiedon valossa. Neurotensiinireseptorin 
kohdalla vastaava lähestymistapa osoittautui he-
delmälliseksi, sillä mutaatiotutkimuksien ja mal-
linnuksen avulla oli ennustettu, että neurotensiini 
sitoutuu etenkin ECL3-silmukan ja heliksien TM6 
ja TM7 solunulkoisten päiden aminohappotähtei-
siin (Kitabgi 2006, Härterich ym. 2008). NTSR1- 
reseptorin kiderakenne vahvisti nämä tulokset, 
sillä se osoittaa neurotensiinin sitoutuvan lähelle 
solukalvon pintaa mutaatiotutkimusten osoitta-
malle alueelle (White ym. 2012). Oreksiinipeptidit 
ovat kuitenkin merkittävästi neurotensiinia suu-
rempia, ja mutaatiotutkimukset viittaavat sitoutu-

miseen syvemmälle heliksien väliin. Useat homo-
logiset aminohapot ovatkin oreksiinireseptoreissa 
pienempiä kuin neurotensiinireseptorissa, mikä 
mahdollistaa oreksiinipeptidin pääsyn neuroten-
siinia syvemmälle reseptoriinsa. Muutokset kuten 
tyrosiini 3.29 proliiniksi, arginiini 3.32 glutamiinik-
si, tyrosiini 6.51 isoleusiiniksi ja arginiini 6.55 aspa-
ragiiniksi luovat OX1-reseptoriin NTSR1-resepto-
ria tilavamman sitoutumispaikan.

Valitettavasti oreksiinireseptoreja ei ole muo-
kattu yhtä kattavasti kuin neurotensiiniresepto-
ria. Oreksiinireseptoreihin tehdyt mutaatiot ovat 
pääosin syvällä sitoutumisonkalossa, kun taas so-
lunulkoisesta osasta vain muutamaa ECL2-silmu-
kan aminohappoa on tutkittu.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Esitämme kaksi vaihtoehtoista sitoutumistapaa 
oreksiini-A:n ja OX1-reseptorin välille. OX2R- ja 
NTSR1-reseptoreihin pohjautuvat reseptorimallit 
antavat luotettavan kuvan sekä solukalvon läpäi-
sevästä osasta että solunulkoisesta rakenteesta. 
Telakointiprotokollamme mahdollistaa sivuket-
jujen konformaatiomuutokset, joten pienen mit-
takaavan epätarkkuudet malleissa eivät haittaa 
telakointia. Sitoutumistavat sopivat nykyiseen käsi-
tykseen G-proteiinikytkentäisien reseptorien akti-
vaatiosta ja auttavat selittämään aiempien mutaa-
tiotutkimusten tuloksia. Mutaatioita on tehty vain 
osaan sitoutumiselle tärkeiksi ennustamistamme 
aminohapoista, mutta toivomme, että tämä tut-
kimus auttaa osaltaan ohjaamaan jatkossa tehtä-
viä mutaatiotutkimuksia erityisesti ECL3-silmu-
kan aminohappoihin. Koska oreksiinireseptorit 
ovat hyvin samankaltaiset ja peptidit muistuttavat 
toisiaan, näiden tulosten pitäisi olla yleistettävissä 
koskemaan myös OX2-reseptoria ja oreksiini-B:tä. 
Toivomme näiden mallinnettujen sitoutumistapo-
jen auttavan oreksiinireseptorien vuorovaikutus-
ten selvittämissä ja terapeuttisten pienmolekyy-
lien etsinnässä.
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SUMMARY
Modeling of the OX1R–orexin-A complex suggests two alternative binding 
modes 

Background: Interactions between the orexin peptides and their cognate OX1 and OX2 receptors remain 
poorly characterized. Site-directed mutagenesis studies on orexin peptides and receptors have indicated 
amino acids important for ligand binding and receptor activation. However, a better understanding of spe-
cific pairwise interactions would benefit small molecule discovery.

Methods: We constructed a set of three-dimensional models of the orexin 1 receptor based on the 3D-
structures of the orexin 2 receptor and the neurotensin receptor 1 and conducted an exhaustive docking 
of orexin-A16–33 peptide fragment with ZDOCK and RDOCK.

Results and discussion: The best docking poses reveal two alternative binding modes, where the C-
terminus of the peptide lies deep in the binding pocket, on average about 5–6 Å above Tyr6.48 and close to 
Gln3.32. The binding modes differ in the about 100° rotation of the peptide; the peptide His26 faces either 
the receptor’s fifth transmembrane helix or the seventh helix. Both binding modes are well in line with 
previous mutation studies and partake in hydrogen bonding similar to suvorexant.

We present two binding modes for orexin-A into orexin 1 receptor, which help rationalize previous re-
sults from site-directed mutagenesis studies. The binding modes should serve small molecule discovery, 
and offer insights into the mechanism of receptor activation.

Keywords: Orexin-A, OX1 receptor, Peptide docking, G protein-coupled receptor
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Hormoniehkäisy on tehokas ja yleisesti käytetty raskauden ehkäisymenetelmä. Sen käyttöön 
liittyy monia terveydellisiä etuja, mutta myös huolia haittavaikutuksista. Tämän tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää, millaisia kysymyksiä hormonaalisen ehkäisyn ja jälkiehkäisyn käyttäjät pohtivat. Haluttiin 
myös tietää, vaikuttaako mediassa esiintyvä keskustelu haittavaikutuksista (erityisesti laskimotukosris-
keistä) tehtyjen kysymysten sisältöön.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksessa analysoitiin Lääkeneuvontapalveluun (Klik) vuosina 2009–
2013 puhelimitse tulleita hormonaalista raskauden ehkäisyä tai jälkiehkäisyä koskeneita kysymyksiä.

Tulokset: Hormonaalisista ehkäisyvalmisteista esitettiin 644 kysymystä ja jälkiehkäisystä 96. Kysymyk-
siä herättivät hormoniehkäisyn tai jälkiehkäisyn oikea annostelu, antotapa ja käyttö (n=388; 55,0 %), val-
misteiden yhteisvaikutukset (n=219; 31,0 %) sekä haittavaikutukset (n=103, 14,6 %). Suuri osa kysymyksistä 
koski yhdistelmäehkäisyvalmisteita (n=432), mutta emätinrenkaaseen liittyviä kysymyksiä oli paljon suh-
teessa sen käyttäjämäärään (n=117). Esitetyt kysymykset eivät olleet ajallisesti yhteydessä laskimotukosris-
keihin liittyviin mediakohuihin.

Johtopäätökset: Hormonaalisen ehkäisyn käyttäjät tarvitsivat tietoa annostelusta erityisesti tilanteis-
sa, joissa annosteluohjeesta oli poikettu. Valmisteiden pakkausselosteissa annetut ohjeet voivat olla riit-
tämättömiä tai aiheuttaa käyttäjissä turhia huolia. Nopea, luotettava ja riippumaton lääkeneuvontapalve-
lu olisi hormonaalisen ehkäisyn käyttäjille tarpeellinen.

Avainsanat: raskauden ehkäisy, ehkäisypillerit, jälkiehkäisypillerit, neuvonta

©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015 © Suomen Farmasialiitto ry272



JOHDANTO
Hormonaalinen ehkäisy on Suomen suosituin ras-
kauden ehkäisymenetelmä, ja sen käyttöön liit-
tyy monia etuja (Heikinheimo ym. 2011). Toisaalta 
käyttö voi aiheuttaa naisia huolestuttavia haitta-
vaikutuksia (Tiihonen ym. 2008). Valmistevaihto-
ehtoja on runsaasti, ja sopiva valmiste on valittava 
yksilöllisesti vasta-aiheet huomioiden. Suosituin on 
yhdistelmäehkäisytabletti, jota käyttää noin puo-
let hormoniehkäisyn käyttäjistä (Kivijärvi 2013). 
Heistä 90 prosentilla valmiste on matalaestrogee-
ninen tabletti. Toiseksi suosituin on hormonikie-
rukka, jota käytetään yhtä paljon kuin minipille-
reitä, ehkäisyrengasta, ehkäisylaastaria, ihonalaista 
implanttia sekä injektiota yhteensä.

Raskauden ehkäisyn onnistumiseen vaikutta-
vat käyttäjän hoitoon sitoutuminen sekä valmis-
teen oikea annostelu (Heino ym. 2013). Yhdistel-
mäehkäisytablettien, emätinrenkaan, laastarin 
sekä minipillereiden käytön on oltava säännöl-
listä ja annosteluun sitoutunutta, jotta vältytään 
ei-toivotuilta raskauksilta. Raskaudenkeskeytyk-
set ovat indikaattori ehkäisyn epäonnistumisesta. 
Vain noin 14 prosentilla raskaudenkeskeytykseen 
päätyneistä alle 20-vuotiaista suomalaisista naisis-
ta on ollut käytössä ehkäisypilleri tai -kapseli (Hei-
no ym. 2013).  

Ehkäisyvalmisteiden käytön keskeyttämisen 
syynä voivat olla koetut haittavaikutukset, käytös-
tä aiheutuvien terveysriskien pelko tai käyttöoh-
jeiden väärinymmärtäminen (Halpern ym. 2013). 
Nämä ongelmat olisivat usein selvitettävissä, jos 
käyttäjät ottaisivat yhteyttä terveydenhuoltoon.  
Naiset pitävät lääkäriä tärkeimpänä tietolähteenä 
hormoniehkäisyn hyödyistä (Tiihonen ym. 2010). 
Halutessaan tietoa valmisteiden haittavaikutuk-
sista he käyttävät tietolähteinään useimmin ystä-
viään, sukulaisiaan, mediaa tai internetiä (Tiiho-
nen ym. 2010). Apteekin merkitys tietolähteenä 
naisten hormonivalmisteista on vähäisempi kuin 
muista lääkeryhmistä (Vainio ym. 2002, Tiihonen 
ym. 2010). 

Ehkäisyneuvontapalveluiden helppo ja nopea 
saatavuus on ensiarvoisen tärkeä tehokkaan ehkäi-
syn turvaamiseksi (Klemetti ja Raussi-Lehto 2014). 
Neljännes suomalaisten 25–44-vuotiaiden naisten 
lääkärikäynneistä koskee raskauden ehkäisyä (San-
nisto ym. 2007). Seksuaaliterveyteen ja esimerkik-
si ehkäisyyn liittyvää asiantuntijaneuvontaa on 
mahdollisuus saada internetin kautta esimerkik-

si Väestöliiton ja Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton (MLL) internet-sivuilla sekä puhelimitse mak-
suttomasta Lasten ja nuorten puhelinpalvelusta. 
Nuorten tekemistä kysymyksistä Väestöliiton in-
ternet-palveluun on tehty yksi tutkimus (Rinkinen 
2012). Tutkimustietoa lääkeneuvontapalveluun 
esitetyistä kysymyksistä hormonaalisesta ehkäisys-
tä tai jälkiehkäisystä ei ole julkaistu aikaisemmin. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
millaisia kysymyksiä hormonaalisen ehkäisyn tai 
jälkiehkäisyn käyttäjillä on, ja voiko kysymysten 
aiheissa tai määrässä havaita muutoksia median 
laskimo tukosriskikeskustelun vuoksi.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen aineiston muodostivat lääkeneuvon-
tapalvelu Klikiin 1.1.2009–31.12.2013 tulleet hormo-
naalista ehkäisyä tai jälkiehkäisyä koskeneet kysy-
mykset. Klik (Kuopion lääkeinformaatiokeskus 
2002–2012, Kansallinen lääkeinformaatiokeskus 
2012–2014) tarjosi lääkkeiden käyttäjille ja tervey-
denhuollon ammattilaisille luotettavaa ja riippu-
matonta lääkeinformaatiota (Annola ym. 2006, 
Veijola ym. 2007, Laitinen ym. 2010). Lääkkeiden 
käyttäjät  voivat  ottaa yhteyttä palveluun anonyy-
misti puhelimitse. 

Kaikki esitetyt kysymykset ja annetut vastauk-
set on tallennettu Klikin tietokantaan sähköisille 
lomakkeille, joihin on kirjattu kysymys, kysymyk-
sen ongelmaluokka, vastaus ja lääkeaineet (Anno-
la ym. 2006, Veijola ym. 2007, Laitinen ym. 2010). 
Tietokantaan on tallennettu vuosina 2002–2013 yli 
100  000 kysymys-vastaus-lomaketta. Puheluihin 
vastasivat koulutetut farmaseutit ja proviisorit.

Hormonaalisia ehkäisyvalmisteita tai jälkiehkäi-
syvalmisteita koskeneet kysymykset tunnistettiin 
tietokannasta niiden ATC-koodin (G02BA, G02BB, 
G03AA, G03AB, G03AC, G03AD, G03HB) tai kaup-
panimen avulla. Kysymyksen täytyi olla käyttäjän 
itsensä tai hänen omaisensa esittämä. Yhdessä yh-
teydenotossa saattoi olla useita ongelmaluokkia ja 
lääkeaineita. 

Tutkimusaineiston ongelmaluokat on esitet-
ty taulukossa 1. Yleisimmin esiintyneet ongelma-
luokat ryhmiteltiin alaluokkiin aineistolähtöisesti. 
Lääkevalmisteiden luokittelu perustui niiden ATC-
ryhmiin (WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology). Kysymysten määriä ja si-
sältöä tarkasteltiin ajallisesti kuukausittain. Tutki-
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Taulukko 1. Esimerkkejä lääkeneuvontapalveluun aikavälillä 1.1.2009–31.12.2013 tulleista 
hormonaalista ehkäisyä tai jälkiehkäisyä koskeneista kysymyksistä sekä kysymysten luokittelusta 

Ongelmaluokka Alaluokka Kysymys
Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Unohtunut 1 tabletti ”Mercilon® pilleri unohtui ottaa perjantaina ja otin lauantaina kaksi. 
Minkälainen riski minulla on tulla raskaaksi?”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Unohtunut > 1 tabletti ”Unohdin viikonloppuna 3 Cerazette® pilleriä, otanko ne nyt kerralla?”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Tabletteja otettu >  
1 samana päivänä

”Puolitoista viikkoa olen syönyt pillereitä. Eilen otin vahingossa  
2. Mitäs nyt? Meliane® on kyseessä.”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Valmisteen  
vaihtaminen toiseen

”Cerazette® Nuvaringin® tilalle, nyt en tiedä aloitanko tänään vai  
huomenna kun tässä sanotaan, että taukoa seuraavana päivänä.”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Taukoviikko ”Tarvitseeko Nuvaring® tauon aikana käyttää lisäehkäisyä?”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Käyttö ruuansulatuskanavan 
häiriöiden yhteydessä

”Yasminelle® pillerin ottamisen jälkeen noin pari tuntia ja  
tuli kamala ripuli. Onko lääkkeen imeytyminen huonontunut?”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Käyttö vuotohäiriöiden 
yhteydessä

”Nuvaring® aiheutti minulle vähän tiputtelu vuotoa,  
onko ehkäisyteho kuitenkin normaali?”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Käytön aloittaminen ”Microluton® aloitus, jos aloitan syömään kuukautisten  
ekana päivänä, koska alkaa ehkäisyteho?”

Annostus, antotapa,  
lääkkeen käyttö

Jälkiehkäisy:  
Ottoaika/teho

”Otin jälkiehkäisyn Norlevo® tänään klo 10.30 koska minipillereiden 
ottamisessa oli häiriötä. Olin uudestaan yhdynnässä klo 15, suojana oli 
ohjeen mukaisesti kondomi, mutta kondomi hajosi. Vaikuttaako 4,5 h 
aikaisemmin otettu Norlevo® vai pitääkö ottaa uusi, on sen verran kallis 
etten mielellään ottaisi?”

Yhteisvaikutus Tulehduskipulääke Meloxicam® pakkaussetelissä sanotaan, että pitää olla erityisen 
varovainen, jos käytössä on kohdunsisäinen ehkäisin. Minulla on käytössä 
Mirena®. Voinko käyttää Meloxicamia®?

Haittavaikutus Yleinen kysymys haitoista ”17v tyttärellä Yaz® käytössä. Pitäisikö se vaihtaa johonkin toiseen,  
en haluaisi tyttärelleni terveydellisiä ongelmia tuosta Yazista?  
Onko muissa pienempi riski?”

Haittavaikutus Vuotohäiriöt ”Cerazette® on ollut käytössä nyt puolisen vuotta ja noita vuotoja  
tulee ihan sekaisin. Mitäs teen?”

Hoito-ohjeet ja  
-suositukset

"Otin jälkiehkäisytabletin 26.12. kuukautisten piti alkaa 4.1.  
Milloin teen raskaustestin?"

Vaikutus,  
käyttötarkoitus

"Onko tietoa, miten varma Norlevo® on?"

Perustiedot "Paljonko on Qlairan® puoliintumisaika?"

Raskaus ja imetys "Norlevo® ja imetys, onko kuinka vaarallista jos ei pidä 8 h väliä im-
etykseen"

Valmisteiden vertailu ”Olen (42 v.) suunnitellut ehkäisyä raskauden jälkeen ja haluaisin sellaisen, 
josta tulisi mahdollisimman vähän hormonia verenkiertoon, kumpi olisi 
parempi Mirena® vs. Implanon®? Minulla on ollut näköhermon tulehdus ja 
epäiltiin, että siinä on ehkä ollut pieni infarkti.”

Kontraindikaatiot "Voinko käyttää Norlevoa®, kun siinä sanotaan, ettei suositella henkilölle, 
jolla ollut kohdunulkoinen raskaus ja minulla on ollut?"
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Taulukko 2. Hormonaaliseen raskauden ehkäisyyn tai jälkiehkäisyyn liittyvien  
kysymysten (n=704) jakautuminen ongelmaluokittain ajanjaksolla 1.1.2009–31.12.2013

 Yhdistelmäehkäisy Progestiiniehkäisy

Vakio- 
annoksiset*

Vaihtuva-
annoksiset

Emätin 
rengas

Tabletti ja 
muut**

Hormoni-
kierukat

Jälki- 
ehkäisy

Ongelmaluokka n n n n n n

Annostus, antotapa, lääkkeen käyttö 199 50 76 56 2 63

Yhteisvaikutukset 97 29 36 21 26 15

Haittavaikutukset 36 27 14 15 4 11

Hoito-ohjeet ja -suositukset 20 3 6 8 2 12

Vaikutus, käyttötarkoitus 3 5 2 2 1 6

Perustiedot 6 6 1 2 0 3

Raskaus ja imetys 3 0 0 8 0 5

Valmisteiden vertailu 7 5 1 1 2 2

Kontraindikaatiot 1 4 1 2 1 6

Kysymyksiä yhteensä 328 104 117 93 36 96

* Tabletti- ja laastarivalmiste
** Tabletti-, implantti- ja injektiovalmiste

musaineisto tallennettiin ja analysoitiin SPSS-ti-
lasto-ohjelmalla (SPSS for Windows, versio 21.0). 
Tarkastelun kohteena olivat ongelmaluokat ja on-
gelmaluokkien yleisimmät ongelmatilanteet sekä 
näiden yleisyys erilaisten hormonaalisten ehkäisy-
valmisteiden käytön yhteydessä. 

TULOKSET

Hormonaalista ehkäisyä tai jälkiehkäisyä koskevia 
kysymyslomakkeita oli yhteensä 704, mikä on 1 % 
lääkeneuvontapalveluun tarkastelujakson aikana 
(1.1.2009–31.12.2013) esitetyistä kysymyksistä. Kysy-
myksistä 644 koski hormonaalista ehkäisyä ja 96 
jälkiehkäisyä. Käyttäjien itsensä esittämiä kysymyk-
siä oli 92 % (n=648). Eniten haluttiin tietoa hormo-
niehkäisyn tai jälkiehkäisyn annostelusta ja valmis-
teiden oikeasta käytöstä (n=388; 55 %). Seuraavaksi 
eniten kysyjiä askarruttivat valmisteiden mahdol-
liset yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden 
kanssa (n=219; 31 %) sekä haittavaikutukset (n=103; 
15  %). Muut valmisteiden käytön ongelmat eivät 
nousseet merkittävästi esiin (Taulukko 2). Medi-
assa kesällä 2013 voimakkaasti esiin nostettu laski-
motukosriski ei vaikuttanut kysymysten määrään 
tai sisältöön. 

Annostelu herätti eniten kysymyksiä muiden 
valmisteiden paitsi hormonikierukoiden kohdal-
la (Taulukko 2). Suurin osa kysymyksistä koski va-
kioannoksisia yhdistelmäehkäisytabletteja (n=328; 
47 %). Emätinrenkaaseen liittyviä kysymyksiä oli 
suhteellisen paljon (n=117; 17  %) ja Nuvaring® oli 
yleisimmin mainittu kauppanimi (Taulukko 3). 
Kysymyksiä ehkäisylaastarista (n=18), progestiini-
implantista (n=3) tai progestiini-injektiosta (n=1) 
oli vähän.

Annostus, antotapa, lääkkeen käyttö
Tässä ongelmaluokassa yleisin ongelmatilanne oli 
yhden (n=52) tai useamman tabletin unohtaminen 
(n=33) sekä emätinrenkaan paikalleen asentamisen 
unohtaminen (n=21) (Taulukko 4). Käyttäjät olivat 
huolissaan ehkäisytehon vaarantumisesta unohta-
misen seurauksena.

Valmisteiden taukoviikkoon liittyvissä kysymyk-
sissä tiedusteltiin, kuinka liian lyhyt tai liian pitkä 
taukoviikko vaikuttaa ehkäisytehoon (n=48 ). Tau-
on pituus oli muuttunut monissa tapauksissa, kos-
ka tabletti oli unohdettu tai emätinrengasta ei ollut 
muistettu poistaa tai asettaa takaisin paikoilleen oi-
keaan aikaan. Osa käyttäjistä halusi tietää säilyykö 
ehkäisyvalmisteen teho taukoviikon aikana.
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Taulukko 4: Annostus, antotapa, lääkkeen käyttö ongelmaluokka (n= 388): 
10 yleisintä hormonaalisen ehkäisyn käyttöön liittyvää kysymyksen aihetta

Yhdistelmäehkäisy Progestiiniehkäisy Kysymysten 
kokonaismäärä

Vakio-
annoksiset*

Vaihtuva-
annoksiset

Emätin-
rengas

Tabletti 
ja muut**

Hormoni-
kierukat

Kysymyksen aihe n n n n n n %

Unohtunut 1 tabletti tai emätin-
rengas ei ole ollut paikallaan > 3 
tuntiin

32 5 8 7 0 52 13,4

Taukoviikko 19 4 23 2 0 48 12,4

Käytön aloittaminen 20 7 13 5 1 46 11,9

Valmisteen vaihtaminen toiseen 30 7 15 10 1 39 10,1

Kuukautisten siirto 21 9 4 1 0 34 8,8

Käyttö ruuansulatuskanavan 
häiriöiden yhteydessä

22 5 0 7 0 34 8,8

Unohtunut > 1 tabletti tai emätin-
rengas ei ollut paikallaan > 24 
tuntiin

22 5 3 3 0 33 8,5

Käyttö vuotohäiriöiden yhteydessä 9 4 4 2 0 19 4,9

Tabletteja otettu > 1 samana 
päivänä

11 2 0 2 0 15 3,9

Käytön lopettaminen 4 1 3 4 0 11 2,8

* Tabletti- ja laastarivalmiste 
** Tabletti-, implantti- ja injektiovalmiste

Taulukko 3. Lääkeneuvontapalveluun tulleissa hormonaalista ehkäisyä koskeneissa 
kysymyksissä esiintyneet 10 yleisintä hormoniehkäisyvalmistetta kauppanimellä (n=780)

Kauppanimi, valmistemuoto (progestiini/estrogeeni )[vahvuudet] n %

1. Nuvaring®, emätinrengas (etonogestreeli/etinyyliestradioli) [0,12/0,015 mg/vrk] 117 15,0

2. Cerazette®, tabletti (desogestreeli/- )[0,075 mg] 71 9,1

3. Yasmin®, tabletti (drospirenoni/etinyyliestradioli) [3/0,03 mg] 68 8,7

4. Qlaira®, tabletti (dienogesti/estradiolivaleraatti) [0/3 + 2/2 + 3/2 + 0/1 mg] 63 8,1

5. Yaz®, tabletti (drospirenoni/etinyyliestradioli) [3/0,02mg] 60 7,7

6. Yasminelle®, tabletti (drospirenoni/etinyyliestradioli) [3/0,02 mg] 56 7,2

7. Femilar®, tabletti (syproteroniasetaatti/estradiolivaleraatti) [1/1 + 2/2 mg] 32 4,1

8. Mercilon®, tabletti (desogestreeli/etinyyliestradioli) [0,15/0,02 mg] 31 4,0

9. Mirena®, hormonikierukka (levonogestreeli/- )[0,020 mg/vrk] 26 3,3

10. Diane Nova®, tabletti (syproteroni/etinyyliestradioli) [2/0,035 mg] 19 2,4
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Taulukko 3. Lääkeneuvontapalveluun tulleissa hormonaalista ehkäisyä koskeneissa 
kysymyksissä esiintyneet 10 yleisintä hormoniehkäisyvalmistetta kauppanimellä (n=780)

Kauppanimi, valmistemuoto (progestiini/estrogeeni )[vahvuudet] n %

1. Nuvaring®, emätinrengas (etonogestreeli/etinyyliestradioli) [0,12/0,015 mg/vrk] 117 15,0

2. Cerazette®, tabletti (desogestreeli/- )[0,075 mg] 71 9,1

3. Yasmin®, tabletti (drospirenoni/etinyyliestradioli) [3/0,03 mg] 68 8,7

4. Qlaira®, tabletti (dienogesti/estradiolivaleraatti) [0/3 + 2/2 + 3/2 + 0/1 mg] 63 8,1

5. Yaz®, tabletti (drospirenoni/etinyyliestradioli) [3/0,02mg] 60 7,7

6. Yasminelle®, tabletti (drospirenoni/etinyyliestradioli) [3/0,02 mg] 56 7,2

7. Femilar®, tabletti (syproteroniasetaatti/estradiolivaleraatti) [1/1 + 2/2 mg] 32 4,1

8. Mercilon®, tabletti (desogestreeli/etinyyliestradioli) [0,15/0,02 mg] 31 4,0

9. Mirena®, hormonikierukka (levonogestreeli/- )[0,020 mg/vrk] 26 3,3

10. Diane Nova®, tabletti (syproteroni/etinyyliestradioli) [2/0,035 mg] 19 2,4

Ehkäisyn tehokkuus huolestutti käyttäjiä val-
misteiden käytön aloittamisen (n=46) tai lopetta-
misen (n=11) yhteydessä. Käyttäjät halusivat tietää, 
kuinka aloittaminen tai lopettaminen tapahtuu oi-
kein. Käyttöönotto oli saatettu tehdä ohjeesta poi-
keten, ja kysymyksessä varmistettiin, kuinka jatkaa 
virheellisen annostelun jälkeen.

Useita tabletteja saman päivän aikana ottaneet 
naiset (n=15) tiedustelivat käytön jatkamisesta täl-
laisessa tilanteessa. Hormonaalisen ehkäisyvalmis-
teen vaihtamiseen kaivattiin myös selkeitä ohjei-
ta (n=39). Joissakin tapauksissa omat tabletit olivat 
loppuneet, ja vaihto toiseen valmisteeseen olisi pi-
tänyt tehdä kesken läpipainopakkauksen. Tablet-
tivalmisteiden ehkäisytehon säilyminen oksen-
tamisen tai ripuloinnin yhteydessä aiheutti myös 
huolta (n=34).

Kuukautisten oikeaoppinen siirto ja valmiste-
kohtaiset erot kuukautisten siirtämisessä askarrut-
tivat kysyjiä (n=34). Osa naisista kysyi pidennetyn 
kuukautissyklin käytöstä kuukautisten siirron yh-
teydessä. Hormoniehkäisyn käytöstä vuotohäiriöi-
den yhteydessä haluttiin myös tietoa (n=19). Kysy-
jille oli epäselvää, jatketaanko valmisteen käyttöä 
normaalisti, vaikka kesken läpipainopakkauksen 
käytön tulisi vuotoa. Lisäksi käyttäjät pohtivat 
vuotohäiriön vaikutusta ehkäisytehoon.

Oikeasta annostelusta kysyttiin eniten myös jäl-
kiehkäisyyn liittyen (n=63). Kysymyksissä haluttiin 
tietää, onko jälkiehkäisy tarpeellista hormonieh-
käisyn tehon vaarannuttua (n=20) ja voiko hor-
moniehkäisyn käyttöä jatkaa tai käytön aloittaa 
jälkiehkäisyn jälkeen (n=12). Lisäksi tiedusteltiin, 
kuinka nopeasti jälkiehkäisy on otettava tai kuin-
ka kauan se on tehokas (n=14) sekä jälkiehkäisyn 
toistuvasta käytöstä saman kuukautiskierron aika-
na (n=17).

Yhteisvaikutukset
Yhteisvaikutuskysymyksiä oli 219. Kysymykset liit-
tyivät lääke–lääke- (n=347), lääke–ruoka- (n=4), 
lääke–alkoholi- (n=3), lääke–vaihtoehtolääke- 
(n=11) tai lääke–muut valmisteet (liukuvoiteet, 
vaginakuulat) (n=4) -yhteisvaikutukseen. Lääke–
lääke yhteisvaikutuskysymyksiä oli eniten (Kuva 1). 
Kysymyksissä haluttiin tietoa hormoniehkäisyn tai 
jälkiehkäisyn sekä yhden lääkkeen tai koko lääki-
tyksen yhteisvaikutuksista.

Huoli antibioottien yhteisvaikutuksesta hor-
monaalisen ehkäisyn kanssa oli yleinen (n=60) 
(Kuva 1). Psyykenlääkkeiden yhteisvaikutuksis-
ta kysyttiin usein (n=67). Näissä kysymyksissä tie-
dusteltiin bentsodiatsepiinien ja niiden johdosten 
(n=27), masennuslääkkeiden (n=20), psykoosilääk-

Systeemiset bakteerilääkkeet

Psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet

Tulehduskipulääkkeet

Ruuansulatuselinsairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet

Analgeetit

Masennuslääkkeet

Epilepsialäkkeet

Hengityselinten sairauksien lääkkeet

Systeemiset sienilääkkeet

Lihasrelaksantit

Gynekologiset mikrobilääkkeet ja antiseptit

Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet

Ihotautilääkkeet

Sydän- ja verisuonisaurauksien lääkkeet

Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet
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Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet
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Kuva 1. Yhteisvaikutuskysymyksissä esiintyneet lääkeryhmät (ATC-ryhmittely) (n=347)
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keiden (n=13) sekä melatoniinin (n=7) mahdollisis-
ta yhteisvaikutuksista hormoniehkäisyn kanssa. 
Tulehdus kipulääkkeiden ja hormonaalisen ehkäi-
syn yhteisvaikutuskysymyksissä haluttiin yleisim-
min tietoa meloksikaamin ja hormonikierukan 
oletetusta yhteisvaikutuksesta (n=15), josta on mai-
ninta pakkausselosteessa. 

Haittavaikutukset
Kysymyksiä hormoniehkäisyn ja jälkiehkäisyn hait-
tavaikutuksista oli 103. Yleisimpiä kysyjien kokemia 
haittavaikutuksia olivat vuotohäiriöt (n=36), kuten 
tiputteluvuoto, muuttunut vuodon määrä, liian 
aikainen vuodon alku, kuukautisvuodon puuttumi-
nen kokonaan, vuodon esiintyminen jälkiehkäisyn 
käytön jälkeen tai vuotojen epäsäännöllisyys. Muita 
haittavaikutuksiin liittyviä kysymyksiä esitet-
tiin muun muassa ruuansulatuskanavan haitoista 
(n=10), laskimotukosriskistä (n=8) sekä haitallisista 
yleisoireista (n=7), joita olivat esimerkiksi hikoilu ja 
turvotus. Joissakin kysymyksissä tiedusteltiin ylei-
sesti haitoista, joita valmiste voisi  aiheuttaa (n=12).

POHDINTA

Lääkeneuvontapalveluun yhteyttä ottaneet hormo-
naalisen ehkäisyn ja jälkiehkäisyn käyttäjät tarvit-
sivat eniten tietoa valmisteiden käyttöön ja annos-
teluun liittyviin ongelmiin. Vastaavia havaintoja 
tehtiin Väestöliiton internet-palvelua analysoi-
neessa tutkimuksessa, jonka mukaan nuoret halu-
sivat seikkaperäistä informaatiota ehkäisyvalmis-
teiden käytöstä (Rinkinen 2012). 

Naiset keskustelevat hormoniehkäisyn käytös-
tä runsaasti myös internetin keskustelupalstoilla. 
Eniten nettikeskustelua herättävät ehkäisyvalmis-
teiden haittavaikutukset (Tiihonen ym. 2014). Ku-
ten nettikeskusteluissa, myös tässä tutkimuksessa 
korostuivat kuitenkin lievemmät, arkielämää han-
kaloittavat haittavaikutukset, kuten vuotohäiriöt. 
Sen sijaan hormonaalisen ehkäisyn mahdollisista 
vakavista haitoista tiedusteltiin harvoin. 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu ajallisia eroavai-
suuksia kysymysten määrässä tai aiheissa, vaik-
ka viime vuosina, erityisesti kesällä 2013, mediassa 
on keskusteltu runsaasti hormonaalisen ehkäisyn 
käyttäjien suurentuneesta laskimotukosriskistä. 
Tutkimusjakson aikana (1.1.2009–31.12.2013) neu-
vontapalveluun tulleista kysymyksistä vain kah-
deksan liittyi tukosriskiin, ja ne eivät olleet ajalli-

sesti yhteydessä mediakohuihin. Kohujen pelättiin 
vaikuttavan raskauden keskeytysten määrään, 
mutta näin ei käynyt (Heino ym. 2013). Voi olla, 
että kohut eivät sittenkään ole vaikuttaneet suu-
ressa määrin hormonaalisen ehkäisyn käyttäjiin 
tai ehkäisyvalmiste on vaihdettu toiseen onnistu-
neesti.

Hormoniehkäisyvalmisteiden käyttäjät olivat 
huolissaan valmisteiden ehkäisytehon pettämises-
tä erilaissa poikkeustilanteissa. Kysyjät olivat esi-
merkiksi unohtaneet käyttää valmistetta, ja heil-
le oli epäselvää, kuinka menetellä. Pakkausseloste 
on hormoniehkäisyn käyttäjälle yksi tärkeimmis-
tä tietolähteistä (Zapata ym. 2013). Ehkäisyvalmis-
teiden pakkausselosteissa ohjeistetaan useisiin ky-
symyksissä esiintyneisiin poikkeustilanteisiin. On 
mahdollista, että näitä ohjeita ei aina ymmärretä 
oikein tai ne eivät ole käyttäjän kannalta riittävän 
selkeät, tai ohjeet eivät ole tallessa eikä niitä osata 
hakea sähköisinä internetistä. Myös jälkiehkäisyyn 
liittyvät kysymykset keskittyivät usein jälkiehkäi-
syn käyttöön jatkuvan hormoniehkäisyn epäon-
nistumisen yhteydessä. Jälkiehkäisyn Käypä Hoito 
-suosituksessa (2015) on ohjeistettu jälkiehkäisyn 
käyttö tilanteissa, joissa jatkuva ehkäisy on epäon-
nistunut. 

Tässä tutkimuksessa eniten kysymyksiä esitet-
tiin yhdistelmäehkäisytableteista. Emätinrengas-
ta koskevia kysymyksiä oli paljon sen käyttöön ver-
rattuna (Fimea 2013). Muuten kysymysten määrät 
vastasivat valmisteiden käyttäjämääriä. Emätin-
rengas annostelumuotona on monille käyttäjille 
uudentyyppinen. Sitä pidetään parempana valmis-
tevaihtoehtona lääkkeen päivittäisen annostelun 
unohtaville käyttäjille (Kivijärvi 2013). Yhteyden-
otoista ilmeni kuitenkin, että myös emätinrenkaan 
käyttäjille unohtaminen voi olla ongelma: se oli 
unohdettu laittaa takaisin paikoilleen tai sen käyt-
töä ei muistettu jatkaa taukoviikon jälkeen.

Yhteisvaikutukset ovat yksi lääkeneuvontapal-
velun kysytyimmistä ongelmaluokista ja näin oli 
myös hormoniehkäisyvalmisteiden kohdalla (Vei-
jola ym. 2007). Kysymyksissä tiedusteltiin anti-
bioottien ja hormonaalisen ehkäisyn yhteisvai-
kutuksesta pakkausselosteen tiedon perusteella. 
Vain rifampisiini ja rifabutiini voivat alentaa hor-
moniehkäisyn tehoa yhteisvaikutusvaikutuksen 
seurauksena (WHO 2010). Muiden antibiootti-
valmisteiden käytön haittavaikutuksena voi seu-
rata ripulia tai oksentamista, mikä voi heikentää 
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ehkäisytehoa (CEU 2012). Kesäkuussa 2015 valmis-
tajat saivat määräyksen poistaa antibioottien ja yh-
distelmäehkäisytablettien yhteisvaikutukset pak-
kausselosteista (CMDh 2015).  

Toinen kysymyksissä esille tullut pakkausselos-
teen perusteella turhaa huolta herättänyt yhteis-
vaikutus oli meloksikaamin ja hormonikierukan 
yhteisvaikutus. Meloksikaamivalmisteiden pak-
kausselosteissa kehotetaan varovaisuuteen, jos 
käytössä on kohdunsisäinen ehkäisin. Varoitus pe-
rustuu 1970–80-luvuilla tehtyihin tutkimuksiin, 
joissa kuparikierukan ehkäisytehon todettiin hei-
kentyneen kortikosteroidin tai tulehduskipulääk-
keen käytön yhteydessä (Zerner ym. 1976, Inkeles 
ja Jansen 1982, Buhler ja Papiernik 1983, Papiernik 
ym. 1989, Stockleys 2014). Tulehduskipulääkkeet 
ilmeisesti lievittävät kuparikierukan aikaansaamaa 
paikallista tulehdusta kohdussa, mille osa sen eh-
käisytehosta perustuu. Näyttö yhteisvaikutuksen 
olemassaolosta on kuitenkin epäjohdonmukaista 
ja riittämätöntä, eikä se koske hormonikierukoita. 
Muiden tulehduskipulääkkeiden pakkausselosteis-
sa ei ole vastaavaa varoitusta, ja tulehduskipulääk-
keet ovat ensisijaishoito kierukan asennuksesta ai-
heutuvaan kipuun.

Myös psyykenlääkkeiden ja hormoniehkäisyn 
yhteisvaikutuksiin liittyvät kysymykset olivat ylei-
siä. Yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö voi nos-
taa klotsapiinin ja klooripromatsiinin pitoisuutta 
verenkierrossa (Seeman ja Ross 2011). Psykiatri-
set potilaat ovat usein kiinnostuneita lääkehoidos-
taan ja informaation antaminen esimerkiksi lääk-
keiden yhteisvaikutuksista ja haittavaikutuksista 
tukee hoitoon sitoutumista (Hätönen ym. 2008). 
Neuvonnan antaminen tälle potilasryhmälle voi 
kuitenkin jäädä vähäiseksi (Vainio ym. 2002). Mie-
lenterveyshäiriöistä kärsivät naiset tarvitsevat eh-
käisyneuvontaa, koska ei-toivotut raskaudet ovat 
yleisempiä tässä potilasryhmässä kuin normaalivä-
estössä (Seeman ja Ross 2011). Anonyymisti tapah-
tuva luotettava lääkeneuvonta esimerkiksi puhe-
limitse voi tarjota näille potilaille lääkehoidollista 
tukea (Laitinen ym. 2010).

Inhimilliset virheet ovat usein syynä ehkäi-
syn epäonnistumiselle, ja niitä voitaisiin ehkäistä 
neuvontaa lisäämällä (Halpern ym. 2013). Kirjalli-
set lisäohjeet, tekstiviestimuistutuspalvelut sekä 
tehostettu neuvonta voivat parantaa käyttäjien 
ymmärrystä valmisteiden oikeasta käytöstä sekä 
kohentaa hoitoon sitoutumista (Halpern ym. 2013, 

Zapata ym. 2013). Neuvonnan ja hormonaalisen 
ehkäisyvalmisteen valinnan tulisi olla yksilöllistä 
ja valmisteen valinnassa kuuluisi ottaa huomioon 
ehkäisyn käyttäjän omat tarpeet, rajoitukset sekä 
toiveet (Egarter ym. 2013, Halpern ym. 2013). Val-
misteiden käyttömahdollisuuksista on kerrottava 
neuvonnan yhteydessä monipuolisesti. Pakkausse-
losteiden ohjeet esimerkiksi kuukautisten siirros-
ta ja pitkän syklin käytöstä ovat erilaisia, mikä voi 
aiheuttaa sekaannuksia, joten oikeat annosteluoh-
jeet tulisi antaa vastaanotolla.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimusaineisto on kerätty käyttäjien avoimista 
spontaaneista kysymyksistä, joita he ovat esittäneet 
terveydenhuollon ammattilaisille puhelinpalvelun 
kautta. Kysymykset ovat signaaleja lääkkeiden käyt-
täjien ongelmista, esimerkiksi pakkausselosteissa 
huolestuttavista asioista. Hormoniehkäisyn käyttä-
jät ovat saaneet esittää kysymyksensä arkaluontoi-
sesta ja intiimistä aihealueesta anonyymisti. Kysy-
mysten sisällön arviointia ja luokittelua teki yksi 
tutkija, mutta ongelmalliset kysymykset arvioitiin 
tutkimusryhmässä. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Monet lääkeneuvontapalveluun tulleet yhteyden-
otot liittyivät akuutteihin ongelmiin, mikä osoit-
taa helposti saavutettavan ja luotettavan ehkäi-
syneuvonnan tarpeen. Ehkäisyneuvonnan täytyy 
olla yksilöllistä, ja valmisteiden käyttö tulisi käydä 
huolellisesti läpi lääkärin vastaanotolla. Apteekissa 
tulisi varmistaa, että käyttöön liittyvät ohjeet on 
ymmärretty. Pakkausselosteet ovat tärkeä tieto-
lähde ja niissä olevien ohjeiden selkeyttä ja katta-
vuutta on kehitettävä. Terveydenhuollon ylläpitä-
mät matalan yhteydenottokynnyksen internet- ja 
puhelinpalvelut ovat yksi keino tarjota neuvon-
taa tehokkaasti ja nopeasti kaikille hormonaalista 
ehkäisyä käyttäville ikäluokille. 

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia 
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SUMMARY
“I forgot to take my pill, what should I do?” – Questions related to hormonal 
contraceptives received by the Medicine Information Center
Background: Hormonal contraceptives are the most widely used and the most effective reversible contra-
ceptives. Hormonal contraceptives provide many benefits for their users but can also raise concerns about 
adverse effects. The objective of this study was to identify problems and information needs of patients 
using hormonal contraception or emergency contraception. We also studied if the media reports about 
thromboembolic risk associated to the use of hormonal contraceptives would have reflected in the amount 
and content of inquiries.

Methods: In this study we analyzed all calls related to hormonal contraceptives that were received by the 
Medicine Information Center KLIK during 2009-2013.

Results: The Medicine Information Center KLIK received 704 questions concerning hormonal contra-
ception or emergency contraception. The vast majority (92 %), of these questions were about hormonal 
contraception, with 14 % (n=96) specifically about emergency contraception. The use and the dosing of 
the medicines were the usual reasons for seeking service (n=388; 55 %). Enquiries concerning drug interac-
tions (n=219; 31 %) and adverse effects (n=103, 15 %) were also common. There were relatively many ques-
tions about the vaginal ring (n=117), although its use is not common. The media reports of grown throm-
boembolic risk linked to the use of hormonal contraception did not have any effect on the amount or on 
the content of the questions.

Conclusions: The hormonal and emergency contraceptive users sought information on the dosing of 
medicines, especially if the dosing had been incorrect. The instructions in the package leaflets can be too 
vague or raise unnecessary worries. It would be advantageous if all women using hormonal contraceptives 
had access to readily available, trustworthy advice from an independent medicine information service. 

Keywords: hormonal contraception, female contraceptives, postcoital contraceptives, counseling
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TIIVISTELMÄ

Johdanto: Vaaratapahtumia raportoidaan ja seura-
taan sairaaloissa. Kaikki lääkitysturvallisuutta hei-
kentävät riskikohdat eivät kuitenkaan tule esiin 
raportoinnin kautta. Osastoilla työskentelevät far-
maseutit havaitsevat työssään lääkehoidon eri toi-
mintoihin liittyviä riskitilanteita ja ovat tietoisia 
lääkitysturvallisuutta edistävistä toimintatavoista. 

Aineisto ja menetelmät: Sähköinen kysely 
”Osastofarmasian toteutuminen Suomessa” lähe-
tettiin kaikille osastofarmaseuteille ja ainakin osan 
työajastaan sairaaloiden ja terveyskeskusten osas-
toilla työskentelevälle farmaseuttiselle henkilös-
tölle keväällä 2012 (n=193, vastausprosentti 51 %). 
Tässä esitetään tuloksia kyselyn lääkitysturvalli-
suusosiosta. Vastaajilta kysyttiin, mitkä ovat hei-
dän mielestään tärkeimpiä lääkitysturvallisuuden 
riskikohtia osastoilla, mitä lääkitysturvallisuutta 
edistäviä toimintatapoja osastoilla on käytössä ja 
millä muilla tavoilla lääkitysturvallisuutta voidaan 
edistää. 

 Tulokset: Riskikohdat ja riskien hallintakeinot 
esitetään liitettyinä lääkehoitoprosessin vaiheisiin. 
Vastaajat toivat esiin yleisimmin lääkehoidon to-
teuttamisvaiheeseen liittyviä seikkoja. Riskit liit-
tyivät usein kiireeseen, työtapoihin, tiettyihin 
lääkkeisiin sekä tietojen siirtämiseen ja ajantasai-
suuteen. Yleisimmin esiintuotuja lääkitysturvalli-
suutta parantavia toimintatapoja olivat lääkkeiden 
kaksoistarkastus, lääkitysten tarkastukset, kou-
lutus, perehdytys ja ajantasaiset toiminta ohjeet. 
Muina keinoina nostettiin esiin huolellisuus, tie-
donkulun parantaminen, kiireen, häiriöiden ja 
keskeytysten välttäminen sekä avoin moniamma-
tillinen työskentelytapa.

Johtopäätökset: Osastofarmaseutit toivat esiin 
lääkitysturvallisuutta vaarantavia seikkoja lähes 
kaikissa lääkehoidon toimintojen vaiheissa. Val-
takunnallisesti suositeltuja lääkitysturvallisuut-
ta parantavia toimintatapoja on otettu käyttöön. 
Lääkitysturvallisuutta vaarantavia asioita on syy-
tä tarkastella sekä yksikkökohtaisesti että sairaala-
tasolla ja ottaa käyttöön suojauksia ja toimintata-
poja, joiden avulla lääkehoidon toiminnot saadaan 
mahdollisimman turvallisiksi. Myös asenteisiin 
vaikuttamista tarvitaan edelleen.

     
Avainsanat: sairaala, lääkehoitoprosessi, lääkitys-
turvallisuus, osastofarmasia, riski

JOHDANTO

Lääkitysturvallisuus tarkoittaa Potilas- ja lääke-
hoidon turvallisuussanaston mukaisesti lääkkei-
den käytön ja lääkehoitojen toteuttamisen turval-
lisuutta (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 
Rohto 2007). Lääkityspoikkeamat ovat lääkehoi-
toon liittyviä suunnitellusta tai sovitusta poikkea-
via tapahtumia, jotka mahdollisesti johtavat vaara-
tapahtumaan. Ne voivat vaarantaa merkittävästi 
potilasturvallisuutta, ja lääkityspoikkeamien seu-
rauksena potilas saattaa sairastua vakavasti tai jopa 
menehtyä (Institute of Medicine 2000). Lääkitys-
poikkeamia esiintyy lääkehoitoprosessin kaikissa 
vaiheissa, ja ne voidaan jakaa prosessin mukaan 
lääkkeen määräämis-, toimitus-, käyttökuntoon 
saattamis- ja antopoikkeamiin sekä poikkeamiin 
lääkeneuvonnassa (Stakes ja Lääkehoidon kehit-
tämiskeskus Rohto 2007).  Suuri osa lääkityspoik-
keamista olisi mahdollista ehkäistä ja näin välttyä 
niiden mukanaan tuomalta harmilta ja turhilta kus-
tannuksilta (Institute of Medicine 2000). Tervey-
denhuollon toimintaan voidaan sisällyttää suojauk-
siksi kutsuttuja rakenteita ja toimintatapoja, joiden 
avulla haitalliset poikkeamat pyritään tunnista-
maan ja estämään (Stakes ja Lääkehoidon kehittä-
miskeskus Rohto 2007). Potilasturvallisuuskulttuu-
riin kuuluu potilaiden turvallista hoitoa edistävä 
systemaattinen toimintatapa, sitä tukeva johtami-
nen sekä arvot ja asenteet.

Useissa maissa farmaseuttinen henkilöstö osal-
listuu kliinisen farmasian periaatteiden mukaisesti 
moniammatillisissa tiimeissä potilaan lääkehoidon 
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, toteutukseen 
ja seurantaan tarkkaillen samalla omalta osal-
taan koko lääkehoitoketjun turvallisuutta (Guche-
laar ym. 2005, Kaboli ym. 2006, Bond ja Raehl 
2008, Chisholm-Burns 2010, Frontini ym. 2013). 
Suomessa osastofarmasia käynnistyi 1980-luvul-
la (Laakkonen ym. 2005). Vuonna 2009 aloitet-
tu osastofarmasian erityispätevyyskoulutus antaa 
farmaseuteille ja proviisoreille pätevöitymismah-
dollisuuden. Myös lääkehoidon arvioinnin (LHA) 
ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityis-
pätevyyskoulutukset tuovat osastofarmaseuttien 
työhön kliinisen farmasian lisäosaamista. Kaikki-
en farmasian opiskelijoiden perusopintoihin on 
2000-luvun lopulta lähtien lisätty kliinisen farma-
sian opintojaksoja. Osastofarmaseuttien työnkuva 
painottuu kuitenkin vielä usein lääkehuollon lo-
gistiikkaan. Tähän on myös vaikuttanut joidenkin 
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lääkelogististen tehtävien siirtyminen farmaseutti-
selle henkilöstölle muiden ammattikuntien toivei-
den mukaisesti (Schlotfeldt ym. 1977, Hartikainen 
ym. 2014).  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin osastolla työs-
kentelevän farmaseuttisen henkilöstön näkemyk-
siä tärkeimmistä lääkitysturvallisuuteen liittyvistä 
riskeistä sekä lääkitysturvallisuutta edistävistä toi-
mintatavoista. 

AINEISTO JA MENETELMÄT

Keväällä 2012 toteutettiin Itä-Suomen yliopis-
ton e-lomake-ohjelmaa käyttäen valtakunnallinen 
osastofarmasiaa koskeva sähköinen kysely (Harti-
kainen ym. 2014). Kysely lähetettiin julkisella sek-
torilla sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskente-
leville osastofarmaseuteille sekä osan työajastaan 
osastolla työskenteleville farmasian ammattilai-
sille. Kaikista kyselyyn vastanneista käytetään tässä 

nimitystä osastofarmaseutti. Tämä ammattiryhmä 
valittiin kyselyn kohderyhmäksi, koska osastofar-
maseutit osallistuvat osastojen lääkehoitoprosessin 
eri vaiheisiin ja heillä on laaja näkemys lääkehoi-
toprosessin ongelmista ja riskikohdista. Osastofar-
maseuttien yhteystietolista päivitettiin ottamalla 
yhteyttä sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin, 
ja näin saatiin käyttöön tutkimushetkellä julki-
sessa terveydenhuollossa osastoilla työskentelevän 
193 farmasian ammattilaisen yhteystiedot. Kyselyyn 
vastasi 51 % (n=99) kohdejoukosta. Vastaajien taus-
tatiedot on kuvattu taulukossa 1.

Sähköisessä kyselylomakkeessa oli neljä osaa: 
taustatiedot, osastofarmasian nykytilanne, osasto-
farmasian kehittämiskohteet ja osastofarmaseutin 
rooli potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämi-
sessä. Kysely koostui 34 kysymyksestä, joista osa oli 
strukturoituja ja osa avoimia. Tässä osatutkimuk-
sessa tarkastellaan kolmen avoimen kysymyksen 
vastauksia. Vastaajien näkemyksiä lääkitysturval-
lisuuden riskikohdista ja riskienhallintakeinois-
ta osastoilla selvitettiin seuraavilla kysymyksillä: 
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä lääkitysturvalli-
suuden riskikohtia omalla osastollasi/osastoillasi? 
Millaisia lääkitysturvallisuutta edistäviä toimin-
tatapoja omalla osastollasi/osastoillasi on olemas-
sa? Miten muuten lääkitysturvallisuutta voi edis-
tää? Kysymysten yhteydessä esitettiin Potilas- ja 
lääkehoidon turvallisuussanaston (Stakes ja Lää-
kehoidon kehittämiskeskus Rohto 2007) mukai-
set potilas- ja lääkitysturvallisuuden määritelmät. 
Avoimet vastaukset analysoitiin sisällönanalyysin 
avulla ja luokittelussa käytettiin apuna Atlas.ti-oh-
jelmaa. Luokittelun runkona käytettiin HaiPro-
vaara tapahtumien raportointijärjestelmän listaa 
tapahtuman syntyyn myötävaikuttavista tekijöistä 
(HaiPro 2009). Riskikohdat ja riskienhallintakei-
not sijoitettiin osastojen lääkehoitoprosessia ku-
vaavaan kaavioon, jonka mukaan tulokset esite-
tään.

TULOKSET

Lääkitysturvallisuuden riskikohtia käsittelevissä 
vastauksissa painottuivat toimintatapoihin liitty-
vät riskit (Taulukko 2). Näistä yleisimmin tuotiin 
esiin lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen, jaka-
miseen ja antoon liittyviä ongelmia. Vastauksissa 
nousivat yleisesti esiin myös riskit, jotka liittyvät 
kommunikointiin ja tiedonkulkuun. Yleisimpinä 

Taulukko 1. Vastaajien (n=99) taustatiedot.

Vastaajien taustatiedot
Osuus 

vastanneista 
(%)

Tutkinto
Farmaseutti
Proviisori

97
3 

Tutkinnon suorittamisajankohta
1970–1979 
1980–1989 
1990–1999 
2000–2009
2010–2012 

3
15
19
55
8

Työskentelypaikka
Yliopistosairaala
Terveyskeskus
Keskussairaala
Alue- tai kaupunginsairaala

48
19
17
16

Työkokemus osastolla
< 6 kk
6 kk < 2 v 
2–5 v
> 5–< 10 v
≥ 10 v

11
33
40
11
5

Työskentelyosastojen lukumäärä
1 
2 
3 
4 
≥ 5

51
21
10
7
10
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lääkitysturvallisuutta parantavina toimintatapoina 
tuotiin esiin lääkkeiden kaksoistarkastus sekä kou-
lutus, perehdytys ja ajantasaiset toimintaohjeet 
(Kuva 1). Osa riskeistä ja niiden hallintakeinoista 
liittyy lääkehoitoprosessin tiettyyn kohtaan, ja osa 
taas koskee koko prosessia. Taulukkoon 3 on koottu 
osastofarmaseuttien vastauksista suoria lainauksia. 

Riskikohdat ja riskienhallintakeinot 
lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
Toteutuneen lääkehoidon selvittäminen 
ja kirjaaminen
Vastaajien mukaan potilaan tullessa osastolle koko-
naislääkityksestä ei aina saada varmuutta, ja poti-

lasta tai hänen omaistaan haastateltaessa lääki-
tykseen ei myöskään aina kiinnitetä riittävästi 
huomiota. Kotilääkityksen selvittämistä hankaloit-
taa potilastietojärjestelmien erilaisuus ja erillisyys. 
Vastaajien mukaan tauotetuiksi tai lopetetuiksi 
tarkoitettuja lääkkeitä saattaa päätyä lääkelistalle 
sairaalaan tulovaiheessa tai osastolta toiselle siir-
ryttäessä. Riskikohtana nähtiin myös kotilääkkei-
den muuttaminen sairaalavalikoiman mukaisiksi. 
Omana mahdollisena tehtävänään vastaajat esitti-
vät osastolle tulevien potilaiden kotilääkityksen ja 
käytössä olevien lääkkeiden interaktioiden selvit-
tämistä yhteistyössä lääkäreiden ja hoitohenkilö-
kunnan kanssa. 

Taulukko 2. Osastofarmaseuttien yleisimmin esiin nostamat osastojen 
lääkitysturvallisuusriskit

Lääkitysturvallisuusriskien luokat1) n

Toimintatavat 81

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen (aseptiikka, laimennokset)
Lääkkeiden jakaminen ja potilaille annostelu
Lääkelistojen epäselvyys ja oikeiden antoajankohtien noudattaminen
Toimintatapojen vaihtelevuus osastoittain 
Huolimattomuus, välinpitämättömyys, rutinoituminen

Kommunikointi ja tiedonkulku 60

Puutteet kirjaamisessa
Potilaan lääkitystiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus
Potilastietojärjestelmään liittyvät ongelmat
Epäselvät tai suulliset lääkemääräykset
Yleiset tiedonkulun heikkoudet 

Työympäristö ja -välineet sekä resurssit 50

Kiire
Lääkehuoneen puuttuminen ja rauhattomuus 
Lääkkeiden jakaminen ja annosteleminen yöllä
Hoitajien vaihtuminen

Lääkkeet 49

Riskilääkkeet (sytostaatit, antikoagulantit, opiaatit, konsentraatit ym.)  
Samannäköiset ja -kuuloiset (LASA) lääkkeet 
Rinnakkaisvalmisteet
Iv-infuusiot 
Yhteisvaikutukset ja yhteensopimattomuudet
Osaston lääkevalikoiman laajuus

Koulutus ja perehdytys sekä osaaminen 40

Yleinen lääketietämys
Yhteisvaikutuksiin liittyvän tiedon puutteet
Lääkemuodot (depot- ja enterotabletit ym.)
Lääkkeiden annon järkevä ajoitus  
Rinnakkaisvalmisteiden tunteminen
Kokemattomuudesta johtuva tietämättömyys
Lääkelaskuihin liittyvät vaikeudet

1) Luokittelu perustuu HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmän mukaiseen 
myötävaikuttavien tekijöiden luokitteluun.
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•	 Kiire ja työn keskeytyminen
•	 Osastojen erilaiset toimintatavat
•	 Vaaratapahtumia ei ilmoiteta  

(esim. HaiPro)
•	 Tiedonkulkuongelmat
•	 Suuri potilasvaihtuvuus
•	 Monilääkityt potilaat
•	 Paperiset lomakkeet 
•	 Potilastietojärjestelmien erillisyys
•	 Potilastietojärjestelmän  

käytön hankaluudet
•	 Tietoteknisen osaamisen puute
•	 Uusien työntekijöiden  

puutteellinen perehdyttäminen
•	 Henkilökunnan vajaus 
•	 Huolimattomuus
•	 Välinpitämättömyys
•	 Rutinoituminen
•	 Muutosvastarinta

•	Erilliset tietojärjestelmät
•	Potilaan kotilääkityksen  

selvittämisen vaikeudet
•	Tauotettujen/lopetettujen  

lääkkeiden päätyminen lääkelistalle
•	Kotilääkityksen ja sairaalan 

valikoiman vastaavuus 
 

•	Yhteisvaikutusten  
huomiotta jättäminen

•	Puutteet lääkitysmuutosten 
kirjaamisessa

•	Virheelliset/epäselvät kirjaukset
•	Puutteelliset merkinnät 
•	Suulliset määräykset 

 

•	Puutteet aseptiikassa 
•	Tiettyjen lääkeryhmien käyttö 

(solunsalpaajat, N- ja riskilääkkeet)
•	Samankuuloiset ja -nimiset lääkkeet
•	Puutteet potilaan tunnistamisessa
•	Antoaikojen noudattamatta 

jättäminen 
•	Lääkkeiden jakaminen  

yöllä ja kiireessä 
•	Lääkkeiden puutteelliset merkinnät
•	Lääkelistat eivät ole ajan tasalla
•	Lääkelistojen epäselvyys
•	Rauhattomuus ja  

lääkehuoneen puuttuminen  
•	Kaksoistarkastuksen puuttuminen
•	Lääkenimikkeiden vaihtuminen  

ja sekoittuminen
•	 Imeytymisvaiheen interaktiot
•	Antokirjauksien puuttuminen 

 

•	Puutteet tiedon siirtymisessä
•	Erilliset yksikkö-/

organisaatiokohtaiset 
potilastietojärjestelmät

•	Lääkkeiden kirjaaminen 
peruslääkevalikoiman mukaisesti

•	Potilasrannekkeet
•	Osastofarmaseutti  osastolle tulevan 

potilaan kotilääkityksen selvittämiseen
•	Osastofarmaseutti  lääkkeiden 

interaktioiden tarkastamiseen 
 

•	Lääkkeiden kirjaaminen 
peruslääkevalikoiman mukaisesti

•	Lääkelistojen tulostaminen 
potilastietojärjestelmästä

•	Potilastietojärjestelmän tietojen 
vertaaminen lääkekortteihin 

•	Lomakkeet ja tarkistuslistat
•	Rinnakkaislääkeluettelo
•	Osastofarmaseutin tekemät  

lääkehoidon tarkastukset 
 

•	Tilava ja toimiva  lääkehuone
•	Lääkkeenjakotilanteen rauhoittaminen
•	Lääkkeiden jako päiväaikaan
•	Lääkelasien yhtenäiset värikoodit
•	Kaksoistarkastus  

(per os ja iv-lääkkeet)
•	Lääkekuvastot
•	Tablettien murskaamisohje 
•	Potilaan tunnistaminen  

lääkkeitä annettaessa 
•	Aseptinen toiminta
•	Keskitetty lääkkeiden  

käyttökuntoon saattaminen
•	Optimaalinen lääkevarasto
•	Lääkeautomaatiojärjestelmät
•	Koneellinen annosjakelu
•	 Infuusioiden värikoodit
•	Lääkkeenjakovaunu
•	Turvaneulat ja oraaliruiskut 

 

•	Farmaseutti mukana lääkeneuvonnassa

•	 Moniammatillinen yhteistyö 
ja avoin ilmapiiri

•	 Työskentelytapojen ja 
ohjeiden  
yhtenäistäminen osastojen 
välillä

•	 Ajantasaiset toimintaohjeet
•	 Ajantasainen 

lääkehoitosuunnitelma
•	 Perehdytys ja muu koulutus
•	 Yhteisvaikutusluettelot
•	 Annostelutaulukot tietyistä 

lääkkeistä
•	 Listat (rinnakkaislääkkeet, 

yhdistelmälääkkeet,  
antibioottien vastaavuudet)

•	 Riskilääkkeiden tuntemus,  
merkitseminen ja 
säilyttäminen erillään

•	 Taskuoppaat 

TOTEUTUNEEN LÄÄKEHOIDON 
SELVITTÄMINEN 
JA KIRJAAMINEN

LÄÄKEHOIDON SUUNNITTELU 
JA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN 

SEKÄ ANTOAIKOJEN OHJELMOINTI

LÄÄKEHOIDON 
TOTEUTTAMISEN VALMISTELU
+ POTILAAN TUNNISTAMINEN 

JA LÄÄKKEEN OIKEELLISUUDEN 
VARMISTAMINEN 

+ LÄÄKKEIDEN ANTAMINEN 
POTILAALLE

LÄÄKEHOIDON VAIKUTUSTEN 
HAVAINNOINTI JA HOIDON 

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

JATKOHOIDON SUUNNITTELU 
JA VARMISTAMINEN

RISKINHALLINTAKEINOTLÄÄKEHOITOPROSESSIRISKIKOHDAT

KOKO LÄÄKEHOITOPROSESSIIN 
LIITTYVÄT RISKINHALLINTAKEINOT

KOKO LÄÄKEHOITOPROSESSIIN 
LIITTYVÄT RISKIKOHDAT

Kuva 1. Osastofarmaseuttien raportoimat lääkitysturvallisuuden riskikohdat ja riskinhallintakeinot 
osastojen lääkehoitoprosessissa

•	 Järjestyksen ja  
järjestelmällisyyden  
korostaminen

•	 Tiedonkulun parantaminen
•	 Raporttitilanteen 

kehittäminen  
lääkitystietojen osalta

•	 Sähköinen 
potilastietojärjestelmä

•	 Kirjaamisen kehittäminen
•	 Haittatapahtumien 

raportointi  
ja avoin käsittely

•	 Osastofarmasia 
•	 Tarkistuslistat
•	 Lääkitysturvallisuuden  

parantamisen 
prosessiohjeet

© Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015287



Taulukko 3. Lainauksia osastofarmaseuttien lääkitysturvallisuuden riskikohtia 
ja lääkitysturvallisuutta edistäviä toimintatapoja koskevista vastauksista

Riskikohdat Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä lääkitysturvallisuuden riskikohtia omalla osastollasi/osastoillasi? 

Toimintatavat Millaisia lääkitysturvallisuutta edistäviä toimintatapoja omalla osastollasi/osastoillasi on olemassa? 

Muut lääkitysturvallisuuden edistämistavat Miten muuten lääkitysturvallisuutta voi edistää?

”Kotilääkityksen selvittelyn vaikeus, eri potilastietojärjestelmät. 
Informaatio ei kulje niin kuin pitäisi.”

”Potilaan saapuessa lääkelistalle päätyykin vääriä lääkkeitä / 
vääriä annoksia / tauolla olevia lääkkeitä / lopetettuja lääkkeitä 
jne.”

”Potilaan kotilääkkeissä on usein valmisteita, jotka eivät kuulu 
sairaalan lääkevalikoimaan ja näiden korvaaminen valikoiman 
tuotteilla voi olla hankalaa.”

”Potilastietojärjestelmä melko uusi ja sen lääkityslista hankala 
käyttää, suurin osa poikkeamista tulee tämän takia.”

”Osastoilla ei ole minkäänlaisia lääkkeiden käyttökuntoon 
saattamiseen sopivia tiloja, joten pöydän kulmalla näitä 
hommia tehdään.”

”Iv-lääkkeitä ei tahdota tehdä LIV-kaapissa.”

”Lääkelaseissa ei käytetä kansia. Lääkelaimennoksissa 
ei käytetä tarroja. Lääkkeet jaetaan potilaille huoneisiin 
koko vuorokaudeksi.” 

”Kiire aiheuttaa sen, etteivät hoitajat ehdi 
paneutua kunnolla lääkitykseen.”

”Liiallinen luotto farmaseutin jakamiin lääkkeisiin, 
kaksoistarkastus laiminlyödään.”

”Osastolla on käytössä paljon erilaisia seurantakaavakkeita 
(paperilla) ja joskus tiedonsiirto on puutteellista.”

”Muutosvastarinta (’näin on ennenkin tehty, 
ja ihan hyvin on mennyt’).”

”Olemme yhtenäistäneet työtapoja osastoilla, 
esim. samanlaiset lääkityslistat.”

”Kirjallisia ohjeita erilaisia laimennoksia ja toimintoja 
varten, esim. käyttöohjeet jokaiselle mittarille ja pumpulle, 
antibioottien laimennustaulukot.”

”Osastoillani pääasiassa lääkärit tekevät määräykset 
lääkityslehdelle.”

”Lääkelistat tulostetaan potilastietojärjestelmästä, 
ei käsin kirjoittamista.”

”Osastofarmaseutin käynti osastolla tarkistamassa 
potilaiden lääkkeiden yhteisvaikutukset ja antoajat.”

”Lääkkeenjakotilanne pyritty rauhoittamaan eli 
muita ei ole silloin lääkehuoneessa, puhelut estetty.”

”Lääkkeen jakaja tarkistaa imeytymisvaiheen interaktiot.”

”Kun lääkkeet tehdään keskitetysti lääkehuoneessa, 
virheiden riski on pienempi.”

”Tavoitteena olisi tarkistaa iv-lääkkeiden annostelu 
tuplatarkistuksena, mutta se ei käytännössä aina onnistu.”

”Sairaalassa on yhtenäistetty seurantakaavakkeita 
ja se on vähentänyt osastojen tekemiä omia kaavakkeita.”

”Uusien hoitajien ja opiskelijoiden perehdytys 
lääkehuoltoon farmaseutin toimesta.”

”Potilasohjaus farmaseutin työtehtäviin.”

”Käytetään käytettävissä olevia työkaluja.”

”Kehittämällä uusien työntekijöiden perehdytystä ja pohti-
malla osastolla eri ammattiryhmien kanssa kyseisellä osastolla 
ilmeneviä riskikohtia ja miettimällä niihin parannusehdotuksia.”

”Työkulttuuriin ja asenteisiin vaikuttamalla, lähtien hoitajien 
peruskoulutuksesta työpaikkakoulutukseen.”

”Henkilökunnan koulutus ja ohjaus, mutta myös käytäntöjen 
seuranta ja palautteen anto työskentelytavoista.”

”Ottamalla farmaseutti paremmin mukaan 
lääkityksen tarkistamiseen.”

”Osastofarmaseutin työnkuvan muuttaminen niin, 
että hän voi keskittyä lääkitysturvallisuuden 
parantamiseen (vähemmän logistisia tehtäviä).”

”HaiPro-poikkeamien ja läheltä piti tapahtumien 
säännöllinen läpikäyminen, jotta ongelmat 
tiedostetaan ja toimintatapoja voidaan kehittää.”

”Enemmän henkilökuntaa – vähemmän kiirettä?”

”Pitäisi saada enemmän yksiselitteisiä toimintaohjeita 
eri työvaiheisiin, että kaikki muistaisivat toteuttaa 
kaikki kohdat samalla tavoin.”

”Potilastietojärjestelmän pitäisi antaa syöttää vain mg-määrä, 
ei ollenkaan tablettimäärää, niin monet väärät vahvuudet 
saisi sillä hoidettua.”

”Haastattelemalla potilasta kotiutuessa, että hän ymmärtää, 
mitä lääkkeitä hänen tulee syödä ja miksi. Onko ne tarkoitettu 
kuuriksi vai jatkuvaan käyttöön? Potilas ei saa olla epätietoinen 
mistään lääkkeistään... antaa hänelle mahdollisuus kysyä.”
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Lääkehoidon suunnittelu, lääkemääräys ja 
antoaikojen ohjelmointi
Lääkkeiden suullisen määräämisen nähtiin sisältä-
vän riskejä. Esimerkiksi lääkelistat saattavat jäädä 
päivittämättä potilaan lääkitystä muutettaessa. 
Lisäksi tuotiin esiin, että sähköisen kirjaamisen 
myötä virheet ovat lisääntyneet, eikä muutoksia 
aina tehdä tulostettuihin lääkekortteihin. Riskiti-
lanteita kerrottiin aiheutuvan myös siitä, että lää-
keannokset voidaan kirjata joko tabletteina tai mil-
ligrammoina.

Vastaajien mukaan potilastietojärjestelmän an-
tamat varoitukset yhteisvaikutuksista jätetään jos-
kus huomioimatta lisättäessä potilaalle lääkkeitä. 
Esimerkiksi pienikokoisille iäkkäille potilaille saa-
tetaan määrätä tavanomaisia aikuisten annoksia. 
Lääkitysturvallisuutta lisäämään esitettiin osasto-
farmaseutin tekemää lääkkeiden interaktioiden, 
antoajankohtien ja lääkeannosten sopivuuden tar-
kastamista.

Lääkehoidon toteuttamisen valmistelu, potilaan 
tunnistaminen sekä lääkkeiden oikeellisuuden 
varmistaminen ja lääkkeiden antaminen potilaalle
Osastofarmaseutit nostivat esiin monenlaisia lääk-
keiden käyttökuntoon saattamiseen liittyviä ongel-
makohtia, erityisesti aseptiikan puutteita. Osas-
toilla ei välttämättä ole tarkoituksenmukaisia tiloja. 
Yksi riski käyttökuntoon saattamisessa on vastaa-
jien mielestä virheet lääkelaskuissa ja -laimen-
noksissa. Vastaajat korostivat tarkkojen ohjeiden 
merkitystä, samoin kuin valmiiden annosten mer-
kitsemistä sekä yhteensopimattomuuksien ja oikei-
den tiputusaikojen huomioimista. 

Lääkenimikkeiden muutokset etenkin sairaalan 
peruslääkevalikoiman vaihtuessa aiheuttavat vas-
taajien mukaan ongelmia. Osastolla saattaa olla 
samanaikaisesti samaa lääkettä eri kauppanimillä. 
Rinnakkaislääkeluettelot ja vaihtolistat ovat apu-
na valmisteiden vastaavuuden varmistamisessa. 
Esiin nostettiin mahdollisuus samalta kuulostavi-
en tai samannäköisten (Look Alike, Sound Alike eli 
LASA) lääkkeiden sekoittumiseen. Riskilääkkeiden 
tuntemisessa koettiin olevan puutteita. Vastaajat 
korostivat tarkkojen toimintaohjeiden merkitystä 
etenkin edellä mainittujen sekä harvinaisten lääk-
keiden kohdalla.

Lääkehoidon toteuttamisvaiheesta esiin nou-
sivat lääkelistojen ajantasaisuuteen liittyvät on-
gelmat. Potilaille saatetaan jakaa päättyneen 

lääkekuurin lääkkeitä tai toisaalta esimerkiksi anti-
bioottikuurin loputtua virtsatieinfektion estolääk-
keitä ei aina oteta uudelleen käyttöön. Ratkaisuna 
vastaajat esittivät potilastietojärjestelmän tietojen 
ja lääkityslistan säännöllistä vertaamista, joka voisi 
olla osastofarmaseutin tehtävä.

Lääkkeiden jaon turvallisuutta heikentävinä 
seikkoina nostettiin esiin lääkkeiden jakaminen 
ja käyttökuntoon saattaminen kiireessä ja yöllä. 
Ongelmaksi koettiin jatkuvat keskeytykset, lääke-
huoneen ahtaus ja rauhattomuus. Vastaajat pitivät 
tärkeänä lääkehuoneen hyvää järjestystä ja lääkkei-
den optimaalista varastomäärää. Vastauksissa tuo-
tiin esiin eri lääkemuotojen, kuten depot- ja ente-
rotablettien, ominaisuuksiin ja käyttöön liittyvän 
tiedon tarve. Väärät lääkkeiden antoajankohdat ja 
oikeiden antoaikojen noudattamatta jättäminen 
olivat vastaajien mielestä yleisiä ongelmia, samoin 
kuin imeytymisvaiheen interaktioiden huomiotta 
jättäminen. Ratkaisuksi esitettiin lääkkeen jakajan 
tekemää imeytymisvaiheen interaktioiden tarkas-
tusta sekä kaikkien lääkemuotojen kaksoistarkas-
tusta. 

Riskinä sille, että lääkkeet eivät päädy oikeal-
le potilaalle, vastaajat pitivät runsasta potilas-
vaihtuvuutta, samankaltaisia potilaiden nimiä, 
potilaiden sekavuutta ja lääkkeiden viemistä poti-
lashuoneisiin etukäteen. Potilaan tunnistamisessa 
pidettiin tärkeänä potilasrannekkeita. Omana roo-
linaan osastofarmaseutit näkivät, että he voisivat 
tarkistaa jaetut lääkkeet ja niiden mahdolliset yh-
teisvaikutukset sekä oikeat antoajat. 

Lääkehoidon vaikutusten havainnointi ja hoidon 
vaikuttavuuden arviointi
Vastaajat eivät tuoneet esiin lääkehoidon vaikutus-
ten havainnointiin ja vaikuttavuuden arviointiin 
liittyviä riskejä. Tosin osa koko prosessiin liittyvistä 
riskeistä koskettaa myös tätä vaihetta.

Jatkohoidon suunnittelu ja potilasohjaus
Potilaan siirtyessä jatkohoitopaikkaan tai kotiin ris-
kejä aiheuttavat vastaajien mielestä paperinen kir-
janpito ja erilaiset potilastietojärjestelmät. Lääke-
neuvontaa pidettiin tärkeänä lääkehoidon jatkon 
turvallisuuden varmistamisessa. Vastaajat näkivät 
mahdollisena roolinaan lääkkeisiin liittyvän potilas-
ohjauksen, jotta entistäkin paremmin varmistuttai-
siin potilaan ymmärtävän, mitä lääkkeitä hän kotona 
käyttää ja mihin tarkoitukseen ne on määrätty.
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Koko lääkehoitoprosessi
Vastaajat toivat esiin monia koko lääkehoitoproses-
siin liittyviä riskikohtia ja niiden hallintakeinoja. 
Vastauksissa tulivat esiin hoitotyön laaja-alaisuus 
ja kiire. Riittävien henkilöstöresurssien merkitystä 
pidettiin tärkeänä. Hoitohenkilöstön työtä pidet-
tiin vaativana, ja potilaiden vaativien lääkehoitojen 
sekä osastojen laajojen lääkevalikoimien nähtiin 
lisäävän riskejä. Osastojen välisiä erilaisia toiminta-
tapoja toivottiin yhtenäistettävän. Koko sairaalan 
yhtenäisiä toimintatapoja sekä yksiselitteisiä toi-
mintaohjeita etenkin kirjaamisessa sekä lääkkeiden 
annossa pidettiin tärkeänä myös sijaisten ja uusien 
työntekijöiden kannalta.

Puutteellisen tiedonkulun ja tietojärjestelmien 
käyttöön liittyvien ongelmien nähtiin vaikuttavan 
lääkitysturvallisuutta heikentävästi. Osaamisen ja 
koulutuksen merkitys nostettiin vastauksissa esiin 
yleisesti. Etenkin omalla työskentelyosastolla käy-
tössä olevien lääkeaineiden tuntemukseen pitäisi 
kiinnittää enemmän huomiota. Lääkehoitokäytän-
töjen seurannan ja käytetyistä työskentelytavoista 
saadun palautteen nähtiin kehittävän toimintaa ja 
parantavan lääkitysturvallisuutta.

Avointa työilmapiiriä, moniammatillista työs-
kentelytapaa sekä vaaratapahtumailmoitusten ja 
ongelmakohtien avointa käsittelyä yhdessä eri am-
mattiryhmien kesken pidettiin tärkeänä, samoin 
kuin keskusteluja sattuneista lääkitysvirheistä sekä 
etenkin ongelmakohtia koskevien ohjeistusten laa-
timista. Kehittämiskohteena nostettiin esiin asen-
teisiin ja työkulttuuriin vaikuttaminen alkaen pe-
ruskoulutuksesta.

POHDINTA

Osastofarmaseutit nostivat esiin ratkaisevia, eten-
kin lääkehoidon toteuttamisvaiheen toimintatapoi-
hin liittyviä asioita, jotka vaikuttavat siihen, saako 
oikea potilas oikean lääkkeen. He toivat esiin aiem-
min toteutuneen lääkityksen selvittämiseen sekä 
jatkohoidon suunnitteluun ja varmistamiseen liit-
tyviä tiedonkulun ongelmia. Vastaajien esiin tuo-
mien lääkitysturvallisuuden riskien luokittelu ei ole 
yksiselitteistä, koska riskit kytkeytyvät toisiinsa. Esi-
merkiksi erilaiset kirjaamiseen liittyvät toiminta-
tavat aiheuttavat tiedonkulkuun ongelmia. Tulok-
set tukevat joka tapauksessa aikaisempia havaintoja 
riskeistä ja niiden merkityksestä (IOM 2000, Vin-
cent ym. 2008, Brady ym. 2009).  Osastojen lääke-

hoitokäytäntöjä on tarpeen seurata ja palautteen 
pohjalta kehittää. Virheitä sattuu kaikissa tervey-
denhuollon yksiköissä ja kaikilla osastoilla, ja niitä 
voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota oikeisiin 
asioihin. Yleisen potilasturvallisuuskulttuurin mer-
kitys on oleellinen (Hudson 2003).

Lääkitysturvallisuutta parantavat toimenpiteet 
olivat suurelta osin Turvallinen lääkehoito -op-
paan suositusten mukaisia (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2006). Tämän tutkimuksen pohjalta ei voi-
da päätellä, kuinka yleisesti suosituksia on otettu 
käyttöön. Osa esiin tuoduista toimenpiteistä on 
varsin helposti toteutettavia, kuten kaksoistarkas-
tus, vaaratapahtumien raportoinnin käyttöönotto 
sekä eri työvaiheiden rauhoittaminen ja ohjeistus. 
Osan käyttöön ottaminen taas vie enemmän aikaa, 
kuten osastojen toimintatapojen yhtenäistäminen 
ja tietojärjestelmien kehittäminen (Arvola 2012). 
Vakiintuneiden toimintatapojen lisäksi osasto-
farmaseutit toivat esiin muita ideoita mahdolli-
siksi käytännöiksi. Osa toimenpiteistä edellyttää 
asennemuutosta. Omien tekemisten kyseenalais-
taminen, huolellisuus, tarkkuus ja niin sanottu 
aseptinen omatunto ovat tärkeitä seikkoja riskien 
ehkäisyssä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin osastofarmaseut-
tien näkemyksiä. Toinen ammattiryhmä voisi tuo-
da esiin eri asioita. Härkänen ym. (2013) selvitti-
vät HaiPro-vaaratapahtumailmoituksia tehneiden 
terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä il-
moitettujen vaaratapahtumien mahdollisista eh-
käisykeinoista. Ilmoituksen tekijöistä 83 % oli sai-
raanhoitajia. Näkemykset lääkitysturvallisuutta 
parantavista toimintatavoista vastasivat osastofar-
maseuttien näkemyksiä. Yleisimmin vaaratapahtu-
mien ehkäisykeinoiksi oli kirjattu tarkkaavaisuu-
den ja huolellisuuden sekä yleisten ohjeistusten 
lisääminen. Bradyn ym. (2009) tutkimuksessa lää-
kityspoikkeamille altistavat tekijät liittyvät hoito-
henkilöstön mukaan muun muassa osaamiseen, 
työmäärään, työvuorojen pituuteen sekä henki-
löstön määrään, häiriöihin ja keskeytyksiin, lääke-
määräysten laatuun, erilaisiin lääkkeenjakokäy-
täntöihin sekä toimintaohjeiden noudattamatta 
jättämiseen.

Lääkkeiden farmakologiaan, ominaisuuksiin 
ja käyttöön painottuvan koulutuksensa ansios-
ta osastofarmaseuteilla on hyvät valmiudet havai-
ta lääkkeiden käyttöön ja käsittelyyn liittyviä ris-
kikohtia sekä parantaa lääkehoitojen turvallisuutta 
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yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammat-
tilaisten kanssa (Guchelaar 2005). Suomessa lää-
kehoidon vaikutusten seuranta on lääkäreiden ja 
hoitajien tehtävä, minkä vuoksi vastaajat eivät nos-
taneet esiin suoraan lääkehoidon seurantaan liitty-
viä riskikohtia. Maissa, joissa kliininen farmasia on 
pitkälle kehittynyttä, farmasian henkilöstö muun 
muassa seuraa lääkehoidon vaikutuksia ja tarkkai-
lee potilaiden laboratorioarvoja (Kaboli ym. 2006, 
Bond ja Raehl 2008, Chisholm-Burns 2010, Fron-
tini ym. 2013). Suomessa osastofarmaseutit pitävät 
tärkeimpinä tehtävinään lääkkeiden yhteisvaiku-
tusten tarkastamista, muiden lääkitysongelmien 
sekä osastolle tulovaiheen lääkityshistorian selvit-
tämistä, hoitohenkilökunnan lääkkeisiin liittyvää 
ohjausta sekä uusien työntekijöiden ja opiskelijoi-
den perehdyttämistä lääkeasioihin (Hartikainen 
ym. 2014).

Osastofarmasiaa aloitettaessa tavoitteena oli 
helpottaa sairaanhoitajien työtä (Lehtomäki ym. 
2005, Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Tavoi-
te on edelleen keskeinen, vaikka tehtävänkuva on 
laajentunut osastofarmaseuttien määrän lisään-
tymisen sekä koulutuksen kehittymisen myö-
tä. Osastofarmaseutin osallistuminen potilaiden 
lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen vapaut-
taa hoitajien aikaa hoitotyöhön ja lisää henkilö-
kunnan lääketietämystä. Osastofarmaseutit eivät 
korvaa hoitohenkilökuntaa, eikä heitä ole mah-
dollista palkata kaikkiin työvuoroihin, joten hoito-
henkilökunnan ja osastofarmaseuttien työnja-
on tulee olla selkeä ja toiminnan toisiaan tukevaa. 
Osastofarmasia ei saa vähentää sairaanhoitajien 
lääkehoitoon liittyvää osaamista tai kiinnostusta 
potilaiden lääkitykseen liittyviin asioihin. Molem-
pien ammattiryhmien olisi koettava olevansa osa 
moniammatillista tiimiä, jotta potilaan lääkehoito 
onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tervey-
denhuollon voimavarojen suuntaamisessa on tär-
keää optimoida kunkin ammattiryhmän osaami-
sen järkevä käyttö.

Sairaaloiden lääkehuollossa ollaan ottamassa 
käyttöön lääkehoidon turvallisuutta lisäävää au-
tomaatiota. Tulevaisuudessa lääkelogistiikan au-
tomatisoinnin yleistyessä osastofarmaseuttien 
toimenkuvaa on syytä arvioida uudelleen. Tarkas-
teluun tulee ottaa kaikki lääkehoidon vaiheet ja 
työtehtävät. Ulkomaisten tutkimusten perusteel-
la farmaseuttisen henkilöstön osallistumista po-
tilaan aikaisemmin toteutuneen lääkehoidon sel-

vittämiseen ja arviointiin osastolle tulovaiheessa 
voitaisiin lisätä (Cornish 2005, Fertleman 2005, 
Vira 2006, Hellström  2012). Potilaan osastohoidon 
aikana farmasian ammattilainen voisi esimerkiksi 
seuloa potilaita, jotka tarvitsevat erityistä huomio-
ta lääkitysongelmien selvittämisessä. Kotiuttamis-
vaiheessa osastofarmaseutit voisivat olla mukana 
ohjaamassa potilaan lääkehoidon toteuttamista, 
varmistamassa potilaan lääkehoitoon liittyvän tie-
don siirtymistä sekä sitä, että potilas ymmärtää 
lääkehoitonsa toteuttamistavan ja tarkoituksen 
(Schnipper 2006). 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Osastofarmaseutit tunnistavat monia osastojen 
lääkehoitoprosessin eri vaiheisiin liittyviä lääkitys-
turvallisuusriskejä, jotka painottuvat lääkehoidon 
toteuttamisvaiheeseen sekä kirjaamiseen ja tietojen 
siirtymiseen.  Omana roolinaan osastofarmaseutit 
näkivät muun muassa aikaisemman lääkityksen sel-
vittämisen, lääkehoidon tarkastamisen, lääkityksen 
osalta erityistä huomiota vaativien potilaiden seu-
lomisen ja kotiutusvaiheen potilasohjauksen. Osas-
tojen lääkitysturvallisuuden parantamiseksi on 
tehty monia toimenpiteitä ja otettu käyttöön lää-
kitysturvallisuutta parantavia toimintatapoja. Eri 
yksiköillä ja ammattiryhmillä on edelleen toisiltaan 
opittavaa lääkitysturvallisuutta vaarantavien asioi-
den tunnistamisessa ja niiden hallinnassa. 
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SUMMARY 
The risk factors of medication safety 
and ways to improve medication 
safety on the wards – excerpts from a 
questionnaire targeted at ward phar-
macists

Background: Voluntary error reporting systems 
are in use in Finnish hospitals. However, all of the 
factors that contribute to errors may not be cap-
tured by these kinds of reporting systems. Pharma-
cists working on the wards observe risks in medica-
tion-related matters during their daily work and are 
aware of practices impacting on medication safety.

Methods: An online survey was conducted 
among pharmacists working on the wards of pub-
lic hospitals or health centres (n=193) and 51% of 
pharmacists responded. The section concerning 
medication safety is summarized here. Ward phar-
macists were asked what were the most impor-
tant risk factors in medication safety on the wards, 
what courses of action were in place to ensure 
medication safety, and were there other ways that 
medication safety could be improved. 

Results: The risk factors of medication safety 
and practices improving medication safety are pre-
sented by linking them to the different stages of 
medication process. In most cases, the respond-

ents described risks in the dispensing and ad-
ministration phase. Most commonly, ward phar-
macists noted problems concerning hurry, poor 
working techniques, incomplete transfer of infor-
mation and lack of up-to-date information about 
the patient’s medication. Double checking of dis-
pensed medicines, medication reviews, education 
and training, introduction to medication servic-
es and up-to-date standard operation procedures 
were mentioned most commonly as ways to im-
prove medication safety. Other factors were noted; 
due care and diligence, improving the efficacy of 
information transfer, avoidance of hurry, disrup-
tion and interruption and also open multi-profes-
sional working practices.

Conclusions: Ward pharmacists have noticed 
risks in almost all stages of the medication pro-
cess. Even though nationally recommended cours-
es of action intended to improve medication safety 
have recently been introduced, in the future fac-
tors impacting on medication safety must be tack-
led at all levels of the institution, i.e., from the unit 
or ward up to that of the entire hospital. To achieve 
this goal, not only must barriers and risky practic-
es be eliminated but also changes in attitudes are 
needed.  

Keywords: hospital, medication process, medica-
tion safety, ward pharmacy, risk 
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SUMMARY

Introduction: Multi-dose dispensing of medicines 
(MDD) aims to increase medication adherence, 
cost-containment and quality of drug delivery. In 
Estonia, MDD was introduced in July 2012. The 
objective of this study was to develop a novel sur-
vey instrument for evaluating the impact of MDD 
on medication adherence of patients with polyp-
harmacotherapy.

Material and methods: Survey instrument was 
designed for identification of patient-related fac-
tors on medication adherence. General aspects 
about health, medicines and the risk factors relat-
ed to the use of prescription medicines were in-
cluded in the MDD adherence instrument. The 
items were primarily derived from the following 
validated instruments to assess adherence: Beliefs 
about Medicines Questionnaire (BaMQ), Brief 
Medication Questionnaire (BMQ) and Medica-
tion Information Seeking Behavior (MISB).  The 
research group also developed some items in or-
der to more comprehensively cover the four di-
mensions of patient-related factors influencing 
medication adherence that were determined for 
the new MDD adherence instrument (1) know-
ledge and beliefs about medicines; 2) self-evalu-
ated conditions; 3) expectations towards health-
care providers; and 4) potential risk behavior). The 
content and the structure of the new adherence 
assessment instrument were validated through 1) 
agreement within the research group and 2) pi-
lot testing the instrument in older patients us-
ing MDD service for their medications. The pilot 
testing was carried out at a community pharma-
cy (Mustamäe Apteek) in Tallinn, Estonia. Cus-
tomers with chronic diseases, aged  55+ and us-
ing more than four prescription medicines were 
invited to participate in the pilot study and they 
completed the MDD adherence instrument before 
joining the MDD service (baseline) and during the 
service (three times within six months).

Results: The developed MDD adherence instru-
ment consists of two sections: the first section (26 
mainly multiple choice items or statements) was 
designed to evaluate the general perceptions of pa-
tients towards health, use of medicines and relat-
ed possible risk factors. This section was planned 
to be filled before initiation of MDD service. The 
second section (18 mainly multiple choice items or 
statements) focuses on identifying problems and 

risk factors related to the use of prescription medi-
cines at the point of the assessment and  evaluat-
ing the impact of MDD on  medication adherence. 
This section was planned to be filled during MDD 
service.

Total, seven chronic patients (age 65±10 years) 
using 7.5±3.5 prescription medicines participated 
in the pilot study. The survey instrument en abled 
to identify patient-related risk factors towards 
medication adherence, such as insufficient under-
standing about the use of medicines and potential 
risk behavior of patients (e.g. picking up medicines, 
taking medicines in time, medicines-related wor-
ry) and to evaluate the decrease in above listed risk 
factors while using MDD. 

Conclusions: The developed and piloted MDD 
adherence instrument was found to be a feas ible 
tool for evaluating patient-related risk factors for 
medication adherence of patients using MDD ser-
vice. Its applicability, sensitivity and spe cificity 
should be further studied with larger patient 
groups. Also larger patient groups are needed for 
studies determining the impact of MDD service on 
medication adherence.

Keywords: medication adherence, multi-dose dis-
pensing of medicines, survey instrument, commu-
nity pharmacist, intervention

INTRODUCTION

Medication adherence is described as the extent 
to which individual’s behavior (taking medicines, 
following a diet, executing lifestyle changes) cor-
responds with agreed recommendations from a 
health care provider (Sabate 2003). Based on the 
definition, the medication adherence behavior 
could be divided into adherence and persistence. 
Although conceptually similar, adherence refers 
to the intensity of medicines use during the ther-
apy, while persistence indicates the overall duration 
of drug therapy, which is crucial in long-term care 
(Heidenreich 2004, Caetano et al. 2006, Cramer et 
al. 2008, Ho et al. 2009).

Osterberg et al. (2005), as well as a recent 
Cochrane review (Nieuwlaat et al. 2014) have de-
scribed both direct and indirect methods for 
the assessment of medication adherence. Direct 
methods involve, e.g., directly observed therapy, 
measurement of the level of active substance or 
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metabolite(s) in blood, and measurement of bio-
logical marker in blood. As indirect methods pa-
tient questionnaires, self-reports, pill counts, rate 
of prescription refills, assessment of patient’s clin-
ical response, electronic medication monitors, 
measurement of physiological markers and patient 
diaries are used (Osterberg et al. 2005, Nieuwlaat 
et al. 2014).

Multi-dose dispensing of medicines (MDD) is an 
indirect method, where regularly used medicines 
are machine-packed into unit-dose bags for each 
time of administration (The Association of Finn-
ish Pharmacies 2003, Sinnemäki et al. 2013). In the 
Nordic countries, the MDD has been widely used 
in primary care, and corresponding guidelines for 
MDD service have been established in Sweden and 
Norway (Sinnemäki et al. 2013). In Estonia, MDD 
was introduced for the long term care hospitals as 
a pilot project in July 2012 and for the primary care 
and nursing home patients in August 2013. Cur-
rently, the service is available only at one commu-
nity pharmacy in Tallinn and it is complimentary 
for patients (cost of MDD is covered by the service 
provider) (Apotheka 2015). In 2014, the qualitative 
focus group study performed amongst the stake-
holders of social and healthcare specialists in Es-
tonia revealed an urgent need for MDD, especial-
ly in nursing and elderly homes (Jänese et al. 2014).

Despite of being widely used in primary care, 
there are only a limited number of controlled stud-
ies about the impact of MDD on the medication 
treatment outcomes of home-dwelling medicine 
users (Sinnemäki et al 2013). There are studies re-
porting improvement in appropriateness and safe-
ty in the use of medicines for elderly patients with 
reduced cognitive and mental capacity using poly-
pharmacotherapy (Bangalore 2007, Kwint et al. 
2011, Bell et al. 2013, Sinnemäki et al. 2013).  The 
recently published Finnish study (Sinnemäki et al. 
2014) evaluated reconciliation of patients´ medi-
cation list before enrollment in the MDD by means 
of medication reviews, communication with mul-
ti-professional health-care team and evaluation of 
existing medication list. As a result, treatment-re-
lated changes were made for about half of the pa-
tients and technical changes for majority of the pa-
tients (Sinnemäki et al. 2014). It is important to 
emphasize that combination of regular medica-
tion review, patient education and control of IT-
technology and equipment are crucial for provid-

ing quality MDD service (Kwint et al. 2011, Bell et 
al. 2013, Sinnemäki et al. 2014).   

The aim of the present study was to develop and 
pilot test a novel survey instrument evaluating the 
impact of MDD service integrated with regular 
medication review and patient education on the 
medication adherence of home-dwelling older pa-
tients with polypharmacotherapy.

MATERIAL AND METHODS

Development of the MDD adherence instrument  
The main idea of the survey instrument was to focus 
on the identification of patient-related risk factors 
to medication adherence and on the evaluation of 
MDD-related change in medication adherence of 
patients with chronic diseases using polypharma-
cotherapy. The following three widely used instru-
ments for evaluating medication adherence were 
reviewed to identify existing information about 
patient-related factors: Beliefs about Medicines 
Questionnaire (BaMQ) (Horne et al. 1999), Brief 
Medication Questionnaire (BMQ) (Svarstad et al. 
1999) and Medication Information Seeking Beha-
vior (MISB) (Carter et al. 2013).  The BaMQ and 
BMQ instruments are designed for self-administra-
tion by patients with multiple prescription medici-
nes. However, both instruments are mainly targeted 
to the evaluation of the use of particular group of 
medicines, e.g., antihypertensives (BMQ, Svarstad 
et al. 1999) or asthma medicines (BaMQ, Horne 
et al. 1999). As the present study was oriented to 
the assessment of MDD-related medication adhe-
rence, it was not possible to concentrate on a spe-
cific group of medicines, and thus, only general sta-
tements or sections, such as BaMQ General (Horne 
et al. 1999) were selected. The selection of items was 
guided by the following four dimensions of patient-
related factors influencing medication adherence 
that were determined by the research group on the 
basis of the contents of the previous three instru-
ments used in this study: 1) knowledge and beliefs 
about medicines; 2) self-evaluated conditions; 3) 
expectations towards healthcare providers; and 4) 
potential risk behavior (Figure 1).  

To evaluate the patient-related worry associated 
to taking medicines, a concept introduced by Mc-
Caul and Goetz (2010), also applied  in MISB ques-
tionnaire (Carter et al. 2013) was used: medica-
tion-related worry is defined as the frequency with 
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which a person worries about health problems re-
sulting from taking medicines (Carter et al. 2013). 
We wanted to include this concept, because health 
worry caused by medicine taking can consider able 
influence medication adherence among senior pa-
tients with multiple prescription medicines and 
impaired cognitive abilities (Carter et al. 2013, El-
liott et al. 2015).

Based on the information derived from the ex-
isting international instruments the patient-relat-
ed risk factors were classified, entitled and visu-
alized by the research group having expertise in 
medication adherence, social pharmacy and medi-
cal technology. The research group also developed 
some items in order to more comprehensively cov-
er the four dimensions of patient-related factors 
influencing medication adherence that were de-
termined for the new MDD adherence instrument 
(Figure 1). The content and the structure of the 
new adherence assessment instrument were val-
idated through 1) agreement within the research 
group and 2) pilot testing the instrument in older 
patients using MDD service for their medications. 

Pilot testing of MDD adherence instrument:  
setting and survey sample
The pilot testing of MDD adherence instrument 
was carried out at a community pharmacy (Mus-
tamäe Apteek) in Tallinn, Estonia. Customers with 
chronic diseases, aged  55+ and having polypharma-
cotherapy (using more than four prescription medi-
cines)  were invited to participate in the pilot study 
and they completed the MDD adherence instru-
ment before joining the MDD service (baseline) and 
during the service (three times within six months). 
The survey instrument was available for patients 
in Estonian and Russian language, and as hard and 
electronic copies. The outline of piloting the MDD 
adherence instrument is presented in Figure 2.

Expectations 
towards health-
care specialists

Potential risk 
behaviour

Self-evaluated 
conditions 

Knowledge and 
beliefs about 

medicines

Medication 
adherence

Figure 1. The guiding tool for identification of the 
major patient-related factors affecting medication 
adherence of patients using MDD.

•	 Recruitment of the ambulatory patients to MDD service (n=7)

•	 Voluntary participation

•	 Inclusion criteria: age 55+, polypharmacotherapy (>4 prescription medicines) 

•	 Identification and evaluation of prescription medicines of the patient: collaboration of pharmacist and GP

•	 Scheduling MDD service for individual patients

•	 Completing the MDD adherence instrument, section I (before the initiation of MDD service) 

•	 Visit to community pharmacy every two months to pick up MDD prescription medicines

•	 Medication review by pharmacist 

•	 Completing the MDD adherence instrument, section II (at every visit during the MDD service)

Figure 2. Outline of piloting the MDD adherence instrument.

Introduc-
tion phase

Evaluation 
phase

Action 
phase
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SECTION I (TO BE FILLED BEFORE INITIATION OF MDD SERVICE)
GENERAL PERCEPTIONS ABOUT HEALTH AND MEDICINES

Question, statement Source Purpose Scale

Self-perceived health MISB,UT Health status assessment

1 “strongly disa-
gree” to 5 “strongly 
agree”

Attitudes towards medicines:
Most medicines are addictive.
Natural remedies are safer than medicines
Medicines do more harm than good  
Doctors use too many medicines
People who take medicines should stop their treatment 
for a while every now and again.
If doctors had more time with patients they would 
prescribe fewer medicines.
Doctors place too much trust on medicines

BaMQ

Beliefs about medicines
Expectations and trust towards 
physicians
Need for information and 
counselling about medicines

GENERAL PROBLEMS AND RISK FACTORS RELATED TO USE OF Rx MEDICINES 

Question, statement Source Purpose Scale

General problems:
List of diseases in case patient is taking Rx medicines
Negative influence of Rx medicines on patient´s life

MISB,UT
Knowledge about diseases
Factor indirectly affecting 
medication adherence 

Multiple choice 
items, description

Risk factors related to the use of Rx medicines:
The use of tablets is easy and simple
I forgot to take my medicines at the scheduled time
Difficulties with package opening
I mix different medicines
I do not find my tablets
Dysphagia or other problems with taking medicines

UT
General factors directly affecting 
medication adherence

1 “never” to 5 “very 
often”

PROBLEMS AND RISK FACTORS RELATED TO CURRENTLY USED Rx MEDICINES

Question, statement Source Purpose Scale

Number of Rx medicines used
Names of Rx medicines used

BMQ, UT
Knowledge about medicines used

Multiple choice 
item

Description

Changes in drug regimen during the past two months
Hospitalisation related to the use of Rx medicines

MISB, BMQ

Risk factors related to use of 
medicines

Multiple choice 
item

Medication related worry
The extent of worry related to use 
of medicines

1 “never” to 5 “very 
often

Stopped taking medicines during the past  month
Used medicines regularly during the past month

BMQ
Factors directly affecting medica-
tion adherence

Description

The patients fulfilling the inclusion criteria 
were recruited from the participating commu-
nity pharmacy. The MDD was described and pa-
tients were invited to join the pilot study. The par-
ticipation was anonymous and the participants´ 
data were coded. Before enrollment in MDD, re-
conciliation of medication list for each patient 
was performed by the community pharmacist and 
the general practitioner. All prescription medi-
cines were identified and reviewed in terms of 1) 

potential risk of clinically significant interactions; 
2) the administration details of the medicines and 
3) a time-schedule for receiving medicines in mul-
ti-dose packages. The patients received remind-
ers by phone to pick up another set of their medi-
cines after every two months. During pharmacy 
visits, a short medication review and patient edu-
cation session was performed for identification of 
possible problems in the medication use. For each 
patient, a medication record, including results of 

Table 1. Structure and content of the final MDD adherence instrument, section I and section II

© Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015299



the medication review, experienced problems (e.g., 
adverse effects of medicines) and problem-solv-
ing activities taken by the pharmacist was kept at 
the community pharmacy. Medication review was 
performed by using another self-developed in-
strument, different from the MDD adherence in-
strument. Patients were counselled about the use 
of their prescription medicines and concomitant-
ly used over-the-counter medicines and food sup-
plements, administration details of medicines and 
other information, if needed. In this survey, the 
control group was not used.

Data analysis
The coded data were entered to Microsoft Excel. 
The frequencies were calculated to assess self-eva-
luated changes in drug treatment and medica-
tion adherence before and during the MDD ser-
vice for individual patients and in general (baseline 
and three follow ups during a six-month period). A 
Likert scale was used for the evaluation of patients´ 
perceptions (not for scoring the results).

RESULTS
Development of the MDD adherence instrument 
Table 1 describes the structure and content of the 
final MDD adherence instrument developed: ques-
tions and statements included with the description 
of their sources, purposes and evaluation scales. 
The MDD adherence  instrument consisted of two 
sections: the first section (26 mainly multiple cho-
ice items or statements) was designed to evaluate 
the general perceptions of patients towards health, 
use of medicines and related possible risk factors 
before starting MDD service (baseline). The second 
section (18 mainly multiple choice items or state-
ments to be assessed during MDD service) focuses  
on problems and risk factors related to prescrip-
tion medicines in use at the point of the assessment 
and evaluating the impact of MDD on  medication 
adherence.

A five-point Likert scale was used for the assess-
ment of general statements about drug informa-
tion and use of medicines (from 1 “strongly disa-
gree” to 5 “strongly agree”), medication-related 
worry and influence of MDD service on medica-

SECTION II (TO BE FILLED DURING THE MDD SERVICE)
PROBLEMS AND RISK FACTORS RELATED TO CURRENTLY USED Rx MEDICINES

Question/statement Source Purpose Scale

Number of Rx medicines used
Names of Rx medicines used

BMQ, UT
Knowledge about medicines used Multiple choice item

Description

Changes in drug regimen during past two month MISB, BMQ Risk factors related to 
use of medicines

Multiple choice item

Hospitalisation related to the use of Rx The extent of worry related 
to use of medicines

1 “never” to 
5 “very often

Medication related worry BMQ
Factors directly affecting 
medication adherence

Description

Stopped taking medicines during past month 0 “never” to 
2  “frequently”

EXPERIENCES WITH USE OF MDD 

Question/statement Source Purpose Scale

Satisfaction with MDD

UT

Experience and feedback about MDD
1 “never” to 
5 “very often

Risk factors related to the use of Rx medicines:
The use of tablets is easy and simple
I forgot to take my medicines 
at the scheduled time
Difficulties with package opening
I mix different medicines
I do not find my tablets
Dysphagia or other problems with taking 
medicines

Impact of MDD to general factors 
directly affecting medication 
adherence

1 “never” to 
5 “very often

Rx medicines patient would like to 
have use as MDD in the future

Collection of information 
and feedback

Description

 

©  DOSIS  VOL.31 n:o 04/2015 © Suomen Farmasialiitto ry300



SECTION II (TO BE FILLED DURING THE MDD SERVICE)
PROBLEMS AND RISK FACTORS RELATED TO CURRENTLY USED Rx MEDICINES

Question/statement Source Purpose Scale

Number of Rx medicines used
Names of Rx medicines used

BMQ, UT
Knowledge about medicines used Multiple choice item

Description

Changes in drug regimen during past two month MISB, BMQ Risk factors related to 
use of medicines

Multiple choice item

Hospitalisation related to the use of Rx The extent of worry related 
to use of medicines

1 “never” to 
5 “very often

Medication related worry BMQ
Factors directly affecting 
medication adherence

Description

Stopped taking medicines during past month 0 “never” to 
2  “frequently”

EXPERIENCES WITH USE OF MDD 

Question/statement Source Purpose Scale

Satisfaction with MDD

UT

Experience and feedback about MDD
1 “never” to 
5 “very often

Risk factors related to the use of Rx medicines:
The use of tablets is easy and simple
I forgot to take my medicines 
at the scheduled time
Difficulties with package opening
I mix different medicines
I do not find my tablets
Dysphagia or other problems with taking 
medicines

Impact of MDD to general factors 
directly affecting medication 
adherence

1 “never” to 
5 “very often

Rx medicines patient would like to 
have use as MDD in the future

Collection of information 
and feedback

Description

 

tion adherence (from 1 “never” to 5 “very often”) 
(Table 1). The accessibility of medicines was eval-
uated by a three-point scale (from 0 “never” to 2 
“frequently”) (Table 1). 

Piloting the MDD adherence instrument
The MDD adherence instrument was piloted for 
content and face validity with two community 
pharmacists who were involved in the provision 
of MDD service, and among ten patients aged 55+ 
with polypharmacotherapy (Figure 2). During a pilot 
study (from April to September, 2014), the patients 
completed the first section of the MDD adherence 
instrument before joining to MDD and the second 
section while picking up their medicines every 
second month (three times within six months). 

Total seven chronic disease patients participat-
ed in the pilot study – two male and five female 
patients. The mean age of the patients was 65±10 
years and they used in average 7.5±3.5 prescrip-
tion medicines. Three patients were able to name 
all prescription medicines they were using, anoth-
er three patients knew half of their medicines, and 
only one patient could not name any of her medi-
cines. Six of seven patients self-evaluated their 
health condition as ‘satisfactory to poor’. The pa-
tients reported 2–5 different chronic diseases: hy-
pertension and other cardiovascular diseases, dia-
betes, arthritis and osteoporosis, headache and 
other pains.

The survey instrument was capable of identify-
ing patient-related medication adherence prob-
lems on different levels. The questions were ap-
plicable for self-completion by patients. In some 
cases, the assistance of community pharmacist 
was needed for the identification and documenta-
tion of all prescription medicines used by the pa-
tient.

The patients participating in the study conside-
red medicines to be more useful than harmful. On 
the other hand, there was some concern about ad-
diction caused by medicines and the need for reg-
ular use of medicines (Table 2). The described con-
siderations and views could be related to little or 
insufficient contacts of the patients with doctors 
about medicines. Described outcome could be 
considered as one of the reasons for the decreased 
medication adherence.

In this small-scale pilot study, self-perceived ca-
pability of patients to use medicines was good, 
and patients considered it easy to take medicines 
sometimes (n=3) or always (n=4). None of the pa-
tients needed hospitalization related to the use/
non-use of medicines during the study. The medi-
cation-related worry was reported as seldom (n=4) 
or occasional to frequent (n=3) before joining 
MDD, and was mostly related to memory prob-
lems (failure to find and take medicines in time). 
During the MDD pilot study, medication-related 
worry decreased for all patients. 

Table 2. Perception of chronic patients involved in the pilot study (n=7) about medicines and doctors.

                                           Scale

      

 
Statement in the MDD 
adherence instrument

Strongly agree/agree Uncertain Disagree/strongly 
disagree

Patients/n Patients/n Patients/n

Most medicines are addictive 4 3

Natural remedies are safer than medicines 6 1

Medicines do more harm than good 1 6

People who take medicines should stop their 
treatment for a while every now and again

1 3 3

Doctors use too many medicines 2 1 4

If doctors had more time with patients they would 
prescribe fewer medicines

2 3 2

Doctors place too much trust on medicines 4 1 2
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Before joining the MDD service, most of the pa-
tients reported “not taking medicines in-time” as 
a direct risk factor for medication adherence: very 
frequent to frequent (n=1) and sometimes (n=6). 
The other risk factors, such as “I do not find my 
medicines”, “I mix my different medicines” and 
dysphagia were considered to have less impact on 
medication adherence. The patients did not re-
port any problems in taking out tablets/capsules 
from a container. During the MDD service, the in-
time use and picking up of medicines increased 
for all patients. Despite the fact that patients did 
not complain about getting their medicines out of 
container, some of them mentioned difficulties in 
opening a multi-dose package.

In-time received repeat prescriptions, price of 
medicines and changes in the course of treatment 
were found as other medication adherence risk 
factors with chronic disease patients. Three pa-
tients reported changes in the course of drug treat-
ment during the past two months before joining 
MDD, while four patients reported no changes. 
During the use of MDD service, only one patient 
informed about changes due to additionally pre-
scribed medicines. Two patients reported to have 
“problem to some extent” with the price of medi-
cines before the use of MDD, and the MDD service 
did not change this view. The problems in receiv-
ing prescribed medicines in-time were considered 
to diminish during the use of MDD (five patients 
versus two patients). 

DISCUSSION

Decreased medication adherence and its influence 
on treatment outcomes have been widely con-
cerned and discussed during the past decades 
(Nieuwlaat et al. 2014). Nevertheless, only few stu-
dies on this topic are available in Estonia to date 
(Vorobjov et al. 2005,  Rätsep et al. 2007,  Marandi et 
al. 2010). Different technology mediated interven-
tions have been developed to improve medication 
adherence, but a recent review indicated inconsis-
tent effectiveness of these interventions to medi-
cation adherence and clinical outcomes (Mistry et 
al. 2015). In our study, a novel research instrument 
for evaluating the impact of MDD and a pharmacy-
led intervention on the medication adherence of 
chronic disease patients was developed and pilo-
ted. The survey instrument was capable of identi-

fying patient-related medication adherence prob-
lems, but further testing for sensitivity, specificity 
and validity (content and face validity) is needed.   
Also the scoring of items needs further develop-
ment: based on the Likert scale items, the scores 
describing “good”, “medium” and “low” medication 
adherence of chronic disease patients could be used 
in the future.

Based on the results of our small scale pilot 
study, the use of MDD may decrease the patient 
risk behavior (mostly different problems with reg-
ular use of medicines), medication-related worry 
and their impact on medication adherence. How-
ever, the general perception about drug treatment 
and specified knowledge on medicines among sur-
vey patients seemed to be vague to some extent. As 
patients´ general perception about medicines was 
evaluated only once, before entering to MDD ser-
vice, it is difficult to say how and to what extent the 
ideas about regular use of medicines were chang-
ing while using MDD service. To support under-
standing about their medicines, patients have to be 
educated and regular medication review has to be 
performed in addition to MDD service. Kwint et al. 
(2011) have revealed that the community-dwelling 
recipients of MDD in the Netherlands have bet-
ter medication adherence but poorer knowledge 
about medicines compared to the recipients of 
manual dispensing of medicines. The recent study 
carried out in UK indicated that the MDD service 
is often provided without discussion with patients 
(Nunney et al. 2011). A pharmacist-led medication 
review has been considered as the most effective 
strategy to improve the quality of medicine use 
among MDD patients (Bell et al. 2007, Midlöw et 
al. 2012, Sinnemäki et al. 2014). In the future, more 
specific guidelines about how to perform a medica-
tion review during MDD service could be included 
in the MDD service procedure, and thus, in the in-
tervention. 

The timely refill of prescriptions and out-of-
pocket costs of chronic disease patients are most 
likely the other important factors affecting med-
ication adherence (Matlin et al. 2015). This pilot 
survey identified some problems associated with 
refill of prescriptions in time and indicated also 
the impact of MDD to decrease this problem. Cur-
rently in Estonia, the cost of MDD is covered by 
the service provider, but it is unclear which insti-
tution will provide the reimbursement of this ser-
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vice in the future. It is important to remember that 
increasing adherence to medication regimens will 
require funds to be allocated up front. Therefore, 
the structure of reimbursement has to create an 
inducement for investment (typically by providers) 
that is financed by the groups that will save (usual-
ly insurers) (Cutler et al. 2010). Our recent qualita-
tive focus group study revealed that the Estonian 
Health Insurance Fund could be one of the partic-
ipating (paying) stakeholders (Jänese et al. 2014). If 
the MDD will bring additional costs to patients, 
use of this service would not be possible for larg-
er patient groups.

In this pilot study, only patients with the dis-
eases other than mental health problems were in-
volved. Cutler et al. (2010) suggested that the use 
of MDD can be also an important tool in moni-
toring regular use of medicines with patients suf-
fering from mental health problems. It may turn 
out to be important to amend the present adher-
ence assessment instrument, if there is a need to 
determine medication adherence of specified pa-
tient groups with respect to the chronic diseases 
and prescription medicines used.

The limitation of this pilot study is a small num-
ber of patients recruited and continued to use 
MDD service. During the study, two patients dis-
continued the MDD service due to relocation to 
another town. The hindering factors for the in-
volvement of more patients in this type of follow 
up study include (1) a limited awareness among 
patients and general practitioners about this ser-
vice, (2) only one pharmacy in Estonia providing 
MDD, and (3) the short follow up period. Further 
research with larger patient groups are needed for 
determining the impact of MDD service on medi-
cation adherence, as well as influence of different 
patient-related risk factors identified in this study 
on adherence.  

CONCLUSION

The developed and piloted MDD adherence instru-
ment was found to be a feasible tool for evaluating 
patient-related risk factors for medication adher-
ence of patients using MDD service. Its applica-
bility, sensitivity and specificity should be fur-
ther studied with larger patient groups. Also larger 
patient groups are needed for studies determining 
the impact of MDD service on medication adher-

ence. In the future, the adherence instrument could 
be supplemented with the structured medication 
list to support medication review and identify med-
ication-related problems of the patient.
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TIIVISTELMÄ

Johdanto: Annosjakelun tavoitteena on lisätä hoi-
toon sitoutumista, lääkejakelun laatua sekä vähen-
tää lääkehoidon kustannuksia. Virossa annosjakelu 
otettiin käyttöön heinäkuussa 2012. Tämän tutki-
muksen tavoitteena oli kehittää mittari annosjake-
lun vaikuttavuuden arviointiin koskien monilääkit-
tyjen  lääkehoitoon sitoutumista.  

Aineisto ja menetelmät: Mittari kehitettiin tun-
nistamaan potilaslähtöisiä hoitoon sitoutumiseen 
liittyviä tekijöitä. Mittari koostui yleisistä tervey-
teen, lääkkeisiin ja reseptilääkkeiden riskitekijöi-
hin liittyvistä kysymyksistä. Kysymykset otettiin 
validoiduista, hoitoon sitoutumista ja hoitomyön-
tyvyyttä mittaavista instrumenteista: lääkkei-
siin liittyvät uskomukset (Beliefs about Medicines 
Questionnaire BaMQ),  lyhyt lääkehoidon kysely 
(Brief Medication Questionnaire BMQ), ja lääkein-
formaation hakukäyttäytymismittari (Medication 
Information Seeking Behavior MISB). Tutkimis-
ryhmä kehitti myös joitakin väittämiä itse kattaak-
seen paremmin neljä potilaslähtöistä riskitekijää. 
Nämä riskitekijät määriteltiin seuraavien ulottu-
vuuksien alle 1) tiedot ja uskomukset lääkkeistä, 2) 
itsearvioidut sairaudet/terveydentila, 3) terveyden-
huoltohenkilöstöön liittyvät odotukset ja 4) po-
tentiaalinen riskikäyttäytyminen. Mittarin sisältö 
ja rakenne validoitiin 1) tutkimusryhmän yhteisen 
näkemyksen kautta ja 2) pilotoimalla mittari iäk-
käillä annosjakelupotilailla. Pilottitutkimus tehtiin 
avoapteekissa (Mustamäen apteekki) Tallinnassa, 
Virossa. Pilottitutkimukseen pyydettiin asiakkai-
ta, joilla oli jokin krooninen sairaus ja käytössään 
enemmän kuin neljä reseptilääkettä. Pilottitutki-
mukseen osallistuvat asiakkaat vastasivat mittarin 
väittämiin ennen annosjakelun aloittamista ja an-
nosjakelun aikana (kolme kertaa kuuden kuukau-
den aikana).  
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Tulokset: Kehitetty mittari koostuu kahdes-
ta osiosta: ensimmäinen osa (26 pääasiassa moni-
valintakysymystä sisältävää väittämää) kehitettiin 
mittaamaan potilaan yleisiä käsityksiä ja kokemuk-
sia terveydestä, lääkkeiden käytöstä ja riskitekijöis-
tä. Tämä osio oli tarkoitettu täytettäväksi ennen 
annosjakelun aloittamista. Toinen osa (18 pääasi-
assa monivalintakysymystä sisältävää väittämää) 
painottuu tunnistamaan ongelmia ja reseptilääk-
keisiin liittyviä riskitekijöitä mittaamisjakson aika-
na ja arvioimaan annosjakelun vaikutusta hoitoon 
sitoutumiseen. Tämä osio on tarkoitettu täytettä-
väksi annosjakelupalvelun aikana. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä seitsemän 
pitkäaikaissairasta asiakasta (ikä 65±10 vuotta), ja 
heillä oli käytössään 7.5±3.5 reseptilääkettä. Mittari 
auttoi tunnistamaan potilaslähtöisiä riskitekijöitä 
liittyen hoitoon sitoutumiseen, kuten esimerkiksi 

puutteellista tietoa lääkkeiden käytöstä ja mahdol-
lista riskikäyttäytymistä (esim. lääkkeiden nouto, 
lääkkeiden otto ajallaan, lääkkeisiin liittyvät huo-
let) ja arvioimaan annosjakelun vaikutusta riskite-
kijöiden vähenemiseen. 

Johtopäätökset: Tutkimuksessa kehitetty ja pi-
lotoitu annosjakelun hoitoon sitoutumisen mitta-
ri osoittautui käyttökelpoiseksi arvioitaessa annos-
jakelun potilaiden hoitoon sitoutumista. Jatkossa 
mittarin käyttökelpoisuutta, herkkyyttä ja spesi-
fisyyttä tulee tutkia suuremmilla potilasjoukoilla. 
Lisäksi laajempia tutkimuksia tarvitaan selvittä-
mään annosjakelupalvelun vaikutusta hoitoon si-
toutumiseen. 

Avainsanat: lääkehoitoon sitoutuminen, koneel-
linen annosjakelu,  kyselylomake, apteekkifarma-
sisti, interventio
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Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman (Fin-
Pharma Doctoral Program, FPDP) 9. vuosita-
paamisen teemana oli The Future of Pharma. 
Tapaaminen pidettiin Helsinki–Tukholma–Hel-
sinki-risteilyllä 19.–21.8.2015. 

FPDP (http://fpdp.fi) on kansallinen tohtori-
ohjelmien verkosto, joka kattaa suurimman osan 
Suomen lääketutkimuksen ja toksikologian tut-
kimuksen tohtorikoulutuksesta. Koulutus pyrkii 
antamaan laajan kokonaiskäsityksen koko lääk-
keen elinkaaresta, alkaen lääkkeen keksimises-
tä, kehittämisestä, kliinisestä käytöstä ja toksiko-
logiasta aina väestötasoon ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttavuuteen. Verkosto tiedottaa ja koordinoi 
tohtorikoulutusta sekä on läheisessä yhteistyös-
sä lääketeollisuuden, viranomaisten ja asiantun-
tijaorganisaatioiden kanssa. FPDP tukee tohto-
rikoulutettaviensa kansallista ja kansainvälistä 
liikkuvuutta esimerkiksi korvaamalla matkakulu-
ja työvierailuihin, kursseihin ja kongresseihin. Ver-
koston tutkimusryhmiin kuuluu lähes 300 tohto-
rikoulutettavaa. Vuodesta 2014 alkaen kolmessa 
yliopistossa (Helsinki, Turku ja Itä-Suomi) on pe-
rustettu lääketutkimuksen tohtoriohjelma, joka 
kuuluu paikalliseen tutkijakouluun. Käytännössä 
nämä tohtoriohjelmat ovat osa FPDP:ta.

Vuodesta 2007 lähtien FPDP (aikaisemmin Fin-
PharmaNet) on tehnyt aktiivista yhteistyötä neljän 
kansallisen tohtorikoulutusverkoston kanssa, jot-
ka organisoivat lääketutkimuksen ja toksikologi-
an tutkimuksen koulutusta. Näillä FPDP:n jaoksil-
la (farmasia, kliininen lääketutkimus, lääkekehitys 
ja toksikologia) on 27 alun perin opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamaa tohtorikoulutetta-
van paikkaa. Lisäksi paikallisilla lääketutkimuksen 
tohtoriohjelmilla on 20 tohtorikoulutettavan paik-
kaa. Helsingin yliopisto koordinoi FPDP:ta, jolla 
on kuusi partneriyliopistoa. 

FPDP:n johtajana toimii professori Raimo K. 
Tuominen Helsingin yliopistosta. Johtoryhmään 
kuuluu 16 jäsentä mukaan lukien edustajat lääke-
teollisuudesta ja kansallisista viranomaisista (Fi-
mea). FPDP:a koordinoi oman työnsä ohella kak-
si koordinaattoria. Toinen koordinaattori (FT Ilkka 
Reenilä, Helsinki) koordinoi Helsingissä ja Kuopi-
ossa toimivaa farmasian jaosta (johtajana apulais-
professori Clare Strachan Helsingistä) sekä kliini-
sen lääketutkimuksen jaosta (johtajana professori 
Janne Backman Helsingistä). Lääkekehityksen ja-
osta (johtajana professori Mika Scheinin Turusta) 

ja toksikologian jaosta (johtajana professori Hannu 
Raunio Kuopiosta) koordinoi toinen koordinaat-
tori (FT Eeva Valve, Turku). Jaokset toimivat itse-
näisinä verkostoina kuitenkin noudattaen FPDP:n 
yhteisesti sovittuja linjauksia. Huolimatta Suomen 
Akatemian tuen loppumisesta vuoden 2015 jäl-
keen, verkosto jatkaa toimintaansa.

Vuositapaamisen risteilylle osallistui noin 75 eri 
alojen lääketutkimuksen ja toksikologian edus-
tajaa. Vuositapaamisen pääorganisoijana oli far-
masian jaos ja erityisen laaja tohtorikoulutettavi-
en muodostama Student council, johon kuuluivat 
Piia Siitonen, Viktoria Prantner, Laura Saarelai-
nen, Elina Lämsä ja Björn Peters (farmasian jaos, 
Itä-Suomen yliopisto), Noora Sjöstedt, Katja-Emi-
lia Lillsunde ja Mari Savolainen (farmasian jaos, 
Helsingin yliopisto), Susanne Vainio (lääkekehi-
tyksen jaos, Turun yliopisto) ja Hanna Vuorenpää 
(toksikologian jaos, Tampereen yliopisto).

Vuositapaamisen ulkopuolisten luennoitsijoi-
den, johtaja Oliver Rittgenin (Bayer Nordic SE), 
professori Thomas Radeksen (Kööpenhaminan 
yliopisto) ja tohtori Satu Lakion (AstraZeneca), li-
säksi student council organisoi kolmen minuu-
tin esitykset (35 suullista esitystä). Tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun vuositapaamisessa noudatettiin 
tällaista esitysmuotoa, jossa tohtorikoulutetta-
vat esittelivät tutkimusprojektejaan pääasiassa ei-
asiantuntijayleisölle kolmen minuutin ajan ja yh-
den dian avulla. Tämä selkeä ja ytimekäs esitystapa 
on vastakohta perinteiselle, tarkasti fokusoitu-
neelle ja teknisesti yksityiskohtaiselle posterille tai 
suulliselle esitykselle. Kolmen minuutin esityksi-
en suosio on kasvamassa ympäri maailmaa (http://
threeminutethesis.org/), koska se vastaa tarpee-
seen esittää ja perustella yleisesti tutkimusta ylei-
sölle. Tulevaisuudessa yhteiskunnan tuki ja rahoi-
tus Suomessa ja Suomen ulkopuolella voi hyvinkin 
perustua kykyyn tehdä tämä tehokkaasti. Kaikki 
esitykset olivat erinomaisia. Student council myös 
järjesti menestyksekästä ohjelmaa vuositapaami-
sen molempina iltoina. Risteilyohjelman lisäk-
si osallistujat pääsivät Tukholmassa tutustumaan 
ympäristölääketieteen instituuttiin Karoliinisessa 
instituutissa, jossa mielenkiintoisten esitysten li-
säksi keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä toh-
torikoulutuksessa.

Kukin jaos palkitsi parhaat kolmen minuutin 
esityksensä. Lasse Karhu, Jukka Saarinen ja Noora 
Sjöstedt (Helsingin yliopisto) saivat farmasian ja-
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oksen palkinnot. Vastaavan palkinnon toksikologi-
an jaoksessa sai Hanna Vuorenpää (Tampereen yli-
opisto) ja kliinisen lääketutkimuksen jaos palkitsi 
Helinä Kahman (Helsingin yliopisto). Lääkekehi-
tysjaoksen palkinto meni Jenni Lehtiselle (Turun 
yliopisto). Lisäksi Suomen farmaseuttinen yhdis-
tys jakoi kolme palkintoa, joista kaksi luovutettiin 
Jenni Lehtiselle ja Anne Vuorenpäälle luennoitsi-
jaraadin (professori Rades ja tohtori Lakio) valitse-
mana sekä yksi Jenni Lehtiselle yleisöäänestyksen 
perusteella.

FPDP:n farmasian jaos palkitsi parhaat farma-
sian alan väitökset vuosina 2014-2015. Moham-
mad-Ali Shahbazi Helsingin yliopistosta (Effect of 
surface chemistry on the immune responses and 
cellular interactions of porous silicon nanopar-
ticles) ja Ari Kauppinen Itä-Suomen yliopistosta 
(Raman and near-infrared spectroscopic methods 
for in-line monitoring of freeze-drying process) 
esittivät suullisesti väitöstöitään (Kauppinen vi-
deotallenteen välityksellä). Lisäksi vuoden 2014 
parhaan kliinisen lääketutkimuksen alan väitöskir-

japalkinto, jonka myönsi FPDP:n kliinisen lääke-
tutkimuksen jaos ja Suomen kliinisen farmakolo-
gian yhdistys, annettiin Anne Filppulalle Helsingin 
yliopistosta (Role of CYP2C8 in the metabolism of 
montelukast and imatinib).

Vaikka tämä onkin viimeinen vuosi, kun FPDP 
saa rahoitusta, vahva halu jatkaa tätä kansallista 
verkostoa esitettiin FinPharmaNetin sidosryhmi-
en kokouksessa ennen laivan lähtöä. Kokoukses-
sa edustajat kuudesta yliopistosta (Helsinki, Tur-
ku, Itä-Suomi, Åbo Akademi, Tampere ja Oulu), 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, viranomaisista 
(Fimea), lääketeollisuudesta (Lääketeollisuus ry ja 
Bayer) sekä instituuteista (The Finnish Centre for 
Alternative Methods, FICAM) kaikki osoittivat tu-
kensa ja kiinnostuksensa osallistua FinPharma-
Net-verkostoon tulevaisuudessa.

Tässä Dosiksen numerossa Suomen lääketutkimuk-
sen tohtoriohjelman 9. vuositapaamisen ohjelma 
antaa näkymän nykyisestä lääketutkimuksesta ja 
toksikologisesta tutkimuksesta Suomessa.

→Ilkka Reenilä
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Faculty of Pharmacy
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IN ENGLISH

FinPharma Doctoral Program (FPDP) 
9th Annual Meeting: The Future of 
Pharma, August 19–21, 2015

The Finnish FinPharma Doctoral Program (FPDP) 
organised its 9th Annual Joint Meeting with the 
general theme The Future of Pharma as a cruise 
from Helsinki-Stockholm-Helsinki on August 19 – 
21, 2015.

The FPDP (http://fpdp.fi) network is a nation-
al doctoral program, which covers the majority of 
Finnish doctoral training in drug research and tox-
icology. The aim of FPDP is to equip doctoral grad-
uates with wide expertise in the life cycle of drugs, 
starting from drug discovery, development, clinical 
drug use and toxicology up to the population and 
societal levels. The network announces and coor-
dinates its doctoral training and has close cooper-
ation between the pharmaceutical and medical in-
dustry, authorities and expert organisations. FPDP 
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supports Doctoral candidates’ international and 
national mobility by, for example, supporting the 
travel costs of laboratory visits, courses and con-
gresses. Almost 300 doctoral candidates belong to 
FPDP-affiliated research groups. Since 2014, three 
Finnish Universities (University of Helsinki, East-
ern Finland and Turku) have each started a local 
Drug Research Doctoral Program belonging to 
the corresponding University’s Graduate School. 
In practice, these Doctoral Programs are part of 
FPDP.

Since 2007, FPDP (the former FinPharmaNet 
network) has been an active collaboration of four 
national doctoral training networks which organ-
ise doctoral training in drug research and toxicol-
ogy. These FPDP sections (Clinical Drug Research, 
Drug Discovery, Pharmacy and Toxicology) have 
27 Doctoral candidate positions originally granted 
by the Ministry of Education and Culture. In addi-
tion, the local Drug Research Doctoral Programs 
in the universities have 20 doctoral candidate posi-
tions. FPDP is hosted by the University of Helsinki 
and has six partner Universities. Professor Raimo 
K. Tuominen from the University of Helsinki is the 
Director of FPDP, and its Board has 16 members 
including representatives from the pharmaceuti-
cal industry and the national regulatory authori-
ty, Fimea. FPDP has two coordinators working for 
FPDP in addition to their own work, one Coordina-
tor (PhD Ilkka Reenilä, Helsinki) is shared between 
the Clinical Drug Research Section (Director Pro-
fessor Janne Backman, Helsinki) and Pharmacy 
Section (located in Kuopio and Helsinki; Director 
Assistant Professor Clare Strachan, Helsinki). The 
other coordinator (PhD Eeva Valve, Turku) works 
with the Drug Discovery Section (director Profes-
sor Mika Scheinin, Turku) and Toxicology Section 
(director Professor Hannu Raunio, Kuopio). The 
sections function as independent networks, but 
they still coordinate some activities and follow the 
guidelines jointly accepted by FPDP. Despite the 
end of the Academy of Finland support for FPDP 
after 2015, the network will continue. 

At the 2015 Annual Meeting there were about 75 
participants, from various fields in drug research 
and toxicology. The meeting was organised by the 
Pharmacy Section in conjunction with an espe-
cially large Student council represented by Piia Sii-
tonen, Viktoria Prantner, Laura Saarelainen, Elina 
Lämsä and Björn Peters (Pharmacy Section, Uni-

versity of Eastern Finland), Noora Sjöstedt, Kat-
ja-Emilia Lillsunde, Mari Savolainen (Pharmacy 
Section, University of Helsinki), Susanne Vainio 
(Drug Discovery section, University of Turku) and 
Hanna Vuorenpää (Toxicology Section, University 
of Tampere).

At the Annual Meeting, besides plenary lecturers 
by CEO Oliver Rittgen (Bayer Nordic SE), Prof. 
Thomas Rades (University of Copenhagen) and 
Dr Satu Lakio (AstraZeneca), the Student council 
organised the three minute thesis presentations (35 
oral presentations). This was the first time this pres-
entation format was held at the Annual Meeting, 
and involved the PhD candidates explaining their 
thesis research projects to the largely non-special-
ist audience in three minutes with a single slide. 
This clear and succinct presentation style contrasts 
with the traditional, highly focused and techni-
cally detailed, PhD research poster or oral presen-
tations. Three minute thesis presentations are rap-
idly growing in popularity around the world (http://
threeminutethesis.org/), recognising the need for 
research to be communicated and justified to soci-
ety at large. Future societal support for and fund-
ing of research in Finland and further afield may 
well depend on our ability to do this effectively. All 
presentations were excellent. The Student council 
also organised a successful program for all partic-
ipants both nights. In addition to the program on 
board, participants took the opportunity to visit 
the Institute of Environmental Medicine (Karolin-
ska Institutet) in Stockholm, with interesting pres-
entations and discussion about potential collabora-
tion of doctoral training. 

The best student three minute presentation(s) 
for each Section were awarded. Lasse Karhu, Juk-
ka Saarinen and Noora Sjöstedt (University of 
Helsinki) were presented with awards for the 
best pharmacy presentations. Hanna Vuorenpää 
(University of Tampere) received the correspond-
ing prize from the Toxicology Section, while the 
Clinical Drug Research Section award was giv-
en to Helinä Kahma (University of Helsinki), and 
the Drug Discovery Section award went to Jenni 
Lehtinen (University of Turku). In addition, the 
Finnish Pharmaceutical Society donated three 
prizes, two of them, to Jenni Lehtinen and Anne 
Vuorenpää (University of Turku), were selected 
by the plenary lecturers (Prof. Rades and Dr. Lak-
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io) and one to Jenni Lehtinen (University of Turku) 
based on public voting.

The FPDP Pharmacy Section awarded the best 
Doctoral thesis prizes of 2014-2015 to Mohammad-
Ali Shahbazi from the University of Helsinki (Effect 
of surface chemistry on the immune responses and 
cellular interactions of porous silicon nanoparticles) 
and Ari Kauppinen from the University of Eastern 
Finland (Raman and Near-Infrared Spectroscop-
ic Methods for In-Line Monitoring of Freeze-Dry-
ing Process) who gave oral presentations about their 
thesis work (Kauppinen via video recording). In ad-
dition, the best thesis in clinical drug research 2014 
was awarded by FPDP-C and the Finnish Society of 
Clinical Pharmacology to Anne Filppula from the 
University of Helsinki (Role of CYP2C8 in the me-
tabolism of montelukast and imatinib).

Although this is the last year for funding for 
FPDP, there is a strong will to continue this col-
laboration based on the opinions presented at 
the FinPharmaNet stakeholders’ meeting before 
the cruise. Representatives from six Universities 
(Helsinki, Turku, Eastern Finland, Åbo Akademi, 
Tampere and Oulu), Ministry of Social Affairs and 
Health, authorities (Fimea), drug industry (Pharma 
Industry Finland and Bayer) and institutes (The 
Finnish Centre for Alternative Methods (FICAM) 
all expressed their support and interest in contrib-
uting to the future of the FinPharmaNet network.

In this issue of Dosis, the program of the FPDP 9th 
Annual Meeting gives an overview of the current 
doctoral drug and toxicological research in Finland.

FINPHARMA DOCTORAL PROGRAM 
9TH (FPDP) ANNUAL MEETING: 
THE FUTURE OF PHARMA, AUGUST 
19–21, 2015

Programme: Wednesday, August 19, 2015

SESSION I: Welcome and Introduction to theme

Chair: Prof. Raimo Tuominen

15.30 Welcome/opening
Raimo Tuominen, Director of FPDP, 
Clare Strachan, Director of FPDP-P

15.45 Plenary: The Future of Pharma
Oliver Rittgen, CEO, Bayer Nordic SE

SESSION II: Three minute thesis presentations

Chair persons: Viktória Prantner and Laura 
Saarelainen, University of Eastern Finland

Introduction of the 3MT

1. Helinä Kahma: Drug-drug interactions caused 
by mechanism-based inhibition of cytochrome 
P450 enzymes

2. Minna Lehtisalo: Effects of transporter 
polymorphisms on allopurinol pharmacokinetics 
and pharmacodynamics

3. Katriina Tarkiainen: Pharmacogenetics 
of carboxylesterase 1

4. Liisa Kanninen: Bioinspired culture systems 
for in vitro cell culture and differentiation

5. Muluneh Fashe: Metabolic activation of 
pyrrolizidine alkaloids: identification new 
reactive metabolites

6. Hanna Vuorenpää: Human cell based 
in vitro models to replace animal tests

7. Mikael Jumppanen: Repairing injured heart 
and brains with a pill

8. Matias Knuuttila: Androgen synthesis 
and AR signaling in prostate cancer

9. Jenni Lehtinen: The development 
of an oncolytic virus based on clinical 
herpes simplex virus (HSV) strain

10. Anna-Kaisa Rimpelä: Controlled drug 
delivery to the posterior segment of the eye

11. Mahesh Tambe: MicroRNAs as novel 
regulators of mitosis signalling
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12. Susanne Vainio: Evaluation of drugs for 
multiple sclerosis by PET imaging

13. Anne Vuorenpää: Cellular regulation 
of the monoamine transporters

14. Tiina Ahonen: Aiming at chronic pain 
conditions with synthesis in GLORIA

15. Jenni Anttila: Promoting recovery in rat 
cortical stroke model: focus on CDNF/MANF-
family of neurotrophic factors and secondary 
inflammatory damage

16. Eva Maria del Amo Páez: Tools for drug 
discovery and development & drug delivery 
systems

Short Break

17. Elina Hakala: Cell culture models of acute 
and chronic Chlamydia pneumoniae -infection 
for drug discovery

18. Emma Heikkinen: Controlled intravitreal 
drug delivery: pharmacokinetic simulation 
platform for drug development

19. Andreas Helfenstein: Machine learning 
in bioactivity screening

20. Lasse Karhu: Computational analysis of 
orexin receptors and their interactions with 
natural and synthetic ligands

21. Olli Kärkkäinen: Post-mortem brains 
of alcoholics

22. Teppo Leino: Mimicking orexin peptides - 
Stay awake!

23. Katja-Emilia Lillsunde: Can seas help us 
fight against viruses?

24. Tatu Pantsar: New lead molecules towards 
specific novel molecular targets for the treatment 
of hepatocellular carcinoma

25. Laura Pelkonen: The effect of melanin binding 
and ocular transporters on the pharmacokinetics 
in the retinal pigment epithelium

26. Anna-Maija Penttinen: Neurotrophic factors 
– potential new therapy for Parkinson’s disease, 
FPDP-P

27. Juho-Matti Renko: New strategies 
to treat Parkinson´s Disease

28. Jukka Saarinen: Coherent anti-Stokes 
Raman scattering (CARS) microscopy: 
on the way to imaging oral drug absorption

29. Katja Savolainen: Animal models of 
cognitive and negative deficits in schizophrenia – 
exploring novel treatment strategies

30. Neha Shrestha: Nanostructured porous 
silicon based oral proteins and peptides delivery 
systems for Diabetes Mellitus therapy

31. Piia Siitonen: Medicines in school 
environment – medicine education and 
medication management, FPDP-P

32. Noora Sjöstedt: Breast cancer resistance 
protein (BCRP)

33. Reinis Svarcbahs: PREP impact on aSYn

34. Laura Saarelainen: Benzodiazepines and 
related drugs (BZDR) among persons with 
Alzheimer’s disease (AD)

35. Viktória Prantner: Drug and energy 
metabolism – are they connected?

20.00 Dinner (buffet)

21.45 Student council program

Thursday, August 20, 2015 (Swedish time)

SESSION III: Career development

Chair: Noora Sjöstedt and Katja-Emilia Lillsunde, 
University of Helsinki

08.15 Plenary: Career Perspectives in Pharma
Prof. Thomas Rades, Research Chair in Pharma-
ceutical Design and Drug Delivery, University of 
Copenhagen
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08.45 Presentation: Perspectives from a PhD 
graduate in pharmaceutical industry
Dr Satu Lakio, Associate Principal Scientist, 
AstraZeneca

09.10– 09.30 Careers discussion round

SESSION IV: Visit to Karolinska Institutet

11.00 Welcome
Prof. Ulla Stenius, Head of IMM

11.05 FinPharma Doctoral Program
Prof. Raimo Tuominen, Director of FPDP

11.15 Karolinska Institutet and Institute of 
Environmental Medicine (IMM)
Prof. Ulla Stenius, Head of IMM

11.30 Doctoral education at KI, Advanced 
International Training Programme in Health Risk 
Assessment at IMM; Doctoral programme 
Environmental Factors and Health at KI
Johanna Zilliacus, Senior Lecturer, IMM

11.45 Research School for Drug Discovery 
and Development
Malene Jensen, Project manager, Innovation 
Office, KI

12.00 Architecture of New Karolinska Solna 
hospital, integration of research and care
Christine Hammarling, Partner, 
Architect SAR/MSA, Health Care Market Leader, 
Adjunct Professor

12.20 Chemical-induced carcinogenesis
Imran Ali, post doc, IMM

12.30 Computational systems toxicology 
and cancer biomarker discovery
Penny Nymark, post doc, IMM

12.40 Interleukin (IL)-26 in pulmonary 
host defense of humans
Karlhans Che, post doc, IMM

12.50 Lunch, posters and networking with 
doctoral students 

SESSION V: Prizes and presentations

Chair: Prof. Raimo Tuominen, Director of FPDP 

17.00 Best three minute thesis presentation prizes
Student council, FPDP and Section directors, 
the Finnish Pharmaceutical Society

17.05 Best Thesis Awards in Pharmaceutical 
Sciences in Finland in 2014 (FPDP-P)
Prof. Clare Strachan, Director of FPDP-P; Dean 
of the Faculty of Pharmacy and representative of 
the School of Pharmacy

17.15 Best Pharmaceutical Sciences thesis at 
University of Eastern Finland 2014: Raman 
and Near-Infrared Spectroscopic Methods 
for In-Line Monitoring of Freeze-Drying 
Process (FPDP-P) – via video
Dr. Ari Kauppinen, University of Eastern Finland

17.35 Best Pharmaceutical Sciences thesis at 
University of Helsinki 2014: Effect of surface 
chemistry on the immune responses and 
cellular interactions of porous silicon 
nanoparticles (FPDP-P)
Dr. Mohammad-Ali Shahbazi, University 
of Helsinki

17.55 Best Thesis Award in Clinical Drug 
Research in Finland in 2014 (FPDP-C/FSCP)
Prof. Janne Backman, Director of FPDP-C, 
The Finnish Society of Clinical Pharmacology, 
University of Helsinki

18.05 Best thesis in clinical drug research in 
2014 presentation: Role of CYP2C8 in the 
metabolism of montelukast and imatinib 
(FPDP-C/FSCP)
Dr. Anne Filppula, University of Helsinki

18.25 – 18.35 Closing of meeting
Prof. Raimo Tuominen, Director of FPDP, 
Clare Strachan, Director of FPDP-P, Piia Siitonen, 
PhD candidate representative on FPDP-P

20.00 Dinner (à la carte)

21.45 Student council program
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