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PÄÄKIRJOITUS

Tarvitaanko farmasiaa  
maailmanparantajaksi?

 N ykyaikana tieteenaloja arvioidaan 
usein taloudellisilla ja kaupallisil-
la mittareilla. Tieteellisen tiedon 
kaupallinen soveltaminen kuuluu-
kin osana tiedemaailmaan. Tie-
teen ja ympäröivän yhteiskunnan 

välillä pitää olla jatkuvaa vuoropuhelua, mutta oh-
jaavatko taloudelliset arvot jo liiaksi tutkimus- ja so-
veltamisajattelua.

Näkökulma tieteellisen tiedon hyödyntämiseksi 
tuntuu avautuvan nykypäivänä enemmän business-
ajattelusta kuin yhteisen hyvän etsinnästä. Kansanta-
loudelliset mahdollisuudet ja yhteiskunnalliset hyö-
dyt voivat jäädä huomiotta, jos tärkein poikkitieteel-
linen vuoropuhelu painottuu yhteiskuntatieteiden 
sijasta business-ajatteluun. 

Jos ei pohdita yhteiskunnallisia hyötyjä, ei ole tar-
vetta myöskään yhteiskunnan muutosten arviointiin. 
Kun yhteiskuntatieteet eivät enää aikoihin ole olleet 
muotitiede, on niiden osuus pienentynyt myös poik-
kitieteellisissä tutkimushankkeissa.

”Maailmanparantajia” tarvitaan alalla kuin alalla. 
Niin kaivataan myös kyseenalaistamista, uusia näkö-
kulmia ja keskusteluasetelmia, useampia vaihtoeh-
toisia ajatusrakennelmia ja erilaisten totuuksien yh-
distelmiä. Kyse on tavasta puhua ja keskustella. Tyk-
kää tai ei-tykkää tai valinta kyllä vai ei eivät vain riitä.

Yhteiskunnallisesti tarkastellen farmasia on eräs 
tämän ajan mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Se 
on vaativaa tiedettä ja perustutkimusta mutta myös 
tutkitun tiedon soveltamista arkeen ja elämään. 

Lääketieteen edistyessä ja lääkevalikoiman kasva-
essa lääkkeet auttavat ja parantavat, mutta kaiken a 
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ja o on lääkkeiden oikea käyttö. Vain oikea lääke, oi-
kein käytettynä, auttaa. On tiedettävä, mikä on jär-
kevää eli rationaalista lääkehoitoa ja mikä ei. Se on 
tulevaisuudessa yhä merkittävämpi kansalaisten tasa-
vertaisuutta mittaava oikeudenmukaisuus- ja potilas-
turvallisuuskysymys. Siitä syystä tarvitaan farmasian 
tietäjiä, taitajia ja soveltajia.

Eräs isoista niin maailmanlaajuisista kuin paikal-
lisista arvokeskusteluista koskee kiistatta lääkkeiden 
hyödyllistä ja hyödytöntä käyttöä. Siinä keskustelussa 
kohtaavat erilaiset ääripäät. 

Voidaan puhua sairauksien parantamisesta tai 
mielialan kohentamisesta, yhteisen todellisuuden 
kirkastamisesta tai oman todellisuuden hämärtämi-
sestä. Eikä tarvitse matkustaa maailmalle ääripäiden 
havaitsemiseksi, riittää kun katsoo ympärilleen.

Medikalisaatio on monesta suunnasta esiin tuleva 
iso yhteiskunnallinen megatrendi. Puhutaan pienistä 
asioista mutta suurista arvoista. Kärjekkäimmillään 
se on keskustelua eutanasiasta, ehkä pehmeimmil-
lään yleistä puhetta terveystuotteista.  

Vääjäämättä keskustelussa kysytään, kuinka pit-
källe yhteiskunnan pitää kantaa vastuuta kansalais-
tensa terveydestä, ja mikä on kansalaisen oma vastuu 
terveydestään? Mikä on farmasian rooli medikalisaa-
tiota koskevassa keskustelussa ja medikalisoitunees-
sa yhteiskunnassa? 

Ennen kuin virittää keskustelua, on syytä täsmen-
tää käsitteitä. Medikalisaatio eli lääketieteellistymi-
nen merkitsee yhtäältä lääketieteen vahvistumista, 
toisaalta elämäntapahtumien ja poikkeavuuksien 
lääketieteellistämistä. Sairauden ja terveyden leima 

sekä lääketieteellinen hoito ulottuvat yhä uusiin ja 
arkipäiväisiin ilmiöihin. Toisaalta jo tiedostettuihin 
ongelmiin tarjotaan yhä useammin lääketieteellisiä 
ratkaisuja. Toisaalta jatkuvasti keksitään myös uusia 
ongelmia, joiden määritellään hoituvan lääketieteen 
keinoin. Ratkaisut voivat tarkoittaa ennaltaehkäise-
vää hoitoa, mutta myös tarpeettomia ja jopa tehot-
tomia hoitoja. Lääketieteen valta laajenee aiemmin 
ei-lääketieteellisinä pidetyille alueille.

Ainakin jostakin näkökulmasta arvioiden farmasia 
edustaa parasta lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantun-
temusta. Pitäisikö alan siis nousta näkyvämmin esil-
le, kun puhutaan esimerkiksi hoidosta ja hoivasta?

Farmasia ei ole yhteiskuntatiedettä, mutta se voi 
olla yksi parhaista yhteiskunnan peilauspinnoista. 
Ainakin se on tieteenala, jonka pitäisi olla läsnä eri-
laisissa poikkitieteellisissä keskusteluissa. Mutta ai-
na myös toisinpäin; myös yhteiskuntatieteet voisivat 
etsiä uusia näkökulmia uusista keskustelukumppa-
neista.
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Aiheena allergia, astma ja  
muut keuhkosairaudet.

 
Keväällä 2019 Dosis-lehden teemana on allergia, astma ja 

muut keuhkosairaudet. Kutsumme nyt tutkijoita terveydenhuollon  
eri osa-alueilta kirjoittamaan kyseiseen teemanumeroon.

Artikkelit voivat käsitellä allergioita, astmaa ja muita keuhkosairauksia 
laajasti eri näkökulmista. Alkuperäistutkimusten lisäksi myös aiheeseen 
liittyvät katsaukset, väitöskirjan tai opinnäytetyön tiivistelmät, tieteelliset 

kommentit, kirjeet ja vastaukset ovat tervetulleita.

Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan lehti, jossa julkaistaan 
farmasian ja lähialojen tutkimuksia www.dosis.fi  Dosis julkaistaan 
ilmaisena Open Access -verkkolehtenä, joka tavoittaa kymmeniä 

tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia ja juttuihin liitettyjen 
sometyökalujen avulla myös laajemman yleisön.

Toivomme, että innostuit ajatuksesta ja haluat antaa panoksesi  
tähän Dosiksen teemanumeroon ja näin edesauttaa astmaan, 

allergioihin ja keuhkosairauksiin liittyvän tutkimustiedon levittämistä 
terveydenhuollon ammattilaisille sekä myös valveutuneille kansalaisille.  

Ilmoitathan kiinnostuksestasi marraskuun 2018 alkuun mennessä 
Dosiksen sähköpostiosoitteeseen dosis@farmasialiitto.fi tai  

päätoimittaja Anneli Ritalalle anneli.ritala@vtt.fi

www.dosis.fi
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisimpiä tapaturmia. Kaatuminen ja siitä aiheutuneet vammat ennus-
tavat iäkkäillä usein toimintakyvyn laskua ja kotona asumisen päättymistä. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisemi-
nen on kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti tärkeää. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaatu-
misvaaraa lisäävien lääkkeiden käytön määrää ja käyttöön liittyviä tekijöitä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla. 

Aineisto ja menetelmät: ”Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja 
lääkehoitoon” eli ”Nutrition, Oral health, Medication (NutOrMed)” -tutkimus toteutettiin kotihaastattelui-
na vuoden 2013 aikana Itä- ja Keski-Suomen kotihoidossa oleville 75 vuotta täyttäneille asiakkaille (n=276). 
Kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä olivat Seppälä ym. 2018a, Seppälä ym. 2018b ja de Vries ym. 2018 meta-ana-
lyysien tuloksiin perustuen; loop-diureetit, digoksiini, antipsykootit, masennuslääkkeet, bentsodiatsepiinit, 
opioidit ja epilepsialääkkeet. Aineisto on analysoitu suorina jakaumina, ristiintaulukointeina ja logistisella 
regressioanalyysillä. 

Tulokset: Kahdella kolmesta (65 %) kotihoidon asiakkaasta oli käytössään vähintään yksi kaatumisvaaraa li-
säävä lääke. Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käyttö oli yhteydessä käytössä olevien lääkkeiden määrään 
sekä heikentyneeseen toiminta- ja liikuntakykyyn. Kaatumisvaaraa lisäävistä lääkkeistä käytetyimpiä olivat 
loop-diureetit ja opioidit. 

Johtopäätökset: Kaksi kolmasosaa iäkkäistä kotihoidon asiakkaista käytti kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä. 
Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käyttäjät olivat sairaampia, käyttivät enemmän lääkkeitä kuin ei-käyt-
täjät ja heillä oli muita huonompi toiminta- ja liikuntakyky. 

Avainsanat: Iäkäs, kaatumistapaturmat, lääkehoito, kotihoitopalvelu
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JOHDANTO
Iäkkäiden kaatumiset ja niihin liittyvät vammat ovat 
merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Kotona 
asuvista yli 65-vuotiaista runsas kolmannes kaatuu 
vuosittain vähintään kerran, ja noin puolet heistä 
kaatuu uudelleen (Palvanen ym. 2013, Pajala 2016). 
Kaatumistapaturmat aiheuttavat iäkkäillä valtaosan 
sairaalahoitoa vaativista vammoista ja myös tapatur-
maisista kuolemista (Pajala 2016). 

Kaatuileminen lisääntyy iän myötä, ja kaatumi-
sille on usein osoitettavissa monia samanaikaisesti 
vaikuttavia vaara- ja syytekijöitä, kuten vanhenemis-
muutokset, toimintakyvyn ja liikkumisen heikkene-
minen, naissukupuoli, sairaudet ja monet lääkkeet 
(Iinattiniemi ym. 2009, Yamashita ym. 2011). Kaatu-
miset aiheuttavat sekä välittömästi että välillisesti 
merkittäviä kustannuksia ja ovat uhka iäkkään hy-
välle ja toimintakykyiselle elämälle. 

Kotona halutaan asua entistä pidempään, ja koto-
na asumisen ensisijaisuus on lisääntynyt viime vuo-
sien aikana (Niemi 2012). Kaatumistapaturmat ovat 
yksi merkittävä syy iäkkäiden ympärivuorokautiseen 
hoitoon siirtymiseen (Yamashita ym. 2011). Suomalai-
sista yli 74-vuotiaista yli 90 prosenttia asuu omassa 
kodissaan (sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Kotona 
asumista tuetaan kotiin annettavilla kotisairaanhoi-
don ja erilaisten tukipalveluiden avulla. Vuonna 2016 
säännöllisen kotihoitopalvelun eli vähintään kerran 
viikossa kotikäynnin saavia yli 74-vuotiaita asiakkaita 
oli 11 prosenttia saman ikäisestä väestöstä (sosiaali- ja 
terveysministeriö 2017). 

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ja lääkityksen vä-
listä yhteyttä on tutkittu paljon (Berdot ym. 2009, 
Laflamme ym. 2015). Kaatumisvaaraa lisäävät muun 
muassa lääkkeet, joilla on keskushermostovaikutuk-
sia sekä sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan 
vaikuttavat lääkkeet (Pajala 2016). Vuoden 2018 alussa 
julkaistuissa meta-analyyseissä kaatumisvaaraa lisää-
vä vaikutus havaittiin sydän- ja verisuonilääkkeistä 
loop-diureeteilla ja digoksiinilla sekä antipsykooteil-
la, masennuslääkkeillä, bentsodiatsepiineillä, opioi-
deilla ja epilepsialääkkeillä (Seppälä ym. 2018a, Sep-
pälä ym. 2018b, de Vries ym. 2018).

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaa-
tumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käytön määrää ja 
käyttöön liittyviä tekijöitä iäkkäillä, 75 vuotta täyt-
täneillä kotihoidon asiakkailla.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusaineisto
”Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravit-
semukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon” eli 
”Nutrition, Oral health, Medication (NutOrMed)” 
-tutkimus toteutettiin Itä- ja Keski-Suomen koti-
hoidossa oleville 75 vuotta täyttäneille asiakkaille 
(Tiihonen ym. 2015). Tutkimusryhmä satunnais-
tettiin kolmen kaupungin kotihoidon asiakkaista 
(n=400). Tutkittavien henkilötiedot saatiin palvelun 
tuottajien henkilörekisteristä. Tutkimusluvan antoi 
300 kotihoidon asiakasta, joista lopullinen tutkit-
tavien määrä oli 276 (18 keskeytti, 3 kuoli ja 3 siirtyi 
pitkäaikaishoitoon). Tutkimus toteutettiin vuoden 
2013 aikana kotihoidon hoitajan, ravitsemustera-
peutin, suuhygienistin ja farmaseutin/proviisorin 
kotihaastatteluina. Kaikki tutkimushaastatteluja 
suorittaneet henkilöt olivat saaneet koulutuksen 
haastatteluun. Ravitsemusterapeutti, suuhygienisti 
ja farmaseutti/proviisori olivat tutkimushankkeen 
henkilökuntaa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 
tutkimuseettinen toimikunta on antanut puolta-
van lausunnon NutOrMed-tutkimuksen suoritta-
miseen.

Lähtötilanteessa kotihoidon hoitajat (lähihoitaja, 
sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) selvittivät struk-
turoidun haastattelun avulla tutkimukseen osallis-
tuvien henkilöiden kognitiivista ja fyysistä toimin-
takykyä sekä masennusoireita. Mielialaa arvioitiin 
Geriatric Depression 15 skaalalla (GDS-15, Sheik ym. 
1986), ja fyysistä toimintakykyä Instrumental Acti-
vities of Daily Living -testillä (IADL, Lawton ja Bro-
dy 1969) sekä Barthel-indeksillä (Barthel Index, van 
der Putten ym. 1999). Lisäksi geriatriaan erikoistunut 
lääkäri selvitti paikallisen terveyskeskuksen potilas-
tietojärjestelmästä tutkittavien diagnoosit (sepelval-
timotauti, sairastettu sydäninfarkti, krooninen sy-
dämen vajaatoiminta, dementoiva sairaus, diabetes, 
astma/keuhkoahtaumatauti, osteoporoosi, reuma-
sairaus, kaihi, silmänpohjan rappeuma, Parkinsonin 
tauti, kuulohäiriö, aivohalvaus, hoitoa vaativa masen-
nus), joiden perusteella laskettiin tutkittavien koko-
naissairastavuus Functional Comorbidity Indeksillä 
(FCI, Groll ym. 2006). 

Ravitsemusterapeutti arvioi henkilöiden ravitse-
mustilaa Mini Nutritional Assessment (MNA) -testin 
avulla (Guigoz ym. 1996). Laboratoriokokeet otettiin 
NutOrMed-tutkimushanketta varten kotihoidon sai-
raanhoitajan toimesta, kahden viikon kuluessa hoi-
tajan haastattelusta. Laboratoriokokeiden tuloksista 
tässä tutkimuksessa käytettiin hemoglobiinia ja plas-

man natriumia (P-Na). Verenpainetta mitattiin ortos-
taattisella kokeella. 

Laillistettu proviisori/farmaseutti selvitti struktu-
roidulla haastattelulla kaikki (käytössä olevat, käyttä-
mättömät ja vanhentuneet) resepti- ja itsehoitolääk-
keet (Tiihonen ym. 2016). Kotihaastattelussa lääki-
tyksen selvittämisessä käytettiin apuna tutkittavien 
kotona olevia lääkityslistoja, lääkepakkauksia, lääk-
keiden koneellisen jakelun annospusseja ja dosetteja. 
Tässä tutkimuksessa kokonaislääkemäärään kirjattiin 
säännöllisessä (päivittäin tai säännöllisin väliajoin; 
esimerkiksi bisfosfonaatit kerran viikossa) käytössä 
olevat reseptilääkkeet. Lääkkeet koodattiin käyttä-
mällä anatomis-terapeuttis-kemiallista (Anatomi-
cal Therapeutic Chemical, ATC) -luokitusta (WHO 
2013). 

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet määriteltiin 
vuonna 2018 julkaistujen meta-analyysien perusteella 
(Seppälä ym. 2018a, Seppälä ym. 2018b, de Vries ym. 
2018). Tässä tutkimuksessa kaatumisvaaraa lisäävik-
si lääkkeiksi luettiin loop-diureetit, digoksiini, anti-
psykootit, masennuslääkkeet, bentsodiatsepiinit, opi-
oidit ja epilepsialääkkeet. Kaatumisvaaraa lisääviin 
lääkkeisiin sisällytettiin kaikki tutkimushetkellä käy-
tössä olevat säännöllisesti käytetyt reseptilääkkeet. 

Haastatteluissa kerättyjen lääkitystietojen tallen-
tamiseen ja analysointiin käytettiin IBM SPSS Statis-
tics -ohjelman versiota 21. Tulokset on esitetty pro-
sentteina ja frekvensseinä. Logistisella regressiolla 
analysoitiin (yksimuuttuja- ja monimuuttuja-ana-
lyysi) kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käyttöön 
liittyviä tekijöitä. Muuttujat on luokiteltu. Huonom-
paa tilannetta, esimerkiksi ”ei kykene kävelemään 
400 metriä” on verrattu normaaliin tilanteeseen, esi-
merkiksi kykenee kävelemään 400 metriä. Logistises-
sa regressioanalyysissä yksimuuttujamallin osoitta-
mat tilastollisesti merkitsevät, selittävät muuttujat 
valittiin monimuuttujamalliin. Askeltavassa moni-
muuttujamallissa (Forward Wald) SPSS-ohjelma lisää 
muuttujat malliin yksi kerrallaan sen mukaan, mikä 
valinnoista kasvattaa selitysastetta parhaiten. Malli 
on valmis, kun selitysaste ei enää parane muuttujia 
lisäämällä. Malli osoittaa vain tilastollisesti merkit-
sevät muuttujat.

TULOKSET
Tutkimukseen osallistui 276 kotihoidon asiakasta, 
ja heidän keski-ikänsä oli 85 vuotta (keskihajonta 5 
vuotta). Naisia oli 73 prosenttia (n=200). Kotihoidon 
asiakkailla oli säännöllisessä käytössä keskimäärin 
yhdeksän reseptilääkettä (vaihteluväli 1–22, keskiha-

jonta 3). Heistä 65 prosenttia (n=178) käytti ainakin 
yhtä ja 28 prosenttia (n=77) käytti samanaikaisesti vä-
hintään kahta kaatumisvaaraa lisäävää lääkettä (Tau-
lukko 1). Kotihoidon asiakkaista 9 prosenttia (n=26) 
käytti samanaikaisesti kolmea tai useampaa keskus-
hermostoon vaikuttavaa lääkettä. 

Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käyttäjät 
olivat muita kotihoidon asiakkaita sairaampia, heil-
lä oli muita useammin sydän- ja verenkiertoelimis-
tön sairauksia, astma tai keuhkoahtaumatauti ja 
heidän toiminta- ja liikuntakykynsä sekä itse arvioi-
tu terveytensä olivat huonompia kuin ei-käyttäjillä 
(Taulukko 2). Lisäksi kaatumisvaaraa lisäävien lääk-
keiden käyttäjät käyttivät ei-käyttäjiä useammin yli 
kymmentä lääkettä samanaikaisesti. Käytetyimpiä 
kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä olivat loop-diuree-
tit (n=119) ja opioidit (n=43) (Taulukko 1). Logistisessa 
regressioanalyysissä, monimuuttuja-analyysi osoitti 
kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käytön olevan 
yhteydessä sairauksien määrään, heikkoon toimin-
takykyyn ja kyvyttömyyteen kävellä itsenäisesti 400 
metrin matkaa ja yli kymmenen säännöllisesti käyte-
tyn reseptilääkkeen määrään (Taulukko 3). 
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Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaiden (n=276) käyttämät kaatumisvaaraa lisäävät lääkeaineryhmät 
ja kaatumisvaaraa lisäävien samanaikaisesti käytettyjen lääkeaineiden ja keskushermostoon 
vaikuttavien lääkeaineiden lukumäärä käyttäjää kohden.

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkeaineryhmät n (%)
     Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet 149 (54)
         Opioidit 43 (16)
         Masennuslääkkeet (SSRI-lääkkeet* (n=25), trisykliset masennuslääkkeet (n=6)) 31 (11)
         Bentsodiatsepiinit  31 (11)
         Psykoosilääkkeet  27 (10)
         Epilepsialääkkeet  17 (6)
     
     Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet  122 (44)
         Loop-diureetit  119 (43)
         Digoksiini     3 (1)

Kaatumisvaaraa lisäävien samanaikaisesti käytettyjen lääkeaineiden lukumäärä  
     0   98 (36)
     1 101 (37)
     2   48 (17)
     3   19 (7)
     4     9 (3)
     5 tai enemmän     1 (0,4)
     Keskiarvo, keskihajonta     1 (0-5)

Kaatumisvaaraa lisäävien, keskushermostoon vaikuttavien 
samanaikaisesti käytettyjen lääkeaineiden lukumäärä
     0 127 (46)
     1   87 (32)
     2   35 (13)
     3   19 (7)
     4     6 (2)
     5     1 (0,4)
     Keskiarvo, keskihajonta     1 (0-5)

*SSRI=Selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä

Taulukko 2. Kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä käyttävien (n=178) ja käyttämättömien (n=98) 
kotihoidon asiakkaiden eroja

FCI Functional Comorbidity Index, asteikko 0–13 (0=ei sairauksia, 13=13 sairautta); GDS–15  
Geriatric Depression Scale, asteikko 0–15 (0= ei masennusoireita, 15=vaikea masennus);  
IADL Instrumental Activities of Daily Living, asteikko 0–8 (0=heikko toimintakyky, 8=hyvä  
toimintakyky; MNA Mini Nutritional Assessment; Itsearvioitu terveydentila (1=hyvä, 2=melko hyvä, 
3=kohtalaisen hyvä, 4=melko huono, 5=huono)

Käyttää 
kaatumis-

vaaraa lisää-
viä lääkkeitä

Keskiarvo   
(±keskihajonta)           

Ikä vuosina 
Säännöllisesti käytettävät reseptilääkkeet
Kokonaissairastavuusindeksi (FCI) 
Masennusoireet (GDS-15)
Toimintakyky (IADL)
   (0=heikko toimintakyky, 8=hyvä toimintakyky)
Hemoglobiini (g/l)
Natrium (plasma) (mmol/l)

Naiset 
Sydän- ja verisuonisairaus
Dementoiva sairaus
Diabetes
Astma/keuhkoahtaumatauti
Osteoporoosi
Reumasairaus
Parkinsonin tauti
Kaihi, silmänpohjanrappeuma
Kuulohäiriö
Aivohalvaus
Hoitoa vaativa masennus
Ortostaattinen hypotensio 
Hyvä ravitsemustila (MNA pisteitä ≥23,5)
Itsearvioitu terveys, huono tai melko huono
400 metrin kävelykyky, itseraportoitu
Tuolilta ylösnousutesti, 5 kertaa, 
   hyvä suoritus (alle 17 s.) 
Merkittävä monilääkitys, 
   ≥10 lääkettä säännöllisessä käytössä

  84 (5)
    8 (3)
    2 (2)
    4 (3)

    4 (2)
133(12)
140 (3)
n (%)

  67 (68)
  46 (47)
  41 (41)

  28 (29)
  12 (13)
  17 (18)
    6 (6)

    1 (1)
  22 (23)

  11 (12)
  21 (22)
    8 (8)

  32 (37)
  21 (22)
  17 (18)

  47 (72)

  40 (41)
 

 27 (28)

85 (5)
12 (4)
3 (2)
5 (3)

3 (2)
129 (14)
139 (11)
n (%)

133 (75)
124 (70)
72 (43)
53 (30)
46 (26)
45 (25)

16 (9)
5 (3)

47 (27)
34 (19)
48 (27)
28 (16)
53 (35)

17 (10)
54 (32)
54 (44)

24 (14)

122 (69)

0,354
<0,001
<0,001
0,027

0,002
0,016
0,408

0,258
<0,001
0,745
0,893
0,009
0,146

0,409
0,337
0,509
0,099
0,341
0,081
0,766
0,008
0,018

<0,001

<0,001

<0,001

Ei käytössä 
kaatumis-

vaaraa lisää-
viä lääkkeitä

Keskiarvo 
(±keskihajonta)

p-arvo
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Taulukko 3. Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käyttöön yhteydessä olevat tekijät
POHDINTA
Tämä tutkimus osoitti, että kahdella kolmesta iäk-
käästä kotihoidon asiakkaasta oli käytössään kaatu-
misriskiä lisääviä lääkkeitä. Käytetyimpiä olivat loop-
diureetit ja opioidit. Tulokset ovat samansuuntaisia 
Lämsän (2014) sairaalan akuuttiosastolla 56−93-vuoti-
aille kaatuneille tai huimausta kokeneille henkilöille 
tehdyn tutkimuksen kanssa. 

Tässä tutkimuksessa yli puolet iäkkäistä koti-
hoidon asiakkaista käytti säännöllisesti yli 10:tä re-
septilääkettä, ja kokonaislääkemäärä oli yhteydessä 
kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden käyttöön. Suo-
malaisilla 75 vuotta täyttäneillä iäkkäillä vuosina 
1998−2004 tehdyn tutkimuksen mukaan joka nel-
jännellä iäkkäällä havaittiin merkittävä monilääki-
tys (Jyrkkä 2011). Monilääkityksen tiedetään olevan 
iäkkäiden kaatumisvaaraa lisäävä tekijä (Fonad ym. 
2015, Laflamme ym. 2015). Toisaalta joidenkin tutki-
musten mukaan monilääkitys lisää kaatumisvaaraa 
vain, jos käytössä on vähintään yksi kaatumisvaaraa 
lisäävä lääke (Helgadottir ym. 2014). Monilääkitys voi 
olla yhteydessä haitta- ja yhteisvaikutuksien esiinty-
miseen sekä saattaa aiheuttaa sekaannusta lääkkei-
den otossa (Park ym. 2015). 

Tutkimuksessamme keskushermostoon vaikutta-
vat lääkkeet olivat yleisesti käytetty kaatumisen vaa-
raa lisäävä lääkeryhmä. Erityisesti psyykenlääkkeiden 
ja kaatumisten yhteyttä on tutkittu, ja yhteys on me-
ta-analyysin mukaan kiistaton (Seppälä ym. 2018a). 
Psyykenlääkkeiden haittavaikutukset, kuten tasapai-
non ja motoriikan heikkeneminen, ortostaattinen ve-
renpaineen lasku, sydämen rytmihäiriöt, hyponatre-
mia, reaktioajan hidastuminen, sekavuus ja ekstra-
pyramidaalioireet, ovat kaatumiselle altistavia teki-
jöitä (Berdot ym. 2009, Iinattiniemi ym. 2009, Boyle 
ym. 2010, Seppälä ym. 2018a). Myös bentsodiatsepii-
nit ovat yksi merkittävimmistä iäkkäiden kaatumis-
ten vaaratekijöistä (Park ym. 2015). Pitkävaikutteiset 
bentsodiatsepiinit lisäävät kaatumisvaaran kaksin-
kertaiseksi (Berdot ym. 2009). Bentsodiatsepiinien 
puoliintumisajan lisäksi myös annoksen suuruus ja 
käyttöaika vaikuttavat kaatumisen vaaraan (Berdot 
ym. 2009, Huang ym. 2012). Masennuslääkkeistä SS-
RI-lääkkeitä on pidetty trisyklisiä masennuslääkkeitä 
turvallisempina kaatumisvaaran suhteen, mutta tuo-
re meta-analyysi kumoaa tämän oletuksen (Seppälä 
ym. 2018a). Tässä tutkimuksessa opioidit olivat loop-
diureettien jälkeen yleisimmin käytetty kaatumisvaa-
raa lisäävä lääkeaineryhmä. Opioidien käyttö, erityi-
sesti iäkkäillä, on lisääntynyt viime vuosikymmeninä 
(Hamunen ym. 2006, Hamina ym. 2017). Opioidi-

en pitkäaikaiskäytön on havaittu olevan yhteydes-
sä bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttöön iäkkäillä 
(Hamina ym. 2017).

Samanaikaisesti useampaa kuin kolmea keskus-
hermostoon vaikuttavaa lääkettä käytti tässä tutki-
muksessa hieman harvempi kuin joka kymmenes. 
Tutkimuksessa ei ollut käytössä tietoa lääkkeiden 
käytön indikaatioista eikä tutkittaville tehty tutki-
muksen puitteissa kliinistä lääkärin tutkimusta, joten 
ei ole tietoa, oliko samanaikainen kolmen tai yli kol-
men keskushermoston lääkkeen käyttö asianmukais-
ta. Epilepsialääkkeitä käyttäneitä oli tässä tutkimuk-
sessa vähän, vain yksi seitsemästätoista tutkittavasta. 
Koska lääkkeiden käytön indikaatiota ei ole tiedossa, 
ei tiedetä, käytettiinkö epilepsialääkkeitä epilepsian 
(välttämätön lääke) vai esimerkiksi hermoperäisen 
kivun hoitoon. 

Tässä tutkimuksessa sydän- ja verenpainelääkkeis-
tä loop-diureetit ja digoksiini oli määritelty kaatu-
misvaaraa lisääviksi, koska vain niillä havaittiin de 
Vries ym. meta-analyysissä (2018) merkitsevä kaa-
tumisvaaraa lisäävä vaikutus. Verenpaineen laskua 
aiheuttavia lääkkeitä on aiemmin yhdistetty kaatu-
misalttiuteen, koska beeta- ja kalsiumsalpaajat, an-
giotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjät, nitraatit ja 
diureetit voivat alentaa verenpainetta liikaa tai aihe-
uttaa ortostatismia (Boyle ym. 2010, Park ym. 2015). 
Toisaalta myös diureettien yleisesti aiheuttama hy-
ponatremia voi lisätä kaatumisalttiutta. Kahlaee ym. 
tekemässä meta-analyysissä (2018) ei havaittu veren-
painelääkkeiden yleisesti lisäävän kaatumisia, mutta 
ajallisesti kaatumiset lisääntyivät vuorokauden sisällä 
lääkityksen aloituksesta tai annosmuutoksesta. Diu-
reettien käytön aloituksen yhteydessä kaatumisvaa-
ra oli lisääntynyt jopa kolmen viikon ajan (Kahlaee 
ym. 2018). 

Ortostaattinen hypotensio todettiin tässä tutki-
muksessa noin joka kolmannella iäkkäällä, ja se on 
yksi merkittävimmistä iäkkäiden kaatumisalttiutta 
lisäävistä tekijöistä (American Geriatrisc Society, Bri-
tish Geriatrics Society 2011). Lääkkeiden lisäksi iäk-
käillä ortostaattista hypotensiota esiintyy muun mu-
assa sydämen vajaatoiminnan sekä muiden sydän-
tautien yhteydessä, ja se voi liittyä myös Parkinsonin 
tautiin sekä pitkälliseen makuulla olemiseen (Pajala 
2016, Luukkonen ym. 2018). Ortostatismi voi jäädä 
havaitsematta, jos verenpaineen seurantaa ei tehdä 
ortostaattisen kokeen avulla.

Kaatumisten ehkäisy osana iäkkäiden palveluja on 
tärkeää iäkkäiden hyvinvoinnin parantamiseksi sekä 
kaatumisista aiheutuvien kustannusten vähentämi-

Ikä 
75–84
85–99

Sukupuoli
Mies
Nainen

Kokonaissairastavuusindeksi (FCI) 
0–2 sairautta
3–13 sairautta

Masennusoireet (GDS–15) 
Normaali tilanne (0–4)
Masennusoireita (5–15)

Ravitsemustila (MNA) 
Hyvä ravitsemustila (24–30)
Huono ravitsemustila (<23,5) 

Itsearvioitu terveydentila
Hyvä itsearvioitu terveydentila (1–3)
Huono itsearvioitu terveys (4–5)

Toimintakyky (IADL)
Hyvä toimintakyky (7–8)
Huono toimintakyky (1–6)

Kävelykyky 400 metriä
Kykenee kävelemään 400 metriä
Ei kykene kävelemään 400 metriä

Reseptilääkkeiden määrä
1–9 lääkettä säännöllisessä käytössä
Yli 10 lääkettä säännöllisessä käytössä

Yksimuuttuja- 
analyysi 
Ristitulosuhde  
(95 % LV)
 

1
1,22 (0,73–2,02)

1
1,37 (0,79–2,36)

1
3,68 (2,16–6,25)

1
2,37 ( 1,39–4,04)

1
2,52 (1,26–5,26)

1
2,10 (1,13–3,87)

1
6,31 (2,56–15,60)

1
3,19 (1,71–5,95)

1
5,73 (3,32–9,90)

P-arvo

0,452

0,259

<0,001

0,002

0,009

0,019

<0,001

<0,001

<0,001

Moni- 
muuttuja- 
analyysi OR 
(95 % LV)

1
2,20 
(1,03–4,70)

1
4,66 
(1,51–14,31)

1
2,54 (1,21–5,35)

1
4,53 (2,12–9,71)

P-arvo

0,042

0,007

0,014

<0,001

LV Luottamusväli; FCI Functional Comorbidity Index, asteikko 0–13 (0=ei sairauksia, 13=13 sairautta); GDS–15 Geriatric  
Depression Scale, asteikko 0–15 (0= ei masennusoireita, 15=vaikea masennus); MNA Mini Nutritional Assessment 
asteikko 0–1 (0=hyvä ravitsemustila, 1=aliravitsemusriski tai aliravittu); Itsearvioitu terveydentila (1=hyvä, 2=melko hyvä, 
3=kohtalaisen hyvä, 4=melko huono, 5=huono); IADL Instrumental Activities of Daily Living, asteikko 0–8 (0=heikko  
toimintakyky, 8=hyvä toimintakyky. Logistisessa regressioanalyysissä yksimuuttujamallin osoittamat tilastollisesti merkit-
sevät, selittävät muuttujat valittiin monimuuttujamalliin. Askeltavassa monimuuttujamallissa (Forward Wald) SPSS- 
ohjelma lisää muuttujat malliin yksi kerrallaan sen mukaan, mikä valinnoista kasvattaa selitysastetta parhaiten. Malli  
on valmis, kun selitysaste ei enää parane muuttujia lisäämällä. Malli osoittaa vain tilastollisesti merkitsevät muuttujat.
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seksi. Kaatumisia ehkäisemällä yhä useampi iäkäs voi 
asua kotona itsenäisesti ja turvallisesti mahdollisim-
man pitkään. Terveydenhuollon ammattilaisten tu-
lisi tunnistaa ne iäkkäät, joiden kaatumisriski on ko-
honnut sekä tuntea kaatumisia aiheuttavat vaarate-
kijät ja pyrkiä ehkäisemään niitä. Lääkehoitoa suun-
niteltaessa ja toteutettaessa ei riittävästi huomioida 
lääkkeiden merkitystä kaatumisvaraa lisäävänä teki-
jänä. Lääkkeiden käyttö on ulkoinen kaatumisvaaraa 
lisäävä tekijä, johon voitaisiin säännöllisellä riskien 
seurannalla puuttua (Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus Fimea 2018). Lääkehoidon seurannassa 
tulisi huomioida kaatumisvaaraan yhteydessä olevat 
mittarit, kuten hyponatremia, alhainen hemoglobii-
ni tai ortostatismi. Lisäksi iäkkäiden lääkehoidossa 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota lääkkeiden hait-
tavaikutuksiin, jotka voivat muuttaa iäkkään kogni-
tiota, liikkumis- tai toimintakykyä ja vireystilaa (Pa-
jala 2016). 

Iäkkäiden kokonaislääkitystä ja lääkkeiden annok-
sia suositellaan arvioimaan säännöllisesti, riippumat-
ta käytössä olevien lääkkeiden määrästä (American 
Geriatrics Society, British Geriatrics Society 2011). 
Suomalaisen suosituksen mukaan iäkkään lääkitys 
olisi hyvä arvioida stabiilissa tilanteessa vähintään 
kerran vuodessa tai aina, kun terveydentilassa on ta-
pahtunut muutoksia, aloitetaan jokin uusi lääke tai 
henkilö on kaatunut (Hartikainen ym. 2006). Iäkkäil-
lä ei ainoastaan suuret, vaan myös pienetkin annok-
set lääkkeitä voivat lisätä kaatumisriskiä ja erityistä 
huomiota tulee kiinnittää riskilääkkeiden käyttöön 
ja niiden määrään (Laflamme ym. 2015). Myös lääkit-
semättä jättäminen voi lisätä kaatumisvaaraa (Fonald 
ym. 2015). On kuitenkin paljon tilanteita, joissa iäkäs-
tä hoidetaan riskilääkkeillä, eikä lääkitystä voi tai ole 
tarpeen vähentää. Silloin on tärkeää, että lääkkeiden 
hyödyt ja haitat arvioidaan tarkasti. 

Tutkimusmenetelmän edut ja rajoitteet
Tämän tutkimuksen vahvuutena oli edustava ja väes-
töpohjainen otos suomalaisista kotihoidon asiakkais-
ta. Alueellisesti sukupuoli- ja ikäjakauma ovat Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotihoidon laskenta 
-tilaston mukaisia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2012). Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet määritettiin 
tuoreen tutkimusnäytön eli vuonna 2018 julkaistu-
jen meta-analyysien perusteella. Tutkimuksen haas-
tatteluvaiheessa osallistujilta ei kysytty kaatumista-
pahtumista.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Kaksi kolmasosaa iäkkäistä kotihoidon asiakkaista 
käytti kaatumisvaaraa lisääviä lääkkeitä. Kaatumis-
vaaraa lisäävien lääkkeiden käyttäjät olivat sairaam-
pia, käyttivät enemmän lääkkeitä kuin ei-käyttäjät, ja 
heillä oli muita huonompi toiminta- ja liikuntakyky. 

SUMMARY

The use of fall-risk-increasing drugs 
among older home care clients

Introduction: Falls are the most common acci-
dents among the older people. For the older 
people, falling and the consequences of the 
fall often predict the end of living at home. It is 
a matter of public health as well as economic 
importance to prevent the falls. The aim of this 
study was to examine the use of drugs that 
increase the risk of falls and associated factors 
among the older home care clients. 

Materials and methods: The study called The 
Nutrition, Oral Health, Medication (NutOrMed) 
was carried out during 2013 among home care 
clients of the age of 75 living in East and Mid-
dle Finland (n=276). Drugs increasing the risk of 
falls were loop-diuretics, digoxin, antipsychotics, 
antidepressants, benzodiazepines, opioids and 
antiepileptics. 

Results: Two thirds of older home care clients 
had used at least one fall-risk-increasing drug. 
The use of any fall-risk-increasing drug was asso-
ciated with polypharmacy and functional inability. 
The most commonly used were loop-diuretics 
and opioids. 

Conclusions: Two thirds of older home care cli-
ents had used at least one fall-risk-increasing 
drug and the use was associated with comorbid-
ity, polypharmacy and functional inability. 

Keywords: older people, falling, fall-risk-increas-
ing drug, home care
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Terveyden lukutaidon lisääminen on asetettu tavoitteeksi suomalaisessa lääkepolitiikassa. Yhtenä 
edistyskeinona pidetään lääkekasvatusta eli lääkkeiden järkevän käytön opetusta. Koulujen terveysopetukses-
sa lääkekasvatusta on kuitenkin hyvin vähän. Farmasian opiskelijat ovat toisella apteekkiharjoittelujaksollaan 
pitäneet kouluissa lääkekasvatustunteja vuodesta 2014 lähtien. Tuntien suunnittelussa he ovat hyödyntäneet 
Fimean lääkekasvatussivuja (www.laakekasvatus.fi).

Tässä tutkimuksessa tutkittiin farmasian opiskelijoiden, apteekkiharjoittelun vastuuhenkilöiden ja perus-
koulujen opettajien kokemuksia lääkekasvatuksen sekä apteekkien ja koulujen välisen yhteistyön onnistumi-
sesta. Lisäksi tutkittiin harjoitteluvastuuhenkilöiden näkemyksiä yhteistyön esteistä.

Aineisto ja menetelmät: Vuosina 2014–2016 farmasian 315 opiskelijaa, 169 apteekkien harjoitteluvastuuhenki-
löä ja 115 peruskoulujen opettajaa vastasivat verkkokyselyihin, jotka koostuivat pääasiassa Likert-asteikollisista 
väittämistä. Yhteistyön esteitä kysyttiin harjoitteluvastuuhenkilöille esitetyllä avoimella kysymyksellä. Aineisto 
analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Avoimet kysymykset analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä.

Tulokset: Lääkekasvatustunteja pidettiin 203 koulussa. Kaikki vastaajaryhmät arvioivat opiskelijoiden osaa-
misen riittäväksi lääkekasvatustuntien pitämiseen (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 98 % harjoitteluvas-
tuuhenkilöistä, 97 % opettajista ja 89 % opiskelijoista). Vastaava osuus opiskelijoista, jotka kokivat saaneensa 
käyttää tarpeeksi aikaa oppituntien suunnittelemiseen, oli 78 % ja riittävästi tukea harjoitteluvastuuhenkilöil-
tä oli 69 %. Kaikki opettajat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että opiskelijat olivat valmistautuneet 
hyvin lääkekasvatustuntien pitämiseen. Opettajista suurempi osuus kuin opiskelijoista arvioi lasten pitäneen 
oppitunneista (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 84 % vs. 66 %).

Kaikkien vastaajaryhmien mielestä eri osapuolet suhtautuivat lääkekasvatukseen liittyvään yhteistyöhön 
myönteisesti. Yhteistyö koettiin myös positiiviseksi kokemukseksi (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 98 % 
opettajista, 93 % harjoitteluvastuuhenkilöistä ja 71 % opiskelijoista). Harjoitteluvastuuhenkilöiden mielestä 
yhteistyön jatkaminen onnistuisi helpommin farmasian opiskelijoiden pitämien lääkekasvatustuntien avulla 
sen sijaan, että apteekin farmaseutit tai proviisorit kävisivät pitämässä lääkekasvatustunteja kouluissa (85 % vs. 
34 %). Opettajien (96 %) ja harjoitteluvastuuhenkilöiden (74 %) mielestä yhteistyöhön ei mennyt aikaa liikaa, 
joten yhteistyö on jatkossa tästä näkökulmasta mahdollista. Yleisimpänä koulujen ja apteekkien välisen yhteis-
työn esteenä apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöt mainitsivat kiireen tai yhteisen ajan löytämisen vaikeuden.

Johtopäätökset: Farmasian opiskelijoiden pitämät lääkekasvatustunnit soveltuvat hyvin koulujen terveys-
opetukseen. Tällainen lääkekasvatus on myös käytännössä järjestettävissä apteekkien ja koulujen välisenä 
yhteistyönä. Tulevaisuudessa tulisi tutkia lasten näkemyksiä sekä lääkekasvatustuntien vaikuttavuutta lasten 
tietoihin ja taitoihin lääkkeiden oikeasta käytöstä. 

Avainsanat: lääkekasvatus, terveyskasvatus, opetus, apteekit, koulut, farmasian opiskelijat, 
apteekkiharjoittelu, opettaja, lapsi
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JOHDANTO
Kuluttajien ja potilaiden terveyden lukutaidon lisää-
minen on todettu yhdeksi lääkepoliittiseksi tavoit-
teeksi Suomessa 2010-luvulla (sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2011). Tällä tarkoitetaan terveyteen liittyvän 
tiedon hakemisen ja luotettavuuden arvioinnin taito-
ja sekä itseluottamusta ja taitojen kehittämistä terve-
ys- ja elämäntapavalintoja itsenäisesti tehtäessä (Nut-
beam 1998, Paakkari ja Paakkari 2012). Tutkimuksis-
sa on havaittu, että väestötasolla heikko terveyden 
lukutaito on yllättävänkin yleistä: Yhdysvalloissa 36 
%:lla ja Euroopassa 35 %:lla kansalaisista on todettu 
eri tasoisia haasteita terveyteen liittyvien materiaa-
lien lukemisessa, ymmärtämisessä ja soveltamisessa 
(Sorensen ym. 2012, Pleasant 2013). Tällä voi olla jopa 
kansanterveydellistä merkitystä. Vaikka heikon ter-
veyden lukutaidon ja huonon hoitoon sitoutumisen 
välinen yhteys ei ole täysin yksiselitteinen, yhteys on 
kuitenkin tunnistettu (Ostini ja Kairuz 2014). Tun-
nettu tosiasia on, että huonon hoitoon sitoutumisen 
seurauksena lääkehoidot eivät toteudu optimaalises-
ti (WHO 2003). Pahimillaan lääkitysturvallisuus voi 
vaarantua myös sen vuoksi, että potilas ei esimerkiksi 
osaa tulkita reseptilääkkeiden pakkauksiin liitettyjä 
ohje-etikettejä (Wolf ym. 2007, Berkman ym. 2011).  

Parhaimmillaan hyvä terveyden lukutaito opitaan 
lapsuudesta lähtien, mikä on nostettu esiin myös 
kansallisen lääkeinformaatiostrategian tavoitteissa 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2012). Lääkeinformaatiostrategiassa terveyden lu-
kutaidon lisäämisen keskeisenä keinona lääketiedon 
kontekstissa mainitaan lääkekasvatus eli lääkkeiden 
järkevän käytön opettaminen osana koulujen terve-
ysopetusta. Lääkekasvatusta voidaan toteuttaa osana 
alakoulujen ympäristöopin ja yläkoulujen terveystie-
don oppiaineita (Opetushallitus 2016). Opetussuun-
nitelman perusteissa ei kuitenkaan suoraan kuvailla 
opettajan tehtäviä lääkekasvatuksessa eikä mainita 
kertaakaan sanaa ”lääke” tai ”lääkekasvatus”.

Koulujen terveyskasvatuksessa keskitytään tervey-
teen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen käsittelemällä 
esimerkiksi liikuntaa, terveellistä ruokavaliota sekä 
tupakan, alkoholin ja huumeiden käytön välttämis-
tä (Opetushallitus 2016). Terveyskasvatuksessa olisi 
tärkeää kiinnittää huomiota myös lääkkeiden asian-
mukaiseen käyttöön ja edistää lääkkeiden järkevää 
käyttöä ilman turhaa pelottelua (Hämeen-Anttila 
2006). Lääkekasvatukseen ei kuulu liiallinen lääk-
keistä varoitteleminen eikä toisaalta lääkkeiden it-
senäisen käytön lisääminen. Tavoitteena on lääkkei-
den järkevän ja turvallisen käytön hyvät taidot, joita 

tarvitaan, kun lapset myöhemmin aikuisina ottavat 
täyden vastuun omasta terveyskäyttäytymisestään ja 
lääkkeiden käytöstään. 

Lääkekasvatuksessa on huomioitava lasten koke-
mukset ja käsitykset lääkkeistä. Vuonna 2007 Suo-
messa toteutetun, 0–12-vuotiaiden lasten vanhem-
mille suunnatun valtakunnallisen kyselytutkimuk-
sen (n=4 032) mukaan alle 12-vuotiaista lapsista 17 
% käytti tutkimushetkellä jotakin reseptilääkettä ja 
17 % oli käyttänyt tutkimusta edeltävän kahden päi-
vän aikana jotakin itsehoitolääkettä (Hämeen-Anttila 
ym. 2010, Ylinen ym. 2010). Alle 16-vuotiaista lapsista 
(0–16 vuotta) 41 % (n=389 801) oli vuoden 2015 aika-
na käyttänyt ainakin yhtä reseptillä määrättyä saira-
usvakuutuskorvattavaa lääkettä sairauden hoitoon 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
ja Kansaneläkelaitos Kela 2016). 7–14-vuotiaat lapset 
käyttävät lääkkeitä joskus ilman vanhempiensa lu-
paa ja tietävät hyvin, missä kodin lääkkeitä säilyte-
tään (Hämeen-Anttila 2006). Tutkimuksissa on to-
dettu, että lapset eivät koe lääkkeitä ensisijaiseksi hoi-
tomuodoksi sairauksien hoidossa (Garcia ym. 1996, 
Menacker ym. 1999, Juvonen 2003, Koivisto 2005). 
Alle 10-vuotiaat lapset saattavat ajatella lääkkeiden 
sisältävän myrkkyjä ja olevan tämän vuoksi vaarallisia 
(Menacker ym. 1999, Richard ja Lussier 2010). Lapset 
tiedostavat lääkkeillä olevan haittavaikutuksia, vaik-
ka he eivät ole tavallisesti itse niitä kokeneet (Garcia 
ym. 1996, Menacker ym. 1999, Hämeen-Anttila ym. 
2006b). Lääkkeiden parantavan ja oireita tai oloa hel-
pottavan vaikutuksen lapset tunnistavat yleensä hy-
vin, mutta he eivät ajattele lääkkeillä olevan ennalta-
ehkäisevää vaikutusta (Hämeen-Anttila ym. 2006b, 
Keinonen ym. 2015). Vasta 10-vuotiaana lapset alka-
vat hahmottaa lääkkeiden ennaltaehkäisevän käytön 
merkityksen (Bush 1998). 

Valtakunnallisen opettajakyselyn mukaan lääke-
kasvatus on Suomessa vielä vähäistä (Siitonen ym. 
2014). Aiheena lääkekasvatus, varsinkin lääkkeiden 
järkevän käytön opettaminen, voi olla opettajille vie-
rasta (Apostolidou ja Fontana 2003, Hämeen-Anttila 
ym. 2013). Peruskoulujen opettajat ja terveydenhuol-
lon ammattilaiset tarvitsevat lääkekasvatukseen liit-
tyviä valmiita ja helposti hyödynnettäviä opetusma-
teriaaleja eri ikäryhmille, jotta lääkkeiden järkevän 
käytön opettaminen onnistuisi osana koulujen ter-
veyskasvatusta (Hämeen-Anttila 2006). Nykyisin Lää-
kealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean yllä-
pitämä lääkekasvatussivusto (www.laakekasvatus.fi) 
täydentää tätä opetusmateriaalitarvetta. Lääkekas-
vatussivusto syntyi lääkekasvatusprojektin tuloksena 

Kuopion yliopistossa 2000-luvun alussa (Hämeen-
Anttila ym. 2006a).

Kouluissa toteutettavassa lääkekasvatuksessa voi-
daan tehdä yhteistyötä terveydenhuollon ammatti-
laisten, kuten kouluterveydenhoitajan tai -lääkä-
rin ja apteekin farmaseutin tai proviisorin kanssa 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2012). Lääkeinformaatiostrategiassa onkin todettu 
lääkeinformaation edistämisen yhdeksi tavoitteek-
si: ”Luodaan koulujen lääkekasvatuksen toteuttami-
seksi valtakunnalliset suositukset, joissa lääkkeiden 
oikea käyttö liitetään osaksi laajempia opetuskoko-
naisuuksia. Kannustetaan terveydenhuoltoa ja kou-
luja yhteistyöhön lääkekasvatuksessa ja kehitetään 
terveydenhuollon ammattilaisten avuksi ohjeita ja 
materiaalia lääkekasvatustunnin pitämisen tueksi.”

Vuodesta 2014 lähtien on toteutettu apteekkien ja 
peruskoulujen yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena 
on ollut edistää ja lisätä paikallista yhteistyötä ap-
teekkien ja koulujen välillä lääkekasvatuksen toteut-
tamisessa. Projektissa ovat olleet mukana Suomen 
Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Yliopiston 
Apteekki, Itä-Suomen yliopiston apteekki, Fimea se-
kä Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo 
Akademi. Projekti on osa lääkeinformaatioverkoston 
toimintaa, ja se toteuttaa kansallista lääkeinformaa-
tiostrategiaa. Käytännössä lääkekasvatustuntien pitä-
minen on toteutettu osana farmasian opiskelijoiden 
toista apteekkiharjoittelujaksoa, jonka he suorittavat 
kolmen kukauden jaksona kolmannen opiskeluvuo-
den lopuksi juuri ennen farmaseutiksi valmistumista. 

Opiskelijat ovat hyödyntäneet lääkekasvatus-
tuntien pitämisessä Fimean lääkekasvatussivustoa. 
Lääkekasvatustuntien sisällön he ovat voineet valita 
kahdesta eri ikäryhmälle suunnatusta tehtäväkoko-
naisuudesta, jossa myös ohjeistettiin tuntien suun-
nittelua ja toteutusta (Liite 1). Vaihtoehtoisina teh-
täväkokonaisuuksien teemoina olivat 4.–6.-luokka-
laisille ”Mitä omasta lääkkeestään on syytä tietää” 
(tehtävät: Lääkepakkaus tiedonlähteenä, Apteekissa 
käynti -roolipeli ja Käyttöohjeiden tulkitseminen) ja 
7.–9.-luokkalaisille ”Mistä luotettavaa tietoa lääkkeis-
tä” (tehtävät: Internet-tiedonhakutehtävä, Lääkemai-
nos vs. humpuukimainos ja Lääkkeet vs. muut niitä 
muistuttavat tuotteet -testi). Opiskelijoille pidettiin 
ennen harjoittelun alkua tunnin luento tehtävän to-
teuttamisesta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia farma-
sian opiskelijoiden, apteekkien harjoitteluvastuuhen-
kilöiden ja peruskoulujen opettajien kokemuksia far-
masian opiskelijoiden pitämien lääkekasvatustuntien 

onnistumisesta seuraavista näkökulmista:
– Lääkekasvatustuntien suunnittelu ja onnistu-

minen
– Apteekkien ja koulujen välisen yhteistyön on-

nistuminen
– Apteekkien ja koulujen välisen yhteistyön esteet 

harjoitteluvastuuhenkilöiden näkökulmasta.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusasetelma ja aineiston kerääminen
Opiskelijoiden pitämistä lääkekasvatustunneista ke-
rättiin palautetta verkkokyselyillä opiskelijoilta, ap-
teekkien harjoitteluvastuuhenkilöiltä ja peruskou-
lujen opettajilta. Tämän tutkimuksen aineistona on 
kyselyt vuoden 2014 alusta vuoden 2016 syksyyn asti. 
Mukaan tutkimukseen tuli siis opiskelijoita kolmelta 
eri vuosikurssilta peräkkäisinä vuosina. Itä-Suomen 
yliopiston opiskelijoille lääkekasvatustuntien pitä-
minen oli pakollinen tehtävä. Helsingin yliopiston 
ja Åbo Akademin opiskelijoille lääkekasvatustuntien 
pitäminen oli puolestaan valinnainen tehtävä.

Jokaiselle vastaajaryhmälle suunniteltiin omat 
verkkokyselylomakkeet sisältäen osittain samoja, 
osittain eri kysymyksiä sen mukaan, mikä oli heidän 
roolinsa lääkekasvatustuntien suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Esimerkiksi lääkekasvatustuntien suun-
nittelusta ei kysytty opettajilta ja toisaalta tuntien on-
nistumisesta ei kysytty harjoitteluvastuuhenkilöiltä. 
Kyselylomakkeiden suunitteluun osallistui projekti-
ryhmän lisäksi lääkeinformaatioverkoston Lääkein-
formaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmän ja Tut-
kimustyöryhmän jäsenet. Suunnitteluun osallistuvil-
la henkilöillä oli osaamista kyselytutkimusmenetel-
mästä, lääkekasvatuksesta sekä apteekkiharjoittelusta 
Kyselylomakkeet laadittiin tätä tutkimusta varten, ja 
lomaketta ei pilotoitu.

Kyselyt sisälsivät monivalintakysymyksiä, avoimia 
kysymyksiä sekä pääasiallisesti 6-asteisia Likert-väit-
tämiä (vastausvaihtoehdot: ”Täysin samaa mieltä”, 
”Jokseenkin samaa mieltä”, ”En samaa enkä eri miel-
tä”, ”Jokseenkin eri mieltä”, ”Täysin eri mieltä” ja ”ei 
mikään edellisistä”) (Taulukko 1). Tämä tutkimus 
on osa laajempaa kyselytutkimusta. Verkkokyselyi-
den kaikkien kysymysten lukumäärä ja rakenne on 
kuvattu taulukossa 1. Tässä raportissa on käytetty 
väittämiä, jotka koskivat vastaajien kokemuksia ope-
tuskokonaisuuden suunnittelemisesta ja toteuttami-
sesta (väittämät kuvassa 2) sekä lääkekasvatukseen 
liittyvästä yhteistyöstä apteekkien ja koulujen välillä 
(väittämät kuvassa 3). Apteekkien harjoitteluvas-
tuuhenkilöiden näkemyksiä koulujen ja apteekkien 
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välisen yhteistyön toteuttamisen esteistä selvitettiin 
avoimella kysymyksellä: ”Mitä esteitä näet koulujen 
ja apteekkien väliselle yhteistyölle?” 

Opiskelijat täyttivät kyselyn oppituntien jälkeen 
harjoittelujakson työkirjassa olleen linkin kautta. 
Apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöiden kyselyyn 
linkki löytyi yliopistojen lähettämistä infomateriaa-
leista. Tämän jälkeen Itä-Suomen yliopistolta lähe-
tettiin opettajille linkki harjoitteluvastuuhenkilöiltä 
saatuihin sähköpostiosoitteisiin. 

Aineiston analysoiminen ja tulosten esittäminen
Vastaajien nimet ja sähköpostiosoitteet poistettiin 
ennen aineistojen analysoimista. Aineistoista poistet-
tiin henkilöt, jotka olivat kieltäneet vastausten käyt-

tämisen tutkimuskäyttöön sekä identtiset kaksois-
vastaukset. Aineistoista poistettiin myös opiskelijat, 
jotka olivat toteuttaneet lääkekasvatustunnit muille 
kuin 4.–9.-luokkalaisille (n=19). Aineistoon hyväksyt-
tiin kuitenkin opiskelijat, jotka olivat pitäneet lääke-
kasvatustunnit 3.–4.-yhdysluokille (n=5). Harjoitte-
luvastuuhenkilöiltä ei kysytty lääkekasvatustuntien 
luokka-astetta, mutta opiskelijoiden vastausten pe-
rusteella (koulu, apteekki ja vastausaika) aineistosta 
voitiin tunnistaa tutkimuksesta poistettujen  opis-
kelijoiden harjoitteluvastuuhenkilöiden vastaukset. 
Opettajilta puolestaan kysyttiin luokka-aste, jolle 
opiskelija piti lääkekasvatustunnin. Taulukossa 1 
on esitetty yhteenveto tutkimuksen aineiston muo-
dostumisesta.

Aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla (IBM 
Statistical Package for Social Sciences for Windows, 
Release 23.0) laskemalla perusjakaumia ja prosentti-
osuuksia eri vastaajaryhmistä. Kolmen eri vuoden ai-
neistot osoittautuivat jakaumiltaan samankaltaisiksi, 
joten ne yhdistettiin. Apteekkien harjoitteluvastuu-
henkilöiden vastaukset avoimeen kysymykseen kou-
lujen ja apteekkien välisen yhteistyön esteistä analy-
soitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällön 
analyysillä (Kylmä ja Juvakka 2007, Hämeen-Anttila 
ja Katajavuori 2008, Tuomi ja Sarajärvi 2013). Aineis-
tosta etsittiin tutkimuskysymyksen kannalta olennai-
set kohdat ja nämä pelkistettiin tiiviiksi kuvauksiksi 
vastauksista. Esteet  jaettiin kolmeen pääluokkaan: 
apteekkiin liittyvät esteet, kouluun liittyvät esteet ja 
osapuolten yhteiset esteet. Vastaukset jaettiin edel-
leen 15:een alaluokkaan (Kuvattu taulukossa 3). Tu-
lokset taulukoitiin yhdessä aineistoa havainnollista-
vien esimerkkisitaattien kanssa.

TULOKSET
Tutkimusjoukko
Tutkimusjoukon muodostivat farmasian opiske-
lijat (n=315), apteekkien harjoitteluvastuu-hen-
kilöt (n=169) ja peruskoulujen opettajat (n=115) 
(Taulukko 1). Opiskelijoista 81 % opiskeli Itä-Suo-
men yliopistossa, ja 76 % oli farmaseuttiopiskelijoita 
(Taulukko 2). Suurin osa (n. 70 %) opiskelijoista piti 
lääkekasvatustunnit alakoulun luokille 4–6. Lääke-
kasvatustunteja pidettiin 203 eri koulussa (Kuva 1). 
Apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöt vastasivat ky-
selyyn 136 koulun osalta sekä opettajat 93 koulusta. 
Harjoitteluvastuuhenkilöt edustivat tasaisesti eriko-
koisia apteekkeja. Apteekkien sijainnissa korostuivat 
Itä- ja Länsi-Suomen apteekit. Opettajien opetusko-
kemus vuosina oli jakaumaltaan tasainen, ja he edus-
tivat erikokoisia kouluja. Opettajista 94 % ei ollut ai-
kaisemmin hyödyntänyt Fimean lääkekasvatussivus-
toa omassa opetuksessaan.Taulukko 1. Tutkimuksen aineiston kerääminen ja lopullisen tutkimusjoukon muodostuminen.

Verkkokyselyiden 
täyttäminen

Verkkokyselyiden 
rakenne

Vastaukset ja tutkimusluvan 
antaneet vuosittain (n) 
  2014
  2015
  2016

Vastaukset yhteensä (n)

Tutkimusluvan antaneet 
yhteensä (n)

Lääkekasvatustunnit  
pidetty muille kuin  
4.–9.-luokkalaisille (n)

Lopullinen tutkimusjoukko (n)

Farmasian 
opiskelijat
(n=315)

Harjoittelujakson 
työkirjassa linkki 
kyselyyn

10 monivalinta- 
kysymystä 
35 Likert-väittämää
10 avointa kysymystä

131 (119)
131 (122)
98 (93)

360

334

19

315

Apteekkien harjoit-
teluvastuuhenkilöt
(n=169)

Yliopistojen lähettä- 
missä harjoittelu- 
jakson infomateriaa- 
leissa linkki kyselyyn

11 monivalinta- 
kysymystä 
25 Likert-väittämää
9 avointa kysymystä

65 (64)
55 (54)
62 (62)

182

180

11

169

Peruskoulujen 
opettajat
(n=115)

Itä-Suomen yliopisto 
lähetti linkin kyselyyn 
apteekin ilmoittamaan 
opettajan sähköposti-
osoitteeseen

6 monivalinta- 
kysymystä 
39 Likert-väittämää
9 avointa kysymystä

50 (50)
29 (28)
46 (45)

125

123

8

115
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Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=315), apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöiden (n=169) ja peruskoulujen opettajien (n=115) taustatiedot.

Farmasian 
opiskelijat 
(n=315)

Yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Helsingin yliopisto
Åbo Akademi

Koulutusohjelma
Farmaseutti
Proviisori

Lääkekasvatustuntien 
luokka 1)

4. luokka
5. luokka
6. luokka
7. luokka
8. luokka
9. luokka

Apteekin reseptuuri 
(reseptiä)
Alle 30 000
30 000–59 999
60 000–89 999
90 000–119 999
120 000–149 999
150 000–179 999
180 000–209 999
210 000 tai enemmän
Ei tietoa  1)  Sama opiskelija tai opettaja saattoi ilmoittaa useamman luokan.

 2) Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

%

81
18

1

76
24

20
31

28
4
8

22

2
12

22
20

9
3
2

15
16

(n)

(255)
(58)

(2)

(239)
(75)

(64)
(97)
(87)
(14)

(25)
(69)

(5)
(39)
(68)
(62)
(28)
(10)
(7)

(46)
(50)

Apteekkien  
harjoitteluvastuu- 
henkilöt (n=169)

Ammatti tai ammattinimike
Proviisori
Apteekkari
Farmaseutti

Apteekin reseptuuri (reseptiä)
Alle 30 000
30 000–59 999
60 000–89 999
90 000–119 999

120 000–149 999
150 000–179 999
180 000–209 999
210 000 tai enemmän
Ei tietoa

Apteekin sijainti
Pääkaupunkiseutu  2)

Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Ahvenanmaa

Kouluun otti yhteyttä
Harjoitteluvastaava
Opiskelija 
Apteekkari/apteekinhoitaja

%

90
8
2

1
18
27
26

10
5
3
7
4

9
10
31
34
16
0

55
39

6

(n)

(151)
(13)
(4)

(2)
(31)

(45)
(44)

(17)
(8)
(5)
(11)
(6)

(15)
(16)

(52)
(57)
(26)

(0)

(93)
(65)
(10)

Peruskoulujen 
opettajat 
(n=115)

Sukupuoli
Nainen
Mies

Opetuskokemus (vuotta)
Alle 6
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
Yli 30

Koulun koko (oppilasta)
Alle 200
200–399
400–599
600–799
800–999

Lääkekasvatustuntien luokka  1)
4. luokka
5. luokka
6. luokka
7. luokka
8. luokka
9. luokka

%

75
25

21
17
10
18
14
10
11

26
42
22

9
1

1
8

34
31
6

12
15

(n)

(86)
(29)

(24)
(19)
(11)

(21)
(16)
(11)
(13)

(29)
(48)
(24)
(10)

(1)

(21)
(39)
(36)

(7)
(14)
(17)
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Farmasian opiskelijoiden pitämien lääke-
kasvatustuntien suunnitteleminen ja 
onnistuminen
Lääkekasvatustuntien suunnittelemiseen ja onnis-
tumiseen liittyvien väittämien kanssa täysin ja jok-
seenkin samaa mieltä olevien osuudet on esitetty 
kuvassa 2. Kaikkien vastaajaryhmien näkemykset 
opiskelijoiden osaamisen riittävyydestä lääkekasvaus-
tuntien pitoon olivat positiivisia (täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä: 98 % harjoitteluvastuuhenkilöis-
tä, 97 % opettajista ja 89 % opiskelijoista). Suurin osa 
opiskelijoista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että he saivat opetusapteekissa käyttää riittä-
västi aikaa (78 %) ja että he saivat riittävästi tukea 
harjoitteluvastuuhenkilöiltä (69 %). Sekä opiskelijoi-
den että harjoitteluvastuuhenkilöiden mielestä lää-
kekasvatustuntien suunnitteluun annetut ohjeet oli-
vat selkeät (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 87 % 
ja 92 %). Kaikki opettajat olivat täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä siitä, että opiskelijat olivat valmistautu-
neet lääkekasvatustuntien pitämiseen hyvin. 

Opiskelijat ja opettajat kokivat, että opetusme-
netelmät sopivat lapsille hyvin (täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä opiskelijoista 84 % ja opettajista 93 
%) (Kuva 2). Opettajien mielestä myös opetuksessa 
käytetyt lääkekasvatussivujen tehtävät toimivat hy-
vin (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 92 %). Opet-
tajien ja opiskelijoiden näkemykset lasten suhtautu-
misesta lääkekasvatustunteihin erosivat. Opettajista 
84 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
lapset pitivät lääkesvatustunneista. Vastaava osuus 
opiskelijoista oli 66 %.   

Apteekkien ja koulujen välisen 
yhteistyön onnistuminen
Opiskelijoiden mielestä kaikki osapuolet suhtautui-
vat lääkekasvatukseen liittyvän yhteistyön toteutta-
miseen myönteisesti (Kuva 3). Samaa mieltä tästä 
olivat myös harjoitteluvastuuhenkilöt sekä opettajat. 
Harjoitteluvastuuhenkilöistä 87 % (täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä) koki yhteydenottamisen kouluun 
ja 89 % yhteisen ajan löytämisen lääkekasvatustunti-
en pitämiseen helpoksi. Samaa mieltä yhteisen ajan 
löytämisestä olivat myös koulujen opettajat. Lääke-
kasvatustunnit pidettiinkin valtaosin siinä koulussa, 
johon oli ensimmäisenä otettu yhteyttä (85 %). Yh-
teistyö koettiin positiiviseksi kokemukseksi (täysin 
tai jokseenkin saamaa mieltä 98 % opettajista, 93 % 
harjoitteluvastuuhenkilöistä ja 71 % opiskelijoista).

Valtaosa opettajista (täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä 83 %) ilmaisi koulun olevan kiinnostunut yh-

teistyön kehittämisen jatkamisesta apteekin ja kou-
lun välillä (Kuva 3). Kuitenkin harjoitteluvastuu-
henkilöistä vain 37 % oli samaa mieltä yhteistyön 
jatkamisesta apteekin ja koulun välillä. Toisaalta 35 
% vastuuhenkilöistä ei ottanut kantaa yhteistyön jat-
kamisesta koulujen kanssa ja vain 4 % vastasi, ettei 
jatka yhteistyötä tulevaisuudessa. Harjoitteluvastuu-
henkilöt kokivat yhteistyön jatkamisen onnistuvan 
helpommin farmasian opiskelijoiden pitämien lää-
kekasvatustuntien avulla jatkossakin sen sijaan, että 
lääkekasvatustunteja kouluilla pitäisivät farmaseutit 
tai proviisorit (85 % vs. 34 %). Opettajista 96 % ja har-
joitteluvastuuhenkilöistä 74 % arvioi, että yhteistyön 
toteuttamiseen ei kulunut liikaa aikaa.

Esteet koulujen ja apteekkien 
väliselle yhteistyölle
Ylivoimaisesti yleisimpänä koulujen ja apteekkien 
välisen yhteistyön esteenä apteekkien harjoittelu-
vastuuhenkilöt mainitsivat kiireen tai yhteisen ajan 
löytämisen vaikeuden (n=75) (Taulukko 3). Yleisim-
min apteekkiin liittyvänä esteenä mainittiin aptee-
kin arkityö (n=30). Myös osapuolten kiinnostuksen 
puute yhteistyöhön erottui vastauksista (n=18). Ap-
teekin kannalta esteiksi todettiin korvauksen puute 
tehdystä opetustyöstä (n=15) sekä henkilökunnan ko-
kemattomuus opettamisesta (n=12). Kouluun liittyvi-
nä esteinä harjoitteluvastuuhenkilöt näkivät koulun 
arkityön (n=10) sekä rehtorien tai koulujen huonon 
tavoitettavuuden (n=8). Muutama vastaaja oli tuo-
nut esille myös koulujen tietämättömyyden yhteis-
työmahdollisuudesta (n=4). Yksi vastaaja oli huolis-
saan, että yhteistyö voidaan kouluissa kokea apteekin 
markkinoinniksi. Osassa vastauksista (n=14) todet-
tiin, ettei apteekkien ja koulujen välisen yhteistyön 
toteuttamiselle ole mitään erityisiä esteitä.

Proviisori: ”Ei tule mieleen mitään erityisiä esteitä. 
Tähän asti koulut ovat suhtautuneet positiivisesti yh-
teistyöhön ja aina on löytynyt aikaa oppituntien pi-
tämiseen. Myös opiskelijat ovat olleet innostuneita.” 

Kuva 1. Koulujen (n=203) sijainti, jossa farmasian opiskelijat pitivät lääkekasvatustunteja 
osana tutkintoon kuuluvaa apteekkiharjoittelua vuosina 2014–2016.
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Kuva 2. Farmasian opiskelijoiden, apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöiden ja peruskoulujen opettajien 
mielipiteet lääkekasvatustuntien suunnittelemisesta ja onnistumisesta (%). Tähdellä on merkitty vähintään 
kahdelta eri vastaajaryhmältä kysytyt yhteiset kysymykset.

Mainitut yhteistyön 
toteuttamisen esteet

Apteekkiin liittyvät esteet

Apteekin arkityö

Apteekki ei saa korvausta 
opetustyöstä

Kokemattomuus 
opettamisesta

Perusopetus ei kuulu 
apteekin velvollisuuksiin

Viitseliäisyys

Tutun opettajan  
puuttuminen

Uskaltaminen  
yhteydenottamiseen

Kouluun iittyvät esteet

Koulun arkityö

Rehtorien / koulujen 
huono tavoitettavuus

Koulujen tietämättömyys 
yhteistyö-
mahdollisuudesta

Hankala koululuokka

Yhteistyö voidaan kokea 
apteekin markkinoinniksi

Osapuolten 
yhteiset esteet2

Kiire / yhteisen 
ajan löytäminen

Kiinnostuksen puute

Ennakkoasenteet

Taulukko 3. Apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöiden näkemyksiä koulujen ja apteekkien välisen 
yhteistyön toteuttamisen esteistä (n=140, 29 ei vastannut).

1Yksi vastaaja on voinut mainita useamman esteen.
2Vastauksista ei aina pystytty tulkitsemaan kenen ajan puutteeseen, kiinnostuneisuuteen tai ennakkoasenteisiin viitattiin.

Vastausten 
lukumäärä1

67

30

15

12

4

3

2

1

25

10

8

4

2

1

99

75

18

6

Esimerkkisitaatteja 
avoimista vastauksista

Proviisori: ”Apteekin henkilökunta tarvitaan apteekin pyörittämiseen.  
Tunteihin valmistautuminen ja niiden pitäminen vievät kohtuullisen  
paljon aikaa, jos ei omaa opetuskokemusta. Apteekkien kannattavuus  
tiukkenee, joten "tuottamattomaan kivaan" ei panosteta.”

Proviisori: ”Aika, raha ja periaatteet. Yhteistyö sinänsä on hyvä, mutta  
järkevässä suhteessa panostukset ja niistä saatava hyöty. Onko  
apteekkarin velvollisuus kustantaa perusopetuksen lääkekasvatustunteja  
opetusapteekkiharjoittelussa tai valmistumisen jälkeen?”

Proviisori: ”Apteekin henkilökunnan kynnys pitää esitelmiä / luentoja.”

Proviisori: ”Kuka maksaa? Jos kyse on perusopetustuntien pitämisestä,  
se ei mielestäni kuulu apteekkarin velvollisuuksiin.”

Proviisori: ”Nykyisellään kunnassamme ilmapiiri on kaikkien osapuolien  
kannalta myönteinen, eikä yhteistyötä rajoita kuin korkeintaan viitseliäisyys.”

Proviisori: ”Mun mielestä yhteistyö on hankalaa, mikäli ei ole tuttua opettajaa.”

Proviisori: ”Vähäinen yhteistyö -> uskallus olla yhteydessä / tietoa mihin  
yhteistyötä voi hyödyntää.”

Proviisori: ”Tiukat aikataulut / opetussuunnitelmat kouluissa. Kiire.  
Ensikontaktin saaminen oli jo nyt hankalaa. Lasten kanssa työskentely  
ja opetustyö ovat uutta monelle apteekissa. Hyvät materiaalit tuovat  
henkilökunnalle rohkeutta opetustyöhön.”

Proviisori: ”Kaikki koulujen yhteyshenkilöt (rehtori tai opettaja) eivät  
vastaa sähköpostitse tehtyihin tiedusteluihin lääkekasvatustuntien  
pitämisestä lainkaan. Tämä antaa nykyaikana sellaisen vaikutelman,  
että he eivät välitä / halua tehdä yhteistyötä lainkaan.”

Proviisori: ”Kouluopettajien passiivisuus / tietämättömyys apteekkien  
lääkekasvatusluentomahdollisuudesta. Jos lääkekasvatusluennot  
kasvattavat suosiotaan, miten monelle luennolle meiltä riittää resursseja.  
Luennoista ei voi periä maksua, ainakin epäilen vahvasti.”

Apteekkari: ”Hankalassa luokassa nuori kokematon vierailija saattaa  
törmätä vaikeuksiin, eikä kaikki sujukaan kuten suunniteltu.”

Proviisori: ”Apteekki on osa terveydenhuoltoa, mutta olemme kuitenkin  
yksityinen toimija. Jos koulussa käydään oppitunnilla puhumassa  
apteekkiasioista, pitää olla todella tarkka ja varovainen, ettei  
farmasistin vierailua koeta markkinointihenkiseksi.”

Farmaseutti: ”Suurin este sopivan ajan järjestäminen - jos aihe ei kuuluisi  
farmaseuttiharjoitteluun, saattaisi jäädä monessa paikassa toteuttamatta.”

Proviisori: ”Kouluilla ei oltu kovin kiinnostuneita, vaikka periaatteessa  
aihetta pidettiin hyödyllisenä. Apteekkien resurssien puute.”

Farmaseutti: ”Mahdolliset ennakkoasenteet.”
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POHDINTA
Yhteistyö koulujen ja apteekkien välillä sujui hyvin. 
Tämän tutkimuksen mukaan yhteistyötä kannattaa 
jatkaa nimenomaan niin, että lääkekasvatustunteja 
pitävät opiskelijat. Opiskelijoiden osaaminen todet-
tiin riittäväksi. Lääkekasvatustuntien suunnittele-
minen onnistui hyvin, eikä siihen mennyt liikaa ai-
kaa. Harjoitteluvastuuhenkilöt toivat esiin sen, että 
lääkekasvatus ei kuulu apteekkien ydintehtäviin, ei-
kä siihen ole välttämättä mahdollisuutta irrottaa re-
sursseja. Myös koulujen kiireet ja opetussuunnitel-
man tiukkuus tiedostettiin. Opetussuunnitelmassa 
on varattu hyvin rajallisesti aikaa terveyskasvatuk-
seen niin ala- kuin yläkoulussa, minkä on osoitet-
tu aikaisemmassa tutkimuksessa herättäneen huol-
ta opettajissa ajan riittämisestä myös lääkekasvatuk-
seen (Hämeen-Anttila ym. 2005). Tässä tutkimukses-
sa opettajat ilmaisivat koulujen olevan kiinnostuneita 
jatkamaan ja kehittämään yhteistyötä apteekkien ja 
koulujen välillä.

Opiskelijat arvioivat osaamistaan ja lääkekasva-
tustunnin sujumista ja antia muita kriittisemmin. 
Lapsille opettaminen on uusi kokemus suurimmalle 
osalle opiskelijoista, ja siten myös tilanteena haas-
tava. Osa opiskelijoista on myös voinut olla vähem-
män motivoitunut tämäntyyppiseen yhteistyöhön, 
joka poikkeaa farmasian ammattilaisten perusteh-
tävistä. Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla tehtävä 
oli pakollinen, ja suurin osa vastaajista oli nimen-
omaan Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita. Tehtä-
vän pakollisuus Itä-Suomen yliopistossa on saatta-
nut vaikuttaa tuloksiin kriittisempinä vastauksina. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut tarkastella 
eri yliopistojen opiskelijoiden kokemuksia erillisinä 
ryhminä, vaan tämänkaltaisen yhteistyön onnistu-
mista yleensä. Nykyisin tehtävä on kaikissa yliopis-
toissa valinnainen. 

Erityisesti opettajat kokivat farmasian opiskelijoi-
den valmistautuneen hyvin lääkekasvatustuntien pi-
tämiseen ja arvioivat heidän osaamisensa riittäväksi. 
Koulujen terveysopetuksessa on totuttu käyttämään 
tukena asiantuntijoita (Rimpelä ym. 2007, Rimpelä 
ym. 2008). Yleisimpiä vierailijoita ovat koulutervey-
denhoitajat. Myös poliisit, suun terveydenhuollon 
ammattilaiset sekä palo- ja pelastuslaitoksen henki-
löstö osallistuvat opetukseen vaihtelevasti. Farma-
sian henkilöstön osallistumisesta koulujen terveys-
opetukseen ei ole tutkimustietoa. Yhteistyölle myös 
apteekkien kanssa on edellytykset, sillä vuonna 2002 
Suomessa opettajille toteutetun kyselytutkimuksen 
(n=284) mukaan 93 % opettajista piti lääkkeiden jär-

kevän käytön opettamista lapsille tärkeänä aiheena, ja 
heidän mielestään sen tuli kuulua kansalliseen perus-
opetuksen opetussuunnitelmaan (Hämeen-Anttila 
ym. 2005). Opettajat saattavat kuitenkin kokea lääk-
keet vieraana ja vaikeana aiheena, minkä vuoksi he 
itse eivät välttämättä käsittele niitä omassa opetuk-
sessaan (Hämeen-Anttila ym. 2013). Toisaalta opet-
tajien omat asenteet lääkkeitä kohtaan saattavat olla 
yhteydessä puutteelliseen lääkekasvatukseen (Siito-
nen ym. 2015). Koulujen ja apteekkien välisellä yh-
teistyöllä on todettu olevan positiivinen vaikutus las-
ten tietoihin ja taitoihin lääkkeiden oikeasta käytöstä 
(Chang ym. 2015). 

Opettajille tehdyssä kyselyssä ainoastaan kolmas-
osa alakoulujen opettajista ja kaksi kolmasosaa ylä-
koulujen opettajista ilmoitti sisällyttäneensä terve-
ysopetukseen lääkekasvatusta (Siitonen ym. 2014). 
Myös lääkkeisiin liittyvien spesifisten aiheiden, ku-
ten lääkkeiden järkevän käytön periaatteiden, ope-
tus oli vähäistä. Nyt toteutetun tutkimuksen mu-
kaan opettajista lähes kukaan ei ollut aikaisemmin 
hyödyntänyt Fimean lääkekasvatussivustoa omassa 
opetuksessaan. Koska nyt toteutettu yhteistyöpro-
jekti osoittautui positiiviseksi, tämän kaltainen yh-
teistyö koulujen ja apteekkien välillä olisi hyvä tapa 
edistää lääkekasvatuksen toteutumista käytännössä. 
Samalla yhteistyön avulla voitaisiin lisätä opettajien 
tietoisuutta lääkekasvatuksesta ja Fimean lääkekas-
vatussivuista.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin lääkekasvatustunti-
en sekä apteekkien ja koulujen yhteistyön sujumista 
kolmelta osapuolelta, mikä on tutkimuksen vahvuus. 
Harjoitteluvastuuhenkilöiden ja opettajien vastaaja-
määrät eivät yltäneet samalle tasolle opiskelijoiden 
kanssa useista muistutusviesteistä huolimatta. Kos-
ka tutkimuksen tulokset olivat kuitenkin eri vastaa-
jaryhmiltä samansuuntaiset, voidaan tuloksia pitää 
luotettavana kuvauksena opiskelijoiden pitämien 
lääkekasvatustuntien onnistumisesta. Lääkekasva-
tustehtävän toteutus vaihteli eri yliopistoissa valin-
naisesta tehtävästä pakolliseen. Tarkkaa tietoa ei ole 
siitä, kuinka moni Helsingin yliopiston ja Åbo Aka-
demin opiskelija oli valinnut lääkekasvatustehtävän, 
joten vastausprosenttia ei voida laskea. 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu lasten näkemyksiä 
opetuksesta, vaan arvio oppilaiden suhtautumisesta 
saatiin opettajien ja opiskelijoiden kautta. Opiskeli-
joille annetuissa ohjeissa suositellut oppimistehtävät 
on suunniteltu opetuskokeiluissa, joissa lasten nä-
kemykset ovat olleet keskeisiä (Hämeen-Anttila ym. 
2005, Hämeen-Anttila ym. 2006a, Hämeen-Anttila 

Kuva 3. Farmasian opiskelijoiden, apteekkien harjoitteluvastuuhenkilöiden ja peruskoulujen opettajien 
mielipiteet apteekkien ja koulujen välisen yhteistyön onnistumisesta (%). Tähdellä on merkitty vähintään 
kahdelta eri vastaajaryhmältä kysytyt yhteiset kysymykset.
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ym. 2006b). Jatkossa on tarpeen tutkia toteutettavien 
lääkekasvatustuntien vaikuttavuutta lasten tietoihin 
ja taitoihin lääkkeiden järkevästä käytöstä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Apteekit ja koulut suhtautuvat myönteisesti lääke-
kasvatukseen liittyvään yhteistyöhön, ja nyt toteu-
tettu yhteistyö koettiin positiiviseksi kokemukseksi. 

Lääkekasvatustuntien pitämiseen annetut ohjeet 
koettiin selkeiksi, ja suurin osa opiskelijoista koki, et-
tä oli saanut tarpeeksi aikaa ja tukea harjoitteluvas-
tuuhenkilöiltä oppituntien suunnittelemiseen. Far-
masian opiskelijoiden osaaminen lääkekasvatustun-
tien pitämiseen katsottiin riittäväksi.

Kaikki osapuolet pitivät lääkekasvataustunteja 
tärkeinä, mutta ilman opiskelijaresurssia apteekeilla 
tuskin on laajasti mahdollisuus toteuttaa lääkekas-
vatusta osana koulujen terveysopetusta. Opettajat il-
maisivat koulujen olevan kiinnostuneita yhteistyön 
jatkamisesta ja kehittämisestä apteekkien kanssa. 
Harjoitteluvastuuhenkilöiden tunnistamat yleisim-
mät esteet yhteistyön toteuttamiselle liittyivät pää-
asiassa sekä apteekkien että koulujen resurssien tai 
ajan puutteeseen. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia lasten näke-
myksiä lääkekasvatuksesta sekä selvittää terveyden-
huollon ammattilaisten ja/tai peruskoulujen opetta-
jien pitämien lääkekasvatustuntien vaikuttavuutta 
liittyen lasten tietoihin ja taitoihin lääkkeiden jär-
kevästä käytöstä.

SUMMARY

CO-OPERATION BETWEEN  
PHARMACIES AND SCHOOLS IN  
FINLAND DURING 2014–2016
– experiences from pharmacy  
students implementing the medicine 
education as part of internship

Introduction: Improvement of health literacy is 
one of the goals of Finnish medicines policy and 
medicine education is one mean contributing to 
that. However, medicine education in schools is 
infrequent. Since 2014, pharmacy students have 
given medicine education lessons in schools as 
a part of their internship at the end of the third 
study year. Students have utilized the medicine 
education website (www.laakekasvatus.fi, in Finn-
ish and Swedish) of Finnish Medicines Agency 
Fimea when planning the lessons. They were 
free to choose the content of medicine edu-
cation lessons from two different modules: for 
grade 4–6 (pupils 7–12 years) "What do you have 
to know your own medicine?" and grade 7–9 
(pupils 13–16 years) "Where can you find reliable 
information about medicines?”

The aims of this study were to explore phar-
macy students’, their supervisors’ in pharma-
cies and primary school teachers’ experiences 
of medicine education lessons and co-operation 
between pharmacies and schools in organizing 
them. Furthermore, barriers of such co-operation 
in organizing medicine education were assessed 
from pharmacies’ perspective.

Material and methods: During 2014–2016, phar-
macy students (n=315), supervisors (n=169) and 
teachers (n=115) filled in Internet questionnaires, 
which contained mainly statements with a 6-point 
Likert scale. Each group had their own question-
naires. Data were analysed with SPSS-program 

and frequencies and percentages were used to 
compare different respondent groups. Data from 
one open question about the barriers of the co-
operation were analysed inductively with content 
analysis.

Results: Medicine education lessons were given 
in 203 schools. All respondent groups assessed 
students' competence as sufficient (fully agree 
or agree: supervisors 98%, teachers 97%, stu-
dents 89%). Students felt that they had received 
enough time (78% fully agree or agree) and 
adequate support from the supervisors (69% 
fully agree or agree) for planning the lessons. All 
teachers fully agreed or agreed that pharmacy 
students were well prepared. A bigger propor-
tion of teachers than students estimated that chil-
dren enjoyed the lessons (84% fully agree and 
66% agree, respectively).

All groups of respondents experienced that 
co-operation between pharmacies and schools 
worked well. Co-operation in organising stu-
dents’ visits to schools was considered as a posi-
tive experience (fully agree or agree: teachers 
98%, supervisors, 93%, students 71%, respec-
tively). Moreover, supervisors were interested 
in continuing collaboration on medicine educa-
tion, specifically given by students (85%), rather 
than by pharmacists (either BSc or MSc) (34%). 
Both the teachers (96%) and the supervisors 
(74%) considered that co-operation did not take 
too much time. As main barriers of co-operation 
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with schools the supervisors saw both teachers 
and pharmacists being busy and difficulty to find 
mutual time for organizing medicine education. 

Conclusions: Medicine education lessons given 
by pharmacy students are suitable for health 
education in primary schools. This kind of co-
operation between schools and pharmacies is 
also relatively easy to put into practice. Further 
research is needed about children’s opinions 
and the impact of medicine education on pupils’ 
knowledge and skills about the proper use of 
medicines.

Keywords: medicine education, health educa-
tion, teaching, pharmacies, schools, pharmacy 
students, pharmacy internship, teacher, child 
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VAIHTOEHTO 1: 

Mitä omasta lääkkeestään on syytä tietää? 
Lääkekasvatustunti 4.–6.-luokkalaisille.

Oppimistavoite:
• oppia tuntemaan, mitä asioita on hyvä tietää lääkkeestään, jotta sitä osaa käyttää oikein
• oppia etsimään tiedot lääkepakkauksesta ja pakkauksen sisällä olevasta pakkausselosteesta 
• kannustaa lapsia keskustelemaan omasta lääkkeestään apteekissa

Oppituntien määrä: 
2 x 45 minuuttia. Voi toteuttaa kaksoistunnilla tai kahdella erillisellä tunnilla. Huom! 45 minuutista 
ainakin viisi minuuttia voi varata ”yleiseen hälinään” / asettautumiseen. Alakoulussa sopivia 
oppiaineita toteutukseen ovat ympäristö- ja luonnontieto (4. lk.) ja biologia (5.–6.-lk.).

Valmistautuminen:
• Tutustu huolellisesti oppitunneilla käytettäviin lääkekasvatussivujen tehtäviin ja lääkekasvatus-
sivujen materiaalipankista löytyvään pdf-tiedostoon ”Miten käytät lääkettäsi oikein? 
Lue siitä kohdat Lääkkeiden oikeanlainen käyttö, Lääkepakkaus ja Pakkausseloste. 

• Tulosta tarvittava määrä oppilaille jaettavia tehtävälomakkeita yms.

• Keskustele ennen tunteja opettajan kanssa siitä, miten oppilaiden ikä kannattaa huomioida 
opetuksessa. Pyydä opettajalta vinkkejä opetukseen ja kysy, millainen oppilasryhmä on. 
Keskustele hänen kanssaan toimivista, tällä luokalla hyväksi havaituista toimintakäytännöistä. 
Opettaja on mukana lääkekasvatustunneilla.

Oppituntien kulku:
1. Keskustele lasten kanssa, millaisista sairauksista tai oireista heillä on kokemusta. Mitä lääkkeitä 
he ovat kokemiinsa sairauksiin tai oireisiin saaneet? Onko heitä neuvottu oman lääkkeen käyttöön 
lääkärillä tai apteekissa? (10 min)

2. Pohtikaa yhdessä, millaisia asioita omasta lääkkeestä voi kysyä. Tämän voi toteuttaa 
pienryhmissä. Kirjoittakaa kysymykset taululle. (10 min)

3. Etsikää vastaukset edellä koottuihin kysymyksiin lääkepakkauksesta tai pakkausselosteesta 
(Lääkepakkaus tiedonlähteenä -tehtävä). (25 min)

4. Käykää myös kysymässä asioita apteekissa (Apteekissa käynti -roolipeli). Osa oppilaista voi 
aloittaa apteekissa ja toiset pakkaukseen tutustumisella. Välillä vaihdetaan. (25 min)

5. Jos ennättää, käyttöohjeiden tulkitsemistehtävä. Tämän voi myös antaa kotitehtäväksi yhdessä 
vanhempien kanssa tehtäväksi.

6. Lopetus – keskustelu, mitä on jäänyt mieleen? (10 min)

LIITE 1. Lääkekasvatustuntien tehtäväkokonaisuudet
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Tehtävät lääkekasvatussivuilla:

Lääkepakkaus tiedonlähteenä: 
http://www.laakekasvatus.fi/3_6_luokalle/tehtavaideat/laakepakkaus_tiedonlahteena

Apteekissa käynti -roolipeli:
http://www.laakekasvatus.fi/3_6_luokalle/tehtavaideat/apteekissa_kaynti_roolipeli 

Käyttöohjeiden tulkitseminen -tehtävä:
http://www.laakekasvatus.fi/3_6_luokalle/tehtavaideat/kayttoohjeiden_tulkitseminen 

VAIHTOEHTO 2: 
Mistä luotettavaa tietoa lääkkeistä? 
Lääkekasvatustunti 7.–9.-luokkalaisille.

Oppimistavoite:
• arvioida internetistä löytyvän lääkkeisiin liittyvän tiedon luotettavuutta
• oppia tuntemaan, mitä eroja on lääkkeellä ja ravintolisällä
• arvioida ravintolisämainoksissa esitetyn tiedon luotettavuutta

Oppituntien määrä: 
2 x 45 minuuttia. Voi toteuttaa kaksoistunnilla tai kahdella erillisellä tunnilla. Huomioitava, että oppi-
lailla / pienryhmillä on oltava käytössään tietokoneet.
Huom! 45 minuutista ainakin viisi minuuttia voi varata ”yleiseen hälinään” / asettautumiseen. Yläkou-
lussa sopiva oppiaine toteutukseen on terveystieto.

Valmistautuminen:
• Etsi erilaisia itsehoitolääkkeiden ja ravintolisien mainoksia (esim. ilmaisjakelulehtiä luontaistuote-
kaupoista ja apteekeista)
• Tutustu ja tulosta Eviran sivuilta ”Onkohan tämä humpuukia?” -esite
• Tutustu Lääkemarkkinoinnin eettisiin ohjeisiin (http://www.laaketeollisuus.fi/laakkeet/markkinointi)   
• Käytä seuraavia hakusanoja: kipulääke, e-pilleri, vitamiini ja päänsärky. Testaa niitä hakukoneella, jotta 
tiedät, millaisia sivustoja ko. hakusanalla tulee osumiksi. Varaudu arvioimaan kyseisten sivujen luotet-
tavuutta. Käytä hyväksesi luotettavuuden arvioinnissa Fimean verkkosivuilta löytyvää KATSE-tarkistus-
listaa (https://www.fimea.fi/vaestolle/laaketiedon_luotettavuus) ja huomioi esimerkiksi seuraavat asiat:

• Terveyskirjasto on luotettava tiedonlähde sairauksista ja lääkkeistä. 
Se perustuu Terveysportin teksteihin.
• Lääkeyrityksillä on paras tieto omista lääkevalmisteistaan, mutta ne kuvaavat usein 
lääkehoitoja yksipuolisesti. Lääkeyritysten tavoitteena on markkinoida tuotteitaan.
• Wikipediaan voi kuka tahansa kirjoittaa mistä aiheesta tahansa, joten tiedon 
oikeellisuudessa voi olla puutteita.
• Keskustelupalstoilla oleva tieto voi olla tärkeää vertaistukea lääkkeiden käyttäjille, 
mutta siellä välitetty tieto ei välttämättä ole luotettavaa, sillä se perustuu pääasiassa
 yksittäisten ihmisten kokemuksiin.

• Tutustu huolellisesti oppitunneilla käytettäviin lääkekasvatussivujen tehtäviin ja lääkekasvatussivu-
jen materiaalipankista löytyviin pdf-vihkosiin:

• ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Lue siitä kohta internet.
• ”Mikä on lääke?”. Lue siitä kohdat Lääkevalmiste, Kasvirohdosvalmisteet, 
Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä Ravintolisät ja Lääkeaine. 
• Tulosta tarvittava määrä oppilaille jaettavia tehtävälomakkeita yms.
• Keskustele ennen tunteja opettajan kanssa siitä, miten oppilaiden ikä kannattaa 
huomioida opetuksessa. Pyydä opettajalta vinkkejä opetukseen ja kysy, millainen 
oppilasryhmä on. Keskustele hänen kanssaan toimivista, tällä luokalla hyväksi 
havaituista toimintakäytännöistä. Opettaja on mukana lääkekasvatustunneilla.

Oppituntien kulku:
1. Keskustelkaa luokassa, kuinka moni on joskus hakenut netistä tietoa 
lääkkeistä ja millaista tietoa on löytynyt. (5 min)

2. Esittele KATSE-tarkistuslista 
(https://www.fimea.fi/vaestolle/laaketiedon_luotettavuus). (5 min)

3. Oppilaat etsivät pareittain internetistä lääkeaiheista tietoa annetuilla hakusanoilla ja 
arvioivat löytämänsä tiedon luotettavuutta (Internet-tiedonhakutehtävä). (15 min)

4. Yhteenvetona parit kertovat, mihin sivuihin luottaisivat, mihin eivät luottaisi ja 
perustelevat miksi. Käydään parien huomiot läpi. (20 min)

5. Jaa oppilasryhmille lääke- ja ravintolisämainoksia (muutama/ryhmä). Ryhmät pohtivat, mitä 
tietoa mainoksissa on, mihin mainosten tiedot perustuvat, minkälaisia lupauksia mainoksissa 
esitetään ja ovatko tiedot luotettavia (Lääkemainos vs. humpuukimainos). (15 min)

6. Käydään ryhmien huomiot läpi. Kerro ”Onkohan tämä humpuukia?” -esitteen ja 
Lääketeollisuus ry:n verkkosivuilta löytyvien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 
pohjalta ravintolisien ja lääkkeiden markkinoinnista. Korosta, että markkinointi on aina 
kaupallista toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä kyseisen tuotteen myyntiä. (15 min)

7. Jos ennättää, tehkää Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testi. 
Tämän voi myös antaa kotitehtäväksi.

8. Lopetus – keskustelu, mitä on jäänyt mieleen? (10 min)

Tehtävät lääkekasvatussivuilla:

Internet-tiedonhakutehtävä:
http://www.laakekasvatus.fi/7_9_luokalle/tehtavaideat/internet_tiedonhakutehtava

Lääkemainos vs. humpuukimainos:
http://www.laakekasvatus.fi/7_9_luokalle/tehtavaideat/laakemainos_vs_humpuukimainos

Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testi:
http://www.laakekasvatus.fi/7_9_luokalle/tehtavaideat/laakkeet_vs_muut_tuotteet
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TIIVISTELMÄ
Johdanto. Lääkäreiden ja farmasian ammattilaisten välisellä yhteistyöllä on monia positiivisia vaikutuksia 
potilaan hoidossa. Suomessa terveysasemien ja apteekkien välinen yhteistyö on kuitenkin ollut vähäistä ja 
keskittynyt lähinnä reseptien uusimiseen. Reseptien uusiminen on välttämätöntä pitkäaikaisessa lääkehoi-
dossa, ja se työllistää apteekkeja sekä terveyskeskuksen työntekijöitä. Tutkimuksia reseptien uusimiskäytän-
nöistä on tehty vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sähköisen reseptin uudistamiskäytäntöjä 
sekä uudistamisen etuja ja ongelmia suomalaisen kunnan terveyskeskuksessa ja apteekeissa. Lisäksi tutkittiin 
apteekkien ja terveyskeskuksen välistä yhteistyötä.

Aineisto ja menetelmät. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisen kunnan apteekkien sekä terveyskeskuk-
sen työntekijöitä talvella 2015–2016. Apteekkihaastatteluja tehtiin 11 ja terveyskeskushaastatteluja 13. Haas-
tattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teemoittelemalla.

Tulokset. Sähköisen reseptin uudistaminen oli monitahoinen prosessi, johon osallistui useita henkilöitä. Uu-
distamiskäytännöt olivat ajan myötä muotoutuneet, eikä niistä ollut yhteisiä toimintaohjeita. Lääkehoidon 
seuranta uudistamisen yhteydessä vaihteli riippuen uudistettavasta lääkkeestä sekä potilaasta, ja se keskittyi 
lähinnä väärinkäytön ehkäisyyn. Sähköinen resepti oli nopeuttanut ja yksinkertaistanut reseptien uudista-
mista. Uudistamisprosessin jokaisessa vaiheessa oli kuitenkin ongelmia. Ongelmat johtuivat toimintaohjei-
den puutteesta, kiireestä sekä tietojärjestelmien hitaudesta ja puutteesta niiden käytettävyydessä. Yhteistyö 
ja viestintä apteekkien ja terveyskeskuksen välillä oli vähäistä ja keskittyi lähinnä reseptien uudistamiseen 
sekä yhteydenottoihin ongelmatilanteissa. 

Johtopäätökset. Uudistamiskäytännöt terveyskeskuksessa ja apteekeissa olivat ajan myötä muotoutuneita 
rutiineja, joista ei ollut yhteisiä toimintaohjeita. Sähköinen resepti tarjoaa mahdollisuuden lääkehoidon parem-
paan seurantaan, mutta sitä ei vielä hyödynnetä siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Uudistamisprosessin 
jokaiseen vaiheeseen liittyy ongelmia. Ongelmat voisivat olla ratkaistavissa yhteisesti sovituilla käytännöillä 
sekä sähköiseen reseptiin ja tietojärjestelmiin liittyvillä parannuksilla. Apteekkien ja terveyskeskuksen välinen 
yhteistyö oli vähäistä. Yhteistyön ja viestinnän lisääminen voisi parantaa monia käytäntöjä ja työskentelyä.  

Avainsanat: sähköinen resepti, uudistaminen, uudistamiskäytännöt, terveyskeskus, apteekki
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JOHDANTO 
Turvallinen lääkehoito on moniammatillinen pro-
sessi, joka toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon 
ammattilaisten ja potilaan kanssa. Lääkäreiden ja far-
masian ammattilaisten välisen yhteistyön on todettu 
parantavan potilaiden hoitotulosta, lääkitysturvalli-
suutta ja hoitoon sitoutumista (Gattis ym. 1999, Kiel 
ja McCord 2005, Brooks ym. 2007, Chisholm-Burns 
ym. 2010). Kotimaisissa tutkimuksissa terveysasemi-
en ja apteekkien välinen yhteistyö on ollut kuiten-
kin vähäistä ja keskittynyt lähinnä reseptien kirjoitta-
miseen ja uusimiseen (Tiirikainen 2001, Lehtonen ja 
Helin-Salmivaara 2005, Lahnajärvi 2006). Yhteistyön 
lisääminen onkin koettu tärkeäksi niin tutkimuksissa 
(Calander ja Laaksonen 2012, Ekholm ja Kostiainen 
2013) kuin viranomaisten ohjeistuksissa (sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 
1088/2010, Fimean määräys lääkkeiden toimittami-
sesta 2/2016, Sosiaali- ja terveysministeriö 2011). 

Resepti on keskeinen viestinnän väline lääkärin, 
apteekin ja potilaan välillä. Suomessa sähköinen re-
septi on otettu laajasti käyttöön koko terveyden-
huollossa. Sähköisen reseptin tavoitteena on paran-
taa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja 
tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista (laki 
sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Sähköinen 
resepti on tuonut muutoksia myös reseptien uusimi-
seen. Terveydenhuollon ammattilaisten kesken säh-
köisten reseptien uusimisesta käytetään termiä uu-
distaminen (Kanta 2018a).

Pitkäaikaisessa lääkehoidossa reseptien uusimi-
nen on välttämätöntä ja uusiessa lääkäri pystyy arvi-
oimaan lääkehoidon tarvetta sekä hoidon onnistu-
mista (Lahnajärvi 2006). Reseptien määrääminen ja 
uusiminen työllistävät päivittäin paljon terveyskes-
kuksessa, sillä valtaosa resepteistä kirjoitetaan julki-
sessa terveydenhuollossa (Saastamoinen Leena, hen-
kilökohtainen tiedonanto 2015). 2000-luvun alussa 
tehdyn tutkimuksen mukaan vähintään 19 prosenttia 
kaikista terveyskeskuslääkärien kirjoittamista resep-
teistä oli uusintoja, jotka kirjoitettiin lääkärin kohtaa-
matta potilasta (Lahnajärvi 2006). Vuonna 2015 Suo-
messa tehtiin 24,5 miljoonaa terveyskeskuskäyntiä, 
joista 6,7 miljoonaa oli lääkärikäyntejä (THL 2016). 
Jos kaikki reseptit uusittaisiin vastaanotolla, perus-
terveydenhuollon lääkärikäynnit lisääntyisivät huo-
mattavasti. 

Sähköisen reseptin vaikutuksia reseptien uusimi-
seen on käsitelty vain muutamassa tutkimuksessa 
(Goldman ym. 2011, Moilanen 2014). Reseptien uu-
simiskäytäntöjä kaiken kaikkiaan on tutkittu vähän 

sekä Suomessa että ulkomailla (De Smet ja Dautzen-
berg 2004, Lahnajärvi 2006). 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata suoma-
laisen kunnan apteekkien ja terveyskeskuksen säh-
köisten reseptien uudistamiskäytäntöjä sekä uudista-
misen etuja ja ongelmia. Lisäksi tutkittiin apteekkien 
ja terveyskeskuksen välistä yhteistyötä. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena 
suomalaisen kunnan apteekeissa sekä perustervey-
denhuollon hoitotiimeissä talvella 2015–2016. Pää-
apteekkeja kunnassa oli yhteensä 13, joista 3 sijaitsi 
liitoskunnissa. Jokaisesta pääapteekista pyydettiin 
haastateltavaksi yhtä henkilöä, joka saattoi olla ap-
teekkari, proviisori tai farmaseutti. Yhteensä haas-
tateltiin 11:tä henkilöä: 4:ää farmaseuttia, 5:ttä pro-
viisoria ja 2:ta apteekkaria. Haastattelut teki sama 
tutkija (EL).

Kunnan perusterveydenhuolto oli jaettu hoito-
tiimeihin, jotka vastasivat alueen asukkaiden hoi-
dosta. Jokaisessa hoitotiimissä työskenteli tiimijoh-
tajana lääkäri ja tiimivastaavana hoitaja sekä useita 
muita lääkäreitä ja hoitajia. Hoitotiimejä oli yhteen-
sä 8: pääterveysasemalla oli 5 tiimiä ja muilla terve-
ysasemilla, joita oli yhteensä 3, oli yksi tiimi terveys-
asemaa kohti. Haastateltavaksi pyydettiin jokaisen 
hoitotiimin tiimijohtajaa ja tiimivastaavaa sekä kah-
ta terveyskeskusavustajaa, jotka vastasivat uudista-
mispyyntöjen kohdistamisesta lääkäreille. Yhteensä 
haastateltiin 13:a henkilöä: 7:ää tiimijohtajaa ja 6:ta 
tiimivastaavaa/terveyskeskusavustajaa. Haastatelta-
via oli jokaisesta hoitotiimistä. Haastattelut teki sa-
ma tutkija (SK). 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna 
haastatteluna. Tutkimusmenetelmään päädyttiin, 
koska aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta on vä-
hän ja menetelmä kuvaa hyvin haastateltavien ko-
kemuksia ja näkemyksiä (Hirsjärvi ja Hurme 2009). 
Haastattelujen pääaiheina olivat sähköisten resepti-
en uudistaminen sekä terveyskeskuksen ja apteekki-
en välinen yhteistyö (Liite 1 ja 2). Aihealueet olivat 
yhtenäiset apteekki- ja terveyskeskushaastatteluissa, 
mutta tarkentavat kysymykset erosivat hieman ap-
teekeissa ja terveyskeskuksessa. Kysymykset olivat 
pääasiassa avoimia, mutta mukana oli myös joitakin 
suljettuja kysymyksiä. Haastattelurungot laadittiin 
tutkimusryhmässä perustuen tutkimusryhmän asi-
antuntemukseen ja 2000-luvun alussa tehtyyn tutki-
mukseen reseptien uudistamiskäytännöistä terveys-
keskuksessa (Lahnajärvi 2006).

Haastattelun kysymykset lähetettiin haastatelta-
ville etukäteen tutustuttavaksi, ja he saivat osallis-
tua haastatteluun työajalla. Haastatteluista 18 tehtiin 
kasvotusten ja 6 puhelimitse. Haastattelut kestivät 
keskimäärin 33 minuuttia (vaihteluväli 19–54 min). 
Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien lu-
valla. Haastateltavien määrän riittävyys varmistettiin 
saturaatiolla (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). 

Haastattelut litteroitiin sanasta sanaan ja analysoi-
tiin teemoittelemalla (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 
2008b). Analyysissa käytettiin sekä deduktiivista et-
tä induktiivista lähestymistapaa. Aineisto koodattiin 
ensin haastattelurungon pääaihealueista muodostet-
tuihin luokkiin. Luokkien alle kerättiin kaikki haas-
tattelujen osat, joissa puhuttiin kyseisestä aiheesta. 
Haastattelukatkelmia luettiin ja jaettiin niistä esiin 
nousevien aiheiden mukaan omiin alaluokkiin. Esi-
merkiksi aihealueen ”sähköisten reseptien uudista-
minen” alle tuli alaluokat ”uudistamisen käytännöt”, 
”lääkehoidon seuranta” ja ”uudistamiskäytäntöjen 
muotoutuminen”. Tämän jälkeen tarkasteltiin ala-
luokkiin kuuluvien haastattelunkatkelmien yhtäläi-
syyksiä ja tarvittaessa alaluokkia yhdistettiin. Lopuksi 
luokkien haastattelukatkelmien tulkinta tiivistettiin 
kuvaamaan kyseistä asiaa. Molemmista haastattelu-
aineistoista tehtiin omat analyysit, jonka jälkeen ana-
lyysejä vertailtiin ja yhdistettiin. Analysoinnin teki 
yksi tutkija (SK), mutta siitä käytiin säännöllistä kes-
kustelua tutkimusryhmässä.

Itä-Suomen yliopiston Tutkimuseettisen toimi-
kunnan ohjeiden mukaan tutkimus ei tarvinnut 
toimikunnan lausuntoa (Itä-Suomen yliopisto 2018). 
Tutkimukselle saatiin lupa terveyskeskuksen johto-
ryhmältä sekä tutkimukseen osallistuneiden apteek-
kien apteekkareilta. 

TULOKSET
SÄHKÖISTEN RESEPTIEN UUDISTAMINEN
Sähköisten reseptien uudistaminen oli monitahoi-
nen prosessi, johon osallistui useita henkilöitä. Uu-
distamiskäytännöt apteekeissa ja terveyskeskuksessa 
olivat ajan myötä muotoutuneet eikä niistä ollut ap-
teekkien ja terveyskeskuksen välisiä yhteisiä toimin-
taohjeita. Haastateltujen mielestä uudistamiskäytän-
nöt toimivat pääsääntöisesti hyvin. 

Uudistamiskäytännöt ja lääkehoidon  
seuranta apteekeissa
Uudistamispyynnön käsittely ja lähettäminen ap-
teekeissa on esitetty Kuvassa 1. Uudistamispyyn-
töjä tehtiin kaikista resepteistä, sillä terveyskeskus 

ei ollut ohjeistanut, mitä reseptejä apteekit eivät voi 
laittaa uudistettavaksi. 

Reseptin alkuperäinen kirjoittamispaikka vaikutti 
uudistamispyynnön lähettämiseen (Kuva 1). Erikois-
sairaanhoito ja yksityiset lääkäriasemat eivät välttä-
mättä ota uudistamispyyntöjä vastaan, joten niiden 
kohdalla oli meneteltävä tapauskohtaisesti. Suurin 
osa apteekeista (9/11) seurasi uudistamispyyntöjen 
edistymistä vain tarvittaessa.  

Uudistamiskäytäntöihin olivat vaikuttaneet aptee-
kissa sovitut käytännöt, sähköisen reseptin ohjeistuk-
set sekä terveyskeskuksen ja apteekkien yhteisissä ko-
kouksissa sovitut ohjeistukset. Ohjeistuksia oli muun 
muassa soittokäytännöistä (soitot puhelintunnilla, 
puhelinuusinnat vain akuuteista asioista), uudista-
misesta (kaikista resepteistä voi tehdä uudistamis-
pyynnön, uudistamispyyntö tehdään vasta lääkkei-
den ollessa lähes loppu) sekä viestikentän käytöstä. 
Apteekeista 5/11 oli oma kirjallinen toimintaohje uu-
distamiskäytännöistä.

Lääkehoidon tilannetta kontrolloitiin uudistamis-
pyyntöä lähetettäessä erityisesti tiettyjen lääkkeiden, 
kuten säännöllisesti käytettävien lääkkeiden ja ehkäi-
syvalmisteiden kohdalla. Lääkkeen käyttöä saatettiin 
seurata esimerkiksi toimitusvälejä tarkastelemalla se-
kä asiakasta haastattelemalla. Tarvittaessa asiakas oh-
jattiin vastaanotolle, esimerkiksi jos lääkityksessä oli 
epäselvyyksiä, hoitotasapaino oli huono tai apteekilla 
oli epäilys lääkkeen väärinkäytöstä. 

Uudistamiskäytännöt ja lääkehoidon 
seuranta terveyskeskuksessa
Sähköisten reseptien uudistamispyynnön terveyskes-
kukseen pystyi tekemään neljällä eri tavalla: asiakas 
käy terveysasemalla tai soittaa sinne, apteekki lähet-
tää uudistamispyynnön tai asiakas lähettää uudista-
mispyynnön Omakannan kautta. Yleisimmin uudis-
tamispyynnöt tulivat apteekeista. Terveyskeskusavus-
taja tai hoitaja kohdisti uudistamispyynnöt potilaan 
asuinalueen mukaisen hoitotiimin lääkäreille. 

Työntekijöiden mielestä uudistamiskäytännöistä 
ei ollut erikseen sovittu terveyskeskuksessa sisäisesti 
tai apteekkien kanssa. Käytännöt vaihtelivat tiimistä 
ja tekijästä riippuen. Sähköisen reseptin käyttöönot-
to ei ollut muuttanut käytäntöjä, mutta työn muoto 
oli muuttunut paperisesta sähköiseksi. Haastatelta-
vat eivät olleet varmoja siitä, onko uudistamiskäytän-
nöistä tehty kirjallisia toimintaohjeita. 

Lääkehoidon seuranta uudistamisen yhteydessä 
vaihteli. Seurantaan vaikuttivat uudistettava lääke, 
potilas sekä käytettävissä oleva aika. Potilaan lääki-
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tystietoja ei välttämättä tarkistettu, jos kyseessä oli 
tuttu potilas tai pitkäaikaislääkityksen uudistaminen. 
Lääkitystä arvioitiin tarkemmin, jos reseptissä oli jo-
tain epäselvää sekä tiettyjä lääkkeitä, kuten PKV- ja 
ehkäisyvalmisteita uudistettaessa.

Potilaan tietoja katsottiin pääasiassa potilastie-
tojärjestelmästä. Hoitajat katsoivat sieltä reseptejä 
kohdistaessaan potilaan asuinalueen sekä viimek-
si potilaan reseptejä käsitelleen lääkärin. Lisäksi he 
saattoivat tarkistaa potilaan viimeisimmän kontrolli-
käynnin ja reseptin uudistamisen. Lääkärit saattoivat 
katsoa potilastietojärjestelmästä potilaan lääkelistan 
sekä tarvittaessa myös potilaskertomuksen ja labora-
toriokokeiden tulokset. 

Reseptikeskuksesta tietoja katsottiin lähinnä huu-
mausaine- ja PKV-lääkkeitä uudistettaessa sekä sil-
loin, jos resepti oli kirjoitettu muualla. Kolme lääkä-
riä mainitsi Reseptikeskuksen tietojen katselun ole-
van ongelmallista, koska siihen tarvitaan potilaan lu-
pa, jota ei aina ole. Huumausaine- ja PKV-lääkkeissä 
lupaa ei tarvita ja näiden reseptitietoja lääkärit seu-
rasivat tarkasti. 

Potilaan kokonaislääkitystä ei tarkistettu syste-
maattisesti. Lääkärit kertoivat silmäilevänsä poti-
laan lääkelistan läpi lähes aina. Kokonaisvaltaisem-
pi ja tarkempi lääkityksen arviointi jätettiin vastaan-
otolla tehtäväksi. 

Terveyskeskuksessa ei ollut yhteisesti sovittu, mi-
tä lääkkeitä ei uudisteta ilman kontrolleja, ja käytän-
nöt vaihtelivat lääkäreiden välillä. Moni lääkäri ker-
toi, että pitkäaikaislääkitysten määräaikaiskontrolleja 
ei seurata systemaattisesti, vaan potilaiden oletetaan 
itse pitävän niistä huolta. Jos lääkäri huomasi, että 
viimeisimmästä määräaikaiskontrollista oli kulunut 
aikaa, saattoi hän uudistaa vain pienen pakkauksen 
ja pyytää potilaan vastaanotolle. 

Uudistamisen edut apteekeissa 
ja terveyskeskuksessa
Haastateltavien mielestä sähköinen resepti oli teh-
nyt reseptien uudistamisesta nopeampaa ja yksin-
kertaisempaa. Puhelinsoitot terveyskeskukseen oli-
vat vähentyneet, koska reseptejä ei enää uusittu pu-
helimitse. Apteekit kokivat eduksi sen, että jatkossa 
asiakkaat pystyvät lähettämään uudistamispyynnön 
Omakannan kautta. Terveyskeskuksessa sähköisen 
reseptin koettiin vähentäneen lääkkeiden väärinkäyt-
töä sekä parantaneen lääkityksen seurantaa ja koko-
naislääkityksen hallintaa. 

Uudistamisen ongelmat apteekissa
Terveyskeskus oli ohjeistanut apteekkeja lähettä-
mään uudistamispyynnöt vasta, kun asiakkaan lääk-
keet ovat lähes loppu. Tämä oli koettu ongelmallisena 
niin tavallisten asiakkaiden kuin hoitokoti- sekä lääk-
keiden annosjakeluasiakkaiden kohdalla. Esimerkiksi 
hoitokoti- ja annosjakeluasiakkaiden reseptit halut-
tiin uudistaa ajoissa, jotta työskentely olisi vaivaton-
ta. Lääkärit saattoivat kuitenkin hylätä liian aikaisin 
tehdyt uudistamispyynnöt, mikä aiheutti lisäselvit-
telyjä apteekeissa ja terveysasemilla.   

Ongelmallisia olivat tilanteet, joissa asiakas oli saa-
nut ”virheellisen” viestin uudistamispyynnön hylkää-
misestä, koska lääkäri oli uudistamisen sijaan kirjoit-
tanut lääkkeestä uuden reseptin. Apteekeissa oli alet-
tu neuvoa asiakkaita seuramaan uudistamisen tilan-
netta Omakannassa.  

Uudistettujen PKV-lääkkeiden ja iteroitujen resep-
tien toimitusvälien seuranta koettiin hankalaksi, kos-
ka vanhan reseptin katseluun tarvitaan asiakkaan lu-
pa. Asiaa hankaloitti myös asiakkaiden mahdollisuus 
piilottaa reseptejä. Jos tiedot eivät olleet saatavilla, 
täytyi apteekkien luottaa, että reseptin toimittami-
nen oli lääkärin mielestä ajankohtaista. 

Uudistamisen ongelmat 
terveyskeskuksessa
Haastateltavat kokivat, että apteekkien perimä uu-
distamismaksu oli lisännyt potilaiden yhteydenot-
toja terveyskeskukseen, mikä työllisti hoitajia. Poti-
laan mahdollisuus laittaa uudistamispyyntö jatkossa 
myös Omakannasta uskottiin helpottavan hoitajien 
työtä. Tähän liittyi myös ongelmia, sillä lääkkeiden 
väärinkäyttäjät olivat alkaneet lähettää paljon uudis-
tamispyyntöjä terveyskeskukseen. Uudistamispyyn-
töjen oikeellisuuden selvittely ja hylkääminen työl-
listivät lääkäreitä.

Hoitajat kokivat ongelmalliseksi sen, että he eivät 
pystyneet tekemään potilaan uudistamispyyntöä Re-
septikeskuksen kautta, jos resepti oli kirjoitettu muu-
alla. Tällöin hoitajat tekivät uudistamispyynnön lää-
kärille joko konsultaatiolistalla tai paperilapulla. On-
gelmallisena koettiin myös se, että lähihoitajilla ja 
terveyskeskusavustajilla ei ole oikeutta Reseptikes-
kuksen tietojen katseluun.

Uudistamispyynnön kohdistamisessa lääkärille 
ongelmina olivat kohdistamisen epäselvyys, riittämä-
tön ohjeistus ja käytäntöjen vaihtelevuus. Terveys-
keskusavustajat yrittivät itsenäisesti ylläpitää vanhaa 
omalääkärijärjestelmää, jonka mukaan he reseptejä 
kohdistivat. Tämä työllisti terveyskeskusavustajia pal-

1 Vuoteen 2017 asti yli 16 kk vanhaa reseptiä ei voinut uudistaa. Vuodesta 2017 lähtien 
reseptin voimassaoloaika on 24 kk ja yli 28 kk vanhaa reseptiä ei voi uudistaa (Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen muuttamisesta 1459/2016).

 Kuva 1. Sähköisen reseptin uudistamispyynnön käsittely ja lähettäminen apteekeissa.

Kerrotaan asiakkaalle 
sähköisen reseptin 

uudistamistavat. Kerrotaan 
myös apteekin mahdollisesta 

uudistamismaksusta.

Tarkistetaan asiakkaan 
henkilöllisyys  

TAI 
Tarkistetaan, että kirjallinen 
suostumus toisen puolesta 
asioimiseen on kunnossa.

Haetaan Reseptikeskuksesta 
reseptit, jotka asiakas haluaa 

uudistettavan.

Katsotaan, missä resepti on 
kirjoitettu.

Terveyskeskuksessa

ERIKOISTAPAUS: 
Kiireellinen 

uudistaminen, 
lääkkeet loppu

• Akuuteissa 
tilanteissa uusinta 

puhelimitse
• Asiakasta 

pyydetään hoitamaan 
uudistaminen itse 

terveyskeskuksessa
• Jos ei ole akuutti 

asia, tehdään 
uudistamispyyntö 

normaalisti
• Kun kyseessä on 

tuttu asiakas, jatkuva 
ja elintärkeä lääke, 

saatetaan apteekista 
antaa muutama 

tabletti etukäteen ja 
tehdään sähköinen 

uudistaminen

Yksityisellä 
lääkäriasemalla:

• Soitetaan 
asiakkaan puolesta 

uudistaminen
• Pyydetään asiakasta 

itse ottamaan 
yhteyttä ja pyytämään 

uudistaminen

ERIKOISTAPAUS: 
Yli 16 kk vanhat 

reseptit1

• Paperinen 
uusimispyyntö
• Kiireellisissä 

tapauksissa soitto 
lääkärille

• Ohjataan asiakas 
hoitamaan asia itse 
terveyskeskuksessa
• Laitetaan muiden 

uudistettavien 
reseptien 

viestikenttään vanhan 
reseptin lääke

Erikois-
sairaanhoidossa:

• Jos hoito on 
siirtynyt perus-

terveydenhuoltoon, 
laitetaan 

uudistamispyyntö 
terveyskeskukseen
• Jos osasto ottaa 

uudistamispyyntöjä 
vastaan, laitetaan 

suoraan sinne
• Pyydetään asiakasta 

itse ottamaan 
yhteyttä ja pyytämään 

uudistaminen

• Kysytään asiakkaan kotiosoite 
ja selvitetään sen perusteella 

hoitotiimi

• Lisätään puhelinnumero, jos 
asiakas haluaa ilmoituksen 

uudistamisesta

• Kirjoitetaan tarvittaessa 
viestikenttään viesti lääkärille



©  DOSIS      n:0   3/2018 ©  Suomen Farmasialiitto ry216 ©  Suomen Farmasialiitto ry ©  DOSIS      n:0   3/2018217

jon, ja uudistamispyynnöt jakaantuivat epätasaisesti 
tiimin lääkäreiden kesken. 

Reseptien uudistamisen myöhästyminen koettiin 
ongelmallisena. Jos uudistamista ei tehty määräajas-
sa, uudistamispyyntö katosi ja aiheutti sekaannusta 
sekä potilaille että uudistamispyyntöjen käsittelijöil-
le. Tämän vuoksi terveyskeskusavustajat seurasivat 
omatoimisesti lääkäreiden hyväksymislistalta van-
henevia uudistamispyyntöjä. 

Lääkärit kokivat ongelmallisena sen, että lääkkeen 
annoksen muuttuessa sitä ei aina korjata sähköiseen 
reseptiin. Tämän vuoksi he eivät voineet olla uudista-
essa täysin varmoja lääkkeen nykyisestä annoksesta 
ja joutuivat tarkistamaan asiaa potilastietojärjestel-
mästä sekä Reseptikeskuksesta. 

Teknisinä ongelmina nousivat esille tietojärjestel-
mien, kuten Reseptikeskuksen, toimintakatkokset se-
kä hitaus. Lisäksi uudistamisen yhteydessä ohjelma 
saattoi huomauttaa kommentti-ikkunassa erilaisista 
asioista, jotka hidastivat uudistamista. Esimerkiksi 
Omakannassa tehdyistä uudistamispyynnöistä nou-
si ponnahdusikkuna, jonka poistaminen hidasti uu-
distamista. Uudistamista hidastivat myös apteekkien 
viestikenttään laittamat turhat viestit, kuten ”kiire” 
ja ”uusinta”.

Terveyskeskuksen ja apteekkien 
välinen yhteistyö
Haastateltavien mukaan apteekkien ja terveyskes-
kuksen välinen yhteistyö oli pääosin reseptien uudis-
tamista. Yhteisiä kokouksia oli ollut aiemmin sään-
nöllisesti, mutta niiden määrä oli vähentynyt. Koko-
uksissa oli sovittu esimerkiksi yhteisistä puhelin- ja 
uudistamiskäytännöistä ja tuotu esille yhteistyöhön 
liittyviä ongelmia sekä kehittämisideoita. 

Haastateltavien mielestä yhteistyötä tulisi kehit-
tää pitämällä yhteisiä kokouksia säännöllisesti. Yh-
teistyötä voisi kehittää myös tutustumalla toisten 
toimintatapoihin sekä tietojärjestelmiin. Tämä voisi 
helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden ymmär-
tämistä. Apteekit kokivat yhteydenottamisen terveys-
keskukseen hankalaksi ja yhteistyön näissä tilanteissa 
toimimattomaksi. Apteekit toivoivat, että viestintää 
terveyskeskukseen helpotettaisiin. Sekä apteekit että 
terveyskeskus toivoivat, että kehitettäisiin yhteinen 
viestintäkanava, joka helpottaisi esimerkiksi resepti-
en virheistä ilmoittamista. Myös kiireellisille uudis-
tamispyynnöille toivottiin omaa viestintäkanavaa.

Apteekkien ja terveyskeskuksen välinen viestin-
tä tapahtui pääosin puhelimitse, mutta myös säh-
köpostia ja reseptien viestikenttää käytettiin. Säh-

köisen reseptin käyttöönoton jälkeen apteekkien ja 
terveyskeskuksen välinen puhelinviestintä oli vähen-
tynyt huomattavasti. Syynä koettiin reseptien selkiin-
tyminen ja sähköisissä resepteissä olevan viestiken-
tän käyttöönotto. 

Terveyskeskus oli ohjeistanut apteekkeja vähentä-
mään uudistamispyyntöön yhteydessä olevan viesti-
kentän käyttöä, koska viestit hidastivat reseptien uu-
distamista. Tämän vuoksi apteekit eivät mielellään 
käyttäneet viestikenttää ja pyrkivät kirjoittamaan sin-
ne vain tarpeellisia asioita.

Terveyskeskuksessa viestikenttää käytettiin har-
voin ja lähinnä tiettyjen lääkkeiden sekä potilaiden 
kohdalla. Myös hoitajat saattoivat kirjoittaa viesti-
kenttään viestin lääkärille uudistamispyyntöä vas-
taanottaessaan. Apteekkihaastattelujen mukaan lää-
kärit olivat saattaneet kirjoittaa viestikenttään myös 
palautetta apteekin toiminnasta. Apteekit olivat oh-
jeistaneet terveyskeskusta käyttämään palautteenan-
toon muuta reittiä. 

Haastateltavat kokivat ongelmallisena vanhojen 
viestien toistumisen uudistetuissa resepteissä. Ke-
hittämisideaksi ehdotettiin toimintoa, jolla luetut 
viestit pystyisi merkkaamaan nähdyiksi. Lääkärien 
käyttämä ”toimitus ajallaan”- merkintä koettiin on-
gelmallisena apteekeissa, koska vanhoja reseptejä sai 
katsella vain asiakkaan luvalla. Apteekit toivoivatkin, 
että lääkärit ilmoittaisivat seuraavalle toimitukselle 
tarkan päivämäärän. 

Haastateltavien mielestä viestikenttää voisi jat-
kossa hyödyntää enemmän kontrolli- ja lääkitystie-
tojen lähettämiseen. Tulevaisuudessa apteekeissa 
voitaisiin esimerkiksi tehdä ehkäisytablettien uu-
distamiseen liittyvä tukosriskin arviointi, joka kir-
jattaisiin viestikenttään. Myös muiden jatkuvien 
lääkkeiden kohdalla apteekki voisi laittaa kontrol-
litietoja lääkärille. 

POHDINTA
Sähköisten reseptien uudistamiskäytännöt apteekeis-
sa ja terveyskeskuksessa olivat ajan myötä muotou-
tuneita eikä niistä ollut yhteisesti sovittuja toimin-
taohjeita. Puolella apteekeista oli omat yksikkökoh-
taiset toimintaohjeet uudistamiselle, mutta terveys-
keskuksessa omia toimintaohjeita ei ollut. Yhteistyö 
ja viestintä apteekkien ja terveyskeskuksen välillä oli 
vähäistä ja keskittyi lähinnä uudistamiseen sekä vält-
tämättömiin yhteydenottoihin ongelmatilanteissa. 
Vastaavanlaisia tuloksia on saatu aiemmissa tutki-
muksissa (Tiirikainen 2001, Lahnajärvi 2006, Grant 
ym. 2015).  

Terveyskeskuksessa sähköisen reseptin uudistami-
seen osallistuivat lääkärin lisäksi hoitajat ja terveys-
keskusavustajat, jotka kohdistivat uudistamispyynnöt 
lääkäreille. Uudistamiskäytännöt vaihtelivat hoitotii-
mistä ja tekijästä riippuen, koska terveyskeskukses-
sa ei ollut yhteistä kirjallista ohjetta toimintavoista. 
Terveyskeskusavustajat tekivät taustalla paljon työtä, 
jotta kohdistaminen ja uudistaminen sujuivat onnis-
tuneesti. Terveyskeskusavustajien keskeinen rooli on 
tullut esille myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Lah-
najärvi 2006, Swinglehurst ym. 2011, Grant ym. 2015).

Lääkehoidon seuranta uudistamisen yhteydessä 
vaihteli, ja siihen vaikuttivat uudistettava lääke, po-
tilas ja käytettävissä oleva aika. Terveyskeskuksessa 
seuranta keskittyi lähinnä väärinkäytön ehkäisyyn, 
sillä huumausaine- ja PKV-lääkkeitä uudistettaessa 
lääkärit seurasivat potilaan reseptitietoja tarkasti. 
Vastaava tulos saatiin perusterveydenhuollon lääkäri-
haastattelussa, jossa tutkittiin lääkäreiden mielipitei-
tä sähköisestä reseptistä ja sen hyödynnettävyydestä 
lääkehoidon seurannassa (Kauppinen ym. 2017). Ap-
teekeissa lääkehoitoa seurattiin uudistamispyyntöä 
tehtäessä erityisesti säännöllisesti käytettävien lääk-
keiden osalta seuraamalla toimitusvälejä ja haastat-
telemalla asiakasta. Vuoden 2017 alusta lähtien lääkä-
rillä on ollut mahdollisuus määrätä potilaalle kahden 
vuoden lääkehoito aiemman vuoden hoitoannoksen 
sijaan (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen 
määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen 16 ja 25 §:n muuttamisesta 347/2015). 
Pidentynyt lääkemääräyksen voimassaolo siirtää vas-
tuuta hoidon seurannasta paitsi potilaalle, myös ap-
teekille. Pitkäaikaislääkitystä saavat potilaat käyvät 
apteekissa kolmen kuukauden välein, joten apteekki 
olisi luonteva paikka lääkehoidon seurantaan. Jatkos-
sa apteekkien mahdollisuutta haastatella asiakasta 
tulisi hyödyntää paremmin osana lääkehoidon seu-
rantaa. Asiakkaan luvalla apteekit voisivat viestittää 
potilaan tilanteesta ja hoitotasapainosta suoraan lää-
kärille sähköisen reseptin viestikenttää hyödyntäen. 
Tämän tutkimuksen perusteella nykyisellään viesti-
kentän tekniset ominaisuudet rajoittavat sen käyttöä 
tässä tarkoituksessa.

Sähköisen reseptin oletettiin parantavan potilaan 
kokonaislääkityksen hallintaa, koska reseptit löyty-
vät keskitetystä reseptitietokannasta (HE 250/2006). 
Tämän tutkimuksen mukaan Reseptikeskusta ei hyö-
dynnetty potilaan kokonaislääkityksen hallinnassa ja 
arvioinnissa siinä määrin kuin se olisi mahdollista. 
Suomalaistutkimuksen mukaan syynä tähän voi ol-
la potilastietojärjestelmien ja reseptikeskuksen huo-

no integraatio, minkä vuoksi potilaan lääkitystieto ei 
ole ajan tasalla Reseptikeskuksessa (Kauppinen ym. 
2017).      

Vuoden 2015 lopusta lähtien potilailla on ollut 
mahdollista lähettää reseptien uudistamispyynnöt 
Omakannan kautta. Tämän tutkimuksen haastatte-
lut on tehty talvella 2015−2016, jolloin käytäntö oli 
vielä uusi. Oletettavasti käytäntö vähentää resepti-
en uudistamista apteekin kautta vähitellen. Potilai-
den Omakannan kautta lähetetyt uudistamispyynnöt 
muodostivat noin 10 prosenttia uudistamispyynnöis-
tä toiminnon käyttöönoton jälkeisen puolen vuoden 
aikana (Kanta 2018b). Vuonna 2017 vastaava osuus oli 
jo yli 20 prosenttia (Kanta 2018c).

Reseptien uudistaminen on monitahoinen proses-
si, joka vaatii yhteistyötä terveyskeskuksen, apteekki-
en ja potilaan kesken (Lillis ja Lord 2011, Swinglehurst 
ym. 2011, Garth ym. 2014, Grant ym. 2015). Tehok-
kaat ja toimivat käytännöt sekä yhteistyö ovat tär-
keitä tekijöitä lääkityspoikkeamien vähentämiseksi 
reseptien uudistamisessa (Lillis ja Lord 2011, Garth 
ym. 2014). Apteekkien ja terveyskeskuksen tulisikin 
sopia yhteisistä käytännöistä ja toimintaohjeista. Tä-
mä edellyttäisi säännöllisiä yhteisiä kokouksia, joissa 
keskusteltaisiin koetuista ongelmista ja tutustuttai-
siin toisten toimintatapoihin. Tärkeää olisi sopia esi-
merkiksi siitä, mitä lääkkeitä ei uudisteta lainakaan 
apteekin kautta ja mikä on apteekin rooli potilaan 
lääkehoidon seurannassa. 

Kaikkiin apteekkeihin sekä terveyskeskukseen tu-
lisi laatia myös omat toimintaohjeet uudistamiselle. 
Toimintayksikön johdon tulisi varmistua siitä, että 
ohjeet ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa. Resep-
tien uudistamiseen liittyvistä ohjeista ja toimintata-
voista tulisi myös viestiä potilaille vastaanotolla ja ap-
teekissa asioidessa, mutta esimerkiksi myös paikal-
lismedian ja sosiaalisen median kautta.

Tutkimuskysymyksen kannalta 24 haastattelua toi 
samoja näkökulmia esille, joten aineisto oli riittävä. 
Haastateltavat osallistuivat sähköisten reseptien uu-
distamiseen päivittäisessä työssään, joten heillä oli 
hyvä käsitys käytännöistä ja niiden toimivuudesta. 
Tulokset edustavat yhden kunnan käytäntöjä, joten 
niitä ei voi yleistää. Tutkimuksesta nousi kuitenkin 
esiin ongelmia, joita myös muut suomalaisten kun-
tien terveyskeskukset ja apteekit voivat tunnistaa. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Sähköisten reseptien uudistamiskäytännöt terveys-
keskuksessa ja apteekeissa olivat ajan myötä muotou-
tuneita rutiineja, joista ei ollut yhtenäisiä toiminta-
ohjeita. Sähköinen resepti tarjoaa mahdollisuuden 
lääkehoidon parempaan seurantaan, mutta sitä ei 
vielä hyödynnetä siinä määrin kuin se olisi mahdol-
lista. Reseptien uudistamisen liittyi ongelmia, jotka 
voisivat olla ratkaistavissa yhtenäisillä käytännöillä 
sekä sähköiseen reseptiin ja tietojärjestelmiin liitty-
villä parannuksilla. Terveyskeskuksen ja apteekkien 
välinen yhteistyö oli vähäistä ja keskittyi lähinnä uu-
distamiseen sekä yhteydenottoihin ongelmatilanteis-
sa. Yhteistyön lisääminen voisi parantaa monia käy-
täntöjä ja työskentelyä. 

SUMMARY

Electronic prescription renewal  
procedures – an interview study  
in a Finnish health center and  
pharmacies

Background
Cooperation between physicians and pharmacists 
has many positive impacts on patient care. However, 
cooperation between health centers and pharma-
cies in Finland is scarce and mainly focuses on pre-
scription renewing. While renewing prescriptions 
is inevitable in long-term medication, it adds to the 
workload of pharmacists, health center nurses and 
physicians. Renewal procedures have been dis-
cussed only in a small number of studies. The aim of 
this study was to describe the procedures for renew-
ing electronic prescriptions (ePrescriptions) and 
explore the benefits and problems that ePrescrip-
tions have brought to prescription renewing.  
Another aim was to explore the cooperation 
between pharmacies and health center. 

Methods 
Twenty-four interviews were conducted among 
pharmacists, physicians, nurses and receptionists in 
thirteen pharmacies and one health center in a Finn-
ish town during the winter of 2015-2016. All the inter-
views were tape-recorded, transcribed and themati-
cally analysed.

Results
ePrescription renewal is a complex process. Renew-
al procedures in the pharmacies and the health 
center had over the course of time become fixed 
routines with no common guidelines. The monitor-
ing of patients’ medication during the renewal pro-
cess varied depending on the medicine in question 
and the patient. Medication monitoring was mainly 
focused on the prevention of drug abuse. Prescrip-
tion renewal had become simple and quicker. How-
ever, the ePrescription renewal process involved 
problems in all stages, resulting from the absence of 
common guidelines, lack of time and the fact that the 
information systems were slow and not always easy 
to use. Cooperation and communication between 
the pharmacies and the health center was scarce 
and mainly focused on the process of prescription 
renewing and problems.

Conclusions
The study reveals that the procedures of prescrip-
tion renewal have become fixed routines over the 
course of the implementation process and have 
no common guidelines. The ePrescription system 
allows better control of patient medication, but this 
aspect is not utilized to its full potential. There are 
also problems at every stage of the renewal pro-
cess. However, these could be solved by introduc-
ing common and consistent guidelines. In addition, 
there is a need to further improve the usability of 
ePrescriptions and information systems.  There was 
little cooperation between the pharmacies and the 
health center — increasing cooperation and commu-
nication could improve many practices. 

Keywords: electronic prescription, ePrescription, 
prescription renewing, renewing procedures, health 
center, pharmacy
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SÄHKÖISTEN RESEPTIEN UUDISTAMINEN

Kuvaisitko, miten apteekissanne toimitaan, kun asiakas 
pyytää uudistamaan sähköisen reseptinsä?
• Mitä lääkkeitä uudistetaan, mitä ei uudisteta
• Miten lääkehoidon tilannetta kontrolloidaan
• Kirjoitetaanko sähköisen reseptin viestikenttään jotakin
• Milloin asiakas ohjataan vastaanotolle
• Miten palvelun hinta muodostuu
• Mitä jos uudistaminen on kiireellinen
• Seurataanko apteekista tehtyjen uudistamispyyntöjen käsittelyä  
  (pyyntöjen vanhenemista tai hylkäämistä)

Miten edellä kuvaamasi toimintatavat ovat muotoutuneet?
• Onko mietitty yhdessä apteekin sisällä
• Onko kirjallista toimintaohjetta vai perehdytetäänkö vain suullisesti
• Onko mietitty muiden apteekkien tai terveyskeskuksen kanssa

Mitä mieltä olet edellä kuvaamasi mallin toimivuudesta?
• Mitä etuja toimintatavoissa on
• Mitkä ovat toimintamallin ongelmakohdat
• Miten toimintatapoja tulisi kehittää

Millaisia yhteisiä (sovittuja) käytäntöjä apteekin ja terveyskeskuksen 
välillä on sähköisen reseptin uudistamiseen liittyen?
• Mitä lääkkeitä uudistetaan, mitä ei uudisteta
• Milloin asiakas ohjataan vastaanotolle
• Miten kiireelliset uusinnat hoidetaan

PAIKALLINEN YHTEISTYÖ

Onko apteekin ja terveyskeskuksen välillä jotain muuta (kuin uudistamiseen 
tai virhetilanteita koskevaa) sähköiseen reseptiin liittyvää yhteistyötä?

Miten sähköinen resepti on vaikuttanut yhteistyöhön terveyskeskuksen kanssa?
• Lisääntynyt, vähentynyt, muuttunut

Miten sähköinen resepti on vaikuttanut yhteistyöhön muiden apteekkien kanssa?

Miten apteekissanne hyödynnetään sähköisen reseptin viestikenttää?
• Onko asiaa ohjeistettu toimintaohjeessa

Miten lääkärit hyödyntävät sähköisen reseptin viestikenttää?

Miten viestikenttää voisi hyödyntää tulevaisuudessa?
• apteekissa
• terveyskeskuksessa

Miten alueenne apteekkien ja terveyskeskuksen välistä yhteistyötä pitäisi kehittää?

LIITE 1: Apteekkien haastattelurunko

TAUSTATIEDOT
• Kerro lyhyesti omasta työnkuvastasi sähköisten reseptien uudistamisessa?

UUDISTAMISEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT 
• Miten sähköiset reseptit tulevat teille uudistettavaksi? 
• Mitä sähköiselle reseptille tapahtuu sen jälkeen, kun uudistamispyyntö on saapunut? 
   Miten uudistamisprosessi etenee teillä käytännössä?
• Mitä tietoja hyödynnetään potilaan lääkehoidon seurannassa reseptejä uudistettaessa?
• Mitä ei uusita ilman kontrolleja? 
• Kuinka uudistamisen käytännöt ovat muuttuneet sähköisen reseptin käyttöönoton jälkeen?
• Kuinka työnjako on muuttunut sähköisen reseptin käyttöönoton jälkeen?
• Miten kuvaamasi uudistamiskäytännöt ovat terveysasemalla muodostuneet?
• Mitä mieltä olette sähköisen reseptien uudistamiskäytäntöjen toimivuudesta terveysasemallanne?

YHTEISTYÖ
• Minkälaista sähköiseen reseptiin liittyvää yhteistyötä apteekkien ja terveysasemien välillä on?
• Minkälaista viestintää terveysaseman ja apteekkien välillä tapahtuu?
• Miten sähköisten reseptien viestikenttää hyödynnetään terveysasemilla?
• Miten sähköisten reseptien viestikenttää hyödynnetään apteekissa?
• Miten sähköisten reseptien viestikenttää voisi hyödyntää? 
• Miten terveysasemien ja apteekkien välistä yhteistyötä tulisi kehittää? 
• Miten terveysasemien ja apteekkien välistä viestintää tulisi kehittää?

LIITE 2: Terveyskeskuksen haastattelurunko
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Suomessa oli vuonna 2017 pieniä korkeintaan 40 000 reseptiä toimittaneita pää- ja sivuapteek-
keja 302. Näiden apteekkien kannattavuus pohjautuu pääosin reseptilääkkeistä saataviin myyntituottoihin. 
Valtioneuvoston lääketaksa-asetuksella ja apteekkiverolla pyritään turvaamaan taloudelliset toimintaedelly-
tykset myös pienimmille apteekeille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pienten apteekki-
en apteekkarit ovat kartoittaneet haettavan apteekin taloudellista tilannetta, miten apteekin taloudellinen 
toteuma on vastannut odotuksia, mikä on pienten apteekkien apteekkareiden näkemys apteekkien tämän-
hetkisestä taloudellisesta tilanteesta ja miten apteekkarit näkevät mahdollisten apteekkitoimialaa koskevien 
muutosten vaikuttavan pienten apteekkien kannattavuuteen. 

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna pienten apteekkien 
apteekkareille (n=14) syksyllä 2017. Haastateltavat apteekkarit rekrytoitiin tavoitteellisella otannalla Suomen 
apteekeista, joiden reseptuuri vuonna 2016 oli alle 41 000. 

Tulokset: Valtaosa apteekkareista selvitti edelliseltä apteekkarilta haettavan apteekin taloustietoja. Puolel-
la apteekkareista apteekin taloudellinen toteuma vastasi ennakko-odotuksia hyvin ja puolella osittain tai ei 
ollenkaan. Valtaosa apteekkareista kertoi ansaitsevansa enemmän kuin proviisorina palkkatöissä, ja apteekit 
olivat pääosin kannattavia ja vakavaraisia. Apteekkarit olivat joutuneet tekemään sopeuttamistoimia, ja he 
eivät kokeneet saavansa riittävää korvausta tekemästään työmäärästä, lomien pitämättä jättämisestä, yrit-
täjäriskistä ja taloudellisesta vastuusta. Apteekkareiden näkemysten mukaan pienillä apteekeilla ei ole tule-
vaisuudessa enää taloudellisia toimintaedellytyksiä, jos apteekkivero poistetaan, lääketaksaan tehdään isoja 
muutoksia, itsehoitolääkkeiden myyminen sallitaan päivittäistavarakaupoissa tai apteekkien perustaminen 
vapautetaan ja niiden sijaintialueista luovutaan. Apteekkareiden mukaan myös apteekin lähiterveysaseman 
sulkeminen tai annosjakelukilpailutuksessa häviäminen saattavat viedä pieneltä apteekilta taloudelliset toi-
mintaedellytykset. 

Johtopäätökset: Tähän tutkimukseen osallistuneiden apteekkareiden mukaan pienten apteekkien toimin-
ta on edelleen pääosin kannattavaa, mutta se edellyttää tarkkaa taloudellista suunnittelua. Apteekin talou-
dellisen tilanteen selvittäminen ennen pienen apteekin hakemista oli tässä tutkimuksessa yleinen käytäntö 
ja pääasiassa taloudellinen toteuma vastasi odotuksia ainakin osittain. Mahdollisten apteekkijärjestelmän 
perusrakennemuutosten myötä nämä pienet apteekit saattavat joutua tekemään lisää sopeuttamistoimia tai 
lopettamaan toiminnan kannattamattomana.

Avainsanat: apteekki, apteekkarit, kokemukset, näkemykset, odotukset, kannattavuus, toimintaedellytykset, 
taloudellinen tilanne
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JOHDANTO
Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 812 apteekkitoi-
mipistettä, joista pieniä korkeintaan 40 000 reseptiä 
vuosittain toimittaneita pää- ja sivuapteekkeja oli 302 
(Suomen Apteekkariliitto 2018a). Apteekki on terve-
ydenhuollon toimija, mutta samalla myös liikeyritys, 
jonka toiminnan pitää olla kannattavaa (Sundell ja 
Harjula 2011). Apteekin toiminta liiketaloudellisesti 
kannattavana yrityksenä pohjautuu valtaosin lääk-
keistä saataviin myyntituottoihin (Suomen lääketilas-
to 2016). Vuonna 2016 yksityisten apteekkien myyn-
nistä 93 prosenttia tuli lääkkeistä ja 7 prosenttia ei-
lääkkeellisistä vapaan kaupan tuotteista. Apteekkari 
ei voi itse hinnoitella lääkkeitä, vaan lääkkeiden vä-
hittäismyyntihinnat ja lääkemyynnistä tuleva kate 
määräytyvät valtioneuvoston lääketaksa-asetuksen 
(713/2013) mukaisesti lääkkeen tukkuhinnan perus-
teella. Apteekkari ei voi myöskään ostotoiminnalla 
vaikuttaa lääkemyynnin katteeseen, koska apteekki ei 
saa lääkelain (395/2006) mukaan ottaa vastaan alen-
nuksia lääkeostoista. Apteekin tosiasiallinen lääkkei-
den myynnistä saama kate kuitenkin vaihtelee, koska 
apteekit maksavat vuosittain valtiolle progressiivises-
ti lääkemyynnin liikevaihdon perusteella määräyty-
vää apteekkiveroa (Apteekkiverolaki 770/2016). Ap-
teekkiverolla valtio leikkaa apteekkien tuloja ja tasaa 
erikokoisten apteekkien taloudellisia tuloksia. Ap-
teekkiveron ansiosta liikevaihdoltaan pieni apteekki 
saa samasta lääkkeestä suuremman myyntikatteen 
kuin iso apteekki. 

Apteekkari ei voi valita yritysmuotoa ja siten ve-
rotuksen avulla vaikuttaa tulokseen, vaan lääkela-
ki (395/1987) määrää, että apteekin yritysmuoto on 
toiminimi. Toiminimiyrityksessä apteekkari ei voi 
maksaa palkkaa itselleen, apteekissa työskentelevälle 
puolisolle tai alaikäisille lapsille, vaan apteekin tulos 
katsotaan apteekkarin palkaksi ja tulosta verotetaan 
suurelta osin ansiotulona progressiivisen tulovero-
tuksen mukaan (Karjalainen 2002, Keskuskauppaka-
mari 2008). Vain pieni osa apteekin tuloksesta vero-
tetaan pääomatulona, jonka määrä lasketaan osuu-
tena vuoden aikana maksetuista palkoista ja taseen 
nettovarallisuudesta. Apteekkarit maksavat veroa tu-
loksesta keskimäärin 45 prosenttia, myyntivoitosta 
yli 50 prosenttia (Suomen Apteekkariliitto 2016). Ve-
rotustiedoissa apteekkarin tulot eivät ole siten ver-
tailukelpoisia palkansaajan tai osakeyhtiömuodossa 
toimivan yrittäjän tuloihin. Apteekin liikevoiton on 
oltava suhteessa suurempi kuin yritysmuodossa, jossa 
yrittäjä voi nostaa itselleen palkkaa. Toiminimiyrityk-
sen tuloksen on riitettävä yrittäjätulon lisäksi korol-

listen lainojen lyhennyksiin, korvausinvestointeihin, 
voitonjakoon ja yrityksen toiminnan kehittämiseen 
(Räty 1991, Jussila 2006). 

Apteekkien toimittamien reseptien määrä on kas-
vanut vuodesta 2011 lähtien (Suomen lääketilasto 
2016). Reseptien määrä on kasvanut liikevaihtoa no-
peammin (Holm ym. 2013). Nykyisin apteekin resep-
tuuri ei välttämättä kerro apteekin kannattavuudesta 
(Holttinen 2011). Kaikissa reseptuuri- ja liikevaihto-
luokissa on hyvin menestyviä ja huonosti menestyviä, 
jopa tappiollisia apteekkeja. Apteekin menestymistä 
voidaan arvioida tarkastelemalla tuloslaskelman eriä 
sekä kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksu-
valmiuteen liittyvien tunnuslukujen avulla (Niska-
vaara 2010, Sundell ja Harjula 2011). 

Apteekkien kannattavuutta on tutkittu melko vä-
hän. Pienten apteekkien (reseptuuri alle 25 000/vuo-
si) kannattavuutta ja yhteiskunnan toimien vaiku-
tusta pienten apteekkien toimintaedellytyksiin on 
selvitetty vuonna 1999 tutkimuksessa, joka perustui 
apteekkarien apteekkimaksun määrittämistä varten 
silloiselle Lääkelaitokselle lähettämiin taloustietoi-
hin (Lindqvist ym. 2000). Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea on selvittänyt apteekkien 
taloudellisen tilan kehittymistä seitsemässä apteek-
kien tilinpäätösanalyysissä, jotka on laadittu apteek-
kien Fimealle apteekkimaksun määräytymistä var-
ten lähettämien taloustietojen pohjalta (Taulukko 
1) (Mäntylä ym. 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015, Rei-
nikainen ym. 2017 ja 2018). Fimean tilinpäätösana-
lyysit on tehty ilman liiketoiminnan laajuuden raja-
usta, ja näistä analyysien tuloksista ei ole erotetta-
vissa pienten apteekkien taloudellisia tunnuslukuja 
muilta osin kuin liikevaihto, myynnin jakautuminen 
ja liikevoitto. 

Muita apteekkien kannattavuutta selvittäneitä tut-
kimuksia on julkaistu vähän (Granfelt 1989, Mähö-
nen 1997, Jussila 2006, Kuosa ym. 2007, Tynkkynen 
2011, Holm. ym. 2013, Suominen 2013). Tutkimuksis-
sa on keskitytty selvittämään apteekkitoimintaa kos-
kevien kehitysvaihtoehtojen taloudellista vaikutusta 
apteekeille, sivuapteekin ja erillisyhtiöiden kannat-
tavuutta, apteekin sijaintitekijöiden ja lisämyynnin 
merkitystä apteekin liiketoiminnalle, yrittäjätulon 
muodostumista sekä rekrytoinnin ja keskiostoksen 
muutoksen vaikutusta apteekin talouteen. Suomes-
sa pienten apteekkien apteekkareiden kokemuksia 
ja näkemyksiä pienten apteekkien taloudellisesta ti-
lanteesta ei ole aikaisemmin selvitetty laadullisella 
haastattelututkimuksella. Pienten apteekkien ap-
teekkareiden näkökulman tuntemisesta on hyötyä 

eri viranomaisille ja apteekkitoimialan kehittäjille 
pohdittaessa uudistusmenetelmiä, joilla myös pien-
ten apteekkien toimintaedellytykset pystytään tur-
vaamaan ja maankattava apteekkiverkko saadaan 
säilymään. Tämän tutkimuksen tuloksista on hyö-
tyä myös apteekin hakua suunnittelevan proviisorin 
päätöksenteossa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten 
pienten apteekkien apteekkarit ovat ennen apteekin 
hakemista kartoittaneet haettavan apteekin taloudel-
lista tilannetta ja miten apteekin taloudellinen toteu-
ma on vastannut odotuksia. Lisäksi tavoitteena oli 
selvittää, mikä on pienten apteekkien apteekkareiden 
näkemys apteekkien tämänhetkisestä taloudellisesta 
tilanteesta ja miten apteekkarit näkevät mahdollisten 
apteekkitoimialaa koskevien muutosten vaikuttavan 
pienten apteekkien kannattavuuteen. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Haastateltavat ja haastateltavien rekrytointi
Tutkimuksessa käytettiin tavoitteellista otantaa 
(purposive sampling) (Hämeen-Anttila ja Kataja-
vuori 2008a). Otannassa olivat mukana kaikki Suo-
men pääapteekit, joiden reseptuuri vuonna 2016 oli 
alle 41 000. Näitä pääapteekkeja oli 138 ja näiden ap-
teekkien arvioitiin vastaavan reseptuuriltaan ja liike-
vaihdoltaan Lindqvistin ym. (2000) otoksen pieniä 
apteekkeja. Apteekit ja apteekkarit 2016 -julkaisusta 
saataviin apteekkarien henkilökohtaisiin sähköpos-
tiosoitteisiin lähetettiin haastattelupyyntö ja saate-
kirje, jossa tiedusteltiin halukkuutta osallistua tutki-
mukseen. Vastausajaksi annettiin kaksi viikkoa. Tut-
kimukseen mukaan ilmoittautuneille apteekkareille 
lähetettiin sähköpostiviesti haastatteluaikojen sopi-
miseksi. Yksi haastattelu peruuntui, kun apteekkari 
perui sovitun haastatteluajan työkiireisiin vedoten 
ja tutkija (ET) ja haastateltava eivät löytäneet lähivii-
koille uutta haastatteluaikaa. Aineiston riittävyys var-
mistettiin saturaatioperiaatteella (Hirsjärvi ja Hurme 
2009, Tuomi ja Sarajärvi 2018a). Aineisto katsottiin 
saturoituneeksi, eli aineiston keruu lopetettiin, kun 
haastatteluissa ei tullut enää esille tutkimuskysymys-
ten kannalta uutta tietoa tai uusia näkökulmia. 

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua teema-
haastattelua, koska se soveltuu kvantitatiivista tut-
kimusmenetelmää paremmin silloin, kun aiheesta 
on vain vähän etukäteistutkimustietoa ja tavoitteena 
on selvittää kohderyhmän henkilöiden näkemyksiä 
ja kokemuksia valitusta aiheesta (Hämeen-Anttila ja 

Katajavuori 2008a, Hirsjärvi ja Hurme 2009). Haas-
tatteluita varten laadittiin haastattelurunko tutki-
muksen tavoitteisiin perustuen, apteekin taloustee-
man pohjalta. Haastattelurunko sisälsi viisi teemaa 
ja 57 apukysymystä, joista tässä artikkelissa kuvataan 
neljän teeman- ja 21 kysymyksen (Liite 1) tulokset. 
Teemat olivat: apteekin koko ja sijainti; taloustietoi-
hin perehtyminen, taloudelliset odotukset ja talou-
dellinen toteuma vs. odotukset; apteekkitoiminnan 
yleiset periaatteet pienten apteekkien näkökulmas-
ta; yhteiskunnan toimien vaikutus pienten apteek-
kien toimintaedellytyksiin. Teemarunko pilotoitiin 
(Hirsjärvi ja Hurme 2009, Hämeen-Anttila ja Kata-
javuori 2008a) yhdessä haastattelussa. Pilotoinnissa 
testattiin haastattelurungon toimivuus ja pystyttiin 
arvioimaan haastattelun pituus. Pilottihaastattelun 
perusteella teemarunkoon ei tehty muutoksia ja pi-
lottihaastattelu sisällytettiin aineistoon.

Ennen haastatteluja apteekkareille lähetettiin 
haastattelurunko, jotta haastateltavat pystyivät etu-
käteen orientoitumaan haastatteluun. Haastattelut 
teki tutkija ET, ja ne nauhoitettiin osallistujien lu-
valla. Haastatteluista kymmenen tehtiin puhelimit-
se, kolme Skype for Business -ohjelman välityksellä 
ja yksi haastateltavan apteekkarin apteekissa. Haas-
tattelut tehtiin syys–lokakuussa 2017. Haastattelut 
kestivät keskimäärin 1 tunti 15 minuuttia (vaihtelu 
54 minuuttia–2 tuntia).

Aineiston analysointi
Tutkija ET litteroi nauhoitukset sanasta sanaan 
Word-tekstinkäsittelyohjelmalla ja analysoi aineis-
ton laadullisella sisällönanalyysillä, jossa hyödynnet-
tiin kvantifiointia ja taulukointia (Hämeen-Anttila ja 
Katajavuori 2008b, Tuomi ja Sarajärvi 2018b). Yhden 
haastattelun litterointiin meni aikaa noin 4,5–8 tun-
tia. Litteroidun materiaalin pituus oli 113 sivua (font-
tikoko 10, riviväli 1). Haastattelujen lukemisen jälkeen 
analysoinnissa luotiin koodausrunko, jonka avulla 
eri haastatteluissa esille tulleet käsitykset ja ajatuk-
set koottiin taulukkoon saman tutkimuskysymyksen 
alle. Analyysiyksikkönä käytettiin yksittäistä sanaa, 
lausetta tai lausejoukkoa. Yksikön sisältö pelkistet-
tiin kuvaamaan koko yksikköä. Pelkistyksistä pyrit-
tiin etsimään yhtäläisyyksiä ja tarkasteltiin myös, mi-
tä poikkeuksia aineistossa on. Saman aihealueen pel-
kistykset ryhmiteltiin omiksi alaluokiksi ja alaluokat 
tiivistettiin edelleen yläluokaksi. Esimerkki aineiston 
luokittelusta on esitetty taulukossa 2 tutkimuskysy-
myksestä, millaisena koet apteekkiveron merkityksen 
pienelle apteekille.
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Taulukko 1. Kooste Fimean julkaisemista tilinpäätösanalyysien taloustiedoista vuosilta 2008–2016.

Apteekkien  
tilinpäätösanalyysi
(esitetyn taloustiedon 
vuosi)

Reinikainen ym. 2018

(2016)

Reinikainen ym. 2017

(2015) 

Mäntylä ym. 2015

(2014)

Mäntylä ym. 2014

 
(2013)

Mäntylä ym. 2013

(2012)

Mäntylä ym. 2012

(2011)

Mäntylä ym. 2011

(2010)

Liikevoitto ennen 
satunnaisia eriä, 
ka. (t€), 
< 2,5 M€ lv.  
ryhmässä,  
(vaihteluväli)

159,0
(-193,0–429,0)

(n=195)

144,0
(-230,0–431,0)

(n=195)

146,0
(-261,0–533,0)

(n=203)

142,0
(-259,0–413,0)

(n=202)

141,0
(-197,0–479,0)

(n=186)

141,0
(-156,0–329,0)

(n=213)

146,0
(-29,0–520,0)

(n=220)

Henkilöstökulut  
osuus lv:sta (%)

12,8 

(n=592)

13,0 

(n=592)

13,2 

(n=592)

13,6 

(n=592)

-

-

-

Toimitilakulut  
keskim. lv:sta (%)

1,6 

(n=592)

1,6 

(n=592)

1,6 

(n=592)

1,6

(n=592)

1,5 

(n=606)

1,5 

(n=606)

1,5 

(n=606)

Muut liike- 
toiminnan  
kulut keskim.  
lv:sta (%)

3,6

(n=592)

3,7

(n=592)

3,8

(n=592)

3,8 

(n=592)

3,7 

(n=606)

4,1 

(n=606)

3,9 

(n=606)

Heikosti kannattavien 
apteekkien lukumäärä, 
liikevoitto ennen satun-
naisia eriä < 84 000 € 
2008–2014 ja 
< 86 000 € 2015–2016

39 ja 7 tappiollista 
apteekkia

(n=549)

38 ja näistä 87 % 
kaupunkialueella, 
7 tappiollista apteekkia  

(n=532)

35 ja näistä 80 % 
kaupunkien keskustoissa

(n=550)

46 ja näistä 74 % 
kaupunkien keskustoissa

(n=546)

45 ja näistä 82 % 
kaupunkien keskustoissa

(n=532)

45 ja näistä 67 % kaupun-
kien keskustoissa ja toi-
sen apteekin lähellä. Suu-
remmat toimitilavuokrat, 
palkkakulut ja muut liike-
toiminnan kulut vs. saman 
lv. ryhmään kuuluvilla kes-
kimäärin. (n=523)

28 (2008; n=531), 40 
(2009; n=544), 45 (2010; 
n=549) ja näistä 78–89 % 
kaupunkien keskustoissa 
ja toisen apteekin lähellä. 
Suuremmat toimitilavuok-
rat, palkkakulut ja muut 
liiketoiminnan kulut vs. 
saman lv. ryhmään kuulu-
villa keskimäärin. 3 %:lla 
pidemmän aikavälin kan-
nattavuusongelmia.

Apteekkien osuus 
(%), joilla omavaraisuus-
astea hyvä/ 
tyydyttävä/heikko

43/29/29

(n=84)

41/23/35

(n=84)

49/18/33

(n=84)

55/14/31 

(n=84)

58/11/31

(n=108)

50/22/29
(n=604)

-

Suhteellinen 
velkaantuneisuusb

Kaikilla hyvä

(n=84)

Kaikilla hyvä 

(n=84)

Kaikilla hyvä

(n=84)

Kaikilla hyvä

(n=84)

Kaikilla hyvä

(n=108)

-

-

Apteekkien osuus (%),  
joilla maksuvalmius,  
Current ratioc hyvä/ 
tyydyttävä/heikko

35/58/7

(n=84)

28/58/14

(n=84)

39/48/13

(n=84)

49/39/12

(n=84)

49/37/10

(n=108)

-

-

ka = keskiarvo
t€ = tuhatta euroa
M€ = miljoonaa euroa
lv = liikevaihto
- = Tietoa ei ole saatavilla.
a = Oman pääoman suhteellinen osuus taseen loppusummasta; > 40 % = hyvä, 20–40 % = tyydyttävä, < 20 % = heikko
b = Apteekin velkojen suhde toiminnan laajuuteen; < 40 % = hyvä, 40–80 % = tyydyttävä, > 80 % = heikko
c = Vaihtuvien vastaavien suhde lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan; > 2 = hyvä, 1–2 = tyydyttävä, < 1 = heikko
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TULOKSET
Taustatiedot
Haastatteluihin osallistui 14 apteekkaria, joilla oli 
vaihteleva määrä työkokemusta pienen apteekin ap-
teekkariudesta (vaihteluväli 1 v 1 kk–12 v 8 kk) (Tau-
lukko 3). Haastateltujen apteekkareiden apteekit 
sijaitsivat eri puolilla Suomea. Tutkimukseen osal-
listuneiden pääapteekkien reseptuuri vaihteli välillä 
20 000–37 000 reseptiä/vuosi. Neljällä apteekkarilla 
oli vähintään yksi sivuapteekki.

Haettavan apteekin taloudellisen tilan selvittä-
minen ja taloudellinen toteuma 
Valtaosa haastatelluista apteekkareista (9/14) kertoi 
selvittäneensä edelliseltä apteekkarilta haettavan ap-
teekin henkilöstömäärän ja -rakenteen sekä apteekin 
taloustietoja, kuten palkkojen osuuden liikevaihdos-
ta, myynti- ja käyttökatteen, liikevaihdon, myynnin 
jakautumisen, vuokran, varastonarvon, ja sen, ansait-
seeko apteekkari vähintään proviisorin palkan. Osa 
näistä taloustietoja selvittäneistä apteekkareista mai-
nitsi kysyneensä edelliseltä apteekkarilta myös, on-
ko apteekilla annosjakelua tai robottia, mikä apteek-
kijärjestelmä apteekissa on käytössä, apteekin auki-
oloajat, onko tiedossa mahdollisia muutoksia aptee-
kin toimintaympäristöön ja miten väestörakenne on 
kehittynyt paikkakunnalla. Yksi apteekkari toi esille, 
että hän oli selvittänyt myös apteekin toimintaym-
päristöä tarkemmin. Samoin yksi apteekkari kertoi 
selvittäneensä verokalenterista, kuinka paljon edel-
täneellä apteekkarilla oli verotettavia tuloja. 

”Mulla oli semmonen periaate, kun mä hain apteek-
kia, että mä tuota soittelin aina näille jokaiselle apteek-
karille ja mulla oli…tämmönen apteekkikysely apteek-
kihakua varten eli se apteekin nimi, sitten mä kysyin re-
septuuria, onko se reseptiapteekki vai sitten onko siinä 
huomattava vapaakaupan ja käsikaupan myynti. Sit-
ten liikevaihtoa kyselin, varaston kokoa euromääräises-
ti, onko robottia, onko annosjakelua. Sitten henkilökun-
nan rakennetta…mikä apteekkijärjestelmä salix/maxx/
joku muu, kiinteistö kuka omistaa, onko vuokralla vai 
omistaako ite…Kysyin lähintä terveysasemaa, ja onko 
tulossa muutoksia sellaseen. Onko kuntaliitoksia odo-
tettavissa siihen apteekkiin, jota mä haen ja…väestöra-
kenteen kehittyminen…Sitten mä kysyin…saako provii-
sorin palkkaa varsinkin, jos oli tämmönen pieni apteekki 
kysymyksessä…Se ei oo pelkästään, että sä kysyt nää ja 
saat faktat niin kun apteekin hakijana, vaan…yleensä 
se on apteekkari, joka sun kanssa keskustelee, niin saat 
vähän tuntumaa siihen minkälainen henkilö sulla on 
siellä…” (apteekkari 1–2 v.)

Runsas puolet taloustietoja selvittäneistä apteekka-
reista (5/9) toi esille, että he olivat hyötyneet selvittä-
mistään ennakkotiedoista. Yksi apteekkari kertoi, et-
tä ennakkotiedoista näki, että apteekin toiminta on 
kannattavaa, jos ei tule yllättäviä muutoksia. Samoin 
yksi apteekkareista mainitsi, että ennakkotietojen pe-
rusteella hän lähti suunnittelemaan apteekin muutos-
prosessia ja apteekin siirtoa toiseen liiketilaan. Yksi 
apteekkari kertoi, että edeltäneen apteekkarin kanssa 
käydyssä keskustelussa sai käsityksen edeltäneen ap-
teekkarin persoonallisuudesta, mikä auttoi tulevan 
apteekkikauppatilanteen suunnittelussa ja apteekki-
kauppiaan valinnassa. Lisäksi yksi apteekkari toi esil-
le, että ennakkotaloustiedot auttoivat hahmottamaan, 
minkä verran apteekkikauppaa varten tarvitsee ulko-
puolista rahoitusta ja saako lainaa riittävästi. Vain kak-
si apteekkaria kertoi, että ennakkotaloustiedoista ei ol-
lut hyötyä. Näistä toinen apteekkari kertoi syyksi, että 
hänellä ei ollut käytössä apteekin kannattavuutta ku-
vaavia vertailulukuja ja toinen apteekkareista mainitsi, 
että talousluvut eivät olleet luotettavia.

Puolet haastatelluista apteekkareista (7/14) oli 
asettanut taloudellisia kriteerejä haettavalle aptee-
kille. Vajaa kolmasosa apteekkareista (4/14) kertoi 
asettaneensa kriteeriksi vähintään proviisorin pal-
kan ja yksi vähintään pientä apteekkia hoitavan far-
maseutin palkan. Muita taloudellisia kriteerejä oli-
vat, että apteekki on hyvin hoidettu (1/14), apteekki 
ei ole tappiollinen (1/14) ja että apteekissa on myös 
muita työntekijöitä eikä apteekkari joudu työsken-
telemään yksin (2/14).  

Puolet haastatelluista apteekkareista (7/14) kertoi 
apteekin taloudellisen toteuman vastaavan ennakko-
odotuksia hyvin. Nämä apteekkarit olivat myös tyy-
tyväisiä apteekin tämänhetkiseen kannattavuuteen. 
Apteekkarit, joiden apteekin taloudellinen toteuma 
ei vastannut ennakko-odotuksia (4/14) tai vastasi vain 
osittain (3/14), kertoivat syiksi toimintaympäristössä 
tapahtuneet muutokset, kuten palvelujen karkaami-
sen seutukuntakeskuksiin ja paikkakunnan lääkäri-
palvelujen vähenemisen tai poismuuttamisen, joihin 
omalla työpanoksella ei ole pystynyt vaikuttamaan 
(2/14). Pari apteekkaria (2/14) kertoi yllättyneensä, et-
tä apteekin kehittämiseen ei jää rahaa, jos apteekin 
tuloksesta vähentää oman palkan. Toinen näistä ap-
teekkareista mainitsi lisäksi, että hän ei ole pystynyt 
toteuttamaan apteekin remontti- ja atk-investointe-
ja, ei pelkästään taloudellisista syistä vaan useamman 
toimipisteen henkilökunnan kouluttamiseen tarvit-
tavien resurssien puutteen vuoksi. Muutama apteek-
kari kertoi myös, että apteekkiremontin toteuttami-

Alkuperäinen ilmaisu

”…tämmösen pienen apteekin 
kannattavuus lopahtas välittö-
mästi…se on aika helppokin las-
kee sillä tavalla, että jos vaikka 
maksettais tällä hetkellä apteekin 
lääkemyynnistä…esimerkiksi 3 % 
apteekkimaksua ja sit se [apteek-
kivero], poistuis …ja lääkkeiden 
hinnat putois vaikka 6,5 %, joka 
on suunnilleen toi keskiarvo 
[apteekkiverosta], niin se ois 3 % 
samantien pois tosta lääkemyyn-
nin katteesta. Ja se olis ihan jär-
jetöntä touhua, koska Suomessa-
han on niin kun pyritty siihen, että 
tää apteekkisaatavuus olis myös 
näillä syrjäseuduilla ja tällä taval-
la se nyt sit tuhottais ihan koko-
naan.” (apteekkari 1–2 v.)

”…se [apteekkivero] on välttä-
mätön paha, jos se poistettais ja 
hintoja laskettais sen mukaan, 
niin sehän kolahtais mulla nimen-
omaan erittäin hankalasti…jos…
lääkkeiden…tukkuhintoja lasket-
tais se 9 % vai mitä nyt ne sitten 
on kaavaillut…niin varmasti se 
55 000 olis meidän…suoraan 
tuloksesta pois…se olis niin huo-
no juttu että mä joutusin varmaan 
toisenkin farmaseutin puolitta-
maan.” (apteekkari yli 5 v.)

”…koska mulla on sivuapteek-
ki ja mun sivuapteekki on just 
sen kokoinen, että siitä nippa 
nappa menee apteekkiveroa 
elikkä mä maksan hyvin vähän 
apteekkiveroa…Näissä ennus-
teissa on 27 000 euroa, mutta 
mä laskin…jos…mulla olis tän 
kokonen apteekki yks apteekki…
mun apteekkivero ois 97 000 
euroa, että toi kyllä se iso sum-
ma varmasti on näille, ketkä 
joutuu maksamaan sen normi-
taulukkosysteemin mukaan. Toi 
sivuapteekki helpottaa ja oikeen 
kokonen sivuapteekki…” (apteek-
kari yli 5 v.)

”…kun on kolminkertaiset kulut, 
että totta kai, kun on kolminker-
taiset vuokrat ja henkilökunnan 
hallinta ja kaikki tällasta paljon 
vaikeampaa, mutta sitä onneksi 
apteekkimaksu jonkun verran 
kompensoi, mutta se yhdistetty-
nä tähän jatkuvaan näivettymi-
seen, niin on hankala yhdistel-
mä.” (apteekkari 3–5 v.)

Taulukko 2. Esimerkki tutkimusaineiston luokittelusta (hakasuluissa keskustelun konteksti). 

Pelkistetty ilmaisu

Pienten apteekkien kannat-
tavuus lopahtaisi, jos apteek-
kivero poistettaisiin ja lääk-
keiden hintoja alennettaisiin 
keskimääräisellä apteekkive-
roprosentilla, tuhoaisi syrjä-
seutujen apteekkipalvelut

Apteekkiveron poistaminen 
aiheuttaisi farmaseutin työajan 
lyhentämisen

Oikean kokoinen sivuapteek-
ki helpottaa maksettavaa 
apteekkiveron määrää

Kahden sivuapteekin ylläpi-
täminen aiheuttaa kolminker-
taiset kulut, kolminkertaiset 
vuokrat, mitä apteekkivero 
kompensoi jonkun verran

Ryhmittely

Alaluokka

Apteekkiveron poista-
minen johtaisi pienten 
apteekkien toiminnan lop-
pumiseen (10/14)

Apteekkiveron poistami-
nen aiheuttaisi sopeutta-
mistoimia (3/14)

Apteekkivero turvaa sivu-
apteekin/- apteekkien toi-
mintaedellytyksen (4/14)

Sivuapteekkivähennykse-
nä saatu apteekkiveron 
alenema ei täysin kompen-
soi sivuapteekin kiinteitä 
kuluja (2/14)

Yläluokka

Apteekkiverolla on 
suuri merkitys pien-
ten apteekkien kan-
nattavuuteen (12/14)
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nen tulorahoituksella aiheutti maksuvalmiusongel-
man (2/14) ja lainan maksamiseen meni enemmän 
aikaa kuin oli ajatellut (2/14). Yksi taloudelliseen to-
teumaan tyytymättömistä apteekkareista kertoi syyk-
si henkilökohtaisten kulujen kasvamisen, kun pitkän 
työmatkan takia oli hankittava toinen auto ja polt-
toainekulut kasvoivat sekä perheen asumismenot 
nousivat kahdella eri paikkakunnalla asumisen takia.  

”No sanotaan näin, että en mä odottanut mitään 
kultakaivosta, että ei täs sillai pääse rikastumaan. Mutta 
tosiaan, että oli laskelmat siitä, että saan sen proviiso-
rin palkan ja sitten jää vielä pikkasen apteekin kehittä-
miseen. Se on sit ollu vähän yllätys, että oikeesti siihen 
kehittämiseen ei jää niin kun, jos sieltä ottaa sen oman 
palkan pois, niin ei kauheesti pysty kyllä investoimaan 
eikä mitään isoja kehityssuunnitelmia pysty tai kanna-
takkaan tehdä.” (apteekkari 3–5 v.)

”Odotukset oli tietysti sillä lailla, että lasku pääs-
tään taittamaan, kun on kova henkilökohtainen pa-
nos, ja kun erinomaisen johtamisen pistää siihen mu-
kaan, niin pärjätään mukavasti, mutta toteuma ei ole 
ollut sen mukainen. Eli kyllä se valitettavasti nää toi-
mintaympäristöt niin merkitsee jatkuvaa kuihtumista ja 
oikeestaan sillä ei oo kauheestaan väliä mitä tekee. Vaik-
ka kuinka hyvin tekisi, niin…realiteetteja ei saa muuksi 
muutettua tässä asiassa. Mutta en nyt siitä huolimatta 
valita, että siitä huolimatta olen tyytyväinen yrittäjänä 
olooni, ja jos ei kelpaa niin voinhan mä hakea muualle 
määrätyn ajan päästä. Mutta täytyy niin kun myöntää 
tässä asiassa että 5–10 vuoden päästä näkymä pelottaa.” 
(apteekkari 3–5 v.)

Apteekkien taloudellinen tilanne ja apteekkijär-
jestelmän perusrakennemuutosten vaikutukset
Valtaosa haastateltavista apteekkareista (9/14) kertoi 
ansaitsevansa paremmin pienen apteekin apteekka-
rina kuin proviisorina toisen apteekin palvelukses-
sa, mutta kaksi ansaitsi vain saman verran kuin pro-
viisorina ja yksi haastatelluista apteekkareista kertoi 
ansaitsevansa jopa selkeästi vähemmän kuin osa-ai-
kaisena proviisorina palkkatöissä. Pienen apteekin 
apteekkarina työmäärän kerrottiin olevan kuitenkin 
selkeästi isompi (9/14) ja vastuut ovat erilaiset (4/14) 
kuin proviisorina. Apteekkarin on myös otettava yrit-
täjäriski (2/14) ja lyhennettävä omasta tuloksesta ap-
teekin velat (3/14) ja tehtävä apteekin investoinnit 
(2/14). Lisäksi valtaosa apteekkareista (9/14) toi esil-
le, että he olivat pystyneet pitämään lomaa huomat-
tavasti vähemmän kuin toisen apteekin palvelukses-
sa proviisorina.  

”No… kyllähän mä ansaitsen tästä paremmin ja kyl-
lähän mä teen enemmän töitäkin ja onhan mulla eri-
laiset vastuut tässä. Ja täs niin kun kaikilta osin tässä 
laitetaan oma tota niin…likoon et mä oon tän apteekin 
keulakuva ja ihmiset tunnistaa mut täällä ja mä asun 
vielä tässä…niin mä vastaan omalla vapaa-ajan käy-
töksellä edustan koko ajan apteekkia…Lisäks mulla on 
rahat kiinni tässä ja tota kaikki riskit olemassa tähän. 
Et sit jos mä epäonnistun tässä, niin en mä sit vaan niin 
se on mun itsestä kiinni miten mä hoidan tän lähtisin 
hakemaan duunia jostain muualta, mutta tässä se ei ole 
niin yksinkertaista. Eli riski ja kaikki tää niin lisättynä 
vastuut ynnä muut ja suhteutettuna sitten proviisorin 

Taulukko 3. Tutkimuksessa haastateltujen apteekkareiden (n=14) ja heidän apteekkiensa taustatiedot 
sekä apteekkareiden kertomat tiedot apteekkiensa vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. 

- = Tietoa ei ole saatavilla.
a = Oman pääoman suhteellinen osuus taseen loppusummasta; > 40 % = hyvä, 20–40 % = tyydyttävä, < 20 % = heikko
b = Apteekin velkojen suhde toiminnan laajuuteen; < 40 % = hyvä, 40–80 % = tyydyttävä, > 80 % = heikko
c = Vaihtuvien vastaavien suhde lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan; > 2 = hyvä, 1–2 = tyydyttävä, < 1 = heikko
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Toteutetut sopeuttamistoimet (12/14 apteekkaria) 
Ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja karsittu, kuten markkinointikuluja (6/14; H1, H3, H4, H7, H10, H12)
Henkilökuntaa irtisanottu tuotannollis-taloudellisin syin (4/14; H2, H6, H10, H14)
Henkilökunnan työaikaa lyhennetty (3/14; H2, H6, H14)
Ulkopuolinen siivousfirma irtisanottu (3/14; H2, H5, H11)
Henkilökuntaa lomautettu (2/14; H6, H14)
Määräaikaista työsopimusta ei jatkettu (2/14; H8, H14)
Vuokrahenkilökuntaa ei enää käytetä (2/14; H5, H11)
Farmaseutti lainattu toiseen apteekkiin (1/14; H2)
Äitiysloman sijaista ei otettu (1/14; H8)
Apteekin aukioloaikoja supistettu (1/14; H14)
Henkilökunnan lomarahoja vaihdettu vapaaksi (1/14; H14)

Ei toteutettuja sopeuttamistoimia (2/14 apteekkaria)

Taulukko 4. Haastateltujen apteekkareiden (n=14; H1-H14) toteuttamat sopeuttamistoimet apteekin 
kannattavuuden parantamiseksi.
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palkkaan, niin sit se alkaa olla suunnilleen samaa luok-
kaa.” (apteekkari 1–2 v.)

Lähes kaikki haastatellut apteekkarit kertoivat, et-
tä he olivat joutuneet tekemään sopeuttamistoimia 
apteekin taloudellisten toimintaedellytysten turvaa-
miseksi (Taulukko 4). Näistä apteekkareista puolet 
oli toteuttanut vähintään kahta eri sopeuttamistoi-
mea. 

Apteekkiverolla koettiin olevan erittäin suuri 
merkitys pienen apteekin kannattavuudelle (12/14). 
Suurin osa apteekkareista (10/14) oli sitä mieltä, et-
tä apteekkiveron poistaminen ja lääkkeiden tukku-
hintojen alentaminen keskimääräisellä apteekki-
veroprosentilla ilman korvaavia toimenpiteitä joh-
taisi pienten apteekkien toiminnan loppumiseen. 
Muutama apteekkari (3/14) toi esille, että muutos 
johtaisi sopeuttamistoimena henkilökunnan irti-
sanomisiin.

Apteekkareista kaksi, joilla apteekin liikevaih-
to oli 0,9–1,0 M€, ei maksanut apteekkiveroa lain-
kaan. Toiset 1,0 M€ liikevaihtoluokkaan kuulu-
vat apteekit maksoivat apteekkiveroa keskimäärin 
5000 €. Liikevaihtoluokassa 1,3–1,5 M€ apteekki-
veroa maksettiin 26 000–36 000 € ja 1,6–2,0 M€ 
liikevaihtoluokassa 55 000–75 000 €. Liikevaihto-
luokkaan 2,0–2,3 M€ kuuluvat apteekit, joilla oli 
sivuapteekki/-apteekkeja, maksoivat apteekkive-
roa 27 000–49 000 €. Kaksi apteekkaria koki, et-
tä apteekkiveron määrää voisi vielä jonkin verran 
helpottaa alimmissa liikevaihtoluokissa, jotta tur-
vattaisiin pienten apteekkien toimintaedellytykset. 
Kaikki apteekkarit, joilla oli sivuapteekki/-apteek-
keja (4/14), kokivat, että apteekkiveron määrää alen-
tava sivuapteekkivähennys turvaa sivuapteekin/-
apteekkien taloudellisen toimintaedellytyksen. Si-
vuapteekkivähennyksen kautta saadun apteekki-
maksun määrän aleneman ei kuitenkaan katsottu 
kompensoivan sivuapteekista koituvia kiinteiden 
kustannusten lisäkuluja (2/14).

”No toki niin kun apteekkiverot…auttaa ylläpitä-
mään tota yleensäkin apteekkeja maaseudulla. Mut-
ta…se kun ei kuitenkaan ole positiivinen tuki vaan, että 
meiltä viedään pienistä apteekeista vähän vähemmän 
kun isoista, niin eihän se sillä lailla ole mitään yritystu-
kea…Tällä lääketaksalle siitä on nyt tottakai hyötyä ja 
jos tässä se vaikka poistettaisiin tai mulla olisi keskimää-
räinen apteekkimaksu, niin ei kyllä kovin kauaa noita 
apteekkeja pidettäis tai niissä tapahtuis hyvin merkittä-
viä muutoksia niin, että ne ois jotain R-kioskin kokoisia 
yhden työntekijän toimipisteitä…Apteekkimaksun muu-
tos yhdistettynä lääketaksan rukkaukseen ilman, että tä-

tä tasausta olis, niin olis todella, todella paha asia, että 
sitten jo miettis eläkepäiviä tai jotain muuta ja ois kyllä 
varmasti vaikea löytää yrittäjiä jollain aikajänteellä…” 
(apteekkari 3–5 v.)

Haastateltavat (13/14) olivat sitä mieltä, että itse-
hoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistava-
rakaupoissa heikentäisi pienen apteekin kannatta-
vuutta merkittävästi. Puolet haastateltavista (7/14) 
näki, että silloin pienellä apteekilla ei olisi enää ta-
loudellista toimintamahdollisuutta. Vajaa kolmasosa 
apteekkareista (4/14) toi esille, että pienellä apteekilla 
ei olisi taloudellista mahdollisuutta kilpailla itsehoi-
tolääkkeiden hinnoissa markettien ja isojen apteekki-
en kanssa. Tämän seurauksena asiakaskäyntien mää-
rän arvioitiin vähentyvän pienissä apteekeissa (3/14) ja 
yksi apteekkari arvioi, että myös pienten apteekkien 
reseptilääkemyynti laskisi. Vajaa puolet apteekkareis-
ta (5/14) toi esille, että itsehoitolääkkeiden myynnin 
vapauttaminen pakottaisi pienen apteekin karsimaan 
kuluja ja vähentämään farmaseuttisen henkilökun-
nan määrää. Kaksi apteekkaria arvioi, että sopeutta-
mistoimien seurauksena reseptilääkkeiden toimit-
tamiseenkaan ei olisi enää riittävästi henkilökuntaa. 
Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisen nähtiin 
vähentävän myös apteekin antamaa lääkeneuvontaa 
(2/14) ja vaarantavan potilasturvallisuutta (1/14). 

”…no jos niille [itsehoitolääkkeille] tapahtuu samal-
la lailla kuin nikotiinipurkalle niin eli 90 % myynti las-
kee, niin onhan se ihan, sehän on kuolinisku tän kokoi-
sille apteekeille tai…että ei tänne sit tarvita, että mä sit 
yksin pyöritän tätä. Eihän täällä niin kun ei voi, kun 
se on koko henkilöstö tota budjetin verran toi myynti.” 
(apteekkari 3–5 v.)

”…kyllä se apteekin merkitys on aika iso terveyden-
huollossa pelkästään jo neuvonnan osalta ja herra jestas, 
jos se loppuu ja vapautuu nuo itsehoitolääkkeet tuon-
ne, niin katastrofi tullee. Senhän Ruotsi jo näytti vähän 
mallia tuossa parasetamolin osalta pari vuotta sitten.” 
(apteekkari 1–2 v.)

Tutkimukseen osallistuneiden pienten apteekkien 
myynnistä valtaosa (ka. 92 %) muodostui lääkemyyn-
nistä. Puolet apteekkareista koki lääkkeiden hintoi-
hin ja katteisiin tehtävät lainsäädännölliset muutok-
set uhkaksi pienten apteekkien taloudellisille toimin-
taedellytyksille. Lisäksi muutama apteekkari (3/14) toi 
esille, että mahdolliset lisävelvoitteet apteekin lääke-
varaston osalta uhkaisi pienen apteekin taloudellista 
toimintakykyä.

”No tota nää on nyt tietysti, kun lääkkeiden katteet 
pienenee koko ajan ja näitä lääkesäästöjä, sanotaan nyt, 
että nyt eletään aika kädestä suuhun, että jos niin kun 

vielä tulee enemmän säästöjä, niin kyllä sit ei oo enää 
toimintaedellytyksiä…” (apteekkari 3–5 v.)

”…jos semmoseen hyvin laajamittaiseen velvoiteva-
rastointiin mennään, niin tän hetken lääkekatteilla se 
ei oo pienelle apteekille mahdollista tai on mahdollista, 
mutta sitten niitä pieniä apteekkeja ei enää kohta ole.” 
(apteekkari 1–2 v.)

Puolet haastatelluista apteekkareista (7/14) näki, 
että apteekkien perustamisen vapautuminen vaa-
rantaisi apteekkipalveluiden maantieteellisen saata-
vuuden. Osa oli sitä mieltä, että nykyisten pienten 
apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset lop-
puisivat (3/14) tai kannattavuus heikentyisi (4/14), 
jos apteekkien perustaminen vapautuisi. Yli puolet 
apteekkareista (10/14) toi esille, että maaseudulle ei 
tulisi uusia apteekkeja, vaan ne perustettaisiin vain 
parhaille liikepaikoille kaupunkien keskustoihin tai 
kauppakeskuksiin. Yksi apteekkari toi esille, että hän 
siirtäisi nykyisen apteekkinsa kaupungin keskustaan, 
jos apteekkien perustaminen vapautuisi. Muutama 
apteekkari (3/14) kertoi lopettavansa kannattamat-
tomat sivuapteekit, jos apteekkien perustaminen 
vapautuisi ja sivuapteekkien pitäminen ei olisi pa-
kollista. Muina seurauksina apteekkarit toivat esiin, 
että pienten kannattamattomien apteekkien määrä 
kasvaisi (3/14), pienten apteekkien toimitusvarmuus 
heikentyisi (2/14), perustamisen vapautuminen vai-
kuttaisi negatiivisesti apteekin aukioloaikoihin (1/14), 
pienellä apteekilla ei olisi enää mahdollisuutta inves-
toida (1/14), apteekit ketjuuntuisivat, kun isot aptee-
kit ostaisivat pienemmät apteekit (1/14) ja heti valmis-
tumisen jälkeen apteekkarina aloittavalta proviisoril-
ta puuttuisi ammatissa hankittu apteekkiliiketoimin-
nan osaaminen (1/14).

”…varmaan sitten hakeuduttais niille hyville pai-
koille ja vaikee sitten sanoa, miten tämmöiset pienet 
paikkakunnat, oisko sitten mieltä, että apteekkari sit-
ten aloittais sieltä pieneltä paikkakunnalta. Varmaan 
se tois haasteita kyllä tietyille paikkakunnille. Ja sitten 
toisaalta, kun aattelee, että jos heti pääsis alottamaan 
apteekkarina, niin ehkä siinä puuttus tiettyjä ammatissa 
saatuja kokemuksia, ja että eihän se ihan välttämättä 
oo niin yksinkertaista se apteekin pyörittäminen, että 
haluais ajatella, että aloitettais heti valmistumisen jäl-
keen apteekkarina.” (apteekkari yli 5 v.)

Terveysaseman tai lääkärikeskuksen säilyminen 
apteekin lähietäisyydellä koettiin erittäin tärkeäksi 
apteekin kannattavuudelle (9/14). Muutama haas-
tateltava (3/14) toi esille, että terveysaseman sulke-
minen johtaisi apteekin toimintaedellytysten lop-
pumiseen. Kaksi apteekkaria näki, että terveysase-

man lakkauttaminen aiheuttaisi sopeuttamistoimena 
henkilökunnan irtisanomisia. Yksi haastateltava oli 
joutunut lääkäripalvelujen poismuuttamisen takia 
tekemään isompia henkilöstömuutoksia, muun mu-
assa irtisanonut ja lomauttanut henkilökuntaa sekä 
lyhentänyt henkilökunnan työaikaa.  

”…suurempia uhkakuvia, mitä meillä oli, että jos ter-
veysasema tosta häipyy, niin sitten meille ei tuu enää yh-
tään reseptiä…Nyt oli heinäkuussa sulku, ensimmäisen 
kerran koko kuukauden sulku, niin se oli aivan kuollut se 
meidän heinäkuu. Niin se vaan niin kun jotenkin meil-
le valkeni, että …jos se terveysasema tosta häipyy, niin 
se on meille aika iso kuolinisku.” (apteekkari yli 5 v.)

Kaksi apteekkaria nosti esiin, että myös annosja-
kelukilpailutuksessa häviäminen vaarantaa pienen 
apteekin taloudellisia toimintaedellytyksiä (2/14). 
Heistä toinen oli joutunut tekemään sopeuttamis-
toimia, kun apteekki ei ollut pärjännyt annosjake-
lukilpailutuksessa ja annosjakeluasiakkaiden myös 
muu, annosjakelun ulkopuolisten lääkkeiden ja va-
paakaupan tuotteiden myynti oli annosjakelukilpai-
lutuksen myötä siirtynyt toiseen apteekkiin.  

”…annosjakelukilpailutuksen häviäminen voi olla 
pienelle apteekille kuolonisku. Usealla paikkakunnal-
la pieniä apteekkeja työllistää naapuripalvelutalojen 
asukkaiden lääkkeiden toimitukset. Jos ne häviää, jää 
apteekkari hoitamaan yksinään tiskiasiakkaita.” (ap-
teekkari 3–5 v.)

POHDINTA
Pienten apteekkien taloudellinen tilanne
Huolimatta lainsäädännöllisistä muutoksista: lääke-
vaihto (Lääkelaki 395/2003), nikotiinikorvaustuottei-
den myynnin vapauttaminen (Lääkelaki 395/2006), 
tukkuhintojen leikkaukset (Sairausvakuutuslaki 
885/2006 ja 885/2013), viitehintajärjestelmä (Lääke-
laki 395/2009), jotka ovat toteutuneet Lindqvistin 
ym. (2000) tutkimuksen jälkeen, vajaan 20 vuoden 
aikana, pienten apteekkien toiminta on tämän tut-
kimuksen mukaan edelleen pääosin kannattavaa ja 
valtaosa apteekkareista ansaitsee vähintään provii-
sorin palkan. Myös apteekkien tilinpäätösselvitys-
ten mukaan (Taulukko 1) pienimmissä alle 2,5 M€:n 
liikevaihtoluokissa apteekit ovat keskimääräisesti 
kannattavia. On kuitenkin havaittu sekä tässä että 
Lindqvistin ym. (2000) tutkimuksessa, että pienten 
apteekkien apteekkarit eivät koe saavansa riittävää 
ylityökorvausta ja lomaa he pystyvät pitämään vain 
lyhyinä jaksoina ja selkeästi vähemmän kuin provii-
sorina toisen apteekin palveluksessa. Jo aikaisemmin 
on havaittu myös se, että liikevaihdoltaan pienen ap-
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teekin tuloksesta vähennetyn korollisten lainojen ly-
hennyksen jälkeen apteekin kehittämisinvestointei-
hin ei jää rahaa tai isoja investointeja tehtäessä ap-
teekkari joutuu tinkimään voitonjaosta ja ansaitsee 
vähemmän kuin palkkatyössä proviisorina (Lindqvist 
ym. 2000, Jussila 2016). 

Samoin aikaisemmin on todettu, että samassa lii-
kevaihtoryhmässä apteekkien liikevoitto vaihtelee 
suuresti ja uransa alkuvuosina apteekkari voi ansai-
ta vähemmän kuin hänen palkkaamansa työntekijä ja 
pieni apteekki voi olla myös tappiollinen (Taulukko 1) 
(Lindqvist ym. 2000, Mäntylä ym. 2011, 2012, 2013, 
2014 ja 2015, Reinikainen ym. 2017 ja 2018). Tähän 
tutkimukseen osallistuneista apteekeista yksi oli teh-
nyt selkeästi tappiollista tulosta. Tämä saattaa johtua 
keskimääräistä suuremmista henkilöstö- ja toimitila-
kuluista, toimintaympäristössä tapahtuneista muu-
toksista (mm. kaupallisten toimijoiden sijaintimuu-
tokset ja lääkäriaseman poismuuttaminen), annosja-
keluasiakkaiden kilpailutuksessa häviämisestä ja sen 
myötä annosjakeluasiakkaiden menettämisestä sekä 
sijainnista kaupungissa toisten apteekkien läheisyy-
dessä. Näiden tekijöiden on annosjakelukilpailutuk-
sessa häviämistä lukuun ottamatta havaittu muissa-
kin tutkimuksissa vaikuttavan apteekin kannatta-
vuuteen (Apteekin valintaperusteet 2008, Suomen 
Apteekkariliitto 2010, Mäntylä ym. 2011, Tynkkynen 
2011, Mäntylä ym. 2012, 2013, 2014 ja 2015, Reinikai-
nen ym. 2017 ja 2018). 

Lisäksi tämän tutkimuksen havainnot apteekki-
en vakavaraisuudesta, omavaraisuusasteella arvioi-
tuna, ja kyvystä suoriutua lyhytaikaisista maksuvel-
voitteista vastaavat Fimean tilinpäätösselvitysten tu-
loksia (Taulukko 1) (Mäntylä ym. 2013 ja 2014, 2015, 
Reinikainen ym. 2017 ja 2018). Tässä tutkimuksessa 
osalla apteekeista oli heikko omavaraisuusaste, mikä 
saattaa johtua aloittavan yrittäjän pienestä omasta 
pääomasta, jolloin apteekkarin yksityisotot eli toimi-
nimen tililtä omaan käyttöön otetut euromäärät ovat 
olleet suuremmat kuin sijoitukset apteekin toimin-
taan tai apteekin voitto. Apteekkien maksuvalmiutta 
saattaa heikentää hetkellisesti Kela-tilitysten maksa-
minen apteekille seuraavan kuukauden puolella eri-
tyisesti, kun toimitetaan erityisen kalliita lääkkeitä, 
ja loppuvuodesta, jolloin asiakkaiden lääkeostot ovat 
tavanomaista suurempia Kelan lääkekaton täyttymi-
sen vuoksi ja tukun ostolaskut on kuitenkin makset-
tava normaalissa aikataulussa. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös muutamia 
eroavaisuuksia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna 
(Kuosa ym. 2007, Reinikainen ym. 2018). Apteekkien 

henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta (ka. 9,4 %) oli 
keskimääräisesti pienempi kuin Fimean selvitykses-
sä vuonna 2016 (Taulukko 1) (Reinikainen ym. 2018). 
Tämä saattaa johtua siitä, että pienissä apteekeissa on 
ollut tarve mitoittaa henkilöstöresurssit tarkkaan. Ap-
teekkarit kertoivat myös oman työpanoksen olevan 
todella suuri. Lisäksi he kertoivat taloudellisten toi-
mintaedellytysten heikentyneen, ja lähes kaikki olivat 
ryhtyneet kannattavuutta kompensoiviin toimenpi-
teisiin. Apteekkareista vajaa kolmasosa oli joutunut 
irtisanomaan henkilökuntaa, mikä poikkeaa vuoden 
2007 Apteekkarilehden kyselytutkimuksesta, jossa 
vain 4 prosenttia ilmoitti irtisanoneensa henkilökun-
taa (Kuosa ym. 2007). Apteekkarit näkivät myös, että 
pienten apteekkien taloudellinen tilanne tulee heik-
kenemään tulevaisuudessa edelleen. Apteekin kan-
nattavuus tulevaisuudessa huoletti apteekkareita, mi-
kä on todettu aiemminkin (Suomen Apteekkariliitto 
2010). Lisäksi tässä tutkimuksessa tehty havainto ap-
teekkien suhteellisesta velkaantuneisuudesta, joka oli 
valtaosalla apteekeista hyvällä tasolla mutta pienel-
lä osalla tyydyttävä tai heikko, poikkeaa viimeisim-
mästä Fimean tilinpäätösselvityksestä (Taulukko 1) 
(Reinikainen ym. 2018). Fimean analyysissä suhteel-
linen velkaantuneisuus oli kaikilla aineiston aptee-
keilla vuonna 2016 hyvä, ja näin apteekkien velkara-
site oli pieni kaikissa liikevaihtoryhmissä. Tässä tutki-
muksessa pienten apteekkien suuri velkarasite saattaa 
johtua apteekkarin uraa aloittavan yrittäjän suuresta 
velkamäärästä suhteessa liiketoiminnan laajuuteen.

Viranomaistoimien vaikutus kannattavuuteen
Apteekkien kannattavuuteen vaikuttavat hyvin voi-
makkaasti lainsäädännön muutokset (Martikainen 
ym. 2013, Tilastokeskus 1/2017). Lääkkeiden hintojen 
laskun ja myyntikatteiden pienentymisen on havait-
tu uhkaavan pienen reseptilääkemyyntipainotteisen 
apteekin kannattavuutta niin tässä kuin aikaisem-
missakin tutkimuksissa (Mähönen 1997, Lindqvist 
ym. 2000, Mäntylä ym. 2015, Reinikainen ym. 2017 
ja 2018). 

Aikaisemmin on havaittu myös, että itsehoito-
lääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakau-
passa aiheuttaisi pienelle apteekille isoja sopeutta-
mistoimia tai johtaisi pienten apteekkien toiminnan 
loppumiseen kannattamattomana (Mähönen 1997, 
Lindqvist ym. 2000). Apteekkarit ajattelivat, että ta-
loudellista pelivaraa löytyisi lähinnä henkilöstömää-
rän vähentämisestä tai henkilöstörakenteen muutta-
misesta alemman koulutustason suuntaan, mikä on 
tullut esille aiemminkin (Mähönen 1997). Apteekka-

rit kuitenkin kokivat, että pienen apteekin henkilös-
töresurssit ovat jo tällä hetkellä melko tiukat ja far-
maseuttisen henkilökunnan määrän vähentäminen 
nykyisestä uhkaisi reseptilääkkeiden toimittamista, 
mitä ei voida pitää terveyspolitiikan näkökulmas-
ta järkevänä. Pienillä apteekeilla ja erityisesti niissä 
aloittavilla apteekkareilla on todettu olevan kaikkein 
pienin taloudellinen pelivara (Mähönen 1997 ja Jus-
sila 2016). 

Haastatellut apteekkarit arvioivat myös, että ap-
teekkimaksun poistaminen ja lääkkeiden tukkuhin-
tojen alentaminen keskimääräisellä apteekkimaksu-
prosentilla ilman korvaavia toimenpiteitä saattaa pa-
himmassa tapauksessa johtaa pienten apteekkien toi-
minnan loppumiseen kannattamattomana, mikä on 
pysynyt ajan kuluessa muuttumattomana (Lindqvist 
ym. 2000). Lindqvistin ym. (2000) tutkimuksessa to-
dettiin, että tuolloin apteekkarin yrittäjäansio olisi 
useimmissa apteekeissa pienempi kuin farmaseutin 
vuosiansio ja rahaa investointeihin ja toiminnan ke-
hittämiseen ei jäisi käytännössä lainkaan. Jos pieniä 
apteekkeja ei enää tulevaisuudessa olisi, tarkoittai-
si se sitä, että myös apteekkipalveluiden saatavuus 
olisi uhattuna maaseudulla ja muilla syrjäisemmil-
lä alueilla.

Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheet
Laadullista tutkimusta arvioidaan uskottavuuden, 
siirrettävyyden ja vahvistuvuuden perusteella (Hä-
meen-Anttila ja Katajavuori 2008c). Uskottavuutta 
tässä tutkimuksessa tuki haastattelujen nauhoitus, 
aineiston litterointi sanasta sanaan ja haastattelijan 
tekemät lisäkysymykset, joilla haastattelija sai var-
mennettua tulkintansa oikeellisuuden. Lisäksi tä-
hän artikkeliin on otettu mukaan suoria lainauksia 
haastateltavien näkemyksistä, jotka lisäävät aineis-
tosta tehtyjen tulkintojen uskottavuutta. Analyysissä 
käytettiin aineiston luokittelua ja teemojen esiinty-
mistiheyksien laskemista sekä poikkeavien tapausten 
etsimistä, joita pidetään myös tutkimuksen luotetta-
vuutta lisäävinä tekijöinä. 

Haastateltavat valittiin tavoitteellisen otannan 
avulla, jotta haastateltaviksi saatiin pienten apteek-
kien apteekkareita, jotka pystyivät parhaiten kuvaa-
maan näkemyksiä ja kokemuksia pienten apteekki-
en kannattavuudesta. Haastateltujen apteekkareiden 
näkemykset, kokemukset ja käsitykset käsitellyistä 
teemoista ovat subjektiivisia eikä yleistettävyyden ta-
voittelu ole laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksen-
mukaista. Tutkimuskysymysten kannalta 14 haastat-
telua toi kuitenkin esiin samoja näkökulmia, minkä 

takia haastateltavien apteekkareiden määrän katsot-
tiin olevan riittävä. Tutkimukseen osallistuneet ap-
teekit edustivat reseptuuriltaan erikokoisia ja sivu-
apteekkien määrällään ja sijainnillaan erilaisia pieniä 
apteekkeja. Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyvin 
samansuuntaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa 
saadut tulokset pienten apteekkien kannattavuudes-
ta ja niistä tekijöistä, jotka turvaavat pienten apteek-
kien taloudelliset toimintaedellytykset (Mähönen 
1997, Lindqvist ym. 2000, Mäntylä ym. 2011, 2012, 
2013, 2014 ja 2015, Reinikainen ym. 2017 ja 2018), mi-
kä tukee tulosten luotettavuutta. 

Tämän tutkimuksen tuloksista on hyötyä eri vi-
ranomaisille, poliittisille päättäjille ja apteekkitoimi-
alan kehittäjille suunniteltaessa uudistusmenetelmiä, 
joilla myös pienten apteekkien taloudelliset toimin-
taedellytykset pystytään turvaamaan ja maankatta-
va apteekkipalveluiden saatavuus saadaan säilymään 
sekä ammattiaptekkijärjestelmä pystytään pitämään 
ennallaan. Jatkotutkimuksena pienten apteekkien 
kannattavuutta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä 
on tarpeen selvittää laajemmalla kyselytutkimuksel-
la. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää kyselyn suun-
nittelussa. Myös apteekkien merkitystä osana terve-
ydenhuollon palveluita ja asiakkaiden näkemystä 
pienten apteekkien palveluiden tarpeesta ja apteekin 
merkityksestä paikkakunnan asukkaille pitäisi tutkia. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tähän tutkimukseen osallistuneiden apteekkareiden 
mukaan pienten apteekkien toiminta on tällä het-
kellä edelleen pääosin kannattavaa. Tutkimukseen 
osallistuneiden pienten apteekkien kannattava toi-
minta edellytti kuitenkin tarkkaa taloudellista suun-
nittelua, erityisesti henkilöstörakenteen ja -määrän 
mitoittamista oikein ja henkilöstökulujen pitämistä 
kurissa sekä keskimääräistä suurempaa apteekkarin 
omaa työpanosta. Apteekin taloudellisen tilanteen 
selvittäminen ennen pienen apteekin hakemista oli 
tässä tutkimuksessa yleinen käytäntö ja pääasias-
sa taloudellinen toteuma vastasi odotuksia ainakin 
osittain. Edelliseltä apteekkarilta saadut ennakkota-
loustiedot helpottivat apteekkitoiminnan käynnistä-
mistä ja nopeuttivat apteekin muutostoimenpiteiden 
aloittamista.

Apteekkareiden näkemysten perusteella pienten 
apteekkien toimintaedellytykset saattavat olla uhat-
tuna tulevaisuudessa, jos apteekkijärjestelmän perus-
rakenteita muutetaan eli poistetaan apteekkivero ja 
tehdään isoja muutoksia lääketaksaan tai sallitaan it-
sehoitolääkkeiden myyminen päivittäistavarakaupas-
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sa tai apteekkien perustamista vapautetaan ja sijain-
tialueista luovutaan. Tämän tutkimuksen mukaan 
myös terveysasemien mahdolliset sulkemiset sosiaa-
li- ja terveydenhuoltojärjestelmämuutosten myötä 
ja annosjakelukilpailutuksessa häviäminen ja annos-
jakeluasiakkaiden menettäminen uhkaavat pienten 
apteekkien taloudellisia toimintaedellytyksiä tulevai-
suudessa ja saattavat lopulta johtaa pienten kannat-
tamattomien apteekkien lopettamiseen.

SUMMARY

Pharmacy owners experiences  
with and perceptions of the  
profitability of small pharmacies 

Introduction:  In 2017, there were 302 small phar-
macies that dispensed a maximum of 40 000 pre-
scriptions in Finland. The profitability of these phar-
macies is mainly based on the sale of prescription 
medicines. The medicines act and pharmacy tax in 
Finland are intended to safeguard economic condi-
tions even for the smallest pharmacies. The aim of 
this study was to find out how pharmacy owners of 
small pharmacies have investigated the financial per-
formance of their chosen pharmacy, has the phar-
macy’s financial performance met expectations, how 
do pharmacy owners view the current financial situa-
tion of small pharmacies and how do pharmacy own-
ers view potential changes in the pharmacy sector 
affecting the profitability of small pharmacies. 

Methods: The study was conducted as a semi-
structured theme interview for owners of small phar-
macies (n=14) in the autumn of 2017. The interviewed 
pharmacy owners were recruited from a target sam-
ple of Finnish pharmacies, whose number of pre-
scription in 2016 was less than 41 000. 

Results: The majority of the pharmacy owners had 
explored the pharmacy’s financial situation before-
hand from the previous pharmacy owner. Half of the 
interviewed pharmacy owners perceived expecta-
tions of financial performance being met, the other 
half only partly or not at all. The majority of pharmacy 
owners told they earned more as owners than work-
ing as pharmacists, and most of the pharmacies 
were profitable and financially sound. The pharmacy 
owners had had to make adjustments and felt that 
their workload wasn’t adequately compensated, 
and the lack of holidays, the entrepreneurial risk 
and financial responsibility they faced wasn’t taken 
into account. According to the pharmacy owners, 
small pharmacies will no longer have sound finan-
cial performance in the future if the pharmacy tax is 
removed, if major changes are made to the gover-
ment’s medicines act, if non-prescription medicines 
can be sold in supermarkets or the establishment of 
pharmacies is liberalized and their location areas are 
removed. According to the pharmacy owners, the 
closure of a health center near the pharmacy or the 
loss of dose dispensing customers may also halt the 
financial performance of a small pharmacy. 

Conclusions: According to the pharmacy own-
ers, operating a small pharmacy is still mainly prof-
itable, but it requires precise financial planning. In 
this study, it was a common practice to investigate 
the financial situation of the chosen small pharmacy 
before applying it and expectations of financial per-
formance was mainly being met at least partly. Due 
to the potential changes in the pharmacy system, 
these small pharmacies may need to make further 
adjustments or to stop operations as unprofitable.

Keywords: pharmacy, pharmacy owner, experienc-
es, views, expectations, profitability, financial perfor-
mance, financial situation
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I Apteekin koko ja sijainti
 • Reseptuuri (ilman annosjakelua ja annosjakelun kanssa)
 • Liikevaihto
 • Sijainti kaupunki/maaseutu, kauppakeskus/kaupan yht./erillinen tila, oma/vuokra?
 • Minkälainen lääkäritilanne paikkakunnalla on?

II Taloustietoihin perehtyminen, taloudelliset odotukset ja taloudellinen toteuma vs. odotukset
 • Miten selvitit haettavan apteekin taloudellista tilannetta? Mitä tietoja?
 • Mitä kriteerejä asetit hakemasi apteekin kannattavuudelle?
 • Miten taloudellinen toteuma on vastannut odotuksia?

III Apteekkitoiminnan yleiset periaatteet pienten apteekkien näkökulmasta
 • Miten näet apteekkien perustamisen vapauttamisen ja apteekkien määrän 
    lisääntymisen vaikuttavan apteekin kannattavuuteen?

IV Yhteiskunnan toimien vaikutus pienten apteekkien toimintaedellytyksiin
 • Miten näet pienen apteekin apteekkarin ansainnan?
 • Millaisena koet apteekkiveron merkityksen pienelle apteekille? Määrä? 
    Miten näet apteekin kannattavuudelle käyvän, jos apteekkivero poistettaisiin ja lääkkeiden 
    tukkuhintoja alennettaisiin keskimääräisellä apteekkiveroprosentilla ilman korvaavia 
    toimenpiteitä?
 • Miten myynti on jakautunut (rec.lääkkeet, itsehoitolääkkeet, vapaakaupan valmisteet)?
 • Mitä ajattelet itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisesta pienen apteekin 
    talouden osalta?
 • Miten suuret henkilöstökulut ovat % liikevaihdosta? 
 • Miten suuret ovat liiketoiminnan muut kulut (toimitila, atk)? 
 • Minkälaisena näet omavaraisuusasteen? Entä suhteellinen velkaantuneisuus? 
    Maksuvalmius/ CR? 
 • Mitä sopeuttamistoimia olet joutunut tekemään?

Liite 1. Teemahaastattelurunko apteekkareille
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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Apteekeissa myydään yleisesti lemmikkien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja vapaan kaupan tuot-
teita, joista on rajallisesti saatavilla tutkittua tietoa. Farmaseuttien ja proviisorien perusopintoihin Suomes-
sa ja muualla kuuluu vähän eläimiin liittyviä opintoja. Ulkokorvan tulehdus on koirilla yleinen vaiva, jonka 
tärkeä tukihoito on korvien puhdistaminen esimerkiksi apteekista saatavilla korvahuuhteilla. Tämän tut-
kimuksen tarkoituksena oli selvittää apteekkien henkilökunnan lemmikkituotteisiin liittyvää osaamista ja 
koulutusta yleisesti sekä tarkemmin koiran ulkokorvan tulehduksiin ja korvahuuhteisiin liittyvää osaamista.

Aineisto ja menetelmät: Kaikkiin Suomen apteekkeihin lähetettiin puolistrukturoitu sähköinen kyselylo-
make, johon toivottiin vastaajiksi lemmikkituotevastaavia. Vastauksia tuli 128 kappaletta, ja vastausprosentti 
oli 16. Aineistosta analysoitiin jakaumia ja prosenttiosuuksia suhteutettuna muun muassa apteekkien resep-
tuuriin. Tilastollisessa tarkastelussa käytettiin khiin neliö -testiä.

Tulokset: Lemmikkituotteista parhaiten hallittiin oraaliset loislääkkeet, sillä suurin osa arvioi aihealueen 
osaamisen hyväksi (n=126, 98 %). Heikoimpana osa-alueena pidettiin rauhoittavia valmisteita. Reseptuuril-
taan suuremmissa (>90 000) apteekeissa kävi useammin tuote-edustajia ja osallistuttiin enemmän koulutuk-
siin kuin pienemmissä apteekeissa (p<0,001). Apteekkien henkilökunnan mukaan korvatulehdusten yleisim-
piä aiheuttajia ovat kosteus (n=73, 57 %), allergiat (n=57, 45 %) ja luppakorvaisuus (n=40, 31 %). Koiran korva-
vaivoihin apua hakevalta asiakkaalta kysyttiin yleisimmin oireista (n=330, 79 % kysymyksistä), mutta koiran 
rotuun, sairauksiin tai käyttäytymiseen kiinnitettiin asiakastilanteissa vähän huomiota. Korvahuuhteiden 
käyttöaiheista apteekkien henkilökunta tunnisti parhaiten antiseptiset (n=65, 51 %) ja puhdistavat (n=46, 36 
%) tuotteet, mutta korvahuuhteiden varsinaiset vaikuttavat aineet tunnistettiin heikosti. 

Johtopäätökset: Eläinten terveydenhoitoon liittyvää koulutusta ja tietokantoja tulisi kehittää, jotta kai-
kenkokoisista apteekeista olisi mahdollista osallistua koulutuksiin ja tietoa löytyisi työntekijöiden tarpeisiin 
helposti. Tulosten perusteella koiran ulkokorvan tulehduksen hoitoon liittyvä neuvonta liittyy pääasiassa 
oireiden lievittämiseen. Apteekeissa tulisi myös varmistaa, että eläinlääkäri on tutkinut eläimen ja korvatu-
lehdukselle altistavat tekijät on selvitetty, jotta eläinlääkärin ohjeita voidaan tukea ja katkaista mahdollinen 
korvatulehduskierre. Lisäksi tulisi hallita korvahuuhteiden vaikuttavien aineiden ominaisuudet ja ymmärtää 
niiden tärkeimmät käyttökohteet. 

Avainsanat: koiran ulkokorvan tulehdus, canine otitis externa, korvahuuhteet, lemmikkituotteet
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JOHDANTO
Suomessa on noin 800 000 koiraa ja niiden merki-
tys perheenjäseninä on kasvanut viime vuosikymme-
ninä (Kennelliitto 2018). Lemmikkien terveydenhoi-
toon liittyvän tiedon hallitseminen on yhä tärkeäm-
pää myös apteekeissa (O´Driscoll ym. 2014, Young 
ym. 2017). Apteekkien palveluvalinnasta löytyy usein 
lemmikkien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja vapaan 
kaupan tuotteita (myöhemmin lemmikkituotteita), 
mutta farmaseuttisen henkilökunnan peruskoulu-
tukseen kuuluu vähän eläinten terveydenhoitoon 
liittyvää opetusta Suomessa ja muualla (Ceresia ym. 
2009, O´Driscoll ym. 2014, Frankel ym. 2016, Young 
ym. 2017). Eläinten lääkintään liittyvää koulutus-
ta ovat apteekeille tarjonneet esimerkiksi Farmasi-
an Päivät, Eläinlääkäripäivät, lääkeyritykset, tukku-
liikkeet ja täydennyskoulutuskeskukset. Apteekkien 
yleinen koulutusaktiivisuus vaikuttaa henkilökunnan 
mahdollisuuksiin täydentää lemmikkituotteisiin liit-
tyvää osaamista, sillä helposti saatavilla olevaa, objek-
tiivista ja tutkittua tietoa eläinlääkkeistä on vähän 
saatavilla ihmislääkkeisiin verrattuna.

Korvaoireet ovat koirilla yleisiä. Ulkokorvantuleh-
duksen (otitis externa) esiintyvyys vaihtelee 5 prosen-
tin ja 13 prosentin välillä Englannissa ja Yhdysvallois-
sa (Kaimio ym. 2017). Eläinlääkärin vastaanotolla käy-
neistä koirista arviolta 10–20 prosenttia on kärsinyt 
ulkokorvantulehduksesta (Angus 2005, Zur ym.  2011) 
ja englantilaisen tutkimuksen (O´Neill ym. 2014) 
mukaan se on koirien yleisin sairaus. Ulkokorvantu-
lehdus (otitis externa) viittaa ulkokorvan paikalliseen 
vaivaan, mutta sen taustalla vaikuttavat usein moni-
mutkaiset tekijät (Jacobson 2002, Huang ym. 2009, 
Harvey ja Paterson 2014). Ulkokorvantulehduksen 
onnistunut hoito edellyttää huolellisen eläinlääkärin 
suorittaman tutkimuksen, jossa selvitetään primäärit 
ja sekundääriset aiheuttajat sekä tunnistetaan altista-
vat ja ylläpitävät tekijät (Kaimio ym. 2017). 

Lääkepolitiikka 2020 -julkaisun (2011) mukaan 
eläimille tarkoitettujen mikrobilääkekuurien käyt-
töä on seurattava ja niihin liittyviä tukihoitoja kehi-
tettävä. Eviran suositusten (2016) mukaan ulkokor-
vantulehdusta tulisi hoitaa mikrobilääkkeillä vasta 
niissä tapauksissa, joissa korvan sytologisesta näyt-
teestä löytyy tulehdussoluja. Mikrobien liikakasvun 
yhteydessä tulisi käyttää systeemisiä glukokortikoi-
deja ja puhdistaa korvaa paikallisantiseptilla. Korvien 
puhdistamiseen käytetään yleisesti apteekeissa myy-
täviä korvahuuhteita, jotka sisältävät antimikrobis-
ten ainesosien lisäksi vahaa irrottavia ja korvakäytä-
vää kuivattavia ainesosia (Jacobson 2002, Nuttal ja 

Cole 2004, Paterson 2016). Korvahuuhteisiin liitty-
vä oikeanlainen opastus apteekeissa tehostaa niiden 
käyttöä ja siten parantaa ulkokorvantulehduksen hoi-
toa. Jos korvaoireita ei tunnisteta eikä hoideta oikein, 
voivat korvaongelmat kroonistua (Angus 2005, Kai-
mio ym. 2017). Apteekkien henkilökunnan tulisikin 
varmistaa, että korvatulehduspotilas on eläinlääkärin 
hoidossa, sekä opastaa asiakkaita käyttämään korva-
huuhteita oikein lääkehoidon tukihoitona toistuvien 
infektioiden ennaltaehkäisemiseksi. 

Eläinten lääkintään liittyvää osaamista, tiedon 
hankintaa tai lemmikkien itsehoitotuotteisiin liitty-
vää neuvontaa apteekeissa on tutkittu hyvin vähän 
Suomessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli sel-
vittää apteekkien työntekijöiden lemmikkituottei-
siin liittyvää osaamista ja koulutusta sekä tarkemmin 
koiran ulkokorvan tulehdukseen ja korvahuuhteisiin 
liittyvää osaamista.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Aineisto kerättiin apteekkien lemmikkituotevastaa-
ville suunnatulla kyselyllä helmikuussa 2018 (Liite 1). 
Kysely oli kaksiosainen ja sisälsi sekä strukturoituja 
kysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Ensimmäisen 
osion tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista 
apteekkien henkilökunnalla on lemmikkien tervey-
denhoidosta ja miten siihen liittyvää tietoa hanki-
taan erikokoisissa apteekeissa. Toisessa osiossa kar-
toitettiin henkilökunnan käsityksiä koiran ulkokor-
vantulehduksesta ja korvahuuhteiden käytön opasta-
misesta. Kysely lähetettiin Suomen kaikkiin 812:een 
apteekkiin. Vastaajaksi toivottiin ammattiryhmästä 
riippumatta työntekijää, joka vastaa lemmikkituot-
teista tai on aiheesta muutoin kiinnostunut. Aineis-
toa käsiteltiin Microsoft Office Excel -laskentaohjel-
malla ja SPSS-tilasto-ohjelmalla (SPSS for Windows, 
versio 21.0). Vastauksista analysoitiin jakaumia sekä 
prosenttiosuuksia ja vastauserojen tilastollisen mer-
kittävyyden tarkastelussa hyödynnettiin khiin neliö 
-testiä. Tilastollisesti merkittävinä pidettiin p-arvoja, 
jotka olivat pienempiä kuin 0,05. 

TULOKSET
Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 128 kappaletta ja 
vastausprosentti oli 16. Suurin osa vastaajista oli far-
maseutin tai proviisorin tutkinnon suorittaneita 
(Taulukko 1). Vastauksia tuli melko tasaisesti eriko-
koisista apteekeista, mutta alueellisesti eniten vasta-
uksia tuli Etelä-Suomesta. Osa vastaajista ei ilmoit-
tanut apteekin reseptuuria (n=5, 4 %) tai sijaintialu-
etta (n=12, 9 %).

Lemmikkituotteisiin liittyvä osaaminen
Kaikissa kyselyyn osallistuneissa apteekeissa myytiin 
lemmikkituotteita, ja valikoima eri apteekeissa oli hy-
vin samankaltainen ja varsin kattava. Lemmikkituot-
teisiin liittyvä oma osaaminen koettiin pääasiassa hy-
väksi, sillä suurin osa eri aihealueiden vastauksista 
asettui tasolle 4–5 (Kuva 1). Vastausten perusteella 
vahvinta osaamisaluetta olivat oraaliset loislääkkeet, 
jotka 98 prosenttia (n=126) vastaajista ilmoitti osaa-
vansa hyvin. Toiseksi vahvinta osaamisaluetta koet-
tiin olevan ulkoloishäätötuotteet ja karkotteet, jossa 
96 prosenttia (n=123) vastaajista ilmoitti osaamisen 
olevan hyvää. Myös kysyttäessä erikseen vahvinta 
omaa osaamisaluetta avoimilla kysymyksillä vastat-
tiin yleisimmin loislääkkeet (n=93, 73 %) joko sisäises-
ti tai ulkoisesti käytettynä. Osaamisen syynä mainit-
tiin yleisimmin koulutus (n=45, 35 %) ja se, että tuot-
teita myydään eniten (n=42, 33 %). 

Heikoimmaksi omaksi osaamisalueeksi arvioitiin 
rauhoittavat valmisteet, nivelvalmisteet, suuhygie-
niatuotteet, tassujen hoitoon tarkoitetut valmisteet, 
ravintolisät ja silmävalmisteet (Kuva 1). Kysyttäes-
sä erikseen avoimella kysymyksellä omaa heikoin-
ta osaamisaluetta mainittiin useimmiten ihonhoito 
(n=27, 21 %), ravintolisät (n=23, 18 %), rauhoittavat 
valmisteet (n=17, 13 %) ja korvien hoitoon liittyvät val-
misteet (n=17, 13 %). Aihealueita pidettiin haastavina, 
koska usein koettiin epäselvänä, mikä valmiste sopii 
parhaiten eri tilanteissa ja eri yksilöillä (n=31, 24 %), 
menekki tuotteilla oli pieni (n=14, 11 %) tai koulutus 
oli ollut vähäistä (n=8, 6 %).

 
Lemmikkituotteisiin liittyvä koulutus 
ja tiedonhankinta
Suurin osa vastaajista koki, että lemmikkejä koskevan 
tiedon hankinta on pääosin henkilökunnan omalla 
vastuulla (n=75, 59 %) ja tietoa hankitaan lähinnä 

asiakkaan tarpeen mukaan internetistä esimerkik-
si tuotteen valmistajan sivuilta (n=72, 55 %). Nämä 
vastaukset korostuivat etenkin reseptuuriltaan alle 
90 000:n apteekeissa (p<0,05). Osaamisen koettiin 
vaihtelevan yleisesti työntekijästä riippuen (n=52, 41 
%) niin pienemmissä kuin isommissakin apteekeis-
sa (p=0,466).

Lemmikkituote-edustajia oli käynyt vähintään 
kerran edellisen vuoden aikana 70 % (n=90) aptee-
keista. Yli 90 000 reseptuurin apteekeissa edustajien 
käyntejä oli merkittävästi enemmän kuin tätä pie-
nemmissä apteekeissa (p<0,001); vain neljässä aptee-
kissa (8 %) ei ollut käynyt lemmikkituote-edustajaa 
edellisen vuoden aikana (Kuva 2). Isommissa aptee-
keissa oli yleisimmin käynyt 2–3 edustajaa edellisen 
vuoden aikana (n=27, 53 %), kun taas pienemmissä 
apteekeissa edustajia ei tyypillisesti ollut käynyt lain-
kaan edellisen vuoden aikana (n=34, 48 %). Kaikis-
ta pienimmissä alle 30 000 reseptuurin apteekeissa 
edustajia kävi vähiten, 63 prosentin (n=10) tapaukses-
sa ei ollut käynyt lemmikkituote-edustajaa lainkaan. 

Koulutuksiin oli osallistuttu edellisen vuoden ai-
kana 50 prosenttia (n=64) apteekeista, ja koulutuksiin 
osallistuminen oli yleisempää yli 90 000 reseptuurin 
apteekeissa (p=0,003) kuin sitä pienemmissä aptee-
keissa (Kuva 2). Eniten koulutuksiin oli osallistuttu 
yli 120 000 reseptuurin apteekeista (n=17, 71%). Alle 
90 000 reseptuurin apteekeissa koulutuksiin oli osal-
listuttu noin 41 prosenttia (n=32) apteekeista. Avoi-
missa vastauksissa mainituista koulutusaiheista lä-
hes puolet koski sisä- tai ulkoloisia. Muita mainittuja 
koulutusaiheita olivat eläinten kivunhoito ja silmä-
sairaudet. Koulutuksista mainittiin myös Eläinlääkä-
ripäivien apteekkilaisille suunnatut päivät, Farmasi-
an Päivien eläinten hoitoa koskevat tilaisuudet sekä 
tukkuliikkeiden ja eläintuotteita myyvien yritysten 
pitämät koulutukset. 

Ammattiryhmä  n (%)

Farmaseutti  99 (77 %)
Proviisori  14 (11 %)
Apteekkari  5 (4 %)
Farmanomi* 5 (4 %)
Tekninen apulainen 2 (2 %)
Muut 3 (2 %)

Taulukko 1. Vastaajien ammattiryhmät sekä apteekkien reseptuuri- ja sijaintitiedot.

Reseptuuri n (%)

Alle 30 000 16 (12 %)
30 000–60 000 28 (22 %)
60 000–90 000 28 (22 %)
90 000–120 000 27 (21 %)
120 000–150 000 12 (9 %)
Yli 150 000 12 (9 %)

Sijainti n (%)

Etelä-Suomi 42 (33 %)
Länsi-Suomi 24 (19 %)
Itä-Suomi 19 (15 %)
Pohjois-Suomi 11 (9 %)
Lounais-Suomi 12 (9 %)
Lappi 8 (6 %)

*sisältää myös lääketyöntekijät
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Koiran ulkokorvan tulehdus 
Yleisimmin korvatulehdusten aiheuttajiksi mainit-
tiin kosteus (n=73, 57 %) ja allergiat (n=57, 45 %), jotka 
ovat tyypillisiä altistavia tekijöitä korvatulehduksel-
le (Kuva 3).  Kolmannes vastaajista nimesi korvatu-
lehduksen aiheuttajaksi luppakorvaisuuden (n=40, 31 
%), vaikka nykytiedon mukaan luppakorvaisuus ei ole 
korvatulehduksille altistava tekijä. Puolet vastaajista 
tunnisti riskiroduiksi ulkokorvan tulehdusten suh-
teen spanielit ja kolmannes noutajat, jotka uivat pal-
jon. Muita mainittuja ryhmiä olivat villakoirat, ter-
rierit ja seisojat. Varsinaisista koiraroduista mainittiin 
useimmiten cockerspanieli (n=15, 12 %), labradorin-
noutaja (n=12, 9 %) ja basset (n=9, 7 %).

 Koiran korvaoireisiin apua hakevalta asiakkaal-
ta kysyttiin pääsääntöisesti oireista (n=330, 79 % ky-
symyksistä) (Taulukko 2). Eniten kysyttiin eritteen 

määrästä tai laadusta, yleisesti oireista tai niiden kes-
tosta ja vaivan toistuvuudesta. Kutina, punoitus ja 
haju olivat yleisimmin kysyttyjä yksittäisiä oireita. 
Koiran ominaisuuksista ja käyttäytymisestä kysyt-
tiin harvoin. Korvatulehdusten aiheuttajana mainit-
tiin yleisimmin kosteus, mutta vain 5 prosenttia (n=7) 
vastanneista kysyi koiran uimisesta. Vastaajista lähes 
puolet tunnisti allergiat korvatulehdusten aiheutta-
jina, mutta harva otti ne puheeksi asiakkaan kanssa 
(n=8, 6 %). Luppakorvaisuus liitettiin korvatulehduk-
siin usein, mutta korvien rakennetta koskevia kysy-
myksiä esitettiin harvemmin (n=8, 6 %). Myös koiran 
rotu huomioitiin harvoin asiakkaalle esitettävissä ky-
symyksissä (n=4, 3 %). Sama toistui kaikkien ulkois-
ten aiheuttavien tekijöiden kanssa. Oireista puhut-
tiin asiakastilanteessa, mutta ei varsinaisista aiheut-
tajista, altistavista tai ylläpitävistä tekijöistä.

Kuva 1. Apteekkihenkilökunnan arvio omasta lemmikkituotteisiin liittyvästä osaamisesta aihealueittain, 
vastausten kappalemäärät (n=128).

Kuva 2. Lemmikkituote-edustajien käyntimäärät (%) ja apteekin ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen 
edellisen vuoden aikana apteekin reseptuurin mukaan jaoteltuna.

Kuva 3. Vastauksissa yleisimmin mainitut korvatulehdusten aiheuttajat (%). Samassa vastauksessa 
saatettiin mainita useampia kuin yksi aiheuttaja (n > 128).
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Korvahuuhteet
Vastaajat nimesivät koirien korvahuuhteiden käyt-
töaiheiksi yleisimmin mikrobeihin kohdistuvan vai-
kutuksen (n=65, 51 %) (Kuva 4), mutta harvemmin 
eriteltiin tarkemmin, mihin antimikrobinen teho pe-
rustuu (n=9, 7 %). Seuraavaksi yleisimpinä käyttöai-
heina mainittiin korvien puhdistaminen (n=46, 36 %) 
ja vahan liuottajat (n=21, 16 %). Korvahuuhteen kui-
vattava vaikutus mainittiin käyttöaiheeksi vain 11 (9 
%) kertaa, vaikka kosteus nimettiin yleisimmin kor-
vatulehdusten aiheuttajana. Vastausten mukaan kor-
vahuuhteiden valintaa ohjasivat oireet (n=42, 33 %), 
käyttöaihe (n=35, 27 %) ja hinta (n=34, 26 %). Koiran 
ominaisuudet ja tausta (n=18, 14 %, kumpikin) sekä 
tuotteen sopivuus tietylle yksilölle (n= 14, 11 %) vai-
kuttivat valintaan harvemmin. 

POHDINTA
Tämänkaltaista tutkimusta lemmikkituotteisiin liit-
tyvästä osaamisesta ja hoidon opastamisesta aptee-
keissa ei ole tiettävästi aikaisemmin tehty Suomessa. 
Tulosten perusteella lemmikkituotteita on apteekki-
en valikoimissa runsaasti, mutta henkilökunnan ko-
kema lemmikkituotteisiin liittyvä osaaminen vaihte-
lee eri aihepiirien välillä. Loislääkkeet hallittiin hyvin, 
mutta monipuolinen ymmärrys koiran korvatuleh-
duksista ja korvahuuhteiden ominaisuuksista oli har-
vinaista. Lisäksi lemmikkien hoitoon liittyvän tiedon 
hankinnan koettiin olevan pääasiassa henkilökunnan 
omalla vastuulla etenkin pienemmissä apteekeissa.

Loislääkkeisiin liittyvää hyväksi koettua osaamis-
ta voidaan selittää sillä, että loislääkkeitä myydään 
apteekeissa paljon ja tietoa joutuu aktiivisesti käyt-
tämään ja täydentämään. Suomalaisten tutkimus-
ten mukaan eläinlääkkeistä juuri loislääkkeitä os-
tetaan paljon (Ukonmäki 2003, Kumakari 2005) ja 
niistä myös kysytään paljon lääkeneuvontapalvelus-
ta (Sääskilahti 2004). Vastaavia kokemuksia on muun 
muassa Englannissa, jossa apteekkien lemmikkituo-
tevalikoima on perinteisesti koostunut kirppu- ja ma-
tolääkkeistä (Morris 2013 ja 2016). Koska loisten hää-
töön tarkoitetut valmisteet ovat lääkkeitä, on niistä 
saatavilla tutkittua tietoa, ja niistä järjestetään usein 
koulutuksia. 

Ulkokorvan tulehdus on yleinen vaiva koirilla, 
mutta omistajat ymmärtävät harvoin, kuinka tärke-
ää on aikainen puuttuminen korvaoireisiin (Whitford 
2005). Koiran kipu ja muut oireet jäävät usein omis-
tajalta tunnistamatta. Huolimattomasti hoidetut, 
näennäisesti helpot tapaukset voivat muuttua mo-
nimutkaisiksi ja vaikeasti hoidettaviksi, uusiutua ja 

johtaa pysyviin fysiologisiin muutoksiin (Angus 2005, 
Zur ym. 2011). Siksi on tärkeää varmistaa, että eläin-
lääkäri on tutkinut korvatulehdusta potevan lemmi-
kin ja ohjeistanut hoidon. Vaikka vastaajat arvioivat 
koiran korvatulehduksiin ja korvahuuhteisiin liitty-
vää osaamistaan hyväksi, ei tätä osaamista hyödyn-
netty asiakastilanteissa. Allergiat ja muut ihon kaut-
ta reagoivat yliherkkyyssairaudet aiheuttavat jopa 75 
prosenttia koiran ulkokorvan tulehduksista (Gotthelf 
2005, Paterson 2016). Kyselyyn vastanneista kaksikol-
masosaa tunnisti allergiat tai ihosairaudet korvatu-
lehduksen aiheuttajina, mutta vain 6 prosenttia kysyi 
niistä asiakkaalta. Ulkokorvan tulehduksiin liitettiin 
nykyään jo virheelliseksi todistettua tietoa, sillä kol-
mannes mainitsi luppakorvaisuuden korvatulehduk-
sia aiheuttavana tekijänä, vaikka todellisuudessa lup-
pakorvaisuus ei ole korvatulehduksille altistava teki-
jä (Gotthelf 2005, Gough ja Thomas 2010, Harvey ja 
Paterson 2014), vaan kyseessä on usein rotukohtai-
nen alttius esimerkiksi atopiaan (cockerspanielit, dal-
matiankoira), keratiniosaatiohäiriöihin (cockerspa-
nielit, länsiylämaanterrieri) tai kilpirauhasen vajaa-
toimintaan (afgaaninvinttikoira, kultainennoutaja). 
Spanielit ja noutajat tunnistettiin kohtalaisen hyvin 
riskirotuina, mutta koiran käyttäytymisestä ei juuri-
kaan asiakkaan kanssa keskustella, vaikka sekin voi 
altistaa ulkokorvan tulehdukselle. Esimerkiksi pal-
jon uivat koirat kärsivät helposti liiallisesta kosteu-
desta korvakäytävässä ja kesäaikana paljon ulkoilevat 
koirat saavat korviinsa heinänvihneitä tai muita vie-
rasesineitä (Gotthelf 2005, Harvey ja Paterson 2014, 
Paterson 2016).

Sairauden ymmärtämisen lisäksi olisi tärkeää tun-
tea tarjolla olevat korvahuuhteet, sekä niiden vai-
kuttavat aineet ja toimintamekanismit. Suomessa 
myynnissä olevat korvahuuhteet ovat eri vaikutta-
vien aineiden yhdistelmiä. Yleensä huuhteet sisäl-
tävät vahaa liuottavaa, korvakäytävää kuivattavia ja 
antimikrobisia ainesosia vesi- tai suolaliuoksessa (Ja-
cobson 2002, Nuttal ja Cole 2004, Paterson 2016). 
Vaikuttavien aineiden ja toimintamekanismien tun-
teminen mahdollistaa vaihtoehtojen tarjoamisen ti-
lanteissa, joissa asiakkaan pyytämää tuotetta ei ole 
varastossa. Internetiä ja valmistajien sivuja käytetään 
tietolähteinä asiakkaan tarpeisiin usein, mutta kor-
vahuuhteista löydettävä tieto on usein puutteellista 
ja hankalasti löydettävissä. Erään ison kansainvälisen 
yrityksen korvahuuhteita koskevia tietoja pääsee lu-
kemaan vain eläinklinikoiden työntekijä kirjautumal-
la erilliseen palveluun. Helposti saatavilla oleva tieto 
on usein riittämätöntä asiakkaan tarpeisiin. Valmis-

Taulukko 2. Asiakkaalta kysytyt koiran korvavaivoihin liittyvät kysymykset apteekkien henkilökunnan oman 
arvion mukaan. Samassa vastauksessa saatettiin mainita useampi kuin yksi kysymys (n > 128).

Oireisiin liittyvät 
kysymykset, n=330 (79 %)  n (%)

Eritys 63 (49)
Kesto 45 (35)
Yleisesti oireet 44 (34)
Toistuvuus 36 (28)
Kutina 34 (27)
Punoitus 33 (26)
Haju 29 (23)
Korvan ulkonäkö 19 (15)
Pään ravistelu 10 (8)
Pään asento/kallellaan 8 (6)
Turvotus 2 (2)
Yleisvointi 2 (2)
Onko haavoja 2 (2)
Kuume 1 (1)
Ärsytys 1 (1)
Tärykalvo ehjä/rikki 1 (1)

Hoitoon ja riskitekijöihin  
liittyvät kysymykset, n=88 (21 %) n (%)

Miten hoidettu 24 (19)
Puhdistustavat 19 (15)
Eläinlääkärissä käynti/ 
  korvanäytteet 12 (9)
Korvien rakenne/karvaisuus 8 (6)
Allergiat 8 (6)
Uiminen 7 (5)
Ravinto/muutokset  4 (3)
Rotu 4 (3)
Ikä 2 (2)
Vierasesine tai vamma 2 (2)
Hyttyset 1 (1)
Tuulelle altistuminen 1 (1)

 
Kuva 4. Apteekkien työntekijöiden (n=128) mainitsemat korvahuuhteiden käyttöaiheiden erot. 
Samassa vastauksessa saatettiin mainita useampia kuin yksi käyttöaihe (n > 128).
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teen sisältöä ei aina ilmoiteta, ja tuotteesta saatetaan 
sanoa ainoastaan sen sopivan kaikille. Tutkimusten 
mukaan kuitenkin suurin osa paikallisesti käytettä-
vistä valmisteista ovat potentiaalisia kosketusallergi-
an aiheuttajia (Nuttal ja Cole 2004), ja toisaalta kaikki 
kemikaalit voivat aiheuttaa tulehduksen päästessään 
rikkoutuneen tärykalvon kautta välikorvaan (Harvey 
ja Paterson 2014).

Farmaseuttiseen peruskoulutukseen kuuluu hyvin 
vähän eläinlääketietoa Suomessa ja muualla maail-
massa (Ceresia ym. 2009, O’Driscoll ym. 2014, Fran-
kel ym., Young ym. 2017). Lisäksi täydentävän lem-
mikkitiedon hankkiminen on vastausten perusteella 
pääasiallisesti työntekijän omalla vastuulla ja osaa-
minen riippuu työntekijästä. Apteekin koko vaikut-
taa merkittävästi henkilökunnan mahdollisuuksiin 
hankkia tietoa aiheesta. Tulosten mukaan reseptuu-
riltaan alle 90 000:n apteekeissa osallistutaan vähem-
män koulutuksiin ja tuote-edustajia käy näissä ap-
teekeissa harvemmin. Noin 70 prosenttia suoma-
laisista apteekeista on reseptuuriltaan alle 100 000 
(Apteekkariliitto 2018), joten tämä koskettaa suurta 
osaa apteekkien työntekijöistä. Farmaseuttisella hen-
kilökunnalla olisi kuitenkin hyvät valmiudet omak-
sua lemmikkien terveydenhoitoon liittyvää tietoa ja 
tukea eläinlääkäreiden työtä farmaseuttisella erityis-
osaamisella (Ceresia ym. 2009). Lemmikkien merki-
tys perheenjäseninä on kasvanut ja niiden hoitoon 
kulutetaan aikaa ja rahaa, joten lemmikkien terve-
ydenhoitoon liittyvän tiedon hallitseminen on yhä 
tärkeämpää myös apteekeissa (O´Driscoll ym. 2014, 
Young ym. 2017). 

Tutkimuksen vahvuutena on koko Suomen aptee-
keista kerätty aineisto, joten kyselyn vastaukset an-
tavat signaaleja tosielämän tilanteista ja ongelmista 
laajalta alueelta. Vastausprosentti jäi kuitenkin mata-
laksi, mikä on syytä huomioida tulosten arvioinnissa 
ja niiden yleistettävyydessä. Avoimista kysymyksistä 
poimitut aiheet luokiteltiin tätä tutkimusta varten, 
joten luokitteluun vaikutti tekijän (J.K.) oma tulkinta 
vastausten sisällöstä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Apteekeissa myydään paljon lemmikkien terveyden-
hoitoon liittyviä tuotteita, joita koskeva osaaminen 
ja kouluttautuminen vaihtelevat. Eläinten terveyden-
hoitoon liittyvää koulutusta tulisi kehittää niin, että 
kaikenkokoisten apteekkien työntekijät voisivat osal-
listua koulutuksiin. Myös apteekkilaisille suunnattuja 
eläinten hoitoon keskittyviä tietokantoja tulisi kehit-
tää, jotta tietoa olisi saatavilla helposti. Koiran ulko-

korvantulehduksen aiheuttajat, altistavat ja ylläpitä-
vät tekijät tulisi tunnistaa paremmin, jotta asiakas-
ta osattaisiin neuvoa tarvittaessa ottamaan yhteyt-
tä eläinlääkäriin ja jotta neuvonta apteekissa tukisi 
eläinlääkärin antamia hoito-ohjeita. Korvahuuhtei-
den suhteen osaaminen rajoittuu yleisimpiin käyt-
töaiheisiin ja oireiden lievittämiseen. Vaikuttavien 
aineiden tuntemisessa ja tuotteiden vertailussa on 
puutteita, ja niistä saatavilla oleva tieto on hajanaista.

SUMMARY

Pharmacy personnel’s expertise 
related to products for use in 
companion animals, canine 
otitis externa and ear products

Background: Products for use in companion ani-
mals are commonly sold in pharmacies, but there is a 
lack of reliable information related to these products. 
Pharmacists’ education includes rarely studies con-
cerning animals and their health care. Otitis externa 
is a common problem in dogs, and its treatment usu-
ally includes ear products that are sold in pharmacies. 
The objective of this study was to study pharmacy 
personnel’s expertise and policies to obtain know-
ledge of products for use in companion animals, es-
pecially ear cleaning products used in the treatment 
of canine otitis externa. 

Materials and methods: The data was collected 
by web-based semi-structured survey from Finnish 
pharmacies. We analysed 128 responses and compa-
red distributions with different variables such as the 
size of the pharmacy. Statistical significance was ob-
served with Pearson’s chi-square test.

Results: The best area of expertise was oral antipara-
sitic medicines and the worst included tranquillizers. 
Product-specialist’s visits and education were more 
common in bigger pharmacies than in smaller phar-
macies (p<0,001). The most commonly mentioned 
causes for dog’s otitis externa were moisture (n=73, 
57 %), allergies (n=57, 45 %) and floppy ears (n=40, 31 
%). Signs were main topic (n=330, 79 %) in questions 
asked from customers, who seek help for dog’s ear 
problems. Dog’s breed, comorbidities or behavior we-
re given less attention in customer service. Antisep-
tic (n=65, 51%) and cleaning (n=46, 36%) ear products 
were commonly known, but active ingredients were 
rarely mentioned. 

Conclusion: Education and information databa-
ses related to products used for companion animals 
should be enhanced and developed so that informa-
tion could be easily accessed in all pharmacies. Cus-
tomer counselling related to the treatment of dog´s 
ear infections focuses on relieving signs. To improve 
guidance it is important to confirm that the veteri-
narian has examined the factors behind the prob-
lem. Pharmacists should know the most important 
causes and perpetuating factors of canine otitis ex-
terna as well as ear cleaner´s active ingredients and 
their use in different purposes to prevent recurrent 
ear infections.

Key words: canine otitis externa, dog’s ear clea-
ners, treatment of companion animals
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LIITE 1: Apteekkikyselyn kysymykset, joita hyödynnettiin tutkimuksessa

Postinumeroalue _________

Reseptuuri

  n  alle 30 000
  n  30 000–60 000
  n  60 000–90 000
  n  90 000–120 000
  n  120 000–150 000
  n  yli 150 000

Vastaajan asema apteekissa

  n  Apteekkari
  n  Proviisori
  n  Farmaseutti
  n  Farmanomi/Lääketyöntekijä
  n  Tekninen työntekijä
  n  Muu

Lemmikkituotteisiin liittyvä osaaminen ja koulutus

Mitä lemmikkituotteita apteekissanne on myynnissä (voi valita useita vaihtoehtoja)

  n  Oraaliset loislääkkeet
  n  Haavanhoito
  n  Korvavalmisteet
  n  Silmävalmisteet
  n  Iho/turkinhoito
  n  Ruuansulatuskanavan tuotteet
  n  Suuhygienia
  n  Ravintolisät
  n  Ulkoloishäätö ja karkotteet
  n  Tassujen hoitoon tarkoitetut valmisteet
  n  Rauhoittavat valmisteet (esim. eroahdistukseen, paukkuarkuuteen)
  n  Nivelvalmisteet
  n  Muita, mitä? ___________________________________________

Lemmikkituotteisiin liittyvä osaaminen. 
Valitse omaa osaamistasi vastaava taso asteikolta 1–5: 
1 en osaa ollenkaan, 5 Osaan erittäin hyvin

  n  Oraaliset loislääkkeet 
  n  Haavanhoito
  n  Korvavalmisteet
  n  Silmävalmisteet
  n  Iho/turkinhoito
  n  Ruuansulatuskanavan tuotteet
  n  Suuhygienia
  n  Ravintolisät

  n  Ulkoloishäätö ja karkotteet
  n  Tassujen hoitoon tarkoitetut valmisteet
  n  Rauhoittavat valmisteet (esim. eroahdistukseen, paukkuarkuuteen)
  n  Nivelvalmisteet
  n  Muut

Mikä on lemmikkituotteita ajatellen vahvin osaamisalueesi? Perustele vastauksesi.
Mikä on lemmikkituotteita ajatellen heikoin osaamisalueesi? Perustele vastauksesi.
Onko apteekkinne työntekijöitä osallistunut lemmikkituotteita käsitteleviin koulutuksiin viimeisen vuo-
den aikana?

  n  Kyllä
  n  Ei
  n  En osaa sanoa

Mitä aihealuetta koulutus koski?

Montako kertaa apteekissanne on käynyt lemmikkituote-edustaja viimeisen vuoden aikana?
  n  1
  n  2-3
  n  4-5
  n  6 tai enemmän
  n  Apteekissamme ei ole käynyt lemmikkituote-edustajaa viimeisen vuoden aikana

Valitse 1–2 kohtaa, jotka kuvaavat eniten apteekkianne suhteessa 
lemmikkejä koskevan tiedon hankintaan.

  n  Tuote-edustaj(i)a käy säännöllisesti kertomassa uusista  
       lemmikkien terveydenhoitoon liittyvistä tuotteista.
  n  Tietoa hankitaan internetistä (esim. valmistajien sivuilta) 
       asiakkaan sen hetkisen tarpeen mukaan.
  n  Apteekkimme henkilökunta osallistuu säännöllisesti lemmikkien terveydenhoitoa 
       koskeviin koulutuksiin. Tietoa jaetaan muille työntekijöille koulutuksen jälkeen.
  n  Lemmikkien terveydenhoitoa koskevan tiedon hankintaan ei ole 
       systemaattista tapaa. Tiedon hankinta on suurimmaksi osaksi henkilökunnan 
       omalla vastuulla.
  n  Lemmikkien terveydenhoitoa koskeva osaaminen riippuu siitä, kuka on töissä. 
       Osaamisen taso vaihtelee henkilöstä riippuen runsaasti.

Koiran ulkokorvan tulehdus ja korvahuuhteet

• Mitkä tekijät aiheuttavat koirille ulkokorvan tulehdusta?
• Mainitse koirarotuja, joilla ulkokorvan tulehdukset ovat yleisiä.
• Millaisia kysymyksiä esität asiakkaalle, joka valittaa koiransa korvaoireita?
• Millaisia eroja on koiran korvahuuhteiden käyttöaiheilla?
• Mitkä tekijät vaikuttavat korvahuuhteen valintaan?


