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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Sähköinen resepti on Suomessa laajamittaisessa käytössä. Reseptitiedot ovat arkaluontoisia ter-
veystietoja, joten potilailla tulee olla luottamus yksityisyydensuojaan ja reseptitietojensa asianmukaiseen 
käyttöön. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää apteekkien asiakkaiden mielipiteitä sähköisen resep-
tin turvallisuudesta ja tietosuojasta sekä lääkäreiden ja apteekkien farmaseuttisen henkilöstön katseluoikeu-
desta sähköisiin resepteihin. 

Aineisto ja menetelmät: Kyselytutkimus toteutettiin syksyllä 2015. Kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttä-
neet sähköisellä reseptillä itselleen lääkkeitä hakeneet apteekkien asiakkaat. Kyselylomakkeita jaettiin yh-
teensä 2 915 eri puolelta Suomea sijainneista apteekeista (n=18). Tutkimuksessa käytettiin Likert-asteikollisia 
väittämiä ja avointa kysymystä. Likert-asteikon vastaukset analysoitiin suorina jakaumina, ristiintaulukoi-
na, sekä X2- ja Fisherin tarkalla nelikenttä -testillä. Avoimen kysymyksen vastaukset luokiteltiin, koodattiin 
ja analysoitiin suorina jakaumina. 

Tulokset: Tutkimusaineisto koostui 1 288 (vastausprosentti 44 %) kyselylomakkeesta. Lähes kaikkien kyse-
lyyn vastanneiden apteekkien asiakkaiden mielestä sähköisen reseptin käyttäminen oli turvallista (97 %). Ky-
selyyn vastanneet eivät pelänneet reseptitietojensa päätymistä asiattomien käsiin (77 %) tai reseptitietojensa 
väärinkäyttöä (82 %). Suurin osa vastaajista piti tärkeänä, että lääkärit (98 %) ja apteekkien farmaseutit/pro-
viisorit (96 %) pääsevät heidän reseptitietoihinsa. Avoimessa kysymyksessä vastaajat toivat yleisimmin esille, 
että heillä on vaikeuksia päästä Omakantaan tai ettei sen käyttöön ole mahdollisuutta.

Johtopäätökset: Apteekkien asiakkaat pitävät sähköistä reseptiä pääsääntöisesti turvallisena ja luottavat 
reseptitietojensa asianmukaiseen käyttöön. Osa kuitenkin pelkää reseptitietojensa päätymistä asiattomien 
käsiin. Lääkäreiden ja farmaseuttisen henkilöstön pääsyä reseptitietoihin pidetään tärkeänä. Osalla apteek-
kien asiakkaista on vaikeuksia päästä katsomaan omia reseptitietojaan Omakannasta. Apteekkien asiakkaille, 
joilla on pelkoja tietojensa väärinkäytöstä tai vaikeuksia Omakannan käytössä, tulisi tarjota enemmän tietoa 
ja neuvontaa sähköisestä reseptistä ja Omakannan käytöstä.  

Avainsanat: sähköinen resepti, tietosuoja, lääkitysturvallisuus, asiakas, apteekki, kysely
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JOHDANTO
Sähköinen resepti on otettu Suomessa vaiheittain 
käyttöön vuodesta 2010 alkaen (laki sähköisestä lää-
kemääräyksestä 61/2007). Sähköisten reseptien käyt-
tö kasvoi nopeasti, ja vuonna 2015 sähköisten resep-
tien osuus oli yli 90 prosenttia kaikista noin 55 mil-
joonasta toimitetusta reseptistä (Fimea ja Kela 2016, 
Kanta 2018a). Sen käyttö on ollut pakollista koko suo-
malaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vuodesta 
2017. 

Yksi sähköisen reseptin käyttöönoton keskeisistä 
tavoitteista on parantaa potilas- ja lääkitysturvalli-
suutta (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). 
Reseptien tallentaminen Reseptikeskukseen parantaa 
potilas- ja lääkitysturvallisuutta, koska se mahdollis-
taa potilaan suostumuksella hänen kokonaislääkityk-
sensä selvittämisen ja huomioimisen lääkehoitoa to-
teutettaessa (HE 250/2006). Reseptikeskuksessa ole-
vat potilaan reseptitiedot ovat arkaluonteista terve-
ystietoa, ja niiden katselu- ja käsittelyoikeudet ovat 
tarkoin rajatut (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 
61/2007). Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi 
terveydenhuollon henkilöstöllä tulee kuitenkin ol-
la pääsy potilaan reseptitietoihin. Potilailla pitää ol-
la luottamus yksityisyydensuojansa säilymiseen sekä 
tietojensa asianmukaiseen käyttöön. 

Lääkärillä on oikeus katsoa ja käsitellä potilaan 
suostumuksella Reseptikeskukseen talletettuja tie-
toja lääkkeen määräämisen yhteydessä ja hoitosuh-
teen ollessa voimassa (Kanta 2018b). Apteekeissa far-
maseuttinen henkilöstö voi katsoa ja käsitellä Resep-
tikeskuksessa olevia asiakkaan reseptitietoja reseptin-
toimituksen yhteydessä asiakkaan suostumuksella 
(laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Resep-
tikeskuksen tietojen katselusta ja käsittelystä tallen-
tuu aina merkintä (lokitieto), joten jälkikäteen voi-
daan selvittää, mihin tarkoitukseen tietoja on käytet-
ty ja ketkä ovat niitä käsitelleet (Kanta 2018c). Poti-
laat voivat tarkastella omia potilas- ja reseptitietojaan 
Omakannassa (Kanta 2018d).

 Apteekkien asiakkaiden kokemuksia sähköisestä 
reseptistä on tutkittu jonkin verran (esim. Hammar 
ym. 2011, Cochran ym. 2015, Schleiden ym. 2015, Sääs-
kilahti ym. 2016, Lämsä ym. 2017, Lämsä ym. 2018a). 
Tutkimusten mukaan sähköiseen reseptiin on oltu 
pääosin tyytyväisiä (Hammar ym. 2011, Frail ym. 2014, 
Cochran ym. 2015, Lämsä ym. 2018a). Sen on koettu 
olevan paperireseptiä vaivattomampi sekä helpotta-
van ja nopeuttavan apteekissa asiointia (Duffy ym. 
2010, Hammar ym. 2011, Cochran ym. 2015, Sääski-
lahti ym. 2016). Lisäksi potilas- ja lääkitysturvallisuu-

den on koettu parantuneen (Duffy ym. 2010, Ham-
mar ym. 2011, Schleiden ym. 2015). Monista sähköi-
sen reseptin eduista huolimatta apteekkien asiakkaat 
ovat kokeneet vaikeuksia pysyä ajan tasalla omasta 
lääkehoidostaan (Sääskilahti ym. 2016, Lämsä ym. 
2017). Lisäksi potilaiden hoitoon sitoutumisen on ra-
portoitu heikentyneen sähköisen reseptin aikakau-
della (Bergeron ym. 2013). Terveydenhuollon digitali-
soitumisen myötä osa kuluttajista on huolissaan yksi-
tyisyydensuojastaan ja terveystietojensa päätymisestä 
asiattomien käsiin (Pouyan ja Murali 2017). Tutki-
mustietoa sähköisen reseptin turvallisuudesta tieto-
suojan näkökulmasta on julkaistu vain vähän (Ham-
mar ym. 2011, Frail ym. 2014, Cochran ym. 2015). Tä-
män tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten 
apteekkien asiakkaiden mielipiteitä sähköisen resep-
tin turvallisuudesta ja tietosuojasta sekä lääkäreiden 
ja apteekkien farmaseuttisen henkilöstön oikeudesta 
sähköisten reseptitietojen katseluun. 

Tässä tutkimuksessa tietosuojalla tarkoitetaan hen-
kilön yksityisyyden suojaamista ja henkilötietojen kä-
sittelyä siten, että henkilöön yhdistettävissä olevat 
tiedot eivät päädy ulkopuolisten käytettäviksi tai kä-
siteltäviksi (Ruotsalainen 2006). Tietosuoja toteute-
taan teknisten tai muiden keinojen avulla. Lääkitys-
turvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön ja 
lääkehoidon toteuttamiseen liittyvää turvallisuutta 
(Stakes ja Rohto 2006, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos 2011). Se käsittää toimintaperiaatteita ja toimen-
piteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtu-
mien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi 
lääkehoitoketjun eri vaiheissa.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Syksyllä 2015 toteutettiin kyselytutkimus 18 vuotta 
täyttäneille apteekkien asiakkaille, jotka hakivat säh-
köisellä reseptillä lääkettä itselleen. Tutkimukseen 
valittiin 18 apteekkia siten, että jokaiselta Aluehallin-
toviraston toimialuejaon mukaiselta alueelta (Alue-
hallintovirasto 2016) otettiin mukaan reseptuuriltaan 
yksi iso ja yksi pieni yksityinen apteekki, sekä yksi Yli-
opiston Apteekin toimipiste. Ahvenanmaa jätettiin 
tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkimusajankohta-
na sähköinen resepti ei ollut siellä yleisesti käytössä. 

Kyselylomakkeita toimitettiin apteekkeihin niiden 
päivittäiseen reseptuuriin suhteutettu määrä (30–200 
lomaketta/apteekki) sekä ohjeet niiden jakamiseen. 
Apteekin henkilökunta kertoi asiakkaille tutkimuk-
sesta ja tarjosi mahdollisuutta osallistua siihen asia-
kastapahtuman päätteeksi. Asiakas täytti kyselylo-
makkeen kotona ja palautti sen valmiiksi maksetus-
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sa postikuoressa tutkimusryhmälle. Tutkimuksesta 
kieltäytyneistä ei pidetty kirjaa. Apteekit jakoivat lo-
makkeita kahden viikon ajan ja ilmoittivat sen jäl-
keen jakamatta jääneiden lomakkeiden lukumäärän 
tutkimusryhmälle vastausprosentin laskemista var-
ten. Vastaavaa tutkimusmenetelmää on käytetty ai-
emmin esimerkiksi tutkittaessa lääkkeiden käyttäji-
en kokemuksia lääkevaihdosta (Heikkilä ym. 2007).

Nelisivuinen kyselylomake sisälsi yhteensä 26 
strukturoitua, avointa ja Likert-asteikollista kysymys-
tä. Lomake suunniteltiin lain tavoitteiden (laki säh-
köisestä lääkemääräyksestä 61/2007), sähköisen re-
septin oletettujen vaikutusten (HE 250/2006) sekä ai-
kaisempien tutkimusten perusteella (Hyppönen ym. 
2006, Hammar ym. 2011). Kyselylomake pilotoitiin 
paikallisessa apteekissa samalla kohderyhmällä kuin 
varsinainen tutkimus keväällä 2015. Tutkijat haastat-
telivat kyselylomakkeen täyttäneitä asiakkaita kysy-
mysten ymmärrettävyydestä. Pilotoinnin perusteel-
la kyselylomakkeeseen tehtiin vähäisiä muutoksia. 

Tässä artikkelissa raportoidaan vastaukset kysely-
lomakkeen kahdesta kysymyksestä. Mielipiteitä säh-
köisen reseptin turvallisuudesta sekä reseptitietojen 
katseluoikeuksista kysyttiin Likert-asteikollisella ky-
symyksellä. Kysymys sisälsi viisi väittämää: Sähköisen 
reseptin käyttäminen on turvallista; On tärkeää, että 
lääkäri pääsee katsomaan myös muiden lääkäreiden 
minulle sähköisillä resepteillä määräämät lääkkeet; 
On tärkeää, että apteekin farmaseutti/proviisori pää-
see näkemään kaikki minulle sähköisillä resepteillä 
määrätyt lääkkeet; Pelkään, että asiattomat henki-
löt saattavat katsella tai käyttää reseptitietoja, ja Pel-
kään, että sähköisten reseptien tietoja käytetään vää-
rin. Väittämiin pyydettiin vastaamaan viisiportaisel-
la asteikolla: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = Jokseenkin 
samaa mieltä, 3 = Jokseenkin eri mieltä, 4 = Täysin 
eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa. Toinen raportoita-
va kysymys oli kyselylomakkeen lopussa ollut avoin 
kysymys ”Tähän voitte kirjoittaa kommentteja tästä 
kyselystä sekä kokemuksianne sähköisestä reseptistä 
ja Omakanta-palvelusta”. Avoimen kysymyksen vas-
tauksista tutkimukseen sisällytettiin sähköistä resep-
tiä tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmas-
ta käsittelevät vastaukset. Tällaisia vastauksia olivat 
esimerkiksi sähköisen reseptiin turvallisuuteen liit-
tyvät huolet tai lääkitysturvallisuuteen liittyvät on-
gelmat, kuten vaikeus pysyä ajan tasalla resepteistä. 
Vastaajien taustatiedoista sukupuoli, asuinalue, kou-
lutus ja lääkityksen säännöllisyys kysyttiin struktu-
roiduilla kysymyksillä ja syntymävuosi avoimella ky-
symyksellä.

Analysointi
Kyselylomakkeen lopussa olleen avoimen kysymyk-
sen vastaukset analysoitiin vapaamuotoisella sisäl-
lönanalyysilla (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008). 
Analyysissa käytettiin sekä aineistolähtöistä (induk-
tiivinen) että teorialähtöistä (deduktiivinen) lähesty-
mistapaa (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008, Kylmä 
ja Juvakka 2014). Analyysi aloitettiin lukemalla vas-
tauksia ja kirjaamalla tietosuojaan ja lääkitysturvalli-
suuteen liittyvät vastaukset Microsoft Excel for Office 
2016 -taulukkolaskentaohjelmaan. Taulukkoon kirjat-
tuja vastauksia luettiin läpi ja tarvittaessa yksittäinen 
vastaus eroteltiin useaksi analyysiyksiköksi. Analyy-
siyksikkönä oli sana, lause tai lausejoukko, joka kuvasi 
yhden tutkimuskysymyksen kannalta oleellisen asian 
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008). Näin ollen yk-
si vastaus saattoi sisältää useamman analyysiyksikön. 
Analyysiyksiköitä tarkasteltiin samankaltaisuuksien 
mukaan ja ne ryhmiteltiin luokkiin. Syntyneet luokat 
nimettiin, jolloin saatiin alaluokat. Alaluokista etsit-
tiin yhtäläisyyksiä ja samankaltaiset alaluokat yhdis-
tettiin omiksi yläluokikseen. Esimerkiksi kommentti: 
"Ihmettelen, ketkä pääsevät katsomaan reseptejäni ja 
Omakanta-tietojani" ryhmiteltiin alaluokkaan ”kuka 
näkee/saa katsoa potilaan reseptitietoja”, joka puoles-
taan ryhmiteltiin yläluokkaan ”tietosuojaan liittyvät 
epäilykset ja epäselvyydet”. Luokittelun jälkeen kaikki 
vastaukset koodattiin syntyneisiin yläluokkiin ja tal-
lennettiin IBM SPSS for Windows (versio 23.0) -tilas-
to-ohjelmaan. Yläluokat analysoitiin suorina jakaumi-
na. Luokittelun teki yksi tutkija (KR), mutta siitä käy-
tiin säännöllisesti keskustelua tutkimusryhmässä.

Likert-väittämäsarjan vastaukset analysoitiin SPSS 
for Windows -tilasto-ohjelmalla. Analysoinnissa käy-
tettiin suoria jakaumia, ristiintaulukointia, X2 - ja Fis-
herin tarkkaa nelikenttä -testiä. Tilastollisesti mer-
kitsevänä tasona oli p < 0,05. Analyysissa viisiportai-
sen Likert-asteikon vastausvaihtoehdoista yhdistet-
tiin Täysin samaa mieltä ja Jokseenkin samaa mieltä 
sekä Jokseenkin eri mieltä ja Täysin eri mieltä, koska 
osa vastausten lukumääristä oli pieniä ja siten ryh-
mien väliset vertailut eivät olleet mahdollisia. Testa-
uksen ulkopuolelle jätettiin myös väittämäsarjan En 
osaa sanoa -vastausvaihtoehto, koska se voidaan tul-
kita vastaamatta jätetyksi. Lisäksi osa En osaa sanoa 
-vastausten lukumääristä oli hyvin pieniä, joten ryh-
mien väliset vertailut eivät olleet mahdollisia.

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus ei sisältynyt niihin ei-lääketieteellisiin ih-
misiin kohdistuviin tutkimuksiin, jotka vaativat Itä-
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Suomen yliopiston Tutkimuseettisen toimikunnan 
lausunnon (Itä-Suomen yliopisto 2017). Tutkimuk-
sessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukun-
nan laatimia eettisiä periaatteita ihmistieteisiin liit-
tyvissä tutkimuksissa (Tutkimuseettinen neuvotte-
lukunta 2009).

TULOKSET
Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 2 915, ja näistä pa-
lautui 1 290. Kaksi kyselylomaketta poistettiin aineis-
tosta, koska vastaajat eivät olleet täysi-ikäisiä. Näin 
ollen lopullinen otos oli 2 913 apteekkien asiakas-
ta, joista 1 288 (44 %) vastasi kyselyyn. Vastanneiden 
taustatiedot on esitetty taulukossa 1.

Valtaosa (97 %) kyselyyn vastanneista apteekkien 
asiakkaista piti sähköisen reseptin käyttämistä turval-
lisena (Taulukko 2). Suurin osa (77 %) vastaajista ei 
pelännyt asiattomien henkilöiden saattavan katsella 
tai käyttää reseptitietoja. Lähes neljännes (23 %) vas-
taajista kuitenkin pelkäsi asiattomien katselevan tai 
käyttävän reseptitietoja. Enemmistö (82 %) vastaajista 
ei myöskään pelännyt sähköisten reseptitietojen vää-
rinkäyttöä. Alemman koulutuksen saaneet vastaajat 
pelkäsivät omien reseptitietojensa päätymistä asiat-
tomien käsiin (p = 0,013) ja tietojensa väärinkäyttöä 
(p = 0,001) yleisemmin kuin korkeammin koulutetut. 

Lähes kaikkien vastanneiden mielestä oli tärkeää, 
että lääkäri (98 %) ja apteekkien farmaseuttinen hen-
kilöstö (96 %) pääsevät katsomaan asiakkaiden säh-
köisiä reseptejä (Taulukko 2). 

Iäkkäämmät vastaajat pitivät nuorempia vastaa-
jia yleisemmin tärkeänä farmaseuttisen henkilöstön 
oikeutta nähdä asiakkaiden kaikki reseptitiedot (p = 
0,002). Lisäksi alhaisemman koulutuksen saaneet 
vastaajat pitivät korkeamman koulutuksen saaneita 
vastaajia yleisemmin tärkeänä farmaseuttisen hen-
kilöstön oikeutta nähdä asiakkaiden kaikki resepti-
tiedot (p ≤ 0,000). 

Kaikista kyselyyn vastanneista 301 (23 %) kirjoit-
ti mielipiteitään kyselylomakkeen lopussa olleeseen 
avoimeen kysymykseen. Näistä 177 eli 59 prosenttia 
vastauksista (14 % kaikista kyselyyn vastanneista) kä-
sitteli tietosuojaan ja lääkitysturvallisuuteen liitty-
viä asioita ja sisällytettiin tämän tutkimuksen aineis-
toon. Lopullisessa aineistossa oli yhteensä 201 luoki-
teltua vastausta (Taulukko 3). Yleisimmin apteekkien 
asiakkaat toivat esille, että Omakantaan pääseminen 
oli vaikeaa tai heillä ei ollut mahdollisuutta käyttää 
sitä (23 %). Syynä mainittiin esimerkiksi tietoko-
neen, internet-yhteyden tai verkkopankkitunnuksi-
en puuttuminen. Vastaajista 18 prosenttia toi esille, 

ettei Omakanta ollut heille lainkaan tuttu. Lisäksi 
osalla vastaajista (13 %) oli epäilyksiä tai epäselvyyksiä 
sähköisen reseptin tietosuojasta, kuten sähköisen re-
septin turvallisuudesta ja eri tahojen katseluoikeuk-
sista. Vastaajista 13 prosenttia koki vaikeuksia pysyä 
ajan tasalla omasta lääkityksestään. Esimerkiksi re-
septitietojen seuraaminen koettiin hankalaksi säh-
köisen reseptin aikana ilman paperista dokumenttia.

POHDINTA
Lähes kaikki apteekkien asiakkaat pitivät sähköistä re-
septiä turvallisena. He luottivat reseptitietojensa asian-
mukaiseen käyttöön sekä siihen, että reseptitiedot ovat 
asiattomilta suojassa. Vastaajat pitivät tärkeänä, että 
terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät katsomaan 
heidän reseptitietojaan. Noin neljännes vastanneista 
kuitenkin pelkäsi reseptitietojensa väärinkäyttöä tai 
niiden joutumista asiattomien käsiin. Pienellä osal-
la apteekkien asiakkaista oli myös vaikeuksia päästä 
Omakantaan itse katselemaan reseptitietojaan.

Tämän tutkimuksen mukaan apteekkien asiakkaat 
kokivat sähköisen reseptin käyttämisen turvallisek-
si. Ruotsissa ja Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuk-
sissa on saatu samankaltaisia tuloksia (Hammar ym. 
2011, Frail ym. 2014, Cochran ym. 2015). Tässä tut-
kimuksessa noin neljännes vastanneista kuitenkin 
pelkäsi reseptitietojensa päätymistä asiattomien kä-
siin. Tätä tulosta tukee tuore apteekkien asiakkaiden 
tiedonsaantia sähköisestä reseptistä käsitellyt tutki-
mus, jonka mukaan asiakkaat toivovat enemmän tie-
toa sähköisen reseptin tietosuojasta ja siitä, kuka hei-
dän tietojaan pääsee katsomaan (Lämsä ym. 2018b). 
Apteekkien asiakkaiden tiedon lisääminen sähköisen 
reseptin tietosuojasta mahdollisesti vähentäisi siihen 
liittyviä epäselvyyksiä ja pelkoja. Tietosuojaan liitty-
vät pelot näyttäisivät kuitenkin vähentyneen sähköi-
sen reseptin laajamittaisen käytön myötä, sillä tie-
tosuojan ja tietoturvan puutteellisuus sekä tietojen 
väärinkäyttö koettiin merkittävinä sähköisen resep-
tin uhkina reseptijärjestelmän pilotointivaiheessa 
(Hyppönen ym. 2006). Lisäksi tuoreemmissa suo-
malaisen väestön mielipiteitä sosiaali- ja terveyden-
huollon sähköisistä asiointipalveluista selvittäneissä 
tutkimuksissa valtaosa vastaajista ei ole ollut huo-
lissaan henkilökohtaisten tietojensa väärinkäytöstä 
tai terveystietojensa päätymisestä asiattomien käsiin 
(Hyppönen ym. 2014, Apteekkariliitto, Lääkäriliitto 
ja Lääketietokeskus 2017). Luottamuksesta sähköi-
siin asiointipalveluihin ja sähköisen reseptin tieto-
suojaan voi myös kertoa se, että vuonna 2017 Kela 
ei saanut yhtään ilmoitusta Reseptikeskukseen tal-
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Taulukko 1. Kyselytutkimukseen vastanneiden apteekkien asiakkaiden (n = 1 288) taustatiedota.

Sukupuoli
Nainen
Mies

Ikä (vuotta)
18–34
35–59
60–74
75-

Asuinalue
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi

Koulutus
Perusasteen koulutus  
(perus-, keski- ja kansakoulu)

Keskiasteen koulutus  
(ammatillinen perustutkinto,  
opistotutkinto tai ylioppilastutkinto)

Korkea-asteen koulutus (alempi  
tai ylempi korkeakoulututkinto)

Reseptilääkkeiden  
käytön säännöllisyys
Säännöllisesti käytettäviä 
reseptilääkkeitä

Sekä säännöllisesti että tilapäisesti 
käytettäviä reseptilääkkeitä

Vain tilapäisesti käytettäviä 
reseptilääkkeitä

Vastaajat % (n)

n = 1287
75 (965)
25 (322)

n = 1167
12 (137)

33 (379)
41 (476)
15 (175)

n = 1276
24 (301)

20 (256)
16 (208)
16 (205)
14 (183)
10 (123)

n = 1263
22 (274)

48 (611)

30 (378)

n = 1272

56 (715)

35 (440)

9 (117)

aKaikki vastaajat eivät ilmoittaneet sukupuolta, ikää, asuinaluetta, koulutusta tai reseptilääkkeiden käytön säännöllisyyttä.
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lennettujen tietojen väärinkäytöksistä (Kanta 2018e). 
Samana vuonna selvityspyyntöjä potilaan reseptitie-
tojen katseluista tehtiin varsin vähän (noin 80 selvi-
tyspyyntöä). 

Tämän tutkimuksen mukaan apteekkien asiakkaat 
pitivät tärkeänä, että lääkärit ja farmaseuttinen hen-
kilöstö pääsevät heidän reseptitietoihinsa. Sähköisen 
reseptijärjestelmän pilotointivaiheen tutkimukseen 
osallistuneista apteekkien asiakkaista vain hieman 
yli puolet kannatti ajatusta apteekkien työntekijöi-
den oikeudesta nähdä potilaiden sähköiset reseptit 
(Hyppönen ym. 2006). Tämän tutkimuksen tulos 
tukee suunnitteilla olevan valtakunnallisen Lääki-
tyslistan näkymistä kaikille potilaan hoitoon osal-
listuville tahoille, myös apteekkien farmaseuttiselle 
henkilöstölle (Virkkunen ym. 2018). Valtakunnalli-
sen Lääkityslistan tavoitteena on muun muassa koota 
yhteenveto potilaan ajantasaisesta lääkityksestä, jota 
terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät tarkastele-
maan ja ylläpitämään. Tämä on tärkeää sen vuoksi, 
että potilaiden lääkitystietojen on raportoitu poikke-
avan merkittävästi lääkkeiden todellisesta käytöstä 
(Tiihonen ym. 2016), eivätkä Reseptikeskuksen tie-
dot ole välttämättä olleet ajan tasalla (Timonen ym. 
2016, Kauppinen ym. 2017). Ajantasainen tieto poti-
laan lääkehoidosta on yksi keskeisimmistä potilas- ja 
lääkitysturvallisuutta edistävistä tekijöistä. Apteekki-
en asiakkaiden kannalta olisikin tärkeää, että apteek-
kien farmaseuttisella henkilöstöllä olisi mahdollisuus 
päivittää asiakkaan lääkityslistaa tämän suostumuk-
sella. Tällöin apteekissa voisi kirjata lääkityslistaan 
myös potilaan käyttämät itsehoitolääkkeet.

Pienellä osalla apteekkien asiakkaista Omakan-
taan pääsy oli vaikeaa, tai heillä ei ollut siihen mah-
dollisuutta, mikä saattaa vaikeuttaa ajan tasalla py-
symistä omista lääkkeistään. Aikaisemmassa suoma-
laistutkimuksessa on arveltu, että erityisesti henki-
löillä, joilla ei ole käytössään tietokonetta, internetiä 
tai verkkopankkitunnuksia, oli vaikeuksia omien re-
septitietojen seuraamisessa (Sääskilahti ym. 2016). 
Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan säh-
köisen reseptin käyttöönoton on myös raportoi-
tu vähentävän apteekkien asiakkaiden tietoa omis-
ta lääkkeistään ja lääkkeiden oikeasta käyttötavasta 
(Bergeron ym. 2013). Ne apteekkien asiakkaat, joilla 
on vaikeuksia päästä Omakantaan, tulisi tunnistaa 
ja heille tulisi kehittää Omakannan rinnalle muita 
keinoja reseptitietojensa seurantaan. Asiakkaat tar-
vitsevat edelleen tietoa ja neuvontaa sähköisestä re-
septistä ja Omakannan käytöstä. Lisäksi reseptitie-
tojen seurantaa voisi helpottaa paperille tulostettava 

yhteenveto reseptitiedoista ja helppokäyttöinen mo-
biilisovellus (Sääskilahti ym. 2016).

Tämän kyselytutkimuksen otos oli suuri ja kysely-
lomakkeita jaettiin eri puolelta Suomea. Vastauspro-
sentti (44 %) on tavanomainen menetelmällä, jolla 
uusintakyselyä ei voida järjestää (esim. Heikkilä ym. 
2007, Tiihonen 2010). Menetelmän vahvuutena oli 
halutun kohderyhmän tavoittaminen: Vastaajat oli-
vat apteekkien asiakkaita, jotka hakivat lääkkeitä it-
selleen sähköisellä reseptillä. Lomakkeen kysymykset 
suunniteltiin lain tavoitteiden (laki sähköisestä lää-
kemääräyksestä 61/2007), sähköisen reseptin oletet-
tujen vaikutusten (HE 250/2006) sekä aikaisempien 
tutkimusten pohjalta (Hyppönen ym. 2006, Ham-
mar ym. 2011), ja ne vastasivat hyvin tämän tutki-
muksen tavoitteisiin. Lisäksi kyselyn toteutumisen 
aikaan sähköinen resepti oli laajamittaisessa käytös-
sä Suomessa (Fimea ja Kela 2016, Kanta 2018a), joten 
vastaajilla oli kokemusta sähköisen reseptin käytös-
tä. Vastaajien edustavuutta perusjoukkoon on kui-
tenkin vaikea arvioida, sillä vertailukelpoista tietoa 
perusjoukosta ei ole saatavilla. Tässä tutkimuksessa 
vastaajat olivat kuitenkin ikä- ja sukupuolijakaumal-
taan vastaavia kuin apteekkien asiakkaille tehdyssä 
lääkevaihtoa käsitelleessä kyselytutkimuksessa (Heik-
kilä ym. 2007). Vastaajat todennäköisesti edustivat 
hyvin reseptilääkkeitä ostavia apteekkien asiakkai-
ta Suomessa. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Apteekkien asiakkaat pitävät sähköistä reseptiä pää-
sääntöisesti turvallisena ja luottavat reseptitietojen-
sa asianmukaiseen käyttöön. Toisaalta neljänneksel-
lä esiintyy pelkoja reseptitietojensa väärinkäytöksis-
tä. Apteekkien asiakkaiden mielestä on tärkeää, että 
lääkärit ja farmaseuttinen henkilöstö pääsevät kat-
somaan heidän reseptitietojaan. Osalla apteekkien 
asiakkaista on kuitenkin vaikeuksia päästä itse kat-
somaan tietojaan Omakannassa. Apteekkien asiak-
kaille, joilla on pelkoja tietojensa väärinkäytöksistä tai 
vaikeuksia Omakannan käytössä tulisi tarjota enem-
män tietoa ja neuvontaa sähköisestä reseptistä sekä 
Omakannan käytöstä.
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Taulukko 2. Apteekkien asiakkaiden (N = 1288) mielipiteitä sähköisen reseptin turvallisuudesta ja resepti-
tietojen katseluoikeuksista. Ryhmien välisiä eroja on tarkasteltu sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan 
(vain tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) on merkitty taulukkoon).

a Perus-, keski- tai kansakoulu
b Ammatillinen perustutkinto, opistotutkinto tai ylioppilastutkinto
c Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
d Väittämäsarjan vastauksista En osaa sanoa -vastaukset jätettiin testauksen ulkopuolelle pienten lukumäärien vuoksi.

 Kaikki           Sukupuoli                 Ikä (vuotta)    Koulutus

  Mies Nainen 18–34 35–59 60–74 75- Perus- Keski- Korkea-
        asteen asteen asteen
        koulutusa koulutusb koulutusc

 
 % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Sähköisen reseptin käyttäminen on turvallistad

Täysin/Jokseenkin 
samaa mieltä 97 (1161) 97 (291) 97 (869) 94 (123) 97 (347) 98 (438) 98 (149) 99 (244) 96 (549) 97 (347) 
Täysin/jokseenkin 
eri mieltä 3 (34) 3 (9) 3 (25) 6 (8) 3 (12) 2 (8) 2 (3) 1 (2) 4 (20) 3 (12) 
Kaikki 100 (1195) 100 (300) 100 (894) 100 (131) 100 (359) 100 (446) 100 (152) 100 (246) 100 (569) 100 (359) 
 

On tärkeää, että lääkäri pääsee katsomaan myös muiden lääkäreiden minulle sähköisillä resepteillä määräämät lääkkeetd

Täysin/Jokseenkin  
samaa mieltä 98 (1224) 96 (301) 98 (922) 99 (132) 97 (367) 98 (458) 98 (157) 98 (249) 98 (589) 97 (362) 
Täysin/jokseenkin 
eri mieltä 2 (30) 4 (11) 2 (19) 1 (2) 3 (10) 2 (7) 2 (4) 2 (4) 2 (14) 3 (11) 
Kaikki 100 (1254) 100 (312) 100 (941) 100 (134) 100 (377) 100 (465) 100 (161) 100 (253) 100 (603) 100 (373) 
 

On tärkeää, että apteekin farmaseutti/proviisori pääsee näkemään kaikki minulle sähköisellä resepteillä määrätyt lääkkeetd

Täysin/Jokseenkin 
samaa mieltä 96 (1213) 95 (296) 96 (916) 93 (127) 94 (352) 99 (462) 97 (166) 99 (266) 96 (577) 93 (347) 
Täysin/jokseenkin 
eri mieltä 4 (54) (17) 4 (37) 7 (9) 6 (21) 1 (6) 3 (6) 1 (2) 4 (24) 7 (27) 
Kaikki 100 (1267) 100 (313) 100 (953) 100 (136) 100 (373) 100 (468) 100 (172) 100 (268) 100 (601) 100 (374) 

                         p = 0,002                                   p ≤ 0,000 

Pelkään, että asiattomat henkilöt saattavat katsella tai käyttää reseptitietojad

Täysin/Jokseenkin 
samaa mieltä 23 (252) 22 (61) 24 (191) 25 (32) 20 (67) 23 (87) 26 (34) 27 (56) 25 (128) 18 (61) 
Täysin/jokseenkin 
eri mieltä 77 (831) 78 (215) 76 (615) 75 (37) 80 (272) 77 (295) 74 (98) 73 (149) 75 (388) 82 (284) 
Kaikki 100 (1083) 100 (276) 100 (806) 100 (129) 100 (339) 100 (382) 100 (132) 100 (205) 100 (516) 100 (345)

                                      p = 0,013 
 
Pelkään, että sähköisten reseptien tietoja käytetään väärind

Täysin/Jokseenkin 
samaa mieltä 18 (191) 16 (43) 18 (148) 16 (20) 14 (49) 18 (69) 21 (27) 24 (49) 19 (97) 12 (40) 
Täysin/jokseenkin 
eri mieltä 82 (880) 84 (223) 82 (656) 84 (105) 86 (290) 82 (307) 79 (104) 76 (156) 81 (412) 88 (302) 
Kaikki 100 (1071) 100 (266) 100 (804) 100 (125) 100 (339) 100 (376) 100 (131) 100 (205) 100 (509) 100 (342)

         p = 0,001



©  DOSIS      n:0   4/2018 ©  Suomen Farmasialiitto ry272

Taulukko 3. Apteekkien asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä (n = 201a) 
sähköisestä reseptistä tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta.

Yläluokat 
(Yläluokkia kuvaavia esimerkkejä)  % (n)

Omakantaan pääsy on vaikeaa / 
Ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa
(Omakantaan kirjautuminen hankalaa, ei ole 
mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai internetiä) 23 (46)

Omakanta ei ole tuttu 18 (36)

Tietosuojaan liittyvät epäilykset ja epäselvyydet
(Turvallisuus arveluttaa, tietojen väärinkäyttö huolestuttaa, 
epäselvyys siitä, kuka näkee potilaan reseptitietoja) 13 (26)

Ajan tasalla pysyminen omasta lääkityksestä on vaikeaa
(Reseptitietojen seuraaminen hankalaa, 
paperisen dokumentin puuttuminen) 13 (26)

Omakannan käytettävyyden ongelmia
(Omakannan epäselvä näkymä, reseptien 
tulostaminen hankalaa) 13 (26)

Omakannan käytettävyyden etuja
(Helppo asioida, omien reseptien 
seuraaminen helppoa) 6 (12)

Toisen puolesta asiointi Omakannassa 
ei onnistu tai on hankalaa
(Alaikäisten tietojen katselu ei onnistu vanhemmilta) 6 (12)

Sähköinen resepti koetaan turvalliseksi 4 (7)

Muut
(Toiveet, että lääkäri/farmaseuttinen henkilöstö 
näkee potilaan kokonaislääkityksen, toiveet lääkkeiden 
yhteensopivuuden tarkistamisesta) 5 (10)

a) Yksi vastaus on voinut sisältää useamman luokan.
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Introduction: Electronic prescriptions (ePrescrip-
tions) are widely used in Finland. As prescriptions 
may contain sensitive health information, patients 
must be able to trust in privacy policies and the in-
tended use of their personal information. The aim 
of this study was to examine pharmacy customers’ 
opinions concerning the safety of ePrescriptions and 
the rights of physicians and pharmacists to view their 
ePrescriptions.
 
Methods: A survey was conducted in autumn 2015. 
Adult pharmacy customers (aged ≥18 years) purchas-
ing medicines for themselves with an ePrescription 
were included in the study. Questionnaires (n=2915) 
were distributed from 18 pharmacies located in dif-
ferent parts of Finland.  Frequencies, cross-tabula-
tions, Chi-square test Fisher’s exact test, categoriza-
tion, and encoding were used the analysis.

Results: A total of 1288 (44%) questionnaires were 
returned. The vast majority of the respondents (97%) 
felt that ePrescriptions were safe to use. Most did not 
fear unauthorized persons could get access to their 
prescriptions (77%) or that someone would misuse 
their prescription information (82%). Respondents 
considered it important for physicians (98%) and 
pharmacists (96%) to have the right to access their 
ePrescriptions. In the open question, respondents 
mentioned either that they had difficulty accessing 
the My Kanta service, or that they were unable to use 
the service at all (23%).

Conclusions: In general, pharmacy customers con-
sider ePrescriptions to be safe and trust that their 
prescription information is used properly. Howev-
er, about a quarter of respondents feared an unau-
thorized access to their prescription information. Re-
spondents consider it important for physicians and 
pharmacists to have the right to access their prescrip-
tions. Some customers experienced difficulty in ac-
cessing the My Kanta service. Customers concerned 
about the misuse of their ePrescription information 
or who have difficulty using the My Kanta service 
should be given more information and guidance 
about ePrescriptions and the My Kanta service.

Keywords: electronic prescription, data protection, 
medication safety, customer, pharmacy, survey
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