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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Lääkeaineiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Ruotsissa ja Norjassa on otettu käyttöön 
vapaaehtoisuuteen perustuvia lääkkeiden ympäristöluokitusjärjestelmiä, jotka sisältävät tietoa lääkkeiden 
ympäristövaikutuksista. Vastaavanlainen luokitus on kehitteillä myös Suomessa. Kehitystyön pohjaksi tar-
vitaan tutkimustietoa ympäristöluokituksen eri käyttäjäryhmien tarpeista ja jo olemassa olevien ympäristö-
luokitusten soveltuvuudesta Suomeen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia apteekeissa työskentelevän farmaseuttisen henkilökunnan ym-
päristötiedon tarpeita ja käyttämiä tietolähteitä. Lisäksi tutkittiin farmaseuttisen henkilökunnan näkemyk-
siä lääkkeiden ympäristöluokituksen tarpeesta, sisällöstä, esitystavasta sekä toivotusta tietolähteestä, jonne 
ympäristötieto tulisi sijoittaa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin apteekkien farmaseuttiselle henkilökunnalle suunnattuna 
informoituna kyselynä Farmasian Päivillä marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 76 henkilöä, joista 65 täytti 
tutkimuksen kohderyhmän kriteerit, eli oli työskennellyt apteekissa farmaseuttisissa tehtävissä viiden vuo-
den sisällä. Aineistosta laskettiin frekvenssit ja prosenttiosuudet SPSS-ohjelmalla.

Tulokset: Vastaajista 41 prosenttia raportoi tarvitsevansa tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista työssään 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Yleisimmin tietoa tarvittiin lääkkeiden oikeaoppisesta hävittämises-
tä, josta 80 prosenttia raportoi kertoneensa asiakkaille oma-aloitteisesti ja 78 prosenttia raportoi asiakkaan 
esittäneen kysymyksiä apteekissa. Yleisimmin vastaajat olivat etsineet tietoa internetin hakukoneella (48 %), 
pakkausselosteesta (35 %) ja Pharmaca Fennicasta (31 %). Ympäristöluokitus koettiin hyödylliseksi erityisesti 
asiakkaiden neuvonnassa (83 % vastaajista). Visuaalisesti parhaaksi ympäristöluokituksen esitystavaksi valit-
tiin yleisimmin liikennevaloluokitus (42 %), ja ensisijaisesti apteekkien farmaseuttinen henkilökunta tarkas-
taisi ympäristöluokituksen Pharmaca Fennicasta (22 %). 

Johtopäätökset: Suomen apteekeissa on tarvetta lääkkeiden ympäristöluokitukselle. Erityisesti ympäristö-
luokitusta kaivataan tueksi lääkeneuvontaan. Tämän tutkimuksen perusteella apteekkityön näkökulmasta 
toimivin ratkaisu ympäristöluokitukselle olisi Pharmaca Fennicaan sijoitettava lääkeaineperusteinen liiken-
nevaloluokitus.
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JOHDANTO
Lääkkeiden ympäristövaikutuksia on tutkittu pit-
kään, ja tietoa varsinkin haitallisimpien lääkeainei-
den vaikutuksista vesistöissä on paljon (Küster ja Ad-
ler 2014, Gunnarson ym. 2019). Vaikka lääkeainejää-
miä päätyy ympäristöön monien eri reittien kautta, 
johtuu merkittävä osa jäämistä asianmukaisesti käy-
tettyjen lääkevalmisteiden ja niiden metaboliittien 
kulkeutumisesta viemäriin kotitalouksien jätevesien 
mukana (BIO Intelligence Service 2013). Yksi keino 
vähentää lääkkeiden aiheuttamaa ympäristökuormaa 
on suosia ympäristöystävällisempiä lääkeaineita tai 
-valmisteita silloin, kun se hoidollisesti on mahdol-
lista (Fass 2012, Grung ja Thomas 2020).

Tähän asti suomalaisissa terveydenhuollon proses-
seissa, etenkin lääkkeen määräämisessä ja toimitta-
misessa, ei ole ollut helposti ja riittävästi mahdolli-
suuksia huomioida lääkkeiden haitallisia ympäristö-
vaikutuksia. Suomenkielistä tietolähdettä lääkkeiden 
ympäristövaikutuksista ei ole ollut olemassa, ja tie-
toa on ollut pirstaleisesti saatavissa. Niin terveyden-
huollon ammattilaisten kuin kuluttajien tietoisuus 
lääkkeiden aiheuttamasta kuormittavuudesta ympä-
ristölle on ollut vaihtelevaa (Bound ym. 2006, Doh-
le ym. 2013). Ympäristönäkökulma on viime vuosina 
alettu kokea entistä tärkeämmiksi (Hyry 2017, Hyry 
2019). Terveydenhuollon ammattilaiset, apteekeissa 
työskentelevät farmasian ammattilaiset mukaan lu-
kien, tarvitsevat yhä enemmän ja useammin tietoa 
lääkkeiden ympäristövaikutuksista vastuullisten va-
lintojen ja lääkeneuvonnan tueksi. Tähän tarpeeseen 
Suomessa ollaan kehittämässä lääkkeiden ympäris-
töluokitusta, joka sisältää tietoa lääkeaineiden käyt-
tömääristä, riskeistä ja ympäristökuormasta (Vieno 
ym. 2019, Leppä 2020). 

Lääkkeiden ympäristöluokituksia on Pohjoismais-
ta Ruotsissa ja Norjassa (Fass 2012, Janusinfo 2019, 
Grung ja Thomas 2020). Ruotsissa lääkkeiden ym-
päristöriskiin perustuva luokittelu kehitettiin yli 10 
vuotta sitten (Fass 2012). Sen lisäksi maassa on lää-
keaineiden vaaraominaisuuksia painottava ympä-
ristöluokitusjärjestelmä (Janusinfo 2019). Lääkkei-
den ympäristövaikutukset näkyvät Ruotsissa myös 
apteekkien toiminnassa. Esimerkiksi Sveriges Apo-
teksföreningeniin kuuluvat apteekit ovat marras-
kuusta 2018 lähtien olleet velvollisia laittamaan dik-
lofenaakki-valmisteiden kohdalle apteekkien hyllyil-
le ja verkkokauppoihin maininnan aineen haitalli-
sista ympäristövaikutuksista ja kehotuksen käyttää 
valmistetta harkiten (Stern 2018). Yksityisistä toimi-
joista esimerkiksi maan suurimmalla yksityisellä ap-

teekkiketjulla Apotek Hjärtat:lla on oma itsehoito-
lääkkeiden “Välj med hjärtat” -ympäristömerkkinsä 
(Apotek Hjärtat 2020). Norjassa on otettu käyttöön 
lääkeaineiden ympäristöluokitus implementoimalla 
Fass.se:n järjestelmä pienin sovellutuksin sikäläiseen, 
lähinnä Pharmaca Fennicaa vastaavan Felleskataloge-
nin tietokantoihin (Grung ja Thomas 2020). 

Suomessa on pohdittu vaihtoehtoja kotimaisen 
ympäristöluokituksen toteuttamiseen ja mahdolli-
suuksia hyödyntää esimerkiksi Ruotsin luokitusjär-
jestelmää sen pohjana (Vieno ym. 2019). Jotta laa-
dittavasta ympäristöluokituksesta saadaan kaikkien 
terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa tukeva, 
on sen kehittämisessä huomioitava eri ammattiryh-
mien tarpeet ja näkökulmat, potilaiden lääkitystur-
vallisuutta unohtamatta (Fass 2012, Hämeen-Antti-
la ym. 2014, Vieno ym. 2019). Aiemmat tutkimukset 
ovat keskittyneet pääosin ympäristöluokitusten sisäl-
lölliseen arviointiin (Ågerstrand 2009, Küster ja Ad-
ler 2014). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 
apteekissa työskentelevän farmaseuttisen henkilö-
kunnan (myöhemmin tekstissä farmasisti) ympäris-
tötiedon tarpeita ja käyttämiä tietolähteitä. Lisäksi 
tutkittiin farmasistien näkemyksiä lääkkeiden ym-
päristöluokituksen tarpeesta, sisällöstä, esitystavasta 
sekä toivotusta tietolähteestä, jonne ympäristötieto 
tulisi sijoittaa. Tuloksia hyödynnetään Suomen kan-
sallisen ympäristöluokituksen laatimisessa. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
 Tutkimus toteutettiin informoituna kyselynä Far-
masian Päivillä Helsingin Messukeskuksessa 29.–
30.11.2019. Informoidussa kyselyssä tutkija antaa ky-
selylomakkeen henkilökohtaisesti vastaajalle ja voi 
samalla kertoa kyselyn tarkoituksesta sekä vastata 
mahdollisiin kysymyksiin (Hirsjärvi ym. 2009). In-
formoituun kyselyyn päädyttiin, sillä lyhyellä keskus-
telulla ennen kyselyyn vastaamista haluttiin varmis-
taa, että osallistuja kuului tutkimuksen kohderyh-
mään. Lisäksi saatiin mahdollisuus kertoa vastaajille 
tarvittaessa ympäristöluokituksesta ja havainnollis-
taa ympäristöluokituksen erilaisia visuaalisia esitysta-
poja, joista kysyttiin vastaajien näkemyksiä kyselyssä.   

Tutkimuksen kohderyhmä ja otanta
Kyselyn kohderyhmäksi valittiin apteekeissa työsken-
televät farmasistit, sillä tutkimus käsitteli lääkkeeksi 
rekisteröityjen tuotteiden ympäristövaikutuksia ja 
lääkkeiden ympäristöluokituksen tarvetta apteekki-
näkökulmasta. Farmasisteihin sisällytettiin farmasian 
opiskelijat, joilla oli oppilaan oikeudet Sosiaali- ja ter-

Kuva 1. Lääkkeiden ympäristöluokituksen teoreettinen viitekehys apteekkinäkökulmasta, 
tutkimuskysymysten mukaiset pääteemat sekä kyselylomakkeen kysymykset ja aiemmat 
tutkimukset, johon kysymykset pohjautuivat. 

• Kuinka usein olet tarvinnut tietoa lääkkeiden  
 ympäristövaikutuksista? (Hyry 2019)

• Millaista tietoa apteekin asiakas on oma-aloitteisesti  
 halunnut lääkkeiden ympäristövaikutuksista?  
 (Dohle ym. 2013, Hyry 2019, ICA gruppen 2019)

• Millaista tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista olet  
 apteekkityössä oma-aloitteisesti kertonut asiakkaalle ilman,  
 että hän on kysynyt asiasta? (ICA gruppen 2019)

• Mitä tietolähteitä olet käyttänyt etsiessäsi tietoa lääkkeiden 
 ympäristövaikutuksista? (Pitkä ym. 2018)

• Lääkkeiden ympäristöluokituksen tulisi mielestäni näkyä  
 seuraavissa tietolähteissä (Pitkä ym. 208, Vieno ym. 2019)

• Mistä tietolähteestä tarkastaisit ensisijaisesti lääkkeiden 
 ympäristöluokituksen apteekkityössä. (Vieno ym. 2019)

• Mikäli lääkkeiden ympäristöluokitus otettaisiin Suomessa
 käyttöön, missä muodossa se tulisi mielestäsi visuaalisesti
 esittää? (Vieno ym. 2019)
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veysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteris-
sä ja näin ollen oikeus asiakkaiden lääkeneuvontaan 
apteekissa. Lisäksi kyselyyn vastaajan tuli työsken-
nellä tai olla työskennellyt apteekissa viiden vuoden 
sisällä kyselyyn vastaamisesta.

Tutkimuksen otantamenetelmänä oli yksinker-
taistettu satunnaisotanta. Jokaisella tutkimuksen 
perusjoukkoon kuuluvalla henkilöllä, eli Farmasian 
Päiville vuonna 2019 osallistuneella farmasistilla, oli 
mahdollisuus osallistua kyselyyn (Vilkka 2007). Yh-
teensä Farmasian Päivillä oli 4 090 messukävijää ja li-
säksi satoja näytteilleasettajia. Perjantaina 29.11.2019 
tapahtumassa vieraili yhteensä 2 074 luento- ja mes-
suvierasta (Farmasian oppimiskeskus 2020). Lauan-
taina 30.11.2019 vastaava luku oli 2 016. Farmasistien 
osuutta messuille osallistuneista ei ole eritelty tilas-
toissa.

Kyselylomake ja sen laatiminen 
Kyselylomake laadittiin Helsingin yliopiston E-lo-
makkeelle. Lomake sisälsi yhteensä 21 kysymystä. 
Tämä tutkimus pohjautuu lomakkeen kysymyksiin 
farmasistien ympäristötiedon tarpeista ja tietoläh-
teistä apteekkityössä sekä näkemyksistä lääkkeiden 
ympäristöluokituksesta (Kuva 1). Kysymysten poh-
jana hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa, muissa 
maissa käytössä olevia lääkkeiden ympäristöluoki-
tuksia (Ågerstrand 2009, Fass 2012, Grung ja Tho-
mas 2020) sekä suomalaisen EPIC-hankkeen raport-
tia (Vieno ym. 2019), jossa on pohdittu mahdollisia 
ympäristöluokituksen toteuttamistapoja Suomessa. 

Ympäristötiedon tarpeita ja lähteitä selvitettiin 
strukturoiduilla monivalintakysymyksillä: Kuinka 
usein olet tarvinnut tietoa lääkkeiden ympäristövai-
kutuksista apteekkityössä?; Millaista tietoa apteekin 
asiakkaat ovat oma-aloitteisesti kysyneet lääkkeiden 
ympäristövaikutuksista?; Millaista tietoa lääkkeiden 
ympäristövaikutuksista olet apteekkityössä oma-
aloitteisesti kertonut asiakkaalle, ilman että hän on 
kysynyt asiasta?; Mitä tietolähteitä olet käyttänyt et-
siessäsi tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista? ja 
Missä tilanteissa koet, että ympäristöluokituksesta 
olisi apua apteekkityössä? Näitä kysymyksiä seurasi 
lista valmiita vastausvaihtoehtoja, joista vastaaja sai 
merkitä haluamansa vaihtoehdot. Valmiiden vastaus-
vaihtoehtojen jälkeen oli ”Muu, mikä?” -kysymys, jo-
hon vastaaja sai halutessaan lisätä oman vastausvaih-
toehdon ja täydentää vastaustaan. 

Vastaajien näkemyksiä ympäristöluokituksen si-
sällöstä mitattiin kymmenen väittämää sisältäväl-
lä mittarilla, jossa oli 5-portainen Likertin asteikko 

(Täysin eri mieltä - Eri mieltä - En samaa enkä eri 
mieltä - Samaa mieltä - Täysin samaa mieltä). Lisäk-
si kysyttiin strukturoiduilla monivalintakysymyksillä 
mielipidettä ympäristöluokituksen näkyvyydestä eri 
tietolähteissä sekä Mistä tietolähteestä tarkastaisit 
ensisijaisesti lääkkeiden ympäristöluokituksen ap-
teekkityössä? ja Mikäli lääkkeiden ympäristöluoki-
tus otettaisiin Suomessa käyttöön, missä muodos-
sa se tulisi mielestäsi visuaalisesti esittää? Viimeksi 
mainitun kysymyksen yhteydessä vastaajille esiteltiin 
havainnekuvia erilaisista ympäristöluokituksen esi-
tystavoista (Liikennevaloluokitus, Mitta-asteikollinen 
luokitus, Numeroluokitus, Kirjainluokitus, Teksti-
muotoinen esitystapa). Lisäksi vastaajien taustatie-
toina kysyttiin sukupuolta, syntymävuotta, koulutus-
ta, työskentelyvuosia farmaseuttisissa tehtävissä, tä-
mänhetkistä työpaikkaa ja työpaikan maantieteellistä 
sijaintia. Vastaajan oli pakko vastata kaikkiin struk-
turoituihin ja mitta-asteikollisiin kysymyksiin, jotta 
kyselyssä pääsi etenemään. Avoimet täydentävät ky-
symykset olivat vapaaehtoisia. 

Lomake pilotoitiin kaksi kertaa. Molemmissa pilo-
toinneissa osallistujat vastasivat kyselyyn, niin kuin 
olisivat osallistuneet tutkimukseen. Ensimmäisessä 
pilotoinnissa tarkasteltiin kysymysten muotoilua ja 
mittarien toimivuutta suhteessa tutkimuskysymyk-
siin, eli kyselyn sisältövaliditeettia (content validity) ja 
näennäisvaliditeettia (face validity). Pilotointiin osal-
listui yhteensä kuusi lääkkeiden ympäristövaikutus-
ten asiantuntijaa, jotka kuuluivat tutkimuksen koh-
deryhmään. Pilottia varten kyselyn loppuun oli lisätty 
avoin kysymys, johon vastaajat saivat kirjoittaa pa-
lautetta kyselystä. Saadun palautteen pohjalta kyse-
lylomakkeeseen tehtiin pieniä sisällöllisiä muutoksia.

Toisessa pilotoinnissa testattiin lomakkeen teknis-
tä toimivuutta ja vastaamiseen kuluvaa aikaa. Tähän 
vaiheeseen osallistui neljä tutkimuksen kohderyh-
mäläistä. Pilotista saatua tietoa hyödynnettiin kyse-
lyn saatekirjeessä. Lomakkeeseen ei tehty sisällöllisiä 
muutoksia. Molempiin pilotointeihin osallistuneita 
pyydettiin olemaan osallistumatta kyselyyn Farma-
sian Päivillä, jotta he eivät vääristäisi saatuja tutki-
mustuloksia.

  
Aineiston keruu ja analyysi 
Tutkija rekrytoi vastaajia kyselyyn Farmasian Päivien 
messualueella, pääsääntöisesti tapahtumalavan lä-
heisyydessä. Ohi kulkevilta messuvierailta kysyttiin, 
työskentelivätkö he farmaseuttisissa tehtävissä avo-
apteekissa. Mikäli vastaus oli myönteinen, tarjottiin 
mahdollisuutta osallistua lääkkeiden ympäristövai-

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden (n=65) taustatiedot tutkimuksen ajankohtana.

Taustamuuttuja

Sukupuoli
Mies
Nainen

Ikä vuosina
alle 29
30-39
40-49
50-59
60-62

Koulutus
Farmaseutti
Proviisori
Farmasian lisensiaatti tai tohtori
Farmasian opiskelija (oppilaan oikeuden Valviran rekisterissä)
Proviisoriopiskelija, joka on suorittanut farmaseutin tutkinnon
Jokin muu

Työkokemus vuosina farmaseuttisissa tehtävissä
alle 1 vuotta
1-10 vuotta
11-19 vuotta
20-29 vuotta
yli 30 vuotta

Tämänhetkinen työpaikka
Apteekki
Sairaala-apteekki
Henkilöstönvuokrausyritys
Lääketeollisuus
Terveysalan yritys (ei kuitenkaan lääketeollisuus)
Viranomainen
En ole tällä hetkellä työelämässä
Joku muu

Lääni, jossa farmasisti työskentelee
Ahvenanmaa
Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi
Länsi-Suomi
Oulu

n

11
54

42
10
5
5
3

35
12
0
11
7
0

11
41
7
4
2

44
1
2
4
0
0
11
4

0
43
9
1
12
1

%

17
83

64
15
8
8
5

54
18
0
17
11
0

17
63
11
6
3

67
1
3
6
0
0
17
6

0
66
14
1
18
1
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henkilöä. Vastanneista (n=65) 83 prosenttia oli nai-
sia ja koulutukseltaan 54 prosenttia oli farmaseutteja 
(Taulukko 1). Nuorin vastaaja oli 21-vuotias ja vanhin 
62-vuotias (ikäkeskiarvo 32 vuotta). Vastaajista suurin 
osa (66 %) työskenteli Etelä-Suomessa. Enemmistö (67 
%) työskenteli tutkimuksen aikaan apteekissa. Muut 
tutkimukseen osallistuneet olivat kaikki myös työs-
kennelleet apteekissa viimeisen kolmen vuoden sisäl-
lä. Suurimmalla osalla vastanneista (63 %) oli työkoke-
musta farmaseuttisissa tehtävissä 1–10 vuotta. Lääk-
keiden ympäristöluokituksesta ei ollut kuullut 57 pro-
senttia vastaajista ennen tutkimukseen osallistumista.

Ympäristötiedon tarve apteekeissa 
Kyselyyn vastanneista farmasisteista (n=65) 89 pro-
senttia oli tarvinnut työssään tietoa lääkkeiden ym-
päristövaikutuksista. Yleisimmin farmasistit olivat 
tarvinneet ympäristötietoa harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa (41 %). Kuukausittain ympäristötietoa 

oli tarvinnut 29 prosenttia, viikoittain 14 prosenttia, 
päivittäin 5 prosenttia ja ei lainkaan 11 prosenttia. 

Yleisimmin vastaajat raportoivat asiakkaiden ha-
lunneen apteekissa tietoa lääkkeiden oikeaoppisesta 
hävittämisestä (78 % vastanneista asiakas oli kysynyt 
asiasta) (Kuva 2). Vastanneista 80 prosenttia raportoi 
myös oma-aloitteisesti ohjanneensa asiakkaita lääk-
keiden oikeaoppisesta hävittämisestä. Asiakas ei ollut 
kysynyt lainkaan lääkkeiden ympäristövaikutuksista 
kertoi 17 % vastaajista, ja 14 % vastaajista ei myöskään 
oma-aloitteisesti ollut kertonut asiakkaille lääkkei-
den ympäristövaikutuksista.

Ympäristötiedon lähteet apteekeissa 
Lääkkeistä ympäristötietoa etsineistä farmasisteista 
lähes puolet (48 %) kertoi hakeneensa tietoa erilai-
sia hakukoneita, kuten Googlea, käyttämällä (Kuva 
3). Seuraavaksi yleisin tietolähde (35 %) oli pakkaus-
seloste. 

kutuksia käsittelevään kyselyyn. Näin varmistettiin 
vastaajien kuuluminen tutkimuksen kohderyhmään. 
Vastaukset kerättiin tablettitietokoneilla, jotka vas-
taajat saivat käyttöönsä vastaamisen ajaksi. Lisäksi 
eri ympäristöluokitustyyppejä havainnollistava ku-
va annettiin vastaajille paperisena versiona kyselyyn 
vastaamisen ajaksi. 

Strukturoitujen kysymysten vastaukset analysoi-
tiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla (IBM SPSS Sta-
tistics for Windows, Released 2016, Version 25.0. Ar-
monk, NY: IBM Corp). Vastauksista laskettiin frek-
venssit ja prosenttiosuudet kysymyksittäin. Koska ky-
selyyn vastanneiden määrä (n=65) oli pieni eikä otos 
vastannut täysin farmaseuttisen henkilökunnan am-
matillista jakaumaa apteekeissa, ei saadusta aineis-
tosta laskettu tilastollisia merkitsevyyksiä (Heikkilä 
2008, Suomen Apteekkariliitto 2019). Avointen ky-
symysten kohdalla käytettiin aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä (Vilkka 2015). 

Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimukseen ei vaadittu tutkimuseettisen toimikun-
nan eettistä ennakkoarviointia, sillä siinä ei poikettu 
tietoon perustuvan suostumuksen periaatteista eikä 
puututtu tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Tutkimus 
toteutettiin hyviä tutkimuseettisiä käytänteitä, kuten 
tietosuojaa, tarkkuutta ja rehellisyyttä noudattaen. Ky-
selyn alussa vastaajilta kysyttiin lupaa vastausten tut-
kimuskäyttöön. Henkilötietoja ei kerätty vastaamisen 
yhteydessä. Aineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti ja 
tulokset raportoitiin niin, että yksittäisten vastaajien 
tiedot ja vastaukset eivät ole tunnistettavissa. 

TULOKSET
Kyselyyn vastasi yhteensä 76 henkilöä ja Farmasian 
Päivien jälkeen tästä aineistosta rajattiin pois 11 vas-
taajaa, sillä he eivät täyttäneet tutkimuksen kohde-
ryhmän kriteerejä. Lopullisen aineiston kooksi jäi 65 

Kuva 2. Farmasistien (n=65) apteekkityössä oma-aloitteisesti kertoma sekä asiakkaiden oma-aloitteisesti 
kysymä ympäristötieto lääkkeistä tutkimuksessa käytetyn monivalintakysymyksen perusteella.

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden farmasistien (n=65) käyttämät tietolähteet lääkkeiden 
ympäristövaikutuksista tutkimuksessa käytetyn monivalintakysymyksen perusteella.
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Kuva 4. Farmasistien (n=64) mielipide ympäristöluokituksen sisällöstä sekä sijoittamisesta eri tietolähteisiin.

Kuva 5. Farmasistien näkemys (n=64) ympäristöluokituksen visuaalisesta esittämistavasta 
Suomessa sekä esimerkkikuva esitystavoista a-e.
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Vastaajista (n=65) 12 prosenttia koki ympäristötie-
don löytämisen erittäin vaikeaksi ja 56 prosenttia vai-
keaksi. Helpoksi ympäristötiedon löytämisen koki 3 
prosenttia. Farmasisteista 14 prosenttia ei kokenut 
ympäristötiedon löytämistä helpoksi eikä vaikeaksi, 
ja 15 prosenttia ei ollut lainkaan etsinyt tietoa lääk-
keiden ympäristövaikutuksista. 

Ympäristöluokituksen tarve, sisältö ja 
tarkoituksenmukainen sijoituspaikka 
Vastaajista (n=65) enemmistö (83 %) oli sitä mieltä, et-
tä lääkkeet tulisi luokitella ympäristöluokkiin myös 
Suomessa. Vastaajista 3 prosenttia ei kannattanut ko-
timaista ympäristöluokitusta, ja 14 prosenttia ei ollut 
eri eikä samaa mieltä asiasta. Kysyttäessä strukturoi-
dulla monivalintakysymyksellä, missä tilanteissa vas-
taajat (n=65) kokisivat lääkkeiden ympäristöluokituk-
sesta olevan apua, enemmistö (83 %) vastasi, että ym-
päristöluokitus antaisi tuen konkreettisten ohjeiden 
antamiseen asiakkaalle. Ympäristöluokituksen koet-
tiin voivan olla avuksi myös itsehoitolääkkeiden väli-
sessä vertailussa (58 %), reseptintoimituksessa rinnak-
kaisvalmisteiden välisessä vertailussa (49 %), vertai-
lussa eri lääkemuotojen välillä (48 %) sekä resepti- ja 
itsehoitolääkkeiden välisessä vertailussa (20 %). Si-
sällöllisesti farmasistit (n=64) kannattivat enemmän 
lääkeaineperusteista ympäristöluokitusta (28 % sa-
maa mieltä) kuin valmisteperusteista (11 %). Erityi-
sesti kaivattiin tietoa aineiden haitallisuudesta eli-
öille (51 % täysin samaa mieltä), lääkeaineiden hajoa-
misajasta (48 %) ja aineiden kertyvyydestä eliöstöön 
(47 %) (Kuva 4). Mielipiteet tietolähteistä, joissa lääk-
keiden ympäristöluokituksen tulisi näkyä, jakautui-
vat tasaisesti (Kuva 4). Yli 40 prosenttia oli täysin 
samaa mieltä ympäristöluokituksen ilmoittamisesta 
seuraavissa eri tietolähteessä: Terveysportti (48 %), 
ympäristöluokitukselle luotava oma verkkosivusto 
(48 %), pakkausseloste (47 %), Pharmaca Fennica (44 
%), Pharmaca Fenniva Veterinaria (42 %), lääkeneu-
vonnan tukityökalut (42 %) sekä Fimea (41 %). Mikäli 
ympäristötieto merkittäisiin vain yhteen tietolähtee-
seen, valitsivat farmasistit yleisimmin vastausvaihto-
ehdoksi Pharmaca Fennican (22 %).

Ympäristöluokituksen visuaalinen esitystapa 
Ympäristöluokituksen mahdollisista visuaalisista 
esittämistavoista suosituin vaihtoehto (42 %) oli lii-
kennevaloluokitus (Kuva 5). Eri esittämistapojen yh-
distämistä ympäristöluokituksen toteutuksessa oli 
kannattanut 8 prosenttia farmasisteista. Suosituin 
ehdotus yhdistelmäksi oli tässä tapauksessa liiken-

nevaloluokitus yhdistettynä tekstimuotoiseen esi-
tystapaan.

POHDINTA
Tämän tutkimuksen perusteella Suomessa on lupaa-
vat lähtökohdat ympäristöluokituksen kehittämiselle 
apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan näkökul-
masta, sillä tutkimukseen osallistuneet farmasistit 
suhtautuivat myönteisesti ympäristöluokitukseen. 
Lisäksi he tunnistivat tilanteita, joissa ympäristöluo-
kituksesta voisi heidän näkökulmastaan olla apteek-
kityössä hyötyä. Yksi tällainen tilanne on lääkeneu-
vonta. Suomessa ei tällä hetkellä ole apteekkien nä-
kökulmasta helposti saatavilla ympäristötietoa lääk-
keistä. Mikäli ympäristöluokitus otettaisiin käyttöön 
Suomessa, toivoisivat farmasistit sen ensisijaisesti si-
jaitsevan Pharmaca Fennicassa lääkeainekohtaisena 
liikennevaloluokituksena.

 
Ympäristötiedon tarpeet apteekeissa
Tässä tutkimuksessa suurin osa farmasisteista oli 
tarvinnut tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista 
vain harvoin. Vaikka Hyryn (2019) mukaan enemmis-
tö suomalaisista kokee toimimisen ympäristöä sääs-
tävästi jo esimerkin vuoksi tärkeäksi, ei tämä aina-
kaan vielä tällä hetkellä näy apteekeissa ilmenevänä 
viikoittaisena ympäristötiedon tarpeena. Tulos on 
linjassa ruotsalaisen Apotek Hjärtat -apteekkiket-
jun teettämän tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 
95 prosenttia kyselyyn vastanneista ruotsalaisista ku-
luttajista ei ollut milloinkaan kysynyt reseptilääkkei-
den ympäristövaikutuksista apteekeissa (ICA grup-
pen 2019). Siitä huolimatta 81 prosenttia vastaajista 
koki, että heillä pitäisi olla oikeus saada tietoa resep-
tilääkkeiden ympäristövaikutuksista.  

Tehdyn tutkimuksen perusteella farmasistit tarvit-
sevat tällä hetkellä työssään tietoa erityisesti lääkkei-
den oikeaoppisesta hävittämisestä. Löydös ei ole yl-
lättävä, sillä Suomessa apteekkien pääasiallinen ym-
päristön hyvinvointiin liittyvä tehtävä on perinteises-
ti ollut asiakkaiden vanhentuneiden ja käyttämättä 
jääneiden lääkkeiden vastaanottaminen ja toimit-
taminen lääkejätteinä hävitettäväksi (Innala 2020). 
Aiempien selvitysten perusteella suomalaisista noin 
60–80 prosenttia palauttaa lääkkeet oikeaoppisesti 
apteekkiin (Rytsy 2016). Tulevaisuudessa apteekki-
en tehtäväkenttä tulee todennäköisesti enenevässä 
määrin laajenemaan asiakkaiden neuvontaan lääk-
keiden ympäristöhaitoista ja tukemiseen vastuulli-
sissa lääkevalinnoissa. Tässä tehtävässä uusi ympä-
ristöluokitus on tarpeen.  

Farmasistien näkemykset 
ympäristöluokituksesta
Vaikka farmasistit kertoivat olevansa tietoisia ympä-
ristöasioista, he pitivät ympäristöluokitusta tarpeelli-
sena. Vieno ym. (2019) mukaan Suomessa luokittelun 
toteutusta pohtineet sidosryhmät kokivat ympäristö-
luokituksen toteutuksen kannattavaksi, mikäli luo-
kitus vastaisi todelliseen tarpeeseen ja sen vaikutta-
vuus voitaisiin osoittaa. Tässä tutkimuksessa farma-
sistit kokivatkin mahdollisen ympäristöluokituksen 
tuovan tukea erityisesti konkreettisten neuvojen an-
tamiseksi asiakkaalle. Myös itsehoitolääkkeiden vä-
lisessä vertailussa olisi luokituksesta farmaseuttien 
näkemyksen mukaan apua. Esimerkiksi Ruotsissa 
enemmistö kuluttajista haluaisi valita ympäristöys-
tävällisemmän lääkkeen, mikäli tietäisi toisen vaih-
toehtoisen lääkevalmisteen vaikuttavan haitallisesti 
ympäristöön (ICA gruppen 2019). 

Tässä tutkimuksessa farmasistit kokivat lääkeaine-
perusteisen luokittelujärjestelmän parempana kuin 
valmisteperusteisen luokituksen. Näkemys on linjassa 
Ruotsissa ja Norjassa käytössä olevien lääkeaineperus-
teisten luokitusten kanssa (Fass 2012, Grung ja Tho-
mas 2020). Tärkeää olisi kuitenkin ympäristöluokitus-
ta laadittaessa pohtia, olisiko tarvetta myös lääkeval-
mistekohtaiselle ympäristöluokitukselle, sillä samaa 
lääkeainetta sisältävillä eri formulaatioilla voi olla eri-
laisten apuaineiden vuoksi toisistaan poikkeavat tok-
sisuusprofiilit (Jacob ym. 2016). Lääkevalmisteperus-
teista luokitusta tukisi osaltaan myös tutkimukseen 
osallistuneiden farmasistien näkemys siitä, että ympä-
ristöluokituksessa olisi tärkeää huomioida tuotanto-
prosessin ympäristövaikutukset, kuten hiilijalanjälki. 
Lääkevalmisteperusteisen luokittelun käyttöönottoa 
on jo suunniteltu Ruotsissa (Vieno ym. 2019). 

Farmasistit pitivät liikennevaloluokitusta parhaa-
na tapana ympäristöluokituksen esittämiseen. Tämä 
tukee osaltaan suomalaisen ympäristöluokituksen 
toteutustapaa pohtineiden sidosryhmien näkemys-
tä siitä, että Fass.se-tietokannan sanallinen riskien 
esitystapa on liian monimerkityksinen sovelletta-
vaksi käytännön asiakas- ja potilastyössä (Vieno ym. 
2019). Suomen luokitusjärjestelmän toteutustavaksi 
on kaavailtu moniportaista mallia, jossa ensimmäi-
sen tason muodostaisi liikennevaloluokitus. Tähän 
tutkimukseen osallistuneiden farmasistien keskuu-
dessa eri esitystapoja yhdistelevä luokitus ei saanut 
suurta kannatusta. 

Terveydenhuollon toimintaympäristöihin kohdis-
tuvan työkuorman minimoimiseksi uusien tervey-
denhuollon ammattilaisten käyttöön suunnattujen 

tietolähteiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja 
helppokäyttöisiä. Se tukisi ja sujuvoittaisi myös nii-
den implementointia osaksi olemassa olevia proses-
seja. Visuaalisuuden on havaittu tehostavan tiedon 
omaksumista (Garcia-Retamero ym. 2011, McCro-
rie ym. 2016). Useissa terveydenhuollossa tällä het-
kellä käytettävissä lääkkeiden luokitusjärjestelmissä 
on käytössä visuaalisia keinoja, kuten värikoodauk-
sia (esim. Fimea 75+ ja Inxbase). Uutta luokitusjärjes-
telmää luotaessa on otettava mahdolliset riskit huo-
mioon (Joville-Bera 2018, Vieno ym. 2019). Ranskas-
sa alettiin vuonna 2017 merkitä lääkepakkauksiin, 
mikäli valmiste on teratogeeninen tai sikiötoksinen 
(Joville-Bera 2018). Kyseisen pakkauksiin sijoitetta-
van piktogrammin on arvioitu voivan olla riski lää-
kitysturvallisuuden näkökulmasta, mikäli odottavat 
äidit piktogrammin huomattuaan keskeyttävät itse-
näisesti lääkityksensä konsultoimatta ensin tervey-
denhoitoalan ammattilaisia. Myös Vieno ym. (2019) 
mukaan ympäristöluokitusta luotaessa tulisi pyrkiä 
välttämään mahdolliset negatiiviset vaikutukset poti-
lasturvallisuuteen sekä kuluttajien mahdollinen lää-
kevastaisuuden kehittyminen. Olisikin tärkeää liit-
tää ympäristöluokituksen käyttöönottovaiheeseen 
tutkimusta sekä terveydenhuollon ammattilaisten 
että kuluttajien näkemyksistä luokituksen hyödylli-
syydestä sekä siitä, muuttaako luokituksen käyttöön-
otto lääkkeenmääräämiskäytäntöjä ja lääkkeenvalin-
taa apteekeissa.

Tutkimuksen perusteella ympäristöluokitus sovel-
tuisi farmasistien mielestä sijoitettavaksi useaan eri 
tietolähteeseen. Ensisijainen tietolähde apteekkityön 
kannalta olisi Pharmaca Fennica. Tutkimuksessa saa-
dut tulokset ovat siinä mielessä linjassa suomalaisen 
ympäristöluokituksen toteutustapojen kartoituk-
sen kanssa, että sidosryhmäkeskusteluissa oli nous-
sut esille useita mahdollisia sijoituspaikkoja ympäris-
töluokitukselle (Vieno ym. 2019). Eniten kannatusta 
oli näissä keskusteluissa saanut Terveysportti, joka on 
yleisesti terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. 
Tärkeänä kartoituksen osalta pidettiin kuitenkin si-
tä, että ympäristöluokitus olisi kaikille avoin, saata-
vissa oleva järjestelmä. Edellä mainituista tietokan-
noista Pharmaca Fennica on kaikkien saatavilla mak-
suttomana mobiilisovelluksena sekä sovellusta lähes 
vastaavana verkkoversiona (Kustannus Oy Duode-
cim 2018, Lääketietokeskus 2018,). Pharmaca Fennica 
soveltuisi ympäristöluokituksen sijoituspaikaksi hy-
vin erityisesti kuluttajat huomioiden. Pharmaca Fen-
nican terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu 
kirjaversio on nykyään lääkeainekohtainen (Lääke-
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voitaneenkin apteekissa työskentelevien farmasis-
tien olettaa olevan päteviä kommentoimaan ympä-
ristöluokitusta ainakin oman työnkuvansa käytän-
nön näkökulmasta.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämä tutkimuksen perusteella Suomen apteekeissa 
näyttäisi olevan tarvetta lääkkeiden ympäristöluoki-
tukselle. Kyselyyn vastanneiden farmasistien näke-
myksen perusteella sitä tarvittaisiin erityisesti tueksi 
lääkeneuvontaan ja toimivin ratkaisu ympäristöluo-
kitukselle olisi Pharmaca Fennicaan sijoitettava lää-
keaineperusteinen luokitus. Koska Suomeen luotavaa 
ympäristöluokitusta tullaan käyttämään erilaisissa 
kontekteissa, tulee eri käyttäjäryhmien näkemykset 
luokituksesta selvittää. Tällä tavalla saadaan luotua 
yksi yhtenäinen luokitusjärjestelmä, joka huomioi se-
kä lääkitysturvallisuuden että käytettävyyden erilai-
sissa tilanteissa.

tietokeskus 2020), mikä on linjassa farmasistien täs-
sä tutkimuksessa kannattaman lääkeainekohtaisen 
ympäristöluokituksen kanssa. 

Ympäristöluokituksen sisällöstä ja sijoituspaikas-
ta tai -paikoista olisi hyvä saavuttaa konsensus sen 
kehitykseen osallistuvien tahojen kesken (Hämeen-
Anttila ym. 2014, Vieno ym. 2019), jotta Suomeen ei 
syntyisi useita keskenään ristiriitaisia ympäristöluo-
kituksia. Hämeen-Anttila (2014) tutkimusryhmineen 
havaitsivat raskauden aikaista lääketiedon etsimistä 
koskevassa tutkimuksessaan, että kun käytössä oli 
useampi tietolähde, osa raskaana olevista koki eri 
lähteistä saamansa tiedot ristiriitaisiksi. Kokemansa 
ristiriitaisuuden vuoksi noin 44 prosenttia oli päät-
tänyt olla käyttämättä lääkkeitä raskautensa aikana.  
Esimerkiksi Ruotsissa on tällä hetkellä käytössä use-
ampikin erilainen ympäristöluokitusjärjestelmä tai 
muu myös ympäristönäkökulmat huomioiva luokitus 
( Fass 2012, Janusinfo 2019, Apotek Hjärtat 2020, Re-
gion Stockholms läkemedelskommitté 2020a, Region 
Stockholms läkemedelskommitté 2020b).  

Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusaiheet
Portaittainen luokitusjärjestelmä, jossa lääkeaineet 
olisi jaoteltu ympäristöriskin mukaan, toisi monen-
laisia hyötyjä laajalle kirjolle lääkehoitoprosesseihin 
osallistuvia ja niihin vaikuttavia toimijoita, kuten 
kuluttajille, terveydenhuollon ammattilaisille, lää-
keviranomaisille ja lääkeyrityksille. Tarvitaan vielä 
lisää tutkimusta sen tarkentamiseksi, mikä olisi luo-
kitustiedon optimaalinen ulkoasu ja sisältö eri koh-
deryhmille ja eri tilanteissa. Lääkkeen toimittamisen 
lisäksi erityisesti lääkkeen määrääminen on keskei-
nen lääkkeenvalintatilanne, joten myös lääkärien ja 
reseptinkirjoittamiseen oikeutettujen sairaanhoita-
jien näkemyksiä ympäristötietojen tarpeesta tulisi 
selvittää. Lääkkeiden ympäristövaikutuksista viesti-
minen on tärkeä aihe myös EU-tasolla, ja Euroopan 
lääkeviraston (EMA) lääkeaineiden ympäristöriskin 
arvioimiseen tarkoitettu ERA-ohjeistus on tarkoitus 
päivittää vuoden 2020 aikana entistä tarkemmaksi 
ja laajemmaksi (European Medicines Agency 2018). 
Tämän kyselytutkimuksen tulokset voivat olla tär-
keässä suuntaa antavassa roolissa EU-tasoiset linja-
ukset huomioivan kansallisen ympäristöluokituksen 
suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Farmasistien suhtautumista lääkkeiden ympäristö-
luokitukseen tulisi selvittää laajemmin koko Suomen 
kattavien yleistettävien tulosten saamiseksi (Heik-
kilä 2008). Vastaavasti tulisi Ruotsin tapaan selvit-
tää myös muiden luokitusjärjestelmää mahdollisesti 

käyttävien terveydenhuollon ja muiden alojen am-
mattilaisten suhtautumista ympäristöluokittelun to-
teutukseen, jotta luokitusjärjestelmä huomioisi mah-
dollisuuksien mukaan kunkin ryhmän tarpeet ja nä-
kemykset (Fass 2012). 

Lääkitysturvallisuuden näkökulmasta tutkimusta 
tarvitaan myös kuluttajien näkemyksistä ympäristö-
luokituksesta (Hämeen-Anttila ym. 2014, Joville-Bera 
2018, Vieno ym. 2019). Tämän näkökulman tutkimis-
ta tukee erityisesti Ranskan lääkepakkauksiin sijoi-
tettu teratogeenisyys-merkintä ja sen aikaansaamat 
mahdolliset riskit odottavien äitien lääkitysturvalli-
suudelle (Joville-Bera 2018). 

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 
Tutkimusmenetelmänä informoitu kysely sopi hy-
vin tämänkaltaisen tutkimuksen toteutustavaksi, 
sillä sen avulla voidaan saada esimerkiksi postikyse-
lyä parempi osallistumisaktiivisuus (Heikkilä 2008). 
Lisäksi vastaaja saa informoidun kyselyn yhteydessä 
tilaisuuden pyytää selvennystä, mikäli jokin on epä-
selvää. Toisaalta tämä tutkimus toteutettiin Farma-
sian Päivillä, jolloin sen perusjoukkona toimi kysei-
sillä messuilla käyneet farmasistit. Farmasian Päivien 
perusjoukko ei täysin vastaa farmasisteja Suomessa 
eivätkä tulokset ole kaikkiin Suomen farmasisteihin 
yleistettäviä. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa 
myös kysymysten muotoilu, joka on eniten virhei-
tä tutkimustuloksiin aiheuttava tekijä (Valli ja Aho-
la 2015). Nyt tehdyn tutkimuksen luotettavuutta ja 
validiteettia pyrittiin lisäämään kahdella pilotoin-
nilla, joiden avulla haluttiin varmistua sekä kysely-
lomakkeen teknisestä että sisällöllisestä toimivuu-
desta (Vilkka 2007).  

Liun (2017) tutkimusryhmän mukaan kiinalaiset 
farmasistit tarvitsisivat lisää koulutusta erityises-
ti ympäristönäkökulman huomioivista lääketurva-
toimista. Myös nyt tehdyn tutkimuksen perusteella 
suomalaiset farmasistit kokivat itse tarvitsevansa li-
säkoulutusta lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Voi-
daankin pohtia, kuinka päteviä tutkimukseen osal-
listuneet farmasistit olivat pohtimaan erityisesti ym-
päristöluokituksen syvällisempää sisältöä suhteessa 
aiheen substanssiosaajiin.  

Farmasian ammattilaisilla on velvollisuus kehittää 
ammattitoiminnan edellyttämää osaamistaan (La-
ki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559, 
18§). Mattilan (2014) mukaan farmasian alalla on-
kin panostettu osaamiseen ja enemmistö apteek-
kien farmasisteista on melko tyytyväinen omaan 
osaamiseensa työtehtävissään. Tämän perusteella 
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Introduction: Voluntary environmental classificati-
on systems of medicines have been implemented in 
Sweden and Norway. A similar classification will be 
developed in Finland. Research is needed about the 
needs and perceptions of potential users of the clas-
sification and the usability of the existing classifica-
tions to inform this development.

This study assessed community pharmacists’ 
needs and sources of environmental information; 
views on the necessity, content and presentation of 
the environmental classification; and the preferred 
information source where they wish to include this 
classification. 

Materials and methods: The survey targeting 
community pharmacists was conducted in Pharma-
cy Days, the Finnish pharmaceutical conference, in 
November 2019. Altogether 76 people responded to 
the survey, of which 65 fulfilled inclusion criteria (had 
worked in a community pharmacy as a pharmacist 
within the last five years). Frequencies and percenta-
ges were calculated using the SPSS program. 

Results: Of the pharmacists, 41 % reported needing 
information on the environmental effects less than 
monthly. 80 % had informed their customers about 
the appropriate disposal of medicines. Disposal was 
also reported as the most frequently asked topic by 
customers (78 %). The most commonly used informa-
tion sources on environmental issues were: Internet 
search engines (48 %), package information leaflets 
(35 %) and the Pharmaca Fennica medicine compen-
dium (31 %). Environmental classification was percei-
ved as useful especially in medication counselling (83 
%). For visual presentation, the preferred option was 
a traffic light type of classification (42 %). Pharmacists 
would primarily prefer the classification to be found 
in Pharmaca Fennica (22 %).

Conclusion: There is a need for an environmental 
classification of medicines in Finnish pharmacies.  
Particularly medication counselling would benefit 
from an environmental classification. Environmental 
information should be easily and quickly found while 
working. Pharmacists would like to place the classifi-
cation to Pharmaca Fennica as a form of traffic lights. 

Keywords: environmental classification of 
medicines, environmental effects, community 
pharmacy, pharmacists 
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