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iimeistään Vastaamo-tietomurto herätti
meidät toivottavasti siihen, kuinka teknologia on sulautunut arkeemme ja kuinka
riippuvainen yhteiskuntamme on digitalisaatiosta, datasta ja sen hallinnasta. Digitaalisuuden
myötä jatkuvasti kasvava datan määrä muokkaa ja
uudistaa hoitokäytäntöjä ja tutkimusta, mutta haastaa meitä myös luomaan säännöt ja käytänteet, joilla digiajan luottamus varmistetaan. Meidän on tunnustettava, että fyysinen ja digitaalinen maailma ovat
yhtä, mutta niitä ei voi hallita samalla tapaa. Digitalisaatioon ja datan hyödyntämistapoihin vaikuttaminen kuuluu meille kaikille, ei yksin teknologia-ammattilaisille.

ISSN 0783-4233

Tulevaisuuden hyvinvointi pohjautuu
dataan, digitalisaatioon ja potilaiden
itsensä tuottamaan dataan
Kotona tapahtuva mittaaminen ja elintapojen jatkuva seuranta muodostavat tärkeän, perinteisiä tietoja
rikastavan tietosisällön hoitokäytäntöjen suunnitteluun. Älylaitteiden ja teknologian myötä hoito ja
hoiva ulottuvat koteihimme ja elinympäristöömme.
Paremmasta datan käytöstä hyötyvät niin dataansa
jakavat ihmiset, tutkimuslaitokset, yritykset kuin julkisten palvelujen kehittäjät.
Sitra selvitti itsensä mittaamiseen tarkoitettujen
älylaitteiden käyttöä sekä ihmisten suhtautumista
niiden tuottamaan dataan ja sen hyödyntämiseen
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neljässä Euroopan maassa. Kantar TNS Oy toteutti Puettavat älylaitteet -kyselyn kesä-heinäkuussa
2020 Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa ja Suomessa. Vastaajia oli yhteensä yli 4000 eli 1000 henkilöä kustakin maasta. Tulokset ja koko tutkimusaineisto on löydettävissä Sitran sivuilta (Sitran kyselytutkimus 2020).
Sitran tutkimuksen kaikista vastaajista puolet
käyttää tällä hetkellä erilaisia aktiivisuusmittareita.
Eniten mittaamisessa hyödynnetään älypuhelimien
sisältämiä sovelluksia. Kuntoa ja yleistä hyvinvointia mitataan aktiivisemmin kuin suoraan terveyteen
liittyviä asioita. Kunnon lisäksi mitataan energiankulutusta, sykettä, unta ja painoa. Hyvinvointiaan mittaavat kokevat saaneensa mitatusta tiedosta hyötyjä.
Kaikista vastaajista 40 prosenttia kertoo motivoituneensa liikkumaan enemmän tai paremmin, kun lähes viidesosa on muuttanut ruokailutottumuksiaan
terveellisemmiksi. Myös vastuunotto omasta hyvinvoinnista ja itsensä kuuntelu lisääntyivät.
Kustannuspaineet ja lääkehoidon kehitys ovat luoneet tarpeen sille, että terveydenhuoltoa kyetään kehittämään nykyistä ennaltaehkäisevämmäksi ja yksilöllisemmäksi, mutta erityisesti yksilön itsensä keräämän datan hyödyntäminen terveydenhuollossa ja
terveyspalveluissa on edelleen hyvin rajallista, vaikka halukkuutta datan jakamiseen olisikin. Sitran tutkimuksen mukaan kaikista vastaajista jopa 43 prosenttia olisi valmis jakamaan tietojaan tutkimusorganisaation kanssa, jos siitä olisi suoraa tai epäsuoraa
hyötyä itselle tai muille. Omalle lääkärille tai sairaanhoitajalle tietojaan olisi valmis jakamaan tai näyttämään yli puolet (52 prosenttia) kaikista vastanneista.
Vastaava luku apteekkien kohdalla oli 40 prosenttia,
ravintoneuvojan kohdalla 42 prosenttia, henkilökohtaisen kuntovalmentajan kohdalla 37 prosenttia
ja terveyspalveluja välittävien yritysten kohdalla 25
prosenttia. Vakuutusyhtiöille ja lääkeyrityksille tietojaan olisi valmis luovuttamaan vain alle viidennes,
18 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa selvitettiin
myös motivaatiotekijöitä. Oman kiinnostuksen lisäksi käyttäjät mainitsivat vahvan yksityisyyden suojan,
käyttöönoton helppouden ja pääsyn omaan dataan
motivaatiota lisäävinä tekijöinä.
Huhtikuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin amerikkalaisten potilaiden tuottaman terveystiedon (Patient-generated health data, PGHD)
merkitystä kroonisten sairauksien diagnosoinnissa
ja hoidossa (Austin ym. 2020). Julkaisussa esitellyssä
tutkimuksessa sensori- ja mobiililaitteet olivat yleisimmin käytettyjä seurannan välineitä, puettavien
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älylaitteiden tai lääketieteellisten laitteiden sijaan.
Tyypillisesti laitteilla mitattiin fyysistä aktiviteettia,
mielialaa ja nukkumista, yli puolet tutkituista ilmoitti seuraavansa näitä asioita päivittäin. Perinteisissä
hoitoprosesseissa nämä elämänlaatuun vaikuttavat
asiat jäävät helposti mittaamatta – uuden teknologian keinoin hoidoista on mahdollista tehdä vuorovaikutteisempia. Myös tässä tutkimuksessa teknologian yhteentoimimattomuus todettiin keskeiseksi
tiedon hyödyntämisen esteeksi. Vain 35 prosentissa
tutkituista tapauksista itseraportoitu data yhdistettiin, useimmiten manuaaliprosesseilla, potilastietojärjestelmän dataan.
Vaikka Suomessa digitalisaation lähtökohdat ovat
monin verroin parempia kuin USA:ssa, on myös täällä lisättävä ymmärrystä uusista teknologioista ja niiden käyttöönottoa on tuettava myös politiikkatoimin. Potilaiden itsensä tuottaman datan on yhdistyttävä aiempaa helpommin hoitopolkuihin ja kliinisen päätöksenteon tukeen. Jatkossa potilaiden itsensä
tuottama data ei ole vain terveyden ylläpitoa ja hyvinvointia, vaan enenevissä määrin yhtä paljon terveysdataa kuin potilastiedot.
Mikä on yritysten rooli
luottamuksen varmistamisessa?
Olen viime aikoina seurannut tiiviisti keskustelua
teknologiaetiikasta ja vastuullisesta ja läpinäkyvästä
datan käytöstä. Aivan kuin hoidon etiikka luo raamit toiminnalle, tulisi myös digitaalinen etiikka ottaa vakavasti digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa.
Kaikki lähtee johtamisesta ja organisaation kulttuurista, myös vastuullinen datan käyttö. Luottamus
on digitaalisen transformaation keskiössä. Sen lunastavan organisaation on oltava rehellinen ja totuudenmukainen, osattava viestiä aktiivisesti ja vaikutettava
ammattitaitoiselta. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää
ja asiakaskeskeistä. Lisäksi organisaation on oltava taloudellisesti elinvoimainen ja sosiaalisesti vastuullinen. Innovatiivisuus ei saa syrjäyttää tietoturvaa tai
yksityisyyden suojan vaatimuksia. Myös digitaalisia
palveluita voidaan kehittää empatian, vastuunkannon, kompetenssien ja luottamuksen kautta. Kaikki
neljä tekijää ovat sidoksissa toisiinsa. Empatia ilman
vastuunottoa ei merkitse mitään. Vähän kuin pyytäisi anteeksi sitä oikeasti tarkoittamatta. Toisaalta
vastuunotto ilman empatiaa on mekanistista. Regulaatio määrittelee vähimmäistason toiminnalle,
mutta regulaation asettaman pakon sijaan luottamuksen lunastamisen tulisi perustua aitoon haluun
tehdä niin. Empatia, vastuunkanto ja osaaminen ra432
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kentuvat luottamuksen päälle. Vastuunkanto on hyvästä, mutta jos et osoite sitä teoilla, menettävät sidosryhmät nopeasti luottamuksen toimintaasi (Buytendijk ym. 2019).

• Yritys kerää dataa tarkoituksenmukaisesti ja läpinäkyvästi sekä huolehtii datan elinkaaren hyvästä hallinnasta.
• Yritys jakaa dataa sidosryhmiensä kanssa.

Sitra rakentaa nykyistä reilumpaa
datan käytön tulevaisuutta
Sitran reilun datatalouden IHAN-hankkeessa etsitään lääkkeitä nykyisten dataa hyödyntävien liiketoimintamallien haasteisiin. Erityisesti tavoitteena
on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä tasaamalla datamarkkinoiden kilpailuasetelmaa
suurten ja pienten yritysten välillä sekä lisätä läpinäkyvyyttä yksilödatan hyödyntämiseen. Erityisesti halutaan varmistaa, että sekä yksilöillä että yrityksillä
on oikeus ja työkaluja päättää datansa keräämiseen
ja käyttöön liittyvistä asioista.
Pääväitteemme on, että tulevaisuuden menestyvät digitaaliset palvelut perustuvat uudenlaisiin liiketoimintamalleihin, pohjautuvat luottamukseen ja
tuottavat arvoa kaikille: yrityksille, yksilölle ja yhteiskunnalle. Tämän mahdollistamiseksi teemme paljon
töitä eri yhteistyötahojen kanssa.
Keskeistä tällä hetkellä on luoda uusia työkaluja
ja menetelmiä niille organisaatioille, jotka haluavat
toimia vastuullisemmin myös digitalisaation ja datan käytön suhteen. Aidosti ihmislähtöisessä yritystoiminnassa kestävä datan käyttö ja hallinta on tiivis
osa yritysvastuuta. Sitra julkaisi lokakuussa muistion
(Sitran muistiojulkaisu 2020), jonka sisältö syntyi Sitran ja Pohjoismaiden johtavan kestävän liiketoiminnan vauhdittajan FIBSin koordinoiman Data osaksi
yritysvastuuta -työpajasarjan tuotoksena. Työ kohti vastuullista datan käyttöä on vasta alussa, mutta
muistiossa julkaisimme muun muassa datavastuullisen yrityksen keskeiset tunnusmerkit:
• Yritys on määritellyt datavastuun olennaiset teemat tarkastelemalla dataan liittyviä mahdollisuuksia
ja uhkia sekä oman toimintansa että sidosryhmiensä
näkökulmasta.
• Yritys tuottaa datan avulla arvoa – jopa vastikkeettomasti – oman toimintansa lisäksi ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.
• Yritys on läpinäkyvä datan keräämisen, hallinnoinnin, hyödyntämisen, jakamisen ja hävittämisen suhteen.
• Yritys huomioi yksilön oikeudet yli laista tulevien
vaatimusten.
• Yritys ymmärtää datavarantonsa, ja sillä on osaamista niiden hyödyntämiseen.
• Yritys on määritellyt algoritmien ja tekoälyn kehittämisen sekä hyödyntämisen eettiset periaatteet.

Datan määrän kasvaessa sen hyödyntäminen ja
hallinta ei ole enää IT-ammattilaisten asia, meistä jokaisen, eri arkisissa rooleissamme, on herättävä pohtimaan, miten digitaalisen ajan luottamus rakennetaan sisään järjestelmiimme sekä tapoihimme käyttää
järjestelmiä ja niiden tuottamaa tietoa.
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Hyponatremian esiintyvyys
ja hyponatremiaa aiheuttavien
lääkkeiden yleisyys iäkkäillä
kotihoidon potilailla
➔ Miikka Kivioja

proviisori
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miikkas@uef.fi

➔ Sirpa Hartikainen

LT, professori
Itä-Suomen yliopisto,
Farmasian laitos
sirpa.hartikainen@uef.fi

TIIVISTELMÄ

Johdanto: Osa lääkkeistä alentaa natriumpitoisuutta veressä, ja elimistön ikääntymismuutoksista johtuen
iäkkäillä riski hyponatremiaan on suurempi kuin nuoremmalla väestöllä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli
selvittää hyponatremian esiintyvyyttä ja hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käytön yleisyyttä sekä hyponatremian esiintyvyyden ja sitä aiheuttavien lääkkeiden käytön välistä yhteyttä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla.
Aineisto ja menetelmät: ”Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon” eli ”Nutrition, Oral health, Medication (NutOrMed)” -tutkimus tehtiin vuonna 2013 Itä- ja KeskiSuomessa. Tutkittavat olivat 75-vuotta täyttäneitä kotihoidon asiakkaita (n=246). Hyponatremiaksi määriteltiin plasman natrium ≤136 mmol/l ja vakavaksi hyponatremiaksi, jos se oli ≤132 mmol/l. Hyponatremiaa
aiheuttavat lääkkeet määriteltiin Beersin kriteeristön 2019 mukaisesti.
Tulokset: Hyponatremiaa esiintyi 16 %:lla tutkittavista (n=40) ja heistä vakavaa hyponatremiaa neljäsosalla
(n=10). Kahdella kolmesta (67 %) tutkittavasta oli käytössään mahdollisesti hyponatremiaa aiheuttava lääke.
Yleisimmät käytössä olevat hyponatremiaa aiheuttavat lääkkeet olivat diureetit, mirtatsapiini ja SSRI-lääkkeet.

➔ Irma Nykänen

FT, dosentti, yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto,
Lääketieteen laitos
irma.nykanen@uef.fi

Johtopäätökset: Iäkkäistä kotihoidon asiakkaista joka kuudennella oli hyponatremia, ja hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käyttö oli yleistä.

➔ Miia Tiihonen*

Avainsanat: Iäkäs, hyponatremia, lääkehoito, kotihoito

FaT, dosentti, yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto,
farmasian laitos
miia.tiihonen@uef.fi
*Kirjeenvaihto
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JOHDANTO

Hyponatremia on iäkkäiden yleisin elektrolyyttihäiriö (Alanen ym. 2011). Iäkkäillä on suurempi herkkyys
hyponatremialle, ja yleensä vain iäkkäillä se on lääkkeistä aiheutunut ns. SIADH (antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä).
SIADH lisää nesteen määrää kehossa, jolloin natriumpitoisuus suhteessa nesteen määrään pienenee
ja hyponatremian riski kasvaa. Lievä hyponatremia
on yleensä oireeton, mutta iäkkäillä se voi lievänäkin aiheuttaa haittoja kuten huimausta, sekavuutta
ja altistaa kaatumisille (Renneboog ym. 2006, Rittenhouse ym. 2014, Ganguli ym. 2015). Kotona asuvilla
iäkkäillä hyponatremiaa on esiintynyt 8–9 %:lla aikaisempien tutkimusten mukaan (Liamis ym. 2013,
Ganguli ym. 2015).
Monet lääkkeet lisäävät hyponatremiariskiä vaikuttamalla kehon neste- ja elektrolyyttitasapainon
säätelyyn. Tyypillisimpiä hyponatremiariskiä lisääviä
lääkkeitä ovat diureetit, antidepressantit mianseriinia lukuunottamatta ja epilepsialääkkeet (Alanen ym.
2011, Liamis ym. 2013, Leth-Møller ym. 2016). Osa hyponatremiaa aiheuttavista lääkkeistä on iäkkäillä vältettäviä (American Geriatrics Society 2019). Iäkkäillä
sydänsairailla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että mahdollisesti haitallisista lääkityksistä lähes 30 %
liittyi sellaisten lääkkeiden käyttöön, jotka saattoivat
aiheuttaa tai vaikeuttaa hyponatremiaa tai SIADH:ia
(Sheikh-Taha ja Dimassi 2017).
Suomessa säännöllisen kotihoidon piirissä olevista 77 % oli 75 vuotta täyttäneitä marraskuussa 2018
(THL 2019). Säännöllinen kotihoito sisältää kotisairaanhoitoa ja kotona asumista tukevaa kotihoitoa, joka räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja se
pitää sisällään muun muassa lääkehoidon toteuttamista terveydenhuollon ammattilaisen toimesta (Valvira
2019). Kotihoidon asiakkaat ovat iäkkäitä ja monisairaita, jolloin he tarvitsevat apua päivittäisistä toiminnoistaan selviytymiseen (Tiihonen ym. 2015). Puolet
kotihoidon asiakkaista käyttää kuutta tai useampaa
lääkettä säännöllisesti. Kotihoito vastaa lääkehoidosta,
mutta osa asiakkaista huolehtii itse tai omaisten avulla
lääkehoidostaan. Suomessa kotona asuvien iäkkäiden
hyponatremian esiintyvyyttä ei ole aiemmin tutkittu.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää hyponatremian esiintyvyyttä 75 vuotta täyttäneillä kotihoidon asiakkailla. Lisäksi tavoitteena on selvittää
eo. ryhmällä käytössä olevien hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käytön yleisyyttä sekä hyponatremian esiintyvyyden ja hyponatremiaa aiheuttavien
lääkkeiden käytön välistä yhteyttä.
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”Nutrition, Oral health, Medication (NutOrMed)”
eli ”Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon” -tutkimus toteutettiin 75 vuotta täyttäneille julkisen ja yksityisen kotihoidon asiakkaille vuonna 2013 kolmella
paikkakunnalla Itä- ja Keski-Suomessa (n=400) (Tiihonen ym. 2015). Tutkimukseen osallistui 300 kotihoidon asiakasta, joista tutkimuksen loppuun asti
oli mukana 276 tutkittavaa (18 keskeytti, 3 kuoli ja
3 siirtyi pitkäaikaishoitoon). Tutkimus toteutettiin
haastattelemalla tutkittavia heidän kotonaan. Lisäksi haastateltiin tutkittavien omaisia ja hoitajia tarpeen mukaan. Tutkimushanke oli moniammatillinen, ja sen henkilökuntaan kuuluivat ravitsemusterapeutti, suuhygienisti ja farmaseutti/proviisori. Tämän tutkimuksen lopullinen tutkittavien määrä oli
246, sillä 30:ltä puuttui tieto plasman natriumtasosta.
Tutkimukselle on myönnetty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan puoltava
lausunto.
Hyponatremiaa aiheuttavat lääkkeet määriteltiin
tässä tutkimuksessa Beers-kriteeristön 2019 mukaan
(The American Geriatrics Society 2019). Näitä olivat
antipsykootit, karbamatsepiini ja okskarbatsepiini,
diureetit (tiatsididiureetit, loop-diureetit, kaliumiasäästävät diureetit), mirtatsapiini, selektiiviset noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI), selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI), trisykliset
antidepressantit, tramadoli ja desmopressiini. Tässä
tutkimuksessa ei ollut desmopressiinin tai okskarbatsepiinin käyttäjiä. Kotihoidon sairaanhoitaja otti tutkittavilta verikokeet, joista selvitettiin yleisimmät laboratorioarvot (P-alb, P-Na, P-K, P-Krea, fP-Kol-HDL,
fP-Kol-LDL, HbA1c) (Tiihonen ym. 2015). Henkilö
luokiteltiin hyponatreemiseksi, mikäli P-Na oli ≤136
mmol/l suomalaisten laboratorioiden viitearvojen
mukaisesti (Fimlab 2019, Huslab 2019, Islab 2019).
Hyponatremia luokiteltiin vakavaksi, mikäli henkilön P-Na ≤132 mmol/l.
Laillistettu proviisori/farmaseutti kävi läpi tutkittavien lääkityksen strukturoidun haastattelun avulla
(Tiihonen ym. 2016). Omaiset ja hoitohenkilökunta
saivat olla apuna lääkitystiedon keräämisessä. Lääkitykseen sisällytettiin kaikki säännöllisesti ja tarvittaessa käytettävät reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja
ravintolisät. Säännölliseksi lääkitykseksi luokiteltiin
päivittäin tai muuten säännöllisin aikavälein käytettävät lääkkeet. Lääkkeet koodattiin aineistoon Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) -luokituksen
mukaisesti (WHO 2019).
436
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Geriatrian erikoislääkäri selvitti tutkittavien diagnoosit (sepelvaltimotauti, sairastettu sydäninfarkti,
krooninen sydämen vajaatoiminta, jokin dementoiva sairaus, diabetes, astma/keuhkoahtaumatauti, osteoporoosi, reumasairaus, kaihi, silmänpohjan rappeuma, Parkinsonin tauti, kuulohäiriö, aivohalvaus,
hoitoa vaativa masennus) perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmästä (Tiihonen ym. 2015). Tutkittavien kokonaissairastavuus määriteltiin Functional
Comorbidity Index (FCI) -sairausindeksiä käyttäen
(Groll ym. 2006). Kokonaissairastavuusindeksissä
(FCI) luokitteluraja oli 3 pistettä tai enemmän. Lisäksi tutkittavilta mitattiin verenpaine ortostaattisella kokeella.
Tutkimukseen osallistuvien kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä sekä masennusoireita selvitettiin
strukturoidulla haastattelulla kotihoidon hoitajien
toimesta (Tiihonen ym. 2015). Masennusoireita selvitettiin Geriatric Depression 15 -skaalalla (GDS-15),
katkaisupisteenä oli 6 tai yli, jolloin henkilöllä katsottiin olevan vähintään lieviä masennusoireita (Sheikh
ym. 1986). Toimintakykyä mitattiin Instrumental Activities of Daily Living -testillä (IADL) (Lawton ja Brody 1969). Toimintakyky oli alentunut, jos pisteitä sai
6 pistettä tai vähemmän. Tutkittavien kognitiivista
toimintakykyä selvitettiin Mini Mental State Examination (MMSE) -testillä ja heikentyneen kognition raja-arvoksi luokiteltiin 23 pistettä tai vähemmän
(Crum ym. 1993).
Tutkittavien ravitsemustilan arvioi ravitsemusterapeutti Mini Nutritional Assessment (MNA) -testin
avulla (Tiihonen ym. 2015). Hyväksi ravitsemustilaksi
määriteltiin, mikäli MNA pisteet olivat 24 tai enemmän. Kyky kävellä 400 metriä ja koettu terveydentila perustuivat tutkittavien (tai hoitajan/omaisen)
arvioon. Alkoholin käyttö luokiteltiin dikotomisesti: käyttää/ei käytä. Kokonaissairastavuudesta, ravitsemustilasta, masennusoireista, toimintakyvystä ja
kognitiosta puuttui tietoja 0,8–4,5 %:lla tutkittavista.
Aineiston tallentamiseen ja analysointiin käytettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiota 25. Tulosten taulukoinnissa on käytetty frekvenssejä, prosentteja, keskiarvoja ja keskihajontaa. Merkitsevyyden laskentaan käytettiin Pearson Chi-Square -testiä.
Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käyttäjien
määrät olivat pieniä, joten tilastollisia testejä yksittäisten lääkeaineiden/lääkeryhmien ja hyponatremian välillä ei voitu suorittaa.
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TULOKSET

Tutkittavien (n=246) keski-ikä oli 84 (±5), ja heistä
72 % (n=176) oli naisia. Tutkittavien natriumarvojen
keskiarvo oli 140 mmol/l (±4). Hyponatremiaa (P-Na
≤136 mmol/l) esiintyi 16 %:lla (n=40), joista neljäsosalla (n=10) oli vaikea hyponatremia (P-Na <132 mmol/l).
Hypo- ja normonatreemiset henkilöt eivät eronneet
toisistaan iän, sukupuolen, toimintakyvyn, masennusoireiden, kognition, laboratoriomittausten, ravitsemustilan, alkoholin käytön, itsearvioidun terveydentilan, kävelykyvyn, lääkkeiden määrän tai sairauksien esiintyvyyden suhteen (Taulukko 1).
Tutkittavista 67 % (n=165) käytti vähintään yhtä
hyponatremiaa mahdollisesti aiheuttavaa lääkettä, ja
näistä yleisimmin käytettyjä olivat diureetit (n=120),
mirtatsapiini (n=25), SSRI (n=21) ja antipsykootit
(n=21) (Taulukko 2). Ryhmänä hyponatremiaa aiheuttavilla lääkkeillä ei ollut yhteyttä hyponatremiaan
(p= 0,760). Osalla (35 %, n=14) henkilöistä, joilla oli
hyponatremia, ei ollut Beersin kriteeristön mukaista
hyponatremiaa aiheuttavaa lääkitystä. Tutkittavista,
joilla oli vaikea hyponatremia (n = 10), kuusi käytti ainakin yhtä hyponatremiaa aiheuttavaa lääkettä.

POHDINTA

Tämä tutkimus osoitti, että hyponatremiaa (P-Na
≤136 mmol/l) esiintyi 16 %:lla ja vakavaa hyponatremiaa (P-Na ≤132 mmol/l) 4 %:lla tutkittavista. Aikaisemmissa tutkimuksissa hyponatremian esiintyvyys
on ollut selkeästi alhaisempaa, 8 % (Liamis ym. 2013)
ja 9 % (Ganguli ym. 2015). Erot voivat johtua osin hieman erilaisesta hyponatremian määrittelystä; aiemmissa tutkimuksissa raja-arvona on ollut P-Na ≤135
mmol/l, kun tässä tutkimuksessa käytimme suomalaisten laboratorioiden viitearvoja (Fimlab 2019, Huslab 2019, Islab 2019). Jos olisimme käyttäneet aiempien tutkimusten raja-arvoa, hyponatremian esiintyvyys tutkimuksessamme olisi ollut alhaisempi eli 12
%. Lisäksi erot esiintyvyydessä voivat johtua eroista
tutkittavien iässä, sillä Liamis ym. (2013) tutkimuksessa tutkittavien keski-ikä oli kymmenen vuotta
alhaisempi kuin tutkimuksessamme eli 70,3 (± 9,1)
vuotta.
Tutkimuksessa havaitsimme, että ryhmänä hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käyttö ei ollut
yhteydessä hyponatremian esiintymiseen. Tulos on
sama kuin aiemmassa kotona asuvilla iäkkäillä tehdyssä tutkimuksessa, jossa myöskään ei löydetty yhteyttä (Ganguli ym. 2015). Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käyttäjien määrät olivat niin pieniä,
että aineistossa ei ollut voimaa tilastollisiin analyysei437
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Taulukko 1. Tutkittavien (n=246) sosiodemograafisia ominaisuuksia, sairauksia ja laboratoriokokeita
plasman natriumarvon perusteella jaoteltuna.
Natriumarvo
≤136 mmol/l
n= 40

Natriumarvo
≥137 mmol/l
n = 206

p-arvo

Ikä vuosina, (± SD)

85 (5)

84 (5)

0,605

Naiset, n (%)

31 (78)

145 (70)

0,362

Säännöllisesti käytettävät reseptilääkkeet,
keskiarvo (± SD)

10 (3)

9 (4)

0,366

Merkittävä monilääkitys, ≥10 lääkettä
säännöllisessä käytössä, n (%)

17 (43)

91 (44)

0,845

Hemoglobiini, keskiarvo (± SD) (g/l)

127 (13)

131 (14)

0,070

Kalium (plasma), keskiarvo (± SD) (mmol/l)

4,1 (0,5)

4,0 (0,3)

0,099

n (%)
Kokonaissairastavuusindeksi (FCI), 3 tai enemmän

20 (50)

111 (54)

0,609

Sydän- ja verisuonisairaus

25 (63)

127 (62)

0,919

Ortostaattinen hypotensio

12 (30)

66 (32)

0,840

Dementoiva sairaus

15 (38)

86 (42)

0,601

Kognitio (MMSE), maksimipisteet 30, 23 tai alle

14 (37)

86 (42)

0,437

Diabetes

12 (30)

63 (31)

0,927

Astma/keuhkoahtaumatauti

7 (18)

45 (22)

0,529

Reumasairaus

2 (5)

15 (7)

0,598

Hoitoa vaativa masennus

3 (8)

28 (14)

0,284

Masennusoireet (GDS-15) 6 tai enemmän

19 (48)

99 (48)

0,553

Toimintakyky (IADL), maksimipisteet 8, 6 tai alle

35 (88)

178 (86)

0,332

Huono ravitsemustila (MNA pisteitä alle 23,5)

35 (88)

174 (85)

0,716

Käyttää alkoholia

9 (23)

65 (32)

0,237

Itsearvioitu terveys, huono tai melko huono

13 (33)

55 (27)

0,486

400 metrin kävelykyky, itseraportoitu

9 (23)

82 (40)

0,119

Taulukko 2. Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden yleisyys ja hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden
samanaikainen käyttö henkilöillä, joilla natriumarvo ≤132 mmol/l (n=10), natriumarvo 133-136 mmol/l (n=30)
mmol/l ja natriumarvo ≥137 mmol/l (n=206).

Hyponatremiaa aiheuttavat
lääkkeiden yleisyys

Natriumarvo
≤132 n (%)
10

Natriumarvo Natriumarvo
133-136 n (%) ≥137 n (%)
206
30

Diureetti/diureettiyhdistelmä
Loop
Tiatsidi (hct tai yhdistelmässä)
Kaliumia säästävä

5 (50)
4 (40)
3 (30)
2 (20)

14 (47)
10 (33)
6 (20)
5 (17)

101 (49)
88 (43)
35 (17)
13 (6)

Mirtatsapiini

1 (10)

1 (3)

23 (11)

SSRI

0

1 (3)

20 (10)

Antipsykootit

0

4 (13)

17 (8)

SNRI

0

1 (3)

6 (3)

Trisykliset antidepressantit

1 (10)

0

6 (3)

Tramadoli

1 (10)

0

0

Karbamatsepiini

0

1 (3)

0

Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden
samanaikainen käyttö (n)
0
1
2
3
4

4 (40)
4 (40)
2 (20)
0
0

10 (33)
14 (47)
5 (17)
1 (3)
0

68 (33)
89 (43)
39 (19)
9 (4)
1 (1)

SSRI=selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä, SNRI=selektiivinen noradrenaliinin takaisinoton estäjä,
hct=hydroklooritiatsidi

FCI=Functional Comorbidity Index, SD=Standard Deviation, keskihajonta, GDS-15=Geriatric Depression Scale,
MNA=Mini Nutritional Assessment, IADL=Instrumental Activities of Daily Living, MMSE=Mini Mental State Examination
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hin muiden kuin diureettien osalta (n=120) ja siinä ei
ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Aikaisemmissa tutkimuksissa antidepressantit mianseriinia
lukuun ottamatta, tiatsididiureetit, kaliumia säästävät diureetit ja epilepsialääkkeet on yhdistetty kohonneeseen hyponatremiariskiin (Liamis ym. 2013,
Leth-Møller ym. 2016). Näissä tutkittavat ovat olleet
selkeästi nuorempia ja tutkittavien määrä on ollut
moninkertainen.
Noin kolmanneksella tähän tutkimukseen osallistuneista kotihoidon asiakkaista, joilla oli hyponatremia, ei ollut käytössään Beersin kriteeristön mukaista hyponatremiaa aiheuttavaa lääkehoitoa. Heillä
voi olla muita syitä hyponatremian syntymiselle kuten diabetekseen liittyvä hyperglykemia (Alanen ym.
2011). Myös pahoinvointi voi lisätä antidiureettisen
hormonin erittymistä. SIADH voi olla seurausta lääkityksen lisäksi muun muassa syövästä, hengityselimistön tai keskushermoston sairauksista. Iäkkäillä
esiintyy myös idiopaattista SIADH:ia, jolloin selkeää
syytä SIADH:lle ja hyponatremialle ei löydetä. Aiemmissa tutkimuksissa SIADH:n osuus hyponatremian
aiheuttajana on ollut jopa 44–51 % (Johnson ym. 1994,
Anphalan 2001, Arinzon ym. 2003).
Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden luokittelu vaihtelee eri lähteissä. Tässä tutkimuksessa hyponatremiaa aiheuttavat lääkkeet luokiteltiin uusimman
Beers 2019 -kriteeristön mukaan (American Geriatric
Society 2019). Beers-kriteerit ovat STOPP/START-kriteeristön ohella yksi käytetyimpiä mittareita iäkkäillä
riskialttiiden lääkitysten kartoittamiseen. Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden osalta Beersin kriteeristö on laajempi kuin STOPP/START-kriteeristö, jossa
hyponatremiariski mainitaan vain tiatsididiureettien
ja SSRI-lääkkeiden osalta (O’Mahony ym. 2015, The
American Geriatric Society 2019). Kotimaiset Lääke
75+ -tietokanta ja Terveysportin Lääkeinteraktiot ja
-haitat -tietokanta niin ikään käsittelevät hyponatremiariskiä hieman eri tavalla (Fimea 2019, Lääkeinteraktiot ja -haitat 2019). Lääke 75+ -tietokanta huomioi antidepressantit ja epilepsialääkkeet. Tiatsidi- ja
loop-diureetit on luokiteltu sopiviksi iäkkäille, mutta
näiden kohdalla on kuitenkin huomautus elektrolyyttitasojen huomioimisesta. Lääkeinteraktiot ja -haitat
-tietokanta luokittelee lääkkeiden hyponatremiariskiä
kolmella eri tasolla ja on Beersin kriteeristöä laajempi.
Sen mukaan myös loratsepaamilla, protonipumpun
estäjillä ja epäselektiivisillä tulehduskipulääkkeillä on
lievä hyponatremian riski. Lisäksi Lääkeinteraktiot ja
-haitat -tietokanta luokittelee muista poiketen osan
solunsalpaajista hyponatremiariskiä lisääviksi.
© DOSIS
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Vahvuutena tässä tutkimuksessa on tosielämän
tietoon perustuva otos suomalaisista kotihoidon
iäkkäistä potilaista ja tuoreimman Beers 2019 -kriteerin käyttö hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden
luokittelussa. Beers-kriteeristö iäkkäillä vältettävistä lääkkeistä perustuu amerikkalaisten geriatrien ja
muiden alan asiantuntijoiden konsensukseen, ja se
käsittää keskeiset iäkkäillä käytettävät lääkeryhmät,
mutta ei erikoistilanteiden lääkityksiä kuten sytostaatteja. Lisäksi tutkimusaineiston keräämiseen on
käytetty validoituja mittareita. Tämän tutkimuksen
aineisto ei sisältänyt tietoja päätetapahtumista, joten hyponatremian mahdolliset vaikutukset, kuten
kaatumiset, jäivät selvittämättä. Lisäksi tutkittavien
P-Na-arvot ovat peräisin vain yhdestä mittauksesta,
jolloin hyponatremian kestoa oli mahdoton arvioida.
Tämän tutkimuksen löydökset voisivat olla myös tilastollisesti merkittäviä, jos aineisto olisi ollut suurempi. On hyvä muistaa, että suuri osa hyponatremiaa iäkkäillä ei liity lääkehoitoon. Siitä huolimatta
lääkkeet aiheuttavat ja pahentavat muutoin ilmenevää hyponatremiaa iäkkäillä ja siten osaltaan ovat riskitekijöitä vakaville haittatapahtumille kuten kaatumisille ja niihin liittyville vammoille.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Iäkkäistä kotihoidon asiakkaista joka kuudennella oli
hyponatremia. Hyponatremiaa aiheuttavia lääkkeitä
käytti kaksi kolmasosaa tutkittavista.
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SUMMARY

Prevalence of hyponatremia and
frequency of hyponatremia-riskincreasing drugs among older
home care clients
➔ Miikka Kivioja

Results. In the study population, 16% (n=40) met
the criteria of hyponatremia, with a fourth of these
participants meeting the criteria for severe hyponatremia (n=10). The overall study population’s use of
drugs that may cause hyponatremia was 67%. The
most common drugs used were diuretics, mirtazapine, and SSRI-drugs.
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Conclusions. One sixth of older home care clients
had hyponatremia and hyponatremia-risk-increasing drugs were commonly used among older home
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Asiakaspalvelun laatu
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Johdanto: Asiakaspalvelun laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten asiakkaan odotukset, palvelutilanne ja
fyysiset tekijät. Laadukas asiakaspalvelu on tärkeä kilpailutekijä apteekeille, mutta apteekkialalla palvelun
laatua on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa asiakaspalvelun laatua tarkasteltiin reseptintoimituksessa sekä
farmaseuttien että asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tunnistaa palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä
ja selvittää, millaisia odotuksia ja kokemuksia asiakkailla ja farmaseuteilla on reseptipalvelusta.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin triangulaatiotutkimuksena länsisuomalaisessa kauppakeskusapteekissa keväällä 2019. Reseptiasiakkaille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely (n=83), jonka jälkeen
toteutettiin kolme ryhmäkeskustelua asiakkaille (n=12) ja kaksi apteekin farmaseuteille (n=8). Ryhmäkeskusteluun osallistuneet asiakkaat rekrytoitiin asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista ja muista apteekin reseptiasiakkaista. Apteekin proviisori rekrytoi farmaseutit ryhmäkeskusteluihin. Kyselytutkimuksen tulokset analysoitiin määrällisesti (frekvenssit ja prosenttiosuudet) ja ryhmäkeskustelut laadullisesti sisällönanalyysilla.
Tulokset: Yli 90 % kyselyyn vastanneista asiakkaista oli sitä mieltä, että apteekin henkilökunta on asiantuntevaa, ystävällistä ja kohtelee asiakkaita kunnioittavasti. Asiakkaat olivat tyytymättömimpiä intimiteettisuojaan, asiakkaan huomioimiseen apteekkiin tultaessa ja tuotteiden löytymiseen siirryttäessä reseptipalvelusta
itsehoito-osastolle. Ryhmäkeskusteluun osallistuneiden asiakkaiden odotukset palvelutilanteessa kohdistuivat
asiakaskohtaamiseen, farmaseutin tietotaitoon, lääkkeiden saatavuuteen ja apteekin aukioloaikoihin. Farmaseutit korostivat asiakkaiden odotusten kohdistuvan palvelun nopeuteen. Molemmat osapuolet kokivat intimiteettisuojan riittämättömänä, kun taas kokemukset lääkkeiden saatavuudesta ja apteekin sijainnista olivat
hyviä. Lisäksi asiakkaat pitivät reseptipalveluun siirtymistä ja apteekin tilaratkaisuja haasteellisena. Asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus ja sen haasteet nousivat esiin myös molemmissa ryhmäkeskusteluissa.
Asiakkaat arvostivat farmaseuttien palvelualttiutta, vankkaa ammatillista tietotaitoa ja yksilöllistä palvelua.
Johtopäätökset: Yleisellä tasolla tämän apteekin asiakkaat olivat tyytyväisiä apteekin asiakaspalveluun. Asiakkaiden odotukset kohdistuivat erityisesti vuorovaikutukseen sekä apteekkitilojen esteettömyyteen ja hyvään intimiteettisuojaan. He odottavat farmaseuteilta aloitteellisuutta asiakaspalvelussa ja keskustelun rakentamisessa. Farmaseutit kokevat reseptin toimittamisen teknisten haasteiden ja alan termien selventämisen vievän aikaa. Farmaseutit näkevät itsensä terveydenhuollon asiantuntijoina, minkä takia heidän voi olla
hankala sisäistää omaa rooliaan aktiivisessa tuotesuosittelussa ja oheismyynnissä, vaikka sekä farmaseutit
että asiakkaat pitävät tätä osana kokonaisvaltaista palvelua. Asiakkaan kohtaamisen taitoja ja farmaseutin
vuorovaikutusosaamista tulisi vahvistaa peruskoulutuksessa saadun osaamisen ja työelämässä hankittujen
taitojen lisäksi myös täydennyskoulutuksessa. Tämän tutkimuksen perusteella farmasian alalla on tarvetta
vahvistaa asiakaslähtöistä toimintatapaa apteekkien palvelun laadun parantamiseksi.
Avainsanat: apteekit, asiakaspalvelu, palvelun laatu, asiakkaat, farmaseutit, kyselytutkimus,
ryhmäkeskustelu, vuorovaikutus
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JOHDANTO

Asiakaspalvelulle tyypillisiä ominaispiirteitä ovat aineettomuus, heterogeenisyys sekä ainutkertaisuus
(Lämsä ja Uusitalo 2009). Näiden palvelun ominaispiirteiden vuoksi palvelun laatua on vaikea määrittää
verrattuna esimerkiksi tavaroiden laatuun (Parasuraman ym. 1985). Palvelun laatua voidaan tarkastella
viiden ulottuvuuden kautta. Nämä ovat luotettavuus, reagointikyky, varmuus, empatia ja konkreettiset asiat (Parasuraman ym. 1985). Asiakaspalvelun
laatu muodostuu asiakkaan odotusten ja kokemusten
välisestä erosta. Asiakkaalla on palvelutapahtumaan
liittyen odotuksia, joihin vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan tarpeet, aikaisemmat kokemukset ja muiden
ihmisten suositukset. Palvelutapahtuman jälkeen
asiakas on tyytyväinen ja kokee saaneensa laadukasta palvelua, jos hänen odotuksensa ovat täyttyneet
(Grönroos 2009).
Apteekin asiakaspalvelussa asiantuntijan ja asiakkaan välistä kohtaamista voidaan kutsua totuuden
hetkeksi (Lämsä ja Uusitalo 2009, Valvio 2010). Vuorovaikutuksen onnistuminen on yksi keskeinen totuuden hetkeen vaikuttava tekijä, ja se heijastuu palvelukokemuksen laatuun. Kysymys on asiakaslähtöisestä palvelusta ja yhteistyösuhteesta, jossa asiakas ei
ole pelkästään palvelun kohde vaan palvelutapahtumaan aktiivisesti osallistuva toimija (Koivunen 2017).
Vuorovaikutuksen lisäksi totuuden hetken onnistumiseen vaikuttavat itse tuote ja fyysiset tekijät, kuten
erilaisten prosessien sujuvuus, toimitilat ja laitteet
(Lämsä ja Uusitalo 2009). Totuuden hetken, tuotteen
ja fyysisten tekijöiden perusteella asiakas arvioi apteekista saamansa palvelun laatua. Tämän vuoksi on
tärkeää, että apteekeissa kiinnitetään huomiota asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun ja sen laatuun.
Lääkelain (395/1987) mukaan apteekit eivät voi
kilpailla lääkkeiden hinnoilla, joten menestyäkseen
apteekkien täytyy erottua kilpailijoistaan palvelun
avulla. Viime vuosina on puhuttu paljon itsehoitolääkkeiden myynnin siirtämisestä päivittäistavarakauppoihin (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2018a), mikä heikentäisi etenkin pienten
apteekkien kannattavuutta merkittävästi (Toivanen
ym. 2018). Tähän apteekit voivat vastata asiakkaiden
odotukset ja tarpeet täyttävällä, laadukkaalla terveydenhuollon asiantuntijoiden palvelulla, jollaista päivittäistavarakaupat eivät pysty tarjoamaan.
Suomessa ensimmäisiä apteekkien palvelun laatua
käsitteleviä tutkimuksia tehtiin 1990-luvulla (Airaksinen 1996). Useat apteekkien asiakaspalvelua käsittelevät tutkimukset käsittelevät lääkeneuvontaa tai
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asiakastyytyväisyyttä (Vainio 2004, Rouhiainen 2015).
Lääkeneuvonnan laadun arvioimiseksi on myös kehitetty laatumittari (Puumalainen ym. 2005). Apteekkien asiakastyytyväisyys on toistuvasti pysynyt korkealla tasolla (IRO Research Oy 2016, Taloustutkimus
Oy 2020), mutta nämä tutkimukset eivät kuitenkaan
anna riittävästi tietoa siitä, mitä asiakkaat odottavat
palvelulta ja mistä laadukas kokonaisvaltainen palvelukokemus muodostuu. Tutkimusta tarvitaan, jotta
palvelun laatua pystytään apteekeissa arvioimaan ja
kehittämään.
Tässä tutkimuksessa asiakaspalvelun laatua tarkasteltiin apteekin reseptintoimituksessa sekä farmaseuttien että asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteena
oli tunnistaa palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ja
selvittää, millaisia odotuksia ja kokemuksia asiakkailla ja farmaseuteilla on reseptipalvelusta. Vastaavaa
tutkimusta kokonaisvaltaisesta palvelunlaadusta on
tehty vielä vähän.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimus toteutettiin menetelmätriangulaationa,
jossa yhdistettiin kaksi erilaista tutkimusmenetelmää: asiakastyytyväisyyskysely ja ryhmäkeskustelut.
Tavoitteena oli saada monipuolista tietoa aiheesta
tarkastelemalla sitä eri näkökulmista (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). Asiakastyytyväisyyskyselyllä selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun
laatuun yleisemmällä tasolla. Kyselyn avulla yleiskuva saadaan muodostettua nopeasti (Turunen 2008).
Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi, kun tavoitteena on saada syvällisempi näkemys aiheesta (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008b). Ryhmäkeskustelu valittiin menetelmäksi, koska ryhmän jäsenten
vuorovaikutus voi tuoda esille näkökulmia, joita yksilöhaastattelun avulla ei saada esille (Hyvärinen ym
2017). Ryhmäkeskusteluista kolme tehtiin apteekin
asiakkaille ja kaksi apteekin farmaseuttiselle henkilökunnalle. Tutkimus toteutettiin Länsi-Suomessa
sijaitsevassa suuressa kauppakeskusapteekissa. Apteekin henkilökunta koostui tutkimusajankohtana
apteekkarista, 18 farmaseuttisesta henkilöstä ja 10
teknisestä työntekijästä.
Kyselylomake sisälsi yhteensä 13 viisiportaista Likert-asteikollista kysymystä (1=Täysin samaa mieltä,
2=Jokseenkin samaa mieltä, 3=Jokseenkin eri mieltä,
4=Täysin eri mieltä ja 5=En osaa sanoa), kuusi strukturoitua kysymystä ja yhden avoimen kysymyksen
(Liite 1). Kyselylomakkeen luomisessa hyödynnettiin
aikaisemmin apteekeissa toteutettuja asiakastyyty448
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston luokittelusta asiakkaiden ryhmäkeskustelusta pääluokassa
”Kokemukset: Fyysiset tekijät” ja edelleen yläluokassa ”Intimiteettisuoja”.

Ote haastattelusta

Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

”Että onneks nyt on vielä tommosia
ihan normijuttuja, mut aattelin just
et jos on vähänkin jotain sukupuolijuttua tai ihan mitä nyt vaan tommosta mitä ei ehkä nyt ihan haluais siinä kertoo, niin ei kyllä siinä
kuulee.”

Intiimilääkkeitä ostaessa ei haluaisi, että muut
kuulee

Intimiteettisuojan
puutteellisuus on
haitaksi

Intimiteettisuoja

Kokemukset:
Fyysiset
tekijät

”…mutta voi olla just et jos ois jotain
sellasta mitä ei haluais koko maailmalle kuuluttaa niin vois ehkä kiinnittää enemmän huomioo siihen
tilanteeseen.”

Jos lääkkeet olisivat
sellaisia, joista ei halua
muiden kuulevan, intimiteettisuojaan kiinnittäisi
enemmän huomiota

”Joo tässä, tässä must ne on varsin puutteelliset ne väliseinät ja ne
kaikki. Et siinähän sä könötät siinä
tuolilla ja ei siinä kovin, kovin korkee oo tää, eikä suinkaan mikään
äänieriö. Mmm, kyl se, se on ihan
totta ja must se on aikamoinen
ongelma, nyt nykyään tietosuojalakiaikanakin esimerkiks.”

Intimiteettisuoja tulisi
huomioida paremmin
nykyisen tietosuojalain
aikana

”No ihan varmasti kuulee, mut mulla ei oo ollu vielä semmosia lääkkeitä mitä mä nyt en sitten sietäisi
sanoa naapurillekin tarvittaessa.”

Intimiteettisuojan puutteellisuus ei haittaa, koska ei ole väliä, vaikka
naapuri kuuleekin

”On niin että keskittyy vaan omaan
itseensä, eikä välitä, ainakin minä
koen sen silleen, et emmä tiiä
muista ihmisistä sitten että onko ne
kuulolla näin, mutta tota ei mulla
ainakaan semmosta tunnetta tule,
että kukaan haluais udella siinä
kun jokainen on että on ihan siinä.”

Intimiteettisuojalla ei
ole niin merkitystä,
koska on keskittynyt
vain omiin asioihinsa

”Ei mulla ainakaan oo semmonen
mielikuva että mä edes ite olisin
ees kuullu mitä naapurissa puhutaan.”

Asiakas ei ole kuullut
muiden keskusteluja
reseptitiskissä
asioidessaan

”Mä en oo koskaan ees aatellu
tommosta asiaa, enkä koskaan
kuunnellu…Mä, emmä tiiä…Mä en
oo koskaan miettinytkään tommosta asiaa, että kuuleeko joku.”

Asiakas ei ole koskaan
ajatellutkaan, kuuleeko
muut farmaseutin
kanssa keskustelun
vai ei
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puutteellisuus ei
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Intimiteettisuoja on
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väisyystutkimuksia (mm. IRO Research Oy 2016,
Taloustutkimus Oy 2018). Kyselylomake pilotoitiin
kuudella (3 naista ja 3 miestä) vapaaehtoisella henkilöllä, minkä jälkeen siihen tehtiin pieniä muutoksia.
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttäneet apteekin asiakkaat, jotka asioivat apteekin reseptipalvelussa. Asiakkaita pyydettiin osallistumaan
asiakastyytyväisyystutkimukseen reseptipalvelussa
asioimisen jälkeen. Asiakkaat täyttivät kyselylomakkeen sähköisesti tablettitietokoneella tai tutkija täytti
lomakkeen asiakkaan kanssa. Tutkimuksesta kieltäytyneistä asiakkaista ei pidetty kirjaa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kahtena peräkkäisenä arkipäivänä huhtikuussa 2019.
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneita asiakkaita
rekrytoitiin osallistumaan ryhmäkeskusteluun. Näistä asiakkaista kolme ilmoittautui tutkimukseen. Tämän lisäksi farmaseuttinen henkilökunta rekrytoi
reseptipalvelun asiakkaita noin yhden viikon ajan,
jolloin 13 asiakasta ilmoittautui. Lisäksi yksi asiakas
ilmoittautui Facebook-ilmoituksen perusteella. Apteekin proviisori rekrytoi farmaseuttisen henkilökunnan osallistujat. Farmaseuttisen henkilökunnan
ryhmäkeskusteluihin osallistui yhteensä kahdeksan
24–63-vuotiasta henkilöä (7 naista ja 1 mies), ja haastattelut toteutettiin kahdessa eri ryhmässä. Ryhmäkeskustelujen kestot olivat 50–78 minuuttia.
Ryhmäkeskustelun pohjana käytettiin puolistrukturoitua haastattelurunkoa, joka koostui kolmesta
teemasta: apteekin reseptipalveluun saapuminen,
reseptitiskissä asiointi ja reseptipalvelusta poistuminen (Liite 2). Haastattelurungon laadinnassa hyödynnettiin kyselytutkimuksen tuloksia ja kirjallisuutta.
Asiakkaiden haastattelurunko pilotoitiin kahdella ryhmäkeskustelulla, minkä jälkeen runkoon tehtiin pieniä muutoksia. Pilottikeskustelujen tuloksia
ei sisällytetty tutkimusaineistoon. Ryhmäkeskustelut toteutettiin asiakkaille huhtikuussa 2019 ja farmaseuteille toukokuussa 2019 apteekin ulkopuolisissa tiloissa. Ennen keskustelujen aloittamista keskustelijat täyttivät suostumuslomakkeen tutkimukseen
osallistumisesta ja sen nauhoituksesta. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneet asiakkaat saivat pienen tuotepaketin. Asiakkaiden ryhmäkeskusteluissa oli mukana
ryhmäkeskustelujen vetäjän (TT) lisäksi toinen tutkimusryhmään kuuluva (PS) havainnoijana. Ennen ryhmäkeskusteluiden toteuttamista tutkijat perehtyivät
kirjallisuuden perusteella ryhmäkeskustelututkimuksen toteutukseen ja ryhmädynamiikan toimintaan sekä siinä käytettäviin kysymystyyppeihin ja vuorovaikutuskeinoihin. Ryhmäkeskustelujen vetäjä testasi
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haastattelurunkoa ja kysymyksiä sekä omaa toimintaa
keskustelun vetäjänä kahdella pilottikeskustelulla ennen aineistonkeruun aloittamista. Tutkijoiden kokemuksista keskusteltiin yhteisesti tutkimusryhmässä.
Aineiston analysointi
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset analysoitiin IBM
Statistics SPSS -ohjelmalla (versio 25). Tulokset esitetään frekvensseinä ja prosenttiosuuksina. Ryhmäkeskustelut analysoitiin sekä induktiivisella että
deduktiivisella sisällönanalyysilla eli analyysitekniikalla, jossa aineistoa analysoidaan systemaattisesti
ja objektiivisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2018). Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä analyysissa tutkija etsii aineistosta toistuvia asioita, joita ei ole odotettu etukäteen ja deduktiivisessa eli teorialähtöisessä
analyysissa aineistoa luokitellaan etukäteen teorian
pohjalta muodostettuihin luokkiin (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008c). Ryhmäkeskustelut litteroitiin tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) ja litteroidusta aineistosta tunnistettiin samaan asiaan liittyvät
alkuperäisilmaukset, jotka pelkistettiin alaluokiksi
(Taulukko 1). Alaluokista muodostettiin tiiviimpiä
yläluokkia ja yläluokista muodostettiin pääluokkia
hyödyntäen deduktiivisesti asiakaspalvelun laatuun
liittyvää teoriaa. Ryhmäkeskustelujen tulokset esitetään pääluokkien (3) ja yläluokkien (16) pohjalta.
Analyysin suoritti yksi tutkija (TT).
Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus oli eettisesti perusteltu, koska aiheesta on
tehty vain vähän tutkimusta aikaisemmin. Tutkimusasetelma ei vaatinut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettistä ennakkoarviointia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009). Tutkimuksessa noudatettiin hyviä ja eettisiä tieteellisiä toimintatapoja.

TULOKSET

Asiakastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 83
asiakasta. Miehiä ja naisia vastasi kyselyyn lähes yhtä paljon (Taulukko 2). Eniten vastaajia oli ikäryhmistä 35–59-vuotiaat (30 % kaikista vastaajista) sekä
60–74-vuotiaat (42 %). Suurin osa vastaajista (67 %)
asioi kyseisessä apteekissa 1–3 kertaa kuukaudessa, ja
82 % vastaajista vastasi käyttävänsä pääasiassa juuri
tätä apteekkia.
Tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden mielestä kolme tärkeintä apteekissa asioimiseen vaikuttavaa tekijää olivat sijainti (83 %), apteekin sijoittuminen asiointireissun varrelle (43 %) sekä apteekin tut450
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Taulukko 2. Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden asiakkaiden (n=83) taustatiedot.
Vastaajat (%)

Vastaajat (n)

Sukupuoli (n=82a)
Nainen
Mies

56
44

46
36

Ikä, vuotta (n=82a)
18–34
35–59
60–74
≥ 75

10
30
42
18

8
25
34
15

Asiointitiheys kyseisessä apteekissa (n=83)
Useita kertoja viikossa
Kerran viikossa
1–3 kertaa kuukaudessa
1–4 kertaa vuodessa

5
13
67
15

4
11
56
12

Pääasiallinen apteekki (n=83)
Tämä apteekki
Lisäksi muut alueen apteekit
Pääasiassa muut alueen apteekit
Pääasiassa muut apteekit

82
12
4
2

68
10
3
2

a) Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet sukupuolta tai ikää

tuus (43 %). Likertin kysymysasteikolla mitattuna yli
90 % kyselyn vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä,
että apteekin henkilökunta on asiantuntevaa, henkilökunnan kanssa on sujuvaa asioida ja henkilökunta
kohtelee asiakkaita kunnioittavasti (Kuva 1). Vastanneista 55 % oli täysin samaa mieltä siitä, että he voivat
keskustella luotettavasti farmaseutin kanssa muiden
asiakkaiden kuulematta.
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaajista 93 % oli
täysin samaa mieltä siitä, että apteekin henkilökunta on ystävällistä (Kuva 2). Puolet (54 %) vastaajista
oli täysin samaa mieltä siitä, että heidät huomioidaan
heti apteekkiin tullessa. Yli kolmasosa (37 %) vastanneista oli täysin samaa mieltä siitä, että tuotteet ovat
helposti löydettävissä siirryttäessä reseptipalvelusta
itsehoito-osastolle.
Asiakkailta kysyttiin kyseisen asiointikerran onnistumista kouluarvosanalla 4–10. Keskiarvo vastanneiden keskuudessa oli 9,35. Vastanneista lähes 50 %
antoi asiointikerran onnistumisen arvosanaksi 10 ja
39 % vastanneista antoi arvosanaksi 9.
© Suomen Farmasialiitto ry

Ryhmäkeskustelut
Kaiken kaikkiaan ryhmäkeskusteluihin ilmoittautui
17 asiakasta, joista 2 ilmoitti estyneensä tulemasta, 2
ei ilmestynyt paikalle ja 1 ilmoittautui ryhmään, joka ei toteutunut. Asiakkaiden ryhmäkeskusteluihin
osallistui yhteensä kaksitoista 37–75-vuotiasta henkilöä (10 naista ja 2 miestä), ja haastattelut toteutettiin
kolmessa eri ryhmässä
Sisältöanalyyseissä farmaseuttien ja asiakkaiden ryhmäkeskusteluiden pääluokiksi muodostuivat ”Odotukset”, ”Kokemukset: Fyysiset tekijät” ja
”Kokemukset: Totuuden hetki eli asiointitilanne”
(Kuva 3). Ryhmäkeskusteluista poimitut lainaukset
on kursivoitu.
Odotukset
Asiakkaiden odotukset kohdistuivat yksilölliseen palveluun ja asiakkaan kohtaamiseen, mitä farmaseutit
eivät tuoneet ilmi asiakkaiden odotuksissa. Asiakkaat
toivat esiin, että farmaseuttien on osattava lukea asiakkaasta, millaista palvelua kukin asiakas juuri sillä
451
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Kuva 1. Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden (n=83) näkemykset apteekin reseptipalvelusta.

hetkellä tarvitsee. Yhdessä ryhmäkeskustelussa toivottiin, että farmaseutit kertoisivat enemmän uutuustuotteista tai suosittelisivat muita hoitoa tukevia
tuotteita reseptilääkkeen lisäksi. Asiakkaat kertoivat
myös arvostavansa, kun farmaseutti kohtaa asiakkaat
sellaisena kuin he ovat ja keskittyy heihin.
”No, kyllä se on sillon että kun siinä asioidaan, niin
kyllä se katsekontakti on sillon mun mielestä erittäin
tärkee. Että sillon ollaan ja huomioidaan se asiakas siinä että kun vaikka siinä nyt on sitä häslinkiä ympärillä ja kaikki touhuaa selän takana ja asiakaspuolella on
sitten sitä touhua, niin se vaan että keskitytään siihen
tilanteeseen ja ollaan se hetki siinä…” AS1
Asiakkaat odottavat kaupan yhteydessä sijaitsevan apteekin aukioloaikojen olevan yhtenäisiä kaupan aukioloaikojen kanssa. Farmaseuttien mielestä apteekin aukioloajat ovat laajat, mutta toisaalta
noutopiste parantaisi asiakkaiden palvelua. Asiakkaat
kertoivat odottavansa, että apteekissa on saatavilla
tarvittava määrä lääkettä. Farmaseutit sanoivatkin
lääkkeiden saatavuushäiriöiden aiheuttavan joskus

ODOTUKSET

Kokonaislaatu

harmia asiakaspalvelutilanteissa. Asiakkaiden ja farmaseuttien mielestä farmaseuteilta vaaditaan hyvää
ammattitaitoa. Lisäksi farmaseutin rauhallinen sekä
varmanoloinen toiminta tuo luottamusta. Asiakkaat
odottavat farmaseutin informoivan oma-aloitteisesti
asiakasta lääkeasioissa. Farmaseutit sanoivat asiakkaan odottavan, että apteekissa tiedetään ja otetaan
tarvittaessa selvää. Farmaseutit totesivat, että asiakkaat odottavat palvelun olevan nopeaa. Tätä asiakkaat eivät nostaneet esiin.
Kokemukset
Totuuden hetki eli asiointitilanne
Asiakkaat ja farmaseutit painottivat, että asiakas kohdataan apteekissa ystävällisesti. Toisaalta asiakkaat
totesivat, ettei farmaseutti tervehdi aina oma-aloitteisesti tai katso silmiin. Farmaseuttien mukaan asiakas huomioidaan katsekontaktilla ja tervehtimällä.
Farmaseutit toivat esiin, että asiakaskohtaaminen reseptin toimittamisessa voi olla haastavaa. Reseptinkäsittelyyn liittyy monia huomioitavia asioita, jotka

KOKEMUKSET

+

KOKEMUKSET

Totuuden hetki

Fyysiset tekijät

Asiakkaan kohtaaminen

Tila

Tietotaito

Sijainti

Yksilöllinen palvelu
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Kuva 2. Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden (n=83) näkemykset apteekin yleisestä palvelusta.
Palvelun nopeus

Kuva 3. Ryhmäkeskustelujen pääluokat ja yläluokat. Ovaalimuoto: pelkästään asiakkaiden
ryhmäkeskusteluissa esiin tullut asia. Kuusikulmio: pelkästään farmaseuttien ryhmäkeskusteluissa
esiin tullut asia. Suorakulmio: molempien osapuolien ryhmäkeskusteluissa esiin tullut asia.
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vievät aikaa lääkeneuvonnalta ja asiakaskohtaamiselta. Tällöin asiakkaan huomioiminen saattaa jäädä vähemmälle, erityisesti haastavissa asiakastilanteissa.
”Ja sitten vielä miettiä nämä, kun on nykypäivänä
nämä tarkat vaatimukset näistä hintaneuvotteluista ja
lääkkeiden hinnoista ja Kelan säännöistä ja kaikki tämä, niin se vie niinkun, ihan, aika paljonkin voi viedä
huomiota siitä itse, asiakkaasta ja siitä lääkeneuvonnasta…” FA3
Sekä asiakkaat että farmaseutit kertoivat, että asiakkaan yksilöllinen tilanne otetaan huomioon apteekissa ja farmaseutit antavat kullekin asiakkaalle sopivia neuvoja ja tuotteita. Farmaseuttien mielestä
oheismyynti on asiakkaan tarpeiden kartoittamista
ja osa kokonaisvaltaista palvelua. Asiakas ei välttämättä tiedä, millaisia häntä hyödyttäviä tuotteita on
tarjolla, joten parhaimmillaan kyse on hänen auttamisestaan. Toisaalta farmaseutit kokivat olevansa
enemmän terveydenhuollon kuin myyntityön asiantuntijoita, minkä vuoksi oheismyynti tuntuu joskus
ristiriitaiselta. Asiakkaat kertoivat, että farmaseutti
on esimerkiksi suositellut antibiootin kanssa maitohappobakteeria tai vähintäänkin kysynyt palvelutilanteen lopuksi, tarvitseeko asiakas vielä muuta. Toisaalta farmaseutin kerrottiin kysyneen lopuksi vain
pussin tarvetta ostoksille.
Tutkimuksessa mukana olleessa apteekissa sekä
asiakkaiden että farmaseuttien mukaan reseptitiskissä asioimisen jälkeen asiakasta siirrytään yleensä
palvelemaan itsehoito-osastolle ja asiakas palvellaan
loppuun asti. Tämän asiakkaat kokevat hyvänä palveluna. Osa asiakkaista koki kuitenkin huonoa omaatuntoa farmaseutin jättäessä reseptitiskin ja siirtyessä
palvelemaan heitä itsehoitopuolelle.
”Mä joskus kysyin jotain, siis jotain vitamiinia, niin
siitä kyllä lähti sitten reseptipuolelta sitten tää henkilö
niin kun hakeen, ja miettii mun kaa sit ne vaihtoehdot.
Niin tota, lähettiin siitä sitten ja mulle tulikin vähän
sitten morkkis sen jälkeen, että miks mä menin kun mä
näin että siihen jäi ihmisiä siihen niinkun reseptipuolelle
oottaa vuoroonsa…” AS8
Sekä asiakkaat että farmaseutit kokivat, että vuorovaikutuksen sujuvuus palvelutilanteessa riippuu
myös vastapuolesta. Farmaseutit kertoivat, että asiakkaita täytyy osata lukea ja heidän tempoonsa täytyy mukautua palvelemalla toisia ripeämmin ja toisia
rauhallisemmin. Heidän mielestään haastavia ovat
asiakkaat, jotka eivät ole valmiita vuorovaikutteiseen
keskusteluun. Mukava asiakas taas arvostaa farmaseutin tekemää työtä sekä pitää huolta omista resepteistään ja tietää omat lääkkeensä.
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”…onhan se sekin että jonkun ihmisen kanssa sä tuut
heti sillai niinkun toimeen ja jonkun kanssa sä et tuu
koskaan toimeen kun aina, aina on olemassa vaikkei
olis mitään ristiriitaa ei mitään sanomista ei mitään,
vaan siinä on aina kuitenkin joku semmonen, että nyt
ei ihan kohdata sillä samalla aaltopituudella tai mitä
se on.” AS4
Asiakkaat kertoivat farmaseuttien puhuvan ymmärrettävästi ja huomioivan, että lääkeasiat voivat olla maallikolle vaikeita. Farmaseutit taas kokivat, että
jopa vaikeinta heidän työssään on selittää asiakkaalle
reseptintoimitukseen liittyviä asioita, kuten lääkkeen
hinnan muodostumista. Tämä voi johtaa joskus väärinymmärryksiin asiakkaan kanssa. Myös korvattavien lääkemääräysten toimitusvälit tai lääkemääräyksen vanhentuminen aiheuttavat joskus hankaluuksia
asiakaspalvelutilanteessa.
”No esimerkiks niinkun kelakorvauksien selittäminen
että…vaikka mä niinkun kuinka yritän mielestäni olla
selkee, ja selittää sen asian niinkun perinpohjasesti, niin
sitten kuitenkin joku hermostuu siitä, että miten tämä
nyt voi maksaa näin paljon tai palaa kassalta takaisin
että ”Miksi tämä on tämän hintanen?” FA7
Asiakkaat kokivat tärkeänä myös farmaseuttien vankan tietotaidon ja totesivat heidän tietävän lääkkeistä enemmän tai vähintäänkin yhtä paljon kuin lääkärit. Farmaseutit kertoivat omissa keskusteluissaan, että lääkeneuvonnan antamiseen on
olemassa hyvät työkalut. Toisinaan he kuitenkin
kokivat, ettei asiakasta aina osattu neuvoa riittävän hyvin.
Fyysiset tekijät
Kaikissa asiakkaiden ryhmäkeskusteluissa nousi
esiin, että reseptipalveluun tuleminen on haasteellista apteekin tilaratkaisujen vuoksi. Reseptipalvelu
ja sen odotustila ruuhkautuvat etenkin, jos siellä on
ostoskärryjä, rollaattoreita tai muita apuvälineitä.
Tämä ei noussut esiin farmaseuttien keskusteluissa. Tosin farmaseutit mainitsivat vuoronumerojärjestelmän toimintaan liittyviä asioita. Farmaseutit
kokivat, että reseptipalvelupaikan numeron vaihtuminen vuoronumerotauluun viiveellä hämmentää
joskus asiakkaita.
Sekä farmaseuteista että asiakkaista henkilökohtaisten lääkeasioiden hoitaminen tämän apteekin reseptitiskissä on vaikeaa intimiteettisuojan puutteellisuuden vuoksi, vaikka kaikkia asiakkaita intimiteettisuojan puutteellisuus ei haittaa. Toisaalta farmaseutit olivat sitä mieltä, että ympäristön muut äänet
peittävät keskustelujen ääniä.
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Asiakkaat ja farmaseutit kokivat, että apteekilla on
hyvä sijainti kauppakeskuksen yhteydessä ja lääkkeet
ovat apteekissa yleensä hyvin saatavilla.
”…tietysti se apteekki pyritään sijottaan siihen missä
niitä asiakkaita on. Mutta me asiakkaatkin ollaan sellasia, että me kerran startataan päivässä auto, me halutaan ostaa se maitopurkki, pillerit ja postista vielä se paketti. Kaikki saman katon alla, hirveen juoheeta.” AS12

POHDINTA

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella asiakkaat ovat
erittäin tyytyväisiä kyseessä olevan apteekin asiakaspalveluun. Lähes 90 % vastanneista antoi asiointikerran onnistumisesta apteekissa arvosanaksi 9 tai 10.
Tätä voidaan verrata tuoreeseen tutkimukseen, jossa
93 % vastaajista oli tyytyväisiä viimeisimpään apteekkikäyntiinsä (Taloustutkimus Oy 2020). Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tärkein apteekin valintaan
vaikuttava tekijä on sijainti, mikä on tullut esiin myös
aiemmissa tutkimuksissa (Katajamäki 2012, Rouhiainen 2015). Ryhmäkeskusteluista kävi ilmi, että sijainti
kauppakeskuksen yhteydessä on hyvä. Asiakkaat pitivät tärkeänä, että apteekkikäynnin voi hoitaa muun
asioinnin ohessa helposti samassa paikassa.
Tämä tutkimus käsitteli reseptiasioinnin palvelun
laatua, jota tarkasteltiin asiakkaiden odotusten ja kokemusten perusteella. Farmaseutit korostivat asiakkaiden odottavan palvelulta teknistä laatua eli mitattavissa olevia asioita, kuten lääkkeiden saatavuutta,
reseptintoimitusta ja palvelun nopeutta. Asiakkaiden omissa todellisissa odotuksissa puolestaan korostuivat palvelun toiminnallinen laatu, asiakaspalvelijan kohtaaminen eli totuuden hetki sekä asiakkaan
huomioiminen, palvelualttius, yksilöllinen palvelu ja
neuvonta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että
farmaseutit aliarvioivat asiakkaiden odotuksia lääkeneuvonnasta, sillä asiakkaat odottivat enemmän tietoa lääkkeen sivu- ja haittavaikutuksista kuin farmaseutit ajattelivat (Airaksinen 1996).
Tässä tutkimuksessa tarve saada nopeaa palvelua
ei tullut asiakkaiden vastauksissa esille. Kuten tässäkin tutkimuksessa, myös Virossa toteutetussa tutkimuksessa farmaseutit yliarvioivat palvelun nopeuden
merkityksen asiakkaille (Villako ja Raal 2007). Tässä tutkimuksessa ryhmäkeskusteluihin osallistuneet
asiakkaat olivat keskimäärin 60-vuotiaita, mikä on
voinut vaikuttaa tutkimustuloksiin. On tutkittu, että
eri alojen asiakaspalvelijat kokevat iäkkäiden tarvitsevan enemmän aikaa ja henkilökohtaisempaa palvelua
muihin asiakasryhmiin verrattuna (Ryhänen 2014).
Lisäksi on havaittu palvelutilanteessa käytetyn ajan
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olevan yhteydessä sekä asiakkaiden että farmaseuttien kokemuksiin palvelun laadusta ja lopputuloksista (Yang ym. 2016, Guhl ym. 2019).
Asiakkaat kokivat saavansa odotustensa mukaista palvelua apteekista, joten farmaseutit toteuttavat
toiminnallista laatua arkityössään ja vastaavat näihin odotuksiin, mutta he eivät välttämättä ole riittävän tietoisia sen merkityksestä asiakkaille. Tulosta
voidaan pitää jossain määrin huolestuttavana, koska asiakaspalvelua ei voida kehittää, jos asiakkaiden
odotuksia palvelulle ei tunnisteta. Toisaalta on havaittu, että palvelutilanteessa työntekijän välinpitämätön asenne on suurin syy sille, että asiakas vaihtaa palveluntarjoajaa: jopa 68 prosenttia asiakkaista
ilmoitti tämän asian palveluntarjoajan vaihtamisen
syyksi (Valvio 2010). Apteekin asiakaspalvelun toiminnallisella laadulla on siten suuri merkitys apteekin valintaan ja siihen, miten asiakas sitoutuu apteekissa asioimiseen.
Asiakkaiden ryhmäkeskusteluissa fyysisten tekijöiden osalta kriittisin huomio kohdistui apteekin
tilajärjestelyihin. Asiakkaat odottavat, että apteekin
tilajärjestelyt mahdollistavat helpon siirtymisen reseptipalveluun ja että vuoronumero on helppo ottaa. Apteekin tilaratkaisut tulisikin miettiä asiakaslähtöiseksi ja toteuttaa mahdollisimman esteettöminä. Asiakastilojen huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen ovat ensimmäisiä askeleita kohti sujuvaa
reseptiasiointia, mikä antaa ensivaikutelman apteekin toimivuudesta sekä sen palvelujen laadusta. Farmaseutit puolestaan eivät kokeneet ongelmaa tilajärjestelyjen suhteen.
Asiakastyytyväisyyskyselyssä intimiteettisuojassa
koettiin riittämättömyyttä, mikä tuli esiin myös asiakkaiden ja farmaseuttien ryhmäkeskusteluissa. Farmaseutit totesivat intimiteettisuojan olevan riittämätön etenkin hiljaisina hetkinä, mutta eivät nähneet
intimiteettisuojan puutetta niin isona ongelmana
kuin asiakkaat. Osa farmaseuteista kertoivat joutuvansa keskustelemaan asiakkaiden kanssa epäsuorasti ja peittelevästi siten, etteivät muut asiakkaat kuule
keskusteluja. Tämä voi lisätä väärinymmärryksen riskiä. Myös aiemmin apteekkien intimiteettisuojaan
on oltu tyytymättömiä (Jyrkkä 2003, Taloustutkimus
Oy 2018). Proviisoreille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan yksi eniten eettisiä ongelmia apteekissa aiheuttava tekijä on riittämätön intimiteettisuoja (Suvela 2003). Apteekkitoiminnan eettisten ohjeiden mukaisesti apteekin tiloissa on oltava mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin
(Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto
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2019). Toimiva intimiteettisuoja on asiakkaan yksityisyyden suojaamisen ja neuvontatilanteen onnistumisen kannalta välttämätöntä (Gerlander ja Isotalus
2010), minkä vuoksi apteekeissa tulisi kiinnittää tähän erityistä huomiota.
Asiakkaat toivoivat, että farmaseutit kertoisivat
uutuustuotteista ja suosittelisivat hoitoa tukevia
tuotteita. Asiakkaat mainitsivat hyvänä palveluna
sen, että farmaseutit lähtevät usein auttamaan asiakasta myös itsehoito-osastolle reseptipalvelun jälkeen. Asiakkaat pitivät tärkeänä, että sama farmaseutti palvelee heitä koko asioinnin ajan. Näin asiakas löytää sujuvasti kaikki tarvitsemansa tuotteet.
Kyselyssä asiakkaiden tyytymättömyyttä herätti tuotteiden löydettävyys, mikä on tullut ilmi myös aiemmin (Taloustutkimus Oy 2018).
Ryhmäkeskusteluiden perusteella farmaseutit
mieltävät itsensä pikemminkin asiantuntijaksi eivätkä myyjiksi. Apteekkia voidaan pitää asiantuntijaorganisaationa, koska siellä työskentelee korkeasti koulutettuja ja työssään pätevöityneitä henkilöitä
(Pesonen 2007). Farmaseutin on siis helppo profiloida itsensä asiantuntijaksi, jolloin aktiivista myyntiä ei
koeta luontevaksi. Toisaalta oheismyynnin kuvattiin
olevan tie kokonaisvaltaiseen palveluun. Asiantuntijoita ei aina mielletä asiakaspalvelijoiksi (Aarnikoivu
2005), minkä vuoksi heidän työtään mitataan yleensä erilaisilla mittareilla kuin asiakaspalvelijoiden työtä. Esimerkiksi apteekeissa tehdään valtakunnallisia
haamuasiakastutkimuksia, joissa mitataan lääkeneuvonnan toteutumista, muttei kiinnitetä huomiota siihen, miten palvelu asiakkaalle toteutetaan (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2018b).
Asiakkaat kertoivat farmaseutin ja asiakkaan välisen kohtaamisen sujuvan yleensä hyvin ja ystävällisesti. Myös kyselyn perusteella asiakkaat ovat erittäin
tyytyväisiä apteekin henkilökunnan ystävällisyyteen
ja tapaan kohdella asiakkaita, mikä vahvistaa aiempaa
tutkimusta (Katajamäki 2012, Mannermaa 2015). Tämä kertoo suomalaisten korkeasta tyytyväisyydestä
apteekissa työskentelevien ammattilaisten toimintaan. Farmaseutit kertoivat asiakkaan kohtaamisen
olevan erittäin tärkeä osa heidän työtään, mutta kokivat asiakkaan jäävän toisinaan toiselle sijalle reseptilääkkeiden toimituksen yhteydessä työn teknisten
vaatimusten takia. Kelan sääntöjen ja muiden määräysten virheetön toteuttaminen vaatii huomiota, minkä vuoksi asiakkaalle ei jää riittävästi aikaa. Ajan puute on hyvin yleinen selitys vuorovaikutuksen ongelmille ja esteille terveydenhuollossa (Naughton 2018).
Taustalla voi olla myös riittämättömyyden tunnetta
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ja tiedollisia tai vuorovaikutusosaamiseen kohdistuvia haasteita (Hyvärinen 2011). Farmaseutit toivat tässä tutkimuksessa esille, etteivät he omasta mielestään
osaa aina neuvoa asiakkaita riittävän hyvin.
Asiakkaan ja farmaseutin keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa asiakaspalvelun laatuun molempien
ryhmäkeskusteluun osallistuneiden osapuolten näkökulmista. Asiakaspalveluun osallistuu aina kaksi
osapuolta, asiakas ja asiakaspalvelija, jolloin molempien osapuolien sen hetkisellä tilanteella, asenteilla ja tunteilla sekä vuorovaikutuksella on vaikutusta palvelutilanteen onnistumiseen (Fischer ja Vainio
2014). Tässä tutkimuksessa tyytymättömyyttä asiakkaissa aiheutti se, ettei heitä huomioitu tervehtimällä
tai katsekontaktilla heti apteekkiin tultaessa. He toivat esille, etteivät farmaseutit ole välttämättä riittävän tietoisia asiakkaan kohtaamisen merkityksestä
työssään. Asiakkaan kohtaaminen on keskeisimpiä
vuorovaikutustaitoja, joita farmaseutit tarvitsevat
apteekin asiakaspalvelussa (Naughton 2018). Vuorovaikutus voidaan nähdä prosessina ja suhteena, jossa
molemmilla osapuolilla on aktiivinen ja vastuullinen
rooli (Hyvärinen 2011). Asiantuntijalla on kuitenkin
ammattiin sisältyvä vastuu palvelutilanteen käynnistämisestä ja vuorovaikutussuhteen rakentamisesta
(Gerlander ja Isotalus 2010, Koivunen 2017). Asiakkaan huomioiminen on tärkeää, jotta asiakas kokee
olevansa tervetullut apteekkiin ja palvelutapahtuma
alkaa heti vuorovaikutteisesti.
Farmaseutit kertoivat, että asiakaspalvelutilanne
voi joskus epäonnistua itsestä riippumattomista tekijöistä, esimerkiksi jos tuotteella on saatavuushäiriöitä tai lääkkeestä ei voi antaa vielä Kela-korvausta.
Apteekki on asiakaspalvelun kannalta vaativa ympäristö, jossa monet säännöt säätelevät toimintaa. Farmaseutit kokivat, että reseptintoimitukseen liittyviä
asioita on vaikea selittää asiakkaille. Tämä koettiin
kaikkein hankalammaksi asiaksi farmaseutin työssä.
Asiakkaat kuitenkin kertoivat farmaseuttien käyttävän selkeää ja ymmärrettävää kieltä, mitä voidaan pitää myönteisenä tuloksena.
Farmaseuttien mielestä asiakkaat eivät ole aina
valmiita yhteiseen keskusteluun, minkä vuoksi vuorovaikutus koettiin näissä tilanteissa vaikeaksi. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että asiakkaan
aktiivisuus vaikuttaa farmaseutin viestinnän määrään, monipuolisuuteen ja viestin sisältöön (Shah ja
Chewning 2006). Taustalla voi olla yksityisyyden suojaamisen tarve, minkä vuoksi asiakkaat eivät halua
keskustella asioistaan julkisessa tilassa (Gerlander ja
Isotalus 2010). Myös epävarmuus siitä, miten asia456

© Suomen Farmasialiitto ry

kaspalvelutilanteessa tulisi toimia, voi olla tulosten
taustalla (Hakkarainen 2010). Asiakas voi esimerkiksi olettaa aiempien apteekkikäyntiensä perusteella,
että hänen kuuluu olla passiivinen, eikä sen vuoksi
osallistu aktiivisesti keskusteluun. Tämä on tärkeä
näkökulma farmaseuttien koulutukseen, jossa tulee
korostaa asiakkaiden kohtaamista ja asiakaslähtöistä lääkeneuvontaa. Laadukkaan palvelun kehittäminen vaatii kouluttautumista, käytännön harjoittelua
ja palautetta sekä vahvaa ammatti-identiteettiä (Gregory ja Austin 2019).
Kuten kaikilla tutkimuksilla, myös tällä tutkimuksella on omat rajoitteensa. Asiakkaita oli vaikea saada
vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn, etenkin iäkkäämmät asiakkaat vierastivat sähköistä vastaustapaa. He halusivat, että tutkija lukee kysymykset heille
ääneen ja täyttää kyselyn heidän puolestaan. Tämä
saattoi johtaa siihen, etteivät asiakkaat uskaltaneet
vastata negatiivisesti. Jatkossa kyselyn voisi toteuttaa eri tavalla, jottei henkilökunnan läsnäolo häiritse
kyselyyn vastaamista. Asiakkaiden rekrytointi ryhmäkeskusteluihin oli myös haastavaa, eikä tiedetä,
keitä apteekin farmaseutit kysyivät mukaan ja millaiset ihmiset kieltäytyvät. Ei myöskään tiedetä, miksi kaikki halukkaiksi ilmoittautuneet asiakkaat eivät
lopulta tulleet ryhmähaastatteluihin. Haastattelujen
ryhmäkoko tuntui sopivalta, ja keskustelu eteni kaikissa ryhmissä sujuvasti.

lutuksessa saadun osaamisen ja työelämässä hankittujen taitojen jälkeen myös täydennyskoulutuksessa. Tämän tutkimuksen perusteella farmasian alalla
on tarvetta vahvistaa asiakaslähtöistä toimintatapaa
apteekkien asiakaspalvelun laadun parantamiseksi.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa mukana olleessa apteekissa asiakkaat
ovat hyvin tyytyväisiä kyseisen apteekin asiakaspalveluun. Asiakkaiden odotukset kohdistuvat erityisesti
asiakkaan ja farmaseutin kohtaamiseen. Apteekin tilojen tulee olla tilavat ja esteettömät. Erityisesti intimiteettisuojaa tulisi tässä apteekissa parantaa, jotta
asiakkaan kanssa pystyttäisiin keskustelemaan luotettavasti ja ymmärrettävästi. Farmaseutit kokivat,
että reseptin toimittamisen tekniset haasteet ja hintaneuvonta vievät aikaa asiakkaan kohtaamiselta ja
lääkeneuvonnalta. Myös alan termien selittäminen
asiakkaille koettiin haastavaksi. Farmaseutit näkivät
itsensä terveydenhuollon asiantuntijoina, minkä takia heidän voi olla hankala sisäistää omaa rooliaan
aktiivisessa tuotesuosittelussa ja oheismyynnissä,
vaikka sekä farmaseutit että asiakkaat kokevat tämän olevan osa kokonaisvaltaista palvelua. Asiakkaat
odottivat farmaseuteilta aloitteellisuutta ja aktiivista otetta asiakaspalveluun ja keskustelun rakentamiseen. Asiakkaan kohtaamisen taitoja ja farmaseutin
vuorovaikutusosaamista tulisi vahvistaa peruskou© Suomen Farmasialiitto ry
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Introduction: Encounter, communication and physical environment have been shown to impact on service quality. There is lack of studies regarding the service quality in pharmacy. However, pharmacies must
stand out with their service since pharmacy sector
is highly regulated. In this study, the service quality
of prescription service was examined from pharmacists’ and customers’ point of view. The aim was to
recognize factors affecting service quality and study
customers’ and pharmacists’ expectations and perceptions concerning prescription service.
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Material and methods: The study was conducted in
two parts during the spring in 2019 in the pharmacy
located in a Western Finland’s shopping center: a customer satisfaction survey for customers (n=83) and
three focus group discussions for customers (n=12)
and two for pharmacists (n=8). Participants of the
customers’ focus group were recruited from the respondents of the survey and from other prescription customers of the pharmacy. Pharmacists were
recruited by the management of the pharmacy. The
results of the survey were analyzed with SPSS and
group discussions with qualitative content analysis.

acquired in basic education and working life should
also be strengthened with in-service training. Based
on this study, the customer-oriented approach of
pharmacies should be enhanced to improve the service quality.

Results: More than 90% of the respondents confirmed their satisfaction to professional manners of
pharmacist such as high knowledge, friendliness and
respect for customers. The most obvious dissatisfaction was privacy, giving the attention that customer
deserves when he or she arrives to the pharmacy and
easiness to find over-the-counter medicines. Based
on the interview, customers’ expectations focused on
encountering the customer, professional manners of
pharmacists, availability of medicines and opening
hours. Pharmacists emphasized that customers expect fast service. Customers and pharmacists regarded that privacy was inadequate, but the availability
of medicines and the location of the pharmacy were
good. In addition, customers considered that one important factor is accessibility of the pharmacy. In this
study the challenges and the importance of encountering the customer, customer service attitude, personalized service, communication and solid knowledge of pharmacists emerged.

SIDONNAISUUDET

Keywords: Pharmacies, communication, customer
service, quality of service, customers, pharmacists,
surveys and questionnaires, focus group

Ei sidonnaisuuksia.

Conclusions: Generally, customers are well satisfied
with service quality in the pharmacy. The importance
of encountering the customer is emphasized in the
customers’ expectations. Customers wished that
premises of the pharmacy would be accessible, and
have better privacy. Pharmacists experience that the
technical challenges of dispensing in the prescription
take time and may hinder encountering with the customer. They also find it challenging to explain terms
of the field to the customers. Pharmacists see themselves as health care professionals, which can make
it challenging for them to adopt their role in active
product recommendation and supplementary sales,
although customers and pharmacists consider it as
a part of comprehensive service. Customers expect
that pharmacists take initiative in service. Pharmacist’s customer encountering and interaction skills
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Liite 1: Asiakastyytyväisyyskyselylomake

Apteekin asiakastyytyväisyyskysely 2019

2. Mitä mieltä olet seuraavista apteekin yleiseen palveluun liittyvistä väittämistä?
(Ympyröi kaikkein sopivin vaihtoehto kustakin väittämästä.)

Vastaa seuraaviin kysymyksiin. On tutkimuksen kannalta tärkeää,
että vastaat kaikkiin annettuihin kysymyksiin.

1 = Täysin samaa mieltä
2 = Jokseenkin samaa mieltä
3 = Jokseenkin eri mieltä
4 = Täysin eri mieltä
5 = En osaa sanoa

1. Mitä mieltä olet seuraavista apteekin reseptipalveluun liittyvistä väittämistä?
(Ympyröi kaikkein sopivin vaihtoehto kustakin väittämästä.)
1 = Täysin samaa mieltä
2 = Jokseenkin samaa mieltä
3 = Jokseenkin eri mieltä
4 = Täysin eri mieltä
5 = En osaa sanoa

Minut huomioidaan heti apteekkiin tullessani
1

2

3

4

5

Apteekissa on helppo asioida
Reseptivuoron odotusaika on kohtuullinen
1

2

3

4

1

2

3

4

5

4

5

5
Henkilökunta on ystävällistä

Reseptilääkkeiden saatavuus on hyvä
1

2

3

4

1

2

3

5
Reseptipalvelun lisäksi saan myös muut asiat hoidettua apteekissa

Henkilökunta on asiantuntevaa
1

2

3

4

1

2

3

4

5

5
Tuotteet ovat helposti löydettävissä

Voin keskustella asioistani luotettavasti farmaseutin kanssa muiden asiakkaiden kuulematta
1

2

3

4

1

2

3

4

5

5
Suosittelisin apteekkia perheenjäsenelleni tai ystävälleni

Vuorovaikutus henkilökunnan kanssa on sujuvaa
1

2

3

4

1

2

3

4

2
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3

4

4

5

3. Kun mietit tätä asiointikertaa kokonaisuutena, miten asiointi mielestäsi sujui?
(Ympyröi mielestäsi sopivin kouluarvosana asteikolla 4-10)

5

1

Saan juuri minulle yksilöityä palvelua
1

3

5

Henkilökunta kohtelee minua kunnioittavasti
1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5
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4. Miten apteekin asiakaspalvelua voisi mielestäsi kehittää?

6. Missä apteekissa asioit yleensä?
1.

Pääasiassa tässä apteekissa

2.

Lisäksi muissa alueen apteekeissa

3.

Pääasiassa muissa alueen apteekeissa

4.

Pääasiassa muissa apteekeissa

8. Sukupuoli?
1.

Nainen

2.

Mies

3.

Muu

9. Ikä?

Vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä kaikkein sopivimman vaihtoehdon
numero tai kirjoittamalla vastaus annettuun tilaan.
5. Kuinka usein asioit tässä apteekissa?

1.

< 18 		

2.

18–34

3.

35–59

1.

Ensimmäinen kerta

4.

60–74

2.

Useita kertoja viikossa

5.

≥ 75

3.

Kerran viikossa

4.

1–3 kertaa kuukaudessa

5.

1–4 kertaa vuodessa

7. Miksi valitsit juuri tämän apteekin? (Valitse mielestäsi 3 tärkeintä tekijää)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

© DOSIS

Tuttu apteekki
Ilmainen parkkipaikka
Sijainti
Viihtyisät tilat
Monipuolinen valikoima
Aukioloajat
Hyvä palvelu
Asiointireissun varrella
S-bonus
Muu, mikä?
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Liite 2: Ryhmäkeskustelurungot

Asiakkaiden ryhmäkeskustelu

Farmaseuttien ryhmäkeskustelu

Teema 1: Reseptitiskiin saapuminen
1. Kun tulette apteekkiin, miten henkilökunta huomioi teidät?
2. Miten sujuvaa apteekin reseptipuolelle saapuminen on?
3. Millaisia kokemuksia teillä on tämän apteekin palvelusta?
4. Onko teillä ollut semmoisia kokemuksia, että olette tunteneet saavanne hyvin yksilöllistä tai
henkilökohtaista palvelua apteekissa? Millaista sen palvelun tulisi olla, että teille tulisi kokemus
siitä, että teidät on huomioitu yksilöllisesti? Miten farmaseutti saa reseptipalvelun tuntumaan juuri
sinut huomioon ottavalta ja yksilölliseltä?

Teema 1: Reseptitiskiin saapuminen
1. Miten teillä on tapana huomioida asiakas, kun hän saapuu apteekkiin? Entä kun hän
saapuu reseptipuolelle?
2. Miten asiakkaiden tuleminen sinne reseptipuolelle sitten sujuu? Kuinka sujuvasti asiakkaat yleensä
löytävät reseptipuolelle? Oletteko saaneet palautetta asiakkailta vuoronumerolaitteen,
odotustilojen tms. suhteen? Millaista palautetta?
3. Onko teille muodostunut käsitystä siitä, millaisia odotuksia asiakkailla on apteekin
palvelutilanteesta? Mitä odotukset ovat? Mitkä asiat ovat teidän mielestänne sellaisia, että ne
vaikuttavat asiakkaan odotuksiin palvelutilanteesta?
4. Mitkä sitten ovat ne kaikkein tärkeimmät elementit asiakasta palvellessa? Miten voitte vaikuttaa
siihen, että asiakas on tyytyväinen lähtiessään apteekista? Mihin asioihin pyritte aina kiinnittämään
erityistä huomiota asiakasta palvellessanne? Millaista on asiakkaan hyvä palvelu?
5. Mikä on teidän mielestänne asiakkaan yksilöllistä tai henkilökohtaista palvelua?
Miten sen asiakkaan saa palveltua ja huomioitua yksilönä?
6. Millainen on teistä ihanneasiakas siinä reseptitiskissä? Kuinka sellainen asiakas toimii ja
käyttäytyy reseptintoimituksen ajan?

Teema 2: Reseptitiskissä asiointi
5. Mitenkäs sitten kun se oma vuoro reseptitiskiin tulee, niin miten te toimitte, kun istutte siihen
reseptitiskiin? Miten se tilanne lähtee siitä etenemään? Annatteko Kela-kortin? Miten kerrotte
mitä lääkkeitä haluaisitte? Onko yleensä joku muistilappu tai vastaava?
6. Miten teidän ja farmaseutin keskustelu siinä reseptitiskissä etenee yleensä?
7. Mitenkäs sitten, kun olette siinä reseptitiskissä, niin tuntuuko joskus, että naapuri kuulee mitä
farmaseutin kanssa keskustelee? Käykö näin usein?
Teema 3: Reseptitiskistä poistuminen
8. Mites sitten kun ne reseptiasiat on hoidettu, huomioiko se farmaseutti reseptipalvelun lisäksi
myös muut tarpeesi eli tiedusteleeko, vaikka särkylääkkeen tai vitamiinien yms. tarpeen?
Onko palvelu semmoista kokonaisvaltaista?
9. Entä jos tarvitsette reseptilääkkeen lisäksi muita tuotteita, vaikkapa särkylääkkeitä,
itsehoitopuolelta, lähteekö sinua palvellut farmaseutti esittelemään teille vaihtoehtoja?
10. Millaista palvelua haluaisitte saada tulevaisuudessa apteekista?
11. Olisiko vielä jotain asioita mielessä apteekin palvelusta?
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Teema 2: Reseptitiskissä asiointi
7. Kun se asiakas tulee siihen reseptitiskiin, niin miten ne reseptintoimitustilanteet yleensä
lähtevät liikkeelle ja etenevät?
8. Miten se teidän ja asiakkaan keskustelu etenee yleensä siinä reseptitiskissä? Kerrotteko
jotain lääkkeeseen liittyviä asioita? Kysyykö asiakas yleensä sitten jotain tarkennuksia?
9. Millaista on palvella asiakasta, jos intimiteettisuoja reseptitiskissä tuntuu riittämättömältä?
Teema 3: Reseptitiskistä poistuminen
10. Millaisena te koette lisämyynnin?
11. Mites sitten, jos asiakas tarvitsee reseptilääkkeen lisäksi muita tuotteita itsehoitopuolelta,
lähdettekö asiakkaan mukaan etsimään sopivaa tuotetta?
12. Minkälainen käytäntö asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden käsittelemiseen on?
13. Mikä reseptiasiakkaan palvelussa on kaikkein haasteellisinta?
14. Millaista palvelua apteekista tulisi tulevaisuudessa saada? Voisiko palvelua kehittää
jotenkin asiakaslähtöisemmäksi?
15. Olisiko vielä jotain muita asioita mielessä aiheeseen liittyen?
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Apteekkien ja Kelan
välinen yhteistyö
– apteekkien reagointi
Kelan korjausesityksiin ja
näkemykset yhteistyöstä ja
sen kehittämisestä
➔ Mikael Hillo*

Proviisori
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
mikael.hillo@fimnet.fi

➔ Jani Rönkkö

TIIVISTELMÄ

Johdanto: Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ja apteekkien välillä on tiivistä yhteistyötä, kun apteekit toteuttavat sairausvakuutuslaissa määriteltyä lääkkeiden suorakorvaamista. Lääkekorvausjärjestelmä on monimutkaistunut, minkä seurauksena apteekkien on noudatettava monitahoisia sairausvakuutusohjeita suorakorvaamisessa. Kun Kelassa havaitaan apteekin välittämissä lääkeostotiedoissa, kuten toimitetussa valmisteessa, toimitetussa lääkemäärässä tai korvauslajissa, sairausvakuutusohjeiden vastaista menettelyä, apteekille
kohdistetaan huomautus, korjausesitys tai virhemaksu. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten apteekit
käsittelevät korjausesitykset, miten virheitä ehkäistään sekä mitä näkemyksiä apteekeilla on yhteistyöstä ja
sen kehittämisestä Kelan kanssa.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä helmi–maaliskuussa 2018.
Linkki kyselyyn julkaistiin kahdesti Apteekkariliiton Salkku-palvelussa, minkä lisäksi linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin kahdesti Yliopiston apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin sähköpostiosoitteisiin. Kysely
oli suunnattu apteekkien korjausesitysten käsittelystä vastaaville henkilöille. Toimintatapoja ja näkemyksiä
kysyttiin pääasiassa avoimilla kysymyksillä. Vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä ja vapaamuotoisella
sisällönanalyysilla ja syntyneitä luokkia analysoitiin myös määrällisesti.
Tulokset: Vastaukset saatiin 52 apteekista vastausprosentin ollessa 6,4. Enemmistö vastaajista (71 %) vastasi yksittäiseen strukturoituun kysymykseen, että Kelan lähettämät korjausesitykset käydään apteekissa läpi
pääsääntöisesti erilaisissa palavereissa. Virheitä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä enemmistö vastaajista ilmoitti, että apteekin henkilökunta käy virheet läpi yhdessä ja kirjaa virheen tiedot asiakkaan tietoihin. Noin
neljäsosa vastaajista tarkensi, että apteekissa keskustellaan siitä, miten toimituksessa olisi pitänyt menetellä,
ja sovitaan muutoksia toimintatapoihin. Vastaajat toivoivat, että apteekki- ja reseptinkirjoitusohjelmistoja
kehitettäisiin ohjaamaan oikean korvauksen valinnassa nykyistä paremmin. Kelalta toivottiin lisää tiedottamista korvausasioissa, kuten tietoa yleisimmistä virheistä, selkeämpiä sairausvakuutusohjeita apteekeille,
virhemaksun porrastamista virheen rahallisen arvon mukaan ja korjausesityksen poistoa euromääräisesti
pienten virheiden osalta.

➔ Kirsti Vainio

Yliopistonlehtori, dosentti
Farmasian laitos / sosiaalifarmasia
Itä-Suomen yliopisto
kirsti.vainio@uef.fi
*Kirjeenvaihto

Proviisori
Iisalmen Keskusapteekki
jani.ronkko@fimnet.fi

Johtopäätökset: Vastausten perusteella apteekit käsittelivät korjausesitykset tavalla, joka edistää virheistä
oppimista. Virheistä keskustellaan henkilökunnan kesken ja ne kirjataan muistiin asiakkaan tietoihin. Virheiden ehkäisemiseksi vastaajat toivoivat reseptinkirjoitus- ja apteekkiohjelmien kehittämistä niin, ettei puutteellista lääkemääräystä voisi tallentaa reseptikeskukseen ja väärää korvausluokkaa valita, kun siihen ei ole
oikeutta. Apteekeista toivottiin selkeämpiä sairausvakuutusohjeita ja virhemaksun porrastamista virheen rahallisen arvon mukaan. Positiivista palautetta annettiin Kelan puhelinpalvelusta ja sen nopeudesta. Vastaajat
toivoivat Kelalta lisää tiedottamista korvausasioista niin lääkäreille kuin apteekeille.
Avainsanat: apteekki, Kansaneläkelaitos (Kela), yhteistyö, lääkekorvausjärjestelmä
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JOHDANTO

Eri maiden lääkekorvausjärjestelmien tavoitteena on
tarjota kansalaisilleen mahdollisuus tasa-arvoiseen,
kustannettavissa olevaan ja kestävään lääkehoitoon
(WHO 2018). Euroopan muihin maihin verrattuna Suomen lääkekorvausjärjestelmässä on käytössä
suuri määrä eri käytäntöjä, kuten sairausperusteiset
korvausluokat, lääkekustannusten alkuomavastuu ja
vuotuinen omavastuu sekä korvaus reseptimerkinnän perusteella (Kela 2017, WHO 2018). Sosiaali- ja
terveysministeriön lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä käsittelevän loppuraportin mukaan rajoitetusti peruskorvattavien ja erityiskorvattavien lääkkeiden korvausedellytykset ovat monimutkaistaneet
lääkekorvausjärjestelmää (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Monimutkaistaminen on toisaalta mahdollistanut uusien, kalliiden ja yhä pienimmille potilasryhmille tarkoitettujen lääkkeiden käyttöönoton.
Loppuraportissa pohdittiin, että tulevaisuudessa järjestelmää tulisi kehittää enemmän huomioimaan hyvät lääkehoidon käytännöt ja yksilöllisten lääkehoitojen tarve, joten yksinkertaistaminen ei välttämättä
ole mahdollista.
Kansaneläkelaitos (Kela) toimeenpanee sairausvakuutusjärjestelmää, johon kuuluu lääkekorvauksien maksaminen vakuutetuille (sairausvakuutuslaki
1224/2004). Apteekit ja Kela solmivat suorakorvaussopimuksen, jonka ansiosta asiakas saa lääkekorvaukset jo apteekissa (Kela 2019c). Apteekki sitoutuu noudattamaan Kelan sairausvakuutusohjeita apteekeille.
Ohjeissa on määritelty tilanteet, joissa apteekki voi
antaa korvauksen suoraan asiakkaalle. Apteekki laskuttaa jälkeenpäin Kelaa, joka maksaa apteekille korvauksen tilityksen perusteella. Kela seuraa ja valvoo
sairausvakuutuslain nojalla annettujen asetusten ja
määräysten noudattamista ja toteuttamista (sairausvakuutuslaki 1224/2004). Mikäli apteekin välittämien
lääkeostotietojen perusteella suorakorvaamisessa ei
ole noudatettu sairausvakuutusohjeita, Kela lähettää
apteekille huomautuksen tai korjausesityksen kirjeitse (Kela 2019a). Vuonna 2008 otettiin käyttöön 50
euron suuruinen virhemaksu, jonka Kela voi esittää
apteekille, mikäli lääkettä on toimitettu toimitusvälit
huomioiden liian aikaisin tai yli kolmen kuukauden
hoitoa vastaava määrä (Tiittanen 2010). Aikaisemman
kirjallisuuden perusteella apteekit eivät ole olleet tyytyväisiä Kelan esittämään virhemaksumenettelyyn.
Samoin Kelan apteekeille suunnattuja sairausvakuutusohjeita on pidetty epäselvinä. Yhteistyöhön, kuten
asioiden selvittämiseen puhelimitse Kelan kanssa, apteekit ovat muuten olleet tyytyväisiä.
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Kuten muuallakin terveydenhuollossa, myös apteekissa voi syntyä lääkityspoikkeamia eli poikkeamia
lääkehoidon prosessissa (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006). Lääkityspoikkeamaksi
luokiteltava toimituspoikkeama syntyy, kun apteekissa poiketaan lääkkeen toimittamisessa suunnitellusta ja sovitusta toimintatavasta toimittamalla esimerkiksi lääkevalmisteen väärä pakkauskoko tai vahvuus.
Toimituspoikkeamien syntyyn vaikuttavat lääkkeen
määräämiseen liittyvät reseptipoikkeamat, kuten sopimaton lääkemuoto, vahvuus ja annostusohje, jotka voivat jäädä apteekissa huomioimatta, sekä suuri
työmäärä, kiire, henkilökunnan riittämättömyys ja
työskentelyn keskeytykset (Lähde ja Westerling 2014).
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
velvoittaa apteekkeja dokumentoimaan ja käsittelemään toimituspoikkeamat (lääkkeiden toimittaminen 003223/00.01.02/2016). Menettelyllä halutaan
edistää turvallista lääkehoitoa.
Apteekkien ja Kelan välistä yhteistyötä on tutkittu
vähän (Uusitalo 2009, Tiittanen 2010). Aikaisemmat
tutkimukset ovat noin 10 vuoden takaa. Kela ei myöskään tilastoi apteekeille lähettämiään huomautuksia
tai korjausesityksiä (Leena Saastamoinen, Kela, sähköpostitse annettu tätä tutkimusta edeltävä tiedonanto 11.11.2016). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli
selvittää, miten apteekit käsittelevät Kelan lähettämät korjausesitykset ja miten virheitä ehkäistään sekä mitä näkemyksiä apteekeilla on yhteistyöstä Kelan
kanssa ja miten yhteistyötä voisi kehittää.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksessa analysoitiin suomalaisista apteekeista
kerättyä kyselyaineistoa. Aineistonkeruussa käytettiin apuna Suomen Apteekkariliiton Salkku-palvelua,
jossa julkaistiin kahdesti pyyntö osallistua tutkimukseen ja linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Pyyntö lähetettiin kahdesti myös Itä-Suomen yliopiston
ja Yliopiston apteekin sähköpostiosoitteisiin. Aineistonkeruussa perusjoukon muodostivat kaikki Suomen 812 apteekkitoimipistettä.
Kyselylomakkeella selvitettiin Kelan lähettämien,
lääkekorvauspoikkeamia koskevien kirjeiden sisältöä, apteekkien reagointia kirjeisiin ja näkemyksiä
yhteistyöstä Kelan kanssa. Poikkeamia raportoitiin
1.10.–31.12.2017 väliseltä ajalta. Poikkeamien määrää
ja sisältöä on käsitelty aikaisemmin julkaistussa artikkelissa (Rönkkö ym. 2019).
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pääasiassa vastauksia kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin. Yhdessä strukturoidussa kysymyksessä kysyttiin, käykö
470

© Suomen Farmasialiitto ry

Taulukko 1. Kelan korjausesitysten käsittely ja virheiden ehkäisy apteekeissa.
Apteekin
toimintatavat

Esimerkkejä alkuperäisistä ilmaisuista

Korjausesitysten läpikäynti erilaisissa palavereissa 1)
Pääsääntöisesti
kyllä
(n=23)

”Jokainen korjausesitys käydään läpi heti kun se on tullut Kelalta. Korjausesityspaperit
jätetään vielä jokaisen luettavaksi joksikin aikaa. Prestoon laitetaan sitten se, mitä
tulemme jatkossa tekemään että virhe ei toistuisi”
”Henkilökohtainen palaute annetaan heti. Henkilökuntainfoissa koottu listaus
tapauksista.”
”Käydään läpi aina farmaseuttisen henkilökunnan kanssa, jotta oppisimme siitä jotain.”

Riippuu tilanteesta
(n=15)

”Käydään läpi virheen tehneen henkilön kanssa. Tarvittaessa muistutus henkilökunnalle
ilmoitustaululle! (luonnollisesti virheen tehneen henkilön nimeä mainitsematta)”

Yleensä ei
(n=13)

”Korjausesitys kerrotaan työntekijöille. Mikäli vastine on tarve antaa, sen yleensä tekee
ostokerran käsittelijä.”
”Ei palavereissa, mutta ilmoitustaululla anonyymisti + sen henkilön kanssa, joka virheen
teki”

Kelan lähettämien korjausesitysten käsittely ja virheitä ehkäisevät toimenpiteet apteekeissa
Tiedotus, koulutus
ja keskustelu
apteekin
henkilökunnan
kesken
(n=46)

”Itse olemme kiinnittäneet huomiota koulutukseen liittyen muutoksiin esimerkiksi
reseptimerkinnällä korvattavista lääkkeistä, joihin suurin osa virheistä yleensä liittyy”

Virheen kirjaus
asiakkaan/tuotteen
tietoihin
(n=33)

”Kirjataan myös apteekkijärjestelmään asiakkaan tietoihin, mikäli se estää virheen
toistumista tai tieto on tarpeen seuraavilla toimituskerroilla”

Virhe itsessään
opettaa (n=4)

”Parhaiten asia jää mieleen tehdyn virheen kautta, minkä vuoksi ne on hyvä käydä läpi
toimintatapoja miettien.”

Muut virheitä
ehkäisevät
toimenpiteet
(n=6)

”Joskus ollaan yhteydessä myös lääkäriin.”

”Yleensä korjausesityksen sisältämään virheeseen kehotetaan olemaan tarkkana ja
huomioimaan ostokertojen käsittelyssä. Mikäli korjausesitys aiheuttaa epäselvyyttä
käydään tilanne läpi uudelleen ja pyritään muuttamaan toimintatapoja. Joissakin
tilanteissa on laitettu apteekkijärjestelmään yleinen tiedote.”

”Usein myös asiakastietoihin virhe kirjataan infoihin ja kyseisen tuotteen tuoteinfoon.”

”Tarkistetaan, onko oikeasti apteekin virhe, joskus on ollut Kelan turha korjausesitys.”
”…laitamme jatkuvasti vähän väliä Kela-kenttään selvityksiä “ei lääkityksen aloitus”,
“vastaava vaihtokelpoinen sopiva koko”, jotta säästyisimme selvityspyynnöiltä ja
selvityspyynnön tullessa tietäisimme, millaisesta tapauksesta on kysymys.”

1) Strukturoitu kysymys, johon oli mahdollista antaa lisätietoa avoimella kysymyksellä.
Yhdestä apteekista ei saatu vastausta.
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apteekki korjausesitykset läpi erilaisissa palavereissa.
Vastausvaihtoehdot olivat: pääsääntöisesti kyllä, riippuu tilanteesta ja yleensä ei. Vastaukseen oli mahdollista antaa lisätietoa avoimella kysymyksellä. Muissa avoimissa kysymyksissä kysyttiin, miten apteekki
ehkäisee ja voisi ehkäistä virheitä Kela-korvauksissa
ja miten yhteistyötä Kelan kanssa voitaisiin kehittää. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä ja vapaamuotoista sisällönanalyysia, jota voidaan
käyttää kaikkiin laadullisen tutkimuksen aineistoihin (Tuomi ja Sarajärvi 2009 (s. 91)). Ensimmäiseksi avoimien kysymysten alkuperäiset vastaukset pelkistettiin, mikä osoittautui vähämerkitykselliseksi,
koska vastaukset olivat valmiiksi ytimekkäitä (Tuomi ja Sarajärvi 2009 (s. 92 ja 109–110)). Toiseksi pelkistetyn ilmaisut ryhmiteltiin alaluokkiin. Alaluokat
ryhmiteltiin edelleen yläluokiksi (Tuomi ja Sarajärvi
2009 (s. 92 ja 109–110)). Aineiston käsittelyyn käytettiin Microsoft® Office Word -ohjelmistoa. Tulokset
esitetään taulukoissa alkuperäisinä ilmaisuina, luokiteltuina ala- ja yläluokkiin ja n-määrinä.

TULOKSET

Apteekkien reagointi Kelan korjausesityksiin
Vastauksia kyselylomakkeeseen tuli yhteensä 52 apteekkitoimipisteeltä, joten vastausprosentti oli 6,4.
Vastauksia tuli sekä reseptuuriltaan että henkilökuntamäärältään erikokoisista apteekeista, kaikista
Kelan vakuutuspiireistä ja eri apteekkijärjestelmiä
käyttäviltä apteekeilta. Enemmistö vastaajista (71 %)
vastasi strukturoituun kysymykseen, että korjausesitykset käydään läpi apteekissa pääsääntöisesti erilaisissa palavereissa ja korjausesityksistä keskustellaan
koko henkilökunnan kanssa (Taulukko 1). Vastausta oli mahdollista täydentää avoimella tekstillä. Pienempi osa ilmoitti, että korjausesityksen läpikäynnin
pääpaino on henkilökohtaisella tasolla, koska syyllistämistä halutaan välttää ja anonymiteettia suojella.
Muuta henkilökuntaa tiedotettiin jälkeenpäin muun
muassa ilmoitustaululla tai intrassa osallisten henkilöiden nimiä mainitsematta. Muutama vastaaja ilmoitti, että virhe käydään läpi vain sen tehneen henkilön kanssa.
Henkilökunnan tiedottaminen, keskustelu ja koulutus mainittiin yleisimpinä toimenpiteinä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään suorakorvausmenettelyn
vastaista toimintaa (Taulukko 1). Kaksitoista vastaajaa (23 %) ilmoitti tarkemmin, että virheiden läpikäymisellä pyritään löytämään virheiden syy ja tarvittaessa muuttamaan toimintatapoja. Konkreettisia esimerkkejä ei kuitenkaan mainittu. Vastaajista kolme© DOSIS

4/2020

kymmentäkolme (63 %) ilmoitti, että virheet kirjattiin
asiakkaan tietoihin ja vain kaksi, että virheet kirjattiin
sekä asiakkaan että tuotteen tietoihin. Muita huomioitavia asioita olivat, että vain yksi vastaaja ilmoitti,
että virheiden ehkäisyssä ollaan tarvittaessa yhteydessä lääkäriin ja yksi vastaaja ilmoitti, että ensimmäisenä apteekki tarkistaa korjausesityksen aiheellisuuden. Työympäristöön liittyviä toimenpiteitä ei
mainittu virheitä ehkäisevinä toimenpiteinä, vaikka
kaksi vastaajaa toi esiin työympäristön vaikuttavan
virheiden syntyyn. Yhdessä tapauksessa toimituksen tarkastus oli jäänyt puutteelliseksi kiireen seurauksena ja toisessa asiakkaan käytös oli aiheuttanut paineita.
Apteekkien näkemykset yhteistyöstä
Kelan kanssa ja sen kehitysehdotukset
Suurin osa vastaajista toivoi Kelan menettelyitä kehitettävän kohtuullisemmiksi (Taulukko 2). Virhemaksumenettely nähtiin kohtuuttomana, koska virheen
rahallinen arvo saattoi olla pienempi kuin apteekissa
ja Kelassa syntyneet käsittelykulut. Virhemaksua haluttiin kohtuullistaa porrastamalla se virheen arvon
mukaan ja luopumalla rahallisesti pienten virheiden
käsittelystä kokonaan. Kolmen vastaajan mukaan Kelan toiminta ei ole ollut johdonmukaista, koska esimerkiksi erillisselvitysten sanavalintoihin puututtiin
liian tarkasti. Kela ei ollut hyväksynyt erillisselvitystä,
jossa sanamuotona oli ”sydäninfarkti”, mutta ”sepelvaltimotautikohtaus” olisi hyväksytty. Yhden vastaajan mukaan toimihenkilöiden toiminta tuntui vaihtelevan vakuutuspiirin mukaan. Kolme vastaajaa toi
esille, että Kelan korjausesitys nähtiin prosessina hitaana, koska tieto Kelalta tulee kirjeellä. Yhden vastaajan mukaan prosessin hitaus hankaloitti virheen
käsittelyä ja tiedottamista apteekissa, koska vastineen
annon jälkeen tuli odottaa vastausta ja henkilökuntaa
tiedottaa uudestaan.
Apteekkien ja Kelan välisestä yhteistyöstä tuli huomattava määrä kehitysehdotuksia (Taulukko 2). Vastaajat toivoivat, että Kela kokoaisi listaa yleisimmistä
virheistä, jotta apteekit voisivat varautua niihin. Vastaajat toivoivat myös koulutustilaisuuksia ja tapaamisia, joissa virheitä ja muita asioita voitaisiin käydä yhdessä läpi. Muusta yhteistyöstä yksi vastaaja toi
esiin, että Kelan tulisi olla aktiivisemmin yhteydessä
apteekkiohjelmistojen toimittajiin, jotta lääkekorvauksien osalta haasteellisia lääkevalmisteita voitaisiin
tarkastella yhteistyössä. Puhelimitse asioiden hoitamisen ilmoitettiin olevan helppoa ja muutaman vastaajan mukaan yhteistyö toimi hyvin paikallisen vir472
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Taulukko 2. Apteekkien ehdotukset Kela-yhteistyön kehittämiseksi.
Kehitysehdotukset

Esimerkkejä alkuperäisistä ilmaisuista

KELA
Kelan menettelyt
kohtuullisiksi (n=34)

”Kelasta voitaisiin ensimmäisellä kerralla vain huomauttaa ilman sakkoja ja,
jos ei virheestä opi seuraavalla kerralla tulisi sakko”
”Kevyempää menettelyä korjauksiin ja joustamista. Sanamuotoihin
takertuminen johtaa kaikkien ajan hukkaamiseen. Aikaa menee
tarpeettomasti niin Kelassa, apteekissa kuin lääkäriasemallakin, kun
resepteihin tehdään korjauksia.”
”Esim alle 5 euron virheiden raportoinnista ja tiedottamisesta luovuttaisiin.
Kokonaissäästö voisi olla merkittävämpi, koska säästää työajassa käytetyn
summan sekä apteekissa, että Kelalla.”

Kattavampaa kommunikointia
apteekkien kanssa (n=22)

”Kela voisi laittaa kootut virheet joihin apteekki voisi ennalta kiinnittää
huomioita ennen kuin virhe tulee”
”Kela voisi pitää infotilaisuuksia apteekeille ajankohtaisista asioista, ei
pelkästään virhemaksuihin liittyen vaan yleisestikin. Tämä parantaisi
yhteistyötä ja lähentäisi toimijoita.”
”Korjausesitysten lähettäminen sähköisesti (turvasähköposti). Postista
esitykset tulevat tosi viiveellä.”

Apteekkien SV-ohjeet
selkeämmiksi (n=20)

”Pitäisi olla selkeät ohjeet Kelalta. Systeemi on niin monimutkainen, että
virheiltä hankala välttyä.”

Koulutusta lääkäreille (n=7)

” Mikäli reseptin virhe on selvästi lääkäriltä lähtöisin tulisi sanktio-/
huomautuskirje osoittaa apteekin lisäksi kirjoittavalle lääkärillekin tiedoksi,
että oppii virheistään...”

TIETOTEKNIIKKA
Apteekkiohjelmistot
tukemaan oikean korvauksen
valintaa (n=16)

”Siten, että apteekkiohjelma ei päästäisi hinnoittelussa eteenpäin ja
ostokertaa loppuun, jos tietoja ei olla kirjattu täydellisesti.”

Reseptinkirjoitusohjelmistot
tukemaan paremmin
lääkemääräyksen laadintaa
(n=4)

”Kannan sähköinen lomake on oltava niin vedenpitävä, että vain lääkäri voi
sen täyttää eli ruksi ruutuun = sepelvaltimotautikohtaus + päivämäärä-kohta,
kun tämä on tehty niin apteekki voi huoletta antaa SV-korvauksen...”
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kailijan kanssa. Vastaajat toivoivat mahdollisuutta
antaa Kelalle vastineet sähköisesti, esimerkiksi turvasähköpostia käyttäen, tai puhelimitse.
Merkittävä osa vastaajista koki apteekkien sairausvakuutusohjeet epäselvinä (Taulukko 2). Vastaajat ilmoittivat, että uusia ohjeita tulee paljon lisää ja
vanhat ohjeet muuttuvat huomaamatta. Ohjeiden sisäistäminen on ollut hankalaa, minkä lisäksi apteekit
ovat joutuneet käsittelemään asiakkaiden kritiikkiä
Kelaa ja lääkekorvausjärjestelmää kohtaan. Yhdeksi
esimerkiksi nostettiin Lyrican© korvattavuuden monimutkaisuus. Yhden vastaajan mukaan tilanteessa,
jossa sairausvakuutusohjeet olivat tarvinneet selkeytystä, Kelasta oltiin saatu ristiriitaista tietoa. Saman
vastaajan mukaan tilanne on kuitenkin parantunut
koko ajan. Kelan sairausvakuutusohjeista toivottiin
selkeämpiä, ja muutamat vastaajat toivoivat jopa koko lääkekorvausjärjestelmän yksinkertaistamista.
Muutama vastaaja esitti kehitysehdotuksena, että
Kelan tulisi tiedottaa lääkäreitä korvausasioissa nykyistä enemmän (Taulukko 2). Vastaajien mukaan
lääkemääräysten puutteelliset erillisselvitykset tuottavat apteekeissa ongelmia. Erityisesti lääkemääräyksen uusimisen yhteydessä tarvittavissa merkinnöissä
on usein puutteita. Myös annosohjeiden puutteellisuus ja SIC! -merkinnän puuttuminen nostettiin esille. Muutama vastaaja ilmoitti, että puuttuvien tietojen selvittely turhauttaa ja voi jopa viivästyttää asiakkaan lääkehoitoa, mikäli lääkäriä ei tavoiteta. Erikoislääkäreiden ilmoitettiin osaavan oman alueensa
korvausasiat yleislääkäreitä paremmin.
Apteekki- ja reseptinkirjoitusohjelmistojen ei
nähty tukevan riittävästi apteekkien ja Kelan välisen
suorakorvausyhteistyön toteuttamista. Enemmistö
toivoi, että apteekkiohjelmistoja kehitetään nykyistä suoraviivaisemmiksi ja niin, että ne huomattavat
paremmin väärästä korvauksesta ja tukevat oikean
korvauksen valintaa (Taulukko 2). Yksi kehitysehdotus oli, että apteekkiohjelmisto tunnistaisi lääkemääräykseen kirjoitetun tekstin ja korvausnumeron perusteella oikean korvauksen automaattisesti. Muutama vastaaja ilmoitti apteekkiohjelmiston jo tukevan
oikean lääkekorvauksen valintaa. Lisäksi muutama
vastaaja uskoi, että apteekkiohjelmistoa kehitetään
niin, että se tukee paremmin lääkekorvausasioiden
käsittelyä. Reseptinkirjoitusohjelmistoja toivottiin
kehitettävän niin, että se rajoittaa lääkärin mahdollisuutta tallentaa puutteellinen tai virheellinen lääkemääräys reseptikeskukseen. Näkemyksiä apteekkien ja apteekkiohjelmistotoimittajien suorasta yhteistyöstä ei esiintynyt.
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POHDINTA

Kyselyn vastausten perusteella apteekeissa pyrittiin
edistämään virheistä oppimista ja välttämään syyllistämistä. Virheiden raportoinnin, käsittelyn ja juurisyyn löytämisen ja syyllistämättömän ilmapiirin nähdään yleisesti olevan edellytys virheistä oppimiselle (Savikko ym. 2006, Teinilä ym. 2008, Phipps ym.
2009, Teinilä ym. 2009, Boyle ym. 2011). Lääkeostotiedoissa esiintyville puutteille, virheille ja korjauksille voisi olla raportointijärjestelmä. Kela voisi selvittää,
raportoida ja koostaa virheet, jolloin niistä voitaisiin
tiedottaa kaikkia apteekkeja. Vaihtoehtoisesti raportoinnin voisi tehdä Salkku-palvelun toimituspoikkeamien raportointityökalun avulla tai erillisellä raportointijärjestelmällä.
Vain muutama vastaaja toi esille, että apteekin olosuhteet vaikuttavat virheiden syntyyn. Syitä suorakorvausmenettelyn vastaiseen toimintaan ei ole tutkittu, mutta apteekin toimituspoikkeamien syntyyn
on olosuhteilla ollut huomattava vaikutus (Teinilä
ym. 2008, Al-Arifi 2014, Kuitunen 2014). Apteekkien tulisi varmistaa lääkitysturvallisuus kiinnittämällä huomiota kiireen, suuren työmäärän, riittämättömän henkilökuntamäärän, työskentelyn keskeytysten, melun, asiakkaan painostuksen ja työntekijöiden
uupumuksen vaikutus muun muassa toimitustarkkuuteen ja lääkeneuvontaan. Lisätutkimusta tarvittaisiin selvittämään, miten apteekin olosuhteen vaikuttavat suorakorvausmenettelyn onnistumiseen.
Suorakorvausmenettelyn ongelmien ehkäisemiseksi vastauksista nousi toive, että tietojärjestelmiä
kehitetään niin, että ne tukevat paremmin oikean
korvauksen valintaa. Aikaisemmassa kotimaisessa
kirjallisuudessa on nostettu esiin apteekkitietojärjestelmien huono käytettävyys ja toivottu mahdollisuutta nähdä aikaisemmissa toimituksissa annettu
korvaus (Timonen ym. 2016). Apteekkien kannattaa
olla aktiivisesti yhteydessä apteekkiohjelmistotoimittajiin ja ilmoittaa korvauksen valintaa hankaloittavista ilmiöistä. Mikäli käyttöä helpottava ratkaisu löytyisi, helpottaisivat ohjelmistopäivitykset myös muiden
apteekkien työtä. Tietojärjestelmiä kehitetään Kelan,
apteekkien edustajien ja apteekkiohjelmistotoimittajien yhteistyöllä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018).
Tiivistä yhteistyötä tulisi jatkaa ja mukaan kehitystyöhön voisi ottaa myös lääkäreitä ja potilastietojärjestelmien kehittäjiä. Lääkemääräyksen tiedoista
jää farmaseuttiselle henkilöstölle paljon tulkittavaa,
joten voisiko tulevaisuudessa esimerkiksi tekoälyä
käyttää tunnistamaan suorakorvaukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten lääkärin merkintöjä?
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Yleisimmin suorakorvausmenettelyyn liittyvät
virheet ovat koskeneet puutteellisilla tai virheellisillä reseptimerkinnöillä toimitettuja lääkkeitä (Rönkkö ym. 2019). Aineistossa esiintyneet erillismerkintöjen ja SIC! -merkinnän virheet ja puutteet ovat kotimaisen kirjallisuuden mukaan yleisiä (Timonen ym.
2016). Virheelliset merkinnät lääkemääräyksessä lisäävät huomattavasti poikkeamien selvittämiseen
tarvittavaa aikaa, koska apteekki joutuu ottamaan
lääkäriin yhteyttä puhelimitse (Lähde ja Westerling
2014). Hankalat ja huonosti toimivat tietojärjestelmät tai ohjelmat ja kiire vaikuttavat lääkäreiden työhön negatiivisesti (Lääkäriliitto 2015). Tämä voi olla
osasyynä puutteellisesti laadituille lääkemääräyksille.
Puutteiden ehkäisemiseksi on esitetty reseptinkirjoitusohjelmistojen kehittämistä niin, että lääkemääräyksen laatiminen etenee vaihe vaiheelta ja tarvittavia
merkintöjä ei voisi unohtaa tai jättää puutteellisiksi
(Dhavie ja Rupp 2015). Apteekkien tulisi ylläpitää hyvää yhteistyötä lääkäreiden kanssa molemminpuolisella tiedottamisella. Lääkemääräyksissä esiintyvät
poikkeamat tulisi käsitellä lääkärin kanssa hienotunteisesti, eikä lääkärin ammattitaitoa saa kyseenalaistaa asiakkaalle (Ekholm 2018). Lääkäreiden tulisi
pyrkiä korkealaatuiseen lääkkeenmääräämiseen, jotta
laissa asetetut vaatimukset täyttyisivät (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61).
Apteekkien näkemykset suorakorvaamiseen liittyvästä yhteistyöstä Kelan kanssa ovat yhteneväisiä aikaisemman, pian virhemaksumenettelyn käyttöönoton jälkeen toteutetun tutkimuksen tulosten
kanssa (Tiittanen 2010). Apteekkien sairausvakuutusohjeita pidetään edelleen epäselvinä, koska lääkekorvausjärjestelmän rakenne on monimutkainen.
Nykyisen sairausperusteisen järjestelmän korvaamisen, esimerkiksi hallinnollisesti kevyemmällä kustannusperusteisella mallilla ilman uusia ohjauskeinoja, on arvioitu nostavan lääkekorvausmenoja (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Apteekkien sairausvakuutusohjeiden tulisi kuitenkin olla helposti
tulkittavissa, jotta siihen käytettävä aika ei olisi koskaan pois lääkeneuvonnasta. Asioiden selvittämistä puhelimitse Kelan kanssa pidetään edelleen parhaana yhteistyön muotona (Tiittanen 2010). Kelan
tulisi harkita myös turvasähköpostin aktiivisempaa
käyttöä, sillä se mahdollistaisi apteekille korjausesityksen vastineen laatimisen sopivana ajankohtana
ja sen lähettämisen ja vastaanottamisen nopeasti.
Apteekit arvostavat tuttua ja farmaseuttisen koulutuksen saanutta yhteyshenkilöä Kelan puolelta
(Tiittanen 2010). Tässäkin tutkimuksessa muuta© Suomen Farmasialiitto ry

ma vastaaja kehui omaa yhteyshenkilöään ja puhelinpalvelun helppoutta.
Aikaisemmin apteekit ovat toivoneet internetin
hyödyntämistä paremmin korvausasioissa (Tiittanen
2010). Kela onkin viime vuosina lisännyt tiedottamista yhteistyökumppaneille internetin kautta, esimerkiksi avaamalla chatin, joka tarjoaa yleisneuvontaa
(Kela 2018a). Chat ja apteekkien puhelinpalvelu ovat
auki ainoastaan arkisin virka-aikaan, mikä rajoittaa
myöhään ja viikonloppuisin auki olevien apteekkien
mahdollisuutta saada neuvontaa. Muita apteekkeja
palvelevia Kelan sivustoja ovat ”Usein kysyttyä lääkkeiden suorakorvaamisesta” ja ”Reseptimerkinnät”,
jotka tarjoavat esimerkkejä hyväksytyistä korvausmenettelyistä (Kela 2017, Kela 2018b). Maaliskuussa 2019
Kela julkaisi apteekkitiedotteen ”Apteekkitilityksissä havaittua”, jossa se nosti esimerkkejä tilanteista,
joissa apteekeille oli lähetetty korjausesitys. Esimerkit koskivat lääkevaihtoa sekä lääkemääräyksen kokonaismäärää ja ajalle määräämistä (Kela 2019b). Tämän
voidaan nähdä olevan esimerkki apteekkien toivomasta tiedottamisesta. Kelan tulisi arvioida apteekkien tarvetta muille koulutuksille, infotilaisuuksille
ja tapaamisille, jotka koskisivat lääkekorvausasioita
ja muuta yhteistyötä.
Tämän tutkimuksen vastaajat pitivät Kelan virhemaksua edelleen kohtuuttomana, mikä on linjassa
aikaisemman tutkimuksen kanssa (Tiittanen 2010).
Aikaisemman kyselytutkimuksen mukaan apteekit
ovat ehdottaneet virhemaksun porrastamista virheen
suuruuden mukaan. Vastauksista nousi edelleen esiin
toive, että Kela huomauttaisi apteekkeja enemmän
virhemaksun ja korjausesityksen sijasta. Huomautusten todellinen esiintyvyys vaatisi lisätutkimuksia. Kela voisi selvittää tehdyt virheet virhemaksua
määräämättä ja korjausesitystä tekemättä silloin,
kun virheen rahallinen arvo on pieni. Selvittämisen
kustannukset voivat nousta virheen rahallista arvoa
suuremmiksi. Mikäli virheestä annettaisiin ensimmäisellä kerralla pelkästään huomautus, Kelan tulisi
tilastoida jokaisen apteekin huomautukset ja korjausesitykset. Toisaalta tulisi selvittää tilastointijärjestelmän kustannukset. Lisäksi tulisi määritellä tarkkaan,
milloin kyseessä on toistuva virhe. Määriteltäisiinkö
toistuvuus ajallisesti vai virheen tyypin mukaan? Lisätutkimuksia tarvittaisiin sen selvittämiseksi, kuinka paljon menettely lisäisi lääkekorvauskustannuksia
ja vähentäisi käsittelykuluja.
Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä
yleistyksiä apteekkien reagoimisesta korjausesityksiin tai näkemyksistä yhteistyöstä Kelan kanssa. Vas475
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taajat edustivat apteekkien eri kokoluokkia, apteekkiohjelmistoja ja Kelan vakuutuspiirejä, mutta vastausprosentti oli erittäin pieni. Sähköiseen kyselylomakkeeseen annetut vastaukset olivat paikoitellen
suppeita. Vastaajien näkemyksiä ei voitu varmistaa,
heidän tunnetilaansa tai äänenpainoaan ei voitu arvioida tai heille ei voitu esittää jatkokysymyksiä. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia aikaisempien
tutkimustuloksien kanssa (Tiittanen 2010).
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Apteekit käsittelivät Kelan lähettämät korjausesitykset tavalla, joka edistää virheistä oppimista. Yleisimmin virheen tiedot kirjattiin asiakkaan tietoihin,
jotta virhettä ei jatkossa toistettaisi. Virheiden ehkäisemiseksi vastaajat toivoivat, että Kela tiedottaisi
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että apteekki- ja reseptinkirjoitusohjelmistoja kehitettäisiin niin, ettei puutteellista lääkemääräystä voisi
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apteekista. Puhelinpalvelun ja tutun yhteyshenkilön
koettiin helpottavan yhteydenpitoa Kelaan. Vastaajat
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Introduction: There is a close cooperation between
pharmacies and The Social Insurance Institution of
Finland (SII) as pharmacies carry out the direct reimbursement system which is dictated by The Health
Insurance Act. The medicine reimbursement system has become complicated and therefore pharmacies are required to follow complex guidelines while
granting direct reimbursement for medicines. When
the SII detects a pharmacy’s violation of the guidelines, such as dispensing wrong medicine, dispensing
wrong amount of medicine or dispensing medicine
with wrong reimbursement from the account submitted by the pharmacy, it will issue a notice, propose an amendment to the account or a penalty fee.
The aim of this study was to describe how pharmacies deal with the amendments to the account, how
pharmacies prevent mistakes, what are pharmacies’
perceptions of cooperation with the SII and how the
cooperation could be developed further.
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Material and methods: The data of this study consists mostly of answers to open-ended questions
from Finnish community pharmacies which were
collected with an electronic survey. A hyperlink to
the survey was published twice on Salkku-service
provided by The Association of Finnish Pharmacies
and was sent twice to the email addresses of University Pharmacy (Yliopiston apteekki) and Pharmacy of
University of Eastern Finland (Itä-Suomen yliopiston
apteekki). The questionnaire was answered during
February and March in 2018. Procedures and perceptions were mainly asked by open-ended questions.
The questionnaire was aimed at the persons in pharmacies, who process the amendments sent by the SII.
The data was analyzed by using data-oriented content analysis and formed coding units were analyzed
also quantitatively.
Result:. The questionnaire was answered by 52 pharmacy staff members and thus the response rate was
6.4%. Most of the respondents (71%) answered to
the single close-ended question, that their pharmacy scrutinizes the amendments to the account sent
by the SII in various meetings. As methods to prevent further mistakes, most of the respondents stated that the pharmacy goes through the errors among
staff and enters an error’s info into customer’s details. About a quarter of the respondents elaborated
that the pharmacy staff discusses how the dispensing
should have been done and what changes the procedures require. Respondents desired that pharmacy
IT systems would be developed to support choosing a right reimbursement. It was desired that the
SII would provide more information concerning reimbursement policies, such as information on most
common misconducts and more explicit guidelines
to the pharmacies. The scaling of the penalty fee according to the monetary value of a misconduct and
removing the amendment to the account concerning
low monetary value defects were wished for as well.
Conclusions: According to the answers, the pharmacies dealt with the amendments with a manner that
promotes learning from mistakes. Mistakes are dealt
with by scrutinizing them among staff and writing
them down to customers’ details. To prevent mistakes the respondents desired, that the computerized
physician order entries and the pharmacy IT systems
would be developed to prevent the user from saving
defective prescriptions in the Prescription Centre and
choosing a (incorrect) reimbursement when it is not
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entitled. Explicit guidelines to pharmacies and scaling the penalty fee according to the monetary value
of a misconduct were desired by the respondents.
Positive feedback was given on the SII’s phone service
to the pharmacies with an emphasis on its promptness. The respondents desired that the SII would provide more information on reimbursement policies to
both physicians and pharmacies.
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TIIVISTELMÄ

Johdanto: Lääkitysturvallisuusongelmat ovat terveydenhuollon organisaatioissa kompleksisia ja vaativat
laaja-alaista tarkastelua. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan hyvin koordinoitua toimintaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ja tuoda esiin, miten lääkitysturvallisuuskoordinaattori voi uutena toimijana vastata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) lääkitysturvallisuushaasteisiin.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Yksilöhaastatteluihin (n=13) rekrytoitiin lääkehoidon ja -huollon asiantuntijoita eri ammattiryhmistä. Haastatteluaineistosta
poimittiin teemoittain keskeiset asiasisällöt (n=134) eli lääkitysturvallisuuskoordinaattorille ehdotetut tehtävät. Haastatteluaineistolle tehtiin teoriasidonnainen sisällönanalyysi.
Tulokset: Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille esitetyt tehtävät tiivistettiin 27 päätehtävään ja edelleen seitsemään päätehtäväalueeseen. Toiminnan aloitusvaiheessa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin päätehtäväalueita ovat (I) lääkehoitoprosessien hahmottaminen ja (II) verkostoituminen. Toiminnan vakiinnuttua päätehtäväalueet ovat (III) lääkitysturvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta, (IV) lääkitysturvallisuuskulttuurin
kehittäminen, (V) toiminnan standardointi, (VI) kouluttaminen ja lääkeinformaation tuottaminen sekä (VII)
lääkitysturvallisuusnäkökulman tuominen kehittämishankkeisiin.
Johtopäätökset: Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille ehdotettu toimenkuva on hyvin laaja-alainen. Toimenkuvaa tulee lähteä rakentamaan vähitellen liittäen toiminta organisaation johtamiseen. Ehdotettu toiminta nivoutuu hyvin PSHP:n strategisiin tavoitteisiin. Organisaatiotasoisten tiedonkeruu- ja analyysijärjestelmien sekä laadunhallintajärjestelmän kehittäminen tukisi lääkitysturvallisuuskoordinaattorin työtä.
Dialoginen lähestymistapa on toivottavaa. Yhteistyön toimivuus läpi koko organisaation on olennainen toimintaedellytys onnistuneelle koordinaatiotyölle.
Avainsanat: lääkehoito, turvallisuushallinta, lääkitysturvallisuus, potilasturvallisuus, sairaalahallinto
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JOHDANTO

Lääkityspoikkeamat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja myös huomattavia kustannuksia (World
Health Organization 2017). Asiantuntija-arvioiden
mukaan Yhdysvalloissa kuolee niiden vuoksi sairaalahoidossa 98 000 ihmistä vuosittain (Kohn ym.
2000). Eurooppalaisilla aineistoilla tehtyjen tutkimusten mukaan sairaalapotilaista 6,3–12,9 % on kokenut hoitonsa aikana vähintään yhden haittatapahtuman, joista 10,8–38,7 % on johtunut lääkkeistä. Arvioiden mukaan näistä lääkityspoikkeamista olisi ollut estettävissä 30,3–47,0 % (Council of Europe 2006).
Lääkityspoikkeamat ovat yleisiä myös Suomessa. Tutkimusten mukaan lääkityspoikkeamia esiintyy sairaalahoidossa joka viidennellä lääkehoitoa saaneella
potilaalla (Härkänen 2014, Laatikainen 2020). Suomen sairaaloissa on arvioitu sattuvan vuosittain
700–1 700 kuolemaan johtavaa hoitovirhettä, joista
merkittävä osa liittyy lääkehoitoon (Pasternac 2006).
Haittatapahtumien on arveltu aiheuttavan Suomen
terveydenhuollolle noin 400 miljoonan euron vuotuiset kustannukset (Järvelin ym. 2010).
Lääkitysturvallisuusongelmat ovat luonteeltaan
kompleksisia ja vaativat laaja-alaista tarkastelua
(Kohn ym. 2000). Lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseen tarvitaan terveydenhuollon organisaatioissa hyvin koordinoitua toimintaa ja ymmärrystä
kriittisimmistä kehittämiskohteista. Lääkitysturvallisuuden koordinoinnin merkitys on tunnustettu sekä
kansallisesti että kansainvälisesti. Euroopan neuvosto
on rakentanut raameja lääkitysturvallisuuden edistämiselle Euroopan alueella ja korostanut lääkityspoikkeamaraportoinnin vakiinnuttamista ja hyvän
turvallisuuskulttuurin luomista (Council of Europe
2006). Maailman terveysjärjestö (WHO) on käynnistänyt lääkitysturvallisuusohjelman, jonka tavoitteena
on puolittaa vakavia haittoja aiheuttavat lääkitysvirheet viidessä vuodessa (World Health Organization
2017). Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö laati
ensimmäisen kansallisen potilasturvallisuusstrategian vuosille 2009–2013. Strategian viimeisin päivitys
julkaistiin vuonna 2017 (Sosiaali- ja terveysministeriö
2017). Suomessa on viime vuosina suositeltu useissa julkaisuissa lääkitysturvallisuuden koordinoinnin
vahvistamista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, Hakoinen ym. 2017, Schepel ym. 2017, Hämeen-Anttila ym. 2018, Närhi ym. 2018, Kortejärvi & Kunnamo
2019, Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). Malleja lääkitysturvallisuuden koordinaatiotoiminnalle on Suomessa kuitenkin vielä niukasti, eikä toiminnalle ole
olemassa kansallista säätelyä.
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa uutena toimijana aloittavan lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSHP). Lääkityskoordinaattorin toimi avattiin
haettavaksi PSHP:ssä elokuussa 2019 (Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri 2019). Toimenkuvan suunnitteluvaiheessa nähtiin hyödylliseksi koota organisaation
edustajien näkemyksiä sen sisällöstä. Tutkimusasetelman luomisessa hyödynnettiin yhdysvaltalaista
lääkitysturvallisuuden koordinaatiotyötä kuvaavaa
teosta (Larson & Saine 2013) ja HUS Apteekissa huhtikuussa 2017 aloittaneen lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaa (Schepel 2018). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli Theory of Human Error (Reason 1990 ja 2000). Teoriaa lähestyttiin
systeemilähtöisestä näkökulmasta, jossa keskitytään
tunnistamaan organisaation lääkityspoikkeamille altistavia käytäntöjä ja kehittämään keinoja lääkityspoikkeamien vähentämiseksi. Tämä oli myös lääkitysturvallisuuskoordinaattorin työn lähtökohta.
Aihe on hyvin ajankohtainen. Kansallisella tasolla on vahva pyrkimys lisätä vastaavaa koordinaatiotoimintaa. Aikaisempia tutkimuksia lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvasta on kuitenkin
hyvin niukasti. Tämän tutkimuksen tulosten avulla voidaan lisätä ymmärrystä lääkitysturvallisuuden
koordinaatiotarpeista ja auttaa mallintamaan lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä PSHP:n lisäksi myös muissa terveydenhuollon organisaatioissa.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla (Hirsijärvi & Hurme 2008). Yksilöhaastatteluissa hahmotettiin kunkin haastateltavan (n=13)
näkemyksiä lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Tutkimustuloksena saatuja päätehtäväalueita
verrattiin olemassa oleviin lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuviin (Larson & Saine 2013, Schepel 2018) ja PSHP:n strategiaan (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2020).
Haastattelukysymykset (Liite 1) muodostettiin systeemilähtöisestä näkökulmasta (Reason 1990 ja 2000)
hyödyntäen yhdysvaltalaisia lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvia (Larson & Saine 2013)
ja HUS Apteekin lääkitysturvallisuuskoordinaattorin
toimenkuvaa (Schepel 2018). Kysymyksiä ja haastattelutekniikkaa viimeisteltiin kahdessa pilottihaastattelussa, jotka sisällytettiin tutkimusaineistoon.
Tutkimushaastattelut (n=13) toteutettiin helmi–
syyskuussa 2019. Kaikki haastatteluihin valitut hen484
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kilöt suostuivat haastateltaviksi. Koska tutkimuksella pohjustettiin uutta toimenkuvaa nimenomaan
PSHP:n toimintaympäristössä, valittiin haastateltaviksi lääkehoidon ja -huollon asiantuntijoita kyseisestä organisaatiosta. Haastateltavat edustivat
monipuolisesti eri ammattiryhmiä (sairaanhoitaja n=5, farmasisti n=4, erikoislääkäri n=3 ja tekniikan lisensiaatti n=1) sekä erikoisaloja (lastentaudit,
sisätaudit, syöpätaudit ja päivystystoiminta). Noin
puolet haastateltavista toimi asiantuntijatehtävissä
ja kolmannes oli johtavassa asemassa. Haastateltaviksi valittiin pääsääntöisesti vähintään 10 vuotta
ammatissaan työskennelleitä työntekijöitä, koska
heillä voitiin olettaa olevan parhaat edellytykset vastata haastattelukysymyksiin. Lähes kaikki haastateltavat olivat PSHP:n Turvallinen lääkehoito -työryhmän jäseniä.
Haastateltaville annettiin mahdollisuus tutustua haastattelukysymyksiin etukäteen. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroidusta aineistosta tunnistettiin ja pelkistettiin keskeiset asiasisällöt. Asiasisältö oli tässä tutkimuksessa sana, lause tai
lausejoukko, joka kuvasi lääkitysturvallisuuskoordinaattorille esitettyä yksittäistä tehtävää. Haastatteluaineiston käsittely ja sisällön analyysiprosessi on
esitetty Kuvassa 1. Laadullista analyysiä vahvistettiin laskemalla haastatteluissa mainittujen asiasisältöjen lukumääriä, jotta voitiin seurata, kuinka suuri osa haastatelluista oli tuonut esiin kunkin asiasisällön.
Kuvassa 2 on esimerkki siitä, miten yksittäisistä asiasisällöistä johdettiin päätehtävä ja kuinka se
liitettiin päätehtäväalueeseen. Ensin eri haastateltavien esittämät läheisesti samaa teemaa olevat asiasi-

sällöt koottiin yhteen. Sen jälkeen asiasisällöt tiivistettiin teemoittelun avulla päätehtäväksi. Läheisesti
samaa teemaa olevat päätehtävät yhdistettiin päätehtäväalueeksi. Kuvan 2 esimerkissä tämä päätehtäväalue on (VI) ”Kouluttaminen ja lääkeinformaation
tuottaminen”. Tähän päätehtäväalueeseen yhdistyvät päätehtävät (20–23) on raportoitu tutkimuksen
Liitteessä 2.

TULOKSET

Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtävistä (asiasisällöistä) 62 % oli vain yhden haastatellun esittämiä. Tehtävistä 31 % oli 2–4 haastatellun mainitsemia.
Enemmän kuin neljän haastatellun esittämiä tehtäviä
oli ainoastaan 7 % asiasisältöjen kokonaismäärästä.
Haastattelujen analysoinnin tuloksena lääkitysturvallisuuskoordinaattorille tunnistettiin kaikkiaan 134
yksittäistä tehtävää. Nämä tiivistettiin päätehtäviksi
(1–27) ja edelleen päätehtäväalueiksi (I–VII), jotka on
raportoitu Liitteessä 2. Kuvaan 3 on hahmoteltu
päätehtäväalueet huomioiden erikseen päätehtäväalueet I ja II, joita haastatellut pitivät erityisen tärkeinä toiminnan aloitusvaiheessa.
Seuraavassa on muutamia haastatteluaineistosta
poimittuja otteita, jotka liittyvät edellä esitettyihin
seitsemään päätehtäväalueeseen. Päätehtäväalueeseen (I) liittyen lähes kaikissa haastatteluissa korostettiin, että uuden toimenkuvan aloitusvaiheessa
olennaista on lääkehoitoprosessien hahmottaminen
potilasnäkökulmasta:
”Katsoo potilaan kokonaishoidon näkökulmasta
kaikkia eri erikoisaloja ja prosesseja.”
”Skannaa koko organisaatiotasoa, katsoo koko kuvaa.”

Kuva 1. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaan liittyvän haastatteluaineiston käsittely ja
tiivistäminen teorialähtöisen sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla.
© Suomen Farmasialiitto ry
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Kuva 2. Esimerkki lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan päätehtäväalueen
muodostamisesta alkuperäisistä haastattelujen asiasisällöistä.
Kuva 3. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille ehdotetut päätehtäväalueet.
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”Tarkastelee koko toimintaa potilaan parasta ajatellen.”
”Koordinaattorilla pitäisi olla kokonaiskäsitys siitä,
miten lääkitysturvallisuutta voitaisiin kehittää ja parantaa koko sairaanhoitopiirin tasolla.”
Lähes yhtä tärkeäksi alkuvaiheen tehtäväksi haastatellut nimesivät päätehtäväalueen (II) mukaisen
vahvojen yhteistyöverkostojen luomisen:
”Ensimmäisiä tehtäviä on tuoda itsensä näkyväksi,
kertoa mitä hän on ja tekee ja siten verkostoitua eri yksiköiden kanssa.”
”Aktiivinen oman asiantuntijuuden kauppaaminen,
lobbaaminen, itsensä näkyväksi tekeminen.”
Lääkitysturvallisuusriskien tunnistamiseen ja
hallintaan (III) liittyen korostettiin proaktiivisuuden
merkitystä:
”Potilashoidon riskejä (vaarat potilaalle, todennäköisyys, seuraukset) tunnistetaan heikosti ennakolta. Jälkikäteen reagoinnista pitäisi siirtyä systemaattiseen, ennakoivaan riskientunnistukseen.”
”Tietoa on, mutta sitä ei ehditä, viitsitä tai jakseta
etsiä, eikä sitä ole opittu hyödyntämään.”
Haastatellut totesivat, että johdonmukainen lääkehoidon turvallisuuden seuranta ja raportointi kuuluvat lääkitysturvallisuuskoordinaattorin keskeisimpiin tehtäviin. Haastatteluissa nimettiin lukuisia tietolähteitä, kuten vaaratapahtumailmoitukset,
lääkehoidon tarkistukset ja palvelukokemusmittarit, mutta samalla tuotiin esiin niiden puutteellinen
hyödyntäminen:
”Lääkehoidon turvallisuuden seurantaan on olemassa mittarit ja arviointia, mutta korjaavat toimenpiteet
ja niiden tekemisen seuranta puuttuvat.”
Lääkitysturvallisuuskulttuurin kehittämisen
(IV) katsottiin syntyvän lääkitysturvallisuushaasteisiin liittyvän yhteisen ymmärryksen muodostumisen kautta:
”Ymmärryksen lisääminen siitä, miksi tätä tehdään
ja miten tätä pitää tehdä turvallisesti. Jatkuva haastaminen tähän ajatteluun.”
Yhtenä keskeisenä lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtäväkenttänä esitettiin päätehtäväalueen
(V) mukaista toiminnan standardointia:
”Lääkehoidon toimintatapojen ja tehtävien selkeyttäminen ja sitä kautta toiminnan tehokkuuden, kustannusvaikuttavuuden parantaminen.”
”Toimintatapojen yhtenäistäminen, niin että henkilökunta pystyy siirtymään yksiköstä toiseen, niin että
kaikissa on samanlaiset, turvallisuutta varmistavat toimintatavat. ”
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Tähän päätehtäväalueeseen kuuluvat perehdytys
ja osaamisen varmistaminen. Haastatteluissa tuotiin
esiin haasteita, jotka liittyvät eri ammattihenkilöiden osaamisen varmistamiseen. Ongelmia nähtiin
eri ammattilaisten tehtäväkenttien rajaamisessa sekä osaamista varmistavien näyttöjen ja koulutusten
sisällössä ja toteutuksessa. Haastatteluaineistossa korostuivat erityisesti toimintalähtöisten perehdytyssuunnitelmien tarve sekä lääkäreiden systemaattisen
lääkehoidon perehdytyksen puuttuminen:
”Perehdytyksen pitäisi olla systemaattista. Eri ammattiryhmille ja kuhunkin erityistehtävään tulisi luoda
tavoitteellinen perehdytyssuunnitelma.”
”Kaikille ammattiryhmille (lääkärit mukaan lukien)
tulisi luoda kattava perehdytysohjelma ja perehdytyskortit, joihin perehdytys dokumentoidaan.”
Standardointia toivottiin erityisesti kotilääkityksen selvityskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen, lääkitysten kirjaamiskäytäntöihin sekä suuren riskin lääkkeiden tunnistamiseen ja niiden turvallisen käytön
ohjeistamiseen. Lisäksi ehdotettiin laadunhallintahallintajärjestelmän käyttöönottoa, jotta voitaisiin
paremmin koordinoida mm. lääke- ja lääkehoidon
ohjeiden hallintaa sekä lääkehoitosuunnitelmien sisältöä ja perehdyttämistä. Muutamat haastateltavat
ehdottivat myös kattavan, organisaatiotasoisen lääkitysturvallisuuden auditointitoiminnan aloittamista.
Päätehtäväalueeseen (VI) liittyvät koulutus- ja
lääkeinformaatiotehtävät. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin nähtiin toimivan kouluttajana organisaatiotasoisissa koulutustapahtumissa, mutta myös alueellisesti ja erityisvastuualuetasolla. Koulutuksissa tulee haastateltavien mukaan keskittyä asennemuokkauksen ja syyllistämättömän toimintakulttuurin
kehittämisen ohella uusien toimintatapojen ja ohjeiden implementointiin:
”Yhtenäiset ohjeet ja niiden avulla yhtenäinen toimintatapa.”
Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin erityisasiantuntemusta voidaan haastateltujen mukaan hyödyntää eri lääkeinformaatiotehtävissä:
”Toimii kontaktihenkilönä, jolle voi esittää lääkehoidon toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä (mm. luvat,
näytöt, täydennyskoulutus, lääkehoitosuunnitelman sisältö) tai joka neuvoo ohjeita tai suosituksia tai ohjaa
eteenpäin vastuuhenkilötaholle. ”
”Toimii konsulttina ja tukihenkilönä, tarvittaessa yhteistä konkreettista työtä tehden (mm. ohjeet, koulutus).”
”Antaa konsultaatiota lääkäreille lääkehoidoista lääkitysturvallisuuden näkökulmasta.”
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Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin nähdään olevan lääkitysturvallisuusasioissa keskeinen kontaktihenkilö myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle:
”On yhteyshenkilö avoapteekeille, potilasjärjestöille,
oppilaitoksille.”
Päätehtäväalueella (VII) haastatellut toivoivat
huomion kiinnittämistä merkittäviin muutoshankkeisiin. Näitä ovat erityisesti tietojärjestelmähankkeet sekä yhteistyö- ja yhdistymishankkeet, joissa
yhdistetään eri lääkehoitoa toteuttavia toimijoita ja
heidän erilaisia toimintakulttuureitaan:
”Potilastietojärjestelmien kehittäminen lääkitysturvallisuusnäkökulmasta.”
”Tietojärjestelmien datan hyödyntäminen lääkitysturvallisuustyössä, reaaliaikaisen ja sähköisen seurannan kehittäminen.”
”Pyrkiä muutosjohtamisen keinoin kääntämään eri
toimijat ajattelemaan lääkitysturvallisuutta.”

POHDINTA

Tämän tutkimuksen keskeinen havainto oli, että
uuden toimenkuvan aloitusvaiheessa korostuu lääkehoitoprosessien hahmottamisen merkitys. Osana tätä hahmotustyötä lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tulee pystyä tunnistamaan lääkehoidon
riskikohtia potilaan lääkehoitoketjun eri vaiheissa.
Ilman toimivaa moniammatillista yhteistyötä toimenpiteisiin on kuitenkin mahdotonta edetä. Siksi
uudessa toimessa aloittavan lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tulee käyttää runsaasti aikaa verkostoitumiseen. Vasta tämän jälkeen hänen on mahdollista luoda hyvää lääkitysturvallisuuskulttuuria ja esittää lääkehoidon riskejä pienentävien toimintatapojen käyttöönottoa. Tutkimustuloksissa korostuivat
standardointitarpeet erityisesti lääkehoidon osaamisen varmistamisessa, mutta myös perehdytyksessä ja ohjeistamisessa. Tulevaisuuden kehittämiskohteeksi tunnistettiin tarve hyödyntää potilastietojärjestelmiin kirjattavaa rakenteellista tietoa osana ennakoivaa riskienhallintaa. Saadut tutkimustulokset
ovat linjassa kansallisen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Sen mukaan turvallisuus taataan parhaiten, kun arvioidaan ja tutkitaan palvelujärjestelmää,
poistetaan havaittuja riskejä, selkeytetään prosesseja
sekä kiinnitetään huomiota työntekijöiden osaamiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017).
Vastaavaa tutkimusta lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan sisällön muodostamisesta ei
ole tietääksemme tehty. Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin verrata olemassa oleviin toimenku© Suomen Farmasialiitto ry

viin (Larson & Saine 2013, Schepel 2018), joita käytettiin tutkimusasetelman luomisessa. Koska toimenkuva rakentuu organisaatiolähtöisesti, tutkimustuloksia
verrataan myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategiaan (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2020).
Lääkitysturvallisuuden asiantuntijaroolissa toimiminen sekä lääkitysturvallisuusriskien seuranta
ja hallinta korostuvat kaikissa toimenkuvissa. Myös
lääkitysturvallisuuskoulutus mainitaan kaikissa toimenkuvissa, tosin hieman eri painotuksilla. Schepelin (2018) ja Larsonin & Sainen (2013) esittämissä
malleissa korostetaan lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimivan kouluttajana, kun taas PSHP:n toimenkuvassa painottuu vahvemmin nykyisten koulutussisältöjen arviointi ja koulutustarpeiden määrittely. Kaikissa toimenkuvissa mainitaan myös tarve
tuoda lääkitysturvallisuusasioita lääkehoitoa toteuttavan henkilökunnan perusperehdytykseen.
Suurimmat erovaisuudet toimenkuvissa löytyvät
johtamisen osa-alueelta. Yhdysvaltalaisessa toimintamallissa lääkitysturvallisuuskoordinaattori nähdään
vahvemmin johtavassa roolissa, vaikka hän työskentelee sielläkin asiantuntijana (Larson & Saine 2013).
Yhdysvalloissa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin
toimenkuvaan kuuluu mm. lääkitysturvallisuusvision luominen ja lääkitysturvallisuusstrategioiden laatiminen. Myös HUS Apteekin toimenkuva
tuo esiin lääkitysturvallisuuskoordinaattorin roolia strategisessa suunnittelussa (Schepel 2018). Sen
sijaan PSHP:n asiantuntijat näkevät koordinaattorin enemmän strategian implementoijana kuin sen
suunnittelijana. Toinen osa-alue, jota korostettiin
muissa toimenkuvissa mutta ei juurikaan PSHP:n
lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvassa, on lääkitysturvallisuuden tutkijan tehtävä. Tämä
johtuu oletettavasti siitä, että tämän aihepiirin tutkimusta ei ole PSHP:ssä juurikaan tehty, jolloin sen
merkitystä ei osata tuoda esiin.
HUS Apteekissa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaan on kirjattu tavoite koordinoida
ja kehittää sairaala-apteekin lääkitysturvallisuutta
ja lääkeinformaatiota edistäviä palveluita (Schepel
2018). HUS Apteekissa näitä palveluita on kehitetty
huomattavasti pidemmälle, ja niitä toteuttaa merkittävästi suurempi farmasistijoukko kuin PSHP:n
sairaala-apteekissa. Siten jo olemassa olevien palvelujen koordinoinnin sijaan PSHP:n lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvassa korostuu uusien palveluiden, erityisesti lääkitysturvallisuusauditointien luomistarve. PSHP:ssä korostuvat myös
lääkeohjeisiin liittyvät kehittämistarpeet merkittä489
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västi enemmän kuin HUS Apteekissa, jossa lääkeinformaatioasioita on delegoitu useamman henkilön
lääkeinformaatiotiimin vastuulle.
Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille esitetyt lääkehoidon osaamista varmistavat tehtävät linkittyvät
hyvin PSHP:n strategiassa esiin tuotuun ajatukseen
”osaavien ihmisten yhteisöstä ” (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2020). Strategiassa korostettuun tavoitteeseen potilaan turvallisesta ja sujuvasta hoidosta liittyy oleellisesti hoitoketjujen tarkastelu. Lääkehoidon
kokonaisuuden hahmottaminen nähtiin lääkitysturvallisuuskoordinaattorin keskeisenä tehtävänä, mikä
tukee hyvin tätä strategista näkökulmaa. Sen sijaan
PSHP:n strategiassa mainitut kustannustehokkuus
ja kansainvälinen tunnettuus tutkimustoiminnassa
eivät nousseet esiin. Johtamisen osa-alueella strategiassa korostetun muutosjohtajuuden voidaan todeta
toistuvan haastatteluaineistossa eri muodoissa. Lääkitysturvallisuuden koordinaatiotoiminta on pitkälti
muutosjohtamista niin ajattelun kuin konkreettisen
tekemisenkin tasolla.
Tutkimuksen tavoitteena oli saada esiin mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. Tässä tehtävässä onnistuttiin, sillä jokainen
haastattelu toi esiin uusia tehtäviä ja laajensi aineistoa. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille ehdotettu
tehtäväkenttä on hyvin laaja, minkä voidaan katsoa
osoittavan, että koordinaatiotoiminnalle on selkeä
tarve. Tämä tukee esitettyjä suosituksia laajentaa lääkitysturvallisuuden koordinaatiota kansallisella tasolla. Hakoinen ym. (2017) esittävät, että lääkehoitojen toteutusta tulee koordinoida organisaatiokohtaisesti ja että lääkehoito-osaamista tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin kaikkialla
siellä, missä lääkehoito on osa potilaan hoitoa. Tämä
kannanotto korostaa hyvin lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtävän tarpeellisuutta potilasturvallisuuden tukijana. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin
tehtävää yhteisen näkemyksen luojana korostetaan
Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikkaa 2020
julkaisussa: ”Moniammatillinen yhteistyö, yhteisistä
toimintatavoista ja päämääristä sopiminen alueellisesti ja paikallisesti ovat tarpeen suunnitelmallisen ja
pitkäjänteisen toiminnan varmistamiseksi” (Sosiaalija terveysministeriö 2011).
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuva tulee muodostumaan paljolti tarvelähtöisesti toimintaympäristöstä esiin nousevista haasteista. Jotta toiminta
ei ohjaudu pelkästään organisaatiosta sisältä päin,
tulisi lääkitysturvallisuuskoordinaattorin suunnata
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yhteistyö myös kansallisille ja kansainvälisille foorumeille. Lääkitysturvallisuustyötä tulisi koordinoida
osana potilasturvallisuutta myös kansallisesti (Närhi
ym. 2018). Toimintaa tukemaan tarvitaan rakenteet
ja resurssit, kuten kansallinen lääkitysturvallisuutta
ja rationaalista lääkehoitoa koordinoiva keskus (Kortejärvi & Kunnamo 2019). Laaja-alainen, moniammatillinen yhteistyö on onnistuneen koordinaatiotoiminnan edellytys.
Toimenkuvan laajuuden vuoksi tehtävien priorisointi yhdessä toimintaa ohjaavien tahojen kanssa on
välttämätöntä. Rationaalisen lääkehoidon ja lääkitysturvallisuuden ohjaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan myös kansalliset tavoitteet ja mittarit (Kortejärvi & Kunnamo 2019). Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaa tulee todennäköisesti lähteä
rakentamaan vähitellen, koordinaattorin omien vahvuuksien kautta. Toiminnan kuvaaminen ja siitä laaja-alaisesti tiedottaminen auttaisivat lääkitysturvallisuustyön tunnetuksi tekemistä.
Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimuksen luotettavuutta varmisti moni haastattelujen toteutukseen ja haastateltaviin liittyvä tekijä. Haastattelukysymykset olivat harkittuja, ja ne perustuivat lääkitysturvallisuuden koordinaatiotyöstä
käytettävissä oleviin toimintamalleihin ja tutkimuksen teoreettiseen lähtökohtaan. Kysymyksiä ja haastattelutekniikkaa viimeisteltiin kahdessa pilottihaastattelussa. Kaikki pyydetyt haastatellut suostuivat
tutkimukseen. Haastateltavat olivat työvuosiltaan
kokeneita, mikä antoi heille hyvät valmiudet vastata laaja-alaisesti haastattelukysymyksiin. Vastaajille
annettiin aikaa tutustua haastattelukysymyksiin etukäteen. Haastattelujen nauhoitus varmisti asiasisältöjen tallentumisen.
Vain yksi tutkija (MK) toteutti kaikki haastattelut
sekä koosti ja analysoi haastatteluaineiston. Toisaalta
asiasisältöjen teemoittelusta, analyysin toteuttamistavasta ja alustavista päälöydöksistä tutkija (MK) kävi kuitenkin keskustelua muiden tutkijoiden kanssa,
mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen
haasteena oli varmistaa riittävän kattavan näkemyksen saaminen tutkittavasta aiheesta. Haastattelujen
työläys tutkimusmenetelmänä rajoitti tutkimuksiin
osallistuneiden määrää. Laajempi otanta eri erikoisalojen edustajia ja kokemusvuosiltaan erilaisia käytännön hoitotyön toteuttajia olisi voinut tuottaa vielä
runsaammin ja monipuolisempia asiasisältöjä. Valitut
haastatellut olivat kuitenkin taustoiltaan mahdollisimman heterogeenisia, millä pyrittiin monipuolisen
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tutkimusaineiston saamiseen. Haastattelujen edetessä arvioitiin uuden tiedon lisääntymistä, mutta aineiston saturaatiota ei haettu. Oletuksena oli, että
haastatellut tuovat esiin hyvin erilaisia näkemyksiä.
Yhden haastatellun esittämiä asiasisältöjä oli aineistossa runsaasti, vaikkakin niiden määrä väheni tutkimuksen edetessä. Haastatteluaineiston heterogeenisyys toi lisähaasteita analyysivaiheeseen, ja myös
tulosten tiivistäminen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi oli haastavaa.
Tutkimuksen heikkoutena voidaan nähdä se, että analyysiin tekijän henkilökohtainen näkemys ja
ammatillinen tausta vaikuttavat siihen, miten tutkimuksesta nousseet asiat on tulkittu. Moniammatillinen tulkinta olisi saattanut johtaa erilaiseen tulosten painotukseen. Koska tutkimuksen lähtökohtana
oli kartoittaa nimenomaan PSHP:n toimijoiden näkemyksiä uudesta lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvasta, saadut tulokset eivät välttämättä
ole sellaisenaan yleistettävissä toiseen toimintaympäristöön.
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää
ensisijaisesti PSHP:n lääkitysturvallisuustyötä kehitettäessä. Yleisemmin tutkimustulokset avaavat näkymiä siihen, miten laaja-alainen potentiaali lääkitysturvallisuuskoordinaattorilla on lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Tämä lisää ymmärrystä lääkitysturvallisuuskoordinaattorin roolista ja asemasta
terveydenhuollon organisaatiossa.

mistapa kaikessa toiminnassa on olennaisen tärkeää.
Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuva
yhdistyy hyvin PSHP:n strategisiin tavoitteisiin. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtävät tulisi liittää
sairaanhoitopiirin strategiseen suunnitteluun ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta keskeisiin muutosja kehityshankkeisiin. Näin koordinaatiotoiminta ei
jää irralliseksi, omaksi kokonaisuudekseen vaan linkittyy muuhun organisaation toimintaan. Toiminnalle ei ole toistaiseksi kansallista ohjausta, mutta sen
luominen olisi toivottavaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä tutkimus toi monipuolisesti esiin näkemyksiä
lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvasta.
Ehdotettu toimenkuva on hyvin laaja-alainen. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto tukisi lääkitysturvallisuuskoordinaattorin työtä. Tiedolla johtaminen ja riskienhallinta näkyvät kaikissa lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtävissä. Toiminnan
aloitusvaiheessa korostuvat lääkehoitoprosessien
hahmottaminen ja hyvän yhteistyöverkoston luominen. Yhteistyön toimivuus läpi koko organisaation on
olennainen toimintaedellytys onnistuneelle koordinaatiotyölle. Eri roolit ja vastuut vaativat selkeyttämistä, jotta lääkitysturvallisuuskoordinaattori saadaan uutena toimijana asemoitua toimintakenttään ja
vahvistetaan kunkin toimijan ymmärrystä omista vastuistaan lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille tulee luoda kanavat,
joissa viestiä nykytilasta ja muutostarpeista sekä synnyttää yhteistä näkemystä. Ilman yhteistä näkemystä ei voida edetä toimenpiteisiin. Dialoginen lähesty© Suomen Farmasialiitto ry
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SUMMARY

Opinions on medication
safety officer’s tasks in
Pirkanmaa Hospital District

➔ Maaria Kankaanpää*
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Results: A set of 27 recommendations under 7 main
tasks was developed based on the interviews. The
first two tasks, I. Defining the medication-use processes and II. Building a network, were identified as
the first stage tasks for the medication safety officer.
Other tasks were identified as III. Risk management,
IV. Creating a medication safety culture, V. Standardization of the activities, VI. Ensuring the medication competences and medicines information and
VII. Implementing medication safety perspectives in
development projects.
Conclusion: Results of this study strongly suggest
that medication safety officer has an important role
in the organization. Support of the hospital management is essential in order to achieve the wide range
of recommended tasks.
Keywords: Medication safety, patient safety,
hospitals, safety management, medication
safety officer
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Liite 1. Haastattelukysymykset.
Sosiaali- ja terveysministeriö. Näkökulmia
lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä
muutostarpeista. Sosiaali- ja terveysministeriön
raportteja ja muistioita 5/2019

Toimenkuvan konkretisointi: tehtävät ja tavoitteet sekä niiden yhteys PSHP:n strategiaan

World Health Organization. Medication Without
Harm – WHO Global Patient Safety Challenge.
2017. https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/255263/WHO-HIS-SDS-2017.6eng.pdf?sequence=1

1.

Mitkä ovat mielestäsi lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tärkeimmät tehtävät?

2.

Mitä konkreettisia tehtäviä ja tavoitteita asettaisit lääkitysturvallisuuskoordinaattorille
hänen kahdelle ensimmäiselle työvuodelleen?

3.

PSHP:n arvoissa, eettisissä periaatteissa ja strategiassa korostetaan hyvää ja turvallista hoitoa,
osaavaa henkilökuntaa ja opetus- ja täydennyskoulutusta, tehokkuutta ja
kustannusvaikuttavuutta sekä tieteellistä tutkimusta. Miten näkisit
lääkitysturvallisuuskoordinaattorin voivan vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen?

Avoin kysymys:
4.
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Mitä muuta haluaisit tuoda esiin uuteen toimenkuvaan liittyen?
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Liite 2. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorille esitetyt päätehtävät päätehtäväalueittain.
PÄÄTEHTÄVÄALUE

PÄÄTEHTÄVÄ

I.
Lääkehoitoprosessien
hahmottaminen

1.

Tutustuminen lääkehoitoprosessien keskeisten
toimijoiden rutiineihin organisaation sisällä ja
yhteistyöverkostoissa (havainnointi ja haastattelut)

2.

Riskienhallintajärjestelmästä ja
vaaratapahtumaraportoinnista saatavaan
dokumentaatioon tutustuminen

3.

Lääkehoitoprosessien kuvaaminen ja prosessien
kriittisten kohtien tunnistaminen

II.
Verkostoituminen

III.
Lääkitysturvallisuusriskien
tunnistaminen ja hallinta

IV.
Lääkitysturvallisuuskulttuurin
kehittäminen

© DOSIS
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4.

Osallistuminen keskeisiin PSHP:n työryhmiin

5.

Yhteistyö muun terveydenhuollon ja avoapteekkien
kanssa

6.

Oppilaitos- ja potilasjärjestöyhteistyö

7.

Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
(koulutus ja tutkimus)

8.

Tunnistamis- ja raportointijärjestelmien kehittäminen

9.

Suojausten rakentaminen yhteistyössä
lääkehoitoprosessien keskeisten toimijoiden kanssa

10.

Suuren riskin lääkkeiden tunnistamisen ja niiden
turvallisen käytön hallinnan parantaminen

11.

Lääkehoitoprosessien toiminnasta ja riskienhallinnasta
raportointi valvonnasta vastaaville tahoille

12.

Tiedon lisääminen lääkitysturvallisuuden kannalta
kriittisistä toimintatavoista

13.

Keskustelun herättäminen lääkitysturvallisuudesta

14.

Raportointijärjestelmien kehittäminen
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V.
Toiminnan standardointi

VI.
Kouluttaminen ja
lääkeinformaation tuottaminen

15.

Kattava lääkehoidon perehdytys kaikille ammattiryhmille

16.

Lääkehoidon osaamisen varmistamisen kehittäminen ja
koordinointi (näytöt ja lääkehoitoluvat)

17.

Lääkehoitosuunnitelmien käytön tehostaminen

18.

Poikkeamaraportoinnin yhdenmukaistaminen

19.

Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen

20. Lääkitysturvallisuuskoulutukset (suunnitteluun
osallistuminen, koordinointi, toteuttaminen)
21.

Tiedottaminen

22. Neuvonta, lähituki ja konsultointi
23. Lääkeohjeet ja lääkehoidon ohjeet (laatimiseen
osallistuminen ja ohjekokonaisuuksien koordinointi)
VII.
Lääkitysturvallisuusnäkökulman
tuominen kehittämishankkeisiin

24. Organisaation tietojärjestelmä- ja digitalisaatiohankkeet
25. Organisaatiomuutoshankkeet
26. Moniammatilliset lääkehoitoon liittyvät pilottihankkeet
27.
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Kansalliset lääkehoitoon ja lääkitysturvallisuuteen
liittyvät hankkeet
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Farmasian opiskelijoiden
ammatti-identiteetin
rakentuminen –
ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoiden reflektioiden
sisällönanalyysi
➔ Johanna Jyrkkä*

Dosentti, FaT, TtK, AmO, tutkija
Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea
Lääkehoitojen arviointi -yksikkö
johanna.jyrkka@fimea.fi

TIIVISTELMÄ
Johdanto: Ammatti-identiteetti pitää sisällään erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka kuvaavat henkilön
samastumista ammattiinsa ja tulevaan rooliinsa alan asiantuntijana. Sen kehittyminen alkaa ammatinvalinnasta ja jatkuu koko koulutuksen ajan. Opintojen alussa opiskelijat hahmottavat alaansa ja sen työmahdollisuuksia sekä luovat pohjan identiteetin kehittymiselle. Opettaja pystyy tukemaan työelämässä vaadittavan
hyvän ja vahvan identiteetin kehittymistä valitsemalla kehittymistä tukevia opetusmenetelmiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten farmasian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hahmottavat ja
kehittävät omaa ammatti-identiteettiään.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu farmasian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden
kirjoittamista reflektioista, joissa he käsittelevät oppimiskokemuksiaan Lääkkeet terveydenhuollossa -opintojaksolla. Opintojakso toteutettiin käänteisen oppimisen (ns. flipped learning) menetelmin syksyllä 2016 ItäSuomen yliopistossa. Opintojaksolle osallistui 149 opiskelijaa, joista 114 antoi luvan käyttää reflektiota tutkimusaineistona. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Analyysissa tunnistettiin neljä teemaa:
ammatissa tarvittavat taidot, ammattiin liittyvä vastuu, alan valinta ja ammattietiikka.
Tulokset: Opiskelijat kokivat farmasian haastavana ja monipuolisena alana. Opiskelijat muodostivat kuvaa
itsestään tulevina ammattilaisina asettamalla henkilökohtaisia oppimistavoitteita opiskeluajalle ja luomalla
mielikuvan asiantuntevasta farmasian alan ammattilaisesta. Lääketiedon hallinnan ohella tärkeimmiksi ammattilaiselta vaadittaviksi taidoiksi määriteltiin neuvonta- ja tiedonhankintataidot. Farmasian ammattilaisten nähtiin sijoittuvan osaksi moniammatillista terveydenhuollon kenttää. Opiskelijat kokivat olevansa alan
ammattilaisina vastuussa asiakkaan tarpeita vastaavasta lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä ohjaamisesta. He
myös uskoivat tulevaisuudessa työskentelevänsä eri terveydenhuollon ammattilaisten muodostamassa tiimissä. Jatkuvan oppimisen ja vastuun tietojen ajan tasalla pitämisestä nähtiin kuuluvan osaksi ammattitaitoa. Alan ammattilainen osaa myös toimia eettisesti oikein ottaen huomioon asiakkaan tilanteen parhaalla
mahdollisella tavalla.

➔ Reeta Heikkilä

FaT, AmO, yliopistonlehtori
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
*Kirjeenvaihto

Johtopäätökset: Opintojen alussa luotu kuva farmasian ammattilaisesta ohjaa opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentumista. Tämän tukemiseksi opiskelijoille tulisi tarjota opintojen alkuvaiheessa riittävästi tietoa
paitsi farmasian alalla vaadittavista tiedoista ja taidoista myös mahdollisuuksien mukaan kokemuksia käytännön työstä. Nämä auttavat opiskelijaa asettamaan realistisia ammatti-identiteettiä tukevia henkilökohtaisia
oppimistavoitteita koko opintojen ajaksi.
Avainsanat: Farmasian koulutus, ammatti-identiteetti, asiantuntijuus, oppiminen
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On huomionarvoista, että koulutuksen järjestelyt
ovat pysyneet samanlaisina vuosisatojen ajan. Tynjälän (2010) mukaan jo antiikin kouluissa opiskelijat
istuivat riveihin ja opettajan paikka oli luokan edessä.
Opettaja jakaa tietoa ja opiskelijat yrittävät omaksua
sitä parhaansa mukaan. Usein opitaan muistinvaraisesti joitain asioita, mutta nämä opitut asiat saattavat
joko unohtua tai sitten vanhentua ennen kuin niitä
työelämässä tarvitaan. Nykyajan työelämässä ei tarvitse osata toistaa kirjassa tai luennoilla kerrottuja
asioita vaan pitäisi oppia soveltamaan tietoa käytännön työhön. Passiivisen suorittamisen sijaan opiskelijoita olisikin kannustettava aktiivisen oppijan polulle.
Yliopistoissa meneillään oleva oppimiskulttuurin
muutos antaa opettajalle mahdollisuuden kehittää
opintojaksojen sisältöjä ja opetusmenetelmiä tukemaan paremmin myös opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä (Saastamoinen 2006). Sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen perustuvat
käänteisen oppimisen (flipped learning) menetelmät
korostavat opiskelijan oman roolin merkitystä oppimisessa (Airaksinen 2016, Toivola ym. 2017). Opetus
perustuu opiskelijan oman mielenkiinnon ja motivaation herättämiseen opittavaan asiaan. Käänteiseen oppimiseen liitetty reflektio kehittää opiskelijan kykyä arvioida omaa oppimistaan ja tukee asiantuntijaidentiteetin kehittymistä, kun taas opettajalle
reflektio toimii oppimisen arvioinnin välineenä. Aikaisempaa tutkimusta reflektion merkityksestä ammatti-identiteetin rakentumiselle ei ole löydettävissä.
Ammatti-identiteetin kehittymiseen vaikuttaa
merkittävästi oppimisprosessin aikana eri muodoissa saatu palaute, jota saadaan paitsi opettajalta myös
opiskelijoiden keskinäisen arvioinnin ja vuorovaikutuksen kautta. Yliopisto-opetuksessa olisikin tärkeä
kehittää palautteen antamista ja arviointimenetelmiä
tukemaan nykyistä paremmin opiskelijan yksilöllistä
oppimisprosessia ja siten myös ammatti-identiteetin
kehittymistä (Ericsson 2006).
Tässä tutkimuksessa selvitetään reflektioista muodostetun aineiston avulla opiskelijoiden ammattiidentiteetin rakentumista farmasian opintojen alussa. Tarkoituksena on selvittää, miten farmasian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hahmottavat ja
kehittävät omaa ammatti-identiteettiään.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Osallistujat
Tutkimus kohdistuu farmasian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoihin, jotka osallistuivat opintoihinsa
pakollisena kuuluvalle Lääkkeet terveydenhuollossa
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Moduuli 5:
Etiikka apteekkityössä
RYHMÄTYÖSKENTELY

Ammatti-identiteetin kehittyminen on pitkä prosessi, joka alkaa ammatinvalinnasta ja jatkuu koko
koulutuksen ajan (Antikainen 2001). Kuitenkin vasta työelämään siirtyminen ja varsinainen työskentely
mahdollistavat henkilölle ammattiin samastumisen
ja ammattiroolin löytämisen (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2008). Opiskelijalta ammatillisen identiteetin
kehitys vaatii sekä kiinnostusta että halua kehittyä
valitulla alalla. Myös opettajan on tärkeää ymmärtää,
miten opiskelijoiden ammatti-identiteetti rakentuu
opintojen aikana. Tällöin opettaja pystyy tukemaan
työelämässä vaadittavan hyvän ja vahvan identiteetin kehittymistä valitsemalla sitä tukevia opetusmenetelmiä.
Ammatti-identiteetin kuvataan olevan ajan myötä
kehittyvä joukko ominaisuuksia, uskomuksia, motiiveja ja kokemuksia, joiden perusteella henkilö määrittelee asiantuntijaroolinsa (Schein 1978). Asiantuntijuuden rakentumisen katsotaan olevan aktiivinen
ja kokemuksellinen oppimistapahtuma.
Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan erilaisia ominaisuuksia, tunnuksia ja piirteitä, jotka kuvaavat henkilön samastumista valittuun ammattiin (Eteläpelto
ja Vähäsantanen 2008). Se kuvaa henkilön käsitystä itsestään valitun ammatin edustajana ja näin ollen myös sitä, mikä henkilölle on tärkeää ammatissa
toimiessaan (Ibarra 1999, Eteläpelto ja Vähäsantanen
2008). Ammatillisuuden kehittyminen näkyy vahvistuvana käsityksenä omasta identiteetistä ja luottamuksena itseen ja omiin valmiuksiin toimia alan asiantuntijana (Kouvo ym. 2009). Työntekijän käsitys
itsestään suhteessa omaan työhönsä ja valittuun ammattiin on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Myös
oman osaamisen tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja markkinointi ovat nykyisin työelämän vaatimuksia. Tämä edellyttää muun muassa tietoisuutta
omasta ammatti-identiteetistä.
Opiskeluiden aloitus on tärkeä vaihe opintoja
aloittavalle, sillä silloin opiskelijan elämässä käynnistyy laaja identiteetin rakentamisprosessi (Eerola ja
Vadén 2005). Opintojen alussa opiskelijat hahmottavat omaa alaansa ja sen työmahdollisuuksia sekä luovat pohjan oman ammatillisen identiteetin kehittymiselle. Tässä vaiheessa opettajan olisikin tärkeä luoda opiskelijalle alasta hyvä kokonaiskuva, mikä tukee
opiskelijan identiteetin kehitysprosessia. Opintojen
keskivaihe on puolestaan aikaa, jolloin opiskelija ryhtyy pohtimaan entistä syvällisemmin ammatti-identiteettinsä muodostumista ja etsimään omaa suuntaa
opinnoilleen ja uralleen.

Moduuli 4:
Farmasian henkilöstö lääkkeiden
oikean käytön edistäjinä
Moduuli 3:
Potilas lääkehoidon toteuttajana
Moduuli 2:
Suomen terveydenhuolto
Moduuli 1: Lääkehoidon kokonaisuus tutuksi
HENKILÖKOHTAINEN REFLEKTIO

KONTAKTIOPETUS

JOHDANTO

SYYSKUU

LOKAKUU
Moduulin 1
purku pienryhmissä

Orientaatioluentokerrat 1 ja 2
Syventävät luentokerrat 1–4

Kuva 1. Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) opintojakso koostui viidestä moduulista (74 h), orientaatioluennoista (5 h), syventävistä luennoista (8 h) ja purkutilaisuudesta (3 h) sekä reflektiosta (5 h).

(LTH) opintojaksolle (3,5 op) Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2016. Kyseessä oli farmasian opiskelijoiden
ensimmäinen opintojakso yliopistossa. Opiskelijoita
opintojaksolla oli yhteensä 149, ja heistä 114 (77 %, 81
naista ja 33 miestä) antoi luvan reflektion käyttöön
tutkimusaineistona.
Vuonna 2016 tuli voimaan ensikertalaiskiintiö,
jonka mukaan yliopistojen on varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (Laki yliopistolain muuttamisesta 256/2015). Farmasian koulutusohjelmiin valittavien opiskelijoiden ensikertalaiskiintiö on 70 % sisään
otettavien opiskelijoiden määrästä (Itä-Suomen yliopisto 2017). Tämän perusteella suurin osa farmasian
opiskelijoista aloittaa opintonsa lukion jälkeen, jolloin he aloittavat yliopistossa ensimmäisen ammattiin tähtäävän opintopolkunsa. Lisäksi opintorekisterin perusteella 88 opiskelijaa (60 %) niistä opiskelijoista, jotka antoivat luvan käyttää reflektioitansa
osana tutkimusaineistona, oli 19–21-vuotiaita. Näin
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ollen he olivat todennäköisesti opiskelemassa ensimmäistä tutkintoaan.
Opintojakson toteuttaminen
Aiemmin luentoihin ja ryhmäopetukseen pohjautunut LTH-opintojakso toteutettiin täysin uudistettuna, käänteisen oppimisen menetelmiä hyödyntäen
syys-lokakuussa 2016. Opintojakson uudistus suunniteltiin ja toteutettiin osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisia opintoja. Opintojakson yksityiskohtaisempi
toteutus on esitetty aiemmin julkaistussa artikkelissa
(Heikkilä ja Jyrkkä 2018). Pääpiirteittäin kuvattuna
opintojakso koostui viidestä moduulista, joihin liittyi ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä (Kuva 1). Lisäksi jokaiseen moduuliin, viimeistä lukuun ottamatta, liittyi syventävä luento tai pienryhmäopetuksena
toteutettu oppimistehtävän purkutilaisuus. Opintojaksolla opiskelijat työskentelivät osittain itsenäisesti
ja osittain ryhmässä. Opettajan tehtävänä oli toimia
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opiskelijoiden tukena oppimisprosessissa. Opettaja
oli opiskelijoiden käytettävissä tiettyinä aikoina, jotka oli varattu vapaamuotoiselle ryhmätyöskentelylle,
ja syventävien luentojen yhteydessä. Lisäksi opettajat
vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin oppimisympäristön keskustelualueella sekä kävivät läpi syventävillä luennoilla opiskelijoiden hankalaksi kokemia asioita. Opiskelijat pystyivät esittämään toiveita Padletseinällä syventävillä luennoilla käsiteltävistä asioista,
jotka olivat jääneet heille itsenäisen opiskelun aikana
epäselväksi, tai jos he muuten kaipasivat luennon aiheesta syventävää tietoa. Opintojakson verkko-oppimisympäristönä käytettiin Moodlea.
Reflektioaineiston kerääminen
Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijoiden kirjoittamista reflektioista, joiden avulla he jäsentelivät ja
käsittelivät oppimiskokemuksiaan koko opintojakson
aikana. Opiskelijat saivat toteuttaa reflektion itselle sopivalla tavalla, eivätkä opettajat ohjanneet valmiilla kysymyksillä reflektioiden sisältöä. Reflektiivisella oman oppimisen käsittelemisellä on todettu
olevan vaikutusta yksilön ammatti-identiteetin syntyyn (Tiuraniemi 2002). Oman oppimisen reflektiivinen käsittely ja arviointi on keskeistä myös oppimisen kannalta (Eteläpelto 1993). Reflektio perustuu
metakognitiivisiin taitoihin, joiden avulla opiskelija tarkastelee omaa ammatillista kehittymistä opintojen aikana, ja siten reflektio on merkityksellistä
myös ammatti-identiteetin rakentumisessa (Tiuraniemi 2002).
Aineiston analysointi
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a, Tuomi ja Sarajärvi 2018). Tutkimustulosten luotettavuuden lisäämiseksi reflektiot analysoi itsenäisesti kaksi tutkijaa (RH, JJ) (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008b).
Opiskelijoilta pyydettiin reflektion kirjoittamisen yhteydessä lupa käyttää tekstejä oppimista ja oppimisprosesseja koskevan tutkimuksen aineistona. Luvan
antamisen yhteydessä ei tarkemmin määritelty tutkimusaihetta. Opiskelijan oli mahdollista kieltäytyä
antamasta kirjoittamaansa reflektiota tutkimuskäyttöön.
Tutkijat tutustuivat ensin itsenäisesti ja vapaamuotoisesti aineistoon, minkä jälkeen keskusteltiin
yhdessä aineistosta esille nousevista teemoista. Tämän aineistolähtöisen tarkastelun pohjalta päädyttiin neljään teemaan, joiden avulla kuvataan opiskelijoiden ammatti-identiteetin muodostumiseen
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liittyviä asioita. Teemat olivat: 1) farmaseutin ja proviisorin työssä tarvittavat taidot, 2) ammattiin liittyvä vastuu, 3) farmasia alavalinta ja 4) ammattietiikka. Reflektioaineisto jaettiin puoliksi kahden tutkijan kesken, ja tutkijat kävivät läpi itsenäisesti omalle vastuulleen tulleen aineiston. Tekstistä etsittiin
ja koodattiin värikoodein kutakin teemaa koskevat
tekstipätkät (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a,
Tuomi ja Sarajärvi 2018). Osa tekstipätkistä käsitteli
useampaa asiaa, ja siten ne koodattiin ja analysoitiin
kahden tai useamman teeman yhteydessä. Tutkijat
kävivät yhdessä läpi koodatut tekstit ja keskustelivat epäselvistä tekstikohdista. Koodatuista teksteistä muodostettiin teemakohtaiset aineistot, joiden
pohjalta tutkijat edelleen muodostivat teemoittain
raportoidut tulokset. Opiskelijat käsittelivät reflektioissaan yleisimmin farmaseutin ja proviisorin työssä tarvittavia taitoja. Seuraavaksi yleisimmiksi teemoiksi muodostuivat ammattiin liittyvä vastuu sekä alan valinta. Ammattietiikkaa opiskelijat käsittelivät vähiten.
Aineiston analysoinnin yhteydessä myös kvantifioitiin esiin nousseet asiat teemojen mukaisesti. Tekstit olivat kuitenkin paikoin monitulkintaisia, mikä teki kvantifioimisesta haastavaa. Analyysin avulla saatiin luotettavaa tietoa teemojen yleisyydestä, mutta
yksittäisiä määrällisiä lukuja ei esitetä luotettavuuteen liittyvien haasteiden takia. Tuloksissa esitetään
siis esiintyvien asioiden suuruusluokka sanallisesti,
ei tarkkana lukuna. Yksittäisiä havaintoja aineistosta ei raportoida.

TULOKSET

Farmaseutin ja proviisorin työssä
tarvittavat taidot
Opintojakson aikana opiskelijoiden ajatukset farmasian alalla vaadittavista taidoista olivat pääsääntöisesti selkiytyneet. Tämä sai monet opiskelijoista asettamaan ammattitaitoon liittyviä opiskelutavoitteita, kuten kehittymisen osaavaksi ja taitavaksi lääkealan ammattilaiseksi. Toisaalta osa opiskelijoista oli
päätynyt pohtimaan omia kykyjään omaksua kaikki
vaadittavat taidot farmaseutin tai proviisorin työtä
varten opiskeluaikana.
”Kehitän taitojani opiskeluaikana ja myöhemmin
työelämässä pystyn tarjoamaan parasta mahdollista
palvelua ja lääketietoa asiakkaille.”
”Olen motivoitunut oppimaan enemmän ja enemmän, kun on ymmärtänyt mitä minulta tulevaisuudessa
työssä odotetaan niin asiakkaan kuin työantajan puolelta.”
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Opintojaksoon kuulunut haamuasiointi oli auttanut useita opiskelijoita hahmottamaan ammattilaiselta vaadittavia taitoja. Muutamissa reflektiossa
hyvät kokemukset apteekkikäynnistä olivat johtaneet jopa ammatillisten esikuvien muodostumiseen.
Huonot kokemukset puolestaan sai opiskelijat pohtimaan, mitä asioita ja toimintamalleja he itse tulevina
ammattilaisina haluavat välttää.
”Voisin ottaa mallia työntekijästä, joka palveli minua.
Minun pitää osata vaikka mitä, jos haluan pystyä neuvomaan asiakkaita yhtä hyvin kuin minua neuvottiin
haamutapauksessa.”
”Ehkä se oli hyvä, etten ollut niin tyytyväinen haamukäyntiin, niin enpähän sitten itse tee samaa virhettä työntekijänä. Haluan itse tarjota asiakkaalle selkeitä
ohjeita ja vastauksia lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Tai jos jotakin en tiedä, osaa ohjata asiakkaan sinne
mistä tiedon saa.”
Farmasian ammattilaiselta vaadittavista taidoista suurin osa opiskelijoista nosti esille neuvontataidot ja tiedon etsimiseen liittyvät taidot. Reflektioissa pohdittiin, kuinka pelkkä asian osaaminen ei riitä,
vaan farmasian ammattilaisen pitää kehittyä myös
hyväksi asiakaspalvelijaksi. Onnistuneen lääkeneuvonnan kuvattiin vaativan asian hallitsemisen lisäksi
hyviä sosiaalisia taitoja, ihmisläheisyyttä ja tilannetajua. Ammattilaisen kuvattiin myös etsivän työssään
sujuvasti luotettavaa tietoa. Opiskelijat olivat myös
sisäistäneen alan muuttuvan tiedon luonteen ja kuvasivat ajantasaisen tiedon päivittämisen ammattilaisen tunnusmerkiksi.
”Jäin pohtimaan, mikä on roolini asiakaspalvelijana, terveydenhuollon asiantuntijana ja terveydestä huolehtijana. Aion tulevaisuudessa varmistaa, että asiakas
osaa käyttää lääkettä oikein ja tarkoituksenmukaisesti.”
”Sain lisävahvistusta siitä, miten apteekkialalla on
jatkuvasti päivitettävä omaa osaamista ja kouluttauduttava uuden tiedon myötä.”
Ammattiin liittyvä vastuu
Opiskelijoiden reflektioissa tuli yleisesti esille, kuinka he ovat sisäistäneet farmasian alan ammattilaisen
olevan vastuussa oikean lääkehoidon valinnasta sekä
lääkkeen käytön oikeasta ja asianmukaisesta neuvonnasta. Vastuu lääkeneuvonnasta korostui erityisesti
itsehoidossa, ja reflektioissa nousikin esille se, että
farmaseuttisen henkilöstön on osattava arvioida sekä asiakkaan itsehoitolääkkeen tarvetta että ohjata
tarvittaessa lääkäriin.
”Farmaseutit ja proviisorit tekevät vastuullista työtä,
heidän tulee osata neuvoa asiakasta oikein ja huolehtia
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siitä, että asiakas kykenee tekemään terveyden kannalta
turvallisia ja toimivia päätöksiä ostaessaan esimerkiksi
itsehoitovalmisteita.”
Reflektioissa tuotiin esille myös vastuu omasta oppimisesta, sillä muutamat opiskelijoista mainitsivat,
että pelkkä opintojaksojen passiivinen suorittaminen
ei johda ammattilaiselta vaadittavaan osaamiseen.
Myös vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä
tuotiin esille reflektioissa usein. Tiedon muuttuva
luonne johtaa siihen, että edes opintojen aikana opittu tieto ei ole ajantasaista työelämään siirryttäessä.
”Apteekkialan ihmisillä on vastuu kouluttautua jatkuvasti, jotta olisi aina jokaisessa tilanteessa mahdollisimman hyvä tietämys asiasta.”
Opiskelijat valmistuvat laillistetuiksi terveydenhuollon ammattilaisiksi ja laillistaminen luo erityistä
vastuuta työssä toimimiseen. Reflektioiden mukaan
opiskelijat tiedostavat, että apteekkien velvollisuus
ja vastuu opastaa, neuvoa ja ohjata asiakkaita kohti
terveellisempää elämää, niin lääkkeiden avulla kuin
ilman lääkkeitä, on tärkeä osa koko terveydenhuoltojärjestelmää. Tulevat farmasian alan ammattilaiset
sisäistävät siis opintojen aikana, että he tekevät työtä osana terveydenhuollon ammattilaisten joukkoa.
”Haluan koko opintojen ajan tietoisesti kehittää itsestäni kansalaisten terveyttä edistävän terveydenhuollon ammattilaisen.”
Farmasian alalle suuntautuminen
Farmaseutin ja proviisorin koulutuksen laaja-alaisuus
ja sen tarjoamat monipuoliset työmahdollisuudet olivat hahmottuneet opiskelijoille opintojakson aikana. Monet opiskelijat totesivat, että heillä oli ennakkoon ollut merkittävästi suppeampi näkemys työstä farmasian alalla. Alan monipuolisuus saikin monet opiskelijoista kiinnostumaan farmasiasta entistä
enemmän, ja se kannusti heitä rohkeasti pohtimaan
tulevaa työpaikkaansa. Koulutuksen monipuolisuus
ja vaativuus sai opiskelijat myös miettimään, kuinka
apteekeissa on suuri määrä potentiaalista tietotaitoa,
jota voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin terveydenhuollossa.
”Vaikka olenkin itseni asettanut apteekin tiskin taakse, oli todella mielenkiintoista tutustua erilaisiin työtehtäviin, joita farmaseuteilla voi olla. Vahvistui tunne ja
toive, ettei itseään tarvitsisi ainakaan vielä sitoa sinne
apteekkiin. Oli mukava huomata, että alan työtehtävissä on myös valinnanvaraa.”
Farmasian rooli osana terveydenhuollon kokonaisuutta tuotiin esille reflektioissa, ja siten lääkkeiden
asiantuntija koettiin merkitykselliseksi toimijaksi
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osana terveydenhuoltoa. Tulevaisuuden työ farmasian ammattilaisena kuvattiin olevan moniammatillisessa ryhmässä pohtimassa potilaan lääkehoidon kokonaisuutta. Nämä näkemykset farmasian alan tärkeydestä terveydenhuollolle olivat vahvistaneet opiskelijoiden näkemystä siitä, että he ovat opiskelemassa
oikeaa alaa.
Halu auttaa ihmisiä oli saanut monet opiskelijoista
hakeutumaan alalle. Myös farmasian alan erikoistumis- ja lisäkoulutukset, kuten lääkehoidon arviointikoulutukset, kiinnostivat opiskelijoita. Verkostoitumisen merkitys alan sisällä ja muiden terveydenhuollon ammattialojen kanssa tuotiin esille monissa
reflektioissa.
”Farmasian alan tärkeys ja monipuolisuus nousivat
paljon esille ja kurssi vahvisti tunnettani siitä, että olen
opiskelemassa itselleni juuri oikeaa alaa.”
Ammattietiikka
Opiskelijoiden reflektioissa korostui, että ammatissa toimiessa tulee asiakkaan etu ja terveys laittaa aina etusijalle. Eettisten ohjeiden käsitteleminen osana opintojaksoa oli auttanut opiskelijoita hahmottamaan, millaisiin eettisiin ongelmatilanteisiin he voivat joutua alan ammattilaisena.
”Vankan osaamisen hankkiminen opiskeluaikana on
todella tärkeää, jotta pystyy toimimaan eettisesti asiakkaan edun mukaisesti asiakaspalvelutilanteessa.”
Eettisiin ohjeisiin suhtauduttiin vahvasti ammatissa toimimista ohjaavana tekijänä. Alan ammattilaisten todettiin pystyvät sitoutumaan ohjeisiin henkilökohtaisista mielipiteistä ja vakaumuksesta huolimatta. Puolueettomuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus tuotiin usein esille farmasian alan
asiantuntijan eettistä toimintaa ohjaavina arvoina.
”Uutena asiana opin sen, kuinka paljon tulee apteekkityössä ottaa huomioon eri näkökulmia ja olla valmis
perustelemaan toimintamallejaan.”

POHDINTA

Tässä farmasian opiskelijoiden reflektioihin pohjautuvassa ammatti-identiteetin rakentumista selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että opintojen alussa muodostuva kuva farmasian asiantuntijasta ohjaa
vahvasti opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Tämä havainto on linjassa kasvatustieteellisen käsityksen kanssa, jonka mukaan yksi keskeisimmistä
kehittymisprosesseista yliopisto-opintojen aikana on
ammattilaisen identiteetin löytäminen pohtimalla
omia vahvuuksia ja toimintatapoja suhteessa tulevaan työhön (Kouvo ym. 2009, Poutanen ym. 2012).
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Tutkimuksessa tuli esille tärkeinä farmasian asiantuntijan ominaisuuksina ammatissa vaadittavien tietojen ja taitojen omaksumisen lisäksi vastuu oikeasta
ja tarkoituksenmukaisesta neuvonnasta sekä toimiminen eettisesti oikealla tavalla.
Reflektioista kävi selville, että opiskelijoilla on
opintojen alussa hyvin kapea kuva farmasian alan
mahdollisuuksista, sillä suurin osa opiskelijoista oli
lähtenyt kouluttautumaan apteekkityöhön. Lähtökohta ammatti-identiteetin rakentumiselle on siis
varsin rajoittunut, minkä takia opintojen alussa tulisi panostaa laajemman näkemyksen luomiseen alasta (Kouvo ym. 2009). Tutkimuksen pohjana olleen
opintojakson aikana opiskelijat olivat hahmottaneet
entistä laajemmin farmasian alaa ja sillä vaadittavaa
osaamista sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia eri
tyyppisiin työtehtäviin terveydenhuollossa. Tämä
oli saanut opiskelijat pohtimaan omia mielenkiinnon kohteitaan alalla, ja siten aloittanut ammattiidentiteetin rakentamiseen ja suuntaamiseen liittyviä prosesseja (Kouvo ym. 2009). Jotta kiinnostus alaa
kohtaan säilyy myös opintojen ajan, on opettajan pystyttävä kytkemään opetettava asia käytäntöön ja siten auttaa opiskelijoita rakentamaan omaa polkuaan
kohti alan asiantuntijuutta.
Opetuksen näkökulmasta tutkimuksen keskeinen
havainto oli, että opiskelijat alkavat muodostaa käsitystään ammattitaitoisesta farmasian asiantuntijasta heti opintojen alussa ja asettavat itselleen tätä tukevia henkilökohtaisia oppimistavoitteita koko
opintojen ajaksi. Heidän päämääränsä on omaksua
opintojen aikana sellaisia tietoja ja taitoja, joita farmasian ammattilaisilta vaaditaan. Reflektiot osoittivat, että roolimallit alalta ohjaavat merkittävästi
opiskelijoiden näkemystä itsestä tulevana alan ammattilaisena. Näitä havaintoja tukee tutkimus, jonka mukaan roolimallit ja käytäntöä tukevien konkreettisten esimerkkien käyttäminen opetuksessa on
merkityksellistä ammatti-identiteetin kehittymisen
kannalta (Schafheutle ym. 2012). Opetukseen olisi siis hyvä sisällyttää alusta lähtien myös työelämään orientoivia osioita (Penttinen ym. 2014), jotta ammatti-identiteetin kehittymistä voidaan tukea.
Käänteinen oppiminen, jossa panostetaan erityisesti
teoriatiedon soveltamiseen käytännön työelämään
erilaisten toiminnallisten ja vuorovaikutteisten tehtävien avulla, sopii hyvin tähän tarkoitukseen (Janhonen ja Vanhanen-Nuutinen 2005, Toivola ym.
2017). Käänteisellä menetelmällä toteutetussa opintojaksossa ryhmässä oppiminen oli myös keskeistä,
mikä kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja antaa
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mahdollisuuden oppia tuntemaan itseään ammatillisesti (Nikkola 2011). Myös sosiaaliset taidot, jotka
opiskelijat mainitsivat yhtenä tärkeä ammatillisena vahvuutena farmasian asiantuntijalle, kehittyvät
ryhmässä toimimalla.
Reflektioissa kuvattiin, kuinka ammattilaisella
on vastuu jatkuvasta tiedon ja osaamisen päivittämisestä, jotta voi säilyttää ammattitaitonsa korkealla
tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2018) tulevaisuuspaneelin mukaan yhteiskunnan malli työelämästä on muuttumassa juuri opiskelijoiden ajatusten suuntaan. Perinteinen ajatus siitä, että opinnoista siirrytään työelämään ja sieltä eläkkeelle, ei enää
toteudu, vaan nykyään työikäisen väestön on sisäistettävä jatkuvan oppimisen ja aktiivisen osallistumisen ajatus koko työuran ajaksi. Yhtenä tärkeimpänä farmaseutin ja proviisorin ammattiin liittyvänä taitona nostettiin esille tiedonhakutaidot, mikä
kertoo opiskelijoiden sisäistäneen nykyisen muuttuvan tiedon luonteen, ja olevan siten orientoituneita opetuksen valmistavaan luonteeseen työelämää varten. Tämä päätelmä pohjautuu holistiseen
näkökulmaan, jossa koulutusta ei nähdä erillisenä
työelämästä, vaan työelämäorientaation tulee sisältyä ja näkyä osana opintoja työhön liittyvien asenteiden, tietojen, taitojen ja valmiuksien jäsentämisenä
(Penttinen ym. 2014).
Opiskelijat mielsivät asiantuntijuuteen liittyvän
kyvyn toimia moniammatillisesti terveydenhuollossa tuoden lääkeosaamista osaksi potilaan hoidon kokonaisuutta. Asiantuntijan rooli nähtiin laajasti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi ammattilaiseksi, ja
siihen sisältyy lääkkeellisten ja lääkkeettömien vaihtoehtojen tarjoaminen. Opiskelijoiden reflektiot ilmensivät siis ammatti-identiteetin muutosta paternalistisesta näkemyksestä kohti osallistuvampaa farmasian ammattilaista (Katajavuori 2005). Farmasian
osaamista onkin alettu hyödyntämään entistä laajemmin terveydenhuollossa, ja siten käsitys asiantuntijuudesta ja sen mahdollisuuksista on laajentunut.
Erityisesti lääkehoidon arviointeja on alettu toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä useissa terveydenhuollon ympäristöissä (Rainio ym. 2019, Kuusikko
ym. 2018, Toivo ym. 2018, Merikoski ym. 2017). Myös
sairaalaympäristössä farmasian alan kliinistä asiantuntijuutta on tuotu paremmin osaksi potilaan hoidon kokonaisuutta (Kauppinen ym. 2018, Kuusikko
ym. 2018). Nämä laajentuneet mahdollisuudet hyödyntää farmasian osaamista ohjaavat uusien opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä aiempaa
monipuolisemmaksi.
© Suomen Farmasialiitto ry

Tutkimuksen luotettavuus
Aineistona käytetyt opiskelijoiden kirjoittamat reflektiot olivat autenttisia kuvauksia opintojakson herättämistä ajatuksista. Opiskelijoita ei pyydetty erikseen
käsittelemään reflektioissa ammatti-identiteettiin
liittyviä asioita. Tämä mahdollisti ammatti-identiteetin kehittymisen tutkimisen mahdollisimman realistisista lähtökohdista, kun opiskelijoita ei tietoisesti ohjattu käsittelemään identiteettiä ja siten toistamaan yleisiä identiteetin lainalaisuuksia. Perusteluna
tälle lähestymistavalle on identiteetin kehittyminen,
joka ei ole tietoinen prosessi vaan se syntyy opiskeluiden edetessä oppimisen ja ympäristön vuorovaikutuksena (Ruohotie 2006). Tutkijoiden kyky analysoida ja tulkita opiskelijoiden reflektioita ammattiidentiteetin näkökulmasta korostui tutkimuksessa.
Tulosten luotettavuutta lisäsi se, että kaksi tutkijaa
analysoi aineiston itsenäisesti (ns. tutkijatriangulaatio), minkä jälkeen haettiin keskustellen yhteinen näkemys eroavista analyysin kohdista (Hämeen-Anttila
ja Katajavuori 2008c). Toisaalta tutkijoiden tulkinnat
aineistosta on aina subjektiivisia näkemyksiä, joten sitä voidaan pitää myös potentiaalisena harhan lähteenä (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008b).
Tutkimuksen aineisto on kohtalaisen suuri, minkä takia kiinnostuksen kohteena olleet identiteettiin
liittyvät teemat alkoivat toistua ja siten saturaatiopiste ylitettiin selkeästi (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008a). Tutkimustulokset antavat varsin kattavan
kuvan ensimmäisen vuosikurssin farmasian opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentumisen alkuvaiheesta, sillä aineisto koostui koko vuosikurssin opiskelijoista, lukuun ottamatta pientä joukkoa opiskelijoita, jotka kielsivät reflektion käytön tutkimusaineistona. Tämän tutkimuksen tulokset ammatillisen
identiteetin rakentumisesta ovat siis hyvin hyödynnettävissä, kun suunnitellaan farmasian opiskelijoiden opintojen kokonaisuutta.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen perusteella farmasian opintojen
alussa muodostuva kuva ammattitaitoisesta farmasian asiantuntijasta ohjaa vahvasti opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Opetuksen tulee tarjota
opintojen alkuvaiheessa riittävästi tietoa farmasian
alasta ja sen mahdollisuuksista, jotta opiskelijoiden
kapea kuva alasta laajentuu. Laaja näkemys ammatissa vaadittavista tiedoista ja taidoista auttaa opiskelijaa asettamaan realistisempia ja yksityiskohtaisempia
oppimistavoitteita koko opintojen ajaksi ja edesauttaa
samalla opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä.
505

4/2020 © DOSIS

SUMMARY

Development of a professional
identity among pharmacy students
– content analysis of first year
students’ reflections
➔ Johanna Jyrkkä*

Adjunct Professor, PhD (pharm), BSc (health), Vocational Teacher
Research Scientist
Finnish Medicines Agency
Assessment of Pharmacotherapies
johanna.jyrkka@fimea.fi

➔ Reeta Heikkilä

PhD (pharm), Vocational Teacher
Senior lecturer
School of Pharmacy
University of Eastern Finland

Results: Students perceived pharmacy as a challenging and diverse profession. Students started to
form an image of themselves as professionals by setting personal learning goals and creating an image
of a good pharmacy professional. In addition to the
management of medical information, the most important skills required of a professional were defined as counseling and information acquisition skills.
Pharmaceutical professionals were seen as part of the
multidisciplinary healthcare field. The students felt
that as professionals, they would be responsible for
the client's individual counseling, including both medical and non-drug treatment options. The students
believed that they will work in the future as a member of team that consist of professionals from various fields of health care. Continuous learning and responsibility for updating professional knowledge are
considered an essential part of professional competence. A professional can also act according to ethical
guidelines by taking into consideration the client’s
situation in a best possible way.

Introduction: Professional identity includes a variety
of qualities and traits that describe a person’s identification with their profession and future role as an
expert in the field. Development of professional identity starts from career choice and continues throughout the studies. At the beginning of the studies, students outline their own field and its job opportunities. They also create the basis for the development of
their own professional identity. The teacher can support the development of the good and strong identity
required in working life by selecting teaching methods that support its development. The purpose of
this study is to find out how first year pharmacy students begin to perceive and develop their own professional identity.

Conclusions: The construction of a students' professional identity is guided by the image of a good pharmacy professional created at the beginning of their
studies. Therefore, at the beginning of their studies,
students should be provided with information on the
knowledge and skills required in the field of pharmacy and, where possible, experience of practical work.
These points enable students to set themselves realistic and detailed learning goals that support development of professional identity during their studies.

Material and methods: The research material consist of reflections written by the first year pharmacy students. The reflections include their discussion
on learning experiences in the Drugs in Healthcare
course. The course was carried out in autumn 2016 at
the University of Eastern Finland using flipped learning method. Of the 149 students participated in
the course, 114 gave the permission to use reflection
as a research material. The data was analyzed using
methods of content analysis. The analysis identified
four themes: skills needed in the profession, professional responsibility, choice of profession, and professional ethics.
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Clinician’s perspective
to a personalized
pharmacotherapy
of patients with intellectual
disabilities and autism
spectrum disorder

SUMMARY
Introduction: Biomarkers emerging from the industry-driven pharmacogenomics research have been hoped
to lead to individualized medicine therapy, i.e. better efficacy and tolerability of pharmacotherapy. From a
clinician’s perspective, the current system for routine registration of long-term pharmacotherapeutic effects is insufficient for optimal realization of individualized treatment. It is also evident that the biomarkers cannot be translated into clinical practice without a pertinent case-by-case knowledge on drug response
and adverse reactions. Consequently, a phenotype-based monitoring would be needed as a prerequisite for
achieving personalized medicine therapy especially when treating intellectually disabled patients with neuropsychiatric co-morbidities.
Problem description: In order to benefit the available biomarkers in the care of patients on long-term medication, we need easily obtainable patient-specific information of efficacy and safety of drug therapy. The possibilities to create such data for a later quick read from the current medical records are lacking. Therefore,
there is an emergent need for a simple clinical tool for the systematic registration of individual pharmacotherapy, which means that the currently used flow chart should be amended with additional columns for indications, therapeutic benefits and disadvantages.
Suggested solution: The medical history collected retrospectively at Rinnekoti-Foundation during years
2010–2012 from our nine intellectually disabled patients diagnosed with autistic spectrum disorders, suggests
that such tool would be both practical and useful. It is difficult to see how the pharmacogenetic and other
biomarkers could be benefited fully in the routine patient care without pertinent records on individual effects of prescribed medicines. Units providing health services for intellectually disabled patients could serve
as test platforms for the development of a new flow chart once there would be an expert team to collaborate
with and to manage technical challenges. The suggested flow chart might help clinical decision making when
managing any patient on long-term pharmacotherapy.

➔ Nina Maria Bjelogrlic-Laakso

MD, PhD, Specialist in Neurology,
Subspecialty in Intellectual Disability Medicine,
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Challenges in the utilization of innovations
emerging from pharmacogenomics and molecular research in clinical practice
Molecular innovations in neuroscience and advances
in understanding the human genome have encouraged the pharmaceutical industry to move from
concentrating on broad spectrum population therapeutics towards focusing on personalized medicine
(Wong et al. 2011). However, due to complexity of
neuropsychiatric diseases, the translation of pharmacogenomics research findings into clinical practise
has been unimpressive mostly because of insufficient
knowledge of how genotype correlates with phenotype (Crews et al. 2012, Evrard & Mbatchi 2012, Monte
et al. 2012). From a practitioner’s perspective, the lack
of a pertinent clinical tool for systematic online, caseby-case registration of indication(s) as well as of desired and undesired pharmacotherapeutic effects are
all significant impediments on this long road.
In most cases, the systematic follow-up of pharmacotherapy virtually ceases after approval of marketing
authorization for a medicine. At present post marketing surveillance normally consists of only spontaneously reported adverse responses, i.e. it is solely the clinicians’ responsibility to report and record
individual adverse drug responses. Unsurprisingly, a
PubMed search did not reveal any relevant studies,
which would have investigated medical reports (i.e.
clinician’s role) in relation to records written from
optimal pharmacotherapy. One cross-sectional study
by de Kuijper and co-workers (2010) indicates that
even the reason for writing the prescription may be
missing from the intellectually disabled (ID) patients’
medical records. Thus, it is clear that routine reports
about individual drug responses should be more informative than what they currently are and not only
because of pharmacological reasons but also because
of diagnostic uncertainties.
Health management of subjects with intellectual
disabilities and several co-morbidities is extremely
challenging for several reasons. Firstly, both epileptic
seizures and various behavioural disorders are commonly present in this patient group (Koskentausta
et al. 2002, Kerr et al. 2009). Secondly, the symptoms
and/or natural course of these co-morbidities may be
highly variable depending on the underlying aetiology of intellectual disability and various psychosocial factors (Koskentausta et al. 2002, Kerr et al. 2009,
Bjelogrlic-Laakso et al. 2014). Thirdly, according to a
common clinical experience, the long-term medical
history needed to implement the personalized med© DOSIS

4/2020

icine therapy is often either inaccessible or non-existent. Furthermore, pharmaceutical management
of concomitantly occurring epileptic and psychiatric
symptoms is a two-edged sword; e.g. serotonin reuptake inhibitors and neuroleptics may worsen seizure
control whereas antiepileptics may be associated e.g.
with cognitive impairment and behavioural adverse
events (Kerr et al. 2011, Perucca et al. 2012). In addition, specific psychiatric diagnostics is extremely
challenging resulting in an unfortunate fact that the
off-label use of pharmaceuticals within this patient
group is more a rule than an exception (Kerr et al.
2009, de Kuijper & Hoekstra 2017, Bjelogrlic-Laakso
et al. 2014, 2020).
The idea for a new type of flow chart has risen
from the practical need to easily obtain clinically relevant information for viewing and updating during an
appointment or on routine clinical rounds. In order
to test the usability as well as usefulness of this kind
of a clinical tool, the medical history that was available retrospectively from the conventional medical
records, was collected from intellectually disabled patients diagnosed with autistic spectrum disorder (referred to subsequently as ‘autism’). All nine patients
on long-term rehabilitation (during years 2010–2012)
in closed autism units of Rinnekoti-Foundation were
chosen for testing as they represent of the most challenging patient group concerning long-term polypharmacy. Of note, here is that due to the severity of
destructive and behavioural symptoms a maximum
of three or four patients can be accommodated in
one unit.
Autism with an intellectual disability and other
possible co-morbidities (e.g. epilepsy, psychiatric disorder) is a lifelong pervasive developmental disorder
characterized by deviance in social interaction, verbal
and nonverbal communication and in addition, it is
frequently associated with treatment-resistant neuropsychiatric disorders (Palermo & Curatolo 2004,
Kaplan & McCracken 2012, Woolfenden et al. 2012).
The current pharmacotherapy for autism target the
specific symptoms without addressing the basic underlying aetiologies, but recent advances in experimental animal models as well as increased understanding of the biochemistry and neuropathology of
autism related disorders such as Fragile X syndrome
will hopefully lead to novel pharmacotherapeutics
(Chadman et al. 2012, Hampson et al. 2012, Pandina
et al. 2020). However, medical management of this
patient group remains a major challenge to clinicians
for three major reasons. 1) At present, no evidence512
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Figure 1. a) An example of desired online pharmacotherapy flow chart of a patient with intellectual disabilities and autism spectrum disorders. The information provided to the flow chart includes patient information (name, date of birth, social security number), diagnosis, medication (initiation date, dosage, indication, response and adverse reaction).

Patient								 Diagnosis
Date of birth, social security number
Medicine
Dose
time
time
time
time
Initiation Discon- Indication /
		
8
12
16
19
date
tinuation symptom*)
							 date

Response /Adverse reaction(s)

									
									
									

≤
1 month
**)

*) Indication / symptom:
1. Self injury
2. Aggression
3. Restlessness, irritation
4. Depression / anxiety symptoms
5. Obsessive compulsive behavior
6. Hallucinations or
amelioration of other symptoms
7. Other psychiatric symptom(s)
8. Generalized epilepsy
9. Focal epilepsy
10. Other epilepsies
11. Dementia / other neurol. symptoms
12. Other somatic symptoms

≤
≤
≥
3 months 6 months 12 months
**)
**)
**)

**) Response / Adverse reaction(s):
++++ = full response
+++ = partial response
++ = weak response
+ = weak response, amelioration of other
0 = no response/adv.
- = mild adverse reactions
-- = significant adverse reactions

b) An attachment to the online pharmacotherapy flow chart containing a summary table of biomarkers,
etiological and neurophysiologic findings and other pharmacologically relevant patient information.
Patient		Diagnosis
Date of birth, social security number
Hypersensitivities
Family history
Etiological evaluations

Date of evaluation

Major findings

Cerebral MRI or CT
Chromosomal examinations
Frax-DNA-analysis
Evaluation of urine metabolites
EEG
Video-EEG or other neurophysiologic examination
Pharmacogenetic markers
Others
Comments (further description of study results, e.g. unexpected findings)
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Table 1. Characteristics of nine intellectually disabled patients on long-term rehabilitation in closed autism
units of Rinnekoti-Foundation during years 2010–2012.
Case*

Age (yrs)

Female /
Male

Number of years
on medication

Past
medication**

Current
medication**

1

32

M

28

CBZ, mianserin,
melperone,
chlorprothixene,
citalopram

VPA, oxybutynin, LMP,
citalopram, cetirizine

2

18

M

13

-

VPA, TPM

3

64

M

50

chlorprothixene, TZ,
CLB

PPZ, risperidone, OLZ,
lansoprazole, propranolol

4

26

M

16

citalopram,
flupenthixol, PC

CBZ, risperidone, sertraline, chlorprothixene, cetirizine, magnesium

5

23

F

21

CBZ, VPA, OXC, FLX,
OLZ, risperidone,
mirtazapine

QTP, lorazepam, LTG,
cetirizine

6

19

M

≥3

OLZ, risperidone

VPA, aripiprazole, melatonin, escitalopram, oxazepam

7

15

M

9

risperidone,
citalopram, CBZ, PC,
CPZ, CLZ

melatonin, LMP, mesalazine, VPA, OLZ, pregabalin

8

18

M

>6

chlorprothixene,
citalopram,
risperidone, LMP,
oxazepam, CBZ,
aripiprazole

cetirizine, LMP, lorazepam, escitalopram, QTP,
risperidone

risperidone, LMP,
diazepam, VPA, QTP,
sertraline, ziprasidone,
OLZ

VPA, aripiprazole, MEM

9

24

M

4

* Cases 1 to 5 represent patients diagnosed with Fragile-X syndrome and cases 6 to 9 autism of unknown
aetiology. Additional co-morbidities include behavioural disturbances (all cases), epilepsy (cases 1, 2 & 5),
essential tremor (case 3), psychosis (case 5), cerebral pseudotumor (case 5) and ulcerative colitis (case 7).
Severe aggressive behaviours are ongoing in case 6.
** Medicines mentioned in both lists of past and current medications have been reinstated later.
Abbreviations: Carbamazepine (CBZ), Chlorpromazine (CPZ), Clobazam (CLB), Clozapine (CLZ), Fluoxetine
(FLX), Lamortigine (LTG), Levomepromazine (LMP), Memantine (MEM), Pericyanizine (PC), Perphenazine
(PPZ),Olanzapine (OLZ), Oxcarbazepine (OXC),Thioridazine (TZ), Topiramate (TPM), Valproic acid (VPA),
Quetiapine (QTP).
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Table 2. Data collected from the conventional medical records of nine patients with intellectual disabilities, autism and other co-morbidities (see the patient characteristics from Table 1.)
Fragile-X syndrome

Autism (aetiology unknown)

Number of cases (n)

5

4

Number of current medicines
/ overall number of medicines
used over the life-span

case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:

5/9
2/2
5/8
6/9
4 / 11

case 6:
case 7:
case 8:
case 9:

5/7
6 / 12
6 / 13
3 / 10

Number of medicines with
known indication over the
life span / number of overall
medicines used over the life
span (%)

case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:

8 / 9 (89%)
2 / 2 (100%)
7 / 8 (88%)
9 / 9 (100%)
10 / 11 (91%)

case 6:
case 7:
case 8:
case 9:

7 / 7 (100%)
11 / 12 (92%)
12 / 13 (92%)
10 / 10 (100%)

Number of medicines with
recorded response over the
life span / number of overall
medicines used over the life
span (%)

case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:

1 / 9 (19%)
1 / 2 (50%)
4 / 8 (50%)
0 / 9 ( 0%)
8 / 11 (81%)

case 6:
case 7:
case 8:
case 9:

6 / 7 (86%)
7 / 12 (58%)
11 / 13 (85%)
10 / 10 (100%)

based effective pharmacotherapeutic options are
available for treating the core deficits of autism (Kaplan & McCracken 2012, Pandina et al. 2020). 2) Differential diagnostics between autism and neuropsychiatric disorders is difficult and 3) The overall risk/
benefit profiles of the available medicines for symptomatic treatment remain questionable (Hurwitz et
al. 2012, Hirsch & Pringsheim 2016, Bjelogrlic-Laakso
et al. 2020).
Practical tool needed for optimizing
both the recording of pharmacotherapy
and clinical decision making
In order to tackle the inevitable everyday pharmacotherapeutic challenges in clinical realm, a conventional timeline passing pharmacotherapy flow chart
could be developed for the systematic registration of
individual drug responses in order to complement
the current attempts towards achieving more personalized medicine therapy. This means that the current
flow chart (incl. names, dosages and dates) would be
amended with extra columns for indication as well
as response and adverse events as shown in Figure 1.
© Suomen Farmasialiitto ry

To test the applicability of the suggested flow
chart, we discussed in the multidisciplinary team (incl. a neurologist (an author), a psychiatrist, a psychologist) the current medications and their efficacies
with nurses on weekly clinical rounds, read through
the medical records of each patient, and collected all
the relevant data to the table shown in Figure 1a and
to Tables 1 and 2 by writing down by hand. Characteristics of the selected nine patients are described
in Table 1. Table 2 shows the individually collected information according to the number of past and
current medicines, indications and drug responses.
As anticipated, deficiencies were found in the recording of individual medicine therapy as shown in
Table 2. The reason for issuing the prescription was
found in our randomly chosen nine cases for almost
every medicine used either currently or in the past
(89–100%). This was a slightly better result than that
reported in a cross-sectional study conducted in the
Netherlands with a larger population (n = 2373) demonstrating that in 81.5% of cases the indication was
available (de Kuijper et al. 2010). Individual drug responses were not studied by de Kuijper and co-work515
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ers (2010). In this survey those were found from the
medical reports randomly: Only in one case (no 9)
drug responses were recorded for all used medicines.
In the rest of the eight cases, an individual drug response was found from the medical reports at some
time point only or in one case (no 4) not at all.
Furthermore, in order to obtain all the necessary
information available for a quick review in clinical
rounds, a summary table including information on
aetiologies, most significant examination findings
and potential biomarkers would be helpful as a fixed
attachment to the revised flow chart. An example of
such flow chart is presented in Figure 1b.
Current challenges
The current system for routine registration of indications and long-term pharmacotherapeutic effects is
inappropriate and/or too arbitrary for optimal realization of individualized treatment as indicated in this
survey and as shown also by the others (de Kuijper et
al. 2010). This basic defect should be considered while
translating the results of pharmacogenomic analysis
into successful clinical practice. The pharmacotherapeutic challenges in medical recording described in
this commentary do reflect our own experience with
autistic ID patients, but they are most likely applicable also to the management of other disorders requiring long-term medication.
Phenotype-based monitoring should be encouraged for all patients on long-term pharmacotherapy
as a prerequisite for achieving personalized medicine
therapy. One way to achieve this goal might be to
amend the currently used flow charts to include extra columns for indications, therapeutic benefits and
disadvantages as suggested in this commentary. In an
ideal case, the revised online flow chart would be part
of an electronic patient record to make it applicable
for everyday use in the clinical routine.

therapy on a case-by-case basis. Additionally, the
presented approach was considered to improve medical standards within the units by increasing the general knowledge in clinical pharmacology and thus, by
helping to achieve as optimal outcome as possible.
An improved medical recording of individual pharmacotherapy would most likely increase the rational
use of pharmaceuticals by encouraging the readiness
of practitioners to register the desired and undesired
effects of any new medication. It is noteworthy that
symptoms may improve occasionally also because
of some non-pharmacological interventions or concomitant, unexpected events in the patient’s environment. Thus, it is crucial to acknowledge all confounding factors when evaluating pharmacological
effects on individual basis. This requires a good and
reliable information (and, thus, understanding) of the
medical history of a patient, which may not always
be currently available resulting in unfavorable outcome. Putting more emphasis on medical recording
may have multifaceted positive consequences at least
to the daily lives of intellectually disabled patients
most of whom are dependent on the others’ assistance throughout their lives.
Interestingly, our data revealed one unexpected
drug response. In case 2, the aggressive behaviour had
been successfully treated with topiramate (50 mg x
2 per day), an antiepileptic, which is known to exert
a variety of neuropsychiatric adverse events (Besag
2001, Canitano 2005). This example highlights the
importance of ‘phenotype-based’ personalized medicine therapy; sometimes treatment resistant symptoms may be alleviated by unorthodox therapy. Occasionally these kind of findings can lead even to new
significant scientific discoveries. It may not necessarily be too speculative to claim that the improved
medical recording could increase our overall medical
knowledge in many unexpected ways.

Experienced and expected benefits
of the improved medical records
In the clinic that provides medical services for persons with intellectual disabilities, the new pharmacotherapy flow chart was commonly felt to improve
the communication between clinicians and nurses
as discussed in team meetings. This is of crucial importance, since intellectually disabled patients often
have a limited capability for verbal self-expression.
Consequently, the clinician may enjoy a greater possibility of making the most advantageous decision
when he/she has to devise the optimal pharmaco© DOSIS
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Kliinikon näkökulma autismikirjon
häiriöistä kärsivien kehitysvammaisten
potilaiden yksilölliseen lääkehoitoon

➔ Nina Maria Bjelogrlic-Laakso
LT, neurologian erikoislääkäri,
kehitysvammalääketieteen
erityispätevyys, TAYS,
nina.bjelogrlic-laakso@pshp.fi

Ehdotettu ratkaisu: Yhdeksältä autismikirjon häiriön diagnoosin saaneelta, älyllisesti kehitysvammaiselta potilaaltamme Rinnekoti-Säätiössä vuosien 2010–2012 välillä retrospektiivisesti kerätyt sairaushistoriat viittaavat siihen, että tällainen työkalu
olisi sekä käytännöllinen että hyödyllinen. On vaikea nähdä, kuinka farmakogeneettisiä ja muita biomarkkereita voisi hyödyntää täysimääräisesti rutiininomaisessa potilaan hoidossa ilman asianmukaisia
kirjauksia määrättyjen lääkkeiden yksilöllisistä vaikutuksista. Yksiköt, jotka tarjoavat terveydenhuollon palveluita kehitysvammaisille potilaille, voisivat
toimia testialustoina uutta lääkekorttia kehitettäessä,
kunhan sinne saataisiin teknisiä haasteita hallitseva
asiantuntijaryhmä mukaan yhteistyöhön. Ehdotetun
kaltainen vuokaavio voisi helpottaa kliinistä päätöksen tekoa hoidettaessa kaikkia pitkäaikaislääkehoidossa olevia potilaita.
Avainsanat: autismi, käytösoireet, epilepsia,
kehitysvammaisuus, yksilöllinen lääkehoito

Johdanto: Teollisuusvetoisesta farmakogenomiikan
tutkimuksesta tulevien biomarkkereiden on toivottu
johtavan yksilöityyn eli tehokkaampaan ja paremmin
siedettyyn lääkehoitoon. Kliinikon näkökulmasta nykyinen pitkäaikaisen lääkehoidon rutiinirekisteröintijärjestelmä on riittämätön yksilöllisen lääkehoidon
optimaaliseksi toteutumiseksi. On myös selvää, että
biomarkkereita ei voida viedä kliiniseen käytäntöön
ilman asianmukaista, tapauskohtaista tietoa lääkevasteista ja haittavaikutuksista. Täten fenotyyppiin
perustuva seuranta olisi välttämätön edellytys yksilölliseen lääkehoitoon asetettujen päämäärien saavuttamiseksi erityisesti hoidettaessa kehitysvammaisia potilaita, joilla on neuropsykiatrisia liitännäissairauksia.
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Ongelman kuvaus: Jotta käytettävissä olevia biomarkkereita voidaan hyödyntää pitkäaikaista lääkehoitoa käyttävien potilaiden hoidossa, tarvitsemme
helposti saatavilla olevaa potilaskohtaista tietoa lääkehoidon tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Mahdollisuudet tällaisen tiedon luomiseksi niin, että ne
olisivat myöhemmin nopeasti luettavissa nykyisistä sairauskertomuksista, puuttuvat. Täten yksilöllisen lääkehoidon seurantaan tarvitaan yksinkertainen
työkalu, mikä tarkoittaa, että nykyiseen lääkekorttiin
pitäisi lisätä sarakkeet indikaatioiden, terapeuttisten
hyötyjen ja haittojen rekisteröimiseksi.
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Johdanto: Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kuten kunta- ja palvelurakenneuudistukset sekä väestörakenteen ja -keskittymien muutokset vaikuttavat apteekkien toimintaan. Apteekeissa on lääkehoitojen toteutukseen liittyvää osaamista, jota voisi hyödyntää osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää nykyistä tehokkaammin. Väitöskirjassa tutkittiin apteekkien strategista suuntautumista terveyspalvelujen tuottamiseen ja
toisaalta aktiiviseen tuotemyyntiin. Pääasiallinen tarkastelukulma on apteekkien liiketoiminnasta vastaavat
apteekkarit. Sen lisäksi tarkasteltiin pitkäjänteisen rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman laatijoiden näkökulmasta apteekkipalveluiden integroitumista sosiaali- ja terveyspalvelurakenteisiin.

Terveyspalveluita vai
myyntityötä: Apteekkien
toiminnan strateginen
kehittäminen muuttuvassa
toimintaympäristössä

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin kahtena poikittaisena kyselytutkimuksena. Päätutkimuksena oli vuonna 2013 toteutettu valtakunnallinen apteekkareille suunnattu kysely. Aineistosta analysoitiin apteekkien tarjoamat palvelut tutkimushetkellä sekä apteekkareiden näkemyksiä tulevaisuuden
apteekkipalveluista. Apteekkien suuntautumista terveydenhuollon palveluihin ja aktiiviseen tuotemyyntiin kuvaava summamuuttuja muodostettiin viisiportaisista Likert-asteikollisista muuttujista. Molemmat
selitettävät summamuuttujat (tuotemyyntiin suuntautuneisuus ja terveydenhuoltopalveluihin suuntautuneisuus) ovat dikotomisia (kyllä/ei). Molemmat summamuuttujat luokiteltiin dikotomisesti jakamalla apteekit joko vahvasti tai heikosti aktiiviseen tuotemyyntiin suuntautuviin apteekkeihin sekä vahvasti tai heikosti terveydenhuoltopalveluihin suuntautuviin apteekkeihin. Saadut dikotomiset summamuuttujat ristiintaulukoitiin apteekkarin työuraan, apteekkitoimintaan sekä todelliseen palvelutarjontaan
liittyvien muuttujien kanssa. Näin pyrittiin löytämään aktiivisiin tuotemyyntiin ja terveydenhuoltopalveluihin suuntautumiseen yhteydessä olevia tekijöitä kahden muuttujan välisellä tilastollisella analyysillä.
Täydentävänä tutkimuksena tehtiin kysely hallitusohjelman (2015) mukaisen rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman laatineelle asiantuntijajoukolle vuonna 2016. Kyselyllä kartoitettiin suuntalinjoja apteekkien toimimisesta osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Kyselyn analysoinnissa arvioitiin palvelukirjo, joka soveltuisi apteekkien tuotettavaksi uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ottaen huomioon vaikuttavuus ja toteutettavuus.

➔ Lenita Jokinen

apteekkari, FaT,
Runosmäen apteekki, Turku
lenita.jokinen@apteekit.net
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Tulokset: Osatutkimuksia 1–3 koskevaan valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 198 apteekkaria (vastausprosentti
34 %). Täydentävään tutkimukseen rationaalisen lääkehoidon toimenpano-ohjelman laatineelle asiantuntijajoukolle vastasi 43 henkilöä (vastausprosentti 29 %). Kyselytutkimuksen mukaan apteekkarit näkivät apteekkinsa tärkeimpänä tehtävänä toimimisen osana terveydenhuollon palveluketjua. Näkemys oli sama riippumatta
apteekkarin ja apteekin taustamuuttujista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille lähetetyssä kyselyssä vastaajat näkivät yhdeksi apteekkien merkittävimmistä tehtävistä itselääkityksen ohjauksen (77 % vastaajista).
Johtopäätökset: Tutkimuksen perusteella apteekin aktiivinen tuotemyynti on yhteydessä apteekin sijantiin, reseptuuriin sekä apteekin markkinointiketjuun kuulumiseen. Aktiiviseen tuotemyyntiin suuntautuvat
selvästi muita apteekkeja enemmän reseptuuriltaan suuret, kauppakeskuksissa sijaitsevat sekä markkinointiketjuun kuuluvat apteekit. Apteekin terveydenhuoltopalveluihin suuntautumisella ei ollut yhteyttä apteekin taustatekijöihin. Tulokset osoittavat merkittävän eron apteekkien todellisen palvelutarjonnan ja tahtotilan välillä. Apteekkarit näkivät apteekin selvästi terveydenhuoltoon suuntautuneena ja olivat kiinnostuneita
tarjoamaan palveluita, mutta todellisuudessa hyvin harva apteekki tarjosi useampaa kuin yhtä tai kahta palvelua. Keskeinen strateginen pullonkaula terveydenhuoltoon suuntautuneiden palveluiden toteutumisessa
tulevaisuudessa näyttäisi olevan niiden rahoitus.
Avainsanat: apteekit, apteekkarit, apteekkipalvelut, strateginen kehittäminen, terveydenhuolto, lääkepolitiikka
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Apteekkien toimintaympäristö on muuttumassa
Suomessa. Tähän vaikuttavat käynnissä olevat suuret
yhteiskunnalliset muutokset, jotka heijastuvat myös
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2018, Sosiaali- ja terveysministeriö
2019, Valtioneuvosto 2019). Kansainvälisesti tarkasteltuna apteekkien toiminnassa ja asemassa terveydenhuollossa on tapahtunut paljon muutoksia viime
vuosikymmeninä (Eades ym. 2011, Moullin ym. 2013,
Schommer ym. 2013, Wisell 2019).
Apteekkipalveluiden laajentumisesta ja vaikuttavuudesta on tehty lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on tarkasteltu apteekkien merkitystä kansanterveystyössä ja pitkäaikaisten sairauksien
hoidossa (Saramunee ym. 2012, McMillan ym. 2013,
Dawoud ym. 2019, Wisell 2019). Tutkimustietoa apteekkareiden tai apteekin henkilökunnan näkemyksistä apteekkipalveluiden strategisesta kehittämisestä sekä laadusta ja sen osatekijöistä on hyvin vähän
(White ym. 2012). Lisäksi apteekkipalvelujen tunnettuus ja kysyntä ovat olleet vähäisiä farmasian alan
ulkopuolella (Eades ym. 2011), vaikka kysyntää luovia epäkohtia lääkkeiden rationaalisessa käytössä ja
lääkitysturvallisuudessa on todettu olevan runsaasti (Hakoinen ym. 2017, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018).
Apteekeissa on monipuolista farmaseuttista osaamista, jota voisi hyödyntää osana terveydenhuoltoa paljon nykyistä tehokkaammin (mm. Kallio ym.
2018). Kansainvälisten tutkimusten mukaan asiakkaat eivät tunne apteekkien tarjoamia palvelumahdollisuuksia, vaan apteekit nähdään perinteisenä
lääkkeentoimittajana (Smith ym. 2014). Suomessa
viime aikoina tehdyt terveys- ja lääkepoliittiset linjaukset kannustavat apteekkeja laajentamaan palvelujaan ja tehtäviään terveydenhuollossa (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2018, Sosiaali- ja terveysministeriö
2019, Valtioneuvosto 2019). Myös Suomen sosiaalija terveyspalveluiden alueellisen järjestämisen muutostarpeet luovat tämän suuntaisia mahdollisuuksia
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Voipio-Pulkki ym.
2013, Sosiaali- ja terveysministeriö 2019, Valtioneuvosto 2019). Muiden maiden kokemusten perusteella
yhteiskunnan tuki apteekeille on välttämätöntä tällaisessa muutosprosessissa, jotta lääkepoliittiset linjaukset jalkautuvat käytännön potilastyöhön (Benrimoj ja Frommer 2004, Roberts ym. 2007, Stubbings
ym. 2011, Makowsky ym. 2013). Tämä tarkoittaa sekä yhteiskunnan taloudellista tukea että apua palveluiden käyttöön sitouttamisessa (Roberts ym. 2007).
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Lääkekustannusten hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat samanaikaisesti lääkitysturvallisuutta
edistävien apteekkipalvelujen kehittämistarpeiden
kanssa vaikuttaneet apteekkien talouden rakenteeseen ja kehitykseen (Reinikainen ym. 2018). Apteekkien välisissä eroissa liikevoiton suhteen on suurta
vaihtelua, ja pienimpien apteekkien toiminta edellyttää tarkkaa taloudellista suunnittelua (Reinikainen
ym. 2018). Kannattavuudessa ja vakavaraisuuden kehityksessä on hidastumista ja osin myös laskua tarkasteltaessa apteekkien talouden kehitystä vuosien
2013–2016 aikana (Reinikainen ym. 2018).
Haasteena sekä Suomessa että kansainvälisesti on
ollut se, miten tulevaisuuden apteekkitoiminnassa
varmistetaan laadukkaat lääkehuollon palvelut kohtuullisin kustannuksin (Sosiaali- ja terveysministeriö
2011, Mossialos ym. 2013, Sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Taloutensa ja kannattavuutensa turvaamiseksi apteekit ovat alkaneet tehostaa toimintojaan
sekä ruvenneet kehittämään palveluitaan (Sosiaalija terveysministeriö 2011, Singleton ja Nissen 2013,
Kuoppamäki 2018). Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että farmaseuttisten palveluiden tuotteistaminen vie aikaa ja yhtenäiset toimintamallit, joiden vaikuttavuutta on tutkittu, ovat edellytyksenä palveluiden integroimisessa terveydenhuoltoon (Roberts ym.
2005, Stubbings ym. 2011, Moullin ym. 2013, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2017). Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, missä määrin apteekkarit ovat sitoutuneet lääkepoliittisiin linjauksiin
lääkehuollon toimimisesta osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja missä määrin aktiiviseen tuotemyyntiin. Täydentävänä tutkimuksena kartoitettiin
suuntalinjoja apteekkien toimimisesta osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Osatutkimusten 1–3 aineisto kerättiin keväällä 2013
valtakunnallisena kyselytutkimuksena, jonka kohderyhmänä olivat kaikki Suomen Apteekkariliittoon
kuuluvat apteekkarit (n=581). Kyselylomakkeen sisältö oli johdettu tutkimushetkellä ajankohtaisista apteekkitoimintaa linjaavista viranomaisasiakirjoista
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) sekä apteekkialan
sisäisistä strategisista linjauksista (Suomen Apteekkariliitto 2011). Suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja Likert-asteikollisia kysymyksiä, joihin oli liitetty
avoin jatkokysymys.
Menetelmän ja kyselylomakkeen toimivuus testattiin pilottitutkimuksessa syyskuussa 2012. Pilottikyselyyn vastasi 51 apteekkaria (vastausprosentti
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35 %). Tulokset on julkaistu apteekkifarmasian erikoistumisopintojen, PD projektityöraporttina (Jokinen 2012). Varsinainen kysely toteutettiin sähköisellä Webropol-tiedonkeruuohjelmalla maaliskuussa 2013. Apteekkareiden sähköpostiosoitteet saatiin
Suomen Apteekkariliitosta. Kyselystä lähetettiin yksi
muistutusviesti vastausaktiviteetin parantamiseksi.
Tulosten kvantitatiivinen analysointi tehtiin SPSSohjelmalla (versio 22). Tulokset on esitetty prosenttiosuuksina ja frekvenssijakaumina sekä kahden muuttujan välisinä ristiintaulukointeina.
Ensimmäistä osatutkimusta varten aineistosta
analysoitiin apteekkien tarjoamat palvelut tutkimushetkellä sekä apteekkareiden näkemyksiä tulevaisuuden apteekkipalveluista. Apteekkien todellista palvelutarjontaa tutkittiin summamuuttujien
avulla siten, että jokaisesta tarjotusta palvelusta sai
yhden pisteen. Summamuuttujan pisteiden vaihteluväli oli 0–10. Apteekkien suuntautumista terveydenhuollon palveluihin ja aktiiviseen tuotemyyntiin
kuvaava summamuuttuja muodostettiin viisiportaisista Likert-asteikollisista muuttujista. Näistä muodostettiin kaksi summamuuttujaa, joilla tutkittiin
apteekkien suuntautumista terveydenhuollon palveluihin (13 muuttujaa) ja aktiiviseen tuotemyyntiin
(8 muuttujaa).
Summamuuttuja laskettiin pisteyttämällä vastaukset siten, että täysin samaa mieltä -vastauksesta
sai kaksi pistettä, osittain samaa mieltä -vastauksesta yhden pisteen ja muista vastauksista nolla pistettä. Terveydenhuollon palveluihin suuntautumisen
pisteet vaihtelivat välillä 0–26, ja aktiiviseen tuotekyyntiin suuntautumisen pisteet vaihtelivat välillä 0–16. Saatuja summamuuttujia verrattiin tutkimuksen taustatietoihin sekä apteekkien todelliseen
palvelutarjontaan. Näin pyrittiin löytämään selittäviä
tekijöitä apteekin tuotemyyntiin- tai terveydenhuoltopalveluihin suuntautumiselle. Summamuuttujien
sisäinen konsistenssi määritettiin reliabiliteettianalyysin avulla. Reliabiliteettianalyysissä muuttujakokonaisuuden sisäistä konsistenssia mitattiin Cronbachin alfa -kertoimen avulla.
Toisessa osatutkimuksessa vastaukset jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, onko vastanneella apteekilla strategiatyötä vai ei. Lisäksi analysoitiin apteekkien tekemää strategiatyötä koskevat kysymykset
sekä tutkittiin strategiatyöhön yhteydessä olevia tekijöitä (apteekkarin toimivuodet ja sukupuoli, apteekin
sijainti, sijaintialue, reseptuuri, liikevaihto sekä markkinointiketjuun kuuluminen). Tilastollisessa analyysissä käytettiin edellisessä tutkimuksessa muodostet© Suomen Farmasialiitto ry

tuja kahta summamuuttujaa, joilla mitattiin apteekin toiminnan suuntautumista terveydenhuoltoon
ja aktiiviseen tuotemyyntiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin apteekkien tekemää strategiatyötä ja strategisen suunnittelun yhteyttä apteekkien suuntautumisessa terveydenhuoltoon ja toisaalta aktiiviseen tuotemyyntiin summamuuttujilla mitattuna. Tulokset
esitettiin prosenttiosuuksina ja frekvenssijakaumina sekä ristiintaulukointeina. Tulosten tilastollisen
merkitsevyyden osoittamiseen käytettiin Khiin neliötestiä.
Kolmannessa osatutkimuksessa tutkittiin summamuuttujien avulla apteekkien tuotemyynti- ja terveydenhuoltosuuntautuneisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Molemmat selitettävät summamuuttujat (tuotemyyntiin suuntautuneisuus ja terveydenhuoltopalveluihin suuntautuneisuus) ovat dikotomisia (kyllä/
ei). Molemmat summamuuttujat luokiteltiin dikotomisesti jakamalla apteekit joko vahvasti (14–16 pistettä) tai heikosti (0–13 pistettä) aktiiviseen tuotemyyntiin suuntautuviin apteekkeihin sekä vahvasti (20–26)
tai heikosti (0-19) terveydenhuoltopalveluihin suuntautuviin apteekkeihin. Saadut dikotomiset summamuuttujat ristiintaulukoitiin apteekkarin työuraan
(toimivuodet apteekkarina, sukupuoli), apteekki-toimintaan (apteekin sijainti, sijaintialue, reseptuuri, liikevaihto, osakeyhtiö, sivuapteekit, verkkoapteekki,
palvelupiste, markkinointiketjuun kuuluminen) sekä todelliseen palvelutarjontaan (koneellinen annosjakelu, LHKA, LHA, inhalaatioiden tarkistus, lääkehuollon konsultaatio, astma- tai diabetespalvelu, terveyskontrolli, tupakoinnin vieroituspalvelu, mittaukset tai testit sekä muut palvelut) liittyvien muuttujien
kanssa. Näin pyrittiin löytämään aktiivisiin tuotemyyntiin ja terveydenhuoltopalveluihin suuntautumiseen yhteydessä olevia tekijöitä kahden muuttujan
välisellä tilastollisella analyysillä.
Tutkimusta täydentävän kyselyn aineistonkeruu
tehtiin marraskuussa 2016 sähköisenä kyselynä käyttäen RATI-toimeenpano-ohjelman postituslistaa, joka kattoi ohjausryhmän sekä kaikkien alatyöryhmien
jäsenet ja varajäsenet (n=149). Postitus tapahtui sosiaali- ja terveysministeriön kautta RATI-ohjelman
laadinnasta vastaavien suostumuksella. Täydentävän
kyselyn analysoinnissa arvioitiin palvelukirjo, joka
soveltuisi apteekkien tuotettavaksi uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ottaen huomioon
vaikuttavuus ja toteutettavuus. Tulokset on esitetty
prosenttiosuuksina ja frekvenssijakaumina. Tulosten
tilastollisen merkitsevyyden osoittamiseen käytettiin
Khiin neliötestiä. Tuloksia täydennettiin avointen ky523
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symysten kautta tulleella aineistolla, joka analysoitiin
laadullisella induktiivisella sisällönanalyysillä.
Väitöskirjan kirjallisuuskatsauksessa kuvattiin
strategiatyön periaatteita, apteekkitoiminnan strategisia linjauksia Suomessa sekä vertailtiin alan sisäisiä
ja viranomaisten tekemiä lääkepoliittisia linjauksia.
Lisäksi tarkasteltiin apteekkitoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvää kansainvälistä tutkimusta. Järjestelmällinen kirjallisuushaku apteekkitoiminnan ja palveluiden kehityshankkeista tehtiin vuonna
2016. Kirjallisuushaulla koottiin kattavasti tieteelliset
vuosina 2005–2016 julkaistut tutkimukset. Kirjallisuuskatsausta täydennettiin elokuussa 2019 vaikuttavuustutkimusten haulla, jossa huomioitiin tuoreimmat järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset (vuosilta
2014–2019).
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Palveluiden ohella monet apteekit ovat laajentaneet
tuotevalikoimaansa ja keskittyneet yhä enemmän

vapaiden kauppatavaroiden myyntiin. Apteekkien
voidaankin nähdä suuntaavan perinteisen lääkejakelun ja peruspalveluiden (perinteinen apteekki) lisäksi osaksi terveydenhuollon toimintaa (terveydenhuollon palveluihin suuntautunut apteekki) tai erikoiskauppaan (aktiiviseen tuotemyyntiin ja -markkinointiin suuntautunut apteekki) (Kuva 1). Tämä
polarisaatio on tullut esille jo TIPPA-projektin aikana (Professori Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2018). Sekä
terveydenhuoltoon suuntautunut että aktiiviseen
myyntiin ja markkinointiin suuntautunut apteekki
voi myydä tuotteita ja palveluja. Erona on se, missä määrin liiketoimintaa ohjaavat näyttöön ja hyviin
hoitokäytäntöihin perustuvat periaatteet ja yhteistyö
muun terveydenhuollon kanssa. Esimerkiksi Australiassa apteekit ovat vahvistaneet asemaansa terveydenhuollossa erikoistumalla tarjoamaan strategiansa
mukaan valittuja terveydenhuollon palveluja (Singleton ja Nissen 2013). Sielläkin on tutkimuksellisesti

Perinteinen apteekki /
lääkejakeluun ja
toimittamiseen
keskittynyt apteekki
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%

n

Toimivuodet apteekkarina
Alle 5 vuotta
5–10 vuotta
Yli 10 vuotta

36
23
42

69
44
81

Sijaintialue
Maaseutu
Kaupunki, ns. kivijalka-apteekki
Kaupunki, lähiö
Kaupunki, kauppakeskus

45
22
14
19

88
42
27
38

Apteekin reseptuuri v. 2012
Alle 40 000
40 000–60 000
60 001–100 000
Yli 100 000

27
19
32
22

52
37
63
44

Onko apteekilla (kyllä-vastaukset)
Osakeyhtiö
Sivuapteekki
Verkkoapteekki
Palvelupiste

35
27
15
9

69
53
30
18

Kuuluuko apteekki markkinointiketjuun
(kyllä-vastaukset)

38

75

TULOKSET

Kuva 1. Apteekkitoiminnan suuntautumisvaihtoehdot perinteisestä lääkejakelusta osaksi terveydenhuollon toimintaa tai erikoiskaupaksi. Kuvaa on käytetty tässä tutkimuksessa havainnollistamaan empiirisen
tutkimuksen taustalla olevaa teoreettista ajattelumallia (Kuva on julkaistu väitöskirjan osajulkaisussa 1:
Jokinen ym. 2014).
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Muuttuja

todennettu hyvin vastaavanlaiset apteekkitoiminnan
suuntautumisvaihtoehdot kuin tässä väitöskirjatutkimuksessa (Feletto ym. 2010).

Terveydenhuoltoon
suuntautunut
apteekki

Erikoiskauppaan
keskittynyt
apteekki

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet apteekkarit ja heidän apteekkinsa (% vastaajista, n=198).
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Valtakunnalliseen kaikille yksityisille apteekkareille suunnattuun kyselyyn vastasi 198 apteekkaria
(vastausprosentti 34). Vastaajista 42 % oli toiminut
yli 10 vuotta apteekkarina (Taulukko 1). Apteekkareista 63 % ilmoitti, että heidän apteekillaan on toimintastrategia, jonka mukaan apteekin toimintaa
viedään eteenpäin. Strategia oli käyty läpi henkilökunnan kanssa 59 %:ssa niistä apteekeista, joissa oli
strategia. Runsas kolmannes (38 %) vastanneista apteekkareista arvioi palveluprosessiensa toimivuutta
© Suomen Farmasialiitto ry

säännöllisesti. Palveluprosessien tehokkuutta mittasi
21 % vastanneista apteekkareista.
Terveydenhuoltoon suuntautuneista, tutkimushetkellä tarjolla olleista palveluista selvästi yleisin oli
koneellinen annosjakelu (77 % apteekeista). Verenpaineen mittaus oli yleisin apteekin suorittama mittauspalvelu (35 % apteekeista). Lääkehoidon kokonaisarviointeja (LHKA), lääkehoidon tarkistuksia ja muita
palveluita teki noin viidesosa apteekeista.
Terveydenhuoltoon suuntautuneisuutta mittaavien muuttujien (n=13) sisäinen konsistenssi eli yhtenäisyys oli hyvä (Cronbachin alfa 0,836). Suurin osa
vastanneista apteekkareista (91 % täysin tai osittain
samaa mieltä) oli valmis lisäämään erityispätevyyden
(esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarviointi) suoritta525
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neiden farmaseuttien määrää, mikäli palvelulle saataisiin valtakunnalliset laatukriteerit ja rahoitus. Selvä enemmistö (92 %) vastanneista apteekkareista oli
täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lääkehoidon
kokonaisarviointipalvelu on tulevaisuudessa tärkeä
osa apteekkien toimintaa. Lähes kaikki (92 %) vastanneet apteekkarit olivat samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että apteekkien pitäisi tuotteistaa
palveluitaan. Apteekkarit näkivät uusien palveluiden
kehittämisen tärkeänä ja olivat kiinnostuneita uusista palvelukonsepteista.
Myös apteekkien erikoiskauppaan suuntautumista mittaavien muuttujien (n=8) sisäinen konsistenssi
eli yhtenäisyys oli reliabiliteettianalyysin perusteella hyvä (Cronbachin alfa 0,699). Lähes kaikki (92 %)
apteekkarit olivat täysin tai jokseenkin sitä mieltä,
että apteekkien on välttämätöntä laajentaa tuotevalikoimaansa vapaan kaupan tuotteisiin turvatakseen
apteekin talouden. Yhtä suuri osuus apteekkareista
myös panosti kampanjointiin ja tuotemyyntiin ja oli
sitä mieltä, että apteekkien markkinointiketjujen

merkitys tulee kasvamaan tulevaisuuden apteekkitoiminnassa.
Apteekkien tekemä strategiatyö
Lähes kaksi kolmannesta (63 %) apteekkareista ilmoitti, että heidän apteekillaan on strategia. Strategia oli läpikäyty henkilökunnan kanssa yli puolessa
(59 %) apteekeista, joissa tehtiin strategiatyötä. Runsas kolmannes (38 %) vastaajista arvioi palveluprosessiensa toimintaa säännöllisesti. Noin viidennes (21 %)
mittasi palveluprosessien tehokkuutta.
Apteekkariin liittyvistä taustatekijöistä ainoastaan
apteekkarin uran pituus oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä strategiatyön tekemiseen (p-arvo
<0,001). Yli 10 vuotta apteekkareina toimineet tekivät huomattavasti yleisemmin strategiatyötä kuin lyhyemmän aikaa toimineet. Apteekin koolla ja sijaintialueella oli merkitystä strategiatyön tekemiseen. Mitä
suurempi apteekki, sitä useammin apteekilla oli määritelty toimintastrategia. Kaupungeissa ja ostoskeskuksissa sijaitsevilla apteekeilla oli yleisemmin mää-

On strategia

Ei strategiaa

Taulukko 2. Apteekin sijainnin, reseptuurin ja markkinointiketjuun kuulumisen välinen
yhteys apteekin aktiiviseen tuotemarkkinointiin suuntautumiseen.
Aktiivinen tuotemyyntiin
suuntautuminen
(summamuuttuja)

Vahva
(pisteet 14–16)

Yhteensä

%

n

n

Apteekin sijaintialue
Maaseutu
Kaupunki, ns. kivijalka
Kaupunki, lähiö
Kaupunki, kauppakeskus
Yhteensä

38
36
48
63
44

34
15
13
24
86

89
42
27
38
196

Reseptuuri
Alle 40 000
40 000–60 0000
60 001–100 000
Yli 100 000
Yhteensä

29
57
45
50
44

15
21
29
22
87

52
37
64
44
197

Markkinointiketjuun
kuuluminen
Ei
Kyllä
Yhteensä

P-arvo

p=0,041

p=0,047

p <0,001
23
63
86

28
57
45

82
111
193

Koneellinen annosjakelu (n=152, p=0,923)
Mittaukset ja testit (esim. verenpaine) (n=67, p=0,378)
Lääkehoidon tarkistus (suppeampi palvelu) (n=44, p=0,014)
Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu (n=41, p=0,053)
Lääkehuollon konsultaatio (n=32, p=0,002)
Inhalaatioiden tarkistuspalvelu (n=34, p=0,204)
Astma- ja diabetespalvelu (vaatii erityispätevyyden) (n=23, p=0,055)
Tupakasta vieroituspalvelu (n=16, p=0,168)
Terveyskontrolllipalvelu (n=15, p=0,389)
0%

20%

40%

60%

80%

Kuva 2. Apteekkien strategiatyö ja sen yhteys palveluiden tarjoamiseen tutkimushetkellä vuonna 2013 (%
vastanneista apteekkareista, joiden apteekkitoiminnalla oli strategia (n=125) tai ei ollut strategiaa (n=73).
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ritelty strategia kuin maaseudulla ja kaupunkien lähiöissä. Tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä strategiatyön tekemiseen olivat apteekin reseptuuri (p-arvo
0,007) ja liikevaihto (p-arvo 0,008).
Strategiatyön yhteys apteekin tarjoamiin terveydenhuoltoon suuntautuneisiin palveluihin tutkimushetkellä on esitetty Kuvassa 2. Tutkimuksen mukaan
strategiatyöllä ei ollut vaikutusta koneellisen annosjakelun ja erilaisten mittausten tai testien tarjoamiseen (kuten verenpaineen mittaus). Sen sijaan laajempia farmaseuttisia palveluita, kuten lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua, tarjoavat apteekit tekivät selvästi
yleisemmin strategiatyötä kuin muut apteekit. Apteekit, jotka tekivät strategiatyötä, olivat kiinnostuneita
myös uusista lääkitysturvallisuutta lisäävistä palveluista, kuten lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) (p-arvo 0,034). Muilla terveydenhuoltoon suuntautumista
mittaavilla asioilla ei tämän tutkimuksen perusteella ollut yhteyttä apteekin tekemään strategiatyöhön.
Strategiatyön yhteys apteekin tekemään aktiiviseen tuotemyyntiin ja -kampanjointiin oli ilmeinen.
© Suomen Farmasialiitto ry

Apteekeissa, joissa tehtiin strategiatyötä, oli selvästi
useammin markkinoinnista vastaava henkilö kuin
muissa apteekeissa (p-arvo <0,001). Näissä apteekeissa myös seurattiin tuotemyyntikampanjoiden onnistumista selvästi useammin kuin muissa apteekeissa
(p-arvo <0,001). Tuotevalikoiman laajuuteen strategiatyöllä ei näyttänyt olevan vaikutusta.
Apteekkien aktiiviseen tuotemyyntiin- ja
terveydenhuoltosuuntautuneisuuteen
yhteydessä olevia tekijöitä
Apteekkien aktiivista tuotemyyntiä mittaavista 8
kysymyksestä muodostetussa summamuuttujassa
44 % apteekeista sai täydet 16 pistettä ja 75 % vähintään 14 pistettä. Apteekkareiden vastaukset jakaantuivat huomattavasti enemmän apteekkien suuntautumista terveydenhuoltopalveluihin mittaavassa summamuuttujassa, jossa 50 % apteekeista sai
20–26 pistettä, mikä kuvaa vahvaa suuntautumista terveydenhuoltopalveluihin (summamuuttujan
vaihteluväli 0–26).
527

4/2020 © DOSIS

Apteekeissa oli tarjolla vain vähän tutkimuksessa
mukana olleita palveluita. Tutkimuksessa mukana
olleista kymmenestä apteekkien tarjoamasta palvelusta 11 %:lla apteekeista ei ollut yhtään niistä tarjolla. Kaksi kolmasosaa (66 %) apteekkareista raportoi
apteekissaan tarjottavan korkeintaan kahta eri palvelua. Yleisimmin tarjottava palvelu oli koneellinen
annosjakelu.
Tutkimuksen perusteella apteekin aktiivinen tuotemyynti oli yhteydessä apteekin sijantiin (p=0,041),
reseptuuriin (p=0,047) ja apteekin markkinointiketjuun kuulumiseen (p <0.001) (Taulukko 2). Tämän
tutkimuksen perusteella aktiiviseen tuotemyyntiin
suuntautuivat selvästi muita apteekkeja enemmän
reseptuuriltaan suuret, kauppakeskuksissa sijaitsevat
sekä markkinointiketjuun kuuluvat apteekit. Apteekin terveydenhuoltopalveluihin suuntautumisella ei
ollut yhteyttä tutkimuksessa käytettyihin apteekin
taustatekijöihin.
Apteekkien tehtävät ja toiminnallinen
sijoittuminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille lähetettyyn kyselyyn saatiin vastauksia 43 (vastausprosentti 29 %). Vastaajat näkivät apteekkien tärkeimpinä
tehtävinä lääkkeiden toimittamisen (91 %), itsehoidon ja itselääkinnän tuen (79 % ja 77 %). Avoimen kysymyksen vastauksista (n=15 kommenttia) apteekin
tärkeimmiksi tehtäviksi nousivat lääkkeiden toimittaminen, lääkeneuvonta ja lääkitysturvallisuudesta
huolehtiminen. Apteekkien tarjoamista palveluista
tulevaisuudessa tärkeimpinä nähtiin koneellinen annosjakelu, lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) ja
lääkehoidon arviointi (LHA). Vähiten merkittävänä
palveluna tulevaisuudessa nähtiin terveyskontrollipalvelu.

POHDINTA

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet apteekkarit kokivat,
että apteekin tärkein tehtävä on toimia osana terveydenhuollon palveluketjua. Ensisijaisesti kaupallisena
organisaationa apteekin näki harva apteekkari. Kuitenkin vastaajat kokivat samalla, että apteekkien on
välttämätöntä laajentaa tuotevalikoimaansa vapaan
kaupan tuotteisiin apteekin taloudellisen toimintakyvyn turvaamiseksi. Tuotemyyntiin keskittyminen
on ainakin jossain määrin merkittävä osa lähes kaikkien apteekkien strategiaa.
Kyselyn vastauksista tulee esiin paradoksi siinä,
että apteekit kokevat itsensä ensisijaisesti tervey© DOSIS
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denhuollon palveluiden tarjoajaksi, mutta toiminta kuitenkin suuntautuu käytännössä myös erikoiskauppaan ja aktiiviseen tuotemyyntiin. Tutkimuksen
tuloksista selviää, että apteekit tekivät suunnitelmallisesti kampanjoita ja markkinointia. Sama suunnitelmallisuus näkyi myös palveluiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa, vaikka palvelujen vieminen
konkreettiseksi toiminnaksi oli vielä osittain puutteellista. Tutkimukseen osallistuneet apteekkarit näkivät uusien palveluiden kehittämisen tärkeänä ja olivat kiinnostuneita uusista palvelukonsepteista.
Vaikka lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun tarjoaminen käytännössä oli tämän tutkimuksen mukaan varsin vähäistä, selvä enemmistö vastanneista
apteekkareista oli sitä mieltä, että tämä palvelu on
tulevaisuudessa tärkeä osa apteekkien toimintaa.
Tutkimuksen perusteella koneellinen annosjakelu
oli yleisin apteekkien tarjoama terveydenhuoltoon
suuntautunut palvelu. Muiden palveluiden tarjoaminen oli edelleen suhteellisen vähäistä, sillä tämän
tutkimuksen mukaan esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarviointeja, arviointeja tai tarkistuksia teki noin
viidesosa apteekeista.
Apteekkarit ovat kiinnostuneita erityisesti lääkitysturvallisuutta edistävistä palveluista ja näkevät
nämä palvelut tulevaisuudessa tärkeänä osana apteekkien toimintaa. Lääkitysturvallisuudesta huolehtiminen onkin luonteva osa apteekkien työtä, ja
se on myös linjassa lääkelaissa määriteltyjen apteekkien tehtävien kanssa (Lääkelaki 395/1987). Apteekkareiden vastauksista oli tunnistettavissa epävarmuus
tulevaisuudesta, mikä heijastui sellaisten lääkitysturvallisuutta edistävien palvelujen kehittämiseen, jotka
olisivat edellyttäneet suurempia investointeja, kuten
henkilöstön lisäkoulutusta. Tilanne on ristiriitainen,
ja se on johtanut aktiivisen tuotemyynnin strategiseen painottamiseen.
Kyselytutkimuksen suorittamisen jälkeen on tehty
valtakunnallisia linjauksia lääkitysturvallisuuden ja
rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi, Näistä merkittävin on rationaalisen lääkehoidon toimeenpanoohjelma 2018–2022, joka kuului pääministeri Sipilän
hallituksen hallitusohjelman hankkeisiin (Sosiaalija terveysministeriö 2018). Toimeenpano-ohjelman
keskeiset tavoitteet liittyivät lääkehoitojen vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, laatuun, taloudellisuuteen
ja yhdenvertaisuuteen (Sosiaali- ja terveysministeriö
2018, 2019). Keskeistä on parantaa lääkehoidon kokonaishallintaa. Tämän tutkimuksen perusteella apteekit ovat halukkaita vahvistamaan apteekkien asemaa
osana terveydenhuoltoa ja ovat valmiita hyödyntä528
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mään apteekkien henkilöstön farmaseuttista osaamista.
Tämän tutkimuksen mukaan yli kahdella kolmasosalla vastanneista apteekeista oli strategia. Tämä
tutkimus osoitti, että apteekkarin uran pituus näyttäisi vaikuttavan merkittävästi strategiatyön tekemiseen. Urallaan edenneet apteekkarit toimivat tyypillisesti suurissa apteekeissa, joissa apteekkari useimmiten tekee strategista suunnittelua liiketoiminnan
kannattavuuden varmistamiseksi. Tämän tutkimuksen mukaan kaupungeissa ja ostoskeskuksissa sijaitsevat apteekit tekevät selvästi useammin strategiatyötä kuin muut apteekit. Kaupungeissa on useita
apteekkeja ja kilpailu on kovempaa.
Strategisella suunnittelulla ja toiminnan kehittämisellä on selvä yhteys. Strategiatyötä tekevät apteekit näkivät muita apteekkeja tärkeämpänä uusien
palveluiden tuotteistamisen ja kokivat palvelut osaksi liiketoimintaa. Tämä saattaa johtua siitä, että strategiatyötä tekevät ovat pohtineet alan tulevaisuutta
ja toiminnan kehittämistä muita enemmän. Jatkotutkimuksena voitaisiin selvittää, mitkä apteekkitoiminnan ominaisuudet selittävät strategiatyön tekemistä ja apteekin suuntautumista erikoiskauppaan
tai terveydenhuoltoon. Parhaimmillaan strategiatyö
tuo apteekin toimintoihin selkeyttä ja suunnitelmallisuutta, mikä näkyy lopulta parempana asiakaspalveluna ja toiminnan tuottavuutena.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille lähetettyyn kyselyyn vastanneet näkivät apteekkien
tärkeimpinä tehtävinä lääkkeiden toimittamisen,
itsehoidon tuen ja itselääkinnän. Vastaajat näkevät apteekin roolin melko perinteisenä. Vastaukset
jakaantuivat eniten kysymyksissä, joissa käsiteltiin
apteekkien tehtävien laajentumista muun terveydenhuollon suuntaan. Apteekin palveluista koneellinen
annosjakelu ja lääkehoidon kokonaisarviointi mielletään selvästi apteekin palveluiksi. Sen sijaan erilaiset mittaukset ja testit sekä terveyskontrollipalvelu
jakavat mielipiteitä.
Apteekkien tulevaisuudesta keskusteltaessa tarvitaan lisätutkimuksia. Apteekkien tehtävistä osana
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on käytävä sekä
yhteiskunnallista että terveyspoliittista keskustelua.
Tulevaisuudessa tarvittaisiin suoria lääkepoliittisia
päätöksiä, jotka tukisivat apteekkien suutautumista
terveydenhuollon suuntaan, jotta apteekkien osaaminen voitaisiin hyödyntää terveydenhuollossa aikaisempaa paremmin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen perusteella apteekkarit näkevät
apteekit ensisijaisesti osana terveydenhuoltoa ja ovat
kiinnostuneita terveydenhuoltoon suuntautuneiden
palveluiden kehittämisestä, mutta rajoitteena näiden
palveluiden edelleen kehittämiselle on epävarmuus
niiden rahoituksesta. Apteekkarit ovat halukkaita
vahvistamaan apteekkien asemaa osana terveydenhuoltoa ja ovat valmiita hyödyntämään apteekkien
henkilöstön farmaseuttista osaamista. Apteekin strategiatyöllä on yhteys toiminnan kehittämiseen. Se pitää sisällään sekä palveluiden että tuotemyynnin kehittämistä. Strategiatyötä tekevät apteekit ovat muita
apteekkeja kiinnostuneempia lääkitysturvallisuutta
lisäävien palveluiden ja samalla myös tuotemyynnin
kehittämisestä.
Tutkimustuloksissa on iso ero halukkuudessa tarjota palveluita ja palveluiden konkreettisen tarjoamisen välillä. Terveydenhuoltoon suuntautuneiden
palveluiden tarjoaminen vaatii apteekilta toimintojen
tarkempaa suunnittelua, investointeja ja henkilöstön
pitkäjänteistä kouluttamista. Lääkitysturvallisuutta
lisäävien palveluiden tarjoaminen voidaankin nähdä strategisena valintana. Tämänkaltaiset valinnat
vahvistavat apteekkien asemaa terveydenhuollossa.
Tulevaisuudessa tarvittaisiinkin lääkepoliittisia
päätöksiä, jotka tukisivat apteekkien suutautumista
terveydenhuollon suuntaan, jotta apteekkien osaaminen voitaisiin hyödyntää terveydenhuollossa aikaisempaa paremmin. Apteekkien aseman vahvistaminen osana terveydenhuoltoa täyttää yhden Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan keskeisistä tavoitteista,
mikä oli myös yksi tämän tutkimuksen tärkeimpiä
lähtökohtia. Tämä on linjassa myös nykyisten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää koskevien kehittämistavoitteiden kanssa.
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SUMMARY

Health services or active selling:
strategic development of Finnish
community pharmacies in a changing
operational environment

➔ Lenita Jokinen

PhD, Pharmacy Owner, Runosmäki
Pharmacy, Turku, Finland,
lenita.jokinen@apteekit.net
Lenita Jokinen's Doctoral thesis ”Health services or
active selling: strategic development of Finnish community pharmacies in a changing operational environment” was publicly examined in the Faculty of
Pharmacy, University of Helsinki on March 6, 2020.
Docent, PhD Kirsi Pietilä acted as an opponent and
professor, PhD Marja Airaksinen acted as a custos.
The Doctoral Thesis can be accessed at the University of Helsinki Electronic Publications database:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5837-6

Background: The operating environment of community pharmacies is changing in Finland as a result
of changes in society. Community pharmacies have
such expertise in pharmacotherapies that could be
used more effectively in managing medication use
in healthcare. This doctoral dissertation investigated
the strategic work that guides the operation of Finnish community pharmacies, in particular their orientation towards health services and active product
sales, and the factors involved.
Material and methods: The literature review part
of the dissertation describes the principles of strategic management, summarizes core contents of recent national professional strategies of community
pharmacies in Finland, and compares their contents
with the contents of the recent medicines policy documents. Furthermore, international literature related
to the long-term development of pharmacy operations was reviewed.
The empirical research was carried out from the
perspective of community pharmacy owners (Studies 1–3) and key stakeholders in social and health care
© DOSIS
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(Study 4). Data for Studies 1–3 were collected as a nationwide survey, targeted to all private community
pharmacy owners that were members of the Association of Finnish Pharmacies (n=198, response rate
34%). The survey examined pharmacy owners' views
on the strategic development of their own business.
The survey assessed the status of their actual service provision and their orientation towards provision of healthcare related services in the future, compared to heading towards active product marketing
and sales. The supplementary, unpublished study
(Study 4) surveyed the role and function of community pharmacies in the new social and health services
system under development. Study 4 was targeted to
the stakeholder representatives and experts involved
in planning Rational Pharmacotherapy Action Plan
2018-2022, established by the Ministry of Social Affairs and Health (response rate 29%, n=43).
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Results: The score distribution was skewed towards
strong health service orientation, but the actual service score was heavily skewed towards few services
or no services. Two-thirds of the pharmacy owners
reported having available two or less services at the
time of the survey in 2013. The health service orientation was not influenced by any of the background
variables used, but three of them influenced active
product marketing orientation, namely business location, annual prescription volume and belonging to
a marketing chain of individual community pharmacies. The stakeholder representatives involved in establishing Rational Pharmacotherapy Action Plan favored self-medication counseling as tasks of the community pharmacies in the future.
Conclusion: Large pharmacies located close to rivals and belonging to marketing chains of individual
community pharmacies differentiated as those having a high product marketing orientation. The health
service orientation was not influenced by any of the
explanatory variables used in this study. The discrepancy between strong health service orientation and
low actual service provision needs further investigation. The contradiction that exists between pharmaceutical policy goals and the generation of income of
pharmacies should also be examined as a contributing factor in this respect.
Keywords: community pharmacies, pharmacy
services, strategic development, healthcare,
medicines policy, rational pharmacotherapy
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Mikä Dosisteemanumeron
aiheeksi 2021?
Mikä olisi se ajankohtainen aihe, josta haluaisit
Dosis-teemanumeron luettavaksesi 2021?
Olisitko kiinnostunut toimimaan vierailevana
toimittajana ja koostamaan omasta
tutkimusaiheestasi teemanumeron?
Toimituskunnassa olemme miettineet seuraavia teemoja:

• Digitalisaatio ja tekoäly - Miten niitä hyödynnetään
farmasian ja lähitieteiden tutkimuksessa nyt ja tulevaisuudessa?
Joko löytyy tutkimusdataa COVID-19 pandemian aika tehdyistä
digiloikista apteekeissa, opetuksessa, tutkimuksessa tai jollain
muulla farmasian ammattilaisia kiinnostavalla sektorilla?
• Eläinlääkintä – Minkälaisia tutkimuksia on eläinlääkintään
liittyen menossa ja mitkä ovat viimeisimmät kehitysaskeleet? Onko
eläinlääkintään liittyviä apteekkitutkimuksia tehty viime vuosina?
Anna palautetta, miltä teemat kuulostavat, tai ehdota jotain muuta
aihetta. Lisäksi otamme mielellämme vastaan ehdotuksia vierailevista
toimittajista – ja jos innostuit itse, ilmoittaudu!
dosis@farmasialiitto.fi

Refereet
2020
Riitta
Maria
Kerstin
Anne
Kirsi-Maria
Reeta
Aki T.
Mari
Timo
Risto
Katri
Aaro
Nina
Mikko
Johanna
Antti
Nina
Heini
Jarkko
Marika
Satu
Eliisa
Raisa
Jyrki
Anne
Saija
Elli
Eija
Janne
Jaakko
Minna
Niina

Ahonen
Arvio
Carlsson
Halmetoja
Halonen
Heikkilä
Heikkinen
Heinonen
Hirvi
Huupponen
Hämeen-Anttila
Jalkanen
Janasik
Jauho
Jyrkkä
Kataja
Katajavuori
Kari
Ketolainen
Kokko
Kuusisto
Kylkilahti
Laaksonen
Laitinen
Lecklin
Leikola
Leppä
Lönnroos
Mannila
Mannio
Matikainen
Mononen

Eeva
Taina
Nani
Joni
Stina
Marika
Juha
Anu
Kari
Anneli
Leena
Jessica
Leena
Outi
Tapio
Charlotta
Eeva
Lotta
Kati
Kristian
Tiina
Sami
Päivi
Miia
Johanna
Tuula
Miia
Juha
Riku
Niina
Virpi
Jari

Nurmi		
Nystén
Pajunen
Palmgrén
Parkkamäki
Pohjanoksa-Mäntylä
Puustinen
Rasi-Leskinen
Reinikainen
Ritala-Nurmi
Riukka
Rosenholm
Saastamoinen
Salminen
Salo
Sandler
Savela
Schepel
Sepponen
Siikavirta
Sikanen
Sneck
Taavitsainen
Tiihonen
Timonen
Tuhkanen
Turpeinen
Turunen
Vahala
Vieno
Virtanen
Yli-Kauhaluoma

Julkaisemme vuosikerran viimeisessä Dosiksessa
listan kyseisen vuoden julkaisuun tarjottujen artikkelien
refereenä toimineista henkilöistä. Nimet on listattu
sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

