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P ääministeri Marinin hallitusohjel-
massa korostetaan tutkimuksen ja 
tiedon merkitystä muun muassa seu-
raavasti: ”Laadukas lainvalmistelu 

on keskeistä politiikan uskottavuuden ja legi-
timiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tieto-
pohjaisen politiikan tekoon sekä systemaatti-
seen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmiste-
lussa. Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön 
kanssa.” (Pääministeri Sanna Marinin halli-
tuksen ohjelma 10.12.2019).

Tutkimusta ja tutkittua tietoa tarvitaan 
muun muassa tällä hallituskaudella käynnis-
tyneessä lääkeasioiden uudistuksessa. Halli-
tusohjelman mukaisesti uudistustyötä teh-
dään pitkäjänteisesti yli hallituskauden ja 
rationaalisen lääkehoidon edistämistä jatke-
taan. Tavoitteena on lääkkeiden jakelujärjes-
telmän rakenteellinen uudistus, lääkehoidon 
ohjauksen vahvistaminen, lääkehoitoon liitty-
vän tietopohjan parantaminen ja tiedon käytön 
tehostaminen. Paremmalla ohjauksella ja tie-
topohjalla voidaan varmistaa uusien lääkkei-

den hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden 
järkevää käyttöä. Lääkeasioiden uudistuksen 
toimeenpano on jaettu kolmeen kehittämis-
kokonaisuuteen: 1) lääkehoidon ohjauksen ja 
rahoituksen kehittäminen, 2) tiedonhallin-
nan ja digitaalisten työvälineiden kehittämi-
nen ja 3) apteekkitalouden ja lääkkeiden jake-
lun kehittäminen.

Uudistustyön alkuvaiheessa tunnistettiin 
erilaisia tietotarpeita, minkä johdosta esimer-
kiksi käynnistettiin vuonna 2020 kaksi tut-
kimushanketta valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan (VN TEAS) kautta. Maa-
liskuussa 2021 valmistuneessa selvityshank-
keessa Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tut-
kimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus arvi-
oivat avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toi-
mintaa ja sääntelyä sekä tarkastelivat apteek-
kien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja tervey-
denhuollossa (Kinnunen ym. 2021). Toukokuun 
alussa 2021 valmistuneessa selvityksessä Kela, 
Fimea, Helsingin yliopisto ja THL selvittivät 
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lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointia ja 
väestön odotuksia apteekkipalveluille (Saasta-
moinen ym. 2021) 

Apteekkitalouden ja lääkkeiden  
jakelun kehittämiseen tunnistettuja  
tietotarpeita
Lääkeasioiden uudistus on iso kokonaisuus, 
jossa tarvitaan paljon ajantasaista tutkimus-
tietoa kehittämisehdotuksien tueksi. Apteek-
kitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämistyö 
aloitettiin apteekkijaostossa helmikuussa 2021. 
Jaoksen tavoitteena on pienentää apteekkijär-
jestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista 
vaarantamatta lääkkeiden saatavuutta, palve-
luiden saavutettavuutta tai rationaalisen lää-
kehoidon toteutumista. Uudistuksessa on tun-
nistettu, että apteekkitalouden uudistaminen 
edellyttää apteekkijärjestelmän tarkastelua 
kokonaisuutena. Lisäksi jaoksen tehtävänä on 
määrittää lääkkeiden vähittäisjakelun tavoit-
teet ja tehtävät sekä haarukoida kehittämis-
tarpeet ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. 
Tavoitteena on myös laatia kehittämisehdo-
tuksia apteekkijärjestelmän ja vähittäisjake-
lun uudistamisen jatkovalmistelua ja päätök-
sentekoa varten. Kehittämisehdotuksissa ja 
nykytilan arvioinnissa tullaan hyödyntämään 
jo olemassa olevia selvityksiä ja raportteja sekä 
tulevaa tutkimustietoa.

Apteekkijärjestelmän uudistamisen tueksi 
tarvitaan ajankohtaista tutkittua tietoa muun 
muassa seuraavista aiheista:
 • lääkkeiden vähittäisjakelun 
  toimintatavat ja laatu
 • apteekkitalouden kehitysmahdollisuudet
 • verkkoapteekkitoiminnan nykytila ja 
  kehitysmahdollisuudet
 • apteekkien sekä muun sosiaali- ja 
  terveydenhuollon väliset 
  yhteistyömahdollisuudet ja yhteistyön 
  esteet tällä hetkellä
 • potilaan rationaalista lääkehoitoa 
  tukevat farmaseuttiset palvelut
 • lääkeneuvonnan vaikutukset hoidon 
  vaikuttavuuteen ja lääkeneuvonnan 
  kustannusvaikuttavuus
 • tulevaisuuden avohuollossa käytettävät 
  lääkevalmisteet ja niiden asettamat 
  vaatimukset rationaalisen lääkehoidon 
  turvaamiseksi.

Keskusteluissa on noussut esiin kysymyk-
siä, jotka vaativat laajempaa pohdintaa: Mil-
lainen on tulevaisuuden apteekki? Mitkä ovat 
tulevaisuuden apteekin tehtävät? Millainen 
apteekkijärjestelmä ja sen tarjoamat palve-
lut tukevat parhaiten tulevaa sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoamme sekä potilaan rationaali-
sen lääkehoidon toteutumista? Miten varmis-
tamme asiakkaille yhdenvertaisen saavutet-
tavuuden apteekkipalveluihin? Miten ja missä 
kaikessa pystymme luotettavasti hyödyntä-
mään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia?

Tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien 
välinen vuorovaikutus korostuu
Tutkimustiedon hyödyntäminen sekä valmis-
telutyössä että lainsäädäntötyössä vaatii tii-
vistä vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja tie-
don käyttäjien välillä. Hyvä esimerkki lääke-
asioita tutkivien tutkijoiden ja lääkeasioiden 
parissa työskentelevien virkamiesten välisen 
vuoropuhelun edistäjänä on Fimean koordi-
noima Rationaalisen lääkehoidon tutkimus-
verkosto (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea 2021). Ratti-tutkimusver-
koston tavoitteena on tiedon välittäminen ja 
monitieteisen yhteistyön lisääminen ratio-
naalisen lääkehoidon tutkimushankkeissa, 
tutkimuksen ja kehittämisen nivominen sote-
alueiden toiminnaksi, uusien tietovarantojen 
ja olemassa olevien aineistojen tehokkaampi 
hyödyntäminen sekä tutkimusrahoituksen ja 
tutkimusmenetelmäosaamisen edistäminen.

Tutkimustiedon tarve ei pääty uudistusten 
ja kehityshankkeiden valmistumiseen. Ajanta-
saista tietoa tarvitaan uudistuksen toteutuksen 
seurantaan sekä asetettujen tavoitteiden täyt-
tymisen arviointiin. Kuten edellä on esitetty, 
apteekkiasioiden uudistus osana lääkeasioi-
den uudistusta tarvitsee laaja-alaisesti erilaista 
tutkittua tietoa. Kannustankin tutkijoita tuot-
tamaan tutkittua tietoa niin apteekkiuudistuk-
sen kuin koko lääkeasioiden uudistuksen val-
mistelun ja päätöksenteon tueksi. Virkamiesten 
ja tutkijoiden tulee olla tiiviissä vuorovaikutuk-
sessa, jotta tutkimustarpeet ja tutkimustiedon 
käyttö löytävät parhaat synergiaedut.
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Niin on, jos siltä näyttää –
näköisnimiset lääkkeet ja 
lääkitysturvallisuus

U seimmilla meillä lienee kokemusta 
potilaan tai asiakkaan tulkinnoista 
ja versioista lääkkeen nimestä tai 
lääkkeen ulkonäön kuvailuista käy-

tössä olevia lääkkeitä tai lääkemääräyksiä sel-
vitettäessä. Ajantasaiselle kansalliselle lää-
kelistalle ja Tunne lääkkeesi -kampanjoille 
on kiistatta tarvetta, pelkästään nimitasolla-
kin, mutta kuinka varmistaa lääkitysturvalli-
suus, kun ammattilaisenkin hymy hyytyy vii-
meistään kehittyneiden terapioiden (ATMP) 
nimistön kohdalla tai kun akuutissa hoitoti-
lanteessa selvitellään, ovatko samankaltaiset 
ampullit mahdollisesti sekoittuneet toisiinsa 
ja mitä lääkettä potilaalle on annosteltu? Entä 
kuinka varmistaa lääkkeiden käytön turvalli-
suus potilaiden kotona, kun aihe tuottaa pään-
vaivaa ammattilaisillekin?

Lääketieteen sanasto perustuu latinan ja 
kreikan termistöön ja muodostuu suurelta 

osin loogisista peruskomponenteista ja niiden 
yhdistämisestä. Lääkkeiden nimet sen sijaan 
ovat puhutuille kielille keinotekoisia, morfo-
logisesti komplekseja termejä. Yhdellä lääk-
keellä on myös useampia nimiä: brändiin liit-
tyvä kaupallinen tuotenimi (kauppanimi), vai-
kuttavan aineen mukainen yleisnimi (geneeri-
nen nimi) ja kemiallisen luokituksen mukainen 
yhdisteen nimi. Usein lääkevalmisteella on 
kehitysvaiheessa vielä oma koodinimensä, ja 
lopulta käyttöön vakiinnuttuaan ammattilais-
ten käytössä valmisteelle voi muodostua eril-
linen slanginimi. 

Kauppanimi voi olla joko keksitty tai lää-
keaineen nimi yhdessä esimerkiksi tavara-
merkin, myyntiluvan haltijan tai valmista-
jan nimen kanssa. Lääkeviranomaisten ohjei-
den mukaisesti lääkkeen nimen erotettavuus 
edellyttää vähintään kolmen kirjaimen eroa 
toisen lääkkeen nimeen. Keksitty kauppanimi 
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ei myöskään saa olla markkinoiva tai erehdyt-
tävästi yleisnimen kaltainen tai terapeuttisessa 
tai farmaseuttisessa merkityksessä liioitteleva 
tai harhaanjohtava. Lääkeviranomainen myös 
arvioi lääkepakkauksen ulkoasun osana myyn-
tilupaprosessia. Vaikka säädöksillä saavutetaan 
merkittäviä parannuksia lääkkeiden erotelta-
vuudessa, eivät ne ongelman moniulotteisuu-
den vuoksi pysty sitä kokonaisuudessaan pois-
tamaan. 

Look Alike / Sound Alike -lääkkeillä (LASA-
lääkkeet, näköisnimiset) tarkoitetaan lääke-
valmisteita, joilla on riski sekoittua toisen val-
misteen kanssa lääkepakkausten yhtenevästä 
ulkonäöstä tai valmisteiden samankaltaisesta 
nimestä johtuen. Myyntilupaprosessiin liit-
tyvästä nimi- ja pakkausohjeistuksesta huo-
limatta LASA-lääkkeet muodostavat merkit-
tävän osan sairaalan riskilääkkeistä ja aihe-
uttavat huomattavan osan lääkitysvirheistä. 
LASA-lääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia 
missä tahansa lääkehoidon vaiheessa: määräl-
lisesti eniten LASA-virheitä tapahtuu lääkettä 
määrättäessä, mutta annosteluun liittyvien 
virheiden on todettu aiheuttavan eniten hait-
toja potilaille. Yksi selittävä tekijä tälle erolle 
voi olla apteekin rooli lääkkeen toimittajana ja 
lääkemääräyksen tarkistajana. Sairaalaoloissa 
LASA-lääkkeisiin liittyvät virheet yhdistetään 
erityisesti tablettimuotoisten lääkkeiden jaka-
miseen.

Erikoissairaanhoidossa käytettävän lää-
kevalikoman laajuus ja peruslääkevalikoiman 
muutokset muun muassa hankintakausista ja 
saatavuushäiriöistä johtuen vaikeuttavat lää-
kevalikoiman ja lääkehoitoprosessin riskikoh-
tien manuaalista hallintaa. Samu Kurki ja Joni 
Palmgrén ovat kirjoittaneet käsillä olevaan 
Dosikseen artikkelin LASA-lääkkeitä tunnis-
tavasta laskentatyökalusta ja sen hyödyntämi-
sestä samalta kuulostavien (Sound Alike) lää-
keparien tunnistamisessa (Kurki & Palmgrén, 
tässä numerossa). Kyseinen alkuperäistutki-
mus auttaa osaltaan ennaltaehkäisemään lää-
kitysvirheitä ja kannustaa jatkotutkimuksiin 
aiheen parissa.

LASA-lääkkeisiin liittyvä ennakoiva poti-
lasturvallisuustyö on osa rationaalista lääke-
hoitoa ja linjassa päivitetyn Lääkeinformaatio-

strategian (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea, 2021) ja Turvallinen lääke-
hoito -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
2021) tavoitteiden kanssa. Myös LASA-lääkkei-
den osalta keskiöön nousevat lääkkeen käyttä-
jän ajantasaisen lääkitystiedon ja osallisuuden 
merkitys omassa lääkehoidossaan sekä lääke-
hoidon osaamisen ja lääkeinformaation hyö-
dyntämisen merkitys. Tavoitteisiin pääsemi-
nen vaatii kaikkien lääkehoitoon osallistuvien 
ammattiryhmien ja lääkkeen käyttäjän yhteis-
työtä sekä uusien työkalujen ja menetelmien 
käyttöönottoa lääkitysturvallisuuden kehit-
tämisessä.

Miia Turpeinen
professori, 
kliininen farmakologia ja lääkehoito, 
Oulun yliopisto
tutkimus- ja arviointiylilääkäri, 
Oulun yliopistollinen sairaala
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Tiivistelmä

Look Alike, Sound Alike (LASA) -lääkkeet ovat lääkkeitä, joilla on riski mennä sekaisin keskenään 
samankaltaisesta lääkkeen kauppanimestä tai lääkepakkauksen ulkoasusta johtuen. Merkittävä 
osa lääkityspoikkeamista johtuu LASA-lääkkeistä. Tutkimuksessa kehitettiin laskentatyökalu, 
joka tunnisti korkean riskin LASA-lääkeparit Fimean ylläpitämästä lääkevalmisteiden perus-
rekisteristä. Työkalun rakentamiseen käytettiin matemaattisia laskentamenetelmiä. Työkalun 
toimivuus varmistettiin ja validoitiin kirjallisuudessa havaituilla ja tunnetuilla korkean riskin 
LASA-lääkkeillä. Merkittävällä osalla näistä tunnetuista lääkepareista (45/50, 90 %) suhteellinen 
samankaltaisuus oli suuri, vähintään 37 %. Muodostettu laskentatyökalu merkitsi korkean riskin 
lääkepariksi kaikki tunnetut lääkeparit yhtä lukuun ottamatta (49/50, 98 %) antaen algoritmin 
sensitiivisyydeksi 98 %. Laskentatyökalulla tunnistettiin Suomen lääkerekisteristeristä merkit-
tävä määrä (346 kpl) Sound Alike -lääkepareja, joiden nimet eroavat alle 3 kirjainta. Lisäksi löytyi 
suuri määrä Sound Alike -lääkepareja (166 428 kpl, 1,9 %), joiden suhteellinen samankaltaisuus oli 
vähintään 37 % tai yhteisiä alkukirjaimia oli vähintään kaksi. Tässä tutkimuksessa kehitetty työ-
kalu edistää lääkitysturvallisuutta terveydenhuollossa. Sairaaloiden lääkevalikoiman vaihtuessa 
sillä voitaisiin testata kaikki uuden valikoiman nimikkeet, jolloin havaitaan uudet mahdollisesti 
korkean riskin LASA-lääkeparit. Näiden havaittujen riskilääkkeiden varastointia ja käyttöä voi-
daan ohjeistaa haittojen välttämiseksi. Kehitettyä työkalua voidaan käyttää terveydenhuollossa 
ennaltaehkäisemään LASA-lääkkeiden sekaantumista ja sekaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Avainsanat: LASA-lääkkeet, riskilääkkeet, lääkitysturvallisuus, data-analytiikka,  
laskentatyökalu, sairaala

Kurki S, Palmgrén, J: LASA-lääkkeitä tunnistavan laskentatyökalun 
kehittäminen ja hyödyntäminen. Dosis 37: 180–191, 2021
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kaus, Look Alike) ja osa on samannimisyyteen 
(samalta kuulostavia tai samankaltainen kaup-
panimi, Sound Alike) perustuvia nimipareja. 
LASA-lääkkeitä on tunnistettu tutkimuksissa 
(Laatikainen ym. 2018, Ruutiainen ym. 2021) 
tai sairaalaorganisaatioissa niitä on havaittu 
potilasvaaratapahtumien yhteydessä, jolloin 
niitä on kirjattu HaiPro-järjestelmään (Sosi-
aali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmä). 

Tässä tutkimuksessa laskentatyökalua 
käytettiin samalta kuulostavien (Sound Alike) 
-lääkeparien tunnistamiseen Fimean ylläpi-
tämästä lääkevalmisteiden perusrekisteristä. 
Toimiva ja validoitu laskentatyökalu edistää 
lääkitysturvallisuutta. Esimerkiksi sairaaloi-
den lääkevalikoiman vaihtuessa sillä voitaisiin 
testata kaikki uuden valikoiman lääkkeet, jol-
loin havaittaisiin uudet korkean riskin LASA-
lääkeparit. Näiden havaittujen LASA-riskilääk-
keiden varastointia ja käyttöä voidaan ohjeistaa 
ennalta haittojen välttämiseksi. Kirjallisuuden 
perusteella vastaavaa seulontatyökalua ei ole 
kehitetty aiemmin Suomessa eikä kansainvä-
lisesti.

Aineisto ja menetelmät
Algoritmi
Tutkimuksen hypoteesin mukaan LASA-lääk-
keitä voitaisiin tunnistaa matemaattisella 
algoritmilla, joka huomioi lääkeparin nimien 
samankaltaisuuden. Tähän soveltuvia algo-
ritmeja on olemassa useita, joista suuri osa 
mittaa kahden sanan välistä muutosetäisyyttä 
(edit distance). Muutosetäisyys kertoo, kuinka 
monta kirjainta ensimmäisessä sanassa tulee 
muuttaa, jotta siitä tulee toinen sana. Tässä 
tutkimuksessa sovellettiin yleisesti käytet-
tyä Damerau-Levenshtein etäisyyttä, joka 
laskee muutokseksi yhden kirjaimen lisäyk-
sen, poiston, siirtymän tai kahden vierek-
käisen kirjaimen paikanvaihdon. Esimerkiksi 
sanojen opamox ja ormox välinen etäisyys eli 
eroavaisuus kirjaimissa on 2. Mitä pienempi 
tämä luku on, sen samankaltaisempia sanat 
ovat. Lääkeparien samankaltaisuutta mitat-
tiin Damerau-Levenshtein etäisyyden lisäksi 
myös sanojen pituudella jaetulla suhteellisella 
Damerau-Levenshtein etäisyydellä, yhteis-
ten alkukirjainten ja yhteisten loppukirjainten 

lukumäärällä. Helpomman tulkinnan vuoksi 
määriteltiin suhteellinen samankaltaisuus = 
1 – suhteellinen etäisyys, jolloin esimerkiksi 
20 % eroavat nimet ovat 80 % samankaltaisia. 
Alempana on esitetty lyhyt tietokoneohjelma 
eli skripti, joka laskee lääkeparille neljän yllä 
mainitun algoritmin tuloksen.

algoritmi1[[nimi1, nimi2]] = stringdist(nimi1, 
nimi2, method="dl")

algoritmi2[[nimi1, nimi2]] = 1 - algoritmi1[[nimi1, 
nimi2]] / max(nchar(nimi1), nchar(nimi2))

algoritmi3[[nimi1, nimi2]] = 
nchar(lcPrefix(c(nimi1, nimi2)))

algoritmi4[[nimi1, nimi2]] = 
nchar(lcSuffix(c(nimi1, nimi2)))

Kaikki analyysit tehtiin R Statistics versio 
3.6.1 tilasto-ohjelmistolla käyttäen stringdist 
pakettia (van der Loo, 2014). Tutkimuksessa 
kirjoitettiin skripti, joka latasi Fimean ylläpitä-
män lääkerekisterin Fimean internet-sivuilta. 
Tämän jälkeen skripti laski jokaisen lääkepa-
rin nimien samankaltaisuuden käyttämällä yllä 
kuvattua neljää algoritmia: eroavaisuus kirjai-
missa, suhteellinen samankaltaisuus, yhteiset 
alkukirjaimet jayhteiset loppukirjaimet. Lisäksi 
LASA-lääkkeitä kartoitettiin viidennen yhdis-
tetyn algoritmin avulla, joka huomioi nimien 
suhteellisen samankaltaisuuden ja yhteis-
ten alkukirjainten lukumäärän. Lääkerekisteri 
pitää sisällään 4 146 eri valmistetta (kauppani-
meä), joten kaikkien mahdollisten erilaisten 
lääkeparien lukumäärä on 8 592 585. Tämän-
kokoisen aineiston kartoitus ilman laskenta-
työkalua olisi mahdoton tehtävä.

Lääkevalikoima
Tutkimuksessa käytettiin Fimean ylläpitämää 
lääkerekisteriä. Lääkevalmisteiden perusrekis-
teri on Fimean ylläpitämä rekisteri myyntilu-
vallisista lääkkeistä ja määräaikaista erityis-
lupavalmisteista (Fimea, Lääkerekisteri). Lää-
kerekisteri pitää sisällään 4 146 eri valmistetta 
(kauppanimeä). Lääkevalmisteiden perusre-
kisteri sisältää lääkkeen tunniste-, luokittelu-, 
lääkeaine- ja pakkaustietojen lisäksi tarvitta-
vat koodistot, kuten määräämisehto-, ATC-, 

Johdanto
Look Alike, Sound Alike (LASA) -lääkkeet 
ovat lääkkeitä, joilla on riski mennä sekaisin 
keskenään samankaltaisesta lääkepakkauk-
sen ulkoasusta tai lääkkeen kauppanimestä 
johtuen (Schepel ja Kuitunen 2020). Lääke-
viranomainen arvioi lääkevalmisteen kaup-
panimen ja ulkopakkauksen ulkoasun osana 
myyntilupaprosessia. Lääkevalmisteen nimen 
tulee olla selvästi erotettavissa muista kau-
pallisista lääkevalmisteista niin puheessa 
kuin kirjoituksessa (Fimea 2019). Pääsääntöi-
sesti erotettavuus edellyttää vähintään kol-
men kirjaimen eroa toisen myyntiluvallisen 
valmisteen nimeen verrattuna (Kankkunen ja 
Laakso 2019). Lääkkeiden myyntilupaprosessi 
ei poista riittävästi lääkkeiden samankaltai-
suuksia, koska merkittävä osa lääkityspoikkea-
mista johtuu LASA-lääkkeistä (Laatikainen ym. 
2018). Jotkut lääkevalmisteet saavat yhteisen 
myyntiluvan koko EU-alueelle. Tällöin valmis-
teen nimen täytyy olla hyväksyttävissä kaikissa 
jäsenmaissa (Kankkunen ja Laakso 2019). 

LASA-lääkkeiden sekaantumisen estämi-
seksi on monia erilaisia keinoja. Millään yksit-
täisellä toimenpiteellä sekaantumisen riskiä 
ei kuitenkaan voida kokonaan poistaa. Lääki-
tysturvallisuuden kannalta LASA-lääkeparien 
sekoittumiseen pitäisi puuttua ennaltaehkäise-
västi. Tällä hetkellä terveydenhuollon ammat-
tilaiset pystyvät kuitenkin useimmiten reagoi-
maan LASA-pareihin vasta sekaantumisen jo 
tapahduttua. Sattuneista sekaannuksista yri-
tetään ottaa oppia ja sekaisin menneet tuot-
teet voidaan esimerkiksi varastoida erillään 
toisistaan tai varastointimerkinnöin voidaan 
korostaa tuotteiden erilaisuutta (Laatikai-
nen ym. 2018, Schepel 2019, Schepel ja Kuitu-
nen 2020). Potilaiden lääkehoidossa kuitenkin 
tapahtuu LASA-lääkkeiden sekaantumisia, ja 
pahimmissa tapauksissa lääkkeiden sekaan-
tuminen on saattanut vaarantaa useamman 
potilaan turvallisuuden (Laatikainen ym. 2016). 

Eräs erinomainen tapa on kartoittaa sairaa-
lan lääkevalikoimassa olevat LASA-lääkkeet ja 
niistä aiheutuvat riskit (Laatikainen ym. 2018). 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa kartoitet-
tiin 31 yksikön lääkevalikoimat mahdollisten 
LASA-lääkkeiden osalta ja toteutettiin lisäksi 
62 henkilöhaastattelua LASA-lääkkeistä (Laa-
tikainen ym. 2018). Helsingin yliopistollisessa 

sairaalassa kartoitettiin ja arvioitiin yhden äly-
lääkekaapin valikoiman lääkkeet (488 kpl) ja 
niistä tunnistettiin mahdolliset LASA-lääkkeet 
(Ruutiainen ym. 2021). Sairaaloiden lääkeva-
likoimat vaihtuvat kuitenkin hankintakausit-
tain ja uusia lääkevalmisteita tulee koko ajan 
markkinoille, joten uudet LASA-lääkkeet tulisi 
tunnistaa säännöllisesti. LASA-lääkkeiden kar-
toittaminen manuaalisesti säännöllisin ajoin 
on kovin työlästä, joten LASA-lääkkeitä tun-
nistava laskentatyökalu olisi yksi keino keven-
tää työmäärää. Laskentatyökalun avulla voisi 
toteuttaa osastokohtaisen LASA-lääkkeiden 
tunnistuksen ja havaitut LASA-riskilääkkeet 
voisi päivittää osastojen lääkehoitosuunnitel-
miin vuosittain.

Data-analytiikan avulla voitaisiin kehittää 
laskentatyökalu, jonka avulla voitaisiin tunnis-
taa mahdolliset LASA-lääkkeet jo etukäteen, 
ennen kuin lääkkeistä on aiheutunut merkittä-
vää vaaraa potilasturvallisuudelle. LASA-lääk-
keiden tunnistaminen on kohdennettava Suo-
messa markkinoilla oleviin lääkkeisiin, koska 
kansainväliset LASA-lääkelistat tai menetel-
mät eivät sovi suoraan Suomessa markkinoilla 
olevien lääkkeiden seulontaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
kehittää laskentatyökalu, joka pystyisi tunnis-
tamaan korkean riskin Sound Alike -lääkepa-
rit Fimean ylläpitämän lääkerekisterin lääkkei-
den joukosta valmistenimiin perustuen. Kirjal-
lisuushaun perusteella aiemmin ei ole julkaistu 
suomalaista tutkimusta, jossa olisi systemaat-
tisesti tarkasteltu kaikkia mahdollisia lääkkeitä 
LASA-ilmiön varalta algoritmien avulla. Työ-
kalun rakentamiseen käytettiin erilaisia algo-
ritmeja, jotka mittasivat matemaattisesti kah-
den lääkenimen välistä etäisyyttä. Tämän tut-
kimuksen hypoteesin mukaan mitä pienempi 
etäisyys kahden lääkenimen välillä on, sitä 
suurempi on riski niiden sekoittumiselle. Tut-
kimuksen laskentatyökalulla oli lisäksi tarkoi-
tus tuottaa lista kaikista korkean riskin Sound 
Alike -lääkepareista.

Laskentatyökalun toimivuuden ja soveltu-
vuuden varmistamiseen tarvitaan tietoja tun-
netuista ja havaituista LASA-lääkkeistä, joilla 
tiedetään olevan sekaantumisen riski. Suoma-
laisen kirjallisuushaun perusteella tunnistet-
tuja LASA-lääkepareja on kymmenittäin, osa 
on samannäköisyyteen (samankaltainen pak-
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lääkemuoto- ja säilytysastiakoodiston (Fimea, 
Lääkerekisteri).

LASA-lääkeparit laskentatyökalun 
toimivuuden osoittamiseen
LASA-lääkeparit kerättiin suomalaisista jul-
kaisuista, koska tutkimuksessa keskityt-
tiin Suomessa markkinoilla oleviin lääkkei-
siin. Taulukossa 1 on listattu tunnettuja LASA-
lääkkeitä. Suurin osa listatuista lääkkeistä on 
samannimisyyteen (samalta kuulostavia tai 
samankaltainen kauppanimi, Sound Alike) 
perustuvia nimipareja, kuten Ketesse ja Keta-
nest sekä Peratsin ja Persantin. Taulukossa 1 on 
myös samalta kuulostavia ja samalta näyttäviä 
lääkepareja, kuten Solu-cortef ja Solu-medrol 
sekä Opamox ja Ormox. Lisäksi Taulukossa 1 
on mukana samalta näyttävä (samankaltai-
nen pakkaus, look alike) lääkepari Thyroxin ja 
Tenox. Näille Taulukon 1 lääkepareille laskettiin 
samankaltaisuus käyttäen neljää menetelmissä 
kuvattua algoritmia. Tässä tutkimuksessa kes-
kityttiin samannimisten (Sound Alike) lääkkei-
den seulontaan.

Tulokset
LASA-laskentatyökalun 
algoritmin validointi
Taulukossa 1 on listattu tunnettuja LASA-lääk-
keitä, joista suurin osa on samannimisyyteen 
(samalta kuulostavia tai samankaltainen kaup-
panimi, Sound Alike) perustuvia nimipareja. 
Näille lääkepareille laskettiin samankaltai-
suus käyttäen neljää menetelmissä kuvattua 
algoritmia: eroavaisuus kirjaimissa eli Dame-
rau-Levenshtein etäisyys (sarake 1), suh-
teellinen samankaltaisuus eli sanojen pituu-
della jaettu Damerau-Levenshtein etäisyys 
(sarake 2), yhteisten alkukirjainten (sarake 3) 
ja yhteisten loppukirjainten lukumäärä (sarake 
4). Merkittävällä osalla lääkepareista (45/50, 
90 %) suhteellinen samankaltaisuus oli suuri, 
vähintään 37 %. Lisäksi suurella osalla lää-
kepareista (39/50, 78 %) oli vähintään kaksi 
yhteistä alkukirjainta. Näiden havaintojen 
perusteella määriteltiin lisäksi viides yhdistetty 
algoritmi (sarake 5), joka merkitsi korkean ris-
kin lääkepareiksi nimet, joiden suhteellinen 
samankaltaisuus oli vähintään 37 % tai yhtei-

siä alkukirjaimia oli vähintään kaksi. Yhdis-
tetty algoritmi merkitsi korkean riskin lääke-
pariksi kaikki taulukon lääkeparit yhtä lukuun 
ottamatta (49 / 50, 98 %) antaen algoritmin 
sensitiivisyydeksi 98 %. Algoritmi siis tunnisti 
listatun lääkeparin korkean riskin lääkepariksi 
98 % todennäköisyydellä. Algoritmi ei merkin-
nyt yhtä lääkeparia (1 / 50, 2 %) korkean riskin 
lääkepariksi (diformin ja metforem). Suhteel-
lisen samankaltaisuuden reunaehdon vaihta-
minen esimerkiksi arvoon 35 %, 40 % tai 45 
% tuotti hyvin samankaltaisia tuloksia. Algo-
ritmin kykyä tunnistaa matalan riskin LASA-
pareja, eli algoritmin spesifisyyttä, ei selvitetty 
tässä tutkimuksessa, sillä suomalaisessa kir-
jallisuudessa ei ole raportoitu matalan riskin 
LASA-pareja.

Fimean ylläpitämän lääkerekisterin 
LASA-lääkeparien arviointitulokset
Fimean ylläpitämä lääkerekisteri pitää sisäl-
lään 4  146 eri valmistetta (kauppanimeä), 
joten kaikkien mahdollisten erilaisten lääke-
parien lukumäärä on 8 592 585. Tämänkokoi-
sen aineiston kartoitus ilman laskentatyökalua 
olisi mahdoton tehtävä. Tutkimuksen skripti 
laski jokaisen lääkeparin nimien samankal-
taisuuden. Kaikkiaan 346 (0,004 % kaikista 
lääkepareista) lääkeparin eroavaisuus oli alle 
kolme kirjainta, 105 918 (1,2 %) lääkeparia oli 
vähintään 37 % suhteellisesti samankaltaisia, 
76 740 (0,9 %) lääkeparilla oli kaksi tai use-
ampi yhteistä alkukirjainta ja 139 165 (1,6 %) 
lääkeparilla oli kaksi tai useampi yhteistä lop-
pukirjainta. Kuva 1 havainnollistaa sitä, miten 
korkeamman riskin lääkeparit muodostavat 
pienen vähemmistön kaikista lääkepareista: 
suurin osa lääkepareista eroaa vähintään kaksi 
kirjainta ja on alle 37 % suhteellisesti saman-
kaltaisia. Viidennen eli yhdistetyn algoritmin 
mukaisia korkean riskin lääkepareja, joiden 
suhteellinen samankaltaisuus oli vähintään 
37 % tai yhteisiä alkukirjaimia oli vähintään 
kaksi, tunnistettiin lääkerekisteristä 166 428 
(1,9 %). Taulukossa 2 on listattu 50 satunnaista 
aiemmin raportoimatonta esimerkkiä, jotka 
ovat tässä tutkimuksessa kehitetyn yhdiste-
tyn algoritmin mukaan korkean riskin lääke-
pareja, joiden eroavaisuus nimien kirjaimissa 
on alle kolme ja joilla on lisäksi suuri suhteel-
linen samankaltaisuus.

Taulukko 1. Kirjallisuudessa havaittuja ja tunnettuja LASA lääkepareja. Sarakkeisiin on laskettu seuraavat 
tiedot: Eroavaisuus kirjaimissa (1) eli Damerau-Levenshtein etäisyys, suhteellinen samankaltaisuus (2) 
eli sanojen pituudella jaettu Damerau-Levenshtein etäisyys, yhteisten alkukirjainten (3) sekä yhteisten 
loppukirjainten lukumäärä (4) ja korkean riskin lääkeparit (5), joiden suhteellinen samankaltaisuus oli 
vähintään 37 % tai yhteisiä alkukirjaimia oli vähintään kaksi. 

Ensimmäinen 
lääkenimi 

amloratio

cardiol

cefuroxime

cefuroxime

ceftriaxone

diformin

diformin

metformin

dobuject

dopamiini

gabrion

glucosamin

holoxan

humalog

ketesse

lidocain

losartan

neurontin

opamox

panadol

plavix

pedea

peratsin

rivatril

spiresis

solu-cortef

tenox

Toinen 
lääkenimi

atorvaratio

cardace

ceftriaxone

ceftazimide

ceftazimide

metformin

metforem

metforem

dopmin

dobutamiini

caprilon

glucophage

sendoxan

humulin

ketanest

bicain

lovastatin

neulactil

ormox

panacod

pradaxa

peyona

persantin

risolid

spesicor

solu-medrol

thyroxin

Eroavai- 
suus kirjai-
missa 
(1)

5

3

5

6

6

3

6

3

6

3

3

5

4

3

4

3

4

4

2

2

4

3

3

5

5

6

5

Suhteellinen
saman-
kaltaisuus 
(2)

55 %

57 %

55 %

45 %

45 %

67 %

25 %

67 %

25 %

73 %

63 %

50 %

50 %

57 %

50 %

62 %

60 %

56 %

67 %

71 %

43 %

50 %

67 %

37 %

37 %

45 %

37 %

Yhteisiä
alku-
kirjaimia 
(3)

1

4

3

3

4

0

0

6

2

2

0

5

0

3

3

0

2

3

1

4

1

2

3

2

2

5

1

Yhteisiä
loppu-
kirjaimia 
(4)

5

0

1

1

1

6

0

0

0

6

2

0

4

0

0

4

1

0

3

0

0

1

2

0

0

0

0

Yhdistetty
algoritmi 
(5)

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

Viite

Laatikainen ym. 2016

Savikko ym. 2006

Laatikainen ym. 2016

Laatikainen ym. 2016

Laatikainen ym. 2016

Laatikainen ym. 2018

Laatikainen ym. 2018

Laatikainen ym. 2018

Schepel 2019

Laatikainen ym. 2016

Schepel 2019

Schepel 2019

Laatikainen ym. 2016

Schepel 2019

Schepel 2019

Laatikainen ym. 2018

Laatikainen ym. 2018

Laatikainen ym. 2018

Schepel 2019

Schepel 2019

Schepel 2019

Schepel 2019

Schepel 2019

Laatikainen ym. 2018

Savikko ym. 2006

Laatikainen ym. 2018

Schepel 2019
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trikozol

zyrtec

xalcom

aricept

azamun

atrovent

cipralex

digoxin

hydrea

ipramol

lipitor

litalgin

novomix

oxycontin

primaspan

xatral

mucomyst

kalsium

sertralin

trineurin

zyprexa

xalatan

azilect

azona

atrodual

ciproxin

diurex

hydrex

ipraxa

lipcut

linatil

novorapid

oxycodone, 
oxynorm, 
oxyratio

primperan

xarelto

mycostatin

kalium

serenase, 
seronil, 
seroxat

6

4

4

3

4

4

4

5

1

3

4

4

4

4–5

3

4

6

1

3–5

33 %

43 %

43 %

57 %

33 %

50 %

50 %

29 %

83 %

57 %

43 %

50 %

56 %

37–56 %

67 %

43 %

40 %

86 %

44–57 %

3

2

3

1

2

4

4

2

5

4

3

2

4

3–5

4

2

1

3

3–4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

0

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

riskipari

Schepel 2019

Schepel 2019

Schepel 2019

Vaasan SHP
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Kuva 1. Fimean ylläpitämän lääkerekisterin kaikkien lääkeparien suhteellisen samankaltaisuuden 
jakauma. Vain pieni osa lääkepareista on vähintään 37 % suhteellisesti samankaltaisia (merkitty  
”korkea riski” nuolella kuvaan).

Taulukko 2. Fimean ylläpitämästä lääkerekisteristä algoritmin mukaan tunnistettuja korkean riskin 
LASA-lääkepareja. Sarakkeisiin on laskettu seuraavat tiedot: eroavaisuus kirjaimissa (1) eli Damerau-
Levenshtein etäisyys, suhteellinen samankaltaisuus (2) eli sanojen pituudella jaettu Damerau-Levenshtein 
etäisyys, yhteisten alkukirjainten (3) sekä yhteisten loppukirjainten lukumäärä (4) ja korkean riskin 
lääkeparit (5), joiden suhteellinen samankaltaisuus oli vähintään 37 % tai yhteisiä alkukirjaimia oli 
vähintään kaksi.

Ensimmäinen 
lääkenimi 

alprox
amofil
bendamyl
cardiol
coaprovel
disperin
duodart
duokopt
emadine
esmeron
estradot
evicel
femilar
hydantin
indivina
kestox
letrolan
lidocard
lopacut
losarstad
mirena
nasonex
neuramin
oftastad
optiray
ormox
ovestin
oxamin
pantyson
picorion
picorion
prednison
propral
resilar
resolor
rizastad
serdolect
sotacor
spirix
stella
symbicort
testogel
topimax
treposa
treposa
trimopan
venorion
ventavis
zolmistad
zyllt

Toinen 
lääkenimi 

alprolix
accofil
benadryl
aridol
aprovel
differin
duocort
duocort
betadine
elmiron
estracyt
elidel
femar
hycamtin
divina
deslox
lecrolyn
lidocain
lipcut
fosastad
mircera
casodex
diuramin
fosastad
optipar
dormix
avastin
axumin
panteston
liporion
pegorion
prednisolon
prograf
femilar
resilar
revastad
erdopect
softacort
spiriva
stelara
sibicort
estrogel
toilax
precosa
terrosa
timosan
pegorion
vectavir
zolestad
zolt

Eroavaisuus
kirjaimissa 
(1)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Suhteellinen
samankaltaisuus  
(2)

75 %
71 %
75 %
71 %
78 %
75 %
71 %
71 %
75 %
71 %
75 %
67 %
71 %
75 %
75 %
67 %
75 %
75 %
71 %
78 %
71 %
71 %
75 %
75 %
71 %
67 %
71 %
67 %
78 %
75 %
75 %
82 %
71 %
71 %
71 %
75 %
78 %
78 %
71 %
71 %
78 %
75 %
71 %
71 %
71 %
75 %
75 %
75 %
78 %
60 %

Yhteisiä
alkukirjaimia  
(3)

5
1
3
0
0
2
3
3
0
1
5
1
3
2
0
0
2
6
1
0
3
0
0
0
4
0
0
0
4
0
1
8
3
0
3
1
0
2
5
4
1
0
2
0
1
1
0
2
3
1

Yhteisiä
loppukirjaimia 
(4)

1
4
2
2
7
4
2
1
5
3
1
2
2
3
6
2
1
0
3
4
1
2
6
5
0
1
4
3
2
5
5
2
0
4
1
5
3
0
0
1
6
4
2
3
3
2
5
0
4
2

Yhdistetty
algoritmi 
(5)

riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
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riskipari
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riskipari
riskipari
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riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari
riskipari

 

Korkea riski

105 918 (1,2 %) lääkeparia
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 Pohdinta 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 
Fimean ylläpitämästä lääkerekisteristä löytyy 
merkittävä määrä (346kpl) Sound Alike -lää-
kepareja, joiden nimet eroavat alle 3 kirjainta. 
Kuitenkin lääkeviranomaisen mukaan ero-
tettavuus edellyttää vähintään kolmen kirjai-
men eroa toisen myyntiluvallisen valmisteen 
nimeen verrattuna. Lääkeviranomaiset voisi-
vatkin hyödyntää tämän tutkimuksen lasken-
tatyökalua osana myyntilupaprosessin nimi-
tarkastusta, jotta voitaisiin ehkäistä hyvin 
samankaltaisten lääkenimien käyttö. Lääkete-
ollisuus voisi myös hyödyntää tutkimuksessa 
tehtyä laskentatyökalua uusien markkinoille 
tulevien lääkevalmisteiden nimien muodos-
tamisessa.

Algoritmin ja laskentatyökalun validointi 
tunnetuilla LASA-pareilla osoitti toimivuuden, 
koska merkittävällä osalla tunnetuista lääke-
pareista (45/50, 90 %) suhteellinen saman-
kaltaisuus oli suuri, vähintään 37 %. Yhdis-
tetty algoritmi merkitsi korkean riskin lääke-
pariksi kaikki taulukon lääkeparit yhtä lukuun 
ottamatta (49 / 50, 98 %) antaen algoritmin 
sensitiivisyydeksi 98 %, mitä voidaan pitää 
hyvin korkeana. Laskentatyökalu ei merkin-
nyt yhtä lääkeparia (1 / 50, 2 %) korkean riskin 
lääkepariksi (diformin ja metforem). Nimien 
samankaltaisuus oli niillä vain 25 %, ja siitä 
huolimatta kirjallisuudessa ne on mainittu 
LASA-riskilääkkeinä. LASA-sekaantuminen 
voi liittyä näiden lääkkeiden samoihin käyt-
töindikaatioihin ja annostelutapoihin, vaikka 
nimien samankaltaisuus on vähäinen. Lisäksi 
löytyi suuri määrä lääkepareja (166 428 kpl, 
1,9 %), joiden suhteellinen samankaltaisuus 
oli vähintään 37 % (sama kuin validoinnissa 
havaittu) tai yhteisiä alkukirjaimia oli vähin-
tään kaksi. Algoritmin kykyä tunnistaa matalan 
riskin LASA-pareja eli algoritmin spesifisyyttä 
ei tässä tutkimuksessa selvitetty, sillä suoma-
laisessa kirjallisuudessa ei ole raportoitu mata-
lan riskin LASA-pareja. Algoritmin tuottamat 
mahdolliset väärät hälytykset teettävät lisätar-
kistuksia, mutta eivät vaaranna potilasturval-
lisuutta.

Työkalua voidaan hyödyntää terveyden-
huollossa ja työkalulla muodostettua esimer-
kinomaista 50 kpl LASA-lääkeparien listaa voi-

daan käyttää sellaisenaan tarkistuskäytäntöi-
hin ja riskilääkkeiden tunnistamiseen. Sairaa-
lat ja terveydenhuollon yksiköt voi tehdä tämän 
tutkimuksen laskentatyökalulla oman LASA-
lääkelistansa vuosittain tai lääkevalikoiman 
vaihtuessa hankintakausittain. LASA-lääk-
keiden kartoittaminen sairaalassa esimerkiksi 
haastattelemalla säännöllisin ajoin on kovin 
työlästä, joten tutkimuksessa kehitetty LASA-
lääkkeitä tunnistava laskentatyökalu nopeut-
taa ja keventää tunnistustyötä huomattavasti. 
Satakunnan sairaanhoitopiin käytössä oleva 
lääkevalikoima tullaan tarkastamaan kehitet-
tyä LASA-seulontatyökalua käyttäen ja havai-
tut LASA-riskilääkkeet tullaan päivittämään 
osastojen lääkehoitosuunnitelmiin lääkevali-
koiman muuttuessa. Sairaalan tai osaston käy-
tössä olevat lääkevalikoimat ovat suppeampia 
kuin tässä tutkimuksessa käytetty Fimean lää-
kerekisteri. Tunnistettavien lääkeparien luku-
määrä olisi pienempi sairaalan tai osaston lää-
kevalikoimista laskettaessa, mutta silti lasken-
tatyökalu helpottaisi havainnointia.

Uusien LASA-parien tunnistamisessa tulee 
huomioida lääkeparien tosiasiallinen sekaan-
tumisen riski, joka voi olla käytännössä pieni, 
koska joidenkin lääkeparien lääkkeenantotavat 
eroavat merkittävästi toisistaan, esimerkiksi 
Duokopt (silmänpaineen alentamiseen 5–10 ml 
tippapullo) ja Duocort (ihoinfektiot 20–100 g 
voidetuubi). Vaikka joidenkin uusien LASA-
parien antotavat eroavat toisistaan, voi lääk-
keiden määräämis- ja kirjaamisvaiheessa silti 
tapahtua sekaantumisia samannimisyydestä 
johtuen. Kaikki väärin kuullut ja sitten kirjatut 
lääkemääräykset voivat aiheuttaa LASA-lää-
kitysvirheitä. Uusien LASA-parien tunnista-
misprosessi voisi edetä seuraavasti: työkalulla 
havaitaan riskialttiit LASA-parit, sen jälkeen 
arvioidaan lääkkeenantotapa ja sekaantumi-
sen haitan kliininen merkitys.

Tämän tutkimuksen laskenta-aineistossa 
oli mukana lääkevalmisteet, joiden kauppanimi 
sisälsi vaikuttavan aineen nimen ja valmista-
jan nimen (esim. ibuprofeeni- ”lääkeyritys”). 
Moni niistä on LASA-lääkkeitä, mutta hait-
tariski on vähäinen, eivätkä ne nousseet nii-
den 346 LASA-parin joukkoon, jotka erosivat 
alle 3 kirjainta. Saman kauppanimen eri vah-
vuuksia ei tutkittu tässä tutkimuksessa, vaikka 
ovatkin nimien samankaltaisuuksista johtuen 

LASA-pareja keskenään. Tässä tutkimuksessa 
laskentatyökalun validointiin käytettiin kirjal-
lisuuden perusteella tunnistettuja 50 kappa-
letta LASA-pareja. Kansalliseen HaiPro-järjes-
telmään kirjatuista LASA-pareista voisi saada 
enemmän laskentamateriaalia laskentatyöka-
lun algoritmin kehittämiseen ja validointiin.

Laatikainen ym. (2019) totesivat, että uusia 
työkaluja tarvitaan lääkehaittojen ja -hoidon 
poikkeamien aktiiviseen ja reaaliaikaiseen 
seuraamiseen. Tässä tutkimuksessa kehitet-
tiin laskentatyökalu tunnistamaan LASA-lää-
kepareja Suomen myyntiluvallisista lääkkeistä. 
Euroopan unionin jäsenmaiden erilaiset kie-
lelliset ja lukemisen periaatteet esimerkiksi 
tavuttaminen ja ääntäminen voisivat osaltaan 
selittää erimaiden erilaisia lääkkeiden sekaan-
tumishavaintoja (tätä ei tutkittu tässä tutki-
muksessa). Siksi oli tärkeää, että tutkimus teh-
tiin suomalaisesta aineistosta käyttäen vali-
doinnissa Suomessa havaittuja LASA-pareja.

Jatkotutkimuksissa voisi hyödyntää 
kuvanäkötunnistusta, jolloin eri pakkauksien 
valokuvia verrattaisiin toisiinsa. Sillä lasken-
tatavalla voitaisiin tunnistaa merkittäviä LA-
pareja eli samannäköisyyteen (samankaltai-
nen pakkaus, Look Alike) perustuvia nimipa-
reja. Tulevaisuudessa työkalusta on tarkoi-
tus tehdä käyttäjäystävällinen versio, josta 
voi hakea yksittäisen lääkenimen avulla listan 
lääkkeistä, joilla on suuri riski sekaantua kysei-
sen lääkkeen kanssa. Listasta selviäisi myös, 
mitä sekoittumisesta mahdollisesti voisi seu-
rata. Tätä työkalua voitaisiin käyttää terve-
ydenhuollossa ennaltaehkäisemään LASA-
lääkkeiden sekaantumista ja sekaantumisesta 
aiheutuvia haittoja.

Johtopäätökset
Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä voi-
daan hyödyntää kirjallisuudessa mainittuja 
LASA-listauksia tai osastoilla voidaan tehdä 
hyödyllinen, mutta erittäin työläs LASA-lääk-
keiden kartoitusprosessi. Uusia valmisteita 
tulee kuitenkin vuosittain Suomen lääkemark-
kinoille, jolloin voi syntyä uusia LASA-lääke-
pareja. On tärkeää, että vakavia haittoja aihe-
uttavat uudet LASA-lääkeparit voidaan havaita 
ja tunnistaa hyvin varhaisessa vaiheessa ennen 
kuin ilmenee potilastapauksia. Tähän tunnis-

tamiseen tarvitaan helpottavia menetelmiä, 
kuten laskentatyökaluja nimien tai pakkaus-
kuvien tunnistamiseksi. Tässä tutkimuksessa 
kuvattu laskentatyökalu on hyödyllinen ja 
helposti käytettävissä eri sairaanhoitopiirien 
sairaaloissa ja sosiaalihuollon yksiköissä, sillä 
voidaan tarkistaa vuosittain käytössä oleva lää-
kevalikoima ja tulosten perusteella osastot voi-
vat kiinnittää huomiota korkean riskin LASA-
lääkepareihin.
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Summary
Developing a computational 
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Look Alike, Sound Alike (LASA) drugs are med-
ications that have a high risk of being con-
fused with one another due to having similar 
drug names or physical appearance. A signifi-
cant amount of medication errors is caused by 
LASA drugs. In this study, we developed a tool 
to identify high-risk LASA drug pairs from all 
the medications that are used in Finland. The 
tool was developed by using mathematical 
computational methods. The tool was veri-
fied and validated against previously reported 
high-risk LASA drugs found in the literature. 
A large amount of these previously reported 
drug pairs (45/50, 90%) had a high degree of 
relative similarity of 37% or higher. The com-
putational tool successfully identified all but 
one (49/50, 98%) of the previously reported 
drug pairs as high-risk, giving a 98% sensi-
tivity for the algorithm. The computational tool 
identified a significant amount of drug pairs 
(346) with names that differ less than 3 let-
ters in the Finnish medication register. Addi-
tionally, the tool identified a large amount of 
drug pairs (166 426, 1,9%) with relative simi-
larity of 37% or larger or having two or more 
common first letters. The computational tool 
developed in this study can be used to improve 
medication safety in healthcare. When the set 
of medications used in a hospital changes, 

possible new high-risk LASA drug pairs can be 
identified with the help of the tool. Guidelines 
for the storage and use of these newly identi-
fied high-risk drugs can then be formed. Thus, 
the tool developed in this study can be used 
in healthcare to prevent harmful medication 
errors caused by LASA drugs.

Keywords: LASA drugs, high-risk drugs,  
medication safety, data analysis,  
computational tool, hospital
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Kiitokset
Tutkimus on toteutettu erityisvastuualueelle 
myönnetyllä valtion tutkimusrahoituksella 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Kiitämme 
farmaseutti Jenni Kurkea tutkimussuunnitel-
man laadintaan osallistumisesta.
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Tiivistelmä

Johdanto: Sairaala- ja kliinisen farmasian palvelut laajentuvat nopeasti, ja farmasian ammatti-
laisten osaamista tarvitaan yhä useammin lääkehoitoprosessin eri vaiheissa sairaaloissa ja ter-
veyskeskuksissa Suomessa. Farmasian koulutusta tulee kehittää jatkuvasti vastaamaan työelä-
män tarpeisiin ja tarjoamaan valmistuville farmasisteille entistä monipuolisemmat valmiudet 
sairaalafarmasian tehtävissä työskentelyyn. Tutkimuksessa selvitettiin farmasian opiskelijoi-
den näkemyksiä: 1) heidän sairaalafarmasian osaamisestaan ja sen kehittymisestä farmaseutin 
koulutusohjelmassa ennen sairaala-apteekkiharjoittelua sekä 2) uuden sairaalafarmasiaan kes-
kittyvän verkko-opintojakson tarpeesta, sisällöstä sekä opetus- ja arviointimenetelmistä opin-
tojakson kehittämisen pohjaksi. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa 
strategiakaudella 2017–2020 alkanutta digiloikkahanketta.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin kahtena ryhmäkeskusteluna sairaala-apteekkihar-
joittelua opetussuunnitelmakaudella 2017–2020 suorittaneille Helsingin yliopiston farmaseutin 
koulutusohjelman opiskelijoille (n=6+6). Keskustelut rakentuivat osallistujien sairaalafarmasian 
osaamista ja aiheen opetusta käsittelevien teemojen sekä verkko-opintojakson alustavien suun-
nitelmien ympärille. Aineisto analysoitiin deduktiivisella ja induktiivisella sisällönanalyysilla. 

Tulokset: Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan farmasian koulutus oli 
tuottanut monenlaista sairaalafarmasiassa tarvittavaa osaamista ja erityisesti kliinisen osaa-
misensa he kokivat hyväksi. Osallistujat kokivat sairaalafarmasian toimintaympäristön kuiten-
kin melko vieraaksi harjoitteluun mennessään ja ymmärryksensä koulutuksen aikana opittujen 
taitojen yhteydestä käytännön työhön puutteelliseksi. Osallistujien raportoimat osaamistarpeet 
liittyivät kolmeen teemaan: 1) lääkehoito sairaalassa, 2) sairaala ja sairaala-apteekki toimin-
taympäristönä ja 3) farmasistin työtehtävät ja työssä tarvittavat taidot. Uudelta opintojaksolta 
osallistujat toivoivat kokonaiskäsitystä sairaalafarmasian eri osa-alueista sekä teoriaopetuksen 
sitomista tosielämän tilanteisiin ja käytännön työhön sairaalassa. Opetusmenetelmien toivot-
tiin mahdollistavan tarvittavien taitojen konkreettisen harjoittelun, opitun soveltamisen ja oman 
oppimisen seurannan. Osallistujat suhtautuivat positiivisesti verkko-opetukseen ja sen mahdol-
lisuuksiin luoda pedagogisesti mielekkäitä lähestymistapoja oppimiseen, mutta ilmaisivat eriä-
viä mielipiteitä verkko-opetukseen soveltuvista arviointimenetelmistä, kuten Moodle-tenttien 
ja ryhmätöiden hyödyntämisestä.

Johtopäätökset: Tutkimuksen perusteella farmasian opiskelijat kokevat farmasian koulutuksessa 
kehittyneen sairaalafarmasian osaamisensa jokseenkin puutteelliseksi ja uudelle sairaalafar-
masiaan keskittyvälle verkko-opintojaksolle on tarvetta. Opintojakson tulee huomioida lääke-
hoitoprosessin eri vaiheet, edistää niissä tarvittavan farmaseuttisen osaamisen kehittymistä ja 
aktivoida opiskelijoita teorian soveltamiseen käytäntöön monipuolisia verkko-opetuksen mene-
telmiä hyödyntäen. 
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ennen apteekkiharjoittelua sairaalassa sekä 2) 
uuden Lääkehoitoprosessi sairaalassa -verkko-
opintojakson tarpeesta, sisällöstä sekä opetus- 
ja arviointimenetelmistä opintojakson kehittä-
misen pohjaksi. Tavoitteena on kehittää tut-
kimukseen ja hyviin käytänteisiin pohjautuva 
opintojakso syventämään farmaseutin ja pro-
viisorin koulutusohjelmissa kehittyvää osaa-
mista sekä käyttää samaa sisältöä perehdytys-
materiaalina sairaala-apteekkiin harjoitteluun 
meneville ja sinne työllistyville farmasisteille. 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen konteksti
Helsingin yliopistossa aloitettiin strategiakau-
della 2017–2020 opetuksen toteutuksen digi-
loikka, jonka on tarkoitus tukea digitalisaation 
hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa 
pedagogisesti mielekkäällä tavalla (Helsingin 
yliopisto 2016, Helsingin yliopisto 2021). Farma-
sian digiloikassa kehitetään valinnainen Lääke-
hoitoprosessi sairaalassa -verkko-opintojakso. 

Johdanto
Sairaala- ja kliinisen farmasian palvelut laa-
jenevat nopeasti suomalaisissa sairaaloissa ja 
terveyskeskuksissa (Ryynänen ym. 2013, Har-
tikainen ym. 2014, Aronpuro 2017), jolloin yhä 
useammat farmasian ammattilaiset (jatkossa 
farmasistit) työllistyvät kliinisen farmasian ja 
lääkehuollon tehtäviin sairaaloihin. Sairaala-
farmasia on laaja kokonaisuus, johon kuuluu 
esimerkiksi lääkkeiden valmistaminen, käyt-
tökuntoon saattaminen ja toimittaminen, lää-
keneuvonta, lääke- ja lääkitysturvallisuuden 
kehittäminen, lääkityslistojen ajantasaista-
minen, lääkityksen tarkistukset ja lääkehoidon 
arvioinnit. Lisäksi farmasistien kliinistä osaa-
mista tarvitaan lääkehoidon laadun varmista-
misessa potilaan lääkehoitoprosessin eri vai-
heissa (Valkonen ym. 2014). Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palveluita uudistettaessa tavoit-
teeksi on asetettu laajentaa farmasian osaamista 
ja tehtäviä logististen tehtävien lisäksi kliinisen 
farmasian suuntaan (Torniainen 2018). 

Sairaala- ja kliinisen farmasian palveluiden 
laajeneminen sekä lääkehoitojen ja teknologian 
kehittyminen tuovat haasteita farmasian kou-
lutuksen kehittämiseen (Lapinjoki 2014, Suo-
men Farmasialiitto 2018). Valmistuvilla farma-
sisteilla tulee olla edellytykset toimia monia-
mmatillisessa yhteistyössä terveydenhuollossa 
ja lääkehoitoprosessin eri vaiheissa (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2011, Ryynänen ym. 2013, 
Suomen Farmasialiitto 2018). Koulutusohjel-
mauudistusten yhteydessä farmasian koulu-
tusta on kehitetty työelämän tarpeita vastaa-
vaksi koulutusyksiköiden ja työelämäsidosryh-
mien yhteistyöllä (Ryynänen ym. 2013, Lapin-
joki 2014, Katajavuori ym. 2017, Hirvonen ym. 
2019). Sairaalafarmasian sisältöjä on integroitu 
Helsingin yliopiston farmasian tutkinnoissa 
useisiin opintojaksoihin tutkintorakenteiden 
alusta loppuun. Lisäksi puolet farmaseutin tut-
kintoon kuuluvasta puolen vuoden apteekki-
harjoittelujaksosta voidaan suorittaa sairaala-
apteekissa. Siitä huolimatta opiskelijat ja sai-
raalassa työskentelevät farmasistit kokevat 
koulutuksen painottuvan avoapteekkityöhön 
(Tiiro 2005, Suomen Farmasialiitto 2018). Kou-
lutusta tulee edelleen kehittää sidosryhmiltä 
ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella 
tarjoamaan paremmat valmiudet työskente-
lyyn sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. 

Digiteknologia tarjoaa mahdollisuuksia 
opetuksen kehittämiseen ja oppimisen edistä-
miseen. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus (VR) 
-teknologia helpottaa tiedon sisäistämistä, 
kun tietoa voidaan tutkia lukemisen lisäksi 
muillakin tavoin ja opetussisältöjä voidaan 
viedä lähemmäs työelämäkontekstia simu-
loimalla esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä 
(Makransky ym. 2019, Wu ym. 2019). Helsingin 
yliopistossa verkko-opetusta ja digiteknologiaa 
on hyödynnetty aktiivisemmin 2000-luvun 
alusta lähtien Verkko-opetuksen laatu -hank-
keen myötä (Löfström ym. 2010). Yhteisöllisen 
tiedon tuottaminen ja vuorovaikutuksellisten 
työkalujen hyödyntäminen opetuksessa yleis-
tyvät vauhdilla. Tarve digitaalisille opetusme-
netelmille on kasvanut vuonna 2020 alkaneesta 
koronapandemiatilanteesta johtuen (Salminen 
ym. 2020). Aiemmin toteutetuista farmasian 
verkko-opintojaksoista ja digitaalisten opetus-
menetelmien hyödyntämisestä farmasian kou-
lutuksessa ei ole julkaistua kansallista tutki-
mustietoa. Kansainvälisesti on tutkittu esimer-
kiksi monimuoto-opetuksen soveltuvuutta ja 
vaikutuksia farmakoterapian ja kliinisten tai-
tojen (Crouch 2009, Hitch ym. 2013, Woodruff 
ym. 2014, McLaughlin ym. 2015), asiakaskes-
keisen viestinnän (Hess ym. 2016), farmakoki-
netiikan (Edginton ja Holbrook 2010), monia-
mmatillisen yhteistyön (Persky ja Dupuis 2014, 
Collins ym. 2017), lääkelaskennan (Hitch ym. 
2013, Harrap ym. 2016) sekä lääkeinformaation 
ja tieteellisen tiedon kriittisen arvioinnin oppi-
miseen (Lapidus ym. 2012, Suda ym. 2013). Vai-
kutukset oppimiseen ovat tutkimuksissa olleet 
pääsääntöisesti myönteisiä.

Opetuksen kehittämistä varten tarvitaan 
tutkimustietoa farmasian opiskelijoiden näke-
myksistä heidän sairaala- ja kliinisen farma-
sian osaamistarpeistaan sekä digiteknologian 
opetuskäytöstä. Farmasian opiskelijoiden 
kokemuksia osaamisestaan on tutkittu kan-
sainvälisesti (Kairuz ym. 2010, Mak ym. 2013, 
James ja Cole 2016), mutta kansallisella tasolla 
tutkimustieto painottuu työelämässä olevien 
farmasistien näkemyksiin työssä tarvittavasta 
osaamisesta (Virkkunen 2008, Ryynänen ym. 
2013). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tut-
kia opiskelijoiden näkemyksiä: 1) heidän sai-
raalafarmasian osaamisestaan ja sen kehit-
tymisestä farmaseutin koulutusohjelmassa 

Kuva 1. Lääkehoitoprosessi sairaalassa -verkko-opintojakson moduulien aihealueet ja opetusmenetelmät. 
Aihealueita tarkastellaan erityisesti sairaala-apteekin ja farmasian ammattilaisen näkökulmasta. 
*Lääketurvallisuus tarkoittaa lääkevalmisteen turvallisuutta ja lääkitysturvallisuus lääkehoidon 
turvallisuutta.  
** Virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR) voidaan määritellä keinotekoisena, vuorovaikutteisena ja 
kolmiulotteisena tietokonesimuloituna ympäristönä (Sanastokeskus TSK ry 2017). 
***Konstruktiivinen linjakkuus tarkoittaa opetuksen sekä opetus- ja arviointimenetelmien suunnittelua 
ennalta määriteltyjen osaamistavoitteiden pohjalta siten, että ne tukevat opiskelijan aktiivista oppimista 
ja haluttujen osaamistavoitteiden saavuttamista (Biggs ja Tang 2011). 
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sairaalan lääkehoitoprosessikaaviota (Linden-
Lahti, julkaisematon tiedonanto 2019) ja opin-
tojakson suunnitelmaa. Keskustelua herättä-
viksi stimulusmateriaaleiksi laadittiin moduu-
likohtaiset käsikirjoitukset hyödyntäen sai-
raala-apteekkiharjoittelun työkirjaa (Helsingin 
yliopisto, farmasian tiedekunta 2019) ja farma-
sian tiedekunnan ja HUS Apteekin sairaalafar-
masian asiantuntijoiden näkemyksiä. Stimu-
lusmateriaalina esitettiin myös interaktiivinen 
360°-virtuaaliapteekki ja jälkimmäisessä ryh-
mäkeskustelussa videomateriaalia VR-tekno-
logiasta (Farmasian VR-opetuspeli 2019).

 Osallistujien rekrytointi ja  
keskusteluiden toteutus
Osallistujat (n=12) rekrytoitiin sähköpostitse. 
Kaikki tutkimushetkellä Helsingin ja Uuden-
maan alueella sairaala-apteekkiharjoitte-
lua suorittaneet 2. ja 3. vuosikurssin opiske-
lijat osallistuivat tutkimukseen. Osallistujille 
lähetettiin ennen ryhmäkeskusteluja saatekirje 
sekä taustatietolomake, jolla selvitettiin far-
masian opintojen aloitusvuotta, peruskoulun 
jälkeen suoritettuja opintoja sekä suoritettuja 

sairaalafarmasiaan liittyviä valinnaisia opin-
tojaksoja. 

Ryhmäkeskustelut järjestettiin kasvotus-
ten ja ne nauhoitettiin. Yksi osallistuja osallis-
tui ensimmäiseen ryhmäkeskusteluun Skype-
videopuheluyhteydellä. Paikalla olleista tutki-
joista toinen fasilitoi keskustelua (SV) ja toi-
nen kirjoitti muistiinpanoja (ensimmäisessä 
ryhmäkeskustelussa IN ja toisessa AN). Kes-
kustelut etenivät keskustelurungon (Kuva 2) 
mukaisesti. 

Aineiston analyysi
Ryhmäkeskustelut litteroitiin peruslitteroinnin 
tason mukaisesti puhekieltä noudattaen jättäen 
pois täytesanat, äännähdykset ja kesken jää-
neet tavut (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
2017). Aineisto analysoitiin keskustelurungon 
teemoittain (Kuva 2) deduktiivisella ja induk-
tiivisella sisällönanalyysilla (Elo ja Köngäs ym. 
2008, Elo ym. 2014, Bennett ym. 2018, Tuomi ja 
Sarajärvi 2018) tutkijan (AN) toimesta. Aineis-
tosta nostettiin ensin teemoihin liittyviä sisältöjä 
deduktiivisesti. Teemojen alle nostetuista sisäl-
löistä muodostettiin redusoiden, ryhmitellen ja 

Helsingin yliopistossa tutkinto-opetus 
suunnitellaan tukemaan opiskelijakeskeistä ja 
syväsuuntaista oppimista (Helsingin yliopisto 
2006). Taustafilosofiana on Biggsin (1996) 
konstruktiivisen linjakkuuden (construc-
tive alignment) malli, jossa opiskelija raken-
taa aktiivisesti tietoa aiemmin opitun varaan. 
Linjakkaan opetuksen suunnittelu perustuu 
osaamistavoitteiden määrittelyyn, ja sisällöt 
sekä opetus- ja arviointimenetelmät valitaan 
tukemaan näitä tavoitteita (Helsingin yliopisto 
2006). Linjakkuus huomioidaan Lääkehoito-
prosessi sairaalassa -opintojakson suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Opintojakso koostuu 
sairaalafarmasian osa-alueita käsittelevistä 
moduuleista (Kuva 1). Sisältö rakentuu yhteis-
työssä HUS Apteekin kanssa.

 

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin kahtena ryhmäkeskuste-
luna (Mäntyranta ja Kaila 2008) Helsingin yli-
opiston farmasian opiskelijoille, jotka suorit-
tivat opetussuunnitelmakaudella 2017–2020 
farmaseutin tutkintoon kuuluvaa apteekki-
harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaala-
apteekeissa. Ryhmäkeskusteluilla pyrittiin 
ymmärtämään sairaala-apteekissa työsken-
nelleiden opiskelijoiden kokemuksia ja näke-
myksiä tutkimuksen aihepiireistä (Kuva 2).

Keskustelurunko ja stimulusmateriaali
Farmasian tiedekunnan digiloikkahankkeessa 
opettajat laativat ryhmäkeskustelurungon, 
joka sisälsi verkko-opintojakson kannalta kes-
keisiä teemoja ja kysymyksiä (Kuva 2). Ryhmä-
keskustelurungon laadinnassa hyödynnettiin 

Kuva 2. Farmasian opiskelijoiden (n=6+6) ryhmäkeskusteluiden pääteemat ja kulku. Vapaamuotoisella 
keskustelulla harjoittelukokemuksista pyrittiin luomaan miellyttävä keskusteluilmapiiri (Kylmä 
ja Juvakka 2007). *Interaktiivinen 360°- virtuaaliapteekki oli kuvattu avoapteekissa. Samanlaista 
toteutusta oli suunniteltu sairaalakontekstiin uudelle opintojaksolle ja siitä haluttiin kuulla opiskelijoiden 
näkemyksiä. 

Taulukko 1. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) taustatiedot. 

*Valinnaisia opintojaksoja, joiden osallistujat kokivat liittyneen sairaalafarmasiaan. 
**Muilla ammatillisilla ja korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan farmasian opintojen lisäksi 
peruskoulun jälkeen suoritettuja toisen ja kolmannen asteen opintoja tai tutkintoja (muu kuin lukio 
tai ylioppilastutkinto). Osallistujalla saattoi olla taustalla useita ammatillisia tai korkeakouluopintoja. 
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koissairaanhoidossa käytettävät lääkeaineet ja 
hoidettavat sairaudet olivat osallistujille osin 
vieraita ennen harjoittelua. Molemmissa ryh-
missä keskusteltiin puutteellisesta osaamisesta 
tulkita ja hyödyntää potilaiden laboratoriotu-
loksia lääkehoitojen seurannassa.

”Kun lääkityksen ajantasaistamisia tehtiin ja 
katsottiin labra-arvoja, niin ei mulla ollut käy-
tännössä mitään hajua niistä. Mitä ne lyhenteet 
ja viitearvot varsinkin on.” [O11]

Osallistujat kokivat sairaalan ja sairaala-
apteekin toimintaympäristön hahmottamisen 
haastavaksi ja harjoittelua edeltäneen pohja-
tietonsa sairaalafarmasiasta puutteelliseksi. 
Osaamistarpeiksi esitettiin sairaala-apteekin 
tehtävät ja rooli sairaalan toiminnassa. Kes-
kustelua heräsi myös perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon eroavaisuuksista hoi-
don toteutuksessa. Terveydenhuollon rakenne 
sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon eroavaisuudet konkretisoituivat osal-
listujille vasta harjoittelussa.

”…jossain ykkösvuoden pakollisilla kursseilla 
on käyty erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon portaita. Täällä vasta avautui, että mitä 
se tarkoittaa.” [O12]

”Oli kuin olisi mennyt ensimmäiseen harjoit-
teluun. Ei mitään rajapintaa, että mitä odottaa. Se 
oli niin erilainen maailma.” [O8]

Sairaalafarmasistin rooli lääketiedon välit-
täjänä muille ammattiryhmille oli osallistujille 
uutta. Moniammatillinen yhteistyö tunnistet-
tiin oleelliseksi osaksi sairaalatyötä, ja lisä-
työkaluja ja rohkaisua kaivattiinkin yhteistyön 
rakentamiseen sekä ammatilliseen kehittymi-

seen. Osallistujien mielestä moniammatillinen 
yhteistyö jo opintovaiheessa helpottaisi siirty-
mistä sairaalatyöhön. 

Keskustelu farmasistin työtehtävistä ja tar-
vittavasta osaamisesta liittyi yleisimmin asep-
tiseen työskentelyyn, lääkkeenvalmistukseen 
ja lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen. 
Lääkeaineiden farmakodynamiikka oli tuttua, 
mutta tietotarpeita liittyi lääkeaineen kemial-
lisfysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten liukoi-
suuteen ja sakkautumiseen sekä lääkevalmis-
teen osalta esimerkiksi säilyvyyteen ja murs-
kaamiseen lääkkeenantoa varten. 

”Mulla oli alkuun, kun meni osastolle, niin 
tyhmä olo siitä, ettei ole koskaan edes ajatellut 
mitään nenämahaletkua, tai saako jotain lää-
kettä murskata. Ei ole koskaan ollut edes mielessä 
se ajatus, että sellaista tietoa ja ymmärrystä voisi 
tarvita jossain vaiheessa.” [O9]

Osallistujat yllättyivät sairaalafarmaseut-
tien työn logistisuudesta. Farmasian opetuk-
sessa keskitytään osallistujien mukaan kliini-
seen farmasiaan, vaikka työtehtäviin kuuluu 
myös varastonhoitoa, lääketilausten keräilyä 
ja toimittamista. Lisäksi osallistujat kaipasivat 
lisävalmiuksia tiedonhakuun sairaalassa käy-
tettävistä tietokannoista ja potilastietojärjes-
telmistä.

 
Farmasian opiskelijoiden toiveet  
Lääkehoitoprosessi sairaalassa  
-opintojaksolle
Osallistujat toivoivat opintojakson tarjoavan 
laajan kuvan sairaalafarmasian osa-alueista 
sekä valmiudet tietotaidon soveltamiseen ja 

abstrahoiden ala- ja yläteemoja induktiivisesti. 
Analyysia jatkettiin kvantifioimalla eli laske-
malla, kuinka monta kertaa sama aihe tuotiin 
esiin keskusteluissa eri yhteyksissä tai eri osal-
listujien toimesta kunkin keskusteluaiheen pai-
noarvon arvioimiseksi (Tuomi ja Sarajärvi 2018). 

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimuksessa noudatettiin hyviä eettisiä ja 
tieteellisiä toimintatapoja (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2019). Osallistujat ja tutki-
jat allekirjoittivat informoidun suostumuksen 
vapaaehtoiseen tutkimukseen osallistumisesta. 
Osallistujilla oli oikeus keskeyttää tutkimus 
milloin tahansa. Aineistoa käsiteltiin luotta-
muksellisesti ja anonyymisti. 

Tulokset
Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farma-
sian opiskelijoiden (n=6+6) taustatiedot on 
koottu Taulukkoon 1. 

Farmasian opiskelijoiden sairaala- 
farmasian osaaminen ennen  
harjoittelujaksoa
Farmasian opetuksen koettiin yleisimmin tar-
jonneen valmiuksia eritasoisten lääkehoidon 
arviointien tekemiseen, lääkehoidon ongel-
mien tunnistamiseen sekä potilaan kohtaa-
miseen, kliiniseen haastatteluun ja lääkeneu-
vontaan (Kuva 3). Taidot tunnistettiin tärkeiksi 
sairaalafarmasian kliinisissä tehtävissä. Osal-
listujat kertoivat käsittäneensä sairaalafarma-
sian yhteiskunnallisen merkityksen ja toimin-
nan olevan pitkälti lakien ja säädösten ohjaa-
maa. Keskustelua heräsi myös lääketurva-
työhön ja lääkitysturvallisuuteen liittyvästä 
osaamisesta. Osallistujat olivat tutustuneet 
opinnoissaan sairaalassa käytettävään vaara-
tapahtumien ilmoitusjärjestelmään (HaiPro) 
ja tunsivat näköisnimisiin lääkkeisiin liittyviä 
haasteita. Farmasian opinnot olivat antaneet 
valmiuksia lääkkeenvalmistukseen sekä kriit-
tiseen tietolähteiden käyttöön. Yksi osallistuja 
kertoi suorittaneensa aiemmin muita sosiaali- 
ja terveydenhuoltoalan opintoja ja koki niiden 
helpottaneen sairaalapuoleen suuntautumista. 
Toinen osallistuja oli suorittanut valinnaisen 
lääkkeenvalmistuksen opintojakson ja koki 
lisätiedot hyödyllisiksi. 

Osallistujat kertoivat kokeneensa lääkkeen-
valmistuksen ja aseptisen työskentelyn ope-
tussisällöt epäolennaisina ja irrallisina ennen 
sairaala-apteekkiharjoittelua, koska eivät 
olleet ymmärtäneet opitun yhteyttä käytän-
nön työhön. Yhteys oivallettiin vasta sairaala-
apteekkiharjoittelussa. 

” …onko ollut joitain sellaisia kursseja, jotka 
on olleet suoraan hyödyllisiä, niin Lääkevalmiste 
2. Siellä oikeasti tehtiin aika samalla tavalla, 
kuin miten siellä lääkevalmistuksessa saatettiin 
tehdä. Mutta sitä ei tuotu mitenkään esiin. Mulla 
oli sellainen käsitys, että siellä ollaan siksi, että 
tämä nyt on tällainen hyvä yleistaito, tai hyvä 
ymmärtää miten näitä tehdään, mutta ei tulla 
missään oikeasti tarvitsemaan. Paitsi sitten kun 
meni tuonne lääkevalmistukseen, tajusi että jot-
kut oikeasti tekee tätä.” [O9]

Suuri osa osallistujista koki haastavaksi 
hyödyntää opinnoissa kehittynyttä lääkehoi-
don arvioinnin teoriasaamista sairaalaympä-
ristössä. He arvioivat tämän johtuvan siitä, että 
osastolääkitys voi poiketa potilaan peruslää-
kityksestä, johon ei välttämättä oteta sairaa-
lassa kantaa. 

”Se LHA-tehtävä, mikä meillä oli, oli tavallaan 
hyvä, mutta yksi farmaseutti sanoi suoraan, että 
me ollaan kirurgisella osastolla. Ei täällä kirurgi 
tule ottamaan kantaa hoitavan lääkärin asiaan. 
Siinä vasta konkretisoitui, että me ollaan täällä 
erikoissairaanhoidon puolella.” [O12]

 
Farmasian opiskelijoiden osaamistarpeet 
sairaalafarmasiasta
Osallistujien osaamistarpeet liittyivät: 1) lää-
kehoitoon sairaalassa, 2) sairaalan ja sairaala-
apteekin toimintaympäristöön ja 3) farmasis-
tin työtehtäviin ja työssä tarvittaviin taitoihin 
(Kuva 4). 

Lääkehoitoja koskevat osaamistarpeet liit-
tyivät yleisimmin lääkkeenantoon. Erityisesti 
keskusteltiin laskimonsisäisestä annostelusta 
sekä hoidollisten erityispiirteiden, kuten nie-
lemisvaikeuden, huomioinnista. Osallistujat 
kaipasivat lisävalmiuksia lääkkeen antoaikojen 
määrittämiseen sekä lisätietoja nenämaha- ja 
PEG-letkujen käytöstä lääkkeenannossa. Yksi 
osallistuja kuvasi farmasian koulutuksen puut-
teeksi farmakologian opetuksen keskittymi-
sen tyypillisimmin avoapteekista toimitetta-
viin lääkkeisiin. Sairaalan lääkevalikoima, eri-

Kuva 3. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) näkemyksiä siitä, 
mitä sairaalafarmasiaan liittyvää osaamista heille on kertynyt opintojen aikana ennen sairaala-
apteekkiharjoittelua. Esiin nousseet aiheet esitetään suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka usein ne 
toistuivat keskusteluissa. Useammin kuin kahdesti esiin nousseet aiheet on lihavoitu. 
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moniammatilliseen yhteistyöhön (Kuva 5). 
Vaikka osallistujat tunnistivat sairaalafarma-
sian kehittyvän kliinisempään suuntaan, he 
pitivät tärkeänä, että oppijalle rakentuu käsitys 
myös sairaala-apteekin logistisista työtehtä-
vistä, sairaalan ja sairaala-apteekin taloudesta 
sekä lääkevalikoiman kilpailutuksen periaat-
teista. 

”Ihan hyvä nähdä se realistinen puoli, ettei 
se ole koko ajan sitä, että ollaan tekemässä suu-
ria [lääkitys]muutoksia niille potilaille, vaan myös 
sitä perus [työnkuvaa]. Hoidetaan varastoa ja huo-
lehditaan, että osastolla on kaikki lääkkeet.” [O7] 

Moduulien opetussisällöt
Lääkehoitoprosessia sairaalassa (Moduuli 1) 
tulisi tarkastella huomioiden terveydenhuol-
lon rakenne, potilaskohtaiset erot sekä far-
masistien osaaminen ja vastuualueet (Kuva 5). 
Moduulissa toivottiin käsiteltävän erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon eroavai-
suuksia ja niiden vaikutusta lääkehoitoproses-
siin. Opiskelijoiden tulisi tutustua lääkehoidon 
toteutukseen vaikuttaviin hoidollisiin erityis-
piirteisiin sekä erikoissairaanhoidossa hoidet-
taviin kokonaisuuksiin, kuten elinsiirtoihin ja 
syöpiin. Opetussisältöjä toivottiin lääkkeiden 

antoajankohtien määrittämisestä, annostelu-
reiteistä ja lääkemuodoista lääkitysturvallisuus 
huomioiden. 

”Lääkehoitoja on niin paljon, yhtä monta 
kuin potilaita. Kaikilla eri sairaudet ja eri lääk-
keet. Lääkehoitoprosessikin muuttuu potilaasta 
riippuen.” [O4]

Kliinisen farmasian taitoina (Moduuli 2) 
toivottiin käsiteltävän tiedonhakua, tietotaidon 
soveltamista ja laboratorioarvojen hyödyntä-
mistä sairaalassa. Osallistujat korostivat tie-
donhankinnan sairaalassa eroavan tiedonha-
usta avoapteekissa ja hyvien tiedonhakutaito-
jen edistävän tehokasta työskentelyä. Potilaan 
tietosuoja ja käsiteltävien tietojen luottamuk-
sellisuus koettiin tärkeiksi, samoin potilaan 
haastattelun ja kohtaamisen tekniikat. Taitoja 
tarvitaan tukemaan toimintavalmiuksia tilan-
teissa, joissa potilas on esimerkiksi aggressii-
vinen tai kykenemätön antamaan lääkitystie-
tojaan. 

Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että lääke-
valmistuksen ja aseptiikan sisällöt (Moduuli 3) 
herättelevät opiskelijoiden ”aseptista omaa-
tuntoa”, perehdyttävät lääkkeenvalmistukseen 
sairaalassa ja mahdollistavat lääkkeenvalmis-
tuksen aseptisten työskentelytapojen harjoit-

Kuva 4. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) kokemuksia 
sairaalafarmasian osaamistarpeistaan. Aiheet on esitetty suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka 
usein ne toistuivat keskusteluissa. Useammin kuin kahdesti mainitut aiheet on lihavoitu. 

Kuva 5. Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden farmasian opiskelijoiden (n=6+6) näkemyksiä 
Lääkehoitoprosessi sairaalassa -verkko-opintojakson opetussisällöistä sekä opetus- ja 
arviointimenetelmistä teemoiteltuna. 
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masian tiedot ja taidot ovat perusosaamista, 
jota farmasistit tarvitsevat työssään muuttu-
vassa toimintaympäristössä niin avoaptee-
keissa kuin sairaaloissa. Sairaaloissa osasto-
farmasian rooli kasvaa ja farmasistit osallis-
tuvat enenevästi potilaiden hoitoon kliinisten 
palveluiden kautta, joita ovat esimerkiksi lääk-
keiden käytön ohjaus ja neuvonta potilaille ja 
hoitohenkilökunnalle, lääkärinkierroille osal-
listuminen, potilaiden lääkitysten ajantasais-
taminen ja lääkehoitojen arviointi (mm. EAHP 
2014, Aronpuro 2017, Kuitunen ym. 2017). 

Muutokset toimintaympäristössä on huo-
mioitu Helsingin yliopiston farmasian tiede-
kunnan farmaseutin koulutusohjelmauudis-
tuksessa, jonka mukainen opetus aloitettiin 
vuonna 2014. Koulutukseen sisällytettiin lää-
kehoidon arviointi (LHA) -opinnot, jotka vas-
taavat Apteekkien ammatillisen edistämisen 
(AATE) -työryhmän määrittelemiä lääkehoi-
don arvioinnin osaamistavoitteita (Haapo-
niemi ym. 2017). Opetuksessa hyödynnetään 
enemmän ja järjestelmällisemmin potilasta-
pauksia ja kliinisessä työssä tärkeitä lääketie-
tokantoja ja riskienarviointityökaluja (Airak-
sinen 2017).

Tässä tutkimuksessa farmasian koulu-
tuksen koettiin painottuvan avoapteekkikon-
tekstiin, mikä on raportoitu aiemminkin (Tiiro 
2005, Suomen Farmasialiitto 2018). Osallistu-
jat kaipasivat lisätietoa lääkehoidon arvioin-
tien toteuttamisesta sairaalaympäristössä, 
jossa lääkehoidot ovat usein erilaisia kuin avo-
hoidossa, sekä lääkkeenvalmistuksesta, lääk-
keiden käyttökuntoon saattamisesta ja lääke-
logistiikasta, koska nämä tehtävät ovat edel-
leen  sairaalafarmasian ydintä.  Logistiikan 
osaamistarpeet suuntautuvat tulevaisuudessa 
entistä vahvemmin digiteknologiaan, kun sai-
raaloiden lääkelogistiikkaa ja -varastointia 
automatisoidaan ja lääkehoitoprosessia säh-
köistetään (Niiranen 2017). 

Koulutusohjelmissa tulee tehdä näkyväm-
mäksi opintojaksoilla käsiteltäviä  sairaala-
farmasian sisältöjä ja koulutusta tulee suun-
nata niille sairaalafarmasian osa-alueille, 
joissa opiskelijoilla on työelämän osaamis-
tarpeita. Sairaalafarmasian näkyvyyttä voi-
daan vahvistaa lisäämällä opintojaksojen teh-
täviin sairaalafarmasian keskeisiä lääkehoitoja 
ja -muotoja sisältäviä esimerkkejä ja potilas-

tapauksia. Parenteraalisia, erityisesti injek-
tiona tai infuusiona annettavia lääkkeitä, käy-
tetään sairaaloissa yleisemmin kuin avohoi-
dossa. Osallistujat kokivat, ettei niitä käsitellä 
riittävästi opinnoissa ennen harjoittelua. Tämä 
on ilmennyt aiemmissakin opiskelijoille ja työ-
elämässä oleville farmasisteille tehdyissä kou-
lutustarvekartoituksissa. Parenteraaliset lääk-
keet ja niiden käyttökuntoon saattaminen ovat 
tärkeitä osaamisalueita myös siksi, että laski-
monsisäisessä lääkehoidossa lääkityspoikkea-
mia tapahtuu useammin kuin muita antoreit-
tejä käytettäessä (Al-Jeraisy ym. 2011, West-
brook 2011, Keers ym. 2013). Lääkityspoikkea-
mien seuraukset ovat myös muita lääkemuotoja 
useammin vakavia (Westbrook 2011). Sairaa-
lafarmasistien olisi hallittava hyvin nämä lää-
kehoidot, niihin liittyvät lääkehoitoprosessit 
ja riskit turvallisen lääkehoidon edistämiseksi. 

Osallistujat  tunnistivat  moniammatilli-
sen yhteistyön tärkeäksi  sairaalaympäris-
tössä, mutta kokivat, ettei heillä ollut riittävää 
osaamista yhteistyön rakentamiseen. Monia-
mmatillisuuden sisällyttämistä farmasian 
opintoihin on kannatettu aiemminkin (Ryy-
nänen ym. 2013, Lillsunde ym. 2015, Suomen 
Farmasialiitto 2018). Terveydenhuoltoalojen 
opiskelijoiden  opintojen aikainen yhteistyö 
edistää oppimista ja yhteistyötä myös työelä-
mässä (Simko ym. 2017, Sanko ym. 2020). Se 
voi myös edistää käsityksen muodostumista 
terveydenhuollon rakenteesta ja tarjota työka-
luja moniammatilliseen yhteistyöhön. Verkko-
opetus voi helpottaa koulutusalojen yhteistyön 
ja yhteisten opintojaksojen toteutusta, kun 
opetuksen ja opiskelun aika- ja paikkasidon-
naisuus vähenee. Tämä on aiemmissa tutki-
muksissa todettu haasteeksi moniammatillisen 
koulutuksen toteutukselle (Lillsunde ym. 2015).

Uuden opintojakson sisältö sekä 
opetus- ja arviointimenetelmät
Opintojakson sisältösuunnitelma sai myön-
teistä palautetta ja vastasi opiskelijoiden har-
joittelun aikana tunnistamia osaamistar-
peita. Opintojaksolta toivottiin käytännönlä-
heisyyttä ja kontekstisidonnaisuutta konkre-
tisoimaan opetussisältöjen merkitystä, sillä 
yhtenä keskeisenä haasteena nykyisessä ope-
tuksessa koettiin opittujen tietojen ja taito-
jen irrallisuus sekä se, ettei niitä aina osattu 

telun. Moduulin toivottiin liittävän aiemmilla 
lääkkeenvalmistuksen laboratorio-opinto-
jaksoilla opitut tietotaidot sairaalaympäris-
töön. Ravintoliuokset ja niiden käyttökuntoon 
saattaminen olivat vieras aihe, johon toivot-
tiin tutustuttavan. Lisäksi toivottiin perehdy-
tystä lääkeaineen ominaisuuksien ja yhteenso-
pivuuksien huomioimisesta lääkkeenannossa. 

Opetus- ja arviointimenetelmät  
verkko-opintojaksolla 
Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että opinto-
jaksolla kehittyy realistinen kuva sairaalafar-
masiasta ja farmasistien työstä, minkä kehit-
tymistä edistäisivät sairaalafarmasistien pitä-
mät luennot (Kuva 5). Toimintaympäristön 
ymmärtämistä ja moniammatillisessa yhteis-
työssä toimimista tukisi opintojen aikainen 
vuorovaikutus muiden terveydenhuoltoalojen 
opiskelijoiden kanssa. Osaamista edistäviksi 
opetusmenetelmiksi ehdotettiin tiedonhaun 
tehtäviä, esitelmien ja koulutusten pitoa ver-
taisopiskelijoille sekä oman oppimisen seu-
rannan mahdollistavia välitehtäviä luennoista 
ja 360°-kuviin upotettuja tehtäviä. 360°- ja 
VR-ympäristöt saivat kiitosta aktiivisen ja 
konkreettisen oppimisen mahdollistami-
sesta. Osallistujat suhtautuivat myönteisesti 
teknologian hyödyntämiseen, vaikka esitti-
vät myös epäilyksiä VR-teknologian käyttö-
mahdollisuuksista suuren osallistujamäärän 
opintojaksolla. 

Verkkomuotoisen toteutuksen rinnalla 
nähtiin tärkeäksi mahdollisuus työssä tar-
vittavien taitojen harjoitteluun. Osallistujat 
ehdottivat lähiopetuspäivää yliopistolla lääk-
keenvalmistuksen ja aseptiikan työskentely-
tapoihin ja -välineisiin tutustumiseen sekä 
tutustumiskäyntiä sairaalaan edistämään toi-
mintaympäristön hahmottamista ja oppimista. 
360°- ja VR-ympäristöt voisivat tarjota hyvän 
alustan myös sairaalan tiloihin tutustumiseen. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin hyödyntää erilaisia 
opetusvideoita. Lääkehoitoprosessiin liittyviä 
sisältöjä voitaisiin puolestaan opiskella käy-
tännön esimerkkien ja potilastapausten kautta.

”Pääsisi sisään [sairaalamaailmaan], kun 
näkee konkreettisesti. Se on tosi hyvä juttu mun 
mielestä. Ainakin sulautumisen kannalta. Ettei 
mene sinne osastolle, ja ole, että ’Apua, missä mä 
olen?” [O8]

”Voisi olla vaikka joku tapaus potilaasta, jossa 
on kerrottu lyhyt tarina potilaasta ja sen lääkityk-
sestä. Pitää bongata, että mitä kaikkea voi mennä 
pieleen. Voisi olla hauskaa!” [O1]

Verkko-opintojakson arviointimenetel-
mäksi toivottiin perinteisen kirjallisen ten-
tin sijaan muita arviointimenetelmiä (Kuva 5). 
Ensimmäisessä ryhmässä esitettiin toiveita 
opitun reflektointia ja soveltamista vaativista 
kirjoitustehtävistä. Toisessa keskustelussa kir-
joitustehtävät arviointimenetelmänä eivät saa-
neet kannatusta, vaan niiden sijaan ehdotettiin 
kysymys-vastaus-tyyppisiä tehtäviä ja koko-
avaa ryhmäkeskustelua opintojakson päät-
teeksi. Osallistujat pohtivat kuitenkin ryhmä-
keskustelun järjestämisen käytännön haasteita 
ja toivoivat, ettei koko opintosuoritusta arvi-
oitaisi ryhmätyön pohjalta. Opintojakso voisi 
osallistujien mukaan koostua oman oppimisen 
seurannan mahdollistavista osasuorituksista 
ja arviointi pohjautua hyväksytty-hylätty-
asteikkoon. Monivalinta- ja Moodle-tenttei-
hin suhtauduttiin kriittisesti.

”Aseptisista töistä paras olisi pohdiskeleva 
kirjoitustehtävä, missä pitäisi pohdiskella itse, 
minkä takia tämä on tärkeätä. Pelkkä rasti ruu-
tuun Moodle-tentti ei toimi, koska kyllä kaikki 
osaa valita kyllä tai ei. Se olisi pohdiskeleva, syitä 
ja seurauksia.” [O2]

Pohdinta 
Tutkimuksessa ilmeni, että vaikka sairaala-
farmasian keskeisiä sisältöjä käsitellään eri 
opintojaksoilla farmasian koulutusohjelmissa, 
opiskelijat kaipaavat opittua yhteen vetävää ja 
asioita syvemmin käsittelevää opintojaksoa. 
Lisätietoa kaivataan erityisesti lääkkeenval-
mistuksesta, lääkehoidon arviointiproses-
sista sairaalakontekstissa ja moniammatilli-
sesta yhteistyöstä. Opetussisältöjen visuali-
soimisen ja niiden viemisen virtuaalityökalu-
jen avulla sairaalakontekstiin nähtiin voivan 
edistää oppimista. 

Opiskelijoiden osaaminen ja  
osaamistarpeet sairaalafarmasiasta 
Osallistujat kokivat saaneensa joitakin pohja-
tietoja sairaalafarmasiasta ennen harjoittelu-
aan. Erityisesti kliininen osaaminen koettiin 
hyväksi, mikä on tärkeää, sillä kliinisen far-
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yhdistää työhön sairaalassa. Teoriatiedon vah-
vempaa  yhdistämistä  käytännön tilantei-
siin on kaivattu farmasian opetukseen myös 
muissa maissa (Abdu-Aguye ym. 2019). Digi-
taaliset työkalut, kuten 360°-aineistot, vir-
tuaalimaailma  ja -potilaat, mahdollistaisi-
vat opittavan aineksen käytäntöön viemisen 
tehokkaasti isolle opiskelijajoukolle.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa, myös 
tässä tutkimuksessa osallistujat kokivat virtu-
aaliset oppimisympäristöt ja virtuaalipotilaat 
hyödyllisiksi ja toivoivat niitä opetukseen (Ber-
naitis ym. 2018, Babichenko ym. 2019, Darr ym. 
2019, Lean ym. 2020). Verkko-opetuksen ja 
digiteknologian on havaittu edistävän far-
maseuttisissa tehtävissä tarvittavien taitojen, 
kuten vuorovaikutustaitojen ja ongelmanrat-
kaisukyvyn, kehittymistä (Aburahma ja Moha-
med 2015, McLaughlin ym. 2015, McCoy ym. 
2016). Verkko-opetus tarjoaa pedagogisesti 
mielekkäitä, syväsuuntautunutta oppimista 
tukevia keinoja (Löfström ym. 2010), ja sitä 
on esitetty sisällytettäväksi kaikkeen tervey-
denhuollon koulutukseen tieteenalasta riip-
pumatta (Liu ym. 2016). Verkko-opetus tarjoaa 
välineitä vuorovaikutukseen opiskelijoiden 
kesken myös tiedekuntien välillä ja oppilai-
tosrajat ylittäen (Löfström ym. 2010). Vuoro-
vaikutuksellinen oppiminen lisää oppimisen 
mielekkyyttä, aktiivisuutta ja avoimuutta, ja 
opetussisällöt verkossa helpottavat aiemman 
tiedon yhdistämistä uuteen mahdollistamalla 
nopean siirtymisen opetussisältöjen välillä. 
VR-teknologia  voi  onnistuneesti toteutet-
tuna sitoa teoriatietoa käytäntöön (Löfström 
ym. 2010), mille on erityinen tarve tämän tut-
kimuksen perusteella. Kuvatut seikat tukevat 
verkko-opetuksen ja digiteknologian sisällyt-
tämistä farmasian koulutukseen laajemminkin.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus pohjautui ryhmäkeskusteluihin. 
Kohderyhmä tavoitettiin hyvin,  sillä tutki-
mukseen osallistuivat  kaikki Helsingin ja 
Uudenmaan sairaala-apteekeissa tutkimuk-
sen ajankohtana harjoittelussa olleet farma-
sian opiskelijat. Osallistujat olivat suorittaneet 
pääosan harjoittelustaan ennen ryhmäkeskus-
teluja, joten heillä oli näkemys sairaalafarma-
sian osaamistarpeista. He olivat Helsingin yli-
opiston opiskelijoita, joten tulokset eivät kuvaa 

kansallisesti ja yleistettävästi farmasian opis-
kelijoiden näkemyksiä. 

Yksi tutkija analysoi aineiston, mutta ryh-
mäkeskusteluihin osallistui kaksi tutkijaa, jotka 
reflektoivat toteutunutta heti ryhmäkeskuste-
lutilaisuuksien jälkeen keskusteluiden sisäl-
lön ollessa tuoreessa muistissa. Tutkimuksen 
luotettavuutta lisäsivät ryhmäkeskusteluti-
laisuuksissa toisen tutkijan tekemät muistiin-
panot ja tutkimusprosessin kirjaaminen auki 
(Amin ym. 2020). Tutkimuksen uskottavuutta 
sekä analyysin oikeellisuutta vahvistettiin kes-
kustelemalla aineistosta tehdyistä päätelmistä 
säännöllisesti tutkimusryhmässä (tutkijatrian-
gulaatio). 

Tulosten hyödyntäminen ja 
jatkotutkimukset 
Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty Lää-
kehoitoprosessi sairaalassa -opintojakson 
kehittämisessä. Tavoitteena on rakentaa jous-
tava ja digitaalisia opetusmenetelmiä hyödyn-
tävä verkko-opintokokonaisuus vastaamaan 
opiskelijoiden ja työelämän  edustajien  tar-
peita. Opintokokonaisuuden käyttöönoton jäl-
keen kerätään palautetta opintojakson suorit-
taneilta opiskelijoilta ja työelämän edustajilta 
kyselyllä opintokokonaisuuden jatkokehittä-
miseksi. Lisätutkimusta tarvitaan myös digi-
taalisten opetusmenetelmien ja työkalujen 
käytettävyydestä ja vaikutuksista oppimiseen.

Johtopäätökset 
Tutkimuksen perusteella farmasian opiskeli-
jat kokevat farmasian koulutuksessa kehitty-
neen sairaalafarmasian osaamisensa jokseen-
kin puutteelliseksi ja uudelle sairaalafarmasian 
verkko-opintojaksolle on tarvetta. Opiskelijoi-
den näkemysten perusteella opintojakson tulee 
tuottaa osaamista laajasti lääkehoitoprosessin 
eri vaiheista ja sisältää teorian soveltamista 
käytäntöön opiskelijoita aktivoivia verkko-
opetuksen menetelmiä hyödyntäen.
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Introduction 
Hospital and clinical pharmacy services are 
increasing rapidly in Finnish health care. Hos-
pital pharmacy sector is growing, and pharma-
ceutical knowledge is frequently used in dif-
ferent stages of the medication use process. 
Pharmacy education must be continuously 
developed to provide diverse competencies for 
graduating pharmacists working in the hos-
pital sector. This study aimed to investigate 
pharmacy students’ perspectives on: 1) their 
hospital pharmacy related competency, and its 
development during pharmacy studies and 2) 
the need, core-contents and preferred teach-

ing and assessment methods of the new hospi-
tal pharmacy course. This study is a part of the 
Digital Leap project at the University of Hel-
sinki Faculty of Pharmacy.

Materials and methods 
Two group discussions (n=6+6) were con-
ducted among pharmacy students enrolled 
in an internship in hospital pharmacies in 
Helsinki-Uusimaa area during the curricu-
lum period 2017–2020. The themes discus-
sed included: students’ competence in hospi-
tal pharmacy, hospital pharmacy teaching in 
the pharmacy curriculum, and students’ opi-
nion on the draft syllabus of the new course. 
Data was deductively and inductively analyzed.

Results 
The participating students (n=12) perceived 
that they had reached useful competencies 
during their pharmacy studies for working 
in the hospital. Especially, they self-asses-
sed their competence in clinical pharmacy as 
sufficient. However, they felt that they were 
unfamiliar with hospital pharmacy setting in 
general and missed the link between theory and 
practice. 

Reported competence needs included: 1) 
medication therapies in hospital settings, 2) 
hospital and hospital pharmacy as operatio-
nal environments, and 3) tasks and required 
competencies of hospital pharmacists. Partici-
pants agreed that the new course should cover 
the whole medication use process in hospital 
and provide a strong link between theory and 
practice via patient cases and examples from 
working life in hospitals. Interactive teach-
ing methods including possibility to learn by 
doing, apply theory into the practice and to 
self-assess own competence and its develop-
ment were preferred. Participants were positive 
about online learning and digital technologies 
being used to create pedagogically meaning-
ful learning strategies, but their opinions about 
the different type of assessment methods such 
as Moodle exams and group works varied.

Conclusions 
Based on this study, pharmacy students expe-
rience lack of competence in hospital pharmacy 
and there is a need for a new hospital phar-
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Tiivistelmä
Johdanto 
Muistisairauksiin liittyy muistin ja toimintakyvyn heikentymisen lisäksi neuropsykiatrisia oireita. 
Muistisairailla ihmisillä psyykenlääkkeiden käyttö on yleistä, ja heidän kaatumisriskinsä on 
kohonnut. Kaatumisriskiä lisäävät heikentynyt liikkumiskyky ja psyykelääkkeiden käyttö. Tämän 
väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia neuropsykiatristen oireiden yhteyksiä kaatumi-
siin, psyykelääkkeiden käyttöön ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun muistisairailla ihmisillä. 

Aineistot ja menetelmät 
Tutkimus koostui neljästä osatyöstä. Neuropsykiatristen oireiden yhteyksiä kaatumisiin tutkittiin 
kahdessa kohortissa: kotona asuvilla muistisairailla (osatyö I) ja pitkäaikaishoidon asukkailla, 
joilla oli todettu muistin heikentymää (osatyö IV). Osatyössä I tutkittiin myös pitkäaikaisen lii-
kuntaintervention vaikutuksia kaatumisriskiin kotona asuvilla muistisairailla ihmisillä, joilla oli 
neuropsykiatrisia oireita. Osatyö IV tutki, muokkaako psyykelääkkeiden käyttö neuropsykiat-
risten oireiden ja kaatumisten välistä yhteyttä. Osatyön III aiheena oli neuropsykiatristen oirei-
den ja terveyteen liittyvän elämänlaadun yhteys sekä muistisairauden vaikeusasteen vaikutukset 
tähän yhteyteen. Osatyössä II tutkittiin muutoksia psyykelääkkeiden ja opioidien käytössä sekä 
sedatiivisessa lääkekuormassa pitkäaikaishoidossa olevilla muistisairailla ja ei-muistisairailla 
ihmisillä 14 vuoden jaksolla. Mittareina käytettiin neuropsykiatrisissa oireissa NPI-kyselyä (Neu-
ropsychiatric Inventory), muistisairauden vaikeusasteessa CDR-luokitusta (Clinical Dementia 
Rating) ja terveyteen liittyvässä elämänlaadussa 15D-elämänlaatumittaria. Kaatumiset rekiste-
röitiin puolisoiden pitämiin kaatumispäiväkirjoihin (osatyö I) tai tiedot kaatumisista kerättiin 
potilastietojärjestelmästä (osatyö IV), seuranta kesti vuoden. Demografiset tiedot, diagnoosit ja 
lääkitystiedot kerättiin tutkittavien sairauskertomuksista. 

Tulokset 
Kaatumiset olivat yhteydessä neuropsykiatrisiin oireisiin (osatyöt I ja IV). Kaatumisten määrä kas-
voi lineaarisesti NPI pisteiden kanssa kontrolliryhmässä (osatyö I). Liikuntainterventioryhmässä 
vastaavaa kasvua ei tapahtunut. Kaatumisten ilmaantuvuusriski oli kurvilineaarisesti yhteydessä 
NPI pisteisiin pitkäaikaishoidossa asuvilla (osatyö IV). Psyykelääkkeiden käyttö ei muokannut 
kaatumisriskin ja neuropsykiatristen oireiden välistä yhteyttä. Neuropsykiatristen oireiden voi-
makkuus oli yhteydessä parempaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun (osatyö III). Tulos vai-
kutti olevan 15D-mittarin osa-alueiden perusteella yhteydessä parempaan toimintakykyyn ja 
energisyyteen. Seurantavuosien aikana psyykelääkkeiden käyttö väheni merkitsevästi vanhain-
kodeissa, mutta tehostetussa palveluasumisessa vastaavaa muutosta ei havaittu (osatyö II). Opi-
oidien käyttö kasvoi merkitsevästi molemmissa kohorteissa. Muistisairaat käyttivät kuitenkin 
vähemmän psyykelääkkeitä ja opioideja kuin ei-muistisairaat asukkaat.

Johtopäätökset 
Neuropsykiatriset oireet ovat riskitekijä kaatumisille. Liikuntaharjoittelu voi vähentää neuropsy-
kiatrisiin oireisiin yhdistyvää kaatumisriskiä. Sekä neuropsykiatristen oireiden että muistisai-
rauden vaikeusasteet vaikuttavat terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Keskushermostoon vai-
kuttavia väsyttäviä lääkkeitä käytetään yhä paljon pitkäaikaishoidossa. 

Avainsanat: Iäkkäät, muistisairaus, neuropsykiatriset oireet, NPI, psyykenlääkkeet, 
kaatumiset, elämänlaatu
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Ydinasiat
• Muistisairauksiin liittyvät neuropsykiatriset oireet  
ovat riskitekijä kaatumisille. Kaatumisriski kasvaa 
neuropsykiatristen oireiden lisääntyessä.
• Liikuntaharjoittelulla voidaan vähentää neuropsykiatrisiin  
oireisiin yhdistyvää kaatumisriskiä.
• Psyykenlääkkeiden käyttö ei muokannut neuropsykiatrisiin 
oireisiin yhdistyvää kaatumisriskiä.
• Psyykenlääkkeiden käyttö on vähentynyt 14 viimeisen  
vuoden aikana vanhainkodeissa, mutta ei tehostetussa 
palveluasumisessa Helsingissä. Vahvojen kipulääkkeiden  
käyttö on lisääntynyt pitkäaikaishoidossa.
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Iäkkäiden tapaturmista valtaosa aiheu-
tuu kaatumisista. Alttius kaatua lisääntyy, 
kun liikkuminen ja toimintakyky heikkenevät 
(Fernando ym. 2017). Kaatumisen taustalla on 
monesti useita eri tekijöitä. Aikaisemmista 
tutkimuksista tiedetään, että kaatumisriskiä 
lisäävät muun muassa heikentynyt liikkumis-
kyky ja psyykelääkkeiden käyttö (Fernando ym. 
2017). Muistisairautta sairastavilla on myös 
suurempi kaatumisriski kuin ei-muistisairailla 
(Muir ym. 2012). Pitkäaikaishoidossa asuvilla 
ikäihmisillä on muistisairaiden lisäksi useita 
muita sairauksista ja he ovat monilääkittyjä, 
mikä voi altistaa heitä kaatumisille (Kröpelin 
ym. 2013). 

Tutkimusten perusteella tiedetään siis, että 
sekä neuropsykiatriset oireet, psyykelääkkei-
den käyttö että kaatumiset ovat yleisiä muisti-
sairailla. Sen sijaan tutkimusnäyttö siitä, miten 
nämä tekijät ovat yhteydessä tai interaktiossa 
toisiinsa, on vähäistä (Kuva 2). Tutkimuksissa 
ei myöskään ole selvitetty, miten pitkäaikais-
hoidossa asuvien piirteet ovat muuttuneet 
ajassa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoit-
teena oli tutkia 1) neuropsykiatristen oirei-

den yhteyttä kaatumisiin, 2) selvittää muut-
taako pitkäaikainen säännöllinen liikunta 
neuropsykiatristen oireiden ja kaatumisten 
välistä yhteyttä, 3) muuttaako psyykelääkkei-
den käyttö neuropsykiatristen oireiden ja kaa-
tumisten välistä yhteyttä, 4) selvittää psyyke-
lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden käytön 
muutoksia pitkäaikaishoidossa Helsingissä vii-
meisten 14 vuoden aikana ja 5) hahmottaa neu-
ropsykiatristen oireiden ja terveyteen liittyvän 
elämänlaadun yhteyttä muistisairailla ihmisillä 
muistisairauden eri vaiheissa.

 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus sisälsi neljä osatyötä ja neljä suurta 
kohorttia (Taulukko 1). Osatyö I oli alaryh-
mäanalyysi satunnaistetusta kontrolloidusta 
FINALEX-tutkimuksesta (Pitkälä ym. 2013). 
Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki tutkit-
tavat, joiden puoliso oli täyttänyt NPI-kyse-
lyn (Neuropsychiatric Inventory) ja joiden seu-
ranta kesti vähintään 3 kuukautta (n=179). 

Osatyö II perustui Helsingin laitosvanhus-
ten ravitsemus- ja lääketutkimukseen. Tut-

Johdanto
Väestön ikääntyessä muistisairauteen sairastu-
vien henkilöiden määrä on voimakkaassa kas-
vussa. Muistisairausdiagnoosin saa maailman-
laajuisesti vuosittain 10 miljoonaa ihmistä; yksi 
joka kolmas sekunti (WHO 2019). Suomessa 
muistisairausdiagnoosin saa 40 ihmistä päivit-
täin, ja maassamme on arvioiden mukaan lähes 
200 000 muistisairautta sairastavaa henkilöä 
(Käypä hoito suositus, muistisairaudet 2017). 
Ennusteiden mukaan muistisairaiden määrä 
tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä, niin että 
maailmassa olisi silloin 152 miljoonaa muis-
tisairautta sairastavaa henkilöä (WHO, 2019). 

Muistisairaudet tunnetaan parhaiten muis-
tin heikentymisestä. Vähemmän on puhuttu 
muistisairauksien neuropsykiatrisista oireista, 
vaikka niitä esiintyy lähes kaikilla muisti-
sairauteen sairastuneilla jossakin vaiheessa 
sairautta (Steinberg ym. 2008). Tavallisim-
pia neuropsykiatrisia oireita ovat masennus, 
levottomuus, ahdistuneisuus, apatia ja näkö- 
tai kuuloharhat sekä harhaluulot (Lyketsos 
ym. 2002). Neuropsykiatriset oireet voidaan 
jaotella oireryvästymiin: apatia, psykoosioi-

reet, mielialaoireet ja hyperaktiivisuus (Aalten 
ym. 2007). Eri oireryvästymissä eri hoitokei-
not ovat tehokkaita (Kuva 1). Neuropsykiatriset 
oireet yhdistyvät heikompaan terveyteen liitty-
vään elämänlaatuun ja lisääntyneeseen pitkä-
aikaishoidon tarpeeseen (Wancata ym. 2003). 
Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että pit-
käaikaishoidon asukkaista yli 70 % on muis-
tisairaita ja he kärsivät usein (82–92 %) neu-
ropsykiatrisista oireista (Selbæk ym. 2013, Hel-
vik ym. 2018).

Psyykenlääkkeiden käyttö iäkkäillä on 
yleistä. Kotona asuvista iäkkäistä kolmannes ja 
ympärivuorokautisen hoidon asukkaista kaksi 
kolmannesta käyttää psyykenlääkettä (Jyrkkä 
ym. 2006, Taipale ym. 2014). Uni- ja rauhoitta-
vat lääkkeet ovat yleisimmin käytetty psyyken-
lääkkeiden ryhmä, seuraavina tulevat masen-
nuslääkkeet ja psykoosilääkkeet. Psyyken-
lääkkeiden varsinaisten käyttöaiheiden ohella 
niillä hoidetaan myös muistisairauksien neu-
ropsykiatrisia oireita, vaikka neuropsykiatrisen 
oireiden hoidon tulisi olla ensisijaisesti lääk-
keetöntä (Muistisairaudet, käypä hoito suosi-
tus, 2020).

Kuva 1. Muistisairauksien neuropsykiatristen oireiden lääkkeettömät ja lääkkeelliset 
hoitokeinot eri oireryvästymissä (Hölttä ym. 2019, Kales ym. 2019).

APATIA
Liikunta

Muistilääkkeet

PSYKOOSI
Omaishoitajien koulutus  

ja tukeminen

Psykoosilääkkeet

MIELIALA
Mielialaoireet

Liikunta
Musiikki-interventiot

Masennuslääkkeet 

HYPER- 
AKTIIVISUUS

Omaishoitajien koulutus ja 
tukeminen,  

musiikki-interventiot

Masennuslääkkeet,  
kipulääkkeet, 

psykoosilääkkeet

Monitekijäiset yksilöllisesti 
suunnitellut interventiot 

Kuva 2. Lähtökohta tutkimusasetelmalle ja tutkimuskysymyksien muodostamiselle. 
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kittavat koostuivat neljästä suuresta poikki-
leikkauskohortista. Tutkittavat olivat asuk-
kaita vanhainkodeissa vuosina 2003 (n=1987), 
2011 (n=1576) ja 2017 (n=791) ja tehostetussa 
palveluasumisessa vuosina 2007 (n=1377), 
2011(n=1586) ja 2017 (n=1752). 

Osatöiden III ja IV tutkittavat olivat satun-
naisotos kaikista yli 65-vuotiaista pitkäaikais-
hoidon asukkaista Helsingissä (n=532). 

Väitöskirjatutkimuksessa selvitin neu-
ropsykiatristen oireiden yhteyksiä kaatumisiin 
kahdessa eri kohortissa: kotona asuvilla Alz-
heimerin tautia sairastavilla ihmisillä (osatyö I) 
ja pitkäaikaishoidossa asuvilla ihmisillä, joilla 
oli muistin heikentymistä (osatyö IV). Selvitin 
myös, kuinka pitkäaikainen liikunta muok-
kaa kaatumisriskiä kotona asuvilla Alzheime-
rin tautia sairastavilla ihmisillä, joilla on neu-
ropsykiatrisia oireita (osatyö I), sekä muok-
kaako psyykelääkkeiden käyttö neuropsykiat-
risten oireiden ja kaatumisten välistä yhteyttä 
(osatyö IV). 

Osatyössä III tutkin neuropsykiatristen 
oireiden ja terveyteen liittyvän elämänlaadun 
yhteyttä ja sitä, kuinka muistisairauden vaike-
usaste on siihen yhteydessä. Osatyössä II tut-
kin psyykelääkkeiden, opioidien ja sedatiivi-
sen lääkekuorman muuttumista pitkäaikais-
hoidossa 14 vuoden seuranta-ajalla muistisai-
railla ja ei-muistisairailla.

Neuropsykiatrisia oireita selvitettiin NPI-
kyselyllä. Osatöissä III ja IV tutkittavat jaettiin 
kolmeen ryhmään neuropsykiatristen oirei-
den vaikeusasteen perusteella: ei merkitseviä 
oireita (NPI 0–3), lievä oirekuva (NPI 4–12), 
voimakas oirekuva (NPI >12). Neuropsykiatri-
sia oireita tarkasteltiin myös oireryvästymien 
perusteella. Oireet jaettiin neljään eri ryhmään 
oiretyypin perustella: apatia, psykoosioireet, 
mielialaoireet ja hyperaktiivisuus (Aalten ym. 
2007). Muistisairauden vaikeusastetta mitattiin 
CDR-luokituksella (Clinical Dementia Rating) 
(Hughes ym. 1982). Terveyteen liittyvää elä-
mänlaatua mitattiin 15D-mittarilla (Sintonen 
2001). Kaatumiset rekisteröitiin puolisoiden 
reaaliajassa pitämiin kaatumispäiväkirjoihin 
(osatyö I) tai seurantavuoden tiedot kaatumi-
sista kerättiin potilastietojärjestelmästä (osa-
työ IV). Tiedot tutkittavien pitkäaikaissairauk-
sista kerättiin sairauskertomuksista ja moni-
sairastavuutta kuvaamaan käytettiin Charl-

sonin comorbidity index -pisteytystä (CCI) 
(Charlson ym. 1987). Ravitsemustilaa selvi-
tettiin Mini Nutritional Assessment -kyselyllä 
(MNA) (Guigoz ym. 2002). Demografiset tie-
dot, diagnoosit ja säännöllisesti käytössä oleva 
lääkitys vahvistettiin sairaskertomustiedoista. 
Lääkkeet koodattiin käyttämällä WHO:n ATC-
koodeja (Anatomical Therapeutic Chemical 
Classification).

Tulokset
Neljän eri kohortin tutkittavien keski-ikä vaih-
teli välillä 78–84 vuotta (Taulukko 1). Pitkäai-
kaishoidon kohorttien tutkittavista suurin osa 
oli naisia (76–79 %), mutta FINALEX tutki-
muksessa, jossa yhtenä sisäänottokriteerinä 
oli, että tutkittava asui puolisonsa kanssa, nai-
sia oli 39 %. Tutkittavilla oli muistisairauden 
lisäksi useita muita pitkäaikaissairauksia ja 
monia pysyviä lääkityksiä. Säännöllisessä käy-
tössä oli keskimäärin 6,9–8,6 lääkettä. Muis-
tisairauden vaikeusaste oli lievin (CDR 0,5–2) 
kotona asuvilla (osatyö I) ja vähintään keski-
vaikea (CDR 2–3) pitkäaikaishoidon muistisai-
railla asukkailla (osatyöt II-IV). Uusimmassa 
kohortissa vuosilta 2018–2019 oli kaikkein 
eniten vaikea-asteista muistin heikentymää 
(CDR 3).

Kaatumiset olivat yhteydessä NPI:llä mitat-
tuihin neuropsykiatrisiin oireisiin (osatyö I ja 
IV). Osatyön I kontrolliryhmässä kaatumisten 
määrä kasvoi lineaarisesti NPI-pisteiden nous-
tessa. Kaatumisia oli 2,9 (95 %:n luottamus-
väli 2,4–3,4) henkilövuotta kohden. Liikun-
tainterventioon osallistuneilla vastaavaa kaa-
tumisten lisäystä ei tapahtunut. Kaatumisia oli 
interventioryhmässä 1,5 (95 %:n luottamus-
väli 1,3–1,7) henkilövuotta kohden. Osatyössä 
IV kaatumisten ilmaantuvuus oli kaareutuvasti 
eli kurvilineaarisesti yhteydessä NPI pisteisiin. 
Luokiteltuja NPI-pisteitä käytettäessä lieviin 
neuropsykiatrisiin oireisiin liittyi 1,6 (95 %:n 
luottamusväli 1,3–2,1) ja voimakkaisiin oirei-
siin 2,4 (95 %:n luottamusväli 1,9–3,1) kertai-
nen kaatumisriski verrattuna henkilöihin, joilla 
ei ollut neuropsykiatrisia oireita. Psyykelääk-
keiden käyttö ei muokannut kaatumisriskin ja 
neuropsykiatristen oireiden välistä yhteyttä. 
Neuropsykiatrisista oireryvästymistä psykoosi 
ja hyperaktiivisuus olivat yhteydessä kohon-

Taulukko 1. Tutkittavien kuvaus lähtötilanteessa eri kohorteissa.

Charlson Comorbidity Index (Charlson ym. 1987); Mini Nutritional Assessment (Guigoz ym. 2002); * CDR=Clinical Dementia Rating 
(Hughes ym. 1982), in nursing home and assisted living cohorts just CDR memory item was used; Psyykelääkkeisiin luettiin mukaan 
psykoosilääkkeet (N05A), masennuslääkkeet (N06A), rauhoittavat lääkkeet (N05B), unilääkkeet (N05C); muistilääkkeisiin luettiin 
mukaan antikoliiniesteraasi-estäjät (N06DA) ja/tai memantiini (N06DX01).

Muuttuja 

Väitöskirjatutkimuksen 
osatyö

Ikä, keskiarvo 

Naisia, % (n)

Charlson Comorbidity 
Index, keskiarvo 

Ei kykene liikkumaan 
itsenäisesti, % (n)

Mini Nutrional 
Assessment pisteet, 

% (n)

       >23,5 norm. 
ravitsemustila

         17–23,5 
virheravitsemuksen riski

         <17 virheravitsemus

CDR*, % (n)

     0,5–1

     2

     3

Säännöllisessä käytössä 
olevien lääkkeiden määrä, 
keskiarvo 

Psyykelääke 
käytössä, % (n)

Muistilääke 
käytössä, % (n)

Finalex 
2008-2010
n=179

I

78

38,5 (69)

2,6 

0 % (0,0)

27,4 % (49)

70,9 % (127)

1,7 % (3)

35,8 % (64)

50,8 % (91)

13,4 % (24)

6,9 

31,9 % (57)

97,5 % (175)

Vanhainkoti
2003-2017
n=4354

II

84

78,6 (3422)

2,1 

46,9 % (2042)

 27,1 % (1180)

 62,9 % (2739)

 9,9 % (431)

38,2 % (1663)

29,1 % (1267)

32,7 % (1424)

7,8 

68,1 % (2965)

22,6 % (984)

Tehostettu 
palveluasuminen
2007–2017
n=4715

II

84

75,7 (3567)

2,2

22,7 % (1273)

16,2 % (764)

63,5 % (2994)

20,3 % (957)

55,4 % (2612)

23,4 % (1103)

21,2 % (1000)

8,6 

65,6 % (3093)

39,3 % (1853) 

Pitkäaikaishoidon 
kohortti
2018–2019
n=532

III, IV 

84

79,7 (424)

2,1

57,5 % (306)

14,3 % (76)

66,7 % (355)

16,4 % (87)

9,3 % (49)

27,0 % (144)

63,7 % (339)

8,5

87,0 % (463)

43,3 % (230)
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lääkkeiden käyttö oireenmukaisena hoitona voi 
olla tarkoituksenmukaista. Tutkimuksessa ei 
valitettavasti kerätty tietoa lääkkeiden käyttö-
tarkoituksista. Lisäksi tutkimuksen aineiston 
muistisairaat käyttivät vähemmän opioideja 
kuin ei-muistisairaat, toisin kuin aiemmassa 
suomalaisessa kotona asuvien rekisteritutki-
muksessa todettiin (Hamina ym. 2017). 

Iäkkäiden lääkityksen hallinta ja arviointi 
ovat haastavia tehtäviä. Lääkityksen arvi-
oinnissa tulee huomioida kunkin lääkkeen 
haitta- ja hyötyprofiilin lisäksi lääkkeen indi-
kaatio. Tämän lisäksi lääkitystä tulee arvi-
oida kokonaisuutena niin, että lääkeaineiden 
haittakuorma ja mahdolliset interaktiot huo-
mioidaan. Monisairaan henkilön lääkityksen 
arviointi on tärkeä osa lääkärin työtä, ja lää-
kärikoulutuksen tulee antaa siihen valmiu-
det. Kotona asuvien muistisairauden kohdalla 
apteekkien farmaseuttien tieto ja tuki ovat tär-
keitä muistisairaiden omaisille. Mikäli aptee-
kissa herää epäily, ettei muistisairaan lääki-
tys toteudu suunnitellusti, olisi tärkeää, että 
tämä tieto välittyisi myös hoitavalle lääkärille. 
Ympärivuorokautisen hoidon työntekijöiden 
koulutusinterventioilla, jotka ovat sisältä-
neet ohjausta ja opetusta lääkityksen arvioin-
tiin sekä tietoa lääkkeettömistä hoitokeinoista, 
on saavutettu suotuisia vaikutuksia psyyken-
lääkkeiden ja muiden vanhuksille mahdollisesti 
haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi 
(Pitkälä ym. 2014). Terveysportin tietokannat ja 
Fimean ylläpitämä Lääke75+ -tietokanta ovat 
käyttökelpoisia työkaluja lääkityksen arvioin-
tiin (Vartiainen ym. 2018, Jyrkkä ym. 2019). 
Kaatumisiin vaikuttavista lääkkeistä ja niiden 
arvioinnista saadaan jatkuvasti uutta tietoa, 
jota voidaan hyödyntää arviossa. Yksi uusista 
työkaluista on väitöskirjan valmistumisen jäl-
keen julkaistu STOPPFall (Seppälä ym. 2020). 

Johtopäätökset
Neuropsykiatriset oireet ovat riskitekijä kaatu-
misille. Kaatumisriski kasvaa neuropsykiatris-
ten oireiden lisääntyessä. Neuropsykiatristen 
oireiden arviointi tulisi ottaa osaksi kokonais-
valtaista arviota, kun muistisairautta sairasta-
vien henkilöiden kaatumisriskiä halutaan pie-
nentää. Liikuntaharjoittelu voi vähentää neu-
ropsykiatrisiin oireisiin yhdistyvää kaatumis-

riskiä. Sekä neuropsykiatristen oireiden että 
muistisairauden vaikeusaste vaikuttavat ter-
veyteen liittyvään elämänlaatuun. Neuropsy-
kiatristen oireiden ja terveyteen liittyvän elä-
mänlaadun yhteys on erilainen eri muistisai-
rauden vaiheissa. Psyykelääkkeiden käytön 
esiintyvyys on vähentynyt viimeisen 14 vuo-
den aikana vanhainkodeissa Helsingissä, mutta 
samalla opioidien käyttö on lisääntynyt, joh-
taen siihen, että keskushermostoon vaikuttavia 
väsyttäviä lääkkeitä käytetään yhä paljon pit-
käaikaishoidossa.

neeseen kaatumisriskiin, kun taas apatia ja 
tunneoireet eivät olleet.

Neuropsykiatristen oireiden voimakkuus 
oli merkitsevästi yhteydessä 15D:llä mitat-
tuun terveyteen liittyvään elämänlaatuun 
(osatyö III). Tulos vaikutti olevan yhteydessä 
parempaan toimintakykyyn ja energisyyteen 
15D-mittarin osa-alueiden perusteella. Tut-
kittavilla, joilla oli vaikea-asteiseksi edennyt 
muistisairaus (CDR 3) oli huonompi elämän-
laatu kuin, tutkittavilla, joiden muistisairaus 
oli lievempi (CDR<3). NPI:n ja CDR:n välillä oli 
merkitsevä interaktio (p=0,037 NPI, p<0,001 
CDR, p<0,001 interaktio). 

Psyykenlääkkeitä käyttävien osuus väheni 
merkitsevästi vanhainkodeissa (81–61 %), toi-
sin kuin tehostetussa palveluasumisessa (65–
64 %) (osatyö II). Muutokset vaihtelivat lää-
keryhmittäin ja asumisympäristöittäin. Psy-
koosilääkkeitä käyttävien osuus väheni van-
hainkodeissa (43:sta 33:een %) mutta nousi 
(27:stä 33:een %) tehostetussa palveluasumi-
sessa asuvilla. Suurin vähennys tapahtui rau-
hoittavien lääkkeiden käytössä. Vanhainko-
deissa rauhoittavia lääkkeitä käyttävien osuus 
laski 41 prosentista 14 prosenttiin ja tehoste-
tussa palveluasumisessa 24 prosentista 10 pro-
senttiin. Unilääkkeiden käytön esiintyvyys laski 
vanhainkodeissa 11 prosentista 6 prosenttiin, 
kun tehostetussa palveluasumisessa se nousi 
10 prosentista 17 prosenttiin. 

Kipulääkkeiden käytön yleisyydessä tapah-
tui samansuuntaisia muutoksia sekä vanhain-
kodeissa että tehostetussa palveluasumisessa. 
Opioidien käyttö kasvoi merkitsevästi molem-
missa asumisympäristöissä. Vanhainkodeissa 
opioidien käytön yleisyys kasvoi 12 prosentista 
30 prosenttiin ja tehostetussa palveluasumi-
sessa 9 prosentista 22 prosenttiin. Tulehduski-
pulääkkeiden käyttö väheni seurannan aikana 
ja oli hyvin vähäistä molemmissa kohorteissa 
(0,5–0,8 %) vuonna 2017. Parasetamolin 
käyttö lisääntyi erityisesti vanhainkodeissa; 
asukkaista 50 % käytti parasetamolia sään-
nöllisesti vuonna 2017. Tehostetussa palvelu-
asumisessa parasetamolia käytti säännöllisesti 
39 % asukkaista vuonna 2017. Muistilääkkei-
den käyttö kasvoi merkittävästi molemmissa 
kohorteissa, vanhainkodeissa käyttäjien osuus 
nousi 7 prosentista 33 prosenttiin ja tehoste-
tussa palveluasumisessa 32 prosentista 48 

prosenttiin. Muistisairaat käyttivät vähem-
män psyykenlääkkeitä ja opioideja verrattuna 
ei-muistisairaisiin molemmissa kohorteissa.

Pohdinta
Tulokset neuropsykiatristen oireiden ja kaatu-
misten välisistä yhteyksistä ovat linjassa aiem-
pien tutkimuslöydösten kanssa (Sylliaas ym. 
2012, Galik ym. 2018, Sato ym. 2018) vahvistaen 
käsitystä, että neuropsykiatriset oireet ovat 
itsenäinen riskitekijä kaatumisille. Neuropsy-
kiatrisista oireista nimenomaan psykoottiset 
oireet ja hyperaktiivisuus lisäävät kaatumis-
riskiä. Apatia ja mielialaoireet eivät yhdistyneet 
suurempaan kaatumisriskiin. Löydös saattaa 
selittyä vähemmällä liikkumisella, jolloin kaa-
tumismahdollisuuksiakin on vähemmän. 

Korkeammat NPI-pisteet, eli vaikeam-
mat neuropsykiatriset oireet, olivat yhtey-
dessä parempaan elämänlaatuun 15D-mitta-
rilla mitattuna. Tulosta voidaan pitää yllättä-
vänä, ja se on ristiriidassa monien aikaisem-
pien tutkimusten kanssa (Klapwijk ym. 2016, 
Hongisto ym. 2018). Tulokselle on monta eri 
selitystä, yksi tärkeimmistä liittyy elämän-
laatumittarin ominaisuuksiin. Tutkimuksessa 
käytetty 15D painottaa toimintakykyä. Näin 
ollen tutkittavilla, joilla oli parempi elämän-
laatu 15D-mittarilla mitattuna, oli enemmän 
toimintakykyä jäljellä ja luultavasti näin myös 
kykyä neuropsykiatriseen oireenmuodostuk-
seen. Yleisin tutkimuksessa esille tullut neu-
ropsykiatrinen oire oli hyperaktiivisuus. Jos 
elämänlaatua olisi mitattu eri mittarilla, esi-
merkiksi QUALID-mittarilla (Quality of Life 
in Late-Stage Dementia Scale) olisi tulos voi-
nut olla erilainen. Toinen mahdollinen selitys 
liittyy kohorttiin ja muistisairauden vaikeus-
asteeseen. Tutkittavilla oli vaikeaksi edennyt 
muistisairaus. Keskimääräinen MMSE oli 6,8. 
Aiemmissa tutkimuksissa, joissa tulokset ovat 
olleet eri suuntaisia, tutkittavien muistisairaus 
on ollut lievemmässä vaiheessa. Neuropsykiat-
riset oireet ja niiden esiintyvyys ovat erilaisia 
muistisairauden eri vaiheissa. 

Opioidien käytön yleistyminen ympärivuo-
rokautisessa hoidossa voi heijastaa maailman-
laajuista opioidien käytön lisäystä (La Frenais 
ym. 2018). Toisaalta on hyvä huomioida, että 
elämän loppuvaiheessa opioidien ja psyyken-
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Introduction 
Dementia is characterized not only by cognitive 
and functional decline, but also by neuropsy-
chiatric symptoms (NPSs). People with demen-
tia have a high prevalence of use of any psycho-
tropic drug and an elevated risk of falling. Fall 
risk has been associated with impaired mobil-
ity and the use of psychotropic drugs. This 
study, was aimed at examining the relation-
ships between NPSs, falls, psychotropic drug 
use and health related quality of life (HRQoL) 
among people with dementia. 

Methods 
This study comprised of four sub-studies. 
The relationship between NPSs and falls was 
explored in two different populations: home-
dwelling older adults with Alzheimer’s dis-
ease (AD) (study I), and institutionalized older 
adults with cognitive impairment (study IV). 
Study I concerned how long-term exercise 
modifies the risk of falling in community-
dwelling people with AD and NPSs. Study IV 
was carried out to explore whether or not psy-
chotropic drug use modifies the relationship 
between NPSs and falls. Study III concerned 
the association between NPSs and HRQoL, and, 
further, how the severity of dementia modi-
fies this relationship. In addition, study II con-
cerned temporal trends in the prevalence of 
use of psychotropics and opioids, and sedative 
load in long-term-care settings over a 14-year 
period in relation to the residents’ dementia 
status. NPSs were measured with the NPI. The 
severity of dementia was measured by using 
Clinical Dementia Rating (CDR). HRQoL was 
measured by using the 15D instrument. Falls 
were recorded in daily-falls diaries in study I 
and collected from medical records in study IV 
over a one-year period. Data on demographics, 
diagnoses and medication were collected from 
medical records.

Results 
In studies I and IV falls had a clear relation-
ship with NPSs measured by the total NPI score. 
In study I the incidence of falls increased lin-
early with NPI score in the control group. In 
study IV the NPI total score had a curvilinear 
association with the incidence rate of falls per 
person-years. Psychotropics did not mod-
ify the relationship between NPSs and falls. 
In study III the severity of NPSs was signif-
icantly associated with better HRQoL (15D 
measures). This seemed to be related to bet-
ter physical functioning and greater vitality. In 
study II the prevalence of use of all psychotrop-
ics decreased significantly in nursing homes, 
whereas in assisted living facilities there was 
no such trend. There was a significant increase 
in opioid use in both settings. Residents with 
dementia used fewer psychotropics and opioids 
than those without dementia in both settings 
and at all time points.

Conclusions 
Neuropsychiatric symptoms are associated 
with fall risk. Exercise has the potential to 
reduce the risk of falls associated with NPSs. 
The severity of NPSs and dementia are both 
important factors determining HRQoL. The 
prevalence of opioid use has increased over 
the last 14 years in long-term-care in Helsinki, 
leading to a high overall sedative load among 
long-term-care residents.

Keywords: older adults, dementia, 
neuropsychiatric symptoms, NPI, 
psychotropic drugs, falls, quality of life
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