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T ulevalle asiakas- ja potilasturval-
lisuusstrategialle on asetettu kun-
nianhimoinen tavoite: ”Suomesta 
asiakas- ja potilasturvallisuuden 

mallimaa 2026” (Potilas- ja asiakasturvalli-
suuden kehittämiskeskus 2021a). Mallimaa ei 
tarkoita välttämättä maailman parasta. Se voi 
olla myös toimintaympäristö, jossa tavoitel-
laan tasalaatuisia ja yhdenvertaisia palveluja, 
jaetaan tietoa avoimesti ja opitaan tarkastele-
malla omaa toimintaa tai vertailemalla muiden 
kokemuksia ja tuloksia. 

Suomessa on hyvät edellytykset tietope-
rusteiseen asiakas- ja potilasturvallisuuden 
kehittämiseen. Suomi voi olla kokoaan suu-
rempi asiakas- ja potilasturvallisuuden mal-
limaa myös muille, jos lähdemme rohkeasti 
mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja tuo-
tamme ja jaamme tutkittua tietoa ja kokemuk-
siamme turvallisuuden edistämisestä.

Tuleva strategia on jo kolmas (sosiaali- ja 
terveysministeriö 2009; 2017). Monet asiat 
ovat paremmin kuin vuonna 2009 ensimmäistä 

strategiaa laadittaessa. Organisaatioiden oppi-
mista tukevat vaaratapahtumien ilmoitus- ja 
käsittelymenettelyt ovat vakiintuneet koko 
palvelujärjestelmään, ja parhaillaan käytän-
töjä ollaan jalkauttamassa avoapteekkeihin. 

Yhteistyöverkostojen, koulutuksen ja tut-
kimuksen edistämiseksi on perustettu Vaasan 
sairaanhoitopiiriin Potilas- ja asiakasturval-
lisuuden kehittämiskeskus, jonka toimintaa 
tuetaan valtionavustuksella (Potilas- ja asia-
kasturvallisuuden kehittämiskeskus 2021b). 
Vaasan sairaanhoitopiirille on myös osoitettu 
valtioneuvoston asetuksessa asiakas- ja poti-
lasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun 
yhteensovittamisen tehtävät. Valtioneuvoston 
kanslian rahoittama TEAS-hanke Potilas- ja 
asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seuran-
tamenettelyt on edennyt mallikkaasti, ja sen 
loppuraportti valmistuu vuoden 2021 aikana. 

Vakavan vaaratapahtuman käsittelyyn on 
vakiintuneita toimintamalleja, mutta niistä 
oppiminen on vielä kesken. Kiinnostavaa on, 
että Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) 
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on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tutkintalinjan. Sen havainnoista voidaan 
saada korjausliikkeitä ja oppia turvallisuuden 
varmistamiseen.

Lääkitysturvallisuutta on kehitetty Suo-
messa ja maailmalla jo useamman vuoden ajan, 
mutta vielä ei olla saavutettu kaikkia toivottuja 
tuloksia. Strategiassa on sen ensimmäisestä 
versiosta asti korostettu turvallisen lääkehoi-
don merkitystä. Silti tarve tämän yksittäisen 
osa-alueen kehittämiseen ja parantamiseen 
tulee esille toistuvasti asiakas- ja potilastyössä. 
Tulevan asiakas- ja potilasturvallisuusstrate-
gian työpajoissa on poikkeuksetta jokaisessa 
ainakin sivuttu lääkitysturvallisuutta.

Tästä ei pidä tehdä johtopäätöstä lääkitys-
turvallisuuden kehittämisen epäonnistumi-
sesta, sillä paljon on saatu aikaankin. Esimer-
kiksi hoitohenkilökunnan lääkehoidon osaa-
misen varmistaminen on terveydenhuollossa jo 
varsin systemaattista. Lääkitysturvallisuus- tai 
lääkehoidon koordinaattoreita toimii jo useim-
missa sairaanhoitopiireissä. Kliininen farmasia 
on jalkautunut sairaaloihin osastofarmaseut-
tien muodossa, ja lääkehoidon arviointityötä 
on kehitetty erityisesti avohoidossa. 

Tässäkin lehden numerossa saamme lukea 
kliinisen farmasian hyödyistä syöpäpoti-
laan hoidossa artikkelissa Valtola A, Bengts H, 
Jekunen A, Laaksonen R: ”Farmaseutti hoito-
tiimiin onkologian poliklinikalla – selkeä työn-
jako parantaa lääkitysturvallisuutta ja tehostaa 
lääkehoitoprosessia”. Useassa toimipaikassa 
on pelkistä lääkitysvirheiden ilmoittamisista 
kehitytty varsin syvälliseen juurisyiden ana-
lysointiin ja vakavien tapahtumien syvälliseen 
tarkasteluun (Härkänen ym. 2017, Rauhala ym. 
2018, Kuusisto ym. 2019). 

Sote-toimijoille ja -päättäjille suunna-
tun kyselyn tuloksissa lääkitysturvallisuuden 
parantaminen oli toteutunut vastaajien mie-
lestä edellisessä strategiassa varsin hyvin (jul-
kaisematon tieto).

Strategiaa kirjoitettaessa tulee katse olla 
tulevaisuudessa ja tavoitteiden kunnianhi-
moiset. Suomesta on tarkoitus tehdä asiakas- 
ja potilasturvallisuuden mallimaa, joten myös 
lääkitysturvallisuuden on oltava mallikasta. 
Tähän ei riitä pelkkä strategian kirjoittami-
nen, vaan sen pitää myös konkretisoitua käy-
tännön toimiksi. Strategiaan sisältyy myös toi-

meenpanosuunnitelma, jossa tarvittavia toi-
menpiteitä esitetään seikkaperäisemmin (STM 
2020). Tässäkään työssä ei pyörää tarvitse kek-
siä uudelleen, mutta uudet ideat ja tulokulmat 
ovat enemmän kuin tervetulleita.

Lääkitysturvallisuustyötä tehdään Suo-
messa laajalla rintamalla, ja esimerkiksi jo 
vuodesta 2006 suomalaista lääkehoitoa ohjeis-
tanut Turvallinen lääkehoito -opas on juuri 
päivitetty ja se ohjeistaa aiempaa selkeämmin 
lääkehoitosuunnitelmien tekemistä ja lääke-
hoidon osaamisen varmistamista (Laukkanen 
ja Ruokoniemi 2021). Mukaan on pyritty otta-
maan myös epätyypilliset toimintaympäristöt 
ja tilanteet. Lääkehoidon epätyypillisiin aluei-
siin ja sosiaalihuollon lääkitysturvallisuuden 
kehittämiseen on syytä kiinnittää seuraavalla 
strategiakaudella erityistä huomiota.

Hyvästä kehityksestä huolimatta lääke-
hoidon dokumentoinnissa on edelleen käy-
tössä varsin vanhentuneita käytänteitä. Esi-
merkiksi lääkemääräyksiä tehdään edelleen 
narratiivisina teksteinä johonkin hoitosuun-
nitelman kulmaan, josta hoitajat tai farmasian 
ammattilaiset siirtävät ne rakenteiseen lääki-
tysosioon. Lääkkeen antaminen tehdään usein 
tulostetun paperin avulla. Tämä toimintamalli 
sisältää monia riskikohtia, ja tietojärjestelmien 
hyödyt jäävät käyttämättä. Katkeamaton lää-
kehoitoprosessi onkin yksi tärkeä lääkitys-
turvallisuutta parantava toimintamalli, joten 
tämän soisi näkyvän myös tulevan toimeen-
panosuunnitelman työkaluissa (Ikäheimo ym. 
2020).

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla 
vuoden 2022 alusta voimaan tulevan strate-
gian valmistelu on hyvässä vauhdissa. Strate-
gia annetaan kiinnostavassa vaiheessa palve-
lujärjestelmän uudistusta. Tulevat hyvinvoin-
tialueet tarjoavat leveämmät hartiat toimeen-
panna kehittämistavoitteita. 

Nyt on oiva tilaisuus osallistua moniam-
matillisesti uuden asiakas- ja potilasturval-
lisuusstrategian suunnitteluun. Sisältöihin ja 
toimeenpanosuunnitelmaan voi vaikuttaa aina 
loppusyksystä toteutettavaan strategialuon-
noksen lausuntokierrokseen saakka. Farma-
sian ammattilaisten rooli lääkitysturvallisuu-
den edistämisessä on jo osoittautunut merkit-
täväksi, ja tämä näkyköön myös tulevassa stra-
tegiassa ja sen jalkauttamisessa!

Asiakas- ja potilasturvallisuus koskee kaik-
kia: ammattihenkilöitä, palvelujen käyttäjiä ja 
heidän läheisiään, kehittäjiä, tutkijoita, johta-
jia, päättäjiä sekä kaikkia lääkkeiden tuotan-
toon, lääkelogistiikkaan ja lääkehoidon toteut-
tamiseen osallistuvia toimijoita. Tulevalla stra-
tegiakaudella emme koe pelkästään sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestelmän uudistusta. 
Myös yhteiskuntana elämme muutosten ja 
jatkuvan kehityksen keskellä, mikä heijastuu 
arkityöhön ja kohtaamisiin palveluja tarvitse-
van asiakkaan kanssa. Osaammeko riittävästi 
ennakoida, minkälaisia turvallisuuden kehitys-
polkuja saamme kulkea matkalla mallimaaksi?

Tuija Ikonen 
LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, 
potilasturvallisuuden professori
Turun yliopisto
Johtaja
Vaasan sairaanhoitopiiri
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Tiivistelmä

Johdanto
Kliinisen farmasian palveluilla pyritään parantamaan lääkitysturvallisuutta vähentämällä lää-
kehoidon ongelmia, kuten potilaan siirtovaiheisiin ja lääkemääräyksiin liittyviä lääkityspoik-
keamia. Syöpäpotilaat ovat erityisen riskialttiita lääkehoidon ongelmille, sillä heillä on käytössä 
suuren riskin lääkkeitä, monimutkaisia lääkehoitoja ja he ovat usein monisairaita ja -lääkittyjä. 
Mikäli potilaan lääkitystä ei ole selvitetty perusteellisesti ja oikea-aikaisesti, voi seurauksena olla 
paitsi ylimääräistä työtä, myös potilaan altistuminen lääkehoitoon liittyville ongelmille. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön onkologian poliklinikalle lääkitysturval-
lisuutta parantava ja lääkehoitoprosessia tehostava kliinisen farmasian toimintamalli ja arvi-
oida sen hyötyjä. 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusasetelmana Vaasan keskussairaalan onkologian poliklinikalla oli interventiotutkimus, 
jossa hyödynnettiin toimintatutkimusta. Toimintamalli kehitettiin aktiivihoidettavien ja pallia-
tiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden ensikäynneille niin, että se vastaa lääkehoitoprosessissa 
tunnistettuja kehittämiskohteita. Toimintamallin hyötyjä arvioitiin HaiPro-ilmoitusten (ennen–
jälkeen) sekä lääkäreille, sairaanhoitajille ja farmaseuteille suunnatun kyselyn avulla. Tutkimuk-
sessa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Tulokset 
Erityisesti monilääkittyjen potilaiden lääkitystiedon ajantasaisuus tunnistettiin lääkehoitopro-
sessin kehittämiskohteeksi. Kehitetyssä ja käyttöönotetussa kliinisen farmasian toimintamallissa 
farmaseutti ajantasaistaa ja tarkistaa tai arvioi potilaan lääkityksen ennen poliklinikan aktiivi-
hoidon tai palliatiivisen hoidon ensikäyntiä. Toimintamalli paransi lääkitystiedon ajantasaisuutta 
(farmaseutin haastattelemista ensikäyntipotilaista 97 %:lla ja palliatiiviseen hoitoon siirtyvistä 
potilaista 95 %:lla lääkitystiedot poikkesivat sairaalan tiedoista) sekä auttoi tunnistamaan ja 
ehkäisemään lääkehoidon ongelmia. Kaikkiaan farmaseutti kirjasi lääkitysmuutosehdotuksia tai 
muita lääkehoitoon liittyviä huomioita 69 %:lle aktiivihoidon potilaista (n = 27/39) ja 90 %:lle 
(n = 18/20) palliatiiviseen hoitoon siirtyvistä potilaista. Muutosehdotuksista suurin osa toteutet-
tiin, tai ne vaikuttivat potilaan hoidon suunnitteluun. Kliinisen farmasian toimintamalli tehosti 
hoidon suunnittelua ja ohjausta ja säästi erityisesti lääkärin työaikaa. 

Johtopäätökset
Kliinisen farmasian toimintamallilla pystyttiin parantamaan lääkitysturvallisuutta ehkäisemällä 
ja ratkomalla syöpäpotilaan lääkehoitoihin liittyviä ongelmia sekä tehostamaan lääkehoitopro-
sessia.

Avainsanat: lääkitysturvallisuus, kliininen farmasia, lääkehoidon ongelmat, onkologia
Valtola A, Bengts H, Jekunen A, Laaksonen R: Farmaseutti onkologian poliklinikan hoitotiimiin – selvä 
työnjako parantaa lääkitysturvallisuutta ja tehostaa lääkehoitoprosessia. Dosis 37: 236–257, 2021
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Johdanto

Potilaan ajantasaisen lääkitystiedon puute on 
yksi maamme keskeisimpiä potilasturvallisuu-
den ongelmia (Schepel ym. 2019b). Lääkitys-
tietojen siirtoon ja kommunikaatioon liittyvät 
poikkeamat ja muut lääkehoidon ongelmat 
voivat johtaa kliinisesti merkittäviin lääkehait-
tatapahtumiin, pidentyneisiin hoitojaksoihin, 
hoitoon paluuseen ja terveydenhuollon pal-
veluiden lisääntyneeseen käyttöön (Winters-
tein ym. 2002, Mueller ym. 2012, Redmond ym. 
2018). Koska väestön ikääntyessä, sairastavuu-
den lisääntyessä ja monilääkityksen yleistyessä 
myös lääkehoidon ongelmat lisääntyvät, on 
tärkeää kehittää toimintamalleja, joilla pyri-
tään ehkäisemään lääkehoidon ongelmia sekä 
niihin liittyviä riskejä ja kustannuksia. Kliini-
sen farmasian palveluiden, kuten lääkitystie-
don ajantasaistamisen, lääkehoidon tarkis-
tuksen ja arvioinnin sekä potilasohjauksen ja 
seurannan, vaikuttavuudesta on kansainvä-
listä näyttöä (Mueller ym. 2012, Buckley ym. 
2013, Graabæk ja Kjeldsen 2013, Phatak ym. 
2016, De Oliveira ym. 2017). Suomessakin hyö-
dynnetään yhä enemmän kliinisen farmasian 
ammattilaisten osaamista moniammatillisissa 
tiimeissä (Rainio ym. 2019, Schepel ym. 2019a). 

Kliinisen farmasian palveluita kannat-
taa kohdentaa suuren riskin potilaille, kuten 
monisairaille ja -lääkityille syöpäpotilaille, 
joilla on monimutkaisten lääkehoitojen lisäksi 
käytössä suuren riskin lääkkeitä (Phatak ym. 
2016, Alshakrah ym. 2019). Näillä palveluilla 
voidaan estää lääkityspoikkeamia, huonoa hoi-
tomyöntyvyyttä tai lääkehoidon epäoptimaa-
lisuutta mahdollisesti vakavine seurauksineen 
(Liekweg ym. 2004, Lopez-Martin ym. 2014, 
Nightingale ym. 2015). Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli kehittää Vaasan keskussairaa-
lan onkologian poliklinikalle lääkitysturvalli-
suutta parantava ja lääkehoitoprosessia tehos-
tava kliinisen farmasian toimintamalli sekä 
arvioida toimintamallin lääkitysturvallisuus- 
ja ajankäyttöhyötyjä.

Aineisto ja menetelmät 
Tutkimusasetelmana Vaasan keskussairaa-
lan onkologian poliklinikalla oli interventio-
tutkimus (ennen ja jälkeen toimintamallin 

käyttöönottoa), jossa hyödynnettiin toimin-
tatutkimusta (Kuva 1) (Greenwood ja Levin 
2007). Vaasan keskussairaalan johtajaylilää-
käri myönsi tutkimusluvan (§98/28.11.2019).

Toimintatutkimus
Toimintatutkimuksessa oli kuusi vaihetta, 
joista kahdessa viimeisessä vaiheessa arvi-
oitiin kehitetyn ja käyttöön otetun toiminta-
mallin hyötyjä interventiotutkimuksen avulla. 
Ensimmäisessä vaiheessa heinäkuussa 2019 
narratiivisella kirjallisuuskatsauksella selvi-
tettiin, onko kliinisen farmasian palveluiden 
vaikuttavuudesta näyttöä onkologian polikli-
nikan toimintaympäristössä (Taulukko 1). 

Toisessa vaiheessa kehitettiin alustava 
kliinisen farmasian toimintamalli eli inter-
ventio onkologian poliklinikan ensikäyn-
tipotilaiden ja palliatiiviseen hoitoon siir-
tyvien potilaiden vastaanotoille moniam-
matillisessa projektiryhmässä, joka koostui 
tutkijasta (proviisori), ylilääkäreistä (n = 2), 
osastonhoitajista (n = 2), sairaanhoitajista (n 
= 4) sekä onkologian klinikalla työskentele-
västä farmaseutista (Kuva 1). 

Projektiryhmätapaamiset pidettiin sovel-
letun fokusryhmähaastattelun menetelmin 
(Macnaghten ja Myers 2004) ja niistä kirjoi-
tettiin muistiot ryhmän jäsenten luvalla. Tutki-
muksessa hyödynnettiin jo ennen tutkimuksen 
aloittamista projektiryhmän tapaamisista kir-
joitettuja muistioita sekä sen jäsenten ja sidos-
ryhmien välisiä sähköposteja.

Kehitetty toimintamalli perustui kirjalli-
suuteen, organisaation lääkitysturvallisuuden 
auditointituloksiin, projektiryhmän tunnista-
miin yksikön lääkehoitoprosessin kehittämis-
kohteisiin sekä ennen toimintamallin käytön 
vakiintumista tehtyihin vaaratapahtumailmoi-
tuksiin, jotka liittyivät yksikön lääke- ja neste-
hoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiainee-
seen sekä tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan 
(HaiPro) (Kuva 1, Taulukko 1). HaiPro-ilmoi-
tusten analyysissä hyödynnettiin induktiivista 
sisällönanalyysiä (Elo ja Kyngäs 2008). 

Toimintamalli otettiin käyttöön tutkimuk-
sen kolmannessa vaiheessa syyskuussa 2019 
(Kuva 1). Tutkimuksen neljännessä vaiheessa 
projekti- ja tutkimusryhmät muokkasivat toi-
mintamallia palautteen perusteella (tutkimus-
ryhmässä projektiryhmän lisäksi ohjaaja, ei 

Kuva 1. Tutkimuksen vaiheet: toimintatutkimuksen avulla kehitettiin toimintamalli eli interventio. 
Interventiotutkimuksen tuloksia käytettiin kehitetyn ja käyttöön otetun toimintamallin hyötyjen 
arviointiin osana toimintatutkimusta.

2. vaihe: alustavan toimintamallin eli intervention kehittäminen projektiryhmässä

3. vaihe: toimintamallin käyttöönotto ja vakiintuminen ja 4. vaihe: toimintamallin muokkaus syklisesti projektiryhmässä 

5. vaihe: toimintamallin eli intervention lääkitysturvallisuus- ja ajankäyttöhyötyjen tutkiminen

6. vaihe: toimintamallin eli intervention lääkitysturvallisuushyötyjen tutkiminen ja farmaseuttiresurssin hyödyntäminen

Heinäkuussa 2019 
systemaattinen haku 
(PubMed ja Medline) 
ennalta määritellyillä 

hakukriteereillä: clinical 
pharmacy, medication 

reconciliation, medication 
review, oncology/cancer

Tarkasteluun ei otettu 
artikkeleita, jotka kuvasivat 

yksityisten apteekkien 
tarjoamia palveluita

174 hakutulosta → 13 
tiivistelmän perusteella 

tarkasteluun → duplikaattien 
poiston jälkeen 10 valittiin

Seitsemän uutta artikkelia 
tunnistettiin Pubmedin 

”similar articles” -toiminnon 
avulla → 17 artikkelia 

luettiin ja niiden löydöksiä 
hyödynnettiin

1. vaihe: narratiivinen kirjallisuuskatsaus kliinisen farmasian palveluiden vaikuttavuudesta onkologian poliklinikalla

Kirjallisuus, lääkitysturvallisuuden 
auditointitulokset (2018),  

HaiPro (6 kk ajalta 02–07/2019: ennen), 
projektiryhmän tunnistamat yksikön 

lääkehoitoprosessin kehittämistarpeet

Farmaseutti tutustui hoitotyön
käytäntöihin sairaanhoitajan 

ohjauskäynnillä, havainnot 
muistion muotoon

Toimintamallin käyttöönotto 
syyskuussa 2019 ja sen käytön 

vakiintuminen lokakuussa 2019

Toimintamallin arviointi ja 
muokkaus projektiryhmässä 

projektiryhmän jäsenten havaintojen 
ja muutosehdotusten perusteella: 

suunnittelu → toiminta → havainnointi 
→ reflektointi → uudelleensuunnittelu

Toimintamallin arviointi (03-04/2020) 
projektiryhmän jäsenille suunnatulla 
sähköpostikyselyllä (6 kysymystä + 

vapaamuotoinen palaute)

Kyselylomakkeita jaettiin lääkäreille ja  
hoitajille vastaanottohuoneisiin: 

lääkäri, sairaanhoitaja ja farmaseutti 
täyttivät kyselylomakkeen vastaanoton 

jälkeen: avoimet kysymykset ja 
monivalintakysymykset (Liite 1)

Poliklinikan ensikäyntipotilaiden 
vastaanottokäynnit (n. 1 kk) ja 

palliatiiviseen hoitoon siirtyvien 
potilaiden vastaanottokäynnit 

(väh. 3 kk) siten, että vastauksia 
saataisiin yhteensä 20-40 kustakin 

potilasryhmästä

Täytetyt lomakkeet toimitettiin 
viikoittain tutkijalle: kerätyn aineiston 

määrällinen ja laadullinen analyysi

Onkologian poliklinikan HaiPro-
ilmoitusten sisällönanalyysi 

toimintamallin 
käytön vakiintumisen jälkeen 

(6 kk ajalta 10/2019–03/2020)

Toimintamallin käyttöönoton jälkeen 
kerättyjen HaiPro-ilmoitusten sisältöjä 

verrattiin tutkimuksen toisessa 
vaiheessa kerättyihin 

HaiPro-ilmoituksiin (ennen)

Farmaseuttiresurssin hyödyntäminen: 
farmaseutin ajanvaraukset 

potilashallinnon tietojärjestelmästä 
(Oberon) 09/2019–06/2020, 

määrällinen analyysi
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Taulukko 1. Onkologian poliklinikan lääkehoitoprosessissa tunnistettuja, potilasturvallisuutta 
mahdollisesti vaarantavia haasteita ja kehittämiskohteita, kirjallisuudessa kuvattu näyttö syöpäpotilaan 
lääkehoitoprosessin haasteista ja kliinisen farmasian palveluiden vaikuttavuudesta onkologian 
poliklinikalla, näytön soveltaminen poliklinikalle kehitetyssä toimintamallissa (toimintatutkimus) 
sekä interventiotutkimuksen löydökset. Aktiivisesti hoidettavien potilaiden ensikäyntivastaanotoilla 
farmaseutti täytti 59, lääkärit 39 ja sairaanhoitajat 42 kyselylomaketta 1,5 kuukauden aikana. 
Palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden vastaanotoilla sekä farmaseutti että lääkäri täyttivät 20 ja 
palliatiivinen sairaanhoitaja 21 kyselylomaketta seitsemän kuukauden aikana. 

Kirjallisuudessa 
kuvattu näyttö 
syöpäpotilaan 
lääkehoitopro-
sessin haasteista 
ja kliinisen far-
masian palvelui-
den vaikuttavuu-
desta onkologian 
poliklinikalla
 
• Syöpäpotilaan 
potilastietojär-
jestelmään kirja-
tut lääkitystiedot 
eivät välttämättä 
ole ajantasaisia ja 
täydellisiä (Hani-
gan ym. 2011).
 
• Suurin osa syö-
päpotilaista käyt-
tää luontaistuot-
teita tai ravintoli-
siä, joista he eivät 
useinkaan kerro 
lääkärille (Davis 
ym. 2012).
 
• Kliinisen farma-
sian ammattilai-
sen suorittama 
lääkitystiedon 
ajantasaistami-
nen vähentää lää-
kityspoikkeamien 
ja muiden lääke-
hoidon ongelmien 
määrää ja lisää 
lääkitysturvalli-
suutta (Bertsch 
ym. 2016, Gonzá-
les-Carrascosa 
Vega ym. 2016).
 
• Huolellinen lää-
kitystiedon ajan-
tasaistaminen ja 
tarkistaminen on 
erityisen tärkeää 
myös syöpähoi-
tojen kliinisiin 
lääketutkimuk-
siin rekrytoitavien 
osalta (McGahey 
ja Weiss 2017).

HaiPro-ilmoi-
tuksista tun-
nistetut ja pro-
jektiryhmän 
tunnistamat 
lääkehoitopro-
sessin haasteet ja 
kehittämiskoh-
teet
 

• Vastaanotolle 
saapuvalla poti-
laalla ei välttä-
mättä ole ajanta-
saista lääkelis-
taa mukanaan 
tai lääkelista 
on puutteelli-
nen, eikä potilas 
muista käyttä-
miään lääkkeitä 
(projektiryhmä ja 
HaiPro).

• Myös osastolle 
siirtyvien potilai-
den lääkitystiedot 
ovat usein puut-
teelliset (projekti-
ryhmä ja HaiPro).

Toimintatutki-
muksen avulla 
kehitetty toi-
mintamalli 
(yksityiskohdat: 
Kuva 2)

 

• Farmaseutti 
haastattelee poti-
lasta puhelimitse 
ennen ensim-
mäistä aktiivihoi-
don ja tai palliatii-
visen hoidon vas-
taanottokäyntiä.
 
• Farmaseutti 
ajantasaistaa 
myös poliklini-
kalta osastolle 
siirtyvien potilai-
den lääkitystie-
don.
 
• Farmaseutti 
kirjaa ajantasai-
sen lääkitystie-
don rakenteisesti 
potilastietojärjes-
telmään.

 

Interventiotutkimuksen löydökset

• Farmaseutin haastattelemista ensikäyn-
tipotilaista 97 %:lla (n = 57/59) lääkelistat 
poikkesivat sairaalan tiedoista.

• Farmaseutin haastattelemista palliatiivi-
seen hoitoon siirtyvistä potilaista 95 %:lla 
(n = 19/20) lääkelistat poikkesivat sairaalan 
tiedoista; potilaalla, joka oli otettu osasto-
hoitoon, lääkitystiedot olivat ajan tasalla.

• Farmaseutin havaintojen mukaan potilaan 
itse kirjoittamista lääkelistoista puuttuivat 
yleisimmin muut kuin suun kautta otetta-
vat valmisteet.

• Projektiryhmän havaintojen mukaan poti-
laat kertoivat luontaistuotteiden käytöstä 
farmaseutille useammin kuin lääkärille.
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• Potilasohjauk-
sen ja seurannan 
merkitys hoidon 
onnistumisen, 
oireiden hallin-
nan, lääkehaitto-
jen vähentämisen 
ja hoitomyön-
tyvyyden kan-
nalta korostuu 
erityisesti kotona 
toteutettavassa 
syövän hoidossa 
ja tukihoidoissa 
(Leveque ym. 
2014, Lopez-
Martin ym. 2014, 
Divakaruni ym. 
2018).

• Erityisesti suun 
kautta annostel-
tavien uusien syö-
pälääkehoitojen 
kohdalla lääki-
tyksen tarkista-
minen ja arviointi 
ovat tärkeitä, sillä 
em. lääkkeiden 
käyttöön liit-
tyy huomatta-
via interaktio- ja 
haittakuorma-
riskejä (Bertsch 
ym. 2016, Ribed 
ym. 2016, Conde-
Estévez 2017).
 
• Kliinisen far-
masian palvelut 
parantavat klii-
nisesti merkit-
tävien interakti-
oiden tunnista-
mista (Lopez-
Martin ym. 2014, 
van Leeuwen ym. 
2015). 

• Ajantasaisen 
lääkitystiedon 
selvittelyyn ja kir-
jaamiseen liittyy 
paljon päällek-
käistä työtä, mikä 
vie sekä lääkä-
rin että hoitajan 
aikaa varsinaiselta 
hoito-, ohjaus- ja 
suunnittelutyöltä 
(projektiryhmä ja 
HaiPro).

• Erityisesti 
tablettihoita-
jilla merkittävä 
osa vastaanot-
toajasta saattaa 
kulua ajantasai-
sen lääkitystiedon 
selvittämiseen 
ja kirjaamiseen 
potilastietojärjes-
telmään (projek-
tiryhmä).

• Tablettihoita-
jan ohjauskäyn-
nillä läpikäytäviä 
asioita on paljon, 
ja potilaan lää-
kitykseen liitty-
vät kysymykset 
saattavat koskea 
myös muita kuin 
syöpälääkkeitä 
tai syövän tuki-
hoitoja (projekti-
ryhmä).

• Farmaseutti kes-
kustelee potilaan 
kanssa kotilää-
kityksestä sekä 
tarkistaa tai arvioi 
potilaan lääkityk-
sen. 
 
• Farmaseutti 
kirjaa ajantasai-
sen lääkitystie-
don lisäksi lääki-
tykseen liittyvät 
muutosehdo-
tukset ja muut 
havainnot poti-
lastietojärjestel-
mään ennen lää-
kärin ja sairaan-
hoitajan vastaan-
ottoa.
 
• Lääkehoitoihin 
liittyvissä lisäky-
symyksissä far-
maseuttia voi-
daan tarvittaessa 
konsultoida esim. 
puhelimitse.
 
• Syksyllä 2020 
aloitettiin onko-
geriatrinen pilot-
tiprojekti, johon 
kliinisen farma-
sian toimintamalli 
integroitiin.

 

• Farmaseutin suorittaman potilaan haas-
tattelun ja lääkitystiedon ajantasaistamisen 
jälkeen lääkitystiedot olivat potilastietojär-
jestelmässä ajan tasalla
- aktiivihoidon ensikäyntivastaanotoilla 
lähes kaikilla potilailla; yksi potilas oli unoh-
tanut mainita farmaseutille täydennysra-
vintovalmisteen käytöstä
- palliatiivisilla vastaanotoilla 85 %:lla poti-
laista (n = 17/20). Farmaseutin haastatte-
lun jälkeisiä lääkitysmuutoksia oli ehtinyt 
tulla, mikäli vastaanottoaika oli siirtynyt (n 
= 1) tai potilas oli joutunut osastohoitoon 
(n = 2): tällöin lääkityksen ajantasaisuuden 
selvittämiseen kului lääkäriltä korkeintaan 
5 minuuttia.

• Sairaanhoitajat kokivat hyödyllisiksi mm. 
tiedon lääkeallergioista, käytössä ole-
vista ravintolisistä, hoitomyöntyvyydestä, 
ongelmista lääkkeenotossa, potilaan voin-
nista ja oireista, lääkehaitoista ja/tai lää-
kehoidon tehottomuudesta sekä potilaan 
tarpeista.

• Toisinaan sairaanhoitajat kokivat epä-
varmuutta siitä, oliko lääkäri nähnyt far-
maseutin tekemät kirjaukset: tämän takia 
lääkäreiden toivottiin kirjaavan potilastie-
tojärjestelmään, miten he ovat ottaneet 
huomioon farmaseutin tekemän arvion 
potilaan lääkehoidosta.

• Farmaseutti teki ja kirjasi lääkehoidon tar-
kistuksia tai arvioita 69 %:lle ensikäyntipo-
tilaista (n = 27/39) ja melkein kaikille pal-
liatiiviseen hoitoon siirtyville potilaille (n = 
18/20); farmaseutin loman aikana sijaisella 
ei ollut lääkehoidon arviointiosaamista

• Ensikäyntipotilaat, joiden lääkityksestä ei 
kirjattu muutosehdotuksia, olivat farma-
seutin havaintojen mukaan nuorempia ja 
heillä oli käytössä vähemmän lääkkeitä. 
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• Kliinisen far-
masian palvelut, 
kuten lääkehoi-
don arviointi ja 
potilasohjaus, 
auttavat erityi-
sesti iäkkäiden 
syöpäpotilai-
den lääkehoi-
don ongelmien 
tunnistamisessa, 
ehkäisyssä ja rat-
kaisemisessa, 
lääkityksen ja 
tukihoitojen opti-
moinnissa, hoi-
tomyöntyvyyden 
parantamisessa, 
oireiden hallin-
nassa, sekä lääki-
tyksiin liittyvien 
haittavaikutusten 
ja -tapahtumien 
vähentämisessä, 
mikä parantaa 
potilaan elämän-
laatua ja vähen-
tää kustannuksia 
(Read ym. 2007, 
Valgus ym. 2010, 
Delpeuch ym. 
2015, Lichtman 
2015, Nightingale 
ym. 2015, Gat-
wood ym. 2017, 
Hersh ym. 2017, 
Maleki ym. 2019).

• Ensikäynneillä 
lääkehoitopro-
sessin toiminnot 
tapahtuvat osin 
ajallisesti epäjoh-
donmukaisesti, 
sillä usein lääkärin 
vastaanoton jäl-
keen vasta hoitaja 
kirjaa potilaan 
käytössä olevat 
lääkkeet potilas-
tietojärjestelmän 
lääkehoito-osi-
oon: jos havai-
taan interaktio, 
potilaan lääkitys 
palautuu lääkärin 
tarkasteltavaksi 
(projektiryhmä).

• Monilääkittyjen 
potilaiden lääke-
hoitojen hallinta 
on haastavaa, 
ja lääkärin lyhyt 
vastaanottoaika 
asettaa haasteita 
etenkin palliatii-
viseen hoitoon 
siirtyvien potilai-
den lääkityksen 
perusteelliselle 
optimoinnille, 
mikäli lääkitys-
tiedot ovat puut-
teelliset (projekti-
ryhmä).

• Kiire ja useaan 
eri paikkaan kir-
jaaminen aihe-
uttavat myös kir-
jauspoikkeamia 
(HaiPro).

• Aktiivihoidon ensikäyntipotilailla suurin 
osa (91 %, n = 58/64) farmaseutin kirjaa-
mista yksittäisistä lääkehoitoon liittyvistä 
muutosehdotuksista tai muista havain-
noista (n = 64) vaikutti lääkärin toteutta-
maan hoitoon ja/tai sen suunnitteluun poli-
klinikan ensikäynneillä (Kuva 3a), kun taas 
palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden 
kohdalla vastaava osuus oli 58 % (n = 18/31) 
(Kuva 3b); näistä suurin osa oli lääkityksen 
purkuehdotuksia.

• Farmaseutin ehdottamia lääkitysmuu-
toksia palliatiiviseen hoitoon siirtyvälle 
potilaalle ei toteutettu poliklinikalla, mikäli 
pitkäaikainen lääkehoito oli ollut ongelma-
tonta tai jos lääkitysmuutoksen tekemistä 
ei nähty siinä vaiheessa ajankohtaiseksi (n = 
6), tai jos potilas oli osastohoidossa tai poti-
laan hoidon kokonaisuudesta vastasi oma-
lääkäri (n = 3), jolloin lääkitysmuutosehdo-
tukset välitettiin tiedoksi hoidosta vastaa-
valle taholle, mutta niiden toteuttamisesta 
ei saatu tietoa.

• Työtehtävien selkeällä jaolla vapautet-
tiin lääkärin ja sairaanhoitajan aikaa mui-
hin potilasturvallisuuden kannalta tärkei-
siin tehtäviin, kuten hoidon suunnitteluun 
ja optimointiin sekä potilaan ohjaukseen 
(Kuvat 4a ja 4b).

• Sekä lääkärit että hoitajat kokivat potilaan 
hoidon suunnittelun ja/tai ohjauksen olleen 
helpompaa farmaseutin tekemän työn 
ansiosta (Kuva 4a).

• Ajantasainen lääkitystieto mahdollisti 
hoidon suunnittelun siten, että mahdolli-
silta interaktioilta ja haittavaikutuksilta väl-
tyttiin ja farmaseutin tekemä huolellinen 
esihaastattelu ja lääkehoidon tarkistus tai 
arviointi auttoivat lääkäreitä lääkehoidon 
kokonaisuuden optimoinnissa.

• Reilu puolet poliklinikan aktiivihoidon 
ensikäynneistä lääkäreillä oli kliinisen far-
masian palveluiden ansiosta mahdollista 
suorittaa lyhyemmässä ajassa kuin mitä 
niille oli varattu (Kuva 4b).

• Farmasian 
ammattilaisen 
antama tukilää-
kityksen ja muun 
kotona toteutet-
tavan syövän lää-
kehoidon ohjaus 
parantaa hoito-
myöntyvyyttä ja 
oireiden hallin-
taa sekä ehkäisee 
lääkehaittoja ja 
näistä johtuvia 
vakaviakin lääke-
hoidon ongel-
mia ja vähentää 
lääkkeisiin ja ter-
veydenhuollon 
palveluihin liitty-
viä kustannuk-
sia (Liekweg ym. 
2004, Valgus ym. 
2010, Leveque 
ym. 2014, Gat-
wood ym. 2017).

• Aktiivihoidossa 
olevilla potilailla 
vahvojen opi-
oidien käytön 
ohjaus ja seu-
ranta ei ole yhtä 
järjestelmällistä 
kuin palliatiivisilla 
potilailla, mikä 
voi johtaa kivun 
hoidon epäonnis-
tumiseen ja siitä 
johtuviin ylimää-
räisiin vastaan-
otto- tai päivys-
tyskäynteihin 
(projektiryhmä).

• Toimintamal-
liin tullaan jat-
kossa ottamaan 
mukaan farma-
seutin antama 
opioidihoito-
jen aloitusohjaus 
aktiivihoidossa 
oleville potilaille
 
• Palliatiivisen 
hoitajan on suun-
niteltu osallistu-
van hoidon onnis-
tumisen seuran-
taan

• Opioidihoitojen aloitusohjauksen aloitus 
viivästyi suunnitellusta (syksy 2020), sillä 
kliinisen farmasian toimintamalli integroi-
tiin syksyllä onkogeriatriseen pilottipro-
jektiin.

• Tavoitteena aloittaa opioidihoitojen aloi-
tusohjaus syksyllä 2021.
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sairaanhoitajia) toimintatutkimukselle omi-
naisena syklisenä prosessina. 

Interventiotutkimus
Tutkimuksen viidennessä vaiheessa touko-
kuussa 2020, noin puoli vuotta toimintamal-
lin eli intervention käyttöönoton jälkeen, aloi-
tettiin toimintamallin lääkitysturvallisuus- ja 
ajankäyttöhyötyjen tutkiminen (Kuva 1). Lää-
käreitä, sairaanhoitajia ja onkologian klinikka-
farmaseuttia (jäljempänä farmaseutti), jolle oli 
kehitetty toimintamallissa uusi rooli, pyydet-
tiin täyttämään kyselylomake (Liite 1) kunkin 
onkologian poliklinikan ensikäyntipotilaan ja 
palliatiiviseen hoitoon siirtyvän potilaan vas-
taanoton jälkeen. Kyselyn sisältö laadittiin ja 

sitä pilotoitiin projektiryhmässä, jotta voitiin 
varmistaa kyselyn käyttökelpoisuus, helppo-
täyttöisyys ja ymmärrettävyys. Potilaita ei tun-
nistettu eikä heidän tietojaan kerätty kyselyssä. 
Kyselyn toteuttamisen ajalliseksi pituudeksi 
määriteltiin aktiivihoidon ensikäyntipotilai-
den vastaanottojen osalta noin yksi kuukausi 
ja palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden 
vastaanottojen osalta vähintään kolme kuu-
kautta siten, että vastauksia saataisiin yhteensä 
20–40 kuhunkin potilasryhmään.

Kyselyyn vastattiin nimettömästi, ja vastaa-
minen oli vapaaehtoista ja luottamuksellista. 
Vastaukset kerättiin kultakin ammattiryhmältä 
toisistaan riippumatta, eikä vastauksia verrattu 
potilaskohtaisesti. Aineiston deskriptiivisessä 



244     Dosis     Vol. 37     3/2021 © Suomen Farmasialiitto ry Suomen Farmasialiitto ry © 3/2021     Vol. 37      Dosis     245

Ennen farmaseutin etävastaanottoa

• Jonohoitaja varaa farmaseuttiresurssin (Oberon) aktiivihoidon ja palliatiivisen 
hoidon ensikäyntipotilaille pääsääntöisesti ensimmäistä lääkärissä käyntiä edeltävälle 

arkipäivälle, jolloin uusimpien laboratoriotutkimusten tulokset on saatavilla.

• Potilaalle kerrotaan farmaseutin suorittamasta haastattelusta ja siihen 
valmistautumisesta ensikäynnin kutsukirjeessä. 

määrällisessä analyysissä käytettiin Microsoft 
Office Exceliä (for Office 365) (Green ja Norris 
2015) ja avointen kysymysten vastausten ana-
lyysissä hyödynnettiin induktiivista sisällön-
analyysiä (Elo ja Kyngäs 2008). 

Tutkimuksen kuudennessa vaiheessa toi-
mintamallin eli intervention lääkitysturvalli-
suushyötyjä tutkittiin vertaamalla ennen toi-
mintamallin käytön vakiintumista tehtyjen 
HaiPro-ilmoitusten sisältöä vakiintumisen 
jälkeen tehtyihin ilmoituksiin (Kuva 1). Lisäksi 
farmaseutin työpanoksen hyödyntämistä tut-
kittiin keräämällä tiedot farmaseutin ajanva-
rauksista potilashallinnon tietojärjestelmästä 
ja analysoimalla ne määrällisesti Microsoft 
Office Excelillä (for Office 365).

Tulokset
Toimintatutkimus
Kirjallisuuden mukaan syöpäpotilaat hyötyvät 
kliinisen farmasian palveluista (Taulukko 1). 
Projektiryhmä tunnisti yksikön lääkehoitopro-
sessin haasteiksi erityisesti monilääkityn ensi-
käyntipotilaan lääkitystiedon ajantasaisuu-
den ja kirjaamiskäytännöt (Taulukko 1). Nämä 
kehittämiskohteet olivat nousseet esille myös 
organisaation lääkitysturvallisuuden sisäisessä 
auditoinnissa syksyllä 2018 ja yksikön HaiPro-
vaaratapahtumailmoituksissa (02-07/2019).

Alustava toimintamalli (Taulukko 1) otet-
tiin käyttöön syyskuussa 2019, ja sen käyttö 
vakiintui lokakuussa 2019. Toimintamallia 
muokattiin myöhemmin erityisesti farma-
seutin vastaanottojen varausten ajankohtien 
osalta. Farmaseutti haastattelee etävastaan-
otolla potilasta puhelimitse ja selvittää poti-
laan käyttämän lääkityksen, luontaistuotteet 
ja ravintolisät sekä mahdolliset lääkehoitoon 
liittyvät ongelmat (Kuva 2). Farmaseutti kirjaa 
ajantasaisen lääkityksen potilastietojärjestel-
män lääkehoito-osioon ja lääkityksen turvalli-
suuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja tehok-
kuuteen liittyvän arvion standardimuotoisina 
fraaseina Kantaan siirtyvälle potilaskertomuk-
sen KLIFA-näkymälle (kliininen farmakolo-
gia). KLIFA otettiin Vaasan keskussairaalassa 
käyttöön toukokuussa 2020 kirjausten yhte-
neväisyyden, löydettävyyden ja hyödynnettä-
vyyden takia. 

Interventiotutkimus
Toimintamallin eli intervention hyötyjä kar-
toittavan kyselytutkimuksen aineistoa kerät-
tiin touko–kesäkuussa 2020 (n. 1,5 kk) aktii-
vihoidettavien ensikäyntipotilaiden vastaanot-
tojen osalta ja touko–marraskuussa 2020 pal-
liatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden osalta. 
Palliatiivisten vastaanottojen pitkä aineiston-
keruuaika johtui muun muassa siitä, että osa 
palliatiiviseen hoitoon siirtymisistä oli hoi-
dettu niin sanottuina osastokonsultaatioina, 
eivätkä kaikki potilaat siten olleet kiertäneet 
etukäteen farmaseutin kautta. 

Ajankäyttö
Farmaseutin tekemä lääkitystiedon ajantasais-
taminen sekä lääkityksen tarkistus tai arviointi 
tuottivat ajankäytöllisiä hyötyjä lääkäreiden 
ja sairaanhoitajien vastaanotoilla (Taulukko 1, 
Kuva 4b) tehostaen lääkehoitoprosessia.

Farmaseutin lääkityksen selvittämiseen, 
tarkistamiseen, arviointiin ja kirjaamiseen 
käyttämän ajan mediaani oli 45 min aktiivi-
hoidon ensikäyntipotilasta kohden (n = 59) ja 
60 min (n = 20) palliatiiviseen hoitoon siir-
tyvää potilasta kohden. Farmaseutin työpa-
nosta hyödynnettiin: ajanvarausten mediaani 
syys–kesäkuun välisenä aikana oli 43 vara-
usta/kk (50 % resurssi, farmaseutti työsken-
teli samanaikaisesti onkologian osastolla). 
Kesäkuun loppuun mennessä farmaseutti oli 
ajantasaistanut ja tarkistanut tai arvioinut 
yhteensä 379 potilaan lääkitykset. Farma-
seutin loma-aikojen sijaisjärjestelyille koet-
tiin suurta tarvetta, mitä onkin toimintamallin 
käytön myötä kehitetty.

Lääkitysturvallisuus
Lähes jokaisen farmaseutin haastatteleman 
aktiivihoidossa olevan ensikäyntipotilaan (n = 
59) tai palliatiiviseen hoitoon siirtyvän (n = 20) 
potilaan (96 %, n = 76/79) lääkelista poikkesi 
sairaalan tiedoista (Taulukko 1). Farmaseutin 
suorittaman lääkitystiedon ajantasaistamisen 
jälkeen lähes kaikkien potilaiden lääkitystiedot 
olivat potilastietojärjestelmässä ajan tasalla 
potilaan saapuessa vastaanotolle (Taulukko 1).

Lääkärit hyödynsivät vastaanotolla farma-
seutin kirjaamia lääkehoidon tarkistuksia tai 
arvioita poliklinikan ensikäyntipotilaiden (69 
%, n = 27/39) ja palliatiiviseen hoitoon siirty-

Kuva 2. Toimintatutkimuksen avulla kehitetty kliinisen farmasian toimintamalli farmaseutin 
etävastaanotolle ennen aktiivihoidon ja palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden 
ensikäyntivastaanottoja.

Farmaseutin etävastaanotolla

• Farmaseutti haastattelee potilasta puhelimitse Reseptikeskuksen 
ja potilastietojärjestelmään kirjattujen tietojen tukemana ja selvittää potilaan 

käyttämän lääkityksen (resepti- ja itsehoitolääkkeet), luontaistuotteet ja ravintolisät.

• Farmaseutti kirjaa ajantasaiset lääkitystiedot rakenteisesti 
potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon.

• Farmaseutti ajantasaistaa myös poliklinikalta osastolle siirtyvien potilaiden lääkitystiedon.

• Farmaseutti keskustelee potilaan kanssa kotilääkityksestä sekä tarkistaa tai 
arvioi potilaan lääkityksen hyödyntäen haastattelussa saamiaan tietoja, 

laboratoriotutkimusten tuloksia sekä Terveysportin tietokantoja.

• Farmaseutti kirjaa havainnot ja arviot potilaskertomuksen KLIFA-näkymälle.

Farmaseutin etävastaanoton jälkeen

• Ensikäyntivastaanotolla lääkärillä on käytettävissään ajantasainen lääkitystieto ja 
sen mahdollistamana potilastietojärjestelmään integroitu sähköinen päätöksenteon 

tuki sekä farmaseutin kirjaamat huomiot ja lääkitysmuutosehdotukset. 
→ lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja uusien lääkehoitojen suunnittelu

• Sairaanhoitajalla on käytettävissään ajantasainen lääkitystieto, farmaseutin kirjaamat 
huomiot ja sähköinen päätöksenteon tuki sekä farmaseutin konsultointimahdollisuus 

esim. puhelimitse. → potilas saa suullista ja kirjallista ohjeistusta hoidon 
toteutuksesta ja siihen valmistautumisesta; hoidon aloitus myöhemmin tai heti

• hoitajan vastaanotto (ohjaus) ja 
päiväosasto (i.v.-hoito) tai

• tablettihoitaja (ohjaus/per os-hoito) tai

• jatkohoito tai seurannat omassa tai lähettäneessä sairaalassa/terveyskeskuksessa
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Kuva 3a ja Kuva 3b. Farmaseutin suorittaman lääkityksen tarkistuksen tai arvioinnin tuottamat hyödyt: 
farmaseutin kirjaamat muutosehdotukset (%-osuus farmaseutin haastattelemista potilaista) ja tieto 
niiden toteuttamisesta (3a) ensikäyntipotilaan (n = 39) ja (3b) palliatiiviseen hoitoon (n = 20) siirtyvän 
potilaan lääkehoitoon lääkärin arvioimana. 
*Ei tietoa toteuttamisesta: lääkäri ei ollut valinnut lomakkeelta kohtaa lääkitysmuutosten 
toteuttamisesta tai muiden havaintojen vaikutuksesta potilaan lääkehoitoon.  
**Muu, aktiivihoidon ensikäyntipotilaat: huomioitu potilaan lääkeaineallergiat (n = 1), omega-3- ja 
vitamiinivalmisteiden tarve (n = 1).  
***Muu, palliatiiviseen hoitoon siirtyvät potilaat: lääkevaihto (varfariini suoraksi antikoagulantiksi) 
(n = 1), havainnot potilaan oireista ja tarpeista (n = 2), lääkkeenottoaika (n = 1), hypokalemia ja 
kaliumin annosnosto (n = 1), kysymyksiä lääkehoidosta (n = 2), lääkevaihto pantopratsolivalmisteesta 
esomepratsolivalmisteeseen annostelun helpottamiseksi (n = 1).

Farmaseutin kirjaamat muutosehdotukset ja tieto niiden toteutuksesta 
aktiivihoidon ensikäyntipotilaiden (n = 39) lääkehoitoon

Farmaseutin kirjaamat muutosehdotukset ja tieto niiden toteutuksesta 
palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden (n = 20) lääkehoitoon

3a

3b

Kuva 4a ja Kuva 4b. Farmaseutin suorittaman lääkitystiedon ajantasaistamisen tuottamat hyödyt (4a) 
hoidon suunnittelussa tai ohjauksessa ja (4b) ajankäytössä vastaanottokäynneillä lääkärien (aktiivihoito 
n = 39 ja palliatiivinen hoito n = 20) ja sairaanhoitajien (aktiivihoito n = 42 ja palliatiivinen hoito n = 21) 
arvioimina (%-osuus vastaanottokäynneistä).  
*Jotain muuta: potilas sai vastaanotolta mukaansa ajantasaisen lääkelistan ohjeeksi osastolle (n = 
1), lääkityksestä ei jäänyt epäselvyyttä (n = 1), ajantasainen lääkitystieto muistisairaalla potilaalla 
(n = 2), ilman farmaseutin työtä lääkitystieto olisi ollut mahdotonta saada (n = 1), farmaseutin työn 
mahdollistamia annosmuutoksia/purkuja/muuta lääkityksen hallintaa (n = 4).

Hoidon suunnittelu/ohjaus oli helpompaa, koska farmaseutti oli 
ajantasaistanut lääkitystiedon potilastietojärjestelmään

Farmaseutin suorittaman lääkitystiedon ajantasaistamisen 
muut hyödyt vastaanotoilla

4a

4b
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tystiedon farmaseuttinen ajantasaistaminen 
tulisi ottaa rutiinikäytännöksi sairaalan hoi-
toyksiköissä (Mueller ym. 2012, Buckley ym. 
2013, Mekonnen ym. 2016, Schepel ym. 2019b). 

Farmaseutin tekemien lääkehoidon arvi-
oiden hoidollista merkitystä tutkittiin pel-
kästään lääkäreiden vastausten perusteella, 
sillä eri ammattiryhmien vastauksia tarkas-
teltiin itsenäisesti ilman potilaan tunnistetie-
toja. Lääkitysmuutokset jaoteltiin kyselytut-
kimuksessa karkeasti kyselyn helppotäyttöi-
syyden varmistamiseksi, jolloin lääkäreiden 
ja farmaseutin valitsemat luokittelut saattoi-
vat poiketa toisistaan. Tämä voidaan katsoa 
interventiotutkimuksen heikkoudeksi. Kysely-
aineiston koko oli rajattu, sillä kysely pyrittiin 
pitämään mahdollisimman vähän lääkäreitä ja 
hoitajia kuormittavana. On kuitenkin nähtä-
vissä, että kehitetyllä toimintamallilla oli posi-
tiivinen vaikutus lääkitysturvallisuuteen sekä 
lääkäreiden ja sairaanhoitajien ajankäyttöön 
ja eri ammattiryhmien työpanoksen hyödyn-
tämiseen. Sekä projektiryhmän jäseniltä saatu 
palaute että kyselytutkimuksessa saadut vas-
taukset ovat hyvin samansuuntaisia, mikä lisää 
tutkimuksen laatua ja tulosten luotettavuutta. 
Vaikka otos oli pieni, selvien jakaumien ansi-
osta toimintamalli ja sen tulokset voivat olla 
siirrettävissä vastaavaan toimintaympäristöön. 

Johtopäätökset
Toimintatutkimuksen menetelmin kehitet-
tiin pysyväksi käytännöksi tarkoitettu kliini-
sen farmasian toimintamalli, joka parantaa 
syöpäpotilaan lääkitysturvallisuutta ja tehos-
taa lääkehoitoprosessia. Työtehtävien jaon sel-
vyys sekä tehokkaiden hoitoprosessien tärkeys 
korostuvat, kun potilasmäärät kasvavat väes-
tön ikääntymisen ja sairastavuuden lisäänty-
misen myötä. Poliklinikalla tehdyn lääkitystie-
don ajantasaistamisen hyödyt siirtyvät poti-
laan mukana myös muihin yksiköihin, kuten 
päivystykseen, osastohoitoon ja toimenpi-
deyksiköihin, joissa puutteelliset lääkitystie-
dot voivat aiheuttaa paitsi haittaa potilaalle, 
myös ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Kehi-
tettyä toimintamallia on mahdollista soveltaa 
kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä 
niin erikoissairaanhoidossa kuin perustervey-
denhuollossa. Kansallisella tasolla olisi tärkeää 

saada tutkimusnäyttöä kliinisen farmasian 
palveluiden vaikuttavuudesta erityisesti kus-
tannuksiin ja hoitotuloksiin.

Toimintamallia kehitetään edelleen lisää-
mällä aktiivisia syöpähoitoja saaville potilaille 
opioidilääkityksen alkuohjaus ja hoidon seu-
ranta sekä mahdollisesti hyödyntämällä jat-
kossa digitalisaatiota potilaan osallistamisen ja 
esimerkiksi videovälitteisen haastattelun muo-
dossa. Opioidihoitojen aloitusohjauksella on 
tarkoitus varmistaa potilaan hoitomyöntyvyys 
sekä hoidon turvallisuus ja tehokkuus. Toimin-
tamalliin liittyviä kirjaamiskäytäntöjä kehite-
tään edelleen kansallisen FARM (farmasia)-
näkymän käyttöönoton myötä. Toimintamalli 
havaittiin erittäin toimivaksi osaksi onkoge-
riatrista toimintamallia, jota on tarkoitus jat-
kossa kehittää edelleen.

vien potilaiden (90 %, n = 18/20) hoidon suun-
nittelussa (Taulukko 1). Aktiivihoidon ensi-
käyntipotilailla suurin osa ja palliatiiviseen 
hoitoon siirtyneillä potilailla yli puolet far-
maseutin ehdottamista lääkitysmuutoksista 
tai lääkehoitoon liittyvistä huomioista toteu-
tettiin tai ne vaikuttivat hoidon suunnitteluun 
(Taulukko 1, Kuvat 3a ja 3b).

  Toimintamallin käyttöönoton jälkeen lää-
kityksen puutteelliseen ajantasaisuuteen liitty-
vissä lääke- ja nestehoitoon liittyvissä HaiPro-
ilmoituksissa mainittiin tarve farmaseutin 
suorittamalle potilashaastattelulle ja Resepti-
keskuksen tietojen hyödyntämiselle lääkitys-
poikkeamien ja muiden lääkehoidon ongelmien 
ennaltaehkäisemisessä.

Pohdinta
Tämä tutkimus tukee kansainvälistä näyttöä 
(Gatwood ym. 2017) kliinisen farmasian pal-
veluiden vaikuttavuudesta avohoidon syöpä-
potilaan lääkitysturvallisuuden parantumi-
sessa ja lääkehoitoprosessin tehostamisessa: 
kehitetyllä ja käyttöönotetulla toimintamallilla 
ehkäistään ja ratkotaan syöpäpotilaan lääke-
hoitoihin liittyviä ongelmia sekä sujuvoitetaan 
lääkehoitoprosessia säästäen erityisesti lääkä-
rin työaikaa. Myös lääke- ja nestehoitoon liit-
tyvien HaiPro-ilmoitusten analyysi ennen ja 
jälkeen toimintamallin käyttöönoton näytti 
parantaneen lääkitysturvallisuutta. 

Farmaseutin tekemän työn ansiosta lää-
kärillä on käytettävissään ajantasainen lääki-
tystieto, farmaseutin kirjaamat lääkitykseen 
liittyvät huomiot ja muutosehdotukset sekä 
potilastietojärjestelmään integroitu sähköinen 
päätöksenteon tuki, jolloin hoidon kokonaisuus 
on mahdollista huomioida vastaanoton aikana. 
Tällä ja potilaan ohjauksella on suuri merkitys 
hoidon onnistumisen ja potilaan elämänlaadun 
kannalta (Liekweg ym. 2004, Divakaruni ym. 
2018). Koska syövän hoito aloitetaan välittö-
mästi ensikäynnin jälkeen, on potilaan koko-
naislääkitys oltava tiedossa jo ensimmäisellä 
vastaanotolla interaktioiden välttämiseksi. 
Mikäli potilaan käyttämässä lääkityksessä on 
epäselvyyksiä, viivästyy syövän hoidon aloitus. 
Kehitetyllä toimintamallilla pystyttiin suorit-
tamaan tehokkaasti lääkitystiedon ajantasais-
tamisen lisäksi myös lääkehoidon arviointi ja 

siihen liittyvä tiedonsiirto, mikä on usein ollut 
haasteena moniammatillisissa lääkehoidon 
arvioinneissa (Rainio ym. 2019).

Puhelimitse suoritettu potilaan haastat-
telu on nopea ja tehokas tapa selvittää poti-
laan käyttämä lääkitys ja lääkehoidon toteut-
tamiseen mahdollisesti liittyvät ongelmat, 
mutta siihen liittyy myös haasteita, kuten eri-
laiset murteet ja kielet sekä vaikeasti lausut-
tavat lääkkeiden nimet. Vaasan keskussairaa-
lassa on hyödynnetty puhelinkontakteja vuo-
desta 2016 lähtien myös päivystyksessä, jossa 
farmaseutti soittaa suun kautta toteutettavan 
antikoagulanttihoidon aloittaneelle potilaalle 
ja varmistaa lääkkeen oikean ja turvallisen käy-
tön sekä vastaa potilaalle mahdollisesti herän-
neisiin kysymyksiin (Kuusisto 2017).

Tämä tutkimus osoittaa käytännöllisen 
toimintatutkimusmenetelmän hyötyjä klii-
nisen farmasian palveluiden kehittämisessä 
ja implementoimisessa moniammatillisena 
yhteistyönä. Toimintamalli on vakinainen osa 
onkologian poliklinikan toimintaa, ja syksyllä 
2020 toimintamalli otettiin osaksi onkogeri-
atrista pilottiprojektia, jolla pyritään saamaan 
potilaan hoidon kokonaisuus entistä parem-
paan hallintaan ja näin parantamaan hoitotu-
loksia: iäkkään syöpäpotilaan geriatrisen arvi-
oinnin avulla voidaan optimoida lääkehoitoa, 
lisätä hoitoon sitoutuneisuutta, välttää lääki-
tyksiin liittyviä haittatapahtumia ja toksisuutta 
sekä vähentää lääkekustannuksia (Lichtman 
2015). 

Suuren riskin potilailla kliinisen farmasian 
palveluihin tulisi kuulua lääkityksen ajan-
tasaistamisen lisäksi myös lääkemääräys-
ten kaksoistarkistaminen, lääkehoidon arvi-
ointi sekä potilasohjaus ja seuranta (Gilles-
pie ym. 2009, Ensing ym. 2015), minkä takia 
kaikki nämä vaiheet tulisi saada toimintamal-
liin mukaan. Projektiryhmässä tunnistettiinkin 
tarve kliinisen farmasian palveluille sytostaat-
tikuurien toteuttamisessa: laskimoon annet-
tavat sytostaattiannokset käyttökuntoon saa-
tetaan sairaala-apteekissa, mutta farmasian 
ammattilainen ei rutiininomaisesti kaksoistar-
kasta lääkemääräyksiä, mikä olisi tärkeää syö-
pähoitoihin liittyvän riskienhallinnan näkö-
kulmasta (Knez ym. 2010). Kuitenkin erityisesti 
potilaan siirtovaiheet ovat virhealttiita lääki-
tyspoikkeamille, minkä takia vähintään lääki-
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Background. Clinical pharmacy services aim 
at reducing drug-related problems (DRP) such 
as medication errors related to prescribing and 
transfers of care, and, thus, improving medica-
tion safety. Especially cancer patients are vul-
nerable to drug-related problems, since they 
use high-risk and complex medications, and 
they often have co-morbidities and use mul-
tiple medications. Unless medication recon-
ciliation is conducted in a comprehensive and 
timely manner, not only time is lost in the 
medication process but patients might be pre-
disposed to DRPs.

The aim of this study was to develop, imple-
ment and evaluate an operations model for 
clinical pharmacy services that could improve 
medication safety and make the medication 

process more effective at an oncology outpa-
tient clinic.

Materials and methods. An action research 
approach was employed in this interven-
tion study at the oncology outpatient clinic 
of the Vaasa Central Hospital. The operations 
model was developed to respond to the iden-
tified defects in the medication process of the 
patients coming to their first active or palli-
ative oncology consultation. Incident report 
data (before-after) and a survey to physicians, 
nurses and a pharmacist were utilized to evalu-
ate the benefits of the operations model using 
both quantitative and qualitative study meth-
ods.

Results. A lack of up-to-date medication his-
tory with connection to polypharmacy were 
particularly identified as defects in the medica-
tion process. The developed and implemented 
clinical pharmacy operations model comprises 
medication reconciliation and medicines use 
or clinical review by a pharmacist before the 
patient’s first active or palliative care consul-
tation. The use of the operations model helped 
with medication reconciliation (the medica-
tion history in the hospital records deviated 
from the ‘best possible’ medication history 
recorded by a pharmacist in 97% of the active 
and 95% of the palliative care patients before 
their first oncology consultation) and identi-
fying and preventing drug related problems. 
In total, the pharmacist recorded amendments 
to the medications or other medication related 
observations for 69% of the active care patients 
(n = 27/39) and 90 % (n = 18/20) of the pallia-
tive care patients, most of which influenced the 
planning of, or were implemented in, patient 
care. The clinical pharmacy operations model 
made the planning and guidance of care easier, 
saving especially the physician’s time.

Conclusions. The use of this clinical pharmacy 
operations model prevented and solved drug 
related problems of oncology patients, improv-
ing medication safety, and enhanced the medi-
cation process.

Keywords: medication safety, clinical 
pharmacy, drug related problems, oncology
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 4. Farmaseutin kirjaamat potilaan lääkehoitoon liittyvät havainnot ja niiden kliininen 
merkittävyys (lääkärin lomake).

Farmaseutin tekemät havainnot  Hyödyt havainnoista: toteutettiinko potilaan hoitoon / 
(valitse alla olevista kohdista) vaikuttiko potilaan hoidon suunnitteluun

❒  Lääkkeiden annosmuutostarve  ❒  Kyllä
(esim. liittyen munuaisten tai  ❒  Ei, syy:
maksan toimintaan)
 
❒  Lääkkeiden annostelutavan tai  ❒  Kyllä
lääkemuodon muutostarve  ❒  Ei, syy:
(esim. nielemisvaikeudet, 
lääkkeen oton apuvälineet)

❒  Kliinisesti merkittävät inter-
aktiot tai haittakuormat ❒  Kyllä  
(esim. antikolinergit, sedatiivit) ❒  Ei, syy:

❒  Lääkitysten purkuehdotukset ❒  Kyllä
 ❒  Ei, syy:

❒  Jotain muuta, mitä: ❒  Kyllä
	 ❒  Ei, syy:

❒  Farmaseutti ei ollut kirjannut potilaan lääkehoitoon liittyviä havaintoja tämän potilaan 
kohdalla

Sairaanhoitajan lomakkeessa tämä kohta korvattu väittämällä:
”Farmaseutin kirjaamista lääkehoitoon liittyvistä havainnoista oli hyötyä potilaan hoidon 
suunnittelun/ohjauksen kannalta”: samaa mieltä, mitä hyötyä / jokseenkin samaa mieltä, mitä 
hyötyä / eri mieltä / en osaa sanoa

Farmaseutin lomakkeessa tämä kohta korvattu kysymyksellä:
”Mitä havaintoja potilaan lääkityksestä teit?”, jossa taulukko muuten sama kuin lääkärillä, mutta 
se ei sisältänyt saraketta potilaan hoitoon toteuttamisesta.

 5. Tuottiko farmaseutin suorittama lääkityksen ajantasaistaminen jotain muuta etua 
potilaan hoidossa? (farmaseutin lomakkeessa ei tätä kysymystä)
❒  Vastaanottoaikaa oli käytettävissä muuhun potilaan hoidon suunnitteluun tai ohjaukseen
❒  Vastaanotto oli mahdollista suorittaa lyhyemmässä ajassa mitä oli varattu
❒  Jotain muuta, mitä:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Onkologian poliklinikan ensikäyntipotilaiden / palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden 
lääkehoidon ajantasaistaminen ja tarkastaminen farmaseutin toimesta

Lääkityksen ajantasaistaminen = kotilääkityksen selvittäminen, tarkastaminen ja kirjaaminen Eskoon

1. Hoidon suunnittelu/ohjaus oli helpompaa, koska farmaseutti oli ajantasaistanut potilaan 
lääkityksen Eskoon.

❒  samaa mieltä
❒  jokseenkin samaa mieltä
❒  eri mieltä
❒  en osaa sanoa

Farmaseutin lomakkeessa tämä kohta korvattu kysymyksellä:
”Poikkesiko Eskoon mahdollisesti aiemmin kirjattu lääkitys potilaan haastattelun avulla 
selvitetystä kotilääkityksestä?” Vastausvaihtoehdot: ei, lääkitystiedot olivat ajan tasalla TAI kyllä

 2. Farmaseutti ajantasaistaa potilaan lääkityksen pääsääntöisesti lääkärinvastaanottoa 
edeltävänä arkipäivänä. Tuliko vastaanoton aikana ilmi uusia asioita potilaan 
lääkitystiedoissa verrattuna farmaseutin Eskoon kirjaamaan kotilääkitykseen?

❒  ei, lääkitystiedot olivat ajan tasalla (siirry kysymykseen nro 4)
❒  kyllä, mitä:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 3. Mikäli vastasit kysymykseen nro 2 kyllä, kuinka paljon aikaa käytit vastaanotolla potilaan 
kotilääkityksen selvittämiseen?   _______min

Farmaseutin lomakkeessa kohdat 2 ja 3 korvattu avoimella kysymyksellä:
”Kuinka paljon aikaa käytit potilaan kotilääkityksen selvittämiseen, tarkastamiseen ja 
kirjaamiseen (min)?”   

Liite 1. Kyselylomake (malli)     Kysely lääkärille/hoitajalle/farmaseutille
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Tiivistelmä

Johdanto
Turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon toteuttamisessa on olennaista, että lääke annostellaan oikealla 
tavalla. Useat ikääntymismuutokset vaikeuttavat lääkkeiden ottamista suun kautta, minkä vuoksi 
lääkkeitä saatetaan käsitellä eri tavoin ennen annostelua nielemisen helpottamiseksi. Lääkkeen 
käsittely voi vaikuttaa lääkkeen tehoon tai turvallisuuteen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 
kehittää ja yhtenäistää lääkkeiden annostelukäytäntöjä iäkkäiden tehostetun palveluasumisen 
yksikössä ja tätä kautta edistää asukkaiden lääkitysturvallisuutta.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksikössä. Tutkimusaineisto kerät-
tiin palveluasumisyksikön palveluvastaavalle ja sairaanhoitajille tehdyistä kahdesta auditoinnista, 
annostelutapahtumien havainnoinneista (n = 128) ja yksikön lähihoitajille ja sairaanhoitajille (n = 7) 
tehdyistä kahdesta ryhmähaastattelusta.

Auditointi ja havainnoinnit tehtiin ennen ja jälkeen intervention. Interventio koostui palve-
luasumisyksikön henkilökunnalle järjestetystä koulutuksesta, huoneentaulun koostamisesta, 
nielemistä helpottavan geelin käyttöönotosta ja moniammatillisesta palaverista.

Tulokset
Hoitajat käsittelivät lääkkeitä ennen annostelua eri tavoin. Lääkkeen antamistapa samalle asukkaalle 
vaihteli hoitajasta ja antokerrasta toiseen. Lääkkeitä puolitettiin, murskattiin, lietettiin nesteeseen 
ja sekoitettiin ruokaan. Vain osa hoitajista kiinnitti huomiota lääkkeen ominaisuuksiin ennen sen 
käsittelyä ja käsitteli lääkkeitä valmistajan ohjeen mukaisesti.
Intervention jälkeen hoitajat murskasivat lääkkeitä vähemmän ja eri tavoin kuin ennen interventi-
ota. Ennen interventiota hoitajat murskasivat lääkkeet useimmiten yhteiskäytössä olevalla murskai-
mella avaamattoman annosjakelupussin läpi, jolloin eri lääkevalmisteista muodostui murskaseos. 
Intervention jälkeen lääkkeet murskattiin useimmiten yksitellen asukkaan omalla murskaimella. 

Ennen interventiota hoitajat antoivat lääkkeet tai lääkemurskan asukkaalle kuuman puuron 
päällä 49 %:ssa, kylmän kiisselin kanssa 43 %:ssa ja veden kera 7 %:ssa kaikista annosteluta-
pahtumista (n = 67). Toisella havainnointijaksolla hoitajat antoivat lääkkeet kuuman puuron 
päällä vain 11 %:ssa kaikista annostelutapahtumista (n = 61). Muutoin lääkkeet annettiin veden, 
kylmän kiisselin tai Gloup-geelin kera.

Moniammatillisessa palaverissa potilaiden lääkityksiin tehtiin lääkitysturvallisuutta edistä-
viä muutoksia. Auditoinnissa palveluvastaava ja sairaanhoitajat kokivat yksikön hoitajien lääk-
keiden antoon liittyvän osaamisen kehittyneen intervention jälkeen.

Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen mukaan hoitajat eivät aina käsittele ja annostele lääkkeitä valmisteyhteen-
vedon ja hyvien toimintatapojen mukaisesti. Lääkkeiden annostelukäytäntöjä ja potilaiden lääki-
tysturvallisuutta pystytään kuitenkin parantamaan hoitajien lisäkoulutuksen ja moniammatilli-
sen yhteistyön avulla.

Avainsanat: lääkehoito, hoitohenkilöstö, lääkkeiden antotavat, iäkkäät, nielemisvaikeus, 
palveluasuminen

Neulaniemi A, Toropainen T, Vainio K, Savela E: Lääkkeiden annostelukäytäntöjen kehittäminen  
tehostetun palveluasumisen yksikössä. Dosis 37: 258–277, 2021
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tömuutoksia tutkimuksen aikana, mutta hoi-
tajamitoitus pysyi ennallaan. Yksikön henki-
lökunta koostui tutkimuksen aloitushetkellä 
palveluvastaavasta (sairaanhoitaja), kahdesta 
sairaanhoitajasta, 17 lähihoitajasta ja neljästä 
hoiva-avustajasta. Hoitajat työskentelivät 
koko- tai osa-aikaisesti. Palveluvastaavan ja 
sairaanhoitajien tehtävät yksikössä olivat laa-
jemmat kuin lähihoitajien ja hoiva-avustajien. 
Suurin osa asukkaiden säännöllisesti käyttä-
mistä lääkkeistä oli tilattu koneellisen annos-
jakelupalvelun kautta ottoajankohtien mukaan 
annosjakelupusseihin jaettuna. Niiden lisäksi 
asukkailla oli käytössä kuuriluontoisesti ja tar-
vittaessa käytettäviä lääkkeitä.

Tutkimukselle haettiin tutkimuslupa yksi-
kön ylläpidosta vastaavalta taholta. Eettisen toi-
mikunnan ennakkoarviointi ei ollut tässä tutki-
muksessa tarpeellinen, koska yksikön asukkai-
den lääkehoitoja ei arvioitu eikä henkilötietoja 
kerätty. Tutkimusaineisto kerättiin huhtikuun 
2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana pal-
veluasumisyksikön palveluvastaavalle ja sai-
raanhoitajille tehdyistä kahdesta auditoin-
nista, aamulääkkeiden annostelutapahtumien 
havainnoinneista (n = 128) ja yksikön lähihoi-
tajille ja sairaanhoitajille (n = 7) tehdyistä kah-
desta ryhmähaastattelusta (Kuva 1).

Auditoinnin avulla selvitettiin palveluvas-
taavan ja sairaanhoitajien näkemyksiä lääk-
keiden antoprosessista ja sitä, millaista tukea 
he antavat henkilökunnalle annosteluongel-
mien ratkaisemisessa. Auditoinnin tavoitteena 
oli selvittää, ovatko näkemykset yhdenmukai-

sia lääkkeiden annostelussa tehtyjen havain-
nointien kanssa. Auditoinnissa hyödynnettiin 
soveltuvin osin Suomen Apteekkariliiton Tur-
vallisen lääkehoidon toteutuminen -riskien-
hallintatyökalua 3 (Suomen Apteekkariliitto 
2019). 

 Havainnointien avulla selvitettiin, kuinka 
lääkkeitä käsitellään ja annetaan asukkaille. 
Havainnoineissa tarkasteltiin ainoastaan suun 
kautta annettavia lääkemuotoja. Muiden anto-
reittien kautta annettavia lääkkeitä ei havain-
noitu käytännön syistä, joita olivat muun 
muassa injektiona annettavien ja inhaloita-
vien lääkkeiden harvinaisuus tai havainnointiin 
sopimaton ajankohta. Havainnointiajaksi vali-
koitui aamu, koska aamuisin lääkkeitä annet-
tiin enemmän kuin muina lääkkeenantoajan-
kohtina. Havainnoinnit tehtiin ennen interven-
tiota yhdeksänä aamuna ja intervention jälkeen 
kymmenenä aamuna. Tutkimuksessa havain-
noidut hoitajat valikoituivat mukaan kunkin 
havainnointiajankohdan työvuorojen perus-
teella. Hoitajien anonymiteetin säilyttämiseksi 
tuloksissa ei eritelty lääkkeiden annosteluta-
pahtumia ammattiryhmittäin.

Havainnoinnit tehtiin niin, että tutkimuk-
sen tekijä ei osallistunut toimintaan (Metsä-
muuronen 2008). Niissä kirjattiin ylös asuk-
kaan ja hoitajan tunnistetietojen lisäksi lääk-
keen käsittelyyn, annosteluun, lääkkeen anta-
miseen ja annosteluhygieniaan liittyvät asiat 
(Taulukko 1). Lisäksi havainnointeihin kirjat-
tiin ylös muut sellaiset asiat, jotka saattoivat 
vaikuttaa lääkkeiden käsittelyyn ja antami-

Johdanto
Lääkehoito on olennainen osa iäkkäiden hoi-
toa. Turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon 
toteuttamiseksi on keskeistä, että potilas saa 
oikean lääkkeen, oikealla annoksella ja oikeaan 
aikaan (Turvallinen lääkehoito -opas 2021). 
Lisäksi lääkehoidon tehokkuuteen ja turval-
lisuuteen vaikuttaa se, miten lääkkeen käyt-
täjä ottaa lääkkeensä tai kuinka lääke anne-
taan hänelle. Väärin annosteltu lääke voi muun 
muassa menettää tehonsa, aiheuttaa ylimää-
räisiä haittavaikutuksia tai hengenvaarallisen 
suuria pitoisuuksia elimistössä (Karonen 2008, 
Dreijer-van der Glas ja Sinclair 2015, Urtti ym. 
2018).

Lääkkeiden annostelun onnistumiseen vai-
kuttavat monet iän mukanaan tuomat fysiolo-
giset muutokset, kuten suun kuivuminen, ruo-
katorven hidastunut toiminta ja limakalvon 
oheneminen (Kivelä 2004, Tilvis 2016). Muu-
tosten seurauksena muun muassa lääke jää 
helpommin kiinni ruokatorveen ja limakalvo 
on alttiimpi kemialliselle ärsytykselle. Fysiolo-
giset muutokset aiheuttavat myös nielemisvai-
keuksia. Nielemisvaikeuksien on todettu olevan 
hyvin yleisiä palveluasumisyksiköissä asuvilla 
potilailla (Nogueira ja Reis 2013, Turkka 2016, 
Mäkelä 2018). Tämä johtuu paitsi ikääntymi-
sen aiheuttamista fysiologisista muutoksista 
myös muistisairaiden asukkaiden osuuden 
lisääntymisestä (Sotkanet 2019). Esimerkiksi 
Alzheimerin taudissa nielemishäiriöt ovat ylei-
siä (Boccardi ym. 2016). Nielemisvaikeuksista 
kärsivien potilaiden on haastavaa tai mahdo-
tonta ottaa tabletteja tai kapseleita. Ikäänty-
misen aiheuttamien fysiologisten muutosten 
ja nielemisvaikeuksien yleisyyden vuoksi hoi-
tajien tulisi olla hyvin selvillä tablettien ja kap-
selien oikeasta käsittelystä ja toisaalta vaihto-
ehtoisten lääkemuotojen olemassaolosta.

Aikaisempien tutkimusten mukaan iäk-
käiden palveluasumisyksiköissä lääkkeiden 
annostelussa poiketaan virallisista ohjeista 
(van den Bemt ym. 2009, Stuijt ym. 2013, Mer-
covich ym. 2014, van Welie ym. 2016, Karttunen 
2019). Virheellisiä toimintatapoja on kuiten-
kin saatu vähennettyä ohjaavien toimenpitei-
den avulla (van den Bemt ym. 2009, Stuijt ym. 
2013, Mercovich ym. 2014, van Welie ym. 2016). 
Henkilökunnan koulutuksen ja annosjakelu-
pusseihin lisättyjen varoitusmerkkien avulla on 

pystytty vähentämään lääkkeiden murskaami-
sen yleisyyttä ja murskattavaksi soveltumat-
tomien lääkkeiden murskaamista (van Welie 
ym. 2013). Myös niin kutsutun moniulotteisen 
lääketurvallisuusohjelman avulla lääkkeiden 
annosteluun liittyviä virheitä on saatu vähen-
nettyä merkittävästi (Stuijt ym. 2013). Moni-
ulotteisessa lääketurvallisuusohjelmassa teh-
dään moniammatillista yhteistyötä lääkärien, 
hoitajien ja farmasian ammattilaisten välillä 
lääkkeiden oikean annostelun edistämiseksi, 
mutta päätöksen lääkkeiden murskaamisesta 
ohjelmassa tekee kuitenkin aina lääkäri.

Lääkehoidon onnistumiseksi ja lääkitystur-
vallisuuden varmistamiseksi tarvitaan moni-
puolisia toimintatapoja, joihin kaikki lääke-
hoitoon osallistuvat ammattilaiset sitoutu-
vat. Toistaiseksi on vain vähän tutkittua tietoa 
siitä, miten lääkkeiden ottaminen suoma-
laisissa palveluasumisyksiköissä onnistuu ja 
minkälaisia toimenpiteitä lääkehoidon onnis-
tumisen varmistamiseksi on käytössä. Kyse-
lytutkimusten perusteella lääkkeiden muok-
kaaminen annostelun yhteydessä on yleistä ja 
lääkkeiden käsittelyssä ei aina noudateta val-
mistajien ohjeita (Niittymäki 2017, Karttunen 
2019). Tiedossa on, että lähi- ja sairaanhoi-
tajilla ei ole Suomessa yhtenäistä ohjeistusta 
annostelun onnistumisen varmistamiseksi 
niissä tilanteissa, joissa potilaalla on vaikeuk-
sia niellä tabletti tai kapseli kokonaisena (Coco 
K. ja Flinkman M henkilökohtainen tiedonanto 
2020, Ottela E henkilökohtainen tiedonanto 
2020). Kukin hoitaja toimii oman osaamisensa 
tai toimipaikkakohtaisen ohjeistuksen mukai-
sesti, jos sellainen on laadittuna.

Lääkitysturvallisuuden varmistaminen kai-
kissa hoitoyksiköissä on tärkeää. Tämän tut-
kimuksen tavoitteena oli kehittää ja yhtenäis-
tää lääkkeiden annostelukäytäntöjä iäkkäiden 
tehostetun palveluasumisen yksikössä ja tätä 
kautta edistää asukkaiden lääkitysturvalli-
suutta.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus tehtiin pienen suomalaisen paikka-
kunnan iäkkäiden tehostetun palveluasumisen 
yksikössä (myöh. ”palveluasumisyksikkö”), 
jossa on 19 asukaspaikkaa. Yksikön hoitaja-
mitoitus oli 0,68. Yksikössä tapahtui henkilös- Kuva 1. Tutkimuksen eteneminen.

Aloitustapaaminen
• tutkimuksesta tiedottaminen  
 henkilökunnalle
1. auditointi
•  yksikön palveluvastaava ja  
 kaksi sairaanhoitajaa

Interventio
• Koulutus
• Huoneentxaulu
• Gloup®-geelin käyttöönotto
• Moniammatillinen palaveri

2. havainnoinnit 
(n=61)

1. havainnoinnit (n=67)
Ryhmähaastattelut

2. auditointi
•  yksikön palveluvastaava ja  
 kaksi sairaanhoitajaa
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seen. Asukkaiden kaikki säännöllisesti käytössä 
olevat lääkkeet oli kirjattu lääkelistoihin, jotka 
olivat havainnoijan käytössä. Lisäksi havain-
noija teki havainnointien yhteydessä tarkenta-
via kysymyksiä annettavista lääkkeistä, jolloin 
pystyttiin kirjaamaan havainnot myös kuuri-
luontoisista ja tarvittaessa annettavista lääk-
keistä.

Ryhmähaastatteluissa selvitettiin mui-
den kuin suun kautta annettavien lääkkei-
den annostelua ja niihin liittyviä mahdollisia 
ongelmia. Toiseen ryhmähaastatteluun osal-
listui kolme ja toiseen neljä hoitajaa. Haastat-
teluilla täydennettiin havainnoinneissa saatua 
tietoa lääkkeiden annosteluun liittyvistä mah-
dollisista ongelmista. 

Interventio koostui palveluasumisyksi-
kön henkilökunnan koulutuksesta, huoneen-
taulun koostamisesta, nielemistä helpottavan 
geelin (Gloup®) käyttöönotosta ja moniam-
matillisesta palaverista (Kuva 1). Koulutusti-
laisuus kesti noin tunnin, ja sen tavoitteena oli 

ohjeistaa hoitajia toimimaan tarkoituksenmu-
kaisella ja yhdenmukaisella tavalla lääkkeiden 
annosteluprosessissa. Koulutuksessa keskityt-
tiin pääasiassa havainnoineissa esiin noussei-
siin epäkohtiin ja niihin liittyviin kehittämis-
ehdotuksiin. Myös haastatteluissa esiin nous-
seita asioita käsiteltiin lyhyesti. Tärkeimpien 
kehittämisehdotusten perusteella koostettiin 
huoneentaulu muistilistaksi yksikön hoitajille 
(Kuva 2). Yksikkö sai veloituksetta käyttöönsä 
nielemistä helpottavaa geeliä (Gloup®) tutki-
muksen seurantajakson ajaksi.

Moniammatillisessa palaverissa olivat läsnä 
yksikön vastaava lääkäri, toinen yksikön sai-
raanhoitajista ja havainnoinnit tehnyt provii-
sori. Palaverissa sairaanhoitaja toi esille kunkin 
asukkaan terveydentilan ja lääkkeiden otta-
miseen liittyvät erityispiirteet, kuten asuk-
kaan nielemisvaikeuden tai tavan pureskella 
lääkkeet. Proviisori nosti lääkelistoista esille 
ne valmisteet, jotka olivat kullekin asukkaalle 
ongelmallisia annostella. Tietojen perusteella 

Taulukko 1. Suun kautta annettavien lääkemuotojen annostelun havainnoinneissa huomioidut asiat. 

Havainnoitava asia

Annosteluhygienia

Lääkkeen käsittely

Lääkkeen antaminen

Havainnoinnin kohde

Käsineiden käyttö

Käsineiden vaihtaminen
Käsien peseminen
Käsien desinfektio

Hengityssuojaimen 
tai kirurgisen  
suu-nenäsuojan käyttö

Murskaus
Liettäminen
Avaaminen
Puolittaminen

Ruoan kanssa

Juoman kanssa

Yksi lääke kerrallaan

Useampi kuin yksi lääke 
yhtä aikaa

Toimintatapa lääkkeiden 
käsittelyssä ja annostelussa

Käytettiinkö käsineitä: kyllä/ei

Vaihdettiinko käsineet / pestiinkö kädet / 
desinfiointiinko kädet jokaisen eri asukkaan 
lääkkeiden käsittelyn ja annostelun välissä vai
useamman kuin yhden eri asukkaan lääkkeiden 
ja annostelun jälkeen

Käytettiinkö hengityssuojainta tai 
kirurgista suu-nenäsuojainta: 
kyllä/ei

Murskaamiseen, liettämiseen, avaamiseen ja 
puolittamiseen käytetyt välineet, 
välineiden käyttämistapa ja puhtaus

Ruoan ja juoman lämpötila: kylmä/kuuma

Ruoan määrä, johon lääke sekoitettiin: koko 
ruoka-annos / pieni määrä

Juoman määrä, johon lääke sekoitettiin.

Kuva 2. Huoneentaulu turvallisen ja tehokkaan lääkkeen annostelun tukemiseksi tehostetun 
palveluasumisen yksikössä.

1. Laita puhtaat hanskat

2. Jos lääkkeen anto ei onnistu
 kokonaisena, selvitä vaihtoehdot
 
3. Jos lääke on pakko murskata,
 muista turvallisuus 

4. Anna asukkaalle vettä

5. Annostele lääke sellaisenaan, 
  kylmän kiisselin tai nielemistä
    helpottavan geelin kanssa

6. Anna asukkaalle vettä

7. Poista hanskat ja pese kädet, jos
     iho on ollut kosketuksissa
     lääkkeeseen tai lääkepölyyn

Asukas ei niele lääkettä kokonaisena
tai asukas pureskelee lääkkeen
1.  Kokeile nielemistä helpottavaa geeliä
2.  Kartoita vaihtoehtoiset lääkemuodot
3.  Selvitä, voiko lääkkeen puolittaa, avata,
 liettää tai murskata

Murskaa näin
1. Varmista välineiden puhtaus
2. Murskaa yksi lääke kerrallaan
3. Vältä aiheuttamasta lääkepölyä ilmaan
4. Pese murskaamiseen käytetyt välineet

STOP! Älä murskaa näitä
• Depottabletti tai -kapseli
• Enterotabletti tai -kapseli
• Muu valmiste, joka tulee niellä kokonaisena  
 turvallisuuden vuoksi
 (Esim.Tamictor®,Avodart®,Selexid®, 
 Penomax®)

MUISTA, SINÄ OLET VASTUUSSA 
asukkaan tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta!
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Taulukko 2. Havainnointiaineisto ja lääkkeiden murskaamiskäytännöt palveluasumisen yksikössä ennen 
interventiota ja sen jälkeen.

Havainnoituja potilaita
Havainnoituja hoitajia
Lääkkeiden annostelutapahtumia

Annosteltuja lääkeannoksia yhteensä
Tabletteja ja kapseleita
Nestemäisiä lääkemuotoja
Jauhemaisia lääkemuotoja
Liukenevia tabletteja

Annostelutapahtumat, joissa lääke murskattiin

Murskaamisvälineet

Yhteismurskain
Lusikka
Asukkaan oma murskain
Metallinen mittalasi

Murskaamistavat lääkkeiden 
annostelutapahtumissa

Vain yksi lääkkeistä murskaksi
Useampi kuin yksi lääkkeistä murskaksi, 
   kaikki samanaikaisesti
Murskaksi annosjakelupussissa
Murskaksi mittalasissa
Useampi kuin yksi lääkkeistä murskaksi, 
   jokainen yksitellen
Murskaksi annosjakelupussissa
Murskaksi mittalasissa
Murskaksi käsipyyhepaperin päällä

n

19
14
67

535
485
33
17
0

37

21
8
7
1

11

23
21
2

3
3
0
0

%ª

100
91
6
3
0

55

57
22
19
3

30

62

8

n

22
12
61

471
430
19
17
5

27

11
1
11
4

9

6
5
1

12
6
5
1

%ª

100
91
4
4
1

44

41
4
41
15

33

22

44

1. havainnoinnit
(ennen interventiota)

2. havainnoinnit
(intervention jälkeen)

Taulukko 3. Lista lääkkeistä, jotka murskattiin (M) tai pureskeltiin (P) tutkimuksessa havainnoiduissa 
lääkkeiden annostelutapahtumissa, mutta jotka olisi tullut valmistajan mukaan niellä kokonaisena.

Kauppanimi

Pantoprazole 
ratiopharm®

Avodart®, 
Dutester®

Metohexal®

Gasterix®

Nitrosid®

Vaikuttava aine

pantopratsoli

dutasteridi

metoprololi

lansopratsoli

isosorbididi-
nitraatti

Lääkemuoto

enterotabletti

pehmeä kapseli

depottatabletti

enterotabletti

tabletti

Käsittely 
(M/P)

M

M

M, P

M, P

M, P

Seuraus 
käsittelystä

Enteropäällyste 
hajoaa, jolloin 
pantopratsoli jou-
tuu kosketuk-
siin mahahapon 
kanssa. Maha-
happo voi inakti-
voida pantoprat-
solia.

Rikotusta kap-
selista vapautu-
nut lääkeaine voi 
aiheuttaa suun ja 
nielun limakalvon 
ärsytystä.

Depottabletin 
depotrakeet rik-
koutuvat, jolloin 
valmisteen sää-
dellysti ja pitkä-
vaikutteisesti lää-
keainetta vapaut-
tava ominaisuus 
menetetään. 
Depotrakeilla saa-
daan perinteisiä 
tabletteja tasai-
sempi pitoisuus 
ja teho elimis-
tössä, jolloin myös 
beeta1-selektii-
visyys on parempi 
ja haittavaikutus-
ten riski on vähäi-
nen. Depotrakei-
den rikkouduttua 
nämä edut mene-
tetään.

Enteropäällyste 
hajoaa, jolloin lan-
sopratsoli jou-
tuu kosketuk-
siin mahahapon 
kanssa. Maha-
happo inaktivoi 
lansopratsolia.

Lääkeaine imey-
tyy nopeasti suun 
limakalvolta. 
Myös huippupi-
toisuus plasmassa 
saavutetaan 
nopeammin kuin 
kokonaisena ote-
tusta tabletista.

Muut huomiot

Annostelu ruoan 
yhteydessä lisää 
imeytymisen vii-
veajan vaihtele-
vuutta.

Dutasteridi imey-
tyy ihon läpi ja on 
haitallinen ras-
kaana oleville ja 
imettäville.

Kokonaisena 
nielty depot-
tabletti liuke-
nee ruoansu-
latuskanavassa 
depotrakeiksi, 
jotka vapauttavat 
metoprololia jat-
kuvasti 20 tunnin 
ajan.

Annostelu ruoan 
yhteydessä hidas-
taa imeytymistä 
ja vähentää bio-
logista hyöty-
osuutta noin 
50 %.

Lääkkeen otto-
tapa on riippu-
vainen käyttö-
aiheesta. Angina 
pectoris -kohta-
uksen hoidossa 
tabletit pureskel-
laan rikki ja lääk-
keen annetaan 
imeytyä suusta.

ªProsenttiluvut on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.
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lääkäri arvioi asukkaiden lääkityksiin tehtäviä 
muutoksia.

 

Tulokset
Hoitajat annostelivat lääkkeitä palveluasu-
misyksikön asukkaille useilla eri tavoilla. Hoi-
tajien tärkein tavoite oli saada asukas ottamaan 
lääkkeet, jolloin he tarvittaessa murskasivat ja 
puolittivat lääkkeitä (Taulukko 2). Lisäksi lääk-
keitä lietettiin nesteeseen ja sekoitettiin ruo-
kaan. Hoitajat käsittelivät lääkkeitä eri tavoilla, 
ja lääkkeen antamistapa samalle asukkaalle 
vaihteli hoitajasta ja antokerrasta toiseen. Vain 
osa hoitajista kiinnitti huomiota pussissa ole-
vien lääkkeiden ominaisuuksiin ennen lääk-
keen käsittelyä ja käsitteli lääkkeitä valmista-
jan ohjeen mukaisesti. 

Hoitajat käyttivät käsineitä aina lääkkeitä 
käsitellessään. Käsineiden vaihtokäytäntö oli 
vaihtelevaa: hoitajat vaihtoivat käsineet joko 
jokaisen asukkaan lääkkeiden annosteluta-
pahtuman jälkeen tai vasta useamman asuk-
kaan lääkkeiden annostelutapahtuman jäl-
keen. Silmin nähden likaiset käsineet hoitajat 
vaihtoivat aina. Hoitajat pesivät kädet annos-
telutapahtumien jälkeen vain harvoin, eivätkä 
he käyttäneet hengityssuojaimia tai kirurgisia 
suu-nenäsuojia. Annosteluhygienian suhteen 
(Taulukko 1) ei tapahtunut muutoksia ensim-
mäisen ja toisen havainnointijakson välillä.

Ensimmäisen havainnointijakson aikana 
hoitajat murskasivat yhden tai useamman 
lääkkeen 55 %:ssa lääkkeiden annostelutapah-
tumia. Toisen havainnointijakson aikana lääk-
keitä murskattiin 44 %:ssa lääkkeiden annos-
telutapahtumia. Osa murskatuista lääkkeistä 
olisi tullut ottaa kokonaisena (Taulukko 3). 
Hoitajat murskasivat lääkkeet joko palvelu-
asumisyksikön ruokailutiloissa tai asukkaan 
omassa huoneessa. Ensimmäisellä havain-
nointijaksolla hoitajat murskasivat lääkkeet 
usein avaamattoman annosjakelupussin läpi. 
Tällöin asukkaalle annosteltiin pussiin muo-
dostunut, eri lääkevalmisteista koostuva seos. 
Joissain annostelutapahtumissa asukas joutui 
nielemään huomattavan isoja määriä lääke-
murskaa.

Kun lääkkeet murskattiin suoraan annosja-
kelupussiin, riskinä oli pussin rikkoutuminen. 
Pussiin tuli osassa murskaamiskertoja pie-

niä reikiä, joiden kautta lääkeainetta sisältä-
vää pölyä saattoi vapautua ilmaan lääkkeiden 
murskaamisen aikana ja asukkaalle annetta-
essa. Hoitajat käyttivät lääkkeiden murskaami-
seen yhteiskäytössä olevaa murskainta, asuk-
kaan omaa murskainta, metallista mittalasia 
tai lusikkaa (Taulukko 2). Metallista mittalasia 
käytettäessä hoitajat laittoivat yhden tai use-
amman lääkkeen mittalasin pohjalle ja painoi-
vat ne murskaksi toisella mittalasilla. Kum-
mallakaan havainnointijaksolla yhteiskäytössä 
olevaa murskainta ei pesty eri asukkaiden lääk-
keiden murskaamisten välissä.

Ensimmäisellä havainnointijaksolla asuk-
kaat pureskelivat 6 % lääkkeistä (n = 27). Näistä 
lääkkeistä 59 % olisi valmistajan mukaan pitä-
nyt niellä kokonaisina (Taulukko 3). Toisella 
havainnointijaksolla asukkaat pureskelivat 4 % 
lääkkeistä (n = 16). Näistä 31 % olisi valmistajan 
mukana pitänyt niellä kokonaisina.

Ensimmäisellä havainnointijaksolla hoita-
jat antoivat asukkaalle nestemäisen laktuloo-
sivalmisteen sellaisenaan 88 %:ssa (n = 32) ja 
toisella havainnointijaksolla 53 %:ssa (n = 15) 
annostelutapahtumia. Muissa annostelutapah-
tumissa laktuloosi annettiin kahviin, maitoon, 
mehuun tai kiisseliin sekoitettuna. Osa asuk-
kaista alkoi yskiä laktuloosin ottamisen jälkeen 
silloin, kun sitä ei ollut sekoitettu nesteeseen.

Ensimmäisellä havainnointijaksolla hoita-
jat antoivat lääkkeet tai lääkemurskan asuk-
kaalle kuuman puuron päällä 49 %:ssa, kyl-
män kiisselin kanssa 43 %:ssa ja veden kera 7 
%:ssa kaikista annostelutapahtumista (n = 67). 
Toisella havainnointijaksolla hoitajat antoivat 
lääkkeet kuuman puuron päällä ainoastaan 
11 %:ssa kaikista annostelutapahtumista (n = 
61). Muutoin lääkkeet annettiin veden, kyl-
män kiisselin tai Gloup-geelin kera. Jos lääk-
keet annettiin puuron tai kiisselin kanssa, ne 
laitettiin molemmilla havainnointijaksoilla 
ruoan päälle useimmiten juuri ennen anta-
mista. Yksittäisissä tapauksissa lääkkeet oli-
vat kuuman puuron päällä joitakin minuutteja. 
Puuron tai kiisselin kanssa annetut lääkkeet tai 
lääkemurska annettiin sekoitettuna joko pie-
neen ruokamäärään tai koko ruoka-annokseen.

Koska havainnoinneissa voitiin ottaa huo-
mioon vain suun kautta annosteltavat lääkkeet, 
ryhmähaastattelulla selvitettiin muiden anto-
reittien kautta annettavien lääkkeiden annos-

Primaspan®

Bisoprolol 
Sandoz®

Tamictor®

Kaleorid®

Venlafaksin 
Orion®

Jardiance®

Asasantin 
retard

asetyylisali-
syylihappo

bisoprololi

tamsulosiini

kaliumkloridi

venlafaksiini

empagliflotsiini

asetyylisalisyy-
lihappo / dipyri-
damoli

enterotabletti

tabletti, 
kalvopäällysteinen

säädellysti 
vapauttava 
kapseli

depottabletti

depotkapseli

tabletti, 
kalvopäällysteinen

säädellysti 
vapauttava 
kapseli

M, P

M, P

P

P

P

P

P

Enteropäällys-
teen rikkoudut-
tua asetyylisali-
syylihappo pää-
see kosketuksiin 
mahan limakal-
von kanssa. Ente-
ropäällysteisen 
tabletin aiheutta-
mat mahalaukun 
ärsytysoireet ovat 
vähäisemmät kuin 
tavallisella pääl-
lystämättömällä 
tabletilla.

Ei tiedossa

Kapselin rikkou-
tuminen tai pure-
minen vaikuttaa 
pitkävaikuttei-
sen aktiiviaineen 
vapautumiseen.

Depottable-
tin säädellysti 
kaliumkloridia 
vapauttava vai-
kutus menete-
tään, jolloin myös 
määrittelemät-
tömiä haittavai-
kutuksia, kuten 
haavaumien ris-
kiä, pienentävä 
vaikutus mene-
tetään.

Lääkevalmisteen 
pitkävaikuttei-
nen ominaisuus 
menetetään.

Ei tiedossa

Säädellysti vapaut-
tava vaikutus 
menetetään, mikä 
voi vaikuttaa dipy-
ridamolin farma-
kokineettisiin para-
metreihin nega-
tiivisesti: lääkkeen 
hyötyosuus voi 
heikentyä, minipi-
toisuudet laskea ja 
lisäksi huippupitoi-
suuden ja alimman 
pitoisuuden vaih-
telu kasvaa.

Akuutin sydänin-
farktin hoidossa 
enteropäällyste 
pureskellaan rikki 
ennen nielemistä, 
jolloin lääkeai-
neen vapautumi-
nen nopeutuu.

Tamsulosiinin 
imeytyminen on 
tasaisempaa, jos 
se annetaan aina 
saman aterian jäl-
keen.

Potilaalla voi 
esiintyä ylem-
män ja alemman 
maha-suolika-
navan ahtaumia, 
verenvuotoja, 
haavaumia ja per-
foraatioita, jos 
kaliumkloridian-
noksen kanssa 
otetaan liian 
vähän vettä tai 
jos potilaalla on 
suolen hidastunut 
läpikulku (mm. 
vuodepotilaat).

Lähde: Poole 2001, Duodecim lääketietokanta 2020
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kattiin myös niissä tapauksissa, joissa asukas 
olisi mahdollisesti pystynyt nielemään lääkkeet 
kokonaisena. Joissakin tapauksissa lääkkeiden 
nielemisen kokonaisena olisi voinut mahdollis-
taa esimerkiksi se, että asukkaan nielu olisi kos-
tutettu nesteellä ennen lääkkeiden antamista tai 
se, että lääkkeet olisi annettu asukkaalle yksitel-
len nesteen, kiisselin tai nielemistä helpottavan 
geelin kanssa (Dreijer-van der Glas ja Sinclair 
2015). Suurin osa asukkaiden pureskelemista 
lääkkeistä oli pureskeluun soveltumattomia. 
Hoitajat eivät puuttuneet näiden lääkkeiden 
ottamistapaan, vaikka lääkkeitä annettaessa 
tulisi varmistaa lääkkeen oikea antotapa (Tur-
vallinen lääkehoito -opas 2021). Hoitajilla olisi 
hyvä olla ohjeistukset niihin tilanteisiin, joissa 
lääkkeen käyttäjä ei pysty nielemään lääkkei-
tään kokonaisena ja lääkettä ei ole mahdollista 
käsitellä tai pureskella nielemisen helpottami-
seksi. 

Tämän tutkimuksen aikana pystyttiin muut-
tamaan yksittäisten hoitajien toimintatapoja 
lääkkeiden käsittelyssä ja annostelussa potilas-
turvallisuuden kannalta parempaan suuntaan. 
Koulutuksen jälkeen hoitajat ovat tarkastelleet 
lääkkeiden annosteluun liittyviä asioita palvelu-
asumisyksikössä aiempaa kriittisemmin. Hen-
kilöstössä oli kuitenkin tapahtunut muutoksia 
intervention jälkeen, joten uudet hoitajat eivät 
olleet osallistuneet lääkkeiden annosteluun liit-
tyvään koulutukseen. Lisäksi lääkkeiden annos-
teluun liittyvissä kirjallisissa ohjeistuksissa oli 
edelleen puutteita. Vaikka puutteet oli tiedos-
tettu jo ensimmäisessä auditoinnissa, kirjallisia 
ohjeita ei ollut kaikilta osin päivitetty tai niiden 
olemassaolosta ei ollut varmuutta. 

On mahdollista, että yksikön vanhat toimin-
tatavat palaavat käyttöön, jos yksikön henkilö-
kunta vaihtuu ja lääkkeiden annosteluun liit-
tyviä kirjallisia toimintaohjeita ei päivitetä ja 
oteta aktiiviseen käyttöön. Ajantasaisen kirjalli-
sen ohjeistuksen olemassaolo (lääkehoitosuun-
nitelma), päivittäminen ja helppo saatavuus 
ovat oikeiden toimintatapojen ylläpitämisessä, 
yhtenäisten toimintatapojen varmistamisessa 
ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä 
olennaisia asioita (Turvallinen lääkehoito -opas 
2021). Ohjeiden noudattamista tulisi myös tukea 
ja valvoa. Tässä tutkimuksessa palveluasumis-
yksikön palveluvastaava ja sairaanhoitajat koki-
vat lääkkeiden annostelun sujuvan yksikössä 

paremmin kuin se havainnointien perusteella 
todellisuudessa sujui.

Aikaisempien tutkimusten mukaan lääkkei-
den murskaamista, murskaamiseen soveltu-
mattomien lääkkeiden murskaamista ja annos-
teluun liittyviä virheitä on pystytty vähentä-
mään muun muassa koulutuksen ja moniam-
matillisen yhteistyön avulla (Stujit ym. 2016, 
van Welie ym.2016). Myös tässä tutkimuk-
sessa koulutuksen ja moniammatillisen yhteis-
työn avulla pystyttiin vähentämään lääkkeiden 
annosteluun liittyviä virheellisiä toimintatapoja. 
Karttusen väitöskirjatutkimuksessa hoitajilta 
saatiin kyselytutkimuksella tietoa lääkkeiden 
annosteluun liittyvistä epäkohdista (Karttunen 
2019). Kyseisessä tutkimuksessa ja tämän tut-
kimuksen havainnoinneissa saatiin yhteneviä 
tuloksia: ennen lääkkeiden käsittelyä ei aina sel-
vitetä lääkkeeseen liittyviä mahdollisia erityis-
piirteitä tai lääkkeitä saatetaan käsitellä valmis-
tajan ohjeiden vastaisesti. 

Tämän tutkimuksen tuloksiin saattoi vai-
kuttaa se, että jokaisesta asukkaasta ja hoita-
jasta ei saatu yhtä montaa havainnointia. Tällöin 
tietyt asukkaat tai hoitajat saattoivat olla yli- tai 
aliedustettuina tuloksissa. Koska tutkimuksen 
aineistonkeruuaika ajoittui pitkälle ajanjaksolle, 
moni asukas ehti vaihtua palveluasumisyksi-
kössä, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa tulok-
siin. Lisäksi tuloksiin saattoi vaikuttaa se, että 
intervention jälkeisissä havainnoinneissa oli 
mukana sellaisia hoitajia, jotka eivät olleet osal-
listuneet interventiona toteutettuun koulutuk-
seen. Jos tässä tutkimuksessa kaikki hoitajat oli-
sivat osallistuneet koulutukseen, olisi interven-
tion jälkeen mahdollisesti havaittu yhdenmu-
kaisempaa toimintaa. Lääkkeiden annosteluun 
liittyvän koulutuksen vaikuttavuus voisi paran-
tua sillä, että se olisi säännöllistä ja se muistet-
taisiin tuoda esille erityisesti uusien työnteki-
jöiden perehdytyksessä.

Iäkkäiden nielemisongelmat tekevät lääk-
keiden annostelusta haastavaa. Lääkkeiden 
murskaaminen on joissakin tapauksissa vält-
tämätöntä, koska vaihtoehtoista lääkemuotoa 
tai lääkettä ei aina ole saatavilla. Lääkkeiden 
käsittelyn yhteydessä tulisi muistaa, että lääk-
keitä tulisi määrätä ja käsitellä lääkkeen myyn-
tilupaan liittyvän valmisteyhteenvedon mukai-
sesti (Lapveteläinen 2013). Kun lääke annetaan 
myyntiluvan haltijan ohjeen vastaisesti, vastuu 

telua. Ryhmähaastatteluissa hoitajat nostivat 
esille, että silmätippojen ja astmalääkkeiden 
annosteluun liittyy haasteita. Hoitajat kertoi-
vat, että silmätippojen tiputtaminen on hanka-
laa ja astmalääkkeiden annosteluun tarkoitet-
tuja laitteita ja tilanjatkeita on vaikea muistaa 
käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hoi-
tajien mielestä myös erilaisten tablettien ja 
kapselien oikean käsittelyn muistaminen on 
vaikeaa.

Esimiehet toivat auditoinnissa esille, että 
he kokivat yksikön hoitajien lääkkeiden antoon 
liittyvän osaamisen kehittyneen intervention 
jälkeen. Auditointitulokset olivat yhteneviä 
havainnointitulosten kanssa.

Pohdinta
Suun kautta otettavat lääkkeet (tabletit ja kap-
selit) on pääsääntöisesti tarkoitettu otetta-
vaksi sellaisenaan veden kera (Helin-Tanni-
nen ja Pinto 2015, Urtti ym. 2018). Kaikki tästä 
poikkeava käsittely ja annostelu voi vaikuttaa 
lääkkeen turvallisuuteen ja tehoon. Lääkkeen 
käsittelyn yhteydessä tulee varmistaa, että 
lääkeaine ei reagoi kemiallisesti muiden lää-
keaineiden kanssa, tuhoudu korkean lämpö-
tilan vuoksi, aiheuta kontaminaatioita toisen 
asukkaan lääkeannokseen tai aiheuta haital-
lista lääkeainealtistumista lääkkeen antajalle 
(Bouwman-Boer ym. 2015, Dreijer-van der 
Glas ja Sinclair 2015).

Lääkkeen annostelu ruoan kanssa voi hidas-
taa lääkeaineen vaikutuksen alkamista ja lisätä 
tai vähentää imeytyvän lääkeaineen määrää 
ruoan ja lääkkeen interaktion vuoksi (Dreijer-
van der Glas ja Sinclair 2015, Urtti ym.2018). 
Lääkevalmisteen päällysteen rikkoutuessa voi-
daan muun muassa menettää lääkkeen mahdol-
linen pitkävaikutteinen tai säädellysti lääkettä 
vapauttava ominaisuus tai lääke voi muuttua 
pahan maun vuoksi epämiellyttäväksi ottaa. 
Tämä voi vaikuttaa asukkaiden ruokahaluun sil-
loin, kun lääke annetaan ruoan kanssa. Lääk-
keitä tulisi käsitellä hyvien toimintatapojen 
mukaisesti ja ottaen lääkevalmisteen erityis-
piirteet huomioon (Turvallinen lääkehoito –
opas 2021). Tässä tutkimuksessa saatujen tulos-
ten mukaan tavoite ei käytännön työssä aina 
toteudu. Lääkkeiden käsittelyyn ja annosteluun 
liittyy virheellisiä toimintatapoja ja välinpitä-

mättömyyttä (Karttunen 2019), mikä oli havait-
tavissa myös tässä tutkimuksessa. Ennen inter-
ventiota tehdyissä havainnoinneissa kävi ilmi, 
että kukin hoitaja käsitteli ja annosteli lääkkeet 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Yksikön hoita-
jien yhteiseksi toimintatavaksi oli muodostunut 
käytäntö, jossa hoitajat eivät pääsääntöisesti 
ottaneet huomioon yksittäisten lääkeaineiden 
ominaisuuksia lääkkeitä käsitellessään. He eivät 
kokeneet samassa astiassa murskattujen eri lää-
keaineiden muodostamia mahdollisia kemialli-
sia reaktioita suureksi lääkitysturvallisuusris-
kiksi, eivätkä ottaneet huomioon yhteismurs-
kaimella aiheutettuja ristikontaminaatioita eri 
asukkaiden lääkitykseen. Myöskään ruoan kor-
kean lämpötilan aiheuttamia mahdollisia muu-
toksia lääkeaineisiin ei otettu huomioon lääk-
keitä annosteltaessa. 

Tässä tutkimuksessa hoitajat murskasivat 
lääkkeet intervention jälkeen useimmiten yksi 
lääke kerrallaan ja asukkaan omalla murskai-
mella. Kunkin lääkkeen lääkemurska annettiin 
yksitellen ja pääsääntöisesti kylmän ruoan tai 
juoman kera. Näillä toimintatavan muutoksilla 
pystyttiin vähentämään eri lääkkeiden välisiä 
ja korkean lämpötilan aiheuttamia kemialli-
sia reaktioita. Myös eri asukkaiden lääkkeiden 
välisten ristikontaminaatioiden riski väheni. 
Ristikontaminaatio voi pahimmillaan aihe-
uttaa asukkaalle vakavan allergisen reaktion, 
joten asukkaiden omien murskainten käyttö tai 
vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöisen murskaimen 
peseminen eri asukkaiden lääkkeiden käsittelyn 
välillä on ensiarvoisen tärkeää (Dreijer-van der 
Glas ja Sinclair 2015). Ristikontaminaation estä-
miseksi myös kertakäyttökäsineiden vaihtami-
nen jokaisen potilaan annostelun välissä olisi 
tärkeää (Dreijer-van der Glas ja Sinclair 2015). 

Lääkkeiden annosteluhygieniaa paranta-
malla pystytään lisäämään sekä potilas- että 
työturvallisuutta (Bouwman-Boer ym. 2015). 
Hengityssuojaimien käyttäminen etenkin lääk-
keiden murskaamisten yhteydessä estäisi lääke-
pölyn kulkeutumisen hoitajan hengitysteihin. 
Lisäksi lääkkeiden käsittelyssä olisi hyvä ottaa 
huomioon ympäristöasiat, jotta lääkeainetta ei 
tarpeettomasti päätyisi jäteveteen esimerkiksi 
silloin, kun murskaamisvälineitä huuhdellaan 
(Mattson ja Brandsema 2015). 

On huomionarvoista, että tämän tutkimuk-
sen palveluasumisyksikössä lääkkeitä murs-
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tävissä usean eri ammattilaisen ydinosaaminen 
asiasta. Moniammatillinen yhteistyö voi onnis-
tuessaan muun muassa lisätä potilaan lääkitys-
turvallisuutta ja edistää iäkkäiden lääkehoito-
jen tarkoituksenmukaisuutta, mutta myös hel-
pottaa kaikkien osapuolten työtä (Kallio 2014, 
Kumpusalo-Vauhkonen ym. 2016). Hyvin koos-
tettu kokonaislääkitys on potilaalle turvallinen 
ja tarkoituksenmukainen vain oikein annostel-
tuna (Karonen 2008, Bouwman-Boer ym. 2015, 
Dreijer-van der Glas ja Sinclair 2015, Urtti ym. 
2018).

Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen mukaan hoitajat, jotka 
työskentelevät iäkkäiden tehostetun palve-
luasumisen yksikössä, eivät aina käsittele ja 
annostele lääkkeitä valmisteyhteenvedon ja 
hyvien toimintatapojen mukaisesti. Lääkkei-
den käsittelyyn ja annosteluun liittyy virheel-
lisiä ja lääkitysturvallisuutta heikentäviä toi-
mintatapoja. Hoitajille järjestetyn koulutuksen 
avulla pystytään vähentämään virheellisiä toi-
mintatapoja ja parantamaan asukkaiden lääki-
tysturvallisuutta. Lääkitysturvallisuutta pysty-
tään parantamaan myös hoitajan, lääkärin ja 
farmasian alan ammattilaisen moniammatil-
lisen yhteistyön avulla.

Lääkitysturvallisuuden takaamiseksi iäk-
käiden tehostetussa palveluasumisyksikössä 
työskentelevien hoitajien tulisi saada perus-
teellinen lääkkeiden käsittelyyn ja annosteluun 
liittyvä koulutus sekä toiminta- ja ajattelumal-
lit jo peruskoulutuksen aikana. Tätä tietoa tulisi 
täydentää säännöllisesti ammatillisen täyden-
nyskoulutuksen avulla. Lisäksi asumispalve-
luyksiköissä tulisi pyrkiä edistämään nykyistä 
enemmän moniammatillisen yhteistyön tar-
joamia mahdollisuuksia, että asukkaiden lää-
kitysturvallisuutta saataisiin ylläpidettyä ja 
parannettua.

valmisteen potilaalle aiheuttamista mahdolli-
sista haitallisista vaikutuksista siirtyy osittain 
tai kokonaan lääkkeen määrääjälle, lääkkeen 
annostelijalle tai henkilölle, joka vastaa annos-
telun ohjeistamisesta (James 2004, Wright 
ym. 2015). Valmisteyhteenvedosta poikkea-
vaan käsittelyyn tulee olla kliiniset perustelut. 
Lisäksi tulee olla näyttöä siitä, että valmisteen 
käsittely valmistajan ohjeen vastaisesti on tur-
vallista. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on ole-
massa ohjeistuksia niihin tilanteisiin, joissa val-
misteyhteenvedon ohjeista poiketaan (Wright 
ym. 2015).

Iäkkäiden lääkehoitojen moninaiset ongel-
mat palveluasumisen yksiköissä ovat olleet 
viime vuosina paljon esillä (Bonsdorff-Nikan-
der ja Salminen 2013, Krautsuk 2016, sosiaali- 
ja terveysministeriö 2019, Valvira 2019). Uuti-
sissa ja raporteissa on tuotu esille lääkehuollon 
toteuttamiseen ja osaamiseen liittyviä haasteita 
yleisellä tasolla. Lääkkeet valmisteina ja niiden 
käyttöön liittyvät ongelmat ovat jääneet hyvin 
vähälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa aineis-
tonkeruutavaksi valittiin havainnointi, koska 
sen avulla saatiin konkreettista tietoa palvelu-
asumisyksikön lääkkeiden annosteluprosessista 
(Metsämuuronen 2008). Lähihoitajien saama 
lääkehoitoon liittyvä täydennyskoulutus Suo-
messa on vähäistä (Laine ym. 2018). Myös lää-
ketiedon lähteet tunnetaan heikosti ja käytössä 
on vanhentuneita tietoja. Nämä voivat osaltaan 
selittää hoitajien virheellisiä toimintatapoja. 

Olisi toivottavaa, että iäkkäiden lääkkeiden 
annosteluun liittyvät ohjeistukset olisivat kai-
kille hoitotyön ammattilaisille yhtenäiset. Tällä 
hetkellä yhtenäistä ohjeistusta ei ole saatavilla 
Suomen suurimman sosiaali-, terveys- ja kas-
vatusalan ammattijärjestön Tehy:n eikä Suo-
men perus- ja lähihoitajaliiton kautta (Coco K. 
ja Flinkman M, henkilökohtainen tiedonanto 
2020; Ottela E, henkilökohtainen tiedonanto 
2020). Lähihoitajien saama perehdytys aiheesta 
vaihtelee peruskoulutuksen aikaisen koulutta-
jan ja työharjoittelun aikana saadun työkoke-
muksen mukaan. Tutkimusten mukaan hoita-
jien tällä hetkellä saama lisäkoulutus ei yllä-
pidä ja kehitä lääkehoidon osaamista riittävästi 
(Hakoinen ym. 2017, Laine ym. 2018, Lindfors-
Niilola 2018, Karttunen 2019). Lääkehoidon 
osaamiseen ja lisäkoulutukseen liittyvät puut-
teet on tuotu esille muun muassa Kunnallisa-

lan kehittämissäätiön julkaisuissa (Hakoinen 
ym. 2017, Laine ym. 2018). Lisäksi Aluehallin-
tovirasto (AVI) on ilmaissut huolensa lisäkou-
lutuksesta (Lindfors-Niilola ym. 2018). AVI:n 
lääkehoidon turvallisuuden parantamiseen täh-
täävän hankkeen raportissa vanhusten lääke-
hoidon todetaan olevan vaativaa lääkehoitoa, 
jonka toteuttamiseen tarvitaan lisäkoulutusta. 
Lisäkoulutuksen tarve on ilmeinen. Hoitotyön 
ammattilaisten ammatillisten liittojen yhteistyö 
voisi auttaa kehittämään lääkehoidon osaami-
seen liittyviä haasteita. 

Moniammatillinen yhteistyö on edelly-
tys potilaan tarkoituksenmukaiselle lääkehoi-
don seurannalle (Turvallinen lääkehoito -opas 
2021). Lääkehoidon vaikutusten seuranta on 
kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien osa-
puolten velvollisuus. Tehostetun palveluasu-
misen yksikössä potilaan lääkehoidon seuran-
taan osallistuvat vähintään hoitajat ja lääkäri, 
mutta mahdollisuuksien mukaan myös farma-
sian alan ammattilainen. Useissa tapauksissa 
yhteistyö farmasian ammattilaisen kanssa olisi 
tarpeen, jotta lääkehoidon epäkohdat havaitaan 
ja asukkaalle saadaan suunniteltua asianmukai-
nen kokonaislääkitys (Moberg ym. 2014). Far-
masian ammattilaisen avulla voidaan helpot-
taa lääkärin lääkehoitojen suunniteluun käyt-
tämää työmäärää. Myös sosiaali- ja terveys-
ministeriön Lääkepolitiikka 2020 -julkaisussa 
painotetaan moniammatillista yhteistyötä 
potilaiden lääkehoitoon ja neuvontaan liit-
tyvissä asioissa sekä avo- että laitoshoidossa 
(sosiaali- ja terveysministeriö 2011). Lääkkei-
den annostelu iäkkäiden tehostetun palveluasu-
misen yksikössä on monivaiheinen ketju, jonka 
perustana on jokaisen asukkaan yksilöllinen ja 
ajantasainen kokonaislääkitys. Iäkkäiden lää-
kehoidon kokonaisuus tulisi arvioida kerran 
vuodessa (STM 2007). Arvioinnin toteutumi-
sesta vastaa lääkäri, mutta arvioinnin toteut-
tamisessa voidaan hyödyntää farmaseuttista 
osaamista. Muun muassa moniammatillisena 
yhteistyönä tehtyjen lääkehoidon kokonaisar-
viointien merkityksestä potilaiden lääkehoidon 
turvallisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen on 
saatu lupaavia tuloksia (Leikola 2012). Moniam-
matillisuutta tulisikin hyödyntää potilaiden lää-
kehoidon suunnittelussa nykyistä enemmän. 
Tällöin potilaan turvallisen ja tarkoituksenmu-
kaisen lääkehoidon koostamiseksi olisi käytet-
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Introduction: Safe and effective pharmaco-
therapy requires that medicines are adminis-
tered correctly. Taking medications orally may 
be rendered difficult by several age-related 
changes. Therefore, medicines may need some 
pre-administration modification to make swal-
lowing easier. 

However, the handling and administra-
tion of the medicinal product may turn the 
drug ineffective in or harmful to patients. The 
present study aimed to develop and harmo-
nize drug administration practices in a nurs-
ing home for the elderly and, thereby, promote 
patients’ medication safety. 

Materials and methods: The present study was 
conducted in a nursing home for the elderly. The 
data was collected from two audits, in which the 
person in charge and two registered nurses were 
involved. Additionally, drug administration 
events (n = 128) were observed, and two group 
interviews with practical nurses and registered 
nurses (n = 7) were conducted. These audits and 
observations preceded and succeeded this inter-
vention. The intervention consisted of nursing 
staff training, the compilation of an information 
leaflet, the introduction of a swallowing gel for 
solid oral medicines, and a multi-professional 
meeting.

Results: Nurses used different methods to han-
dle medicines before dosing. In addition, drug 
administration practices varied from one patient 
to another. Drugs were halved, crushed, sus-
pended in liquids, or mixed with food. Only some 
nurses heeded the properties of the medicinal 
products in the unit dose sachets beforehand 
and handled them according to manufactur-
er’s instructions.

After the intervention, methods whereby 
nurses crushed medicines changed, and crush-
ing itself reduced. Prior to the intervention, 
nurses most often used unopened unit dose 
sachets in a collective crusher; several medi-
cines were collectively crushed. After the inter-
vention, the drugs were most often crushed one 
by one with patient-specific crushers.

Of all pre-intervention dosing events (n 
= 67), medications were administered on hot 
porridge in 49%, with cold kissel in 43%, and 
with water in 7%. Of all post-intervention dos-
ing events (n = 61), only 11% included medi-
cation administration on hot porridge. In the 
remaining cases, drugs were administered with 
water, cold kissel, or swallowing gel.

During the multi-professional meeting, 
changes were made to patients’ medications, 
improving medication safety. In the audit, the 
person in charge and the registered nurses 
highlighted that the intervention improved 
nurses’ drug-handling skills.

Conclusions: According to the present study, 
nurses do not always handle and administer 
medications in accordance with the summary 
of product characteristics and good practices. 

However, further nurse training and multi-
professional collaboration can improve drug 
administration practices and medication safety.

Keywords: pharmacotherapy, nursing 
staff, drug administration practices, elderly, 
dysphagia, nursing home for the elderly
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Tiivistelmä

Johdanto: Markkinoille tulevien uusien lääkkeiden hinnat haastavat terveydenhuoltojärjes-
telmän taloudellisen kantokyvyn. Uuden lääkkeen käyttöönottoon liittyy aina epävarmuut-
ta, kun lääkkeen käyttö siirtyy tutkimusolosuhteista todelliseen elämään. Haasteita on pyritty 
ratkomaan sairaanhoitopiireissä niin sanotuilla hallitun käyttöönoton sopimuksilla. Ne ovat 
maailmalla yleisiä ja ovat todennäköisesti yleistymässä myös Suomessa. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli kartoittaa sopimusten nykytilannetta Suomessa, tutkia sopimuksiin liittyviä 
maksajapuolen näkemyksiä ja tunnistaa käytännön toteutukseen liittyviä maksajapuolen tar-
peita. 

Menetelmät: Tutkimus toteutettiin anonyyminä kyselytutkimuksena elokuussa 2020. Kysely 
sisälsi sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä. Kohderyhmänä oli uusien kalliiden sairaa-
lalääkkeiden käyttöönottopäätöksiin osallistuvat ammattihenkilöt Suomen yliopistosairaan-
hoitopiireissä. Strukturoituihin kysymyksiin saadut vastaukset koottiin aineistoa kuvaileviksi 
lukumäärätiedoiksi ja prosenttiosuuksiksi. Avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset käsiteltiin 
soveltamalla aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja kvantifiointia. 

Tulokset: Hallitun käyttöönoton sopimus oli käsitteenä tuttu lähes kaikille vastaajille (n = 29). 
Useita sopimuksia oli vastaushetkellä yliopistosairaanhoitopiireissä voimassa. Osa sopimuk-
sista oli taloudellisia sopimuksia ja osa vaikuttavuusperusteisia sopimuksia. Eniten sopimuksia 
oli solmittu liittyen syöpälääkkeisiin ja immuunivasteen muuntajiin (ATC-ryhmä L). Sairaan-
hoitopiireissä tarvitaan sopimuksiin liittyen erityistä osaamista, asiantuntijapanosta ja resurs-
seja. Erityisesti juridisen osaamisen tarve korostui. Riskinjakosopimusten hyötynä mainittiin 
useimmin kustannussäästöt sekä kustannusriskin jakaminen lääkeyrityksen ja lääkettä käyt-
tävän organisaation välillä. Negatiivisina asioina useimmin mainittiin sopimuksista maksa-
japuolelle aiheutuva lisätyö, sekä hintojen luottamuksellisuus ja siitä johtuva läpinäkyvyyden 
puute. Suurin osa vastaajista kannatti riskinjakosopimusten solmimista kansallisella tasolla 
pääasiassa potilaiden alueellisen tasa-arvoisuuden vuoksi. Vastaajista suurin osa piti tervey-
denhuollon palveluvalikoimaneuvoston suosituksia hyödyllisinä riskinjakosopimuksista neu-
voteltaessa. 

Johtopäätökset: Uusien lääkkeiden riskinjakosopimukset ovat Suomessa sairaalapuolella jo 
arkipäivää. Parhaimmillaan sopimukset voivat hyödyttää kumpaakin osapuolta uusien kallii-
den sairaalalääkkeiden käyttöönottoon liittyvän epävarmuuden hallinnassa, mutta maksaja-
puolen näkökulmasta sopimuksiin liittyy myös monia haasteita. Sopimusneuvottelujen kehit-
täminen kansalliseen suuntaan on oikea tie, mutta maksajapuolen asemaa tulisi vahvistaa 
myös muilla tavoin. Sopimusten luottamuksellisuutta tulisi höllentää. Maksajapuolella tulisi 
varmistaa sopimusten hallintaan liittyvät riittävät resurssit, lisätä tavoitteellisuutta ja strate-
gista otetta sekä kehittää tietojärjestelmiä ja tiedonhallintaa. Lisätutkimusta tarvitaan mak-
sajapuolen näkökulmasta sopimusten todellisista hyödyistä ja tavoitteiden täyttymisestä sekä 
niiden suhteesta sopimusten vaatimiin resursseihin, jotta maksajapuolen resursseja voidaan 
kohdentaa saavutettavissa olevien hyötyjen kannalta tehokkaasti.

Avainsanat: riskinjakosopimus, hallittu käyttöönotto, sairaalalääkkeet, lääkekustannukset

Ajosenpää M, Huupponen R, Turpeinen M, Rannanheimo P: Uusien sairaalalääkkeiden 
hallitun käyttöönoton sopimukset – maksajan näkökulma. Dosis 37: 278–300, 2021
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moisnegatiivisen rintasyövän hoidossa (Palko 
2020). 

Tutkimuksia ulkomaisista hallitun käyt-
töönoton sopimuksista on saatavilla, mutta 
kotimaista tutkimustietoa on vasta vähän. 
Sopimusten yleistyessä Suomessa tarvitaan 
lisää niihin liittyvää tutkimustietoa, erityisesti 
suomalaisen julkisesti rahoitetun terveyden-
huoltojärjestelmän näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen tavoitteina olivat: 1) 
kartoittaa hallitun käyttöönoton sopimusten 
nykytilannetta Suomen yliopistosairaanhoi-
topiireissä, 2) tutkia lääkehoidon maksajan 
näkemyksiä hallitun käyttöönoton sopimus-
ten eduista ja haitoista sekä niiden hyödyn-
nettävyydestä ja merkityksestä uusien sairaa-
lalääkkeiden käyttöönoton arvioinneissa ja 
käyttöönottopäätöksissä Suomen yliopistos-
airaanhoitopiireissä ja 3) tunnistaa hallitun 
käyttöönoton sopimusten käytännön toteu-
tukseen liittyviä maksajapuolen tarpeita esi-
merkiksi osaamiseen, resursseihin ja toimin-
nan organisointiin liittyen. 

Aineisto ja menetelmät

Määrittely 
Hallitun käyttöönoton sopimuksilla/riskinja-
kosopimuksilla (jatkossa: riskinjakosopimuk-
silla) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lääke-
yrityksen ja maksavan tahon (esim. sairaan-
hoitopiiri, erityisvastuualue) välisiä, erikseen 
neuvoteltavia sopimuksia, joilla pyritään edis-
tämään uusien lääkkeiden käyttöönottoa hil-
litsemällä kustannuksia ja/tai vähentämällä 
käyttöönottoon liittyvää epävarmuutta. 

Sopimukset jaettiin tässä tutkimuksessa 1) 
taloudellisiin sopimuksiin ja 2) vaikuttavuus-
perusteisiin sopimuksiin. Ensimmäiseen ryh-
mään kuuluvia ovat esimerkiksi suorat alen-
nukset, ilmaiset aloituspakkaukset, kustan-
nuskatot ja muut järjestelyt, jotka eivät ole 
riippuvaisia hoidon tuloksista. Jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluvien sopimusten sisältö on 
sidottu hoidon tuloksiin niin, että sopimuk-
sessa sovittu hinnanalennus riippuu tavalla tai 
toisella hoidon (loppu)tuloksista, esimerkiksi 
jälkikäteinen hyvitys, ellei lääke tehoa odote-
tusti.

Kohderyhmä
Tutkimuksen kohderyhmänä oli uusien kallii-
den sairaalalääkkeiden käyttöönottopäätöksiin 
osallistuvat ammattihenkilöt Suomen yliopis-
tosairaanhoitopiireissä. Kutsu osallistua verk-
kokyselyyn lähetettiin sähköpostitse yliopis-
tosairaanhoitopiirien sairaala-apteekkareille, 
sairaala-apteekeissa lääkehankintapäätök-
siä valmisteleville proviisoreille ja farmaseu-
teille, lääkeneuvottelukuntien/lääketyöryh-
mien jäsenille, arviointiylilääkäreille, johtaville 
lääkäreille, syöpätautien, hematologian, neu-
rologian ja lastentautien yksiköissä uusia kal-
liita sairaalalääkkeitä määrääville lääkäreille, 
infektioylilääkäreille sekä sairaanhoitopii-
rien hankintalakimiehille. Tutkittavien nimet 
kerättiin sairaanhoitopiirien verkkosivuilta tai 
sairaanhoitopiirien lääkehuoltoyksiköistä tie-
dustelemalla. Yksiköiden toimialajohtajia ja/tai 
ylilääkäreitä pyydettiin myös välittämään kut-
sua edelleen omissa yksiköissään kaikille tutki-
muksen kohderyhmään kuuluville henkilöille. 

Tutkimukseen kutsun saaneita henkilöitä 
pyydettiin osana kyselyä ilmoittamaan, mikäli 
joku uusien kalliiden sairaalalääkkeiden käyt-
töönotossa mukana oleva oleellinen sidos-
ryhmä tai yksittäinen henkilö puuttui tutkitta-
vien joukosta. Tällä menettelyllä pyrittiin var-
mistamaan, että tutkimus tavoitti kaikki asiaan 
kuuluvat. Vastausten perusteella kutsu tutki-
mukseen lähetettiin vielä sisätautien, gastro-
enterologian ja naistentautien yksiköihin sekä 
sairaanhoitopiirien johtajille ja heitä pyydet-
tiin tässäkin yhteydessä välittämään kutsua 
edelleen. 

Tutkimuskysymykset ja pilotointi 
Tutkimuskysymykset oli jaettu kahteen osi-
oon, joista kumpikin sisälsi sekä monivalinta-
kysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Osiossa 1 
esitettiin riskinjakosopimusten määrään, laa-
tuun ja resurssitarpeisiin liittyviä kysymyksiä. 
Niihin pyydettiin vastaukset vain sairaala-
apteekkareilta, koska lääkkeiden hankinnat 
on sairaanhoitopiireissä keskitetty sairaala-
apteekeille (Lääkelaki 34§). Osion 2 kysymyk-
sissä kysyttiin mielipiteitä ja näkemyksiä ris-
kinjakosopimuksista ja niihin pyydettiin vas-
tauksia kaikilta kohderyhmään kuuluvilta hen-
kilöiltä, mukaan lukien sairaala-apteekkarit. 
Tutkimuskysymykset ovat Liitteessä 1. 

Johdanto 
Markkinoille tulevien uusien lääkkeiden hinnat 
haastavat terveydenhuoltojärjestelmän talou-
dellisen kantokyvyn (WHO 2020). Huolena on, 
ettei uusia lääkeinnovaatioita saada potilaiden 
käyttöön niiden hinnan takia, vaikka ne olisivat 
tehokkaita ja turvallisia. Uuden kalliin valmis-
teen käyttöönotto saattaa yhteiskunnan rajal-
listen resurssien vuoksi myös tarkoittaa luopu-
mista jostain muusta väestötasolla huomatta-
vasti enemmän terveyshyötyä tuottavasta hoi-
dosta tai toiminnasta. 

Uuden markkinoille tulleen lääkkeen käyt-
töönottoon liittyy aina epävarmuutta, kun 
lääkkeen käyttö siirtyy tutkimusolosuhteista 
todelliseen elämään. Nykyään osa lääkkeistä 
pääsee markkinoille entistä aikaisemmassa 
vaiheessa Euroopan lääkeviraston nopeutet-
tujen tai ehdollisten myyntilupamenettelyjen 
johdosta (sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 
Tämän vuoksi käyttöönottopäätöksiä tehdään 
yhä rajallisemman näytön perusteella ja ilman 
riittävän kattavaa tietoa hoidollisista ja talou-
dellisista vaikutuksista.

Sairaalalääkkeillä tarkoitetaan pääasial-
lisesti julkisen terveydenhuollon sairaaloissa 
käytettäviä lääkkeitä, joiden pääasiallinen 
ostaja Suomessa on sairaala ja joiden käyttö tai 
käyttökuntoon saattaminen edellyttää yleensä 
sairaalamaisia olosuhteita (Fimea 2018). 
Uusien sairaalalääkkeiden käyttöönottopää-
tökset ja käyttölinjaukset tehdään Suomessa 
tällä hetkellä sairaanhoitopiiri- tai erityisvas-
tuualuekohtaisesti (sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2019). Uusien lääkkeiden käyttöönotto-
päätöksiä tukevat Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimean tekemät kansalli-
sen tason arvioinnit uusien sairaalalääkkeiden 
hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta (Fimea 
2018) sekä niiden pohjalta terveydenhuol-
lon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) anta-
mat kansalliset suositukset siitä, mitkä hoi-
dot kuuluvat julkisen terveydenhuollon sai-
raaloissa annettavaan hoitoon Suomessa. Eri-
tyisesti hinnaltaan kalliiden uusien lääkkeiden 
kohdalla käyttöönottomenettelyjä on pyritty 
yhtenäistämään eri sairaanhoitopiirien välillä 
(Bono ym. 2018). 

Uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönottoon 
liittyvän epävarmuuden ja korkeiden kustan-
nusten hallintaan on maailmalla solmittu niin 

sanottuja hallitun käyttöönoton sopimuksia (= 
managed entry agreement, MEA; Carlson ym. 
2017, Wenzl ja Chapman 2019). Hallitun käyt-
töönoton sopimukset ovat lääkeyritysten ja 
maksavan tahon välisiä, erikseen neuvotelta-
via sopimuksia, jotka mahdollistavat valmis-
teen korvaamisen aikaisemmassa vaiheessa ja 
huomioivat hoidon vaikutuksiin, kustannus-
vaikuttavuuteen tai budjettivaikutuksiin liitty-
vää epävarmuutta tai auttavat lääkkeen käytön 
hallinnassa muuten. Kyseisistä sopimuksista 
käytetään myös lukuisia muita nimityksiä, 
kuten esimerkiksi riskinjakomallit tai -sopi-
mukset (risk-sharing agreements; Stafinski 
ym. 2010, Antonanzas ym. 2019). 

Sopimukset jaetaan usein kahteen pää-
tyyppiin: 1) taloudelliset sopimukset (finan-
cial agreements), jotka eivät perustu hoidon 
(loppu)tulokseen, ja 2) vaikuttavuusperusteiset 
sopimukset (performance-based agreements), 
jotka perustuvat hoidon (loppu)tulokseen 
(Carlson ym. 2010, Wenzl ja Chapman 2019). 
Myös muunlaisia luokitteluja käytetään (Vre-
man ym. 2020). 

Hallitun käyttöönoton sopimuksia hyö-
dynnetään Euroopassa laajasti (Ferrario ym. 
2017, Wenzl ja Chapman 2019). Sopimusten 
merkityksen on arvioitu edelleen laajenevan 
(Antonanzas ym. 2019). Toisaalta niihin liittyy 
myös haasteita: läpinäkyvyyden puute (Ferra-
rio ym. 2017) ja erityisesti vaikuttavuusperus-
teisten sopimusten aiheuttama lisätyö (Bouvy 
ym. 2018). Arvioita sopimusten todellista vai-
kutuksista lääkkeiden edulliseen saavutetta-
vuuteen ei myöskään juuri ole (Vogler ym. 2017, 
Wenzl ja Chapman 2019). 

Hallitun käyttöönoton sopimukset ovat 
yleistymässä myös Suomessa (Pelkonen ym. 
2017). Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on 
vuoden 2017 alusta solminut useita talou-
dellisia sopimuksia (www.hila.fi/luettelot/
ehdollinen-korvattavuus/). Sairaalalääkkei-
den osalta sairaanhoitopiirit ovat tehneet hal-
litun käyttöönoton sopimuksia (Honkanen ym. 
2019). Mielenkiintoa näihin sopimuksiin sai-
raaloissa lisää se, että suuri osa Palkon anta-
mista suosituksista edellyttää sairaanhoitopii-
rien neuvottelemaa alennusta lääkkeen lista-
hinnasta. Yhtenä esimerkkinä tästä on maalis-
kuussa 2020 annettu suositus atetsolitsumabin 
käytöstä paklitakselialbumiinin kanssa kol-

http://www.hila.fi/luettelot/ehdollinen-korvattavuus/
http://www.hila.fi/luettelot/ehdollinen-korvattavuus/
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Kysely pilotoitiin kolmella sairaalafarma-
sian tai lääketieteen ammattilaisella. Pilo-
tointiin osallistuneet henkilöt eivät kuulu-
neet tutkimuksen lopulliseen kohdejoukkoon, 
mutta muistuttivat työtehtäviltään kohdejouk-
koon kuuluvia henkilöitä. Tutkimuskysymyk-
siä muokattiin saatujen palautteiden pohjalta 
ennen niiden lähettämistä tutkimuksen koh-
dejoukolle.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä. 
Aineisto kerättiin elokuussa 2020. Tarvittavat 
tutkimusluvat oli haettu ja saatu kustakin yli-
opistosairaanhoitopiiristä. Kyselyyn vastaa-
minen tapahtui anonyymisti. Taustatietoina 
kysyttiin, missä sairaanhoitopiirissä vastaaja 
työskentelee ja mikä on hänen roolinsa uusien 
kalliiden lääkkeiden käyttöönottopäätöksissä. 
Vastausajan (kolme viikkoa) puolivälissä koh-
deryhmälle lähetettiin muistutusviesti. Struk-
turoituihin kysymyksiin saadut vastaukset 
koottiin aineistoa kuvaileviksi lukumäärätie-
doiksi ja prosenttiosuuksiksi. Avoimiin kysy-
myksiin saadut vastaukset käsiteltiin sovel-
tamalla aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja 
kvantifiointia (Tuomi ja Sarajärvi 2018).

Tulokset 
Vastaajat
Kyselyyn vastasi yhteensä 29 eri henkilöä. 
Jokaisesta yliopistosairaanhoitopiiristä saa-
tiin ainakin yksi vastaus (Taulukko 1). Lähes 
kaikista kohderyhmään kuuluvista henki-
löryhmistä saatiin yksi tai useampi vastaus 
(Taulukko 2). Vastaajista seitsemän henkilöä 
ilmoitti itsellään olevan kaksi tai useampia 
rooleja uusien kalliiden lääkkeiden käyttöön-
ottopäätöksissä, esimerkiksi niin, että toimi-
alajohtaja/ylilääkäri/erikoislääkäri on jäsenenä 
myös lääkeneuvottelukunnassa/lääketyöryh-
mässä. Sairaanhoitopiirin johtajilta, johta-
jaylilääkäreiltä, infektioylilääkäreiltä tai sisä-
tautien, gastroenterologian tai naistentautien 
yksiköiden lääkäreiltä ei saatu kyselyssä yhtään 
vastausta.

Vastaajista suurin osa (55 %) oli lääkäreitä. 
Sairaala-apteekin edustajien (sis. sairaala-
apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit) osuus 
kaikista vastaajista oli 24 %. Heistä kolme (3) 

vastaajaa oli sairaala-apteekkareita. Näin ollen 
sopimusten määrään, laatuun ja resurssitar-
peisiin liittyviin kysymyksiin vastasi kolme 
Suomen viidestä yliopistosairaanhoitopiiristä.   

Sopimusten nykytilanne  
Käsite ”hallitun käyttöönoton sopimus / ris-
kinjakosopimus” oli tuttu lähes kaikille vas-
taajille (93 %). Yli puolet vastaajista (63 %) oli 
käynyt omassa työssään sopimuksiin liitty-
viä keskusteluja ja/tai neuvotteluja viimeisen 
vuoden aikana oman organisaation sisällä ja/
tai lääkeyritysten kanssa. Kyselyn osioon 1 saa-
tujen kolmen sairaala-apteekkarin vastauksen 
perusteella useita sopimuksia oli vastaushet-
kellä voimassa kaikissa kolmessa yliopistosai-
raanhoitopiirissä. Osa sopimuksista oli hoidon 
(loppu)tuloksiin perustuvia (Taulukko 3).  

Sopimuksista eniten, eli keskimäärin yli 
puolet, oli solmittu ATC-ryhmässä L (syö-
pälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat). 
L-ryhmään kuuluvien sopimusten osuus vaih-
teli kolmanneksesta kahteen kolmannekseen, 
sairaanhoitopiirittäiset osuudet olivat 66 % 
(Shp1), 30 % (Shp2) ja 67 % (Shp3).

Kaikissa kolmessa vastanneessa yliopistos-
airaanhoitopiirissä on joskus kieltäydytty ris-
kinjakosopimuksen solmimisesta. Syyksi kiel-
täytymiselle mainittiin, että sopimusta ei nähty 
tarpeelliseksi ja/tai rahallinen hyöty arvioi-
tiin pieneksi. Yksi kolmesta vastaajasta mai-
nitsi syyksi, että ei ollut resursseja sopimuksen 
mahdollisesti vaatimaan ylimääräiseen työhön.  

Edut, haitat, hyödynnettävyys 
ja merkitys  
Riskinjakosopimusten hyötynä mainittiin 
useimmin kustannussäästöt (Taulukko 4) sekä 
kustannusriskin jakaminen lääkeyrityksen ja 
lääkettä käyttävän organisaation välillä, jolloin 
uusien hoitojen aloittamiseen liittyvä taloudel-
linen riski on sairaanhoitopiirille pienempi. 
Riskinjakosopimusten avulla voidaan vastaa-
jien mukaan myös tarjota potilaille sellaista 
hoitoa, jota ei muuten voitaisi antaa, ja mah-
dollisesti myös saada uudet lääkkeet nopeam-
min käyttöön.  

Myös sopimusten hyödynnettävyyttä arvi-
oitaessa esille nousivat edellä kuvatun kaltai-
set seikat: korkeiden lääkekustannusten hil-
lintä ja tarve saada uusia lääkkeitä potilaiden 

a) Vastaajista (n = 29) seitsemän henkilöä ilmoitti itsellään olevan kaksi tai 
useampia rooleja uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönottopäätöksissä.

Sairaanhoitopiiri 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
Yhteensä 

Vastaajien 
lukumäärä 

1
5
7
5
11
29

Vastaajien osuus (%) 
kaikista vastaajista (n = 29)  

3,5  
17,2
24,1 
17,2 
37,9
100

Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen eri yliopistosairaanhoitopiirien kesken.  

Taulukko 2. Vastaajien roolit uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönottopäätöksissä.   

Rooli

Sairaala-apteekkari 
Lääkeneuvottelukunnan/lääketyöryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
Lääkeneuvottelukunnan/lääketyöryhmän sihteeri 
Lääkeneuvottelukunnan/lääketyöryhmän muu jäsen 
Arviointiylilääkäri 
Syöpätautien toimialajohtaja tai ylilääkäri ja/tai syöpätautien erikoislääkäri 
Hematologian toimialajohtaja tai ylilääkäri ja/tai hematologian erikoislääkäri
Neurologian toimialajohtaja tai ylilääkäri ja/tai neurologian erikoislääkäri
Lastentautien toimialajohtaja tai ylilääkäri ja/tai lastentautien erikoislääkäri
Lääkehankintoja valmisteleva proviisori tai farmaseutti 
(Hankinta)lakimies

Vastaajien lukumäärä

3
1
2
8
2
7
6
2
1
5
2

käyttöön (Taulukko 5). Sopimusten hyödyn-
tämistä helpottavina seikkoina nähtiin erityi-
sesti TamroLink-tyyppiset järjestelmät, joi-
den avulla voidaan kootusti raportoida sopi-
muksissa sovittuja tietoja lääkeyrityksille, 
sekä toimiva yhteistyö ja keskustelu sairaalan 
sisällä kliinisten asiantuntijoiden, sairaalan 
johdon, juristien ja sairaala-apteekin välillä. 
Usea vastaaja mainitsi helpottavina seikkoina 
myös kansalliset hoitolinjaukset ja kansallisen 
sopimisen sekä sopimusten toteutuksen help-

pouden arjessa. 
Riskinjakosopimusten haitat, riskit ja hyö-

dyntämistä heikentävät tekijät on esitetty koo-
tusti Taulukossa 6. Useimmin tässä yhtey-
dessä mainittiin sopimuksista maksajapuolelle 
aiheutuva lisätyö sekä hintojen luottamuksel-
lisuus ja siitä johtuva läpinäkyvyyden puute. 
Salattujen hintojen nähtiin muun muassa ole-
van ristiriidassa viranomaistyön avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden kanssa ja hintojen salauksen 
nähtiin myös heikentävän hintojen vertailu-



284     Dosis     Vol. 37     3/2021 © Suomen Farmasialiitto ry Suomen Farmasialiitto ry © 3/2021     Vol. 37      Dosis     285

mahdollisuuksia esimerkiksi eri sairaanhoito-
piirien kesken. Sopimusten nähtiin aiheuttavan 
sairaaloille lisätyötä useassa vaiheessa: neu-
vottelut ovat usein pitkiä ja työläitä, ja sopi-
musten voimassa ollessa niihin liittyy usein 
erillistä raportointi- ja laskutustyötä sairaa-
lassa, mihin puolestaan voi liittyä erilaisia käy-
tännön haasteita. Riskinä on turha työ ilman 
merkittävää hyötyä. 

Noin kolmanneksen (10/29) mielestä ris-
kinjakosopimukset eivät laajentaneet sairaa-
lassa hoidon piirin tulevien potilaiden mää-
rää, viisi vastaajaa katsoi sen sijaan sopimus-
ten vaikuttaneen piiriä laajentavasti. Noin 
puolet vastaajista (14/29) ei osannut arvioida, 
oliko sopimuksilla ollut potilasvalinnan laa-
juuteen kohdistuvia vaikutuksia. Viiden vas-
taajan arvion mukaan riskinjakosopimusten 
piirissä olevat lääkkeet olisi otettu käyttöön 
ilman sopimustakin, neljä vastaajaa oli päin-
vastaista mieltä. Ehkä-vaihtoehtoa kannatti 
kymmenen vastaajaa, ja yhdeksän vastaajaa ei 
osannut ottaa tähän asiaan kantaa.  

Maksajapuolen osaamis- ja resurssi-
tarpeet sekä toiminnan organisointi
Kyselyyn vastanneiden sairaala-apteekkarei-
den mukaan riskinjakosopimusneuvotteluihin 
osallistuu yliopistosairaanhoitopiireissä useita 
eri asiantuntijoita: sairaala-apteekkarit, sopi-
muksen kohteena olevan lääkkeen mukaisen 
erikoisalan lääkäriedustajat, lääkehankintoja 
valmistelevat proviisorit ja farmaseutit, han-
kintalakimiehet tai muut lakiasiantuntijat ja 
sairaalan johtavat lääkärit. Sopimuksiin liit-
tyen tarvitaan sairaanhoitopiireissä erityistä 
osaamista ja resursseja: juridista osaamista, 
aikaa ja panostusta asiaan, apteekin ja klini-
kan välistä hyvää yhteistyötä sekä erityisosaa-
mista sopimusten käytäntöön saattamisessa. 
Erityisesti juridisen osaamisen tarve korostui. 
Kyselyyn vastanneista sairaala-apteekkareista 
(n = 3) vain yhden mielestä omassa sairaanhoi-
topiirissä on riittävästi tarvittavaa osaamista 
ja resursseja. Yksi sairaala-apteekkareista toi-
voi erityisesti apteekkiin resursseja sopimusten 
hallinnointiin ja yksi toivoi sairaanhoitopiiriin 
erityisesti terveystaloustieteen asiantuntijaa. 

Suurin osa (21/28) vastaajista kannatti ris-
kinjakosopimusten solmimista kansallisella 
tasolla tai tapauksesta riippuen joko kansalli-

sella tai alueellisella tasolla (kolme vastaajaa). 
Kansallista sopimista perusteltiin useimmi-
ten (17 vastaajaa) potilaiden hoidon alueel-
lisella tasa-arvoisuudella, eli potilailla tulisi 
olla samanlaiset mahdollisuudet saada hoi-
toa asuinpaikasta riippumatta. Muita kansal-
lisen tason kohdalla mainittuja perusteluja oli-
vat päällekkäisen työn vähentäminen (kaksi 
vastaajaa), vahvempi neuvotteluasema (kaksi 
vastaajaa) ja mahdollisuus käsitellä sopi-
muksia ylilääkäriverkostoissa (yksi vastaaja). 
Tapauksesta riippuvaa kansallisen ja alueelli-
sen tason yhdistelmää kannattaneetkin olivat 
ensisijaisesti kansallisen solmimisen kannalla 
(tasa-arvoisuus), mutta heidän mukaansa alu-
eelliseen sopimiseen voi olla tarvetta, mikäli 
lääkettä käytetään vain paikallisesti tai jos 
lääkkeestä on olemassa jo alueellisia, mah-
dollisesti toisistaan eroavia hankintasopimuk-
sia. Lisäksi yksi vastaaja mainitsi, että kansal-
lisessa ”monopoliratkaisussa” on riskinsä, ja 
piti sen vuoksi kansallisen ja alueellisen tason 
yhdistelmää parhaana vaihtoehtona. Pelkkää 
alueellista tasoa kannatti vain yksi vastaaja, ja 
hän perusteli vastaustaan jo olemassa olevilla 
alueellisilla käytännöillä, budjettien paikalli-
suudella sekä sillä, että kansalliset neuvotte-
lut vievät paljon aikaa eikä niissä välttämättä 
päästä yhteisymmärrykseen. Kolme vastaajaa 
ei osannut sanoa, millä tasolla riskinjakosopi-
mukset tulisi solmia.  

Terveydenhuollon palveluvalikoima-
neuvoston merkitys riskinjakosopimus-
neuvotteluissa
Vastaajista lähes kaikki (27/29) ilmoittivat 
olevansa tietoisia Palkon lääkkeitä koskevista 
suosituksista. 21 vastaajaa ilmoitti, että uutta 
kallista lääkettä käyttöön otettaessa Palkon 
suositus huomioidaan yleensä aina ja yleensä 
aina toimitaan sen mukaan. Käytännössä usein 
odotetaan Palkon suositusta ennen riskinja-
kosopimuksen solmimista ja toimitaan sitten 
suosituksen mukaisesti. Sopimus saatetaan siis 
jättää solmimatta, mikäli sopimus ei ole Palkon 
suosituksen mukainen. 

Vastaajista 20/29 henkilöä piti Palkon suo-
situksia hyödyllisinä riskinjakosopimuksista 
neuvoteltaessa. Tärkeimpänä hyötynä pidet-
tiin suositusten tietoon perustuvaa ja puoluee-
tonta kansallista yleissuositusluonnetta, jonka 

Taulukko 3. Tietoja riskinjakosopimuksista kolmessa (3) Suomen yliopistosairaanhoitopiirissä. 

Kysymys 

Onko sairaalassanne solmittu 
riskinjakosopimuksia? 

Kaikki sopimukset yhteensä  
(kpl, sis. jo rauenneet)

Ensimmäinen solmittu (kk/vv)

Viimeisin solmittu (kk/vv)

Vastaushetkellä voimassa  
olevat sopimukset (kpl)

Sopimuksen sisältö 
luottamuksellinen (%) 

Hoidon (loppu)tulokseen 
perustuvia kaikista  
sopimuksista (%) 

Hoidon (loppu)tulokseen 
perustuvia vastaushetkellä 
voimassa olevista (%) 

Vuotuinen arvioitu säästö (€) 

Shp 1

Kyllä

16–20

09/2017

07/2020

6–10

80–99 % 

0–20 %

0–20 %

500 000–1 milj. 

Shp 2

Kyllä

11–15  

08/2018

07/2020

11–15

60–80 %

40–60 %

40–60 %

500 000–1 milj. 

Shp 3 

Kyllä 

16–20 

Ei tiedossa 

07/2020

6–10

100 %

Ei vastausta

60–80 %

50 000–100 000 

Taulukko 4. Riskinjakosopimusten hyödyt. 

Hyöty 

Kustannussäästöt

(Kustannus)riskin jakaminen 
lääkeyrityksen ja lääkettä 
käyttävän organisaation välillä   

Uusien kalliiden lääkkeiden 
käytön mahdollistaminen

Uudet hoidot potilaiden 
saataville nopeammin 

Kokemuksen saaminen 
uudesta lääkkeestä 

Vastausten määrä 

18

10

8

5

2

Esimerkkejä vastauksista

”Kalliita lääkkeitä saadaan halvemmalla 
kokonaishinnalla.”

”Tällä mallilla lääkkeiden kustannuksiin ja 
vaikuttavuuteen liittyvää epävarmuutta voidaan jakaa 
ja hallita tavalla, joka tyydyttää molempia osapuolia.”

”Lääkkeen käytön mahdollistaminen, rahat ei riitä 
kaikkeen.”

”Uusia, kalliita lääkkeitä saadaan nopeammin 
käyttöön.”

”Mahdollisuus saada kokemusta uusista 
hoitomuodoista.”
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katsottiin edistävän ja selkeyttävän yhtenäi-
siä linjauksia uusien lääkkeiden käytössä koko 
Suomessa ja lisäävän alueellista tasa-arvoa. 
Toisena hyötynä pidettiin suosituksissa olevia 
hintaan liittyviä kannanottoja, jotka toimivat 
sopimusneuvotteluissa tärkeänä tukena. 

Vastaajista 5/29 koki puolestaan Palkon 
suosituksista olevan sopimusneuvotteluissa 
haittaa. Haittoina mainittiin, että suosituk-
set ovat joskus ympäripyöreitä ja tulkinnan-
varaisia. Lisäksi haittana mainittiin se, että 
suositukselle vastakkaisia ratkaisuja on vai-
kea tehdä, vaikka itse näkisi tilanteen toisin. 
Hintaneuvotteluja ja käyttöönottopäätöksiä 
helpottavina elementteinä 5/12 vastaajaa toi-
voi Palkon suosituksiin tarkempaa hintatietoa 
tai hintahaarukkaa, jolla hoito olisi hyväksyt-
tävissä tai suositeltavissa.  

Hieman yli puolet vastaajista (15/29) ei 
osannut sanoa, tulisiko Palkon suositus antaa 

ennen vai jälkeen sopimusneuvottelujen. Lähes 
puolet (13/29) oli kuitenkin sitä mieltä, että 
suositus tulisi antaa mieluummin ennen kuin 
jälkeen hintaneuvottelujen. Tätä perusteltiin 
sillä, että suositukset ovat tärkeä tuki (hinta)
neuvotteluissa muun muassa kustannusvai-
kuttavuutta arvioitaessa. Lisäksi lääketieteel-
lisen näytön arviointia ennen neuvotteluja 
pidettiin tärkeänä, jotta käyttöönottopäätökset 
eivät perustuisi vain hintaan. ”Neuvotteluja on 
turha käydä, mikäli lääketieteelliset näytöt eivät 
tue käyttöönottoa. Edullistakaan ei kannata käyt-
tää, jos siihen ei ole lääketieteellisiä perusteita.”

Pohdinta
Riskinjakosopimukset ovat yleistyneet Suo-
messa sairaalapuolella nopeasti. Käytössä on 
sekä talous- että vaikuttavuusperusteisia sopi-
muksia. Niiden katsotaan hyödyttävän maksa-

Taulukko 5. Mitkä seikat helpottavat, mahdollistavat tai vaativat riskinjakosopimusten hyödyntämistä? 

Riskinjakosopimusten 
hyödyntämistä helpottava, 
mahdollistava tai vaativa seikka

TamroLink-tyyppiset 
järjestelmät   

Maksajapuolen toimijoiden hyvä 
yhteistyö, avoin keskustelu, 
selkeät menettelyt 

Kustannuksia pyrittävä 
hillitsemään 

Tarve saada uusia lääkkeitä 
potilaiden käyttöön   

Kansalliset neuvottelut ja 
linjaukset 

Toteutuksen helppous arjessa  

 
Muut 

Vastausten 
määrä 

6

5

4

3

3

3

4

Esimerkkejä vastauksista

”Käytännössä vaaditaan esim. TamroLink tai vastaava, 
jolla voidaan hallita sopimuksia ja maksujen palautuksia. 
Manuaalinen toiminta ei ole enää mahdollista.”

”Avoin keskustelu ja yhteistyö osapuolten välillä liittyen 
uusien valmisteiden/hoitomuotojen arviointiin ja mahd 
käyttöönottoon. Olemassa oleva talon sisäinen malli 
uusien sopimusten luomiseksi. Selkeä ohjeistus osapuolten 
välillä missä tilanteissa riskinjakomallia kannattaa lähteä 
suunnittelemaan.”

”Lääkekustannukset ovat korkeita ja kaikkia keinoja 
hintojen laskemiseksi pitäisi pohtia. Riskinjakomalli on yksi 
tapa reagoida kustannuspaineeseen.”

”Yksittäisten potilaiden hoito voi olla hyvin kallista, jolloin 
edellytys kalliin lääkkeen aloitukselle riskinjakosopimus.”

”Tilannetta voisi helpottaa, jos sopimuksia tehtäisiin 
ammattimaisesti kansallisella tasolla tai ainakin 
hankintarenkaissa.”

”Tärkeää myös, että riskinjakomallin käytännön toteutus 
riittävän helppoa arjessa.”

Tavoitteet ja seuranta, osastofarmaseutti, lainsäädännön 
joustavuus, koulutus 

Taulukko 6. Riskinjakosopimusten haitat, riskit ja niiden hyödyntämistä heikentävät tekijät.  

Haitta, riski tai 
hyödynnettävyyttä 
heikentävä tekijä 

Maksajapuolelle aiheutuva lisätyö 

Sopimusten luottamuksellisuus, 
salaiset hinnat, läpinäkyvyyden 
puute

Sopimukset 
markkinointikeinona, lääkkeiden 
käytön epätarkoituksenmukainen 
ohjautuminen 

Alueellinen epätasa-arvo

Yksipuolisuus; hyödyttävät vain 
teollisuutta  

Kommenttien 
määrä  

24

22

19

7

6

Esimerkkikommentit 

”Alennukset pyrkivät olemaan aika vähäisiä, työllistävät 
runsaasti erilaisten kirjaamisten muodossa.” 
”Sopimusten teko on tavattoman pitkä prosessi ja vaatii 
rutkasti energiaa.”
”Suurin riski lienee se, että teetetään turhaa työtä eikä 
säästöjä synny.”
”Sopimuksen teko vaatii hirvittävästi työtä, mihin ei 
kyllä ole varattu yhtään aikaa.” 
”Sopimuksen edellyttämä kirjanpito ja mahdollinen 
raportointi sekä laskutus on kankeaa, ja edellyttää 
lisätyötä/resursseja sekä kliiniseen lääkehoidon 
yksikköön että apteekkiin.” 
"Riskinjakosopimusten piiriin kuuluvien potilaiden 
kirjaamisen muistaminen on ollut ongelmallista." 

”Viranomaisten toiminta perustuu avoimuuteen ja läpi-
näkyvyyteen. Näihin sopimuksiin taas liittyy yritysten 
voimakas liikesalaisuuksien salassapitointressi. Näiden 
yhteensovittaminen on haastavaa.” 
"Luottamuksellisuus, joka vaikeuttaa valmisteista 
keskustelua esim. toisten sairaanhoitopiirien kanssa" 
”Viranomaistoimintaa ja sen kustannuksia tulee voida 
arvioida läpinäkyvästi ja avoimesti. Salassa pidettäviä 
sopimuksia tulee hyödyntää siten, että ne eivät 
perusteettomasti rajoita sen kriittistä arviointia, mihin 
verorahoja käytetään.”

”Lääke saattaa saada vääränlaista jalansijaa. Käytön 
tulee aina perustua näyttöön, ei siihen, että on ”helppo” 
aloittaa kun talousriski laskee.” 
”Verovaroja menee hukkaan kalliisiin syöpähoitoihin, 
jotka eivät potilaan elinaikaa pidennä eikä elämänlaatua 
paranna.”

”Ovatko potilaat tasa-arvoisessa asemassa eri 
sairaanhoitopiireissä, mikäli päätöksiä käyttöönotosta 
tehdään näiden perusteella.” 
”Neuvottelut voivat olla hankalia eikä tasa-arvo esim. 
eri valtioiden välillä toteudu” ”Koko Suomen kattavien 
hoitolinjausten puute”

”Riskinjakosopimuksen sisältö pitäisi olla tarkkaan 
mietitty molemmin puolin, jotta tavoitteet 
saavutettaisiin. Nyt sopimukset olleet enemmän 
teollisuuden yksipuolisesti määrittelemiä. Sairaaloiden 
asemaa heikentää se, kun olemme yksittäisinä 
toimijoina pieniä, jolloin sairaala joutuu "ota tai jätä" 
tilanteeseen eikä todellista mahdollisuutta vaikuttaa 
sopimuksen sisältöön ole.”
”Sairaalalla ei ole ollut mahdollisuutta käytännössä 
vaikuttaa riskinjakosopimusten sisältöön, ne toimivat 
periaatteella ota tai jätä. Hyöty voi jäädä hyvin 
vähäiseksi, sitä ei ole ollenkaan tai sopimuksesta voi olla 
jopa haittaa.”
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Sopimusten monimutkaisuus ja 
monimuotoisuus

Tietosuojariskit, 
luottamuksellisten tietojen 
joutuminen vääriin käsiin 

Tietojärjestelmät eivät tue 

Kustannusten ennustamisen ja 
vertailun vaikeus    

Osaamisen ja kulttuurin puute   

Ohituskaista virallisille reiteille 

Riski hintojen nousulle 

Mahdolliset ristiriidat 
hankintalainsäädännön kanssa 

Hankinta- ja 
tietosuojalainsäädäntö     

Rinnakkaistuonti   

Muut 

6

5

3

3

3

2

2

2

2

2

5

”Liian monimutkaiset alennuskuviot.” 
”Eri indikaatioille eri hinta erittäin vaikeaa.”

”Riski potilaiden henkilötietojen suojalle” 
”Riski liikesalaisuuksien paljastumiselle” 
”Miten huolehditaan tietosuojasta? 
Riskinjakosopimuksiin liittyvä raportointi ja 
kirjaaminen voi olla henkilötietojen käsittelyä. Onko 
tähän riittävät perusteet?”

”Viranomaisten tietojärjestelmiä ei ole rakennettu 
siten, että kustannus- ja hintatietoja käsiteltäisiin 
salassa pidettävinä”
”Sopimusten kautta tulevien hyvitysten palauttaminen 
oikealle toimintayksikölle haastavaa puutteellisten 
tietojärjestelmien takia”

”Lääkepäätöksiä tehdessä (Palko) vaikea arvioida 
oikeita kustannuksia”

"Tiedon puute, osaamisen puute"

”Toisaalta vaarana on, että ne luovat pysyvämmän 
ohivuodon perusteelliseen arviointiin ja 
korvausjärjestelmään.”
”Käytetäänkö lääkekilpailutusten ohituskaistana? ”

”Johtaako pidemmällä aikavälillä kilpailutettujen 
lääkkeiden hintojen nousuun?”

”Mahdollinen hankintalainsäädännön rikkominen”

”Tietosuojaa ja julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö”

”Rinnakkaistuonti, mahdollisuus poistuu jos 
rinnakkaistuoja tulee valituksi.”

Määräaikaisuus, hankala sovittaa yhteen kilpailutusten 
kanssa, byrokratia ja ohjeistusten puute, hyötyjen 
ennakoinnin vaikeus, uusi lääke riski potilaalle 

japuolta erityisesti kustannussäästöjen muo-
dossa. Niiden tärkeinä etuina pidetään myös 
uuden lääkkeen käyttöönottoon liittyvää ris-
kinjakoa lääkeyrityksen ja maksajaosapuolen 
välillä sekä uusien kalliiden lääkkeiden saa-
mista potilaiden käyttöön. 

Sopimuksiin liittyy maksajapuolen näkö-
kulmasta kuitenkin myös lukuisia haasteita. 
Tärkein niistä on lisätyö, joka on tunnistettu 
lukuisissa aiemmissakin tutkimuksissa (Carl-
son ym. 2014, Morgan ym. 2017, Honkanen ym. 
2019, Lorente ym. 2019). Mikäli sopimuksia 
halutaan maksajapuolella hyödyntää, niiden 
hallintaan tulisi varmistaa riittävät asiantunti-
jaresurssit. Erityisesti juridiselle osaamiselle on 
tämän tutkimuksen mukaan tarvetta. Kansalli-
nen yhteistyö sairaalalääkkeiden hankinnassa 
ja käyttöönottopäätöksissä (Turpeinen 2020) 
tulee todennäköisesti helpottamaan sopimus-
neuvotteluihin ja sopimusten hallintaan liit-
tyvää lisätyötä, sillä se vähentää sopimusneu-
votteluihin liittyvää päällekkäistä asiantun-
tijatyötä yksittäisissä sairaanhoitopiireissä. 
Sopimusten toteuttamiseen liittyvä mahdol-
linen erillinen raportointityö jäänee silti edel-
leen sairaanhoitopiirien tehtäväksi. Sähköi-
siä raportointijärjestelmiä, kuten TamroLink, 
on käytettävissä ja ne koetaankin sopimusten 
hallinnassa jopa välttämättömiksi. Raportointi 
itsessään on kuitenkin erillinen, usein muistin-
varainen lisätyövaihe. Ellei raportointi toteudu 
sopimuksen mukaisesti, vaarana on, että sopi-
mukseen liittyvät taloudelliset hyödyt jäävät 
maksajapuolelta saamatta. Ideaalitilanteessa 
raportointi tapahtuisi automaattisesti, osana 
rutiinikirjauksia. Aika näyttää, miten real world 
-dataa (RWD) pystytään tässä hyödyntämään. 

Toisena sopimuksiin liittyvänä merkittä-
vimpänä haasteena tässä tutkimuksessa erot-
tuivat sopimusten luottamuksellisuus ja sii-
hen liittyvät salaiset hinnat. Ne on todettu 
sopimuksiin liittyvinä negatiivisina asioina 
myös aiemmissa tutkimuksissa (Ferrario ym. 
2017, Morgan ym. 2017, Honkanen ym. 2019). 
Yksittäisen sopimuksen luottamuksellisuus 
voi yksittäiselle maksajaosapuolelle (sairaala, 
sairaanhoitopiiri) näyttäytyä etuna paremman 
hinnan muodossa (Morgan ym. 2017), mutta 
laajemmassa tarkastelussa tämä ei kuiten-
kaan välttämättä ole eduksi. Viranomaistyön 
ja verovarojen käytön läpinäkyvyyden puut-

teen lisäksi julkisista listahinnoista poikkea-
vat salaiset alennushinnat tekevät todellisen 
hintavertailun eri maksajaosapuolien kesken 
mahdottomaksi. Lisäksi se voi vaikeuttaa esi-
merkiksi eri maiden välisiä viitehintakäytän-
töjä (Dabbous ym. 2020). Sopimusten luotta-
muksellisuus estää niihin liittyvien tietojen, 
kokemusten ja käytäntöjen jakamisen eri mak-
sajaosapuolien kesken. Tietojen jakamisesta 
voisi olla maksajaosapuolille hyötyä, esimer-
kiksi vertaisoppimisen ja päällekkäisen työn 
välttämisen muodossa (Wenzl ja Chapman 
2019). Sopimusten luottamuksellisuuden höl-
lentämisestä näyttäisi olevan maksajapuolelle 
monestakin syystä merkittävää etua, ja siihen 
tulisi tulevaisuudessa pyrkiä (Wenzl ja Chap-
man 2019, WHO 2020). Esimerkiksi vaikutta-
vuusperusteisilla sopimuksilla muut kuin suo-
raan kaupalliset ehdot voisivat olla julkisia, jol-
loin esimerkiksi se, millä tavoin vaikuttavuutta 
mitataan ja minkälaisia tuloksia on saatu, olisi 
mahdollista jakaa eri maksajaosapuolien kes-
ken (Wenzl ja Chapman 2019).   

Yritysten intressinä on useimmiten maksi-
moida uusista lääkkeistä saatava tuotto (Scan-
nell 2015), joten riskinjakosopimuksilla on 
väistämättä myös voimakkaasti markkinoiva 
luonne. Maksajapuolella sopimusten pelätään 
ohjaavan uusien lääkkeiden käyttöä epätarkoi-
tuksenmukaiseen suuntaan, esimerkiksi joh-
tavan ilman riittävää näyttöä tai kustannus-
vaikuttavuutta olevien valmisteiden käyttöön 
tai uuden kalliin valmisteen käyttöön tarpeet-
toman laajalle potilasjoukolle. Tämä puoles-
taan voi johtaa kustannusten turhaan nousuun. 
Riski tähän on olemassa; pohjimmiltaan myös 
lääkemarkkinoita ja lääkkeiden hintoja ohjaa-
vat markkinatalouden lainalaisuudet ja globaa-
lit mekanismit (Scannell 2015). 

Tämän tutkimuksen mukaan sopimusten 
ehtoja yrityspuoleen verrattuna ei maksaja-
puolella aina pidetä riittävän edullisina. Silti 
sopimuksia kuitenkin solmitaan – ehkä siksi, 
että parempaakaan vaihtoehtoa esimerkiksi 
kustannusten hillintään ei ole tarjolla. Maksa-
japuolen neuvottelumahdollisuudet molempia 
osapuolia tasapuolisesti hyödyttävään sopi-
mukseen voivatkin jo lähtökohtaisesti olla 
heikommat kuin yrityspuolella, koska maksa-
japuolella ei ehkä aina ole todellista mahdol-
lisuutta jättää uutta kallista lääkettä hankki-
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raanhoitopiiri oli yliedustettuna, mutta Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri taas ali-
edustettuna. 

Johtopäätökset
Uusien lääkkeiden riskinjakosopimukset ovat 
Suomessa yleistyneet sairaalalääkkeissä nope-
asti ja ne ovat sairaaloissa jo arkipäivää. Ilmiön 
taustalla vaikuttanevat jatkuvasti kohoavat 
lääkekustannukset ja tarve saada uusia kal-
liita lääkkeitä potilaiden käyttöön. Sairaaloissa 
on solmittu sekä taloudellisia sopimuksia että 
vaikuttavuusperusteisia sopimuksia. Kustan-
nussäästöt, uuden lääkkeen käyttöönottoon 
liittyvän riskin jakaminen ja uusien kalliiden 
lääkkeiden saaminen potilaiden käyttöön näh-
tiin maksajapuolella useimmin riskinjakosopi-
musten hyödyiksi. Parhaimmillaan sopimuk-
silla voi olla oma, kumpaakin osapuolta aidosti 
hyödyttävä roolinsa uusien kalliiden sairaala-
lääkkeiden käyttöönottoon liittyvän epävar-
muuden hallinnassa ja riskinjaossa, mutta 
maksajapuolen näkökulmasta sopimuksiin 
liittyy myös monia haasteita. Sairaalalääkkeitä 
koskevien sopimusneuvottelujen kehittäminen 
kansalliseen suuntaan on oikea tie, mutta mak-
sajapuolen asemaa tulisi vahvistaa myös muilla 
tavoin. Riskinjakosopimusten luottamuksel-
lisuutta tulisi höllentää ja sopimuksiin liitty-
vää tiedonvaihtoa eri maksajaosapuolien välillä 
lisätä. Maksajapuolella tulisi varmistaa sopi-
musten hallintaan liittyvät riittävät resurssit 
ja juridinen osaaminen, lisätä tavoitteellisuutta 
ja strategista otetta sopimusten hallinnassa 
sekä kehittää tietojärjestelmiä ja tiedonhal-
lintaa. Maksajapuolen eri toimijoiden (kliini-
kot, juristit ja sairaala-apteekkien edustajat) 
välinen sopimuksiin liittyvä yhteistyö ja käy-
tännöt tulisi organisoida entistä paremmin ja 
varmistaa tiedonkulku kyseisten osapuolten 
välillä. Seurantaa ja tutkimusta sopimusten 
todellisista hyödyistä tarvitaan tiedolla johta-
misen mahdollistamiseksi.

matta. Lähitulevaisuudessa käynnistyvät sai-
raalalääkkeiden hintoja ja käyttöönottoa kos-
kevat kansalliset yhteisneuvottelut tulevat 
todennäköisesti vahvistamaan maksajapuo-
len asemaa yhtenäisenä neuvotteluosapuolena 
(Turpeinen 2020). Yhteisneuvotteluja ohjaa-
vat kansallisen terveydenhuollon palveluvali-
koimaneuvosto Palkon ehdolliset suositukset. 
Tavoitteena on, että maksajapuolella pysty-
tään tulevaisuudessa käyttämään yhteiskun-
nan rajallisia resursseja entistä tarkoituksen-
mukaisemmin ja tasapuolisemmin. 

Maksajapuolella olisi hyvä myös painot-
taa sopimusten hallinnassa ja solmimisessa 
tavoitteellisuutta ja strategista otetta, jotka on 
tässä tarkoituksessa havaittu hyviksi käytän-
nöiksi (Wenzl ja Chapman 2019). Hyötyä voisi 
olla myös uuden lääkkeen hallitun käyttöön-
oton ja riskinjaon selkeästä raamittamisesta 
yrityspuolen ja yhteiskunnan välillä erillisellä 
valtakunnallisella järjestelmällä silloin, kun 
myyntiluvan saaneeseen uuteen lääkkeeseen 
kohdistuu vielä merkittävää tutkimustarvetta, 
samaan tapaan kuin Iso-Britanniassa käytössä 
olevan Cancer Drug Fundin avulla tehdään 
(https://www.england.nhs.uk/cancer/cdf/).  

Tutkimuksessa tuli esille myös huoli sopi-
musten aiheuttamasta mahdollisesta potilai-
den alueellisesta epätasa-arvosta. Sairaala-
lääkkeitä koskevat kansalliset yhteisneuvotte-
lut ja kansallinen lääkeneuvottelukunta tuone-
vat myös tähän asiaan merkittävää helpotusta 
Suomessa, kun uusi lääke saadaan samanaikai-
sesti samoilla ehdoilla käyttöön koko maassa 
(Turpeinen 2020). Myös potilaiden tietosuo-
jaan liittyvät kysymykset huolestuttivat. Käy-
tännössä sopimuksiin liittyvissä tiedonke-
ruissa ja henkilötietojen käsittelyssä sekä lää-
keyritysten tiedonsaannissa noudatetaan lain-
säädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Vaikka eri sidosryhmien käsitykset sopi-
muksista ovat usein suotuisia, ja niiden eduiksi 
usein arvioidaan kustannussäästöt ja uusien 
lääkkeiden nopeampi saatavuus potilaille, 
niin tutkimustietoa sopimuksilla todellisuu-
dessa saavutetuista taloudellisista tai kliini-
sistä tuloksista tai niille asetettujen tavoittei-
den saavuttamisesta on vain vähän (Antonan-
zas 2019, Lorente ym. 2019). Ehdollinen hin-
noittelu on haastavaa (Makady ym. 2019), ja 
on mahdollista, että todelliset hyödyt jäävät 

vähäisiksi verrattuna hallinnolliseen taakkaan 
ja lisätyöhön (Antonanzas 2019). EU:ssa näyt-
täisikin tällä hetkellä yleisesti olevan trendinä 
taloudellisten sopimusten kasvun jatkuminen 
ja vaikuttavuusperusteisten sopimusten hii-
puminen niiden monimutkaisuuteen liittyvien 
haasteiden vuoksi (Dabbous ym. 2020). Tässä-
kin tutkimuksessa sopimusten liika monimut-
kaisuus ja monimuotoisuus erottuivat niiden 
hyödyntämistä vaikeuttavana seikkana.

Sopimusten taustalla olevat haasteet 
(yhteiskunnan rajalliset resurssit vs. uusien 
lääkkeiden jatkuvasti nousevat kustannukset 
ja uuden lääkkeen markkinoille tuloon liittyvät 
epävarmuustekijät) ovat todennäköisesti tul-
leet jäädäkseen. Sopimuksiin kohdistuu siten 
odotuksia jatkossakin. Esimerkiksi vaikutta-
vuusperusteisten sopimusten/rahoitusmal-
lien hyödyntämistä entistä systemaattisem-
min Suomessa on vastikään ehdotettu (Marti-
kainen 2021). Yhtenä sopimustyyppinä ehdo-
tuksessa on mainittu riskinjaon yhdistäminen 
kustannusten ajalliseen tasaamiseen (esim. ns. 
annuiteettimallit). Tällaiset sopimusmallit ovat 
kiinnostavia esimerkiksi jatkuvasti kehittyvien 
solu- ja geeniterapioiden näkökulmasta. 

Lisätutkimusta tarvitaan maksajapuolen 
näkökulmasta sopimusten todellisista hyö-
dyistä ja tavoitteiden täyttymisestä sekä nii-
den suhteesta sopimusten vaatimiin resurssei-
hin, jotta maksajapuolen resursseja sopimus-
ten hallinnassa voidaan kohdentaa saavutet-
tavissa olevien hyötyjen kannalta tehokkaasti. 
Tässä työssä kattavat kansalliset ja kansainvä-
liset tietokannat voisivat olla avuksi (Antonan-
zas ym. 2019), mutta sellaisia ei ainakaan Suo-
messa vielä ole. 

Tutkimuksen rajoitteet 
Koska uusia kalliita sairaalalääkkeitä määrää-
vien lääkäreiden nimitietoja ei ollut mahdol-
lista selvittää kattavasti etukäteen, kohderyh-
mään kuuluvia toimialajohtajia ja/tai ylilää-
käreitä pyydettiin kutsuviestissä välittämään 
kutsua eteenpäin omissa yksiköissään kai-
kille tutkimuksen kohderyhmään kuuluville 
henkilöille. Riskinä on, että viesti ei syystä tai 
toisesta välittynyt eteenpäin, jolloin kutsu ei 
tavoittanut kaikkia kohderyhmään kuuluvia 
henkilöitä.

Vastaajien joukossa Varsinais-Suomen sai-

https://www.england.nhs.uk/cancer/cdf/
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a useful step, but not a sufficient one. The con-
fidentiality built into the agreements should 
be loosened. The payer side must ensure the 
provision of adequate resources and compe-
tence in managing agreements, and informa-
tion systems and data management should be 
improved. The payer side must adopt a more 
strategic and goal-oriented approach. More 
research is needed about the real benefits of the 
agreements, contrasted to the resources their 
management demands on the payer side, to 
make sure the payers are using their resources 
appropriately in concluding these agreements. 
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Introduction
The high prices of new medicines are challeng-
ing the financial sustainability of healthcare 
systems. There is always uncertainty when a 
new medication emerges from research condi-
tions into real-life use. These challenges have 
encouraged the adoption of managed entry 
agreements (MEA) around the world. Such 
agreements are becoming more common in 
Finland as well. This study sought to map out 
the current situation of these agreements in 
Finland and to explore and identify payer views 
and needs concerning these agreements. 

Materials and methods
The study was conducted as an anonymous 
survey in August 2020. The survey consisted 
of open-ended questions as well as structured 
questions. The target group of this survey were 
the professionals who are part of the decision-
making process in prescribing or purchasing 
new, expensive medications in the Univer-
sity Hospital Districts of Finland. The results 
were compiled as quantities and percentages 
to describe the data (structured questions) or 
processed by applying inductive content analy-
sis and quantification (open-ended questions). 

Results
Most of the respondents (n = 29) were famil-
iar with the concept of a managed entry agree-
ment. At the time of the survey, there were 
many such agreements already in force in 
the University Hospital Districts concerned. 
Some were financial agreements, others per-
formance-based. On average, more than half 
of the agreements concerned the ATC group 
L. The hospital districts need special exper-
tise from and cross-disciplinary coopera-
tion between many different professionals to 
manage the agreements. When asked about the 
benefits of the agreements, respondents men-
tioned cost savings and risk sharing most often. 
The most common negative aspects mentioned 
were the extra workload imposed on the payer 
and a lack of transparency due the confidenti-
ality of the agreements. Most of the respond-
ents preferred agreements to be concluded 
at the national level rather than the regional 
level, mostly on grounds of equality. Most of 
the respondents found the Council for Choices 
in Health Care in Finland (COHERE Finland, 
“Palko”) recommendations useful when nego-
tiating the agreements. 

Conclusions
Today, Finnish hospitals commonly make use 
of managed entry agreements when acquiring 
new medications. Such agreements may be 
beneficial to both parties (industry and payer) 
to stave off uncertainty when introducing new 
medical products, but from the payers’ point 
of view many challenges remain to be solved 
as well. Moving the agreement process entirely 
from the regional level to the national would be 
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TUTKIMUSKYSYMYKSET

OSA 1, VAIN SAIRAALA-APTEEKKARIT:

1)
Onko hallitun käyttöönoton sopimuksia/riskinjakosopimuksia solmittu sairaalassanne?   
Vastausvaihtoehdot: kyllä / ei / en tiedä 

2)
Jos on solmittu, niin montako kappaletta (jo rauenneet sekä tällä hetkellä voimassa olevat 
yhteenlaskettuna)? Jos samaa valmistetta koskevaa sopimusta on jatkettu edellisen 
voimassaolon päätyttyä, niin nämä sopimukset lasketaan tässä tarkastelussa yhdeksi 
sopimukseksi. 
Vastausvaihtoehdot: 1–5 kpl, 6–10 kpl, 11–15 kpl, 16–20 kpl, 21–30 kpl, yli 30 kpl. Solmituista 
sopimuksista kysytään vielä tarkempia tietoja myöhemmissä kysymyksissä. 

3)
Milloin on solmittu ensimmäinen, jos on tiedossa (kk/vv tai vv)?

4)
Milloin on solmittu viimeisin (kk/vv)?

5)
Montako sopimusta on vastaushetkellä voimassa? 
Vastausvaihtoehdot: 1–5 kpl, 6–10 kpl, 11–15 kpl, 16–20 kpl, 21–30 kpl, yli 30 kpl 

6)
Montako prosenttia solmituista sopimuksista (jo rauenneista ja tällä hetkellä voimassa olevista 
yhteensä) on sellaisia, joiden sisältö on luottamuksellinen? 
Vastausvaihtoehdot: 0–20 %, 20–40 %, 40–60 %, 60–80 %, 80–99 %, 100 %

7)
Mikä osuus (%) kaikista solmituista sopimuksista on hoidon (loppu)tuloksiin perustuvia? 
Vastausvaihtoehdot: 0–20 %, 20–40 %, 40–60 %, 60–80 %, 80–99 %, 100 %

8)
Mikä osuus (%) vastaushetkellä voimassa olevista sopimuksista on hoidon (loppu)tuloksiin 
perustuvia? 
Vastausvaihtoehdot: 0–20 %, 20–40 %, 40–60 %, 60–80 %, 80–99 %, 100 %
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14)
Minkälaista osaamista ja minkälaisia resursseja hallitun käyttöönoton sopimuksia / 
riskinjakosopimuksia neuvoteltaessa ja solmittaessa mielestäsi sairaanhoitopiireissä tarvitaan?

15)
Onko sairaanhoitopiirissänne mielestänne riittävästi tällaista osaamista ja resursseja? 
Vastausvaihtoehdot: Kyllä, ei (erityisesti tarvittaisiin:___), en osaa sanoa 

OSA 2, KAIKKI VASTAAJAT: 

16)
Onko hallitun käyttöönoton sopimus / riskinjakosopimus käsitteenä tuttu? 

17)
Oletko käynyt omassa työssäsi hallitun käyttöönoton sopimuksiin / riskinjakosopimuksiin 
liittyviä keskusteluja ja/tai neuvotteluja viimeisen vuoden aikana? 

a. Kyllä, lääkeyritysten kanssa
b. Kyllä, oman organisaation sisällä 
c. En ole 

18)
Mitä hyötyjä näet hallitun käyttöönoton sopimuksissa / riskinjakosopimuksissa?

19)
Mitä haittoja näet hallitun käyttöönoton sopimuksissa / riskinjakosopimuksissa?

20) 
Mitä riskejä näet hallitun käyttöönoton sopimuksissa/riskinjakosopimuksissa? 

21)
Mitkä seikat mielestäsi helpottavat, mahdollistavat tai vaativat hallitun käyttöönoton 
sopimusten / riskinjakosopimusten hyödyntämistä omassa työssäsi ja/tai yleisesti?

22)
Mitkä seikat mielestäsi vaikeuttavat, rajoittavat tai estävät hallitun käyttöönoton sopimusten / 
riskinjakosopimusten hyödyntämistä omassa työssäsi ja/tai yleisesti?

23)
Näkemyksesi siitä, olisiko sairaalassanne hallitun käyttöönoton sopimusten / 
riskinjakosopimusten piirissä mahdollisesti olevat lääkkeet otettu käyttöön ilman sopimusta: 
Kyllä, ei, ehkä, en osaa sanoa, sairaalassani ei ole solmittu riskinjakosopimuksia 

24)
Näkemyksesi siitä, ovatko mahdolliset hallitun käyttöönoton sopimukset / riskinjakosopimukset 
vaikuttaneet laajentavasti potilasvalintaan sairaalassanne, eli siihen, keitä otetaan hoidon 
piiriin? Vastausvaihtoehdot: a) ovat vaikuttaneet potilasvalintaan laajentavasti, b) eivät ole 
vaikuttaneet potilasvalintaan laajentavasti, c) en osaa sanoa, d) sairaalassani ei ole solmittu 
riskinjakosopimuksia 

9)
Merkitse mikä osuus (%) kaikista solmituista sopimuksista (jo rauenneista sekä voimassa 
olevista yhteensä) kuuluu mihinkin atc-luokittelun mukaiseen pääryhmään: 

a. Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet; ryhmä A
b. Veritautien lääkkeet; ryhmä B
c. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet; ryhmä C
d. Ihotautilääkkeet; ryhmä D
e. Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit; ryhmä G
f. Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta 
 sukupuolihormoneja ja insuliineja; ryhmä H
g. Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet; ryhmä J
h. Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat; ryhmä L
i. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet; ryhmä M
j. Hermostoon vaikuttavat lääkkeet; ryhmä N
k. Loisten ja hyönteisten häätöön käytettävät lääkkeet; ryhmä P
l. Hengityselinten sairauksien lääkkeet; ryhmä R
m. Silmä- ja korvatautien lääkkeet; ryhmä S
n. Muut; ryhmä V

 
10)
Kuinka suureksi (€) arvioit hallitun käyttöönoton sopimusten / riskijakosopimusten 
yhteenlasketun vuotuisen kustannusvaikutuksen olevan omassa sairaanhoitopiirissäsi 
(paljonko säästetty verrattuna listahintoihin, jos sama potilasmäärä olisi hoidettu)? 
Vastausvaihtoehdot: 0–10 000 €, 10 000–50 000 €, 50 000–100 000 €, 
100 000€–500 000 €, 500 000€–1 milj. €, yli 1 milj.€

11)
Onko tarjotuista hallitun käyttöönoton sopimuksista / riskinjakosopimuksista kieltäydytty 
maksajapuolen päätöksellä joskus kokonaan? Vastausvaihtoehdot: kyllä / ei / en tiedä

12)
Jos on kieltäydytty, niin mitkä ovat olleet syyt kieltäytymiselle?

a. Sopimusta ei nähty tarpeelliseksi. 
b. Rahallinen hyöty arvioitiin pieneksi.
c. Ei ollut resursseja sopimuksen vaatimaan ylimääräiseen työhön. 
d. Jokin muu syy, omin sanoin. 

13)
Kuka tai ketkä sairaanhoitopiirissänne osallistuvat sopimusneuvotteluihin käytännössä? 
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon:

a. sairaala-apteekkari tai hänen sijaisensa
b. lääkehankintoja valmisteleva proviisori ja/tai farmaseutti
c. lääkeneuvottelukunnan / lääketyöryhmän puheenjohtaja
d. sairaanhoitopiirin juristi 
e. sopimuksen kohteena olevan lääkkeen mukaisen erikoisalan 
 lääkäriedustaja tai -edustajia
f. muita henkilöitä, keitä?_______________________________
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25) 
Tulisiko hallitun käyttöönoton sopimukset / riskinjakosopimukset neuvotella ja solmia 
kansallisella vai alueellisella tasolla? Miksi? 

26) 
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko antaa Suomessa suosituksia siitä, mitkä 
hoidot kuuluvat julkisen terveydenhuollon sairaaloissa annettavaan hoitoon Suomessa. 

a. Oletko tietoinen Palkon tekemistä lääkkeisiin liittyvistä suosituksista? kyllä/ei

27) 
Missä määrin oman käsityksesi mukaan Palkon suositukset omassa sairaanhoitopiirissäsi 
vaikuttavat kalliiden sairaalalääkkeiden käyttöönottoon? Valitse seuraavista vaihtoehdoista: 

i. Palkon suositus huomioidaan yleensä aina ja toimitaan yleensä aina sen mukaan 
ii. Palkon suositus huomioidaan mutta ei aina toimita sen mukaan
iii. Palkon suosituksia ei yleensä huomioida 

28) 
Kuvaile lyhyesti, miten Palkon suosituksia hyödynnetään 
hallitun käyttöönoton sopimuksissa sairaanhoitopiirissänne? 

29) 
Onko Palkon suosituksista mielestäsi hyötyä sopimusneuvotteluissa? 
Kyllä / ei / en osaa sanoa

30) 
Jos on mielestäsi hyötyä, niin mitä hyötyä?

31) 
Onko Palkon suosituksista mielestäsi jotakin haittaa sopimusneuvotteluissa? 
Kyllä / ei / en osaa sanoa 

32)
Jos on mielestäsi haittaa, niin mitä haittaa? 

33)
Mitä hintaneuvotteluja ja käyttöönottopäätöksiä helpottavia elementtejä Palkon suosituksessa 
olisi vielä tarpeen olla? 

34)
Tulisiko Palkon antaa suosituksensa ennen vai jälkeen hintaneuvottelujen? Miksi?
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Tiivistelmä

Lääkeinformaatiota on kehitetty Suomessa pitkäjänteisesti aina 1980-luvulta lähtien. Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi vuonna 2012 ensimmäisen kansallisen lääkein-
formaatiostrategian, jonka tavoitteena oli erityisesti lisätä lääkkeiden käyttäjien osallisuutta lää-
kehoidon toteutuksessa. Strategian toimeenpanoa tukemaan perustettiin kansallinen Lääkein-
formaatioverkosto, jonka tehtävänä on tehostaa lääkeinformaation kansallista koordinaatiota. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lääkeinformaatiostrategian (2012–2020) kan-
sallista merkitystä ja strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista Lääkeinformaatiover-
koston jäsenten arvioimana.

Tutkimusaineistona käytettiin kansallisen lääkeinformaatiostrategian (2012–2020) toiminta-
kausien (I–III) väliarviointeja: väliarvioinnit toteutettiin ensimmäisellä toimintakaudella (2012–
2014) Lääkeinformaatioverkoston jäsenten ja varajäsenten haastatteluina (79/111 osallistujaa), 
toisella toimintakaudella (2015–2017) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa toteutet-
tuna työpajana (41/117 osallistujaa) ja kolmannella toimintakaudella (2018–2020) Lääkeinfor-
maatioverkoston jäsenille ja varajäsenille suunnattuna kyselynä (25/122 osallistujaa). Aineistot 
analysoitiin teemoittelemalla tai sisällönanalyysillä. Kyselyn tuloksista osa esitetään frekvens-
seinä. 

Yhteistyön lisääntyminen, lääkeinformaation merkityksen esille tuominen ja yhteisten tavoit-
teiden asettaminen lääkeinformaation kehittämiselle olivat strategiatyön merkittävimpiä saavu-
tuksia strategian ensimmäisellä toimintakaudella 2012–2014. Strategiakauden lopussa vuonna 
2020 vastauksissa korostui se, että kyseessä on itsessään tärkeä kansallinen strateginen linjaus. 
Tuolloin uusina saavutuksina nostettiin esiin myös se, että lääkeinformaatiostrategian pohjalta 
on tuotettu konkreettisia työkaluja ja hankkeita. Lisäksi luotettavien lääkeinformaatiokanavien 
ja -lähteiden tunnettuutta on lisätty. Tutkimukseen eri vuosina osallistuneiden Lääkeinformaati-
overkoston jäsenten mielestä tavoite ”Suomessa on toimiva moniammatillinen Lääkeinformaa-
tioverkosto” oli selkeästi kaikista tavoitteista parhaiten toteutunut, heti ensimmäisestä toimin-
takaudesta lähtien. Selkeästi haasteellisimmaksi lääkeinformaatiostrategian tavoitteista osoit-
tautui ”Väestön terveydenlukutaito on hyvä”. 

Tämän tutkimuksen mukaan lääkeinformaatiostrategian tärkein merkitys kansallisesti on 
ollut yhteistyön lisääntyminen ja tiivistyminen lääkeinformaatiotoiminnan kehittämisessä. Stra-
tegia on tehnyt näkyväksi lääkeinformaation merkitystä rationaalisen lääkehoidon edistämisessä 
ja luonut yhteisen tavoitetilan lääkealalle. Päivitetty lääkeinformaatiostrategia julkaistiin tam-
mikuussa 2021. Sen tavoitteiden seurannan mittarit ja käytettävät menetelmät on syytä sopia ja 
pitää samoina vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja mahdollisten muutosten osoittamiseksi.

Avainsanat: lääkeinformaatio, lääkeinformaatioverkosto, strategia, sidosryhmäyhteistyö,  
arviointi

Hämeen-Anttila K, Mononen N, Kiviranta P, Airaksinen M, Pohjanoksa-Mäntylä M: Ensimmäisen 
lääkeinformaatiostrategian (2012–2020) merkitys kansallisesti – saavutettiinko tavoitteet? Dosis 37: 302–323, 2021
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Johdanto
Lääkeinformaatio on edellytys rationaali-
sen lääkkeiden käytön ja lääkitysturvallisuu-
den toteutumiselle, mikä näkyy myös suoma-
laisissa lääkepoliittisissa linjauksissa (sosi-
aali- ja terveysministeriö 2003, 2011 ja 2018a). 
Euroopan unionissa lääkeinformaation laa-
dusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta on 
käyty keskustelua erityisesti 2000-luvun alku-
puolelta lähtien (Euroopan komissio 2002). 
Vuonna 2002 G10-maiden lääketeollisuuden 
toimintaedellytyksiä koskevassa kannanotossa 
todettiin, että lääkemarkkinointi ja lääkein-
formaatio tulee määritellä selkeästi ja erottaa 
toisistaan (Euroopan komissio 2002). Samalla 
kannustettiin julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyöhön lääkeinformaation kehittämi-
sessä. Tästä alkunsa saanut vuosina 2005–
2008 toiminut Euroopan komission Lääke-
foorumi suositti toisaalta yhteistyön lisäämistä 
jäsenmaiden välille hyvien lääkeinformaatio-
käytäntöjen edistämiseksi ja toisaalta kussakin 
yksittäisessä jäsenmaassa pitkäjänteistä stra-
tegista työtä lääkeinformaation kehittämiseksi 
ja koordinoimiseksi kansallisesti (High Level 
Pharmaceutical Forum 2008, Mononen 2020). 

Suomessa lääkeinformaatiota on kehitetty 
pitkäjänteisesti aina 1980-luvulta lähtien, 
jolloin apteekeille tuli lakisääteinen velvolli-
suus varmistaa lääkkeiden oikea ja turvallinen 
käyttö (mm. Wallenius 1989, Airaksinen 1996, 
Wahlroos 2003, Vainio 2004, Puumalainen 
2005, Kansanaho 2006, Pohjanoksa-Mäntylä 
2010, Järvinen ym. 2013, Airaksinen ja Peura 
2014, Mononen ym. 2018, Sirenius 2018, Mono-
nen 2020). Lääkeinformaatiota ja lääkeinfor-
maatiopalveluja on myös tutkittu Suomessa 
paljon, monin eri menetelmin ja monista eri 
näkökulmista (esim. väestön, eri potilasryh-
mien ja eri ammattiryhmien) (Järvinen ym. 
2013, Mononen ym. 2018, Mononen 2020). 
Erityisen paljon tutkimusta on tehty apteek-
kikontekstissa (Mononen 2020, Saastamoinen 
ym. 2021).

Tutkimusten mukaan Suomessa on hyvin 
saatavilla luotettavaa ja laadukasta tietoa lääk-
keistä niin terveydenhuollon ammattihenki-
löille kuin lääkkeiden käyttäjille (Mononen 
2020). Kuitenkin samalla on tunnistettu tarve 
lääkeinformaation kansalliselle koordinoin-
nille sekä yhteistyön lisäämiselle sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimijoiden ja lääkkeiden 
käyttäjien kesken (Wallenius 1989, Pohjan-
oksa-Mäntylä 2010, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2011, Halonen 2013). Koordinoinnin 
tehostaminen priorisoitui yhdeksi keskeiseksi 
lääkepoliittiseksi tavoitteeksi Lääkepolitiikka 
2020 -asiakirjassa (sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2011). Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea lähti toteuttamaan tavoitetta 
kansallisen lääkeinformaatiostrategian avulla 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
2012). 

Fimea julkaisi ensimmäisen pitkälinjaisen 
kansallisen lääkeinformaatiostrategian vuonna 
2012 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus 2012). Strategian keskeisinä tavoit-
teina oli saada lääkkeiden käyttäjät keskiöön 
lääkehoidon toteutusprosessissa sekä hyö-
dyntämään luotettavia tietolähteitä ja -pal-
veluita. Lisäksi haluttiin määritellä eri terve-
ydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävät ja 
vastuut lääkehoidon toteutuksessa. 

Strategian toimeenpanoa tukemaan perus-
tettiin vuonna 2012 kansallinen Lääkeinfor-
maatioverkosto, jonka tehtävänä on tehostaa 
lääkeinformaation kansallista koordinointia 
(Hämeen-Anttila ym. 2013, Mononen 2020). 
Lisäksi haluttiin verkostoitumalla lisätä sekä 
kansallista että kansainvälistä yhteistyötä lää-
keinformaation ja siihen liittyvien palveluiden 
tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvi-
oinnissa. Lääkeinformaatioverkostoon kuu-
luu toimijoita kaikista keskeisistä terveyden- 
ja lääkehuollon lääkeinformaatiota ja lääkein-
formaatiopalveluja tuottavista ja käyttävistä 
tahoista sekä potilasjärjestöistä (Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012, 
Hämeen-Anttila ym. 2013, Mononen 2020).

Lääkeinformaatiostrategia ja -verkos-
ton toiminta ovat pohjautuneet tutkimustie-
toon ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin 
(Hämeen-Anttila ym. 2016, Mononen 2020). 
Lääkeinformaatiotoiminnan ja lääkeinformaa-
tion tuottamisen tueksi laadittiin tutkimus-
strategia, jossa tunnistettiin ja kuvattiin lää-
keinformaation keskeisimmät tutkimuskohteet 
ja -aiheet (Lääkeinformaatioverkoston tutki-
mustyöryhmä 2014). Lääkeinformaatiostra-
tegian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteu-
tumista sekä lääkeinformaatiokäytänteiden 
muutoksia strategiakauden aikana on myös 

säännöllisesti seurattu (Lääkeinformaatio-
verkoston tutkimustyöryhmä 2014, Mononen 
ym. 2018, Mononen 2020). Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena onkin tarkastella ensimmäi-
sen kansallisen lääkeinformaatiostrategian 
(2012–2020) kansallista merkitystä ja strategi-
assa asetettujen tavoitteiden toteutumista Lää-
keinformaatioverkoston jäsenten arvioimana.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusaineistona käytettiin ensimmäisen 
kansallisen lääkeinformaatiostrategian (2012–
2020) toimintakausien (I–III) väliarviointeja 
(Kuva 1). 

Arviointi I. 
Strategian toimintakausi 
2012–2014
Lääkeinformaatiostrategian ensimmäisen 
toimintakauden (2012–2014) arviointi teh-
tiin tammi-kesäkuussa 2015 haastattelemalla 
Lääkeinformaatioverkoston jäseniä ja varajä-
seniä (Kuva 1). Haastattelut (n = 43) toteutettiin 
yksilö- (n = 22), pari- (n = 11) ja ryhmähaas-

tatteluina (n = 10). Yksi tutkija (NM) toteutti 
ja nauhoitti kaikki haastattelut. Puolistruk-
turoitu haastattelurunko pilotoitiin kahdessa 
ryhmähaastattelussa (n = 6). Haastatteluissa 
käytettiin apuna lääkeinformaatiostrategi-
assa esitettyä kuvaa, johon oli kiteytetty stra-
tegian keskeinen tavoite hyvin informoidusta 
hoitoonsa sitoutuneesta pitkäaikaissairaasta 
lääkkeenkäyttäjästä (Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus 2012). Haastattelurunkoon 
ei tehty muutoksia ja myös pilottihaastattelut 
sisällytettiin lopulliseen tutkimusaineistoon. 
Nyt kuvattavassa tutkimuksessa keskitytään 
seuraaviin haastattelukysymyksiin perustu-
viin tuloksiin:

• Mikä on ollut lääkeinformaatiostrategian 
merkitys kansallisesti? 

• Miten lääkeinformaatiostrategiassa kuva-
tuissa strategisissa tavoitteissa on edistytty 
kansallisesti? Mitkä strategiset tavoitteet ovat 
toteutuneet parhaiten kansallisesti? Mitkä 
strategiset tavoitteet ovat toteutuneet heikoi-
ten kansallisesti? 

Haastattelut litteroi tekstiksi ulkopuolinen 
yritys. Aineisto analysoitiin sekä induktiivisesti 

 
Kuva 1. Kansallisen lääkeinformaatiostrategian toimintakaudet ja niihin liittyneet arvioinnit vuosina 
2012–2020 (mukaillen Mononen 2020).
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Lääke-
informaatio-

verkosto 
perustetaan 

syyskuussa 2012

ARVIOINTI I:  
Haastattelut 
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jäsenille (n = 79) 

keväällä 2015

ARVIOINTI II:
Verkoston jäsenten 

(n = 41) yhteistapaaminen 
ja työpajatyöskentely 

syksyllä 2017

ARVIOINTI III:
Kysely verkoston 

jäsenille 
(n = 25) 

syksyllä 2020

Strategian I toimintakausi
2012–2014

Strategian II toimintakausi
2015–2017

Strategian III toimintakausi
2018–2020

   2012             2013             2014                  2015             2016             2017                             2018             2019             2020
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että deduktiivisesti teemoittelemalla hyödyn-
täen taulukointia ja kvantifiointia (Kylmä ja 
Juvakka 2007, Hämeen-Anttila ja Katajavuori 
2008). Induktiivisesti analysoitiin haastatel-
tavien näkemykset lääkeinformaatiostrate-
gian kansallisesta merkityksestä. Deduktiivi-
sesti teemoiteltiin vastaajien näkemykset siitä, 
mitkä ovat lääkeinformaatiostrategian parhai-
ten ja huonoiten toteutuneet tavoitteet. 

Arviointi II. 
Strategian toimintakausi 
2015–2017
Lääkeinformaatiostrategian toisen toiminta-
kauden (2015–2017) arviointi toteutettiin Lää-
keinformaatioverkoston yhteistapaamisessa 
elokuussa 2017. Työpajamuotoisessa, kirjal-
lisesti ohjeistetussa keskustelussa osallistujat 
jaettiin seitsemään ryhmään. Työpajaryhmien 
sihteerit kirjasivat keskustelussa esille tulleet 
asiat, ja nämä muistiinpanot toimivat tutki-
musaineistona. Tässä tutkimuksessa aineistona 
käytetään muistiinpanoja seuraavista keskus-
teluteemoista (kaikilla ryhmillä samat teemat): 

• Mitä lääkeinformaatiostrategian tavoit-
teita on saavutettu? 

• Mitkä tavoitteet vaativat edelleen toimen-
piteitä tai kehittämistä? 

Aineisto analysoitiin induktiivisen sisäl-
lönanalyysin avulla (Kylmä ja Juvakka 2007, 
Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008). 

Arviointi III. 
Strategian toimintakausi 
2018–2020
Lääkeinformaatiostrategian kolmannen toi-
mintakauden (2018–2020) arviointi toteutet-
tiin sähköisellä kyselyllä elo–syyskuussa 2020. 
Kysely lähetettiin kaikille Lääkeinformaatio-
verkoston jäsenille ja varajäsenille sähköpos-
titse. Kyselyyn pystyi vastaamaan yksin tai 
oman organisaation muiden Lääkeinformaa-
tioverkoston jäsenten kanssa ja siihen vastat-
tiin nimettömästi.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan Likert-
asteikolla (5 erittäin hyvin – 1 erittäin huo-
nosti), kuinka hyvin lääkeinformaatiostrate-
gian strategiset tavoitteet oli saavutettu. Lää-
keinformaatiostrategian kansallista merkitystä 
tutkittiin avoimella kysymyksellä. Avointen 
kysymysten vastaukset analysoitiin sisällön-

analyysillä, jossa käytettiin pohjana ensimmäi-
sessä arvioinnissa luotuja teemoja lääkeinfor-
maatiostrategian kansallisesta merkityksestä. 
Lisäksi vastauksista tunnistettiin induktiivi-
sesti uusia teemoja. Strukturoidun kysymyksen 
vastaukset kuvataan frekvensseinä.

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimukseen (arvioinnit I–III) osallistumi-
nen oli vapaaehtoista. Tutkittaville kerrot-
tiin tutkimuksen tavoitteista, raportoinnista 
ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta kirjalli-
sesti ja suullisesti (arvioinnit I ja III) tai suul-
lisesti (arviointi II). Arvioinnissa I haastattelun 
nauhoittamiseen pyydettiin lupa. Tutkimuksen 
toteutuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan ohjeita, joiden mukaan tut-
kimukseen ei tarvittu eettistä ennakkoarvioin-
tia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019).

Tulokset
Arvioinnissa I haastatteluihin osallistui 
yhteensä 79 verkoston jäsentä tai varajä-
sentä (koko verkostossa jäseniä vuonna 2015 
yhteensä 111). Arvioinnissa II työpajaan osal-
listui yhteensä 41 verkoston jäsentä tai vara-
jäsentä (koko verkostossa jäseniä vuonna 2017 
yhteensä 117). Arvioinnissa III vastauksia kyse-
lyyn saatiin yhteensä 25, joista neljä oli annettu 
ryhmässä (koko verkostossa jäseniä vuonna 
2020 yhteensä 122). Ryhmän koot vaihtelivat 
kahdesta neljään henkilöön.

Lääkeinformaatiostrategian 
kansallinen merkitys
Lääkeinformaatiostrategian kansallista mer-
kitystä tutkittiin ensimmäisen (2012–2014) ja 
viimeisen (2018–2020) toimintakauden jäl-
keen vuosina 2015 ja 2020. Strategiakauden 
alkupuolella vuonna 2015 tehdyissä sidos-
ryhmähaastatteluissa painottuivat erityisesti 
yhteistyön lisääntyminen, tietoisuuden lisään-
tyminen ja lääkeinformaation merkityksen 
näkyväksi tekeminen sekä kansallisen tahto-
tilan ja yhteisten tavoitteiden asettaminen lää-
keinformaation kehittämiselle strategiatyön 
merkittävimpinä saavutuksina (Kuva 2, Liite 1). 

“Mut onhan se ainutlaatunen tapa vetää koko 
kenttä yhteen.” 

(Haastattelu 27)

Kuva 2. Lääkeinformaatioverkoston jäsenten ja varajäsenten haastatteluissa (n = 43) vuonna 2015 esiin 
nousseet teemat lääkeinformaatiostrategian kansallisesta merkityksestä ensimmäisen toimintakauden 
(2012–2014) jälkeen.

Kuva 3. Lääkeinformaatioverkoston jäsenten ja varajäsenten avoimissa kyselyvastauksissa (n = 25) 
vuonna 2020 esiin nousseet teemat lääkeinformaatiostrategian kansallisesta merkityksestä kolmannen 
toimintakauden (2018–2020) jälkeen.

Yhteistyön lisääntyminen (n = 18)
Ei suurta merkitystä käytännön toimintaan (n = 15)

Tietoisuuden lisääntyminen ja lääkeinformaation merkityksen näkyväksi tekeminen (n = 13)
Kuvaa kansallisen tahtotilan ja yhteiset tavoitteet lääkeinformaation kehittämiselle (n = 11)

Antaa pohjan ja suuntaviivat lääkeinformaatioverkoston toiminnalle (n = 8)
Mahdollistaja (n = 7)

Kokoaa yhteen lääkeinformaation kehittämistarpeet (n = 7)
Itsessään tärkeä kansallinen dokumentti (n = 7)

Lisännyt ymmärrystä siitä, miten laaja asia lääkeinformaatio on (n = 6)
Antanut pohjan asiallisen lääkeinformaation ja luotettavien tietolähteiden tunnettuudelle (n = 6)

Lisännyt koordinointia ja kokonaisuuden hallintaa (n = 5)
Nostanut esiin lääkkeen käyttäjän roolin ja osallisuuden (n = 4)

Aikaansaanut toimintaa (n = 4)
Edistetty yhteistyössä / lisännyt luotettavien lääkeinformaatiokanavien ja -lähteiden tunnettuutta (n = 0)

Yleinen vaikuttavuus vielä epäselvää ja tavoitteiden toteutuminen hidasta (n = 0)
Tuottanut konkreettisia työkaluja ja hankkeita (n = 0)

Haastatteluiden lukumäärä, joissa merkitys mainittiin
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Yhteistyön lisääntyminen (n = 13)
Itsessään tärkeä kansallinen dokumentti (n = 5)

Edistetty yhteistyössä / lisännyt luotettavien lääkeinformaatiokanavien ja -lähteiden tunnettuutta (n =5)
Yleinen vaikuttavuus vielä epäselvää ja tavoitteiden toteutuminen hidasta (n = 5)

Kuvaa kansallisen tahtotilan ja yhteiset tavoitteet lääkeinformaation kehittämiselle (n = 4)
Antaa pohjan ja suuntaviivat lääkeinformaatioverkoston toiminnalle (n = 3)

Tietoisuuden lisääntyminen ja lääkeinformaation merkityksen näkyväksi tekeminen (n = 2)
Lisännyt koordinointia ja kokonaisuuden hallintaa (n = 2)

Nostanut esiin lääkkeen käyttäjän roolin ja osallisuuden (n = 2)
Tuottanut konkreettisia työkaluja ja hankkeita (n = 2)

Lisännyt ymmärrystä siitä, miten laaja asia lääkeinformaatio on (n = 1)
Aikaansaanut toimintaa (n = 1)

Ei suurta merkitystä käytännön toimintaan (n = 0)
Mahdollistaja (n = 0)

Kokoaa yhteen lääkeinformaation kehittämistarpeet (n = 0)
Antanut pohjan asiallisen lääkeinformaation ja luotettavien tietolähteiden tunnetuudelle (n = 0)

Kyselyvastausten lukumäärä, joissa merkitys mainittiin
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Vuonna 2020 kyselyn vastauksissa koros-
tui edelleen vahvasti lääkeinformaatiostra-
tegian merkitys yhteistyön lisääjänä (Kuva 3, 
Liite 1). Strategiaa itsessään pidettiin tärkeänä 
kansallisena dokumenttina ja linjauksena. 
Sen avulla oli lisätty luotettavien lääkeinfor-
maatiokanavien ja -lähteiden tunnettuutta ja 
tuotettu konkreettisia työkaluja ja hankkeita. 
Tämä kuvaa sitä, että Lääkeinformaatioverkos-
ton toiminta oli arviointivuosien välillä muut-
tunut konkreettisiksi hankkeiksi, vaikkakin osa 
sidosryhmistä piti strategian yleistä vaikutta-
vuutta vielä epäselvänä ja tavoitteiden toteu-
tumista hitaana. 

“Työtä on tehty paljon ja verkostossa on luotu 
työkaluja ja tapoja kehittää toimintaa.” 

(Kysely 14)
 Useampi vastaaja totesi vuonna 2015, että 

lääkeinformaatiostrategialla ei ole ollut suurta 
merkitystä käytännön toimintaan ja vuonna 
2020, että yleinen vaikuttavuus on vielä epä-
selvää ja tavoitteiden toteutuminen hidasta.

Lääkeinformaatiostrategian 
tavoitteiden toteutuminen
Kansallisen lääkeinformaatiostrategian tavoit-
teiden toteutumista tutkittiin jokaisessa arvi-
oinnissa (Kuva 1). Tutkimukseen eri vuosina 
osallistuneiden Lääkeinformaatioverkoston 
jäsenten ja varajäsenten mielestä tavoite ”Suo-
messa on toimiva moniammatillinen lääkein-
formaatioverkosto” oli selkeästi kaikista stra-
tegisista päätavoitteista parhaiten toteutunut, 
heti ensimmäisestä toimintakaudesta (2012–
2014) lähtien (Taulukko 1).

 Strateginen päätavoite ”Terveydenhuollon 
ammattilaiset käyttävät luotettavia lääketie-
don lähteitä ja palveluja” arvioitiin myös hyvin 
toteutuneeksi kaikkina arviointivuosina. Huo-
mioitavaa on, että vuonna 2020 tämän tavoit-
teen arvioitiin yleisemmin toteutuneen hyvin 
verrattuna kahteen ensimmäiseen arviointi-
kertaan. 

Haasteellisimmaksi lääkeinformaatio-
strategian tavoitteista osoittautui ”Väestön 
terveydenlukutaito on hyvä”. Sitä pidetiin jo 
lähtökohtaisesti haastavana ja vain yksittäi-
set Lääkeinformaatioverkoston jäsenet kaik-
kina arviointivuosina arvioivat, että verkosto 
on saavuttanut tämän tavoitteen. Myös tavoit-
teessa ”Lääkkeen käyttäjät hyödyntävät luo-

tettavia tiedonlähteitä ja palveluja” katsottiin 
olevan kehittämisen varaa koko strategiakau-
den ajan.

Pohdinta
Tämän tutkimuksen mukaan Suomen ensim-
mäisen lääkeinformaatiostrategian tärkein 
toteutunut ja merkityksellisin kontribuutio 
kansallisesti on ollut yhteistyön lisääntyminen 
ja tiivistyminen sidosryhmien välillä lääkein-
formaatiotoiminnan kehittämisessä. Suomessa 
lääkeinformaatiostrategian pohjalta toteutu-
nut kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö 
on ainutlaatuista Euroopassa ja maailman-
laajuisesti (Hämeen-Anttila 2017). Voidaan 
todeta, että Euroopan komission Lääkefooru-
min suositus ja Lääkepolitiikka 2020 -asiakir-
jan tavoite pitkäjänteisestä strategisesta työstä 
lääkeinformaation kehittämiseksi ja koordi-
noimiseksi kansallisesti on toteutunut Suo-
messa erinomaisesti (High Level Pharmaceuti-
cal Forum 2008, Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2011). Lääkeinformaatioverkoston toiminta 
on myös lisännyt yksityisen ja julkisen sektorin 
yhteistyötä lääkeinformaation kehittämisessä 
G10-maiden suosituksen mukaisesti (Euroo-
pan komissio 2002).

Lääkeinformaatioverkostossa on tehty 
arvokasta työtä erilaisten tietolähteiden tun-
nettuuden lisäämisessä. Verkosto on muun 
muassa julkaissut monia niin terveydenhuol-
lon ammattilaisille kuin potilaillekin suunnat-
tuja materiaaleja, joiden tavoitteena on tehdä 
tunnetuksi tietolähteitä, lisätä niiden käyttöä 
ja painottaa lääkeinformaation ja lääkeneu-
vonnan merkitystä lääkehoidon onnistumi-
sen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2021a, Liite 2). Tutkimusten avulla on 
saatu kokonaiskäsitystä siitä, mistä lähteistä 
lääkkeiden käyttäjät saavat tietoa ja mikä on 
ollut kehityskulku eri tietolähteiden hyödyntä-
misessä (Mononen ym. 2019). Sähköisten tie-
tolähteiden merkitys lääkkeiden käyttäjille on 
lisääntynyt väestökyselyjen perusteella yllät-
tävän hitaasti, kun otannassa on ollut mukana 
koko väestö, ei pelkästään internetiä käyttävä 
väestönosa.

Lääkehoitoprosessin avaaminen ja eri ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden sekä poti-

Taulukko 1. Kansallisen lääkeinformaatiostrategian päätavoitteiden toteutuminen 
lääkeinformaatioverkoston jäsenten ja varajäsenten arvioimana vuosina 2015, 2017 ja 2020.

Tutkimukseen 
osallistuneiden lkm /  
Lääkeinformaatio-
verkoston jäsenten  
lkm (osallistumis-%)

Aineistonkeruu-
menetelmä

Tutkimusajankohta

STRATEGISET 
PÄÄTAVOITTEET

Tavoite 1: Suomessa 
on toimiva moniam-
matillinen lääkein-
formaatioverkosto 

Tavoite 2. Tervey-
denhuollon ammat-
tilaiset käyttävät 
luotettavia lääketie-
don lähteitä ja pal-
veluja

Tavoite 3. Terve-
ydenhuollon lää-
keosaaminen on 
korkeatasoista ja 
moniammatillista

Tavoite 4. Lääkeneu-
vonta perustuu val-
takunnallisiin ja pai-
kallisiin sopimuksiin 

Tavoite 5. Lääkkei-
den käyttäjät hyö-
dyntävät luotettavia 
tiedonlähteitä ja pal-
veluja

Tavoite 6. Väestön 
terveydenlukutaito 
on hyvä

Toteutunut 
parhaiten 

(n)ª

40

18

10

6

2

1

Toteutunut 
huonoiten 

(n)ª

2

5

8

7

26

27

ARVIOINTI II:
Strateginen toimintakausi

2015–2017

41/117 (35 %)

Työpajatyöskentely

Syksy 2017

Toteutuminen (n)b

• Toteutunut täysin tai osin 
(n = 7)

• Osaamisessa on puutteita. 
Ammattilaisten lääketiedon 
lähteiden käyttöä tulisi tut-
kia (n = 4) 
• Tavoitteen eteen on työsken-
neltävä pitkäjänteisesti (n = 2) 
• Tavoite on saavutettu pää-
osin (n = 1)

• Edistytty, tavoitteen saavut-
tamiseksi on vielä paljon tehtä-
vää (n = 4) 
• Osaamisessa on puut-
teita (n = 1) 
• Ammattilaisissa on haastavia 
ryhmiä, esim. lukihäiriöt, kieli-
taitohaasteet jne. (n = 1)

• Valtakunnallinen suositus lää-
keneuvonnasta puuttuu (n = 2)
• Paikallisen tason sopimisessa 
on haasteita (n = 1) 
• Tukitoimena on tuotettu dia-
paketti epätyypillisillä alueilla 
toimivien ja apteekkien yhteis-
työn edistämiseksi 
(n = 1) 
• Suositus lääkeneuvonnan 
opetuksen sisällöstä ja yhteis-
työn malleista tekeillä (n = 1) 
• Suosituksia on tehty, tärkeää 
on niiden jalkauttaminen (n = 1) 
• Strategista tavoitetta ei 
ymmärretty
(n = 1)

• Internet ja digitalisaa-
tio muuttavat tiedon jakelua ja 
haastavat luotettavan tiedon 
löytymisen (n = 4) 
• Erityisryhmien asema ei ole 
parantunut (n = 1) 
• Ei tietoa onko tavoite saavu-
tettu (n = 1)

• Parannettavaa, haasteellinen 
tavoite. Lääkekasvatus keino 
tavoitteeseen
(n = 4) 
• Helppoja tiedonlähteitä tuo-
tava saataville (n = 1) 
• Tilanne on polarisoitunut ja 
kuilulla on riski syventyä (n = 1)

Toteutunut 
hyvin/ 

erittäin 
hyvin 

(n)c

19

15

12

14

5

4

Ei 
toteutunut 
hyvin eikä 
huonosti 

(n)c

3

7

10

7

14

13

Toteutunut 
huonosti/ 

erittäin 
huonosti 

(n)c

0

0

2

2

2

4

ARVIOINTI I:
Strateginen toimintakausi

 2012–2014

79/111 (71 %)

Haastattelu

Kevät 2015

ARVIOINTI III:
Strateginen toimintakausi

2018–2020

25/122 (21 %)

Verkkokysely

Syksy 2020
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ª n=haastateltavien lkm, b n=pienryhmien lkm, c n=kyselyn vastausten lkm
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millä hyvin haastavaa, ja tavoitteiden laajuu-
den vuoksi se vaatisi useita eri kohderyhmille 
toteutettuja tutkimuksia. Yksittäisten strate-
gisten tavoitteiden toteutumisen arviointi oli 
kuitenkin Lääkeinformaatioverkoston jäsenille 
selkeästi haastavaa. Tämä voi johtua siitä, että 
lääkeinformaatiostrategiassa kirjatut tavoit-
teet ovat osin abstrakteja ja vaativat konkreti-
sointia (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2012). Lisäksi osa tavoitteista oli 
lähtökohtaisestikin haastavia saavuttaa, kuten 
lääkkeenkäyttäjäkeskeiseen toimintakulttuu-
riin siirtyminen ja väestön terveyden luku-
taidon edistäminen. Osa tavoitteista on myös 
laajoja ja jatkuvaa toimintaa vaativaa, kuten 
lääkehoidon osaaminen on korkeatasoista ja 
moniammatillista. Osaamisen kehittämista-
voitteita tuetaan alkaneella strategiakaudella 
muun muassa edellisen kauden lopussa laadi-
tulla koulutussuosituksella (Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021a). 

Jatkossa päivitetyn lääkeinformaatiostra-
tegian tavoitteiden saavuttamisen arviointi on 
hyvä suunnitella etukäteen. Tutkimuksella on 
tärkeä merkitys strategiatyön ohjaamisessa 
tiedon avulla. Tutkimustieto on myös luonut 
siltaa ensimmäiseltä strategiakaudelta toi-
selle, mikä näkyy muun muassa toisen kauden 
tavoitteiden asettelussa. 

Johtopäätökset
Lääkeinformaatiostrategian tärkein kansalli-
nen merkitys on ollut yhteistyön lisääntyminen 
lääkeinformaatiotoiminnan kehittämisessä ja 
tietolähteiden tunnettuuden edistämisessä. 
Strategia on tehnyt näkyväksi lääkeinformaa-
tion merkitystä rationaalisen lääkehoidon 
edistämisessä ja luonut yhteisen tavoitetilan, 
jota lääkealan toimijat ovat yhdessä lähteneet 
tavoittamaan. Päivitetyn lääkeinformaatio-
strategian tavoitteiden seuranta on syytä suun-
nitella huolella. Seurannan mittarit ja käytettä-
vät menetelmät on syytä sopia ja pitää samoina 
vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja mah-
dollisten muutosten osoittamiseksi.

laan toiminnan ja tehtävien kuvaaminen siinä 
on auttanut täsmentämään lääkehoitoproses-
siin osallistuvien ammattilaisten työnjakoa ja 
pitkäaikaissairaan osallisuutta omassa lääke-
hoitoprosessissaan (Eriksson ym. 2018, Mono-
nen ym. 2020, Mononen 2020, Lääkealan tur-
vallisuus ja kehittämiskeskus Fimea 2021a). 
Tästä työstä on ollut hyötyä Rationaalisen lää-
kehoidon toimeenpano-ohjelman suunnitte-
lussa ja tavoitteiden asettelussa, jossa painote-
taan kumppanuutta lääkehoidon toteutuksessa 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Vuoden 
2015 haastattelujen perusteella laaditun lääke-
hoitoprosessikuvauksen avulla on saatu koko-
naiskäsitystä siitä, mikä lääkehoitoprosessissa 
toimii makro- meso- ja mikrotasoilla ja mitä 
tulisi kehittää (Mononen ym. 2020). Lääkehoi-
toprosessin avaaminen on tuonut näkyväksi 
myös sen, ettei lääkkeiden käyttäjää ole vielä 
saatu toiminnan keskiöön.

Ehkä merkittävin puute lääkeinformaa-
tiostrategiassa itsessään ja Lääkeinformaa-
tioverkoston käytännön toiminnassa onkin 
ollut potilaiden huomioiminen tasavertai-
sina ja osallisina lääkeinformaatiotoiminnan 
kehittämistyössä ja omassa lääkehoitopro-
sessissaan (Mononen ym. 2020). Tämän tut-
kimuksen tuloksissa tämä näkyy siinä, että 
tavoite ”Lääkkeen käyttäjät hyödyntävät luo-
tettavia tiedonlähteitä ja palveluja” arvioitiin 
heikosti toteutuneeksi. Vastauksissa kuiten-
kin näkyy myös se, että Lääkeinformaatio-
verkoston toiminnan myötä potilasjärjestöjen 
mahdollisuudet yhteistyöhön lääkealan toi-
mijoiden kanssa ovat lisääntyneet. Potilaiden 
osallisuuden varmistaminen on nostettu kes-
keiseksi tavoitteeksi juuri päivitetyssä lääkein-
formaatiostrategiassa (Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea 2021b) ja uudiste-
tun Lääkeinformaatioverkoston toiminnassa. 
Tähän liittyen strategiassa on nostettu keskei-
seksi tavoitteeksi lääkehoidon kokonaishallin-
nan parantaminen ottamalla käyttöön sähköi-
sessä muodossa olevat potilaskohtaiset lääki-
tystiedot. 

Tutkimus on ohjannut Lääkeinformaatio-
verkoston toimintaa alusta lähtien (Hämeen-
Anttila ym. 2016, Mononen 2020), ja tämä 
tutkimus on osa lääkeinformaatiostrategian 
toteutumisen arviointia. Myös työryhmät ovat 
toteuttaneet useita tutkimuksia toimintansa 

pohjaksi (Hämeen-Anttila ja Lääkeinformaa-
tiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä 2014, 
Pietilä 2015, Pakarainen 2016, Vornanen 2016, 
Hämeen-Anttila ym. 2018). Samoin koko ver-
koston toiminnan perustaksi on laadittu kirjal-
lisuuskatsaus Suomessa toteutetusta lääkein-
formaatiotutkimuksesta (Järvinen ym. 2013, 
Mononen ym. 2018). Kirjallisuuskatsauksen 
avulla on saatu käsitys lääkeinformaatiotoi-
minnan pullonkauloista ja tutkimuksen nyky-
tilasta sekä tunnistettu tutkimus- ja kehittä-
mistarpeita. Tutkimus on siten auttanut muo-
dostamaan strategian toteutuksesta dynaa-
misen prosessin, jossa toiminnan suuntaa on 
voitu ohjata tutkimustiedolla. Lisäksi vuonna 
2020 julkaistun väitöskirjan kirjallisuuskat-
saus antaa kokonaiskuvan lääkeinformaation ja 
lääkeinformaatiopalvelujen evoluutiosta Suo-
messa ja sen kytkeytymisestä kansainväliseen 
kehitykseen (Mononen 2020). 

Lääkeinformaatiostrategian toteutumista 
ja Lääkeinformaatioverkoston toimintaa seu-
rataan tutkimuksin myös tulevalla strategia-
kaudella 2021–2026. Parhaillaan laaditaan 
kansallista lääkeinformaation tutkimusstra-
tegiaa, jonka tavoitteena on tukea lääkeinfor-
maation ja lääkeinformaatiopalveluiden kehit-
tämiseen liittyvää tutkimusta, huomioiden eri-
tyisesti digiaikaan siirtyminen. Lääkeinfor-
maatiotutkimuksen merkitystä rationaalisen 
lääkehoidon edistämisessä tuodaan esille myös 
Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkos-
ton (RATTI) kautta. Tavoitteena on lisätä tut-
kimustiedon hyödyntämistä lääkitysturvalli-
suutta edistävässä toiminnassa uudistuvassa 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (sosi-
aali- ja terveysministeriö 2018b, Saastamoi-
nen ym. 2021)

Tämän tutkimuksen kaikki aineistot on 
kerätty ensisijaisesti Lääkeinformaatioverkos-
ton toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksessa 
verrataan tuloksia eri menetelmillä kerätyistä 
aineistoista, ja arvioinnissa on mukana eri 
vuosina osin samat, osin eri ihmiset. Kysely-
tutkimuksen (arviointi III) vastausprosentti jäi 
alhaiseksi. Tutkimus kuvaa Lääkeinformaatio-
verkoston jäsenten ja varajäsenten näkemyk-
siä lääkeinformaatiostrategian kansallisesta 
merkityksestä ja lääkeinformaatiostrategian 
laajojen tavoitteiden toteutumisesta. Näiden 
objektiivinen arviointi olisi muilla menetel-
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In Finland, medicines information has been 
proactively developed nationally since 1980’s. 
Finnish Medicines Agency Fimea published the 
first national Medicines Information Strategy in 
2012 with the aim to increase patient participa-
tion in the medication use process. The National 
Medicines Information Network was founded 
to implement the Strategy and to increase 
national coordination in developing medicines 
information practices. The aim of this study 
was to investigate the national importance of 
the Strategy and how the strategic goals have 
been reached, estimated by the members of the 
Medicines Information Network.

The following data from the mid-term 
evaluations of the Strategy were used as the 

data for this study: the first strategic period 
(2012−2014) interviews of the members and 
vice-members of the Network; the second 
strategic period (2015−2017) notes from work-
shops conducted in the stakeholder meet-
ing of the Network; the third strategic period 
(2018−2020) electronic survey for the stake-
holder members and vice-members of the Net-
work. Thematic and content analysis were used 
to analyse the data. The results of the survey 
are partly presented as frequencies.

Increased collaboration, bringing up the 
value of medicines information and the com-
mon goals for developing medicines infor-
mation were the foremost achievements of 
the first strategic period during 2012−2014. In 
the end of all three strategic periods in 2020, 
the results emphasised that the Medicines 
Information Strategy itself is an important 
national strategic document. Furthermore, it 
was brought up that there are concrete tools 
and projects produced, and that the aware-
ness of reliable medicines information has been 
increased. The strategic goal of “To establish a 
multidisciplinary medicines information net-
work in Finland” was the best implemented 
during all mid-term evaluations as evalu-
ated by the members of the Network. Clearly, 
the most challenging strategic goal to reach 
was “To achieve a high level of health literacy 
among the general public.”

According to this study, the most impor-
tant outcome of the Medicines Information 
Strategy nationally was increased collabora-
tion in developing medicines information. The 
Strategy has made the importance of medicines 
information visible when ensuring rational 
pharmacotherapy, and furthermore, created a 
shared goal which the pharmaceutical sector 
stakeholders and patient organizations have 
jointly started to reach. An updated Medicines 
Information Strategy was published in Janu-
ary 2021. The follow-up of its strategic goals 
should be carefully planned. The methods of 
follow-up should be agreed on and kept the 
same to allow comparisons and to show pos-
sible changes over time.

Keywords: medicines information, medicines 
information network, strategy, evaluation, 
stakeholder cooperation, Finland
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Liite 1. Haastatteluissa 2015 ja kyselyn 2020 avoimissa vastauksissa esiin nostetut 
lääkeinformaatiostrategian kansalliset merkitykset teemoiteltuina.

Wallenius K: 
Lääkeinformaatiopalvelujen 
organisoinnin tarve Suomen 
lääkehuollossa. Väitöskirja. 
Kuopion yliopiston julkaisuja. 
Kansanterveystiede, Kuopion 
yliopisto, Kuopio, 1989

Hämeen-Anttila K, Mononen N, Kiviranta P, Airaksinen M, Pohjanoksa-Mäntylä M: Ensimmäisen 
lääkeinformaatiostrategian (2012–2020) merkitys kansallisesti – saavutettiinko tavoitteet? Dosis 37: 302–323, 2021

Haastattelussa 2015 ja 
kyselyn 2020 avoimissa 
vastauksissa esiin nostettu 
lääkeinformaatiostrategian 
merkitys. 
n = lukumäärä 
vastauksista, joissa 
merkitys mainittiin 

Yhteistyön lisääntyminen
 
2015: n = 18/43
2020: n = 13/25

Ei suurta merkitystä 
käytännön toimintaan 
 
2015: n = 14/43
2020: n = 0/25

Tietoisuuden lisääntyminen 
ja lääkeinformaation 
merkityksen näkyväksi 
tekeminen 
 
2015: n = 13/43
2020: n = 2/25

Teeman kuvaus 

2015
Ymmärrys yhteistyön merkityksestä 
kasvanut
Yhteistyö moniammatillista, säännöllistä ja 
pitkäjänteistä
Kontaktit lisääntyneet, reviiriajattelu 
vähentynyt
Moniammatillisen yhteistyön lisääntyminen 
arvokasta
Lääkeinformaatio eri ammattiryhmiä ja 
potilaita samaan pöytään saattanut teema, 
joka on opettanut tuntemaan eri toimijoita
 
2020
Saattanut yhteen lääkeinformaation 
keskeisiä toimijoita eri organisaatioista.
Kansallinen, moniammatillinen yhteistyö eri 
ammattilaisten kanssa lääkeinformaation 
kehittämiseksi on lisääntynyt. 
Lääkeinformaatiostrategia on tarjonnut 
pohjan ja viitekehyksen eri tahojen 
yhteistyölle.

2015
Kansallista merkitystä on vaikeaa tunnistaa 
tai sitä ei vielä vuonna 2015 ole
Strategiset tavoitteet niin laajoja ja 
osin abstrakteja, että niiden käytännön 
merkitystä voi olla sen vuoksi vaikeaa 
tunnistaa
”Paperi muiden joukossa” ja vain 
lääkeinformaatioverkostossa mukana 
toimivien tahojen tiedossa
Lääkeinformaatiostrategian konkreettinen 
merkitys tulee näkymään vasta tulevina 
vuosina

2015
Lääkeinformaation kehittämisestä puhutaan 
aikaisempaa enemmän, mikä lisännyt sen 
painoarvoa
Tärkeää, että viranomainen nostanut 
lääkeinformaation merkityksen esille
Kansallinen kehittämishanke, jolle 
jatkuvuutta
Lääkeinformaatio lisää lääkitysturvallisuutta 
ja lääkehoidon turvallista toteuttamista
 

Kuvaava sitaatti 

2015
Mut onhan se ainutlaatunen tapa vetää koko 
kenttä yhteen (Haastattelu 27)
 
2020
Erilaiset työryhmät 
lääkeinformaatioverkostossa poikineet 
uudenlaista yhteistyötä yli sektorirajojen 
ja kirkastaneet toimijoiden erilaisia rooleja 
lääkeinformaation tuottamisessa ja 
välittämisessä. (Kysely 20)

2015
Tokihan ne konkreettiset vaikutukset 
tulee vähän myöhemmin. Nythän on vasta 
kolme vuotta, kulunu tästä strategiakauden 
avaamisesta. (Haastattelu 29)

2015
No, joo. Siis mä luulen että, mä nään asian 
silleen että minun mielestäni tää on, tää 
strategia on tehnyt tän kentän tavallaan 
näkyväksi, ja asiasta on ehkä ruvettu 
puhumaan enemmän. Ja ei pelkästään 
niin että lääkeinformaatiosta puhuttas 
pelkästään farmasistien piireissä, ja 
farmasian alan ihmisten kesken. Vaan että 
puhutaan myöskin muualla, ja sitte ehkä 
ennen kaikkea se että puhutaan yhdessä 
muitten alan ihmisten kanssa. Et myöskin 
must tuntuu että suurin merkitys on siinä 
että se asia on tehty näkyväksi. 
(Haastattelu 18)
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Kuvaa kansallisen tahtotilan 
ja yhteiset tavoitteet 
lääkeinformaation 
kehittämiselle
 
2015: n = 11/43
2020: n = 4/25

Antaa pohjan ja suuntaviivat 
lääkeinformaatioverkoston 
toiminnalle 
 
2015: n = 8/43
2020: n = 3/25

Mahdollistaja 
 
2015: n = 7/43
2020: n = 0/25

2020
Lääkeinformaation merkityksen 
ymmärtäminen järkevän ja turvallisen 
lääkehoidon toteuttamisessa
Lääkeinformaation laajuus ja 
monimuotoisuus on tullut paremmin esiin ja 
näkyväksi
 

2015
Yhteiset tavoitteet ohjaavat kehittämistyötä, 
edesauttavat moniammatillista yhteistyötä 
ja yhtenäistävät käsitteitä
Toiminnalle fokus, jota itse kukin 
ammattikunta ja toimija voi edistää 
tahoillaan
Yhteinen näkemys ja suunta, johon 
keskitytään ja sitoudutaan
Yhteiset tavoitteet, joita priorisoidaan
 
2020
Yhteinen näkemys ja konsensus 
lääkeinformaation kehittämisen 
painopisteistä.
Strategiassa on tuotu näkyväksi eri 
toimijoiden sekä potilaan roolia ja vastuita 
lääkehoitoprosessissa.
Yhteinen näkemys potilaan ja lääkkeen 
käyttäjän edusta ja hänen parhaaksi 
toimimisesta on vahvistunut.

2015
Luo systemaattisuutta ja 
suunnitelmallisuutta lääkeinformaation 
kehittämiseen
Hyvä asia, että jo strategiaa laatiessa 
pohdittu implementaatiota ja käytäntöön 
viemistä verkostomaisen työskentelyn 
kautta
 
2020
Strategia tarjonnut pohjan ja viitekehyksen 
yhteisille tavoitteille ja niiden edistämiselle
Luodaan lähtökohdat ja edellytykset 
laajempaan toimintaan ja jalkautetaan hyviä 
käytäntöjä

2015
Mahdollistaa verkostoimaisen yhteistyön 
ja sitä kautta tavoitteiden toteutumisen 
tulevaisuudessa - myös toiminnan arvioinnin 
ja seurannan
Osoittaa, että asiaan halutaan panostaa
Antanut mahdollisuuden viranomaiselle 
panostaa resursseja lääkeinformaation 
kehittämistyölle

2020
Lääkeinformaation merkityksen 
ymmärtäminen järkevän ja turvallisen 
lääkehoidon toteuttamisessa on lisääntynyt. 
(Kysely 7)

2015
Ja mä näen sen myös sillain että tää tietyl 
tavalla asettaa tavotteet, joiden eteen 
tai joita kohti lääkeinformaation kanssa 
työskentelevät voi mennä, ikään kuin 
semmoset suuntaviivat et näitä tarvitaan 
yhteisesti ja voi ohjata ehkä sitä toimintaa 
et mihin meiän kannattais panostaa. 
(Haastattelu 38) 
 
 
2020
On sovittu yhteisiä strategisia päämääriä 
lääkeinformaation kehittämiseksi ja 
saavutettu konsensus lääkeinformaation 
kehittämisen painopisteistä. Lisäksi 
lääkeinformaatioon liittyvät tutkimukset 
ovat tarkemmin fokusoituja strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kysely 10)

2015
Mä saatan olla skeptinen mut mä 
luulen että strategian merkitys on 
ollu, toistaiseksi se et se on ohjannu 
tän, lääkeinformaatioverkoston työtä. 
(Haastattelu 12)
 
2020
On tärkeää ja välttämätöntä, että meillä 
on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, 
jolla luodaan lähtökohdat ja edellytykset 
laajempaan toimintaan ja jalkautetaan 
strategian avulla saavutettuja hyviä 
käytäntöjä. (Kysely 25)

2015
Mä kirjotin tähän se, kansallisesti varmaan 
että on, viranomaisresursseja varattu tähän. 
Et ilman tätä ei varmaan, olisi mahdollista 
niin paljon viranomaisresursseja tämmöseen 
toimintaan käyttää. Ja tiettyihin hankkeisiin 
kuten en tiedä toi lääkehoidon päivä 
esimerkiks että, onko tää nyt varmistanut 
että se edelleen jatkuu kun se on, jollain 
tasolla täällä mainittu. Ja samoin tää 
lääkekasvatusasia. Et tavallaan siin on voinu 
viranomanen käyttää työaikaansa. Ei ehkä 
hirveesti mitään rahallista panostusta mutta 
virkatyötä on tähän nyt sitten. Et se on ehkä 
se kansallinen merkitys. Tuskin ilman tällasta 
strategiaa tähän vois, tämmösiin asioihin 
näin paljon satsata. (Haastattelu 36)

Kokoaa yhteen 
lääkeinformaation 
kehittämistarpeet 
 
2015: n = 7/43
2020: n = 0/25

Itsessään tärkeä kansallinen 
strateginen linjaus
 
2015: n = 7/43
2020: n = 5/25

Lisännyt ymmärrystä 
siitä, miten laaja asia 
lääkeinformaatio on 
 
2015: n = 6/43
2020: n = 1/25

Antanut pohjan asiallisen 
lääkeinformaation ja 
luotettavien tietolähteiden 
tunnettuudelle 
 
2015: n = 6/43
2020: n = 0/25
 

Lisännyt koordinointia ja 
kokonaisuuden hallintaa 
 
2015: n = 5/43
2020: n = 2/25

2015
Kehittämiskohteet ja ongelmakohdat 
sinällään tuttuja, mutta tällä tavoin 
yhteen koottuna antavat oikeutuksen 
kehittämistyölle

2015
Kuvaa lääkeinformaatiotoiminnan nykytilan 
On tärkeä niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille, tutkijoille kuin 
opettajillekin kontekstin avaamisessa ja 
taustamateriaalina
Tärkeä lääkepoliittinen linjaus, jonka avulla 
voidaan edistää hyvän potilasohjauksen 
ja lääkeneuvonnan toteutumista sekä 
luotettavan lääkeinformaation kehittämistä
 
2020 
Merkitys kuvataan tärkeänä

2015
Tärkeää, että lääkeinformaatiostrategiassa 
nostetaan esiin lääkeinformaatio eri 
toimijoiden näkökulmasta ja myös kuvataan 
toimijat
Ilman lääkeinformaatiostrategiaa 
kokonaiskuva olisi pirstaleisempi. 
 
2020
Laajuus ja monimuotoisuus on tullut 
paremmin esiin ja näkyväksi

2015
Lääketiedon lähteiden tunnettuutta lisätty 
esimerkiksi ammattilaisten koulutuksen 
kautta
Erilaisia lääketiedon lähteitä tarvitaan eri 
potilasryhmille

2015
Tarpeellista enenevässä määrin 
tulevaisuudessa
Koordinointi perusta yhteistyölle
 
2020
Lääkeinformaation kokonaisuuden 
kehittyminen 
Eri tahojen voimavarat saadaan tässä 
yhdistettyä koordinoidusti

2015
Kyllä sen kautta varmaan on opittu 
tunnistamaan niitä kehittämiskohteita jotka, 
tietyllä tavalla on ollu kyllä pinnan alla että 
tottahan me niitä on tiedetty mutta ne on 
noussu, niin kun kissa pöydälle niin sanotusti, 
varmaan se merkitys. (Haastattelu 41)

2015
No se merkitys sinänsä, siis teoreettisesti tai, 
mihin tää on tarkotettu, ni sehän on aivan 
loistava, siis sinänsä, merkitys siihen, että 
on olemassa strategia, on olemassa julkaisu, 
johon voi terveydenhuollon ammattilaisena 
mennä. (Haastattelu 5)
 
2020
On ollut merkitystä, mutta työ on 
pitkäjänteistä ja tulokset näkyvät parhaiten 
vasta pidemmän ajan kuluessa. (Kysely 15)

2015
Tää varmaan tekee näkyväks sen, et 
kuinka paljon tähän lääkeinformaatioon 
kuuluu erilaisii asioita ja erilaisii toimijoita. 
Se joskus otetaan vähän semmosena 
itsestäänselvyytenä, tai että joku muu sen 
tekee tai Fimea vaan sen tekee. Mun mielestä 
tärkein on se näkyväks tekeminen ja se 
toimijoitten näkyväks tekeminen, ja kuinka 
monta asiaa lääkeinformaatioon kuuluu. 
(Haastattelu 10)
 
2020
Lääkeinformaation laajuus ja 
monimuotoisuus on tullut paremmin esiin ja 
näkyvämmäksi. (Kysely 21)

2015
Kyllähän tässä on nostettu kissa pöydälle. 
Eli on tuotu tätä oikeeta lääkeinformaatiota 
esille ja nimenomaan pyritty siihen 
tasalaatusuuteen ohjauksessa ja 
tiedonjaossa. (Haastattelu 14)

 
2015
Kyllä se, mä nään oikeestaan miten tossa 
ykkösessä havahduttu siihen että tämä 
lääkeinformaatio, tää kaipaa tämmöstä, 
kokoamista. Koordinointia. (Haastattelu 4)
 
2020
Lääkeinformaation kokonaisuuden 
kehittymisen kannalta strategia on ollut 
ehdoton. (Kysely 20)
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Nostanut esiin lääkkeen 
käyttäjän roolin ja 
osallisuuden 
 
2015: n = 4/43
2020: n = 2/25

Aikaansaanut toimintaa 
 
2015: n = 4/43
2020: n = 1/25

Tuottanut konkreettisia 
työkaluja ja hankkeita 
 
2015: n = 0/43
2020: n = 2/25

Edistetty yhteistyössä 
/ lisännyt luotettavien 
lääkeinformaatiokanavien ja 
-lähteiden tunnettuutta 
 
2015: n = 0/43
2020: n = 5/25

Yleinen vaikuttavuus vielä 
epäselvää ja tavoitteiden 
toteutuminen hidasta 
 
2015: n = 0/43
2020: n = 5/25

2015
Lääkkeen käyttäjän huomioiminen osallisena 
lääkehoitonsa toteutuksessa erittäin tärkeää
Mahdollistanut potilasjärjestöjen 
lisääntyneen yhteistyön lääkealalla
 
2020
Tuotu näkyväksi potilaan roolia ja vastuita 
lääkehoitoprosessissa
Lääkkeen käyttäjä on uudella tavalla otettu 
toiminnan keskiöön.

2015
Konkreettisina esimerkkeinä 
lääkekasvatuksen edistäminen, Lääkehoidon 
päivän järjestäminen ja Itselääkinnän Käypä 
hoito -suositusten laatimisen aloittaminen
Ilman lääkeinformaatiostrategiaa 
lääkeinformaatioverkoston kaltaista 
toimintaa ei voisi olla
 
2020
Lääkeinformaatioverkoston aktiivinen 
toiminta

2020
Strategian toteuttaminen on tuottanut 
konkreettisia työkaluja ja hankkeita/tapoja 
kehittää toimintaa.

2020
Yhteistyössä on pystytty edistämään 
olemassa olevien lääketiedon lähteiden 
tunnettuutta sekä ammattilaisille että 
potilaille. Kuluttajille suunnattujen 
tietoiskujen ja informaation määrää on 
lisätty.

2020
Vaikuttavuus terveydenhuollossa tai väestön 
piirissä epäselvää
Käytännön toimeenpano ruohonjuuritasolla 
vielä alkutekijöissä
Tavoitteiden toteutuminen ja tulosten 
näkyminen ei vielä ole mitattavissa

2015
Täällä on niin vahvasti sisään kirjotettu se 
yhteistyö ja potilaan lääkkeidenkäyttäjän 
osallisuus tähän työhön. Se on mun mielest 
hienoo, et se näkyy täntyyppisissä papreissa. 
(Haastattelu 32)
 
2020
Lääkkeen käyttäjä on uudella tavalla otettu 
toiminnan keskiöön. (Kysely 20)

2015
Mut että meillä tällainen on niin, emmä 
usko että ilman sitä olisi ryhdytty mitään 
tällaista tekemään mistä meillä on nyt 
on nämä työryhmät esillä. Eli tää on 
kuitenkin se semmonen selkäranka ja 
sellanen asia joka on, tietyllä tavalla toki 
formalisoinut näitä kaikkia asioita mutta se 
on myöski varmistanut että niissä jotakin 
tapahtuu. Muuten se olis jäänyt enemmän 
satunnaiseks. (Haastattelu 25)
 
2020
Parhaiten on toteutunut moniammatillisen 
lääkeinformaatioverkoston aktiivinen 
toiminta. (Kysely 14)

2020
Työtä on tehty paljon ja on verkostossa on 
luotu työkaluja ja tapoja kehittää toimintaa. 
(Kysely 14)

2020
Lääkkeen käyttäjille on tarjottu luotettavaa 
lääkeinformaatiota sosiaalisen median eri 
kanavien ja Lääkehoidon päivän kautta. 
(Kysely 16)

2020
Vaikuttavuus lääkkeen käyttäjän toimintaan 
tapahtuu vähitellen muutosten ja kehityksen 
kautta. (Kysely 24)

Liite 2. Lääkeinformaatioverkoston julkaisemat Kohti laadukasta lääkeinformaatiota -materiaalit  
(Kiviranta ja Hämeen-Anttila 2021).

Nimi

Laadukkaan, potilaille suunnatun 
lääketiedon kriteerit

Kuvaus terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan 
roolista lääkehoitoprosessissa

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon
 

Koosteet eri terveydenhuollon 
ammattilaisten lääketiedon lähteistä ja 
työkaluista:

Lääkäreiden lääketiedon lähteet ja työkalut

Hoitajien lääketiedon lähteet ja työkalut

Sairaalafarmasian ammattilaisten 
lääketiedon lähteet ja työkalut

Apteekissa työskentelevien farmasian 
ammattilaisten lääketiedon lähteet ja 
työkalut

Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista 
yhteistyömalleista apteekkien ja muun 
terveydenhuollon välillä

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
valmentaminen lääkkeenkäyttäjäkeskeiseen 
lääkehoidon toteutukseen - Suositus 
lääkeinformaatioon ja lääkeneuvontaan 
liittyvän peruskoulutukseen

Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun 
kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: 
Katsaus. Hämeen-Anttila K, ym. Dosis 2019; 
1: 70–88.

Materiaalin tavoite ja sisältö

Kriteerit kuvaavat Lääkeinformaatioverkoston näkemyksen siitä, millaista on 
laadukas lääketieto. Kriteerit on tarkoitettu potilaille suunnatun lääketiedon 
laatijoille.

Kuvauksen tavoitteena on tehdä näkyväksi eri terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden toimintaa lääkehoitoprosessin kaikissa vaiheissa 
sekä tukea moniammatillista yhteistyötä. Tärkeä tavoite on myös tukea 
pitkäaikaissairaan osallisuutta omassa lääkehoitoprosessissaan kuvaamalla 
asioita, jotka kuuluvat potilaan rooliin eri vaiheissa.

Selkokielinen opas lääkkeiden käytön perusasioista kaikenikäisille lääkkeiden 
käyttäjille.

Koosteisiin on kerätty suomenkielisiä, virallisia hoito-ohjeita tukevia ja 
luotettavaa lääketietoa antavia tietolähteitä, jotka on havaittu hyviksi eri 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytännön työssä. Taulukossa ei 
luetella kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä. Suosituksessa on ilmaisia 
vaihtoehtoja maksullisten lääketiedon lähteiden ja työkalujen rinnalle. 
Tavoitteena on, että työnantaja varmistaisi näiden tiedonlähteiden olevan 
käytettävissä ja että niiden käyttöön on mahdollista saada koulutusta.

Kuvattujen yhteistyömallien tavoitteena on esitellä käytänteitä ja 
toimintatapoja lääkeinformaatiotoiminnassa lääkehoitojen tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä lisätä yksityisten apteekkien ja muun terveydenhuollon 
toimintayksiköiden yhteistyötä potilaiden pitkäaikaishoitojen seurannassa.

Suosituksessa kuvataan kehittämisehdotuksia lääkäreiden, farmaseuttien, 
proviisoreiden, sairaanhoitajien ja lähihoitajien peruskoulutuksiin 
lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan opetukseen.

Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millaista näyttöä löytyy potilaille 
suunnatun lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta. 
Lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuutta on tutkittu 
vähän. Lisää tutkimustietoa vaikuttavuudesta tarvitaan, kun kehitetään 
toimintatapoja, joilla tuetaan lääkehoidon onnistumista ja edistetään 
potilaiden lääkehoitoon sitoutumista.

https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Laadukkaan+l%C3%A4%C3%A4keinformaation+kriteerit_HYV_28+11+2019_suomi.pdf/c20e7b5f-c103-c7a9-2081-f7ca19fed3cc?t=1579076223453
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Laadukkaan+l%C3%A4%C3%A4keinformaation+kriteerit_HYV_28+11+2019_suomi.pdf/c20e7b5f-c103-c7a9-2081-f7ca19fed3cc?t=1579076223453
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Kuvaus+terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+ja+pitk%C3%A4aikaissairaan+roolista+l%C3%A4%C3%A4kehoitoprosessissa.pdf/215645a0-4de5-b495-ea4c-3657c9d869cc?t=1568029299478
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Kuvaus+terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+ja+pitk%C3%A4aikaissairaan+roolista+l%C3%A4%C3%A4kehoitoprosessissa.pdf/215645a0-4de5-b495-ea4c-3657c9d869cc?t=1568029299478
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Kuvaus+terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+ja+pitk%C3%A4aikaissairaan+roolista+l%C3%A4%C3%A4kehoitoprosessissa.pdf/215645a0-4de5-b495-ea4c-3657c9d869cc?t=1568029299478
https://www.fimea.fi/documents/160140/762468/Selko-opas+verkkoon+sivuittain.pdf
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reiden+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+ty%C3%B6kaluja+final.pdf/01b5261d-3276-f25c-0dab-e70b95732160?t=1563953071850
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Hoitajien+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+ty%C3%B6kaluja+final.pdf/11834b8d-f769-80ae-832c-111c819727d4?t=1563953094653
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Sairaalafarmasian+ammattilaisten+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+ty%C3%B6kaluja.pdf/164e62aa-f95a-55c2-d84d-275d380421fb?t=1563953114355
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Sairaalafarmasian+ammattilaisten+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+ty%C3%B6kaluja.pdf/164e62aa-f95a-55c2-d84d-275d380421fb?t=1563953114355
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Apteekin+farmaseuttisen+henkil%C3%B6st%C3%B6n+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+-ty%C3%B6kaluja.pdf/e9b122bd-0058-cb31-9fa2-d475df541f8f?t=1563953138896
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Apteekin+farmaseuttisen+henkil%C3%B6st%C3%B6n+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+-ty%C3%B6kaluja.pdf/e9b122bd-0058-cb31-9fa2-d475df541f8f?t=1563953138896
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Apteekin+farmaseuttisen+henkil%C3%B6st%C3%B6n+keskeisi%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4ketiedon+l%C3%A4hteit%C3%A4+ja+-ty%C3%B6kaluja.pdf/e9b122bd-0058-cb31-9fa2-d475df541f8f?t=1563953138896
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Yhteenveto+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4+olevista+tai+kokeilluista+yhteisty%C3%B6malleista+apteekkien+ja+muun+terveydenhuollon+v%C3%A4lill%C3%A4_final.pdf/026f2bcd-0b82-ca13-f1f2-bf6fca305d38?t=1571982931801
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Yhteenveto+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4+olevista+tai+kokeilluista+yhteisty%C3%B6malleista+apteekkien+ja+muun+terveydenhuollon+v%C3%A4lill%C3%A4_final.pdf/026f2bcd-0b82-ca13-f1f2-bf6fca305d38?t=1571982931801
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Yhteenveto+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4+olevista+tai+kokeilluista+yhteisty%C3%B6malleista+apteekkien+ja+muun+terveydenhuollon+v%C3%A4lill%C3%A4_final.pdf/026f2bcd-0b82-ca13-f1f2-bf6fca305d38?t=1571982931801
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+valmentaminen+l%C3%A4%C3%A4kkeenk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4keskeiseen+l%C3%A4%C3%A4kehoidon+toteutukseen.pdf/6e6943dd-8c8a-2f3a-7fe9-c7c8e536707b?t=1616399183349
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+valmentaminen+l%C3%A4%C3%A4kkeenk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4keskeiseen+l%C3%A4%C3%A4kehoidon+toteutukseen.pdf/6e6943dd-8c8a-2f3a-7fe9-c7c8e536707b?t=1616399183349
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+valmentaminen+l%C3%A4%C3%A4kkeenk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4keskeiseen+l%C3%A4%C3%A4kehoidon+toteutukseen.pdf/6e6943dd-8c8a-2f3a-7fe9-c7c8e536707b?t=1616399183349
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+valmentaminen+l%C3%A4%C3%A4kkeenk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4keskeiseen+l%C3%A4%C3%A4kehoidon+toteutukseen.pdf/6e6943dd-8c8a-2f3a-7fe9-c7c8e536707b?t=1616399183349
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Terveydenhuollon+ammattihenkil%C3%B6iden+valmentaminen+l%C3%A4%C3%A4kkeenk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4keskeiseen+l%C3%A4%C3%A4kehoidon+toteutukseen.pdf/6e6943dd-8c8a-2f3a-7fe9-c7c8e536707b?t=1616399183349
https://dosis.fi/wp-content/uploads/2019/03/070-089-Dosis_1-2019_H%C3%A4meen-Anttila_Aarnio_Airaksinen.pdf
https://dosis.fi/wp-content/uploads/2019/03/070-089-Dosis_1-2019_H%C3%A4meen-Anttila_Aarnio_Airaksinen.pdf
https://dosis.fi/wp-content/uploads/2019/03/070-089-Dosis_1-2019_H%C3%A4meen-Anttila_Aarnio_Airaksinen.pdf
https://dosis.fi/wp-content/uploads/2019/03/070-089-Dosis_1-2019_H%C3%A4meen-Anttila_Aarnio_Airaksinen.pdf
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Tiivistelmä
Pakkotoimia käytetään psykiatrisessa sairaalahoidossa potilaan itsemääräämisoikeuden rajoit-
tamiseksi esimerkiksi silloin, kun potilas käyttäytyy aggressiivisesti. Pakkotoimilla on negatii-
visia vaikutuksia sekä potilaaseen että henkilökuntaan, ja niiden vähentäminen onkin ollut sekä 
kansallinen että kansainvälinen tavoite jo usean vuoden ajan. Tässä tutkimuksessa pakkotoimilla 
tarkoitetaan erityisesti eristämistä, sitomista, kiinnipitoa ja tahdonvastaista lääkitystä, joiden 
käytöstä säädetään mielenterveyslaissa.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asenteita sekä hoitotyönte-
kijöillä että psykiatrisen hoitotyön johtajilla on pakkotoimien käyttöä kohtaan ja kuinka paljon 
pakkotoimia käytetään suomalaisessa psykiatrisessa hoidossa. Lisäksi tavoitteena oli analysoida 
hoitotyön johtajien asenteiden ja pakkotoimien käytön välistä yhteyttä.

Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jossa aineistonkeruumenetelminä käytettiin integ-
ratiivista kirjallisuuskatsausta, kyselytutkimusta ja rekisteritutkimusta. Kirjallisuuskatsaukseen 
valikoitui kansainvälisiä, vuosina 2002–2017 julkaistuja empiirisiä tutkimuksia (n = 24), joissa 
kuvattiin hoitotyöntekijöiden asenteita pakkotoimia kohtaan. Kyselytutkimuksella kartoitettiin 
hoitotyön johtajien (n = 90) asenteita Attitude to Containment Measures Questionnaire -mit-
tarilla. Kysely lähetettiin kaikille psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastojen ja valtion oikeus-
psykiatristen sairaaloiden hoitotyön johtajille. Pakkotoimien käyttöä kuvaava rekisteriaineisto 
vuodelta 2017 kerättiin kaikilta pakkotoimia käyttäviltä suomalaisilta psykiatrisen erikoissai-
raanhoidon osastoilta sekä kahden valtion oikeuspsykiatrisen sairaalan osastoilta (n = 140). Pak-
kotoimien käytön ja asenteiden välisiä yhteyksiä tutkittiin niiltä johtajilta (n = 70), jotka toimivat 
johtajina pakkotoimia käyttäneillä osastoilla.

Tutkimus osoitti, että hoitotyöntekijät suhtautuvat pakkotoimien käyttöön melko positiivi-
sesti, mutta asenne kuitenkin vaikuttaa muuttuneen ajassa hiukan negatiivisemmaksi. Hoitotyön 
johtajien asenteissa on vaihtelua, ja positiivinen asenne rajoittavimpia menetelmiä kohtaan liit-
tyy suurempaan pakkotoimien määrään osastoilla. Yleisin Suomessa käytetty pakkotoimi vuonna 
2017 oli eristäminen (4 006 kertaa) ja toiseksi yleisimmin käytettiin tahdonvastaista lääkitystä 
(2 187 kertaa). Sitomista käytettiin 2 113 kertaa ja kiinnipitoa 1 064 kertaa. Erityisesti tahdonvas-
taisen lääkityksen tilastoinnissa on puutteita.

Tämä väitöskirjatutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää pakkotoimien vähentämi-
sessä. Tutkimuksen tulosten perusteella hoitotyön johtajien asenteilla on merkitystä ja asentei-
siin olisi syytä kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. Lisäksi pakkotoimien tutkiminen osas-
totasolla on jatkossakin tärkeää.

Avainsanat: psykiatrinen hoito, pakkotoimet, asenteet, hoitotyö, johtaminenJohdanto
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Johdanto
Psykoottinen häiriö on yleisin syy psykiatri-
seen sairaalahoitoon (Martikainen ja Järvelin 
2019), ja psykoottisiin häiriöihin liittyy jos-
kus väkivaltaista käyttäytymistä (Iozzino ym. 
2015). Väkivaltainen käyttäytyminen sairaa-
lahoidon aikana johtaa usein potilaan itse-
määräämisoikeuden rajoittamiseen erityisten 
rajoitustoimenpiteiden, pakkotoimien, avulla 
(Kuivalainen ym. 2017). Pakkotoimien käytöstä 
psykiatrisessa hoidossa säädetään mielenter-
veyslaissa (1116/1990). Lain mukaan pakkotoi-
mia saa käyttää vain, kun potilaan sairauden 
hoito, hänen tai toisen henkilön turvallisuus tai 
muun erikseen määritellyn edun turvaaminen 
sitä ehdottomasti edellyttävät. Pakkotoimien 
käytössä on aina huomioitava turvallisuusnä-
kökohdat ja potilaan ihmisarvon kunnioitta-
minen sekä sairaalassaolon peruste. (mielen-
terveyslaki 1116/1990)

Pakkotoimia ja erilaisia hallintamenetel-
miä käytetään säännöllisesti psykiatrisessa 
hoidossa väkivaltaisen käyttäytymisen hallit-
semiseksi (Price ym. 2018), vaikka niillä voikin 
olla negatiivisia vaikutuksia sekä potilaaseen 
että henkilökuntaan (McLaughlin ym. 2016).

Yleisimmin käytettyjä ja pisimpään tilastoi-
tuja pakkotoimia Suomessa ovat eristäminen, 
sitominen, kiinnipito ja tahdonvastainen lää-
kitys (Liite 1). Nämä pakkotoimet tilastoidaan 
osastoittain, mutta aiemmin osastokohtaista 
aineistoa ei ole kerätty yhteen rekisteriin eikä 
siis analysoitu kansallisella tasolla. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää kansalli-
sia tilastoja pakkotoimien käytöstä, mutta ne 
perustuvat hoitoilmoitustietoihin, eivät osas-
tojen omiin tilastoihin (Martikainen, Järvelin 
2019). Pakkotoimiin liittyvä tutkimus on perin-
teisesti keskittynyt eristämiseen ja sitomiseen. 
Kiinnipito ja tahdonvastainen lääkitys on jää-
nyt vähemmälle huomiolle. 

Pakkotoimien käytön vähentämiseen pyrki-
vissä strategioissa (mm. Huckshorn 2014) joh-
taminen on usein avainasemassa, vaikka johta-
misen ja pakkotoimien käytön välisestä yhtey-
destä ei olekaan löydettävissä tutkimustietoja. 
Hoitotyön johtaminen ja johtajuus ovat kuiten-
kin yhteydessä hoitotyön tulokseen (Wong ym. 
2013), ja näin ollen on oletettavaa, että yhteys 
löytyy johtamisen ja johtajuuden sekä pakko-
toimien käytön väliltä, sillä niiden voidaan aja-

tella olevan hoitotyön negatiivisia eli ei-toivot-
tuja tuloksia (Gerolamo 2006). Hoitotyön joh-
tamisen tutkimusta psykiatrian kontekstista on 
tehty vain rajoitetusti, eikä hoitotyön johtajien 
asenteitakaan ole vielä kattavasti tutkittu.

Useilla potilaaseen, henkilökuntaan tai 
organisaatioon liittyvillä tekijöillä on yhteys 
pakkotoimien käyttöön (Thomsen ym. 2017). 
Yleisesti ajatellaan, että asenteet liittyvät sii-
hen, kuinka henkilö käyttäytyy (Fishbein ja 
Ajzen 1975), ja hoitotyöntekijöiden asenteilla 
onkin mahdollisesti vaikutusta siihen, kuinka 
paljon pakkotoimia käytetään (Happell ja Har-
row 2010). Tässä tutkimuksessa asennetta tar-
kastellaan kolmikomponenttimallia hyödyn-
täen. Mallin mukaan asenne sisältää kolme 
ulottuvuutta: affektiivinen, behavioraalinen 
ja kognitiivinen (Erwin 2001).

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää, kuinka paljon Suomessa käytetään 
eristämistä, sitomista, kiinnipitoa ja tahdon-
vastaista lääkitystä, millainen asenne hoito-
työntekijöillä ja hoitotyön johtajilla on pakko-
toimien käyttöä kohtaan ja millainen yhteys 
hoitotyön johtajien asenteiden ja pakkotoimien 
käytön välillä on. Tutkimuksessa mainitut pak-
kotoimet ja hallintamenetelmät on määritelty 
liitteessä 1. 

Aineisto ja menetelmät
Väitöskirjatutkimuksen aineisto koostui kir-
jallisuudesta, kyselyaineistosta ja rekisteriai-
neistosta. Aineisto kerättiin kolmessa osassa 
ja tutkimuksen tulokset raportoitiin neljässä 
osajulkaisussa sekä väitöskirjan yhteenveto-
osassa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 
integratiivinen kirjallisuuskatsaus, jossa selvi-
tettiin hoitotyöntekijöiden asenteita pakkotoi-
mien käyttöä kohtaan. Toisessa ja kolmannessa 
vaiheessa tutkimuksen empiirinen aineisto 
kerättiin kaikista suomalaisista sairaanhoi-
topiireistä (n = 20, pois lukien Ahvenanmaa) 
ja valtion oikeuspsykiatrisista sairaaloista (n 
= 2). Empiirinen aineisto analysoitiin SPSS for 
Windows ja BayesiaLab -ohjelmistojen avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa (osajulkaisu I) 
hoitotyöntekijöiden asenteisiin liittyvää kirjal-
lisuutta haettiin CINAHL, Scopus ja PsycINFo-
tietokannoista. Haku rajattiin empiirisiin, ver-
taisarvioituihin tutkimuksiin, joissa käytettiin 

englannin kielen attitude-käsitettä. Katsauk-
seen valikoituneiden tutkimusten laatua arvi-
oitiin kahden tutkijan toimesta Joanna Briggs 
-instituutin kriteerien avulla. Aineisto analy-
soitiin deduktiivisesti asenteen kolmikompo-
nenttimallin mukaisesti.

Hoitotyön johtajien asenteita kartoitettiin 
toisessa vaiheessa (osajulkaisu III) Attitudes to 
Containment Measures Questionnaire (ACMQ) 
-kyselyllä (Bowers ym. 2004), joka lähetet-
tiin sähköisenä kaikille psykiatrisen erikois-
sairaanhoidon ja valtion oikeuspsykiatristen 
sairaaloiden vuodeosastohoidon hoitotyön 
johtajille, eli ylihoitajille, osastonhoitajille ja 
apulaisosastonhoitajille (n ≈ 350). ACMQ kar-
toittaa asenteita 11 eri pakkotoimea tai hal-
lintamenetelmää kohtaan, ja se sisältää kuusi 
Likert-asteikollista (1 = samaa mieltä / posi-
tiivinen asenne, 5 = eri mieltä / negatiivinen 
asenne) väittämää jokaisesta menetelmästä 
(Bowers ym. 2004). Tässä tutkimuksessa asen-
teita kuvattiin keskiarvojen (KA) avulla. Asen-
teiden ja psykiatrisen hoitotyön johtajien taus-
tatietojen välisiä yhteyksiä analysoitiin Pear-
sonin korrelaatiokertoimen (r), t-testien (t) ja 
varianssianalyysin (F) avulla.

Kolmannessa vaiheessa (osajulkaisu II) 
kerättiin pakkotoimien käyttöä kuvaava rekis-
teriaineisto vuodelta 2017 kaikkien sairaanhoi-
topiirien (n = 20) ja kahden valtion oikeuspsy-
kiatrisen sairaalan pakkotoimia käyttäneistä 
yksiköistä. Aineisto koostui eristämisen, sito-
misen, kiinnipidon ja tahdonvastaisen lääki-
tyksen käyttökerroista sekä eristämis-, sito-
mis- ja kiinnipitotilanteiden yhteiskestoista. 
Lisäksi kerättiin tiedot nettohoitopäivistä.

Neljännessä vaiheessa rekisteriaineisto ja 
kyselyaineisto yhdistettiin psykiatrisen hoito-
työn johtajien asenteiden ja pakkotoimien käy-
tön välisen yhteyden selvittämiseksi. Aineis-
ton analyysissa hyödynnettiin naiivia Bayesin 
mallinnusta (osajulkaisu IV), Pearsonin korre-
laatiokerrointa, t-testejä ja varianssianalyysia 
(yhteenveto-osa). Analyyseissa pakkotoimien 
käyttöä kuvaavat tunnusluvut suhteutettiin 
hoitopäiviin tiedon vertailtavuuden paranta-
miseksi.

Tulokset
Hoitotyöntekijöiden asenteet
Integratiivisen kirjallisuuskatsauksen tulok-
sena löytyi yhteensä 24 empiiristä, vertaisar-
vioitua tutkimusartikkelia, joissa käsiteltiin 
hoitotyöntekijöiden asenteita pakkotoimien 
käyttöä kohtaan. Puolet tutkimuksista (n = 
12) oli toteutettu Euroopassa, kuusi Australi-
assa, kolme Lähi-Idässä, kaksi Afrikassa ja yksi 
Aasiassa. Eurooppalaisista tutkimuksista yksi 
oli toteutettu Suomessa ja yhden tutkimuksen 
aineisto oli osittain kerätty Suomesta. Tut-
kimukset oli julkaistu vuosina 2002–2017, ja 
niistä lähes kaikissa (n = 23) tutkimusasetelma 
oli kvantitatiivinen. Kaikissa katsaukseen vali-
tuissa tutkimuksissa oli toteutettu jonkinlai-
nen kysely, ja yleisimmin käytetyt mittarit oli-
vat Heymanin (1987) Survey of Nurses’ Attitu-
des to Seclusion ja Bowersin (2004) Attitudes to 
Containment Measures Questionnaire. Tutki-
muksissa kuvattiin hoitotyöntekijöiden asen-
teita affektiivisen, behavioraalisen ja kogni-
tiivisen ulottuvuuden kautta, vaikka vain kol-
messa tutkimuksessa olikin huomioitu kaikki 
nämä kolme komponenttia.

Hoitohenkilökunnan pakkotoimiin liit-
tyvissä käsityksissä ja niiden käyttöön liitty-
vissä valmiuksissa oli eroja (Dahan ym. 2017). 
Hoitotyöntekijöiden keskuudessa pakkotoi-
mien käyttöön liittyi usein negatiivisia tun-
teita (Mahmoud 2017), ja yleisimmiksi syiksi 
pakkotoimien käyttöön hoitotyöntekijät nime-
sivät esimerkiksi väkivaltaisuuden tai itsetu-
hoisuuden (Gelkopf ym. 2009). Vaihtoehtoisten 
menetelmien hyödyntäminen jäi usein puut-
teelliseksi (Mahmoud 2017).

Hoitotyöntekijöiden käsitykset pakkotoi-
mista vaihtelivat (Hottinen ym. 2013), mutta 
yleisesti asenne niitä kohtaan oli melko posi-
tiivinen (Khalil ym. 2017) ja pakkotoimet koet-
tiin asianmukaiseksi osaksi psykiatrista hoitoa 
(Happell ym. 2012). Toisaalta hoitotyöntekijät 
kuvasivat pakkotoimien käyttöä enemmänkin 
välttämättömänä kuin toivottavana (Lemoni-
dou ym. 2002). 

Hoitotyön johtajien asenteet
Psykiatrisen hoitotyön johtajille lähetettyyn 
kyselyyn vastasi yhteensä 90 hoitotyön joh-
tajaa 18 eri organisaatiosta. Vastausprosentti 
oli 26 %. Kolme neljäsosaa (77 %) vastaajista 
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työskenteli sairaanhoitopiireissä ja loput val-
tion sairaaloissa ja noin kaksi kolmasosaa (66 
%) työskenteli osastonhoitajan tehtävässä. 
Miehiä vastaajien joukossa oli noin kolmasosa 
(36 %). Noin puolet (51 %) vastaajista oli suo-
rittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, joko 
yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Vas-
taajat olivat iältään keskimäärin noin 47-vuo-
tiaita (vaihteluväli 34–65 vuotta), ja johtamis-
kokemusta heille oli kertynyt keskimäärin 11 
vuotta (vaihteluväli 0,6–36 vuotta). Alaisten 
määrän keskiarvo oli 41 (vaihteluväli 0–380).

Positiivisin asenne psykiatrisen hoitotyön 
johtajilla oli tarvittavaa lääkitystä (KA 1,64), 
tehostettua seurantaa (KA 1,67), tehostettuun 
hoitoon siirtämistä (KA 1,74) ja vierihoitoa (KA 
1,84) kohtaan (Taulukko 1). Negatiivisin asenne 
vastaajilla oli verkkosänkyä (KA 3,96), sito-
mista (KA 2,71) ja tahdonvastaista lääkitystä 
(KA 2,54) kohtaan. Tehokkaimmiksi menetel-
miksi vastaajat nimesivät tahdonvastaisen lää-
kityksen (KA 1,66), sitomisen (KA 1,68) ja vie-
rihoidon (KA 1,70) ja hyväksyttävimmiksi vie-
rihoidon (KA 1,36) ja tehostetun seurannan (KA 
1,39). Tahdonvastainen lääkitys (KA 2,54) oli 
yksi vastaajien vähiten hyväksyttävänä pitä-
mistä menetelmistä. Eniten ihmisarvoa kun-
nioittavina menetelminä vastaajat pitivät tar-
vittavaa lääkitystä (KA 1,61), tehostettua seu-
rantaa (KA 1,64) ja vierihoitoa (KA 1,70). Vas-
taajien mielestä tahdonvastainen lääkitys (KA 
3,33) oli yksi vähiten ihmisarvoa kunnioitta-
vista menetelmistä. 

Psykiatrisen hoitotyön johtajien mielestä 
tarvittava lääkitys (KA 1,63) ja tehostettuun 
hoitoon siirtäminen (KA 1,91) olivat työnteki-
jöiden näkökulmasta turvallisimpia menetel-
miä. Potilaiden näkökulmasta turvallisimmiksi 
koettiin tehostettu seuranta (KA 1,61) ja tarvit-
tava lääkitys (KA 1,73). Tahdonvastainen lääki-
tys oli vastaajien mielestä turvallisempi poti-
laille (KA 2,71) kuin henkilökunnalle (KA 2,84). 
Hoitotyön johtajat olivat valmiimpia käyttä-
mään tehostettua seurantaa (KA 1,41), vierihoi-
toa (KA 1,44) ja tarvittavaa lääkitystä (KA 1,51) 
kuin muita menetelmiä.

Johtajat, joilla oli pidempi työkokemus joh-
tamistehtävistä, suhtautuivat positiivisem-
min seinättömään eristykseen (r = −0,218, p = 
0,039), ja johtajat, joilla oli enemmän alaisia, 
suhtautuivat positiivisemmin aikalisään (r = 

−0,229, p=0,030), vierihoitoon (r = −0,215, p = 
0,042) ja seinättömään eristykseen (r = 0,270, 
p = 0,010). Suurempi alaisten määrä oli yhte-
ydessä myös positiivisempaan näkemykseen 
pakkotoimien ja hallintamenetelmien tur-
vallisuudesta henkilökunnalle (r = −0,231, p = 
0,028).

Sairaanhoitopiireissä työskentelevät johta-
jat suhtautuivat valtion sairaaloissa työskente-
leviä positiivisemmin tarvittavaan lääkitykseen 
(t = 2,79, p = 0,041), ja korkeammassa ase-
massa olevat johtajat suhtautuivat muita posi-
tiivisemmin vierihoitoon (F = 3,696, p = 0,029) 
ja seinättömään eristykseen (F = 4,257, p = 
0,017). Miesten asenne tehostettua seurantaa 
(t = 2,034, p = 0,045) kohtaan oli naisia nega-
tiivisempi, mutta miehet suhtautuivat verkko-
sänkyyn (t = −2,406, p = 0,018) positiivisem-
min kuin naiset. Myös koulutuksella oli yhteys 
tehostettuun seurantaan ja aikalisään liittyviin 
asenteisiin, mutta yhteys oli monimutkainen.

Pakkotoimien käyttö
Pakkotoimien käyttöön liittyvät rekisteri-

tiedot vuodelta 2017 saatiin yhteensä 21 orga-
nisaatiosta, 140 osastolta (Taulukko 2). Yhdessä 
organisaatiossa ei ollut yhtäkään tahdosta 
riippumatonta psykiatrista hoitoa toteutta-
vaa yksikköä, joten organisaatiossa ei käytetty 
myöskään pakkotoimia. Yhteensä 109 osas-
toa raportoi käyttäneensä vuoden 2017 aikana 
eristämistä ja 106 osastoa sitomista. Kiinnipi-
doista raportoi 83 osastoa ja tahdonvastaisista 
lääkityksistä 95 osastoa. Kiinnipidoista ei ollut 
saatavilla tietoa 7 osastolta, ja tahdonvastaisen 
lääkityksestä tietoja ei saatu 32 osastolta.

Eristämisiä raportoitiin vuodelta 2017 
yhteensä 4 006, sitomisia 2 113, kiinnipitoja 1 
064 ja tahdonvastaisia lääkityksiä 2 187. Kes-
kimäärin yhdellä osastolla oli vuoden aikana 
29 eristämistä, 15 sitomista, 8 kiinnipitoa ja 20 
tahdonvastaista lääkitystä. Yhteensä potilaat 
olivat vuoden aikana eristettynä 11 523 vuoro-
kautta (1,75 % hoitopäivistä) ja sidottuna 1 483 
vuorokautta (0,23 % hoitopäivistä). Kiinnipidot 
kestivät yhteensä 934 tuntia (0,01 % hoitopäi-
vistä). Keskimäärin yksi eristäminen kesti noin 
69 tuntia (2,88 vuorokautta), sitominen noin 17 
tuntia (0,70 vuorokautta) ja kiinnipito noin 53 
minuuttia (0,88 tuntia). Eri organisaatioiden ja 
osastojen välillä oli havaittavissa eroja pakko-
toimien määrässä.

Taulukko 1. Hoitotyön johtajien (n = 90) asenteet eri pakkotoimia ja hallintamenetelmiä kohtaan  
(1 = positiivinen asenne, 5 = negatiivinen asenne).

Tarvittava 
lääkitys

Kiinnipito

Tehostettu 
seuranta

Eristäminen

Aikalisä

Tahdon- 
vastainen 
lääkitys

Tehostettu 
psykiatrinen 
hoito

Sitominen

Vierihoito

Verkkosänky

Seinätön 
eristys

Keskiarvo

1,64

2,51

1,67

2,49

1,99

2,54

1,74

2,71

1,84

3,96

2,21

Tehokkuus

Keskiarvo

1,80

2,01

1,83

1,97

2,24

1,66

1,70

1,68

1,70

2,93

2,07

Hyväksyttävyys

Keskiarvo

1,53

2,06

1,39

2,36

1,62

2,20

1,58

2,71

1,36

4,46

1,86

Ihmisarvon 
kunnioitus

Keskiarvo

1,61

2,70

1,64

3,09

1,79

3,33

1,86

3,64

1,70

4,62

2,06

Turvallisuus 
henkilökunnalle

Keskiarvo

1,63

2,4

2,2

2,34

2,18

2,84

1,91

2,42

2,49

3,03

2,74

Turvallisuus 
potilaille

Keskiarvo

1,73

2,73

1,61

2,69

2,08

2,71

1,79

2,88

1,86

3,77

2,28

Hoitotyön johtajien asenteiden 
yhteys pakkotoimien käyttöön
Psykiatrisen hoitotyön johtajien asenteiden ja 
pakkotoimien käytön välisen yhteyden selvit-
tämistä varten yhdistettiin jo kerätty pakkotoi-
miaineisto ja kyselyaineisto (ACMQ). Kyselyyn 
vastanneista tähän osatutkimukseen soveltui 
70 vastaajaa, jotka olivat työskennelleet vähin-
tään vuoden johtajina osastoilla, joissa käytet-
tiin pakkotoimia vuonna 2017.

Mallinnuksen tuloksena oli ei-kausaalinen 
malli, jossa oli yhteensä seitsemän eristämis-
ten lukumäärää selittävää muuttujaa (Kuva 1): 
ikä, eristämisen hyväksyttävyys, tahdonvastai-
sen lääkityksen turvallisuus henkilökunnalle, 
eristettävän potilaan ihmisarvon kunnioitus, 
eristämisen turvallisuus potilaalle, tehoste-
tussa seurannassa olevan potilaan ihmisarvon 

kunnioitus ja tehostetun seurannan tehokkuus. 
Eristäminen oli yleisempää sellaisilla psykiat-
risilla osastoilla, joissa hoitotyön johtajat piti-
vät eristämistä turvallisempana potilaalle (r = 
−0,147), enemmän ihmisarvoa kunnioitta-
vana (r = −0,090) ja hyväksyttävämpänä (r = 
−0,138). Eristämistä käytettiin enemmän myös 
niillä osastoilla, joissa hoitotyön johtajat koki-
vat tehostetun seurannan olevan tehokkaampi 
menetelmä (r = −0,075) ja tahdonvastaisen 
lääkityksen enemmän ihmisarvoa kunnioit-
tava menetelmä (r = −0,261). Toisaalta eristä-
mistä käytettiin vähemmän osastoilla, joissa 
hoitotyön johtajat olivat keskimääräistä nuo-
rempia (r = 0,374) ja kokivat tehostetun seu-
rannan enemmän ihmisarvoa kunnioittavaksi 
menetelmäksi (r = 0,041).
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Eristämiset kestivät pidempään osastoilla, 
joissa hoitotyön johtajat pitivät tarvittavaa lää-
kitystä turvallisempana potilaalle (r = -0,261, p 
= 0,030). Toisaalta eristämiset kestivät lyhem-
piä aikoja osastoilla, joissa johtajat kokivat 
vierihoidon tehokkaammaksi (r = 0,421, p < 
0,001), verkkosängyn turvallisemmaksi poti-
laalle (r = 0,285, p = 0,018) tai henkilökunnalle 
(r = 0,238, p = 0,049) ja seinättömän eristyk-
sen enemmän ihmisarvoa kunnioittavaksi (r = 
0,284, p = 0,018).

Osastoilla, joissa hoitotyön johtajat pitivät 
verkkosänkyä hyväksyttävämpänä (r = -0,328, 
p = 0,006) ja enemmän ihmisarvoa kunnioit-
tavana menetelmänä (r = -0,449, p < 0,001) ja 
olivat myös valmiimpia käyttämään sitä (r = 
-0,277, p = 0,021), sitomista käytettiin enem-
män. Sitominen oli vähemmän yleistä, kun 
hoitotyön johtajat kokivat tehostetun seu-
rannan enemmän ihmisarvoa kunnioittavaksi 
menetelmäksi (r = 0,248, p = 0,040). Sitomiset 
olivat kestoltaan lyhyempiä osastoilla, joissa 
hoitotyön johtajat olivat valmiimpia siirtämään 
potilaan tehostettuun hoitoon (r = 0,026, p = 
0,041).

Kiinnipitoa käytettiin vähemmän, kun psy-
kiatrisen hoitotyön johtajien yleinen asenne 
tehostettua seurantaa kohtaan oli positiivi-
nen (r = 0,389, p = 0,001), ja erityisesti, kun 
johtajat kokivat tehostetun seurannan hyväk-
syttävämmäksi (r = 0,474, p < 0,001) ja tur-
vallisemmaksi potilaalle (r = 0,357, p = 0,004) 
sekä enemmän ihmisarvoa kunnioittavaksi 
menetelmäksi. Samoin mikäli johtajat oli-
vat valmiimpia käyttämään tehostettua seu-
rantaa (r = 0,357, p = 0,001), oli kiinnipitojen 
määrä vähäisempi. Toisaalta kiinnipidot kes-
tivät lyhyemmän aikaa, kun hoitotyön johta-
jat olivat valmiimpia käyttämään eristämistä 
(r = 0,345, p = 0,011) ja sitomista (r = 0,292, p 
= 0,034).

Yhteyksiä eristysten keston, sitomisten 
lukumäärän ja keston, kiinnipitojen lukumää-
rän ja keston sekä tahdonvastaisten lääkitys-
ten lukumäärän ja hoitotyön johtajien muiden 
taustatietojen välillä ei löytynyt.

Pohdinta
Tämä väitöskirjatutkimus tuotti ainutlaatuista, 
osastokohtaista tietoa pakkotoimien käytöstä 
Suomessa ja hoitotyön johtajien asenteista 
pakkotoimien käyttöä kohtaa. Tulokset tuke-
vat aiempia oletuksia johtamisen merkityk-
sestä pakkotoimien vähentämisessä. Tutki-
muksen merkittävimpänä tuloksena voidaan 
esittää, että hoitotyön johtajien positiivinen 
asenne kaikkein rajoittavimpia menetelmiä 
kohtaan on usein yhteydessä pakkotoimien 
suurempaan määrään ja pidempään kestoon.

Hoitotyöntekijöiden pakkotoimien käyt-
töön liittyviä asenteita kuvaava tutkimus on 
lisääntynyt viime vuosina. Asenne jää hoi-
totieteessä usein käsitteenä määrittelemättä 
(Altmann 2008), mikä tuli esille myös tässä 
tutkimuksessa. Lisäksi asenteiden laaja-alai-
nen tarkastelu kaikkien kolmen ulottuvuuden 
(kognitiivinen, affektiivinen ja behavioraali-
nen) kautta vaikuttaa jäävän usein puutteelli-
seksi. Tutkimusten mukaan hoitotyöntekijöi-
den asenne pakkotoimia kohtaan on edelleen 
melko positiivinen (Khalil ym. 2017), vaikka 
asenne vaikuttaakin muuttuneen negatii-
visempaan suuntaan viimeisten vuosikym-
menten aikana. Vaihtoehtoisten menetelmien 
hyödyntäminen on suhteellisen harvinaista 
(Mahmoud 2017), ja hoitotyöntekijöitä tulisi-
kin kannustaa niiden käyttämiseen (Kontio 
ym. 2010).

Psykiatrisen hoitotyön johtajien asen-
teita pakkotoimia kohtaan ei ole aiemmin tut-
kittu, vaikka Bowersin ym. (2007) tutkimuk-
sen aineistossa olikin mukana määrittelemätön 
osuus hoitotyön johtajia. Tässä tutkimuksessa 
esiin tullut psykiatrisen hoitotyön johtajien 
negatiivinen suhtautuminen verkkosänkyyn 
selittyy todennäköisesti sillä, että kyseistä 
menetelmää ei käytetä suomalaisessa psykiat-
risessa hoidossa (Bowers ym. 2004). Hoitotyön 
johtajat suhtautuivat suhteellisen negatiivisesti 
myös sitomiseen ja tahdonvastaiseen lääkityk-
seen sekä eristämiseen ja kiinnipitoon. Nämä 
menetelmät mielletäänkin Suomessa yksise-
litteisimmin pakkotoimiksi, myös mielenter-
veyslaissa (1116/1990). Mielenkiintoista on eri-
tyisesti se, että hoitotyön johtajat pitivät tah-
donvastaista lääkitystä tehokkaimpana mene-
telmänä, mutta kuitenkin pitivät sitä vähiten 

Taulukko 2. Vuonna 2017 suomalaisessa psykiatrisessa sairaalahoidossa käytetyt pakkotoimet.

Pakkotoimi

Eristäminen

Sitominen

Kiinnipito

Tahdon-
vastainen 
lääkitys

Osas-
tojen 
luku-
määrä

109

106

83

95

Puut- 
tuvia  
tietoja

0

0

7

32

Tapahtumien 
lukumäärä 
yhteensä 
(vaihteluväli/
osasto)

4 006 (1–178)

2 113 (1–133)

1 064 (1–200)

2 187 (1–160)

Tapahtumia 
keskimäärin/ 
osasto

28,61

15,09

7,94

20,25

Yhteiskesto 
(vaihteluväli)

11 522.90 
vuorokautta 
(0.02–1 257.88)

1 483.15 
vuorokautta 
(0.02–312.17)

934.33 tuntia 
(0.02–387.92)

-

% hoito- 
päivistä 

1,75

0,23

0,01

-

Tapahtumi- 
en keski- 
määräinen 
kesto

2,88 vrk

0,70 vrk

0,88 h

-

Kuva 1. Hoitotyön johtajien asenteita ja taustatietoja kuvaavat muuttujat, jotka olivat yhteydessä 
eristämisten lukumäärään.

Eristämisten lukumäärä

  PSYKIATRISEN HOITOTOTYÖN JOHTAJA  

  Ikä  

  Käsitykset eristämisen hyväksyttävyydestä  

  Käsitykset eristämisen turvallisuudesta potilaalle  

  Käsitykset eristämisestä ihmisarvoa kunnioittavana menetelmänä  

  Käsitykset tahdonvastaisen lääkityksen turvallisuudesta henkilökunnalle  

  Käsitykset tehostetusta seurannasta ihmisarvoa kunnioittavana menetelmänä  

  Käsitykset tehostetun seurannan tehokkuudesta   
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hyväksyttävänä ja vähiten potilaan ihmisarvoa 
kunnioittavana. 

Pakkotoimien käyttöä tässä tutkimuksessa 
selvitettiin keräämällä niihin liittyvää tietoa 
niiltä osastoilta, joilla pakkotoimia käytetään. 
Aineistossa pakkotoimien määrä näyttäytyi 
huomattavasti suuremmalta kuin THL:n Psy-
kiatrinen erikoissairaanhoito 2017 -tilastora-
portissa (Vainio ym. 2018), mikä korostaakin 
osastotasolla kerätyn tiedon merkitystä. Pak-
kotoimia käytettiin erityisen usein vain joil-
lakin tietyillä osastoilla, mikä saattaa selittyä 
esimerkiksi potilaiden erilaisilla sairauksilla 
(Thomsen ym. 2017) tai hoitokulttuurin eroilla 
(Husum ym. 2010). Vuonna 2017 eristäminen 
oli kuitenkin selkeästi yleisin Suomessa käy-
tetty pakkotoimi ja tahdonvastainen lääkitys 
toiseksi yleisin. Tahdonvastaisesta lääkityk-
sestä puuttuvia tietoja oli paljon, eli tahdon-
vastaista lääkitystä ei välttämättä tilastoida 
kaikkialla mielenterveyslain (1116/1990) edel-
lyttämällä tavalla, ja todellinen määrä on ole-
tettavasti vielä suurempi. Eri organisaatioilla 
vaikuttaa olevan eroja myös tahdonvastaisen 
lääkityksen määritelmissä.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös 
psykiatrisen hoitotyön johtajien asenteiden 
ja pakkotoimien käytön välistä yhteyttä. Voi-
daan olettaa, että hoitotyön johtajien asen-
teet ovat yhteydessä siihen, millaisia päätök-
siä he tekevät pakkotoimien käyttöön liittyen 
(Larue ym. 2009). Tämän tutkimuksen tulokset 
tukevat tätä oletusta, sillä psykiatrisen hoito-
työn johtajien asenteet rajoittavampia mene-
telmiä kohtaan olivat pääsääntöisesti yhte-
ydessä suurempaan pakkotoimien määrään. 
Eristämisessä myös johtajien iällä oli merki-
tystä, sillä keskimääräistä vanhempien johta-
jien osastoilla eristämistä käytettiin enemmän, 
mikä saattaa olla osoitus hoitokulttuurin muu-
toksesta. Tahdonvastaisen lääkityksen ja asen-
teiden välillä ei kuitenkaan ollut havaittavissa 
yhteyttä.

Tutkimuksen tuloksia tulkinnassa on syytä 
huomioida ensinnäkin eri tutkimusmenetel-
mille tyypilliset rajoitteet sekä kyselyyn vas-
tanneiden suhteellisen pieni määrä. Myöskään 
muuttujien välisten yhteyksien kausaliteetista 
ei ole täyttä varmuutta esimerkiksi mahdollis-
ten väliin tulevien muuttujien suuresta mää-
rästä johtuen.

Johtopäätökset
Pakkotoimia käytetään Suomessa edelleen 
paljon ja erityisesti tahdonvastaisen lääkityk-
sen tilastoinnissa on puutteita. Pakkotoimien 
käytön selvittäminen ja tilastointi osastotasolla 
on jatkossakin tärkeää, samoin kuin tilastojen 
käsittely moniammatillisesti organisaatioissa 
ja yksiköissä. Mielenterveyslain mukaan tilas-
tot on säilytettävä yksiköissä kahden vuoden 
ajan, mutta sekä tutkimuksen että pakkotoi-
mien vähennystyön näkökulmasta tietoja tulisi 
säilyttää pidemmän aikaa. 

Runsas pakkotoimien käyttö on yhteydessä 
psykiatrisen hoitotyön johtajien positiiviseen 
asenteeseen rajoittavimpia menetelmiä koh-
taan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää pakko-
toimien vähentämisessä. Sekä hoitotyönteki-
jöiden että hoitotyön johtajien asenteet tulisi 
huomioida, kun suunnitellaan pakkotoimien 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hoi-
totyön johtajia tulisi rohkaista johtamaan esi-
merkillä ja kannustamaan hoitotyöntekijöitä 
pakkotoimien vähentämiseen.

Tulevaisuudessa hoitotyöntekijöiden ja hoi-
totyön johtajien asenteita pakkotoimia kohtaan 
tulisi edelleen tutkia, samoin kuin asenteiden ja 
pakkotoimien käytön välistä yhteyttä ja asen-
teissa tapahtuvaa muutosta. Tärkeää olisi myös 
hyödyntää osastokohtaista aineistoa pakkotoi-
mien käytön selvittämiseksi mahdollisimman 
tarkkaan.
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Introduction 
Coercive measures are used in psychiatric care 
to limit patients’ self-determination in situa-
tions where patients are, for example, aggres-
sive. Coercive measures have negative influ-
ences on the patients and the staff, and reduc-
tion of these measures has been a national 
and international goal for several years. In 
this study, coercive measures refer to espe-
cially seclusion, mechanical restraint, physical 
restraint, and involuntary medication. These 
measures are regulated by the Mental Health 
Act.

This dissertation aimed to analyse the atti-
tudes of nursing staff and nursing manag-
ers towards coercive measures, and to meas-
ure the number of coercive measures used in 
Finnish psychiatric care. In addition, the aim 
was to analyse the associations between nurs-

ing managers’ attitudes and the use of coer-
cive measures.

This study has a retrospective design. The 
data collection consisted of integrative litera-
ture review, a questionnaire survey, and reg-
ister study. Research included in the literature 
review consists of international, empirical 
studies (n = 24) published from 2002 to 2017, 
that describe the attitudes of nursing staff 
towards coercive measures. The questionnaire 
surveyed psychiatric nursing managers’ (n = 
90) attitudes towards coercive measures with 
Attitude to Containment Measures Question-
naire. The questionnaire was sent to all nursing 
managers working in psychiatric specialized 
inpatient care or in government forensic psy-
chiatric hospitals. The register data concerning 
the use of coercive measures in 2017 were col-
lected from all psychiatric specialized inpatient 
care wards and government forensic psychi-
atric hospital wards (n = 140). The association 
between the attitudes and the use of coercive 
measures were investigated among the nursing 
managers (n = 70) that worked in wards where 
coercive measures were used.

This study demonstrated that nursing staff 
hold a quite positive attitude towards coercive 
measures, but the attitudes seem to have sifted 
to slightly more negative over time. There is 
variation in the attitudes of nursing manag-
ers, and their positive attitude towards the 
most restrictive measures is related to heavier 
use of coercive measures in the ward. The most 
commonly used coercive measure in Finland in 
2017 was seclusion (4 006 times) and the sec-
ond most used measure was involuntary medi-
cation (2 187 times). Mechanical restraint was 
used 2 113 times, and physical restraint 1 064 
times. There is inadequacy especially in the 
statistics concerning involuntary medication.

This dissertation provided information 
that can be utilized in the reduction of coer-
cive measures. Based on these results, the atti-
tudes of nursing managers matter, and atti-
tudes should be taken into account more in the 
future. In addition, research concerning the use 
of coercive measures on ward-level is impor-
tant also in the future.

Keywords: Psychiatric care, coercive  
measures, attitudes, nursing, management
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Liite 1. Tässä tutkimuksessa käsitellyt pakkotoimet ja hallintamenetelmät sekä niiden määritelmät.

Pakkotoimi/hallintamenetelmä

Tarvittava lääkitys

Kiinnipito

Tehostettu seuranta

Eristäminen

Aikalisä

Tahdonvastainen lääkitys

Tehostettu psykiatrinen hoito

Sitominen

Vierihoito

Verkkosänky

Seinätön eristys

Määritelmä

Säännöllisen lääkityksen lisäksi annettava 
lääkitys, jonka potilas ottaa vapaaehtoisesti 
(Bowers ym. 2004)

Potilaan pitäminen kiinni siten, että potilas ei 
pääse liikkumaan (Steinert, Lepping 2009)

Potilaan tarkkailu tavallista tiiviimmin, vointia 
arvioidaan säännöllisin väliajoin ja tehostetusti. 
Nimetty työntekijä vastaa tarkkailusta. (Bowers 
ym. 2004)

Potilaan eristäminen lukittuun huoneeseen, 
jossa ei ole muita potilaita (APNA 2014)

Potilaan ohjaaminen pysymään omassa 
huoneessaan tai jollakin tietyllä alueella tietyn 
ajan. Ovi ei ole lukittuna. (Bowers ym. 2004)

Ilman potilaan suostumusta annettava lääkitys 
(Steinert, Lepping 2009). ACMQ-mittarissa 
viitataan pelkästään injektiomuodossa 
annettavaan lääkitykseen, joka annetaan ilman 
potilaan suostumusta. (Bowers ym. 2004)

Potilaan siirtäminen sellaiselle osastolle, jossa 
häntä voidaan seurata tehostetummin (Bowers 
ym. 2004)

Potilaan sitominen erityisillä välineillä, kuten 
vöillä, liikkumisen rajoittamiseksi (Steinert, 
Lepping 2009, Bowers ym. 2004)

Potilasta tarkkaillaan jatkuvasti siten, että 
potilas on tarkkailusta vastaavan työntekijän 
näköpiirissä tai välittömässä läheisyydessä 
(Bowers ym. 2004)

Sänky, joka on suljettu lukituin verkoin (Bowers 
ym. 2004)

Potilaan eristäminen lukitulle alueelle kuitenkin 
siten, että potilas ei jää yksin (Bowers ym. 
2004)
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