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 O sana menossa olevaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusta val-
mistellaan myös terveydenhuollon 
palvelujen monikanavaisen rahoi-

tuksen purkamista. Tässä yhteydessä on tar-
kasteltu lääkkeiden kaksikanavaista rahoitusta 
ja pohdittu vaihtoehtoa, jossa hyvinvointialu-
eet vastaisivat paitsi julkisessa terveydenhuol-
lossa käytettyjen lääkkeiden rahoituksesta 
myös avohoidon lääkkeistä. 

Sote-uudistuksen suunnittelun alkuvai-
heessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
arvioi lääkkeiden kaksikanavaisen rahoituksen 
etuja ja haittoja (Pekurinen ym. 2011). Avohoi-
don lääkkeiden sairausvakuutusrahoituksen 
eduksi katsottiin, että se mahdollistaa käyt-
tötarkoitukseen sidotun, vakaan kansallisen 
rahoituksen, jonka ansiosta kunnat välttyvät 
kalliiden lääkkeiden aiheuttamalta kustannus-
ten satunnaisvaihtelulta. Kansallinen korvaus-
järjestelmä takaa myös yhdenvertaisen kohte-
lun potilaille asuinpaikasta riippumatta. Eduksi 

katsottiin lisäksi korvausjärjestelmän selkeät 
priorisoinnin ja päätöksenteon periaatteet. 

Kaksikanavaisuuden ongelma on tunne-
tusti osaoptimoinnin mahdollisuus, mikä voi 
johtaa yhteiskunnan kannalta epärationaali-
siin hoitovalintoihin. Potilaalle voidaan esi-
merkiksi valita lääkehoito, joka on edullinen 
omalle yksikölle, mutta kokonaistaloudelli-
sesti kallis. Kaksikanavaisuuden on myös kat-
sottu monimutkaistavan järjestelmää ja jois-
sain tilanteissa estävän potilaan hyvää hoitoa. 
Viime aikoina keskusteluun ovat nousseet avo-
hoidossa käytettävät yksilölliset, pienten poti-
lasryhmien hoidot ja hoidot, jotka koostuvat 
sekä sairaalassa annosteltavista että potilaan 
kotona ottamista lääkkeistä. Ongelmallisiksi 
näissä tilanteissa on katsottu erityisesti avo-
hoidossa käytettyjen lääkkeiden korvattavuu-
den rajoitukset tai korvattavuuden puuttumi-
nen. (mm. Mossialos ja Srivastava 2008, Peku-
rinen ym. 2011, Sosiaali- ja terveysministeriö 
2019) 
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Hyvinvointialueille avohoidon 
lääkkeiden osittainen rahoitusvastuu?
Viime syksynä toiminut parlamentaarinen 
ryhmä julkaisi marraskuussa kannanottonsa 
monikanavarahoituksen purkamisesta (Moni-
kanavarahoituksen purkamisen parlamentaa-
risen työryhmän loppuraportti 2021). Kannan-
otto koski Kelan sairaanhoitovakuutuksesta 
rahoitettuja etuuksia, joihin myös lääkekor-
vaukset kuuluvat. Sairaanhoitovakuutuksen 
rahoituksesta 33 % koostuu vakuutettujen 
maksamista sairaanhoitomaksuista ja 67 % 
valtion rahoituksesta. Parlamentaarisen ryh-
män mukaan lääkkeiden rahoituksessa tulisi 
selvittää mallia, jossa valtion rahoitusosuus, 
67 %, siirtyisi hyvinvointialueille. Tällä osuu-
della ne vastaisivat alueensa asukkaiden lää-
kekorvauksista. 

Rahoitusmuutoksen lisäksi parlamentaa-
risen ryhmän mukaan tulisi selvittää avo- ja 
laitoshoidon rajapintatilanteita. Ryhmä esitti 
myös, että lääkekorvausjärjestelmän tulisi jat-
kossakin olla kansallinen ja että lääkkeet tulisi 
korvata samoin periaattein olipa ne määrätty 
julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. 

Muutos vaatii huolellista  
valmistelua
Parlamentaarisella ryhmällä oli käytettävis-
sään virkamiehistä koostuneiden valmiste-
luryhmien arviot erilaisten rahoitusmallien 
vaikutuksista (Monikanavarahoituksen pur-
kamisen valmistelun virkamiesselvitys 2021). 
Lääkekorvauksia pohtinut valmisteluryhmä 
oli saanut tarkasteltavakseen kaksi erilaista 
mallia. Toisessa valtion rahoitusosuus siir-
tyisi hyvinvointialueille ja muuten lääkekor-
vausjärjestelmä säilyisi ennallaan. Tätä mallia 
parlamentaarinen ryhmä ehdotti jatkoselvityk-
seen. Toisessa mallissa nykyinen lääkekorva-
usjärjestelmä lakkautettaisiin ja hyvinvointi-
alueille siirtyisi avohoidon lääkkeistä sekä jär-
jestämisvastuu että rahoitusvastuu. Valmiste-
luryhmä tarkasteli myös kolmatta mallia, joka 
oli näiden yhdistelmä. 

Lääkkeiden kaksikanavaisen rahoituksen 
purkamisesta ei ole aiemmin tehty tarkempia 
virkamies- tai työryhmäselvityksiä eikä käy-
tettävissä ole myöskään tutkimustietoa, johon 
tässä arvioinnin vaiheessa olisi voinut nojau-

tua. Valmisteluryhmä pystyikin pohdiskele-
maan eri mallien vaikutuksia vain karkealla 
tasolla. 

Hyvinvointialueiden valtiolta saama rahoi-
tus on yleiskatteellinen ja niin olisi myös lääke-
korvauksiin saatu rahoitus. Sitä ei siis olisi kor-
vamerkitty lääkekorvauksiin. Valmisteluryhmä 
arvioi, että vaikka hyvinvointialueet vastaisi-
vat lääkekorvauksista vain valtion osuuden 
verran, olisi lääkehoito kuitenkin nykyistä 
paremmin samalla viivalla muiden hoitovaih-
toehtojen kanssa. Tällöin syntyisi todennäköi-
sesti vähemmän tilanteita, joissa osaoptimointi 
ohjaisi hoitovalintoja.

Selvää on, että lääkekorvausten osittai-
nenkin rahoitusmuutos edellyttäisi muutok-
sia säädöksiin, jotka koskevat lääkekorvaus-
järjestelmää ja hyvinvointialueiden rahoitusta, 
mutta todennäköisesti muutostarpeet koski-
sivat lääkealan lainsäädäntöä laajemminkin. 
Välttämättömien muutosten lisäksi rahoitus-
muutos todennäköisesti lisäisi tarvetta esimer-
kiksi yhtenäistää prosesseja, joilla lääkkeitä 
otetaan korvausjärjestelmään tai terveyden-
huollon palveluvalikoimaan. Tietojärjestelmiä 
rakennettaessa tulisi myös muistaa työkalut, 
joita hyvinvointialueet tarvitsevat voidakseen 
seurata ja tarvittaessa ohjata alueensa lääk-
keenmääräämiskäytäntöä. 

Valmisteluryhmä tuo raportissaan esille, 
että vuosittain lääkkeisiin käytetään noin 3,5 
miljardia euroa ja sairausvakuutuksesta korva-
taan lähes 55 miljoonaa lääkeostoa. Lääkkeiden 
käytön yleisyyden, lääkkeistä koituvien suurien 
kustannusten ja monien toimijoiden vuoksi 
valmisteluryhmän mukaan rahoitusjärjestel-
män muutokset tulee tehdä huolellisesti val-
mistellen. Lyhyellä aikavälillä rahoitusmuu-
tosta ei voida tehdä. 

Lääkepoliittisia päätöksiä tehtäessä on 
ennakkoarvioinnissa varsin usein pystytty 
Suomessa hyödyntämään tutkimuksella tuo-
tettua tietoa ja tutkimushankkeissa on myös 
arvioitu tavoitteiden saavuttamista. Rahoi-
tusmuutoksen valmistelussa on tarkastel-
tavana lukuisa määrä monen tasoisia ja toi-
siinsa liittyviä yksityiskohtia. Miten alueiden 
rahoitus määräytyisi, miten se hallinnoitai-
siin, mitkä olisivat alueiden vastuut, millaisia 
tietojärjestelmiä tarvittaisiin ja miten lääkkei-
den määräämistä ohjattaisiin, joitakin luetel-

lakseni. Tietotarpeet ovat vielä jäsentymättä, 
mutta on selvää, että valmistelutyössä on tar-
vetta laadukkaalle ja osuvalle lääkepoliittiselle 
tutkimustiedolle. Puhumattakaan mahdollisen 
uudistuksen jälkeisestä ajasta, jolloin vaiku-
tusten arviointi on ajankohtaista.   

Jaana Martikainen
FaT, dosentti, yliproviisori
Lääkkeiden hintalautakunta 
jaana.martikainen@gov.fi

mailto:jaana.martikainen@gov.fi
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Tiivistelmä

Johdanto: Suomessa hoitokotien lääkehuollosta ja puutteellisesta lääkitysturvallisuudesta on 
viimeisen parin vuoden aikana käyty runsasta keskustelua, mikä on lisännyt erityisesti suurten 
hoivayritysten kiinnostusta tehdä yhteistyötä apteekkien kanssa. Tutkimuksissa on havaittu, että 
lääkityspoikkeamat ovat yleisiä ja niitä esiintyy kaikissa lääkehoitoprosessin vaiheissa. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on kuvata yhden palvelukodin lääkehuollon nykytilaa ja sitä, kuinka 
farmasian ammattilaiset voisivat olla mukana kehittämässä hoitokotien lääkehuoltoa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimukseen osallistui tehostettua palveluasumista tarjoava palve-
lukoti, ja tutkimuksessa havainnoitiin kaikkia lääkehoitoprosessiin osallistuneita lähihoitajia 
ja sairaanhoitajia sekä palvelukodilla kiertävää lääkäriä. Tarvittaessa tutkija tarkensi havainto-
jaan kyselemällä tutkittavilta henkilöiltä tarkentavia kysymyksiä havainnointien aikana. Aineisto 
koostui havainnointien aikana tehdyistä muistiinpanoista sekä palvelukodin lääkehoitosuunni-
telmasta. Aineistolle tehtiin deduktiivinen sisällönanalyysi.

Tulokset: Palvelukodin lääkehoitoprosessiin kuului useita vaiheita ja siihen osallistui useita hoi-
tajia. Hoitajien tehtävänä oli muun muassa hoitaa asukkaiden lääkkeiden tilaaminen, asianmu-
kainen säilyttäminen, jakaminen ja antaminen. Lisäksi heidän tehtävänään oli seurata ja doku-
mentoida lääkehoidon vaikutuksia. Tehtävien ohjeistukset oli kirjattu palvelukodin lääkehoito-
suunnitelmaan. Havainnointien aikana lääkehoitoprosessissa esiintyi poikkeavia vaiheita, kun 
lääkkeet loppuivat kesken lääkkeenjaon ja keskeneräiseksi jääneitä dosetteja jouduttiin täyden-
tämään muiden prosessin vaiheiden yhteydessä. Lisäksi jokaiseen prosessin vaiheeseen liittyi 
kehittämistarpeita. Lääkityspoikkeamien dokumentointi oli puutteellista, minkä seurauksena 
lääkehoitoprosessin kokonaisuutta oli vaikea hallita. Apteekin rooli lääkehoitoprosessissa oli 
lähinnä vastaanottaa lääketilauksia ja toimittaa lääkkeitä.

Johtopäätökset: Tutkimuksessa tunnistettiin useita lääkehoitoprosessiin liittyviä kehittämis-
tarpeita. Lisäksi havaittiin, että hoitokodit hyötyisivät farmasian ammattilaisten asiantunte-
muksesta.

Avainsanat: hoitokodit, lääkehuolto, apteekit, yhteistyö, lääkitysturvallisuus
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ydessä järjestettiin raportointi, jolloin kotiin 
lähtevät hoitajat raportoivat työvuoroon tule-
ville hoitajille, mitä olivat työvuoronsa aikana 
tehneet ja oliko asukkaiden hoidoissa, myös 
lääkehoidoissa, jotain huomioitavaa. Lisäksi 
aamuraportissa yöhoitaja raportoi mahdolli-
sista yön aikana annetuista lääkkeistä, kuten 
kipulääkkeistä.

Tutkimusmenetelmä ja  
aineiston keruu
Tietoa haluttiin kerätä mahdollisimman avoi-
mesti, joten tutkimusmenetelmäksi valittiin 
puolistrukturoitu havainnointi (Saaranen-
Kauppinen ja Puusniekka 2020). Havainnoin-
nilla saadaan suoraa ja monipuolista tietoa 
ihmisten toiminnasta, sillä se tapahtuu tut-
kittavien henkilöiden jokapäiväisessä työym-
päristössä. Havainnointi oli ei-osallistuvaa, 
eli tutkija toimi ulkopuolisena tarkkailijana. 
Apuna käytettiin havainnointirunkoa (liite 1), 
joka oli laadittu lääkitysturvallisuusnäkökul-
masta käyttäen apuna Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen vuonna 2016 julkaisemaa Turval-
linen lääkehoito -opasta. Havainnointirungon 
toimivuutta esitestattiin kahden päivän ajan. 
Havainnointirunkoon ei tehty muutoksia tes-
tauksen jälkeen. Tutkija myös tarkensi havain-
tojaan kyselemällä tutkittavilta henkilöiltä tar-
kentavia kysymyksiä heidän toimintatavois-
taan havainnointien aikana.

Aineisto koostui havainnointien aikana 
käsintehdyistä muistiinpanoista, ja sitä kerät-
tiin maaliskuun 2020 aikana yhteensä neljänä 
eri arkipäivänä kahden peräkkäisen viikon ajan. 
Havainnoinnit suoritettiin aamuvuoroilla kello 
07–15 välisenä aikana. Muina aikoina havain-
nointeja ei ollut mahdollista järjestää. Muis-
tiinpanot kirjattiin havainnointien aikana vih-
koon ja kirjoitettiin tietokoneella puhtaaksi 
havainnointien jälkeen. Muistiinpanovihkoa 
säilytettiin erillisessä kansiossa ja sen sisältö 
tuhottiin havainnointien jälkeen. Tutkimuk-
sessa hyödynnettiin myös palvelukodin lää-
kehoitosuunnitelmaa. Ennen havainnointeja 
lääkehoitosuunnitelman sisältö taulukoitiin 
(liite 2) ja havainnointien jälkeen ohjeita ver-
rattiin havainnoituun käytännön toimintaan.

Lääkehoitoprosessin vaiheita havainnoi-
tiin kaikilla kolmella osastolla niin, että saa-
tiin kattava kokonaiskuva palvelukodin lää-

kehoitoon ja -huoltoon liittyvästä toimin-
nasta (Taulukko 1). Lääkkeiden käyttökuntoon 
saattamista ei havainnoitu yhdellä osastolla, 
sillä sitä ei havainnointien aikana sillä osas-
tolla tehty. Muuten lääkehoitoprosessi havain-
noitiin kokonaisuudessaan jokaisella osastolla.

Aineiston käsittely ja analysointi
Aineistolle tehtiin deduktiivinen sisällönana-
lyysi. Deduktiivinen sisällönanalyysi on teoria-
lähtöistä tekstianalyysia, jossa tekstimuotoista 
aineistoa tarkastellaan eritellen ja tiivistäen 
sekä yhtäläisyyksiä ja eroja etsien (Saaranen-
Kauppinen ja Puusniekka 2020). Aineistoa tii-
vistettiin teemoittain lääkehoitoprosessin vai-
heiden mukaisesti. Lisäksi osastojen toiminta-
tapoja vertailtiin keskenään.

Tutkimusetiikka ja tutkimusluvat
Tutkimusta varten saatiin lupa sekä kunnan 
sosiaali- ja terveyspalvelujohtajalta että pal-
velukodin osastonhoitajalta. Tutkimuseettisen 
toimikunnan lupaa ei tarvittu, sillä asukkaista 
ja henkilökunnasta ei kerätty yksilöityä arka-
luontoista tietoa.

Kun palvelukotia pyydettiin mukaan tut-
kimukseen, osastonhoitajalle lähetettiin saa-
tekirje, jossa tutkimuksen tarkoitus kerrottiin 
mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tutkimuk-
seen liittyvistä käytännöistä sovittiin ennen 
havainnointeja yhteisessä palaverissa osas-
tonhoitajien kanssa. Osastonhoitaja informoi 
henkilökuntaa tutkijan tulosta palvelukodille. 
Lisäksi jokaisen havainnointikerran aluksi tut-
kija esitteli itsensä tutkittaville henkilöille ja 
kysyi luvan heidän toimintansa havainnointiin. 
Tutkija kirjasi muistiinpanonsa niin, ettei tut-
kittavia henkilöitä voitu tunnistaa aineistosta.

Tulokset
Palvelukodin lääkehuolto ja  
lääkehoitoprosessi
Palvelukodin lääkehoitosuunnitelman mukaan 
asukkaiden lääkehuolto oli hoitohenkilökun-
nan perustyötä, jonka vastuuhenkilönä toimi 
kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri. 
Hoitohenkilökunnan tehtävänä oli asukkaiden 
lääkkeiden tilaaminen apteekista, lääkkeiden 
asianmukaisesta säilytyksestä, hävittämisestä 
ja jakamisesta huolehtiminen sekä lääkkeiden 

Johdanto

Suomessa lähes joka viides potilas altistuu lää-
kehaitalle sairaalahoidon aikana (Laatikainen 
2020). Arviolta 30–50 prosenttia lääkehaitoista 
johtuu lääkehoidon prosessissa esiintyvistä 
lääkityspoikkeamista ja olisi ennaltaehkäis-
tävissä. Yleisimmin raportoidut lääkityspoik-
keamat ovat liittyneet lääkkeiden annosteluun 
ja jakamiseen. Lääkitysturvallisuus voi kuiten-
kin vaarantua missä tahansa lääkehoitoproses-
sin vaiheessa (Laukkanen ja Ruokoniemi 2021). 
Lääkityspoikkeamat voivat aiheuttaa vakavia-
kin haittavaikutuksia, ja lisäksi ne kuormitta-
vat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä 
taloudellisia haasteita yhteiskunnassa (Laati-
kainen 2020). Isossa-Britanniassa on arvioitu, 
että lääkityspoikkeamat aiheuttavat vuosittain 
yli sadan miljoonan euron kustannukset terve-
ydenhuollolle (Elliott ym. 2021).

Suomessa on viime vuosina havaittu, että 
myös hoitokodeissa ja kotihoidossa lääke-
huoltoon liittyvät toimintatavat voivat altis-
taa vaaratapahtumille (Laine ym. 2018, Kuut-
tila ym. 2021, Neulaniemi ym. 2021). Saman-
suuntaisia havaintoja on tehty myös kansain-
välisesti (Barber ym. 2009, Berland ja Bentsen 
2017, Bengtsson ym. 2021). Isossa-Britanni-
assa havaittiin, että lähes 70 % hoitokodin 
asukkaista oli kokenut vähintään yhden lääki-
tyspoikkeaman (Barber 2009). Ruotsissa taas 
havaittiin, että hoitajilta puuttui usein työka-
luja lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen 
(Bengtsson ym. 2021).

Suomessa uutisoitiin vuonna 2019 lukui-
sista yksityisissä hoitokodeissa esiintyneistä 
epäkohdista, jotka johtivat joidenkin hoitoko-
tien toiminnan lopettamiseen tai keskeyttämi-
seen (Korte 2019, Mäntymaa ym. 2019, Nuotio 
2019). Lääkehuollon epäkohdat liittyivät muun 
muassa lääkkeenjakoon, lääkkeiden säilytyk-
seen ja lääkehoitosuunnitelmien laatimiseen. 
Tämä mediakohu lisäsi erityisesti suurten hoi-
vayritysten kiinnostusta yhteistyöhön apteek-
kien kanssa (Elo 2019). Apteekin rooli hoitoko-
tien asukkaiden lääkehoidon toteuttamisessa 
kasvaakin jatkuvasti, sillä väestön ikääntyessä 
uusia tuen tarpeessa olevia asiakkaita ohjataan 
yhä enemmän kotihoidon ja tehostetun palve-
luasumisen asiakkaiksi (Bonsdorff-Nikander ja 
Salminen 2013). 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 
2016 ohjausryhmän toteuttamaan pääminis-
teri Sipilän hallituksen hallitusohjelman linja-
usta rationaalisen lääkehoidon toteutumisesta 
(Hämeen-Anttila ym. 2018). Rationaalisen lää-
kehoidon toimeenpano-ohjelmassa nostet-
tiin esiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluyksiköiden lääkehoidon ja lääkehuol-
lon kokonaisuuden tulisi olla moniammatil-
lisesti toteutettua ja yksiköiden tulisi varmis-
taa säännöllisesti lääkehoitoprosessin turval-
lisuus. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös 
esittänyt, että eri toimintayksiköiden lääke-
hoitoprosesseista ja apteekkien mahdollisuuk-
sista edistää rationaalista lääkehoitoa tarvitaan 
lisää tutkimukseen pohjautuvaa tietoa (Airak-
sinen ym. 2018). Tässä tutkimuksessa kuvataan 
yhden tehostettua palveluasumista tarjoavan 
palvelukodin lääkehoitoprosessia ja siihen liit-
tyviä kehittämistarpeita ja sitä, kuinka farma-
sian ammattilaiset voisivat olla mukana kehit-
tämässä hoitokotien lääkehuoltoa.

Aineisto ja  
menetelmät
Tutkimuspaikka ja osallistujat
Tutkimukseen osallistui kunnallinen tehos-
tettua palveluasumista tarjoava palvelukoti ja 
kaikki palvelukodin lääkehoitoprosessiin osal-
listuvat työntekijät: lähihoitajat, sairaanhoi-
tajat ja kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden 
lääkäri. Palvelukodissa oli yhteensä 60 asun-
toa kolmella eri osastolla, ja sen asukkaat oli-
vat ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia 
vanhuksia. Asukkailla oli käytössä omat hen-
kilökohtaiset lääkkeet, jotka tilattiin apteekista 
lääkkeen nimellä. Apteekilla oli oikeus tarvitta-
essa vaihtaa tilatut lääkkeet halvempaan rin-
nakkaisvalmisteeseen, mikäli lääkäri ei ollut 
sitä kieltänyt.

Jokaisella osastolla työskenteli yksi sai-
raanhoitaja ja useita lähihoitajia. Aamuvuo-
rossa työskenteli yhteensä neljä hoitajaa, ilta-
vuorossa kaksi ja yövuorossa yksi hoitaja. Kun-
nan hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri kävi 
palvelukodilla säännöllisesti joka tiistai ja vie-
raili jokaisella osastolla tunnin kerrallaan.

Päivän aikana oli kolme vuoronvaihtoa, jol-
loin työntekijät vaihtuivat: kello 7.00, 14.00 ja 
21.00. Aamulla ja päivällä vuoronvaihdon yhte-
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Taulukko 1. Havainnoidut lääkehoitoprosessin vaiheet palvelukodin osastoilla 1–3.

Lääkkeen 
määrääminen

Lääkkeiden 
tilaaminen

Lääkkeiden 
vastaanottaminen

Lääkkeiden 
säilyttäminen

Lääkkeen jako

Käyttökuntoon 
saattaminen

Lääkkeen anto

Dokumentointi

Lääkehoidon 
seuranta

Lääkejätteen 
hävitys

Osasto 1

x
Lääkehoidon seurannan 
yhteydessä

x
Sekä lääkkeenjaon että 
lääkkeen määräämisen 
yhteydessä

x

x

x

x

x
Sekä aamulla kello 08 että 
päivällä kello 12

x
Muiden vaiheiden yhteydessä 
sekä vuoron päätteeksi tehtävä 
dokumentointi

x
Hoitajan työtä 
seuratessa

x

Osasto 2

x
Lääkärinkierrolla

x
Sekä lääkkeenjaon että 
lääkkeen määräämisen 
yhteydessä

x

x

x

-

x
Aamulla kello 08

x
Muiden vaiheiden 
yhteydessä

x
Lääkärinkierron 
yhteydessä

x

Osasto 3

x
Lääkärinkierrolla

x
Lääkkeenjaon 
yhteydessä

x

x

x

x

x
Sekä aamulla kello 08 
että päivällä kello 12

x
Muiden vaiheiden 
yhteydessä sekä vuoron 
päätteeksi tehtävä 
dokumentointi

x
Hoitajan työtä 
seuratessa

x

antaminen. Lisäksi tehtävänä oli seurata ja 
arvioida lääkehoitojen vaikutuksia, dokumen-
toida toteutettua lääkehoitoa sekä huolehtia 
reseptien voimassaolosta. Tehtävien ohjeistus 
oli kirjattu lääkehoitosuunnitelmaan. Lisäksi 
hoitajilla oli käytössään tarkentavia lisäohjeita 
lääkkeiden tilaamista, jakamista ja antamista 
sekä dosettien kaksoistarkastusta varten.

Lääkehuolto painottui kello 07–16 väli-
selle ajalle (Kuva 1). Lääkehuollon eri toimin-
not lukuun ottamatta lääkkeiden tilaamista ja 
määräämistä sekä lääkejätteen hävittämistä oli 
sidottu eri kellonaikoihin. Lääkkeiden tilaami-

nen painottui lääkkeenjaon yhteyteen ja lääk-
keen määrääminen taas lääkärinkierrolle. Kui-
tenkin näitä tehtiin muinakin aikoina pitkin 
päivää. Lääkejätteitä hävitettiin, kun lääkejä-
tettä oli kertynyt tarpeeksi.

Palvelukodin lääkehoitoprosessiin kuului 
useita eri vaiheita (Kuva 2), ja siihen osallis-
tui useita eri hoitajia. Prosessissa esiintyi myös 
poikkeavia vaiheita, koska lääkkeitä unohdet-
tiin usein tilata riittävän ajoissa ja lääkkeet 
loppuivat kesken lääkkeenjaon. Siksi doset-
teja täytettiin myös lääkkeitä vastaanotetta-
essa. Joskus keskeneräiset dosetit jäivät kui-

Kuva 1. Palvelukodin lääkehuollon toiminta suhteessa vuorokaudenaikoihin. Lääkkeiden 
tilaamista ja määräämistä ei ollut sidottu kellonaikoihin, vaan niitä tehtiin pitkin päivää.

Kuva 2. Palvelukodin havainnoitu lääkehoitoprosessi ja sen vaiheet. Tavanomaisesta prosessista  
(siniset nuolet) poikettiin, kun lääkkeenjaossa keskeneräisiksi jääneitä dosetteja jouduttiin  
täyttämään muiden prosessin vaiheiden yhteydessä (oranssit nuolet) puutteellisen lääkevaraston  
takia. Lääkejätteen hävitystä ei ollut sidottu muihin prosessin vaiheisiin.

Lääkkeenjako lääkelaseihin ja 
tarvittaessa yölääkkeiden anto

Vuoronvaihto ja  
tarvittaessa raportointi

Iltalääkkeiden anto

Vuoronvaihto ja raportointi

Aamulääkkeen anto

Lääkärin kierto (vain ti)

Lääkkeenjako dosetteihin

Keskipäivän lääkkeiden anto

Lääkkeiden vastaanottaminen
(vain ma ja to)

Päivälääkkeiden anto

Vuoronvaihto ja raportointi

Dosettien kaksoistarkastus

Iltapäivälääkkeiden anto

Yö 
klo 21–07

Aamu 
klo 07–12

Ilta
klo 18–21

Päivä
klo 12–15

Iltapäivä
klo 15–18

Lääkkeen 
määrääminen ja 
dokumentointi

Lääkkeen  
tilaaminen + 

dokumentointi

Lääkkeiden  
vastaan- 

ottaminen

Käyttökuntoon 
saattaminen

Lääkkeenjako ja 
kaksoistarkastus + 

dokumentointi

Lääkkeiden 
säilyttäminen

Lääkkeiden 
antaminen

Lääkehoidon 
seuranta + 

dokumentointi

Lääkejätteen  
hävitys
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Lääkehoito- 
prosessin vaihe

Lääkkeen 
määrääminen

Lääkkeiden 
tilaaminen

Lääkehoitosuunnitel-
massa esitetyt ohjeet

Lääkäri arvioi 
lääkehoidon tarpeen, 
antaa lääkemääräyksen 
ja kirjaa tiedot 
potilastietojärjestelmään.

Hoitajat kirjaavat 
muutokset 
potilastietojärjestelmään 
ja raportoivat niistä muille 
työntekijöille.

Hoitohenkilökunta tai 
lääkäri kertoo asukkaalle 
ja omaisille lääkkeen 
aloittamisesta tai 
lääkitysmuutoksista.

Lääkärin ja 
sairaanhoitajan vastuulla 
on päivittää lääkelistaa 
potilastietojärjestelmään. 
Lääkelistat tarkistetaan 
ja päivitetään aina 
lääkitysmuutosten 
yhteydessä, kuitenkin 
vähintään puolen vuoden 
välein.

Lääkkeet tilataan 
apteekista sähköisellä 
Easymedi-
tilausjärjestelmällä.

Havainnoidut käytännön 
toimintatavat

Lääkäri määräsi lääkkeitä 
sekä lääkärinkiertojen 
aikana että puhelimitse 
sairaanhoitajien 
konsultoidessa lääkäriä 
akuuteissa asioissa.

Ennen lääkkeen määräämistä 
lääkehoidon tarve arvioitiin 
potilastietojärjestelmään 
tehtyjen merkintöjen 
ja sairaanhoitajan 
konsultoinnin mukaan.

Sairaanhoitajat kirjasivat 
lääkärinkiertojen aikana 
tehdyt päätökset 
(lääkitysmuutokset, 
uudet lääkemääräykset 
ja jatkoseurannat) 
Lääkärinkierrot-kansioon 
kaikkien hoitajien 
nähtäväksi. Lisäksi sekä 
sairaanhoitajat että lääkäri 
tekivät omat kirjauksensa 
potilastietojärjestelmään.

Lääkemuutosten ja uusien 
lääkemääräysten yhteydessä 
sairaanhoitajat päivittivät 
lääkelistat ja valmiiksi jaetut 
dosetit.

Lääkkeet tilattiin pääasiassa 
lääkkeen määräämisen ja 
lääkkeenjaon yhteydessä 
Easymedi-järjestelmällä.

Jos lääkkeenjaon aikana 
havaittiin, ettei jaettavaa 
lääkettä jää varastoon 
riittävästi seuraavaa 
lääkkeenjakoa varten, 
laitettiin lääke tilaukseen.

Akuuteissa tilanteissa 
lääkkeet tilattiin apteekista 
puhelimitse.

Taulukko 2. Palvelukodin lääkehoitoprosessin vaiheet ja niihin liittyvä ohjeistus,  
havainnoitu käytäntö ja kehittämistarpeet.

Havaitut  
kehittämistarpeet

Lääkemuutoksista tai 
uusista lääkemääräyksistä 
ei informoitu asukkaita.

Lääkelistojen 
päivittäminen oli 
puutteellista, mikä 
aiheutti haasteita 
lääkkeenjaon aikana.

Dokumentointi 
kokonaisuudessaan 
puutteellista.

Lääkehoitosuunnitelman 
ohjeistus puutteellista.

Toimintatavoissa 
kehitettävää, sillä 
lääkkeitä unohdettiin 
usein tilata. Tämä aiheutti 
ongelmia lääkkeenjaossa.

Lääkehoito- 
prosessin vaihe

Lääkkeiden 
vastaanottaminen

Lääkkeiden 
säilyttäminen

Lääkehoitosuunnitel-
massa esitetyt ohjeet

Apteekki toimittaa 
lääkkeet palvelukodille 
kaksi kertaa viikossa, 
maanantaisin ja torstaisin.

Henkilökunta 
voi tarvittaessa 
hakea kiireellisesti 
tarvittavat lääkkeet, 
kuten kuurilääkkeet, 
apteekista, jolloin 
heidän on todistettava 
henkilöllisyytensä.

Lääkkeitä säilytetään 
osastojen omissa 
lääkehuoneissa, lukituissa 
kaapeissa.

Viileässä säilytettävät 
lääkkeet säilytetään 
jääkaapissa.

Käytössä olevat 
dosetit säilytetään 
lääkevaunujen päällä 
olevissa suljettavissa 
muovilaatikoissa.

Huumeita säilytetään 
lääkehuoneiden lukituissa 
N-lääkekaapeissa.

Lääkevaunut ovat esillä 
ruokailuaikoina tai muina 
lääkkeiden antoaikoina, 
muuten niitä säilytetään 
lukitussa tilassa.

Havainnoidut käytännön 
toimintatavat

Apteekki toimitti lääkkeet 
palvelukodille kaksi kertaa 
viikossa läpinäkymättömissä 
osastojen mukaan nimetyissä 
kasseissa.

Lääkkeet toimitettiin 
ensimmäisen osaston 
kansliaan, josta muiden 
osastojen hoitajat hakivat 
osastojensa lääkkeet. 
Kylmäsäilytyksen vaativat 
lääkkeet toimitettiin 
ja siirrettiin erillisissä 
muovipusseissa ensimmäisen 
osaston lääkehuoneen 
jääkaappiin.

Akuuteissa tilanteissa 
hoitajat hakivat lääkkeitä itse 
apteekista.

Lääkkeiden 
vastaanottamisen 
yhteydessä täytettiin 
lääkkeenjaossa 
keskeneräisiksi jääneet 
dosetit.

Lääkkeitä säilytettiin 
lukollisissa lääkehuoneissa 
asukkaiden mukaan 
nimetyillä lääkehyllyillä. 
Viileässä säilytettävät 
lääkkeet säilytettiin 
jääkaapissa.

Käytössä olevat dosetit 
säilytettiin lääkevaunuissa 
muovilaatikossa ja muut 
dosetit lääkehuoneiden 
kaapeissa.

Huumeita säilytettiin 
lääkehuoneiden lukollisissa 
kaapeissa. Huumekaapit, 
huumekaappien avaimet 
ja kaapit, joissa avaimia 
säilytettiin, oli nimetty tai 
merkitty keltaisella tarralla.

Käytössä olevat insuliinit 
säilytettiin lääkevaunujen 
alatasolla ja astmalääkkeet 
ja perusvoiteet asukkaiden 
omissa huoneissa.

Lääkevaunuja säilytettiin 
lukitussa tilassa lukuun 
ottamatta ruokailuaikoja, 
jolloin ne olivat esillä 
ruokailutilassa.

Havaitut  
kehittämistarpeet

Lääkehoitosuunnitelmassa 
ei tarkempia 
ohjeita lääkkeiden 
vastaanottamisesta. 
Ohjeita ei myöskään ole 
keskeneräisten dosettien 
täyttämisestä.

Käytännön toimintatavat 
koettiin toisinaan 
vaikeiksi. Apteekki ei 
välttämättä tuonut 
lääkkeitä tarpeeksi ajoissa 
ennen lääkkeenjakoa, 
mikä saattoi viivästyttää 
tai keskeyttää 
lääkkeenjaon.

Puutteellinen 
lämpötilaseuranta: 
lääkehuoneen lämpötilaa 
ei seurattu millään 
osastolla ja jääkaapin 
lämpötilaa seurattiin vain 
yhdellä osastolla.

Keskeneräisille doseteille 
ei ollut omaa erillistä 
säilytystilaa, joten niitä 
ei aina havaittu lääkkeitä 
vastaanotettaessa.

Lääkevaunut olivat usein 
ruokailutilassa ilman 
valvontaa.
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Lääkehoito- 
prosessin vaihe

Lääkkeenjako

Käyttökuntoon 
saattaminen

Lääkehoitosuunnitel-
massa esitetyt ohjeet

Lääkejääkaappien 
lämpötilaa seurataan 
säännöllisesti.

Sairaanhoitaja tai 
lääkeluvat omaava 
lähihoitaja jakaa lääkkeet 
viikoksi tai kahdeksi 
kerrallaan asukkaiden 
henkilökohtaisiin 
dosetteihin.

Liuokset, jauheet, laastarit 
ja huumeeksi luokiteltavat 
lääkkeet jaetaan 
erikseen lääkelaseihin 
vuorokaudeksi kerrallaan.

Erikseen jaetaan 
myös lääkkeet, jotka 
annostellaan asukkaalle 
tavanomaisuudesta 
poikkeaviin aikoihin.

Huumeeksi luokiteltavien 
lääkkeiden jaosta 
pidetään kirjanpitoa. 
Listoja säilytetään 
lääkehuoneissa niille 
tarkoitetuissa kansioissa.

Dosetit 
kaksoistarkastetaan.

Ei ohjeita 
lääkehoitosuunnitelmassa.

Havainnoidut käytännön 
toimintatavat

Lääkeluvan omaavat 
lähihoitajat jakoivat lääkkeet 
dosetteihin lääkehuoneissa 
kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lääkkeet, joita ei voitu jakaa 
dosetteihin (nesteet, jauheet, 
kipulaastarit, dispergoituvat 
tabletit) tai jotka annosteltiin 
tavanomaisuudesta 
poikkeaviin aikoihin 
(antibioottien 
iltapäiväannokset), jaettiin 
lääkelaseihin vuorokaudeksi 
kerrallaan yövuorojen aikana.

Huumeeksi luokiteltavien 
lääkkeiden jakaminen 
kirjattiin erillisiin 
kansioihin, joita säilytetiin 
lääkehuoneissa.

Joku muu kuin lääkkeet 
jakanut hoitaja 
kaksoistarkasti dosetit.

Lääkkeitä murskattiin 
kerran ruokailutilassa ja 
kerran asiakkaan huoneen 
tiskipöydällä.

Lääkkeet murskattiin 
huhmareen ja survimen 
avulla. Toisella kerralla 
välineet putsattiin 
murskaamisen jälkeen ja 
toisella kerralla ei.

Toisella kerralla hoitaja käytti 
käsineitä murskaamisen 
aikana, toisella kerralla eri 
hoitaja ei käyttänyt.

Havaitut  
kehittämistarpeet

Lääkkeenjakotilanne 
oli harvoin rauhallinen: 
hoitajat joutuivat 
vastaamaan puhelimeen 
tai muiden hoitajien 
kysymyksiin kesken jaon. 
Myös lääkehuoneen ovea 
pidettiin usein auki, joten 
kansliasta kuului paljon 
melua lääkehuoneeseen.

Lääkityspoikkeamien 
puutteellinen käsittely ja 
dokumentointi.

Lääkehoitosuunnitelma 
ei sisältänyt ohjeita 
käyttökuntoon 
saattamiselle, eivätkö 
toimintatavat olleet 
yhteneväiset.

Puutteellinen hygienia.

Sitä, saako lääkkeitä 
murskata, ei 
havainnointien aikana 
tarkistettu.

Lääkehoito- 
prosessin vaihe

Lääkkeiden 
antaminen

Lääkehoidon 
seuranta ja 
dokumentointi

Lääkehoitosuunnitel-
massa esitetyt ohjeet

Lääkkeet annetaan joko 
aterioiden yhteydessä tai 
muuna aikana.

Insuliinien, silmätippojen 
ja lääkevoiteiden 
antamisesta on erilliset 
ohjeet ja kirjanpito.

Lääkettä antavan 
hoitajan on 
varmistuttava lääkkeiden 
oikeellisuudesta ja 
lääkkeen ottamisen 
onnistumisesta.

Lääkäri suunnittelee 
lääkehoitoihin liittyvät 
seurantatutkimukset, ja 
hoitajat raportoivat niistä 
muille työntekijöille.

Hoitohenkilökunta 
seuraa ja arvioi 
jatkuvasti asukkaiden 
terveydentilaa, 
lääkehoitojen vaikutuksia 
ja kirjaa huomiot 
potilastietojärjestelmään.

Seurantaan kuuluu 
muun muassa 
kipujen, turvotusten, 
verenpaineen, 
painon ja lämmön 
seuranta, verikokeet ja 
vieritutkimukset.

Lääkäriä konsultoidaan 
tarvittaessa 
lääkärienkierroilla tai 
päivystysluontoisesti.

Erityisesti psyyke- ja 
käytösoirelääkkeiden ja 
vahvojen kipulääkkeiden 
vastetta, haittoja ja 
tarvetta arvioidaan 
säännöllisesti 3–6 
kuukauden välein.

Havainnoidut käytännön 
toimintatavat

Lääkkeitä annettiin 
pääasiassa viisi kertaa 
päivässä aterioiden 
yhteydessä.

Insuliinien ja huumeiden 
antamisesta pidettiin erillistä 
kirjanpitoa. Silmätippojen ja 
lääkevoiteiden antamista ei 
havainnoitu.

Hoitajat huolehtivat, että 
asukkaat ottivat lääkkeensä 
onnistuneesti.

Hoitajat seurasivat 
lääkehoitojen vaikutuksia 
lääkärin ohjeiden 
mukaan muun muassa 
verikokeilla ja mittauksilla 
(verenpaine, verensokeri). 
Tulokset dokumentoitiin 
erillisille lomakkeille ja 
potilastietojärjestelmään. 
Lisäksi asukkaiden vointia 
tarkkailtiin yleisesti.

Diabetesta sairastavien 
asukkaiden verensokeria 
mitattiin päivittäin ja 
tulosten mukaan arvioitiin 
ateriainsuliinin tarvetta.

Akuuteissa oireissa ja voinnin 
muutoksissa konsultoitiin 
lääkäriä puhelimitse.

Lääkäri seurasi asukkaiden 
vointia ja oireita pääasiassa 
hoitajien merkintöjen 
perusteella. Lääkärinkierroilla 
hän tapasi asukkaita vain, 
jos heillä oli akuutteja 
oireita, kuten turvotuksia tai 
infektoituneita haavoja.

Havaitut  
kehittämistarpeet

Sitä, saako lääkkeitä 
antaa ruoan yhteydessä, 
ei havainnointien aikana 
tarkistettu.

Puutteellinen 
dokumentointi.

Lääkityspoikkeamien 
puutteellinen käsittely ja 
dokumentointi.

Dokumentointi 
kokonaisuudessaan 
puutteellista.
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tenkin huomaamatta, mikä johti lääkkeiden 
puuttumiseen ja dosettien täydentämiseen 
myös lääkkeiden antamisen yhteydessä.

Palvelukodin lääkehoitoprosessiin liitty-
vissä käytännön toimintatavoissa havaittiin 
kehittämistarpeita jokaisessa lääkehoitopro-
sessin vaiheessa (Taulukko 2). Lisäksi lääke-
hoitosuunnitelman ohjeistus oli useamman 
prosessin vaiheen osalta puutteellista. Käyt-
tökuntoon saattamisesta ei ollut mainintaa 
lääkehoitosuunnitelmassa ollenkaan eivätkä 
eräällä osastolla hoitajat myöskään tienneet, 
missä lääkehoitosuunnitelmaa säilytetään.

Lääkkeiden määrääminen ja tilaaminen
Lääkitysmuutoksista ja uusista lääkemäärä-
yksistä tehtiin omat kirjauksensa sekä Lääkä-
rinkierrot-kansioon että potilastietojärjestel-
mään. Dokumentointi oli kuitenkin puutteel-
lista. Havainnointien aikana lääkäri muutti 
yhden asukkaan tarvittaessa käytettävän psy-
koosilääkkeen jatkuvaan käyttöön. Kun sai-
raanhoitaja alkoi tehdä muutosta dosettiin, hän 
huomasi lääkkeen jo olevan dosetissa. Sekä sai-
raanhoitajalla että lääkärillä oli ollut käsitys, 
ettei lääke ollut ollut sillä hetkellä käytössä. 
Lääkkeen todellista käyttöä ei kuitenkaan voitu 
tietää tarkemman dokumentoinnin puuttuessa. 
Jäi epäselväksi, kuinka paljon lääkettä oli käy-
tetty ja tehtiinkö uusia lääkitysmuutoksia.

Sähköinen tilausjärjestelmä mahdollisti 
lääkkeiden nopean tilaamisen pitkin päivää. 
Kahdella osastolla käytettiin tilausvihkoa, 
johon tilatut lääkkeet dokumentoitiin: tilaus-
päivämäärä sekä lääkkeen nimi ja vahvuus. 
Yhdellä osastolla tilatuista lääkkeistä tulos-
tettiin tilauslista lääkehuoneen ilmoitustau-
lulle. Havainnointien aikana lääketilaus tehtiin 
puhelimitse kerran. Farmaseutille kerrottiin 
samat asiat kuin sähköisessäkin tilauksessa: 
asukkaan nimi, lääkkeen nimi ja vahvuus.

Lääkkeiden vastaanottaminen 
ja säilyttäminen
Jokaisella osastolla lääkkeenjakovuorossa oleva 
lähihoitaja laittoi vastaanotetut lääkkeet pai-
koilleen. Saapuvan lääkevalmisteen vastaavuus 
tilattuun valmisteeseen tarkistettiin tilaus-
listalta. Palvelukodilla otettiin kevään 2020 
aikana käyttöön kolmea eri antibioottia sisäl-
tävä lääkevarasto, joka sijaitsi lääkehuoneen 

huumekaapissa. Palvelukodilla oli ollut usein 
tilanteita, joissa asukkaalle määrätty anti-
biootti täytyi aloittaa heti samana päivänä. 
Koska apteekki toimitti lääkkeitä vain kaksi 
kertaa viikossa, hoitajat joutuivat usein hake-
maan lääkkeitä apteekista itse. Lääkevaraston 
avulla antibioottikuurit voidaan jatkossa aloit-
taa heti, eikä hoitajien tarvitse hakea lääkkeitä 
niin usein.

Lääkkeenjako ja epäselvyydet 
jaon aikana
Lääkkeitä jaettiin joka päivä ja yhden päivän 
aikana jaettiin yleensä kahden asukkaan lääk-
keet jokaisella osastolla. Oikeasta lääkkeestä ja 
annoksesta varmistuttiin vertailemalla lääke-
pakettia lääkelistan tietoihin. Oikeasta henki-
löstä varmistuttiin tarkastamalla doseteissa 
ja lääkelistoissa olevat nimet. Kaksoistarkas-
tusta varten jaettujen lääkkeiden lääkepaketit 
ja lääkelistat jätettiin lääkehuoneen pöydälle, ja 
kaksoistarkastuksen suorittava hoitaja tarkasti 
dosetit niiden avulla. Sekä lääkkeenjako että 
kaksoistarkastus kuitattiin tehdyiksi. Lomak-
keelle kirjattiin päivämäärät, kenen lääkkeet oli 
jaettu sekä kuka ne oli jakanut ja tarkistanut.

Jokaisella osastolla hoitajat huolehtivat 
käsihygieniasta pesemällä kädet ja käyttä-
mällä käsineitä. Vain yhdellä osastolla dosetit 
pestiin säännöllisesti niiden tyhjennyttyä. Mil-
lään osastolla pöytiä ei desinfioitu ennen lää-
kejaon aloittamista. Tabletit puolitettiin table-
tinpuolittajalla ja lääkkeitä käsiteltiin pinse-
teillä. Vain yhdellä osastolla välineet pestiin 
lääkkeenjaon päätyttyä.

Jos dosetti jäi keskeneräiseksi, kahdella 
osastolla tiedot puuttuvista lääkkeistä (nimi, 
vahvuus ja päivät, joilta lääkkeet puuttuvat) 
laitettiin dosettiin ja yhdellä osastolla erilli-
seen vihkoon. Kun lääkettä toimitettiin aptee-
kista, lääkkeenjaossa oleva hoitaja täytti kes-
keneräiset dosetit. Hoitajat kertoivat, että tämä 
saattoi joskus unohtua tai jokin dosetti saattoi 
jäädä huomaamatta, sillä keskeneräisille dose-
teille ei ollut erillistä säilytystilaa. Käytännössä 
hoitajien täytyi tarkistaa jokainen dosetti puut-
teiden varalta.

Rinnakkaisvalmisteet saattoivat aiheuttaa 
hoitajille hämmennystä, sillä joskus lääkelis-
tan valmiste oli eri niminen kuin hyllyyn tilattu 
tuote. Ohjetarrassa kuitenkin oli aina merkintä 

Lääkehoito- 
prosessin vaihe

Lääkehoitosuunnitel-
massa esitetyt ohjeet

Havainnoidut käytännön 
toimintatavat

Havaitut  
kehittämistarpeet

Lääkejätteen 
hävittäminen

Käyttämättä jääneet 
tablettilääkkeet 
palautetaan apteekkiin 
hävitettäväksi.

Käytetyt 
kipulääkelaastarit 
säilytetään erillisessä 
keräysastiassa ennen 
hävittämistä.

Injektiolääkkeiden 
ampullit, ruiskut ja neulat 
lajitellaan ja hävitetään 
niille tarkoitetuissa 
riskijäteastioissa.

Lääkejäte toimitettiin 
apteekkiin hävitettäväksi 
lääkejäteastioiden täytyttyä.

Lääkejätettä säilytettiin 
erillisissä astioissa 
lääkehuoneissa. Käytettyjä 
kipulaastareita säilytettiin 
huumekaapeissa.

Lääkehyllyjä ei siivottu 
säännöllisesti. Hyllyiltä 
löytyikin lääkejätteeseen 
kuuluvia lääkepaketteja.

Lääkejätettä pyrittiin 
hallitsemaan tilaamalla 
uusia lääkkeitä vasta 
edellisten loputtua kokonaan. 
Jätettä kuitenkin syntyi 
lääkemuutosten yhteydessä 
ja asukkaiden menehtyessä.

Joitakin menehtyneiden 
asukkaiden lääkeitä 
(kipulääkkeet, vitamiinit ja 
kortisonivoiteet) otettiin 
yhteiseen käyttöön.

Lääkejätteen 
hävittämiselle ei ollut 
selkeitä yhteneviä 
toimintatapoja.

Kaikki vanhentuneet 
ja lopetetut lääkkeet 
eivät päätyneet heti 
hävitettäviksi.

Menehtyneiden 
asukkaiden lääkkeitä 
päätyi yhteiskäyttöön.
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tietojärjestelmään. Yleensä nämä kirjaukset 
tehtiin työvuoron päätteeksi. Joillakin asuk-
kailla oli tarkempaa seurantaa ja dokumen-
tointia vaativia hoitoja, joita pyrittiin myös 
dokumentoimaan tarkemmin. Hoitajat kertoi-
vat, että kokonaisuudessaan dokumentointia 
pyritään tekemään laajasti, sillä vain kirjattu 
tieto katsotaan tapahtuneeksi.

Mittauksia ja verikokeita otettiin pääasiassa 
lääkärin määräyksestä. Jos kokeiden tulokset 
poikkesivat raja-arvoista, lääkäriä konsultoi-
tiin puhelimitse. Lääkäri teki tarvittaessa muu-
toksia lääkityksiin tai määräsi uuden lääkkeen 
aloitettavaksi. Lääkemuutosten yhteydessä 
sovittiin myös kontrolleista ja jatkoseuran-
nasta, mikä dokumentoitiin potilastietojär-
jestelmään.

Lääkejätteen hävittäminen
Jokaisella osastolla lääkejätettä kerättiin ja säi-
lytettiin lääkejäteastiassa lääkehuoneessa. Kun 
astia täyttyi, se vietiin alimmassa kerroksessa 
sijaitsevan osaston kansliaan. Sieltä apteekin 
työntekijä otti jätteet mukaansa palvelukodilla 
käydessään. Lääkejäteastiat oli merkattu sel-
keästi tekstillä ”lääkejäte” ja niihin kerättiin 
lähinnä tabletteja. Kahdella osastolla lääke-
jäteastiaa säilytettiin samalla pöydällä, jossa 
lääkkeitä jaettiin dosetteihin. Yhdellä osas-
tolla astiaa säilytettiin lääkehuoneen kaapissa 
ylähyllyllä.

Pohdinta
Palvelukodissa lääkehuolto oli hoitohenki-
lökunnan perustyötä ja lääkehoitoprosessiin 
osallistui koko hoitohenkilöstö. Lääkehoito-
prosessin kokonaisuuden hallinta oli puut-
teellista prosessin vaiheissa esiintyvien lääki-
tyspoikkeamien ja niiden puutteellisen doku-
mentoinnin takia. Palvelukodin toimintata-
voissa havaittiin useita kehittämistarpeita ja 
lääkitysturvallisuusriskejä. Myös lääkehoito-
suunnitelman ohjeistus oli puutteellista eivätkä 
hoitajat välttämättä tienneet, missä lääkehoi-
tosuunnitelmaa säilytetään.

Lääkehoitoprosessin 
kokonaisuuden hallinta
Palvelukodin lääkehoitoprosessissa esiintyi 
katkoksia, kun lääkkeet loppuivat lääkkeen-

jaon aikana ja dosetit jäivät keskeneräisiksi. 
Tämä johtui siitä, että lääkkeitä unohdettiin 
tilata varastoon riittävästi. Vaikka dosettien 
täyttämiselle myöhemmässä vaiheessa oli yri-
tetty kehittää toimintatapoja, havainnointien 
aikana oli tilanteita, joissa lääkkeiden anta-
misen yhteydessä dosetista havaittiin edel-
leen puuttuvan lääkkeitä. Poikkeamatilanteita 
ei kuitenkaan dokumentoitu. Myös aikaisem-
missa tutkimuksissa on havaittu, että lääkitys-
poikkeamien dokumentointi on usein puut-
teellista eikä aina johda käytäntöjen muutta-
miseen (Nizaruddin ym. 2017, Verrue ym. 2011, 
Laine ym. 2018). Lääkehoitoprosessin koko-
naisuutta ja siten lääkitysturvallisuutta voi-
taisiinkin hallita ja kehittää paremmalla poik-
keamatilanteiden dokumentoinnilla. Lisäksi 
lääkityspoikkeamien seuranta ja tarvittavista 
jatkotoimenpiteistä huolehtiminen tulisi olla 
selkeämmin jonkun vastuulla.

Palvelukodin lääkehoitosuunnitelman 
ohjeistus oli puutteellista, eikä esimerkiksi 
lääkkeiden tilaamiselle tai keskeneräisten 
dosettien täyttämiselle ollut selkeitä toiminta-
ohjeita tai ohjeita ollenkaan. Lääkkeiden tilaa-
minen ei myöskään ollut kenenkään vastuulla. 
Myös eräässä Etelä-Suomen aluehallintavi-
raston lääkehoitohankkeessa havaittiin, että 
tehostettua palveluasumista tarjoavien yksi-
köiden lääkehoitosuunnitelmissa lääkehoi-
don toteuttaminen ja sovitut vastuut oli usein 
kuvattu puutteellisesti (Lindfors-Niilola ym. 
2018). Palvelukodissa lääkehuollon vastuun-
jako olisikin tarpeen miettiä uudelleen. Lää-
kehoitosuunnitelman mukaan palvelukodin 
lääkehuollosta vastasi kunnan hoiva- ja van-
huspalveluiden lääkäri. Lääkäri kävi kuiten-
kin palvelukodilla vain kerran viikossa, joten 
hänellä ei ollut selkeää kokonaiskuvaa lääke-
huollon toteutumisesta. Keskeisintä olisi miet-
tiä moniammatillisesti, mukaan lukien farma-
sian ammattilaiset, miten ongelmia ennalta-
ehkäistään, ja kirjata toimintatavat selkeästi 
lääkehoitosuunnitelmaan.

Lääkehoitoprosessin 
havaitut riskikohdat
Lääkkeenjaon aikana hoitajan työ keskey-
tyi usein, kun hän joutui vastaamaan puheli-
meen tai muiden hoitajien kysymyksiin. Lisäksi 
lääkehuoneen ovea pidettiin usein auki. Myös 

”lääke vaihdettu”. Lisäksi hoitajilla oli käy-
tössään lääkkeiden vastaavuustaulukko, josta 
rinnakkaislääkkeiden vastaavuutta toisiinsa 
voitiin verrata. Myös rinnakkaisvalmisteiden 
ulkonäkö saattoi poiketa toisistaan. Eräällä 
osastolla yhden lääkkeen ulkonäkö vaihtui kes-
ken lääkkeenjaon. Tästä välitettiin tieto kak-
soistarkastajalle, jotta hän osasi huomioida 
tilanteen tarkistaessaan dosetteja.

Havainnointien aikana yhdellä osastolla oli 
tilanne, jossa lääkelistalla olevaa sydänlääkettä 
ei löytynyt eikä valmisteelle löytynyt sopivaa 
rinnakkaisvalmistetta. Hyllyltä kuitenkin löy-
tyi samaa vaikuttavaa ainetta sisältävä lääke eri 
vahvuudella. Asukkaalle päädyttiin jakamaan 
tätä vahvempaa lääkettä puolittamalla annos. 
Lääkkeen jakajalla ei ollut saatavilla dokumen-
taatiota, miksi hyllyssä oleva valmiste poikkesi 
lääkelistan valmisteesta, eikä lääkityspoikkea-
maa dokumentoitu. Lääkepakettiin kuitenkin 
laitettiin jatkoa varten merkintä, että se poik-
keaa lääkelistalla olevasta valmisteesta.

Lääkelistoissa oli useita epäselvyyksiä, 
ja hoitajat kertoivat tämän olevan tavallista 
jokaisella osastolla. Saman lääkkeen esiinty-
minen lääkelistalla useamman kerran – sekä 
jatkuvassa että tarvittaessa käytössä olevien 
lääkkeiden kohdalla – oli yleisin lääkelistoissa 
esiintyvä epäselvyys. Jos reseptien uusin-
nan yhteydessä asukkaalla oli kaksi reseptiä 
samaan aikaan voimassa, potilastietojärjes-
telmä siirsi automaattisesti molemmat lääk-
keet lääkelistalle. Nämä epäselvyydet täytyi 
korjata lääkelistaan käsin, mitä ei kuitenkaan 
aina tehty.

Lääkkeiden käyttökuntoon 
saattaminen ja antaminen
Palvelukodilla lääkkeiden käyttökuntoon saat-
taminen oli lähinnä parasetamolin murskaa-
mista tai liettämistä. Havainnointien aikana 
lääkkeitä käyttökuntoon saatettiin vain kaksi 
kertaa. Yhdelle asukkaalle lääkkeet annettiin 
peg-letkun kautta, mitä varten hänen kaikki 
lääkkeensä murskattiin ja sekoitettiin nestee-
seen ennen lääkkeiden antamista.

Palvelukodilla annettiin enimmäkseen 
tablettilääkkeitä, mutta käytössä oli myös 
pistettäviä lääkkeitä, kuten insuliineja, inha-
loitavia astma- ja keuhkoahtaumalääkkeitä, 
laastareita ja jauheita. Lääkkeiden antamiseen 

osallistuivat kaikki lääkeluvan omaavat lähi-
hoitajat. Tablettilääkkeet annettiin asukkaille 
lääkelaseissa, joihin ne kaadettiin doseteista. 
Dosetit oli nimetty, minkä avulla voitiin var-
mistua lääkkeiden antamisesta oikealle henki-
lölle. Huumeita ja insuliinia lukuun ottamatta 
lääkkeiden antaminen dokumentoitiin vasta 
työvuoron lopussa potilastietojärjestelmään. 
Huumeiden ja insuliinin anto dokumentoitiin 
heti lääkkeen antamisen jälkeen. Dokumen-
tointi oli hyvin suurpiirteistä: lääkkeiden anta-
minen saatettiin kirjata vain yhdellä lauseella 
”lääkkeet annettu” tai ”lääkkeiden ottaminen 
sujui hyvin”.

Lääkkeiden antaminen ei aina aikataulul-
lisesti vastannut annettuja ohjeita. Aamuisin 
asukkaita ei herätetty lääkkeiden ottoa varten 
ja lisäksi lääkkeiden annon yhteydessä teh-
tiin muita aamutoimia. Kahdeksaksi merkatut 
aamulääkkeet annettiin todellisuudessa kello 
7.30–9.30 välillä. Iltalääkkeet taas annettiin jo 
kello 19, joten esimerkiksi kolme kertaa päi-
vässä otettavien antibioottien ottovälit eivät 
olleet tasaiset. Eräälle asukkaalle kahdeksalta 
annettava rivastigmiini-laastari annettiin kello 
11, sillä se haluttiin kiinnittää vasta saunan jäl-
keen.

Eräällä osastolla lääkkeiden annon yhtey-
dessä huomattiin, että yhdestä dosetista puut-
tui aamulääke. Samassa yhteydessä huomat-
tiin, että lääkettä ei ollut asukkaalla varastossa. 
Yleisessä käytössä olevista lääkkeistä kuitenkin 
löytyi samaa lääkeainetta sisältävää valmis-
tetta eri vahvuudella. Tätä päädyttiin antamaan 
asukkaalle kaksinkertainen määrä, joten lääke-
hoitoon ei tullut katkosta. Lääkityspoikkeamaa 
ei dokumentoitu eikä lääkettä laitettu tilauk-
seen havainnoinnin aikana. Samalla osastolla 
huomattiin saman päivän aikana, että yhden 
asukkaan molemmat dosetit olivat tyhjiä, 
vaikka asukkaan lääkkeenjakovuoro oli ollut 
edellisellä viikolla. Hoitaja jakoi sen antoker-
ran lääkkeet lääkelasiin toisen hoitajan suorit-
taessa kaksoistarkastuksen, joten sillä kerralla 
lääkkeet tulivat annetuiksi eikä lääkehoitoon 
tullut katkosta.

Lääkehoidon seuranta ja dokumentointi
Kaikilla osastoilla hoitajat kertoivat seuraa-
vansa asukkaiden vointia ja oireita heitä hoi-
taessaan ja kirjaavansa havaintojaan potilas-
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ammattilaiset voisivat olla mukana laatimassa 
hoitokotien lääkehoitosuunnitelmia ja tuoda 
niihin lääkitysturvallisuusnäkökulmaa.

Hoitokodissa lääkehoitoprosessin kokonai-
suuden hallintaa voi olla haasteellista kehittää 
hoitohenkilökunnan ajanpuutteen vuoksi. Hoi-
tokodit voisivatkin hyötyä farmaseutin palk-
kaamisesta osaksi työyhteisöä, jolloin far-
maseutti voisi huolehtia prosessin kokonai-
suudesta. On havaittu, että hoitajilta kuluu 
vähemmän aikaa lääkkeiden antamiseen ja 
dokumentointi lisääntyy huomattavasti, kun 
farmasisti on osa hoitokodin työyhteisöä ja 
hänen vastuullaan on kehittää lääkehuollon 
laatua (McDerby ym. 2019). Farmaseutin työn-
kuvaan voisi kuulua myös lääkehoidon arvioin-
nit. Tutkimusnäyttö on osoittanut, että lääke-
hoidon arvioinnit ovat vähentäneet iäkkäiden 
asukkaiden lääkehoitoihin liittyviä kaatumi-
sia ja lisänneet heidän elämänlaatuaan, päivit-
täistä aktiivisuuttaan ja mielenterveyttään (Lee 
ym. 2019). Lisäksi lääkkeiden määrääminen on 
ollut tarkoituksenmukaisempaa ja siten lääke-
hoitojen hallinta laadukkaampaa.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus tarjoaa käytännönläheistä tietoa 
hoitokodin arjesta, sillä tutkimus on toteutettu 
tutkittavien hoitajien luonnollisessa työympä-
ristössä (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 
2020). Tutkittavia henkilöitä tiedotettiin ennen 
havainnointeja, ja he antoivat suostumuksensa 
tutkimukseen osallistumisesta. Vaikka havain-
nointeja tehtiin vain muutamana päivänä ja 
vain aamuvuoroilla, palvelukodin arjesta saa-
tiin kattava kuva. Lääkehuollon toiminnot 
painottuivat aamuvuoroille, ja aineisto alkoi 
havainnointien aikana toistaa itseään.

Tutkijan läsnäolo voi vaikuttaa tutkitta-
vien henkilöiden työskentelyhuolellisuuteen 
(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2020). 
Havainnoitavat henkilöt kuitenkin vaikuttivat 
luontevilta työskennellessään. Lisäksi lääke-
hoitoprosessin puutteet toistuivat samanlai-
sina osastosta ja hoitajasta riippumatta. Tulok-
set ovat myös samansuuntaisia aiempien tutki-
musten kanssa (Bennett ym. 2010, Nizaruddin 
ym. 2017, Verrue ym. 2011, Westbrook ym. 2017, 
Laine ym. 2018). Tämä tutkimus antaa siis viit-
teitä siitä, millaisia lääkehuollon haasteet voi-
vat palveluasumista tarjoavissa hoitokodeissa 

olla. Lisäksi tutkimus antaa ideoita, kuinka 
farmasian ammattilaisten osaamista voitai-
siin käytännössä hyödyntää palveluasumista 
tarjoavien hoitokotien lääkehuollon kehittä-
misessä. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta 
siitä, kuinka hoitokotien lääkehuoltoa ja lää-
kitysturvallisuutta on saatu parannettua far-
maseuttista asiantuntemusta hyödyntämällä.

Johtopäätökset
Tutkimuksessa tunnistettiin useita kehittä-
mistarpeita jokaiseen lääkehoitoprosessin 
vaiheeseen liittyen. Havaittiin myös, että hoi-
tokodit hyötyisivät farmasian ammattilaisten 
asiantuntemuksesta. Farmaseutit ja proviisorit 
voisivat kehittää hoitokotien lääkitysturvalli-
suutta muun muassa kouluttamalla hoitokodin 
henkilökuntaa, osallistumalla lääkehoitosuun-
nitelmien laatimiseen ja tekemällä lääkehoito-
jen arviointeja.

aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että hoi-
tajat kokevat paljon keskeytyksiä jakaessaan tai 
antaessaan lääkkeitä (Bennett ym. 2010, West-
brook ym. 2017). Tämä lisää merkittävästi lää-
kityspoikkeamien riskiä, sillä keskeytykset voi-
vat häiritä hoitajan muistia ja keskittymisky-
kyä (Bennett ym. 2010). Palvelukodin toimintaa 
olisikin hyvä kehittää niin, että hoitajat saisivat 
työskennellä häiriöttä. Myös Turvallinen lää-
kehoito -oppaassa korostetaan, että lääkkeen-
jako tulisi suorittaa mahdollisuuksien mukaan 
keskeytyksettä ja rauhallisessa ympäristössä 
(Laukkanen ja Ruokoniemi 2021). Kansainväli-
sesti keskeytyksiä on saatu vähennettyä muun 
muassa käyttämällä ”älä häiritse” -merkin-
nällä varustettuja liivejä ja kertomalla sekä 
muulle henkilökunnalle että asukkaille kes-
keyttämiseen liittyvistä ongelmista (West-
brook ym. 2017).

Palvelukodin lääkehoitosuunnitelma ei 
sisältänyt lainkaan ohjeita käyttökuntoon saat-
tamiselle. Lisäksi ei tarkistettu, saako tablet-
teja murskata, eikä hygieniasta huolehdittu 
riittävästi. Turvallinen lääkehoito -oppaan 
mukaan lääkkeitä käsiteltäessä tulisi noudat-
taa aseptista työtapaa (Laukkanen ja Ruoko-
niemi 2021). Myös aiemmin on havaittu, että 
mahdollisuutta lääkkeiden murskaamiselle ei 
aina tarkisteta (Verrue ym. 2011). Tähän liittyy 
useita lääkitysturvallisuusriskejä: lääkeainei-
den vapautumista säätelevien valmistemuo-
tojen murskaaminen voi aiheuttaa lääkkeen 
nopean vapautumisen ja siihen liittyviä hait-
tavaikutuksia tai yliannostusoireita (Karonen 
2008). Lisäksi tablettien murskaamiseen liittyy 
lääkeainekontaminaatioiden myötä allergisen 
reaktion riski.

Katkeilevasta lääkehoitoprosessista huo-
limatta asukkaiden lääkehoitoihin ei tul-
lut katkoksia havainnointien aikana. Hoitajat 
joutuivat kuitenkin soveltamaan ohjeita kat-
kosten ehkäisemiseksi: asukkaille saatettiin 
antaa toisten asukkaiden eri vahvuisia lääk-
keitä annosta muuttaen. Tähän liittyy riski, että 
annos lasketaan väärin, jolloin asukas voi saada 
joko yli- tai aliannostuksen. Lisäksi viran-
omaisten mukaan potilaalle määrätty lääke on 
aina henkilökohtainen (Bonsdorff-Nikander ja 
Salminen 2013).

Farmaseuttisen asiantuntemuksen 
hyödyntäminen
Lääkkeenjako saattoi keskeytyä, jos aptee-
kin lääketoimitus viivästyi tai hoitajat aloit-
tivat lääkkeenjaon liian aikaisin, jolloin lääk-
keet eivät olleet ehtineet saapua. Tarkemmilla 
yhteisesti sovituilla toimintatavoilla voitaisiin 
vähentää turhia katkoksia. Eräässä suomalai-
sessa apteekin ja hoitokodin välisessä yhteis-
työprojektissa apteekille laadittiin yhdessä 
hoitokodin kanssa toimintaohje lääkkeiden 
toimittamiselle (Nykänen 2009). Projektin 
myötä lääkkeiden tilaamis- ja toimittamis-
käytännöt selkiytyivät ja apteekin ja hoito-
kodin välinen yhteistyö syveni. Apteekki voisi 
myös harkita, voisiko lääkkeitä toimittaa jos-
kus farmaseutti teknisen työntekijän sijaan. 
Tämä voisi madaltaa hoitajien kynnystä kysyä 
mieltä askarruttavista asioista ja helpottaa lää-
keneuvonnan saantia. Apteekeilla on lääkelain 
(395/1987) mukaan myös velvollisuus varmis-
tua lääkkeiden turvallisesta ja tarkoituksen-
mukaisesta käytöstä toimittaessaan lääkkeitä 
eri toimintayksiköille.

Koulutusten tarjoamista hoitohenkilö-
kunnalle tulisi lisätä. Kansainvälisesti tehty-
jen tutkimusten mukaan muun muassa lääk-
keiden murskaamiseen ja antamiseen liitty-
viä lääkityspoikkeamia on saatu vähennettyä 
kouluttamalla hoitohenkilökuntaa (Stuijt ym. 
2013, van Welie ym. 2016). Suomessa lääkkei-
den käyttökuntoon saattamiseen liittyviä lää-
kitysturvallisuutta heikentäviä toimintata-
poja on saatu vähennettyä koulutusten lisäksi 
huoneentaulun avulla (Neulaniemi ym. 2021). 
Huoneentauluun oli koottu pikaohjeita, kuinka 
lääkkeet murskataan oikein ja mitä lääkkeitä ei 
saa murskata ollenkaan. Koulutusta voisi siis 
tarjota ainakin lääkkeiden turvallisesta käyt-
tökuntoon saattamisesta ja antamisesta.

Palvelukodin lääkehoitosuunnitelma oli 
suppea, eikä sitä osattu käyttää työkaluna lää-
kehuollon kehittämisessä. Lääkehoitosuunni-
telmassa voikin olla usein puutteita, eikä sitä 
välttämättä laadita moniammatillisesti (Laine 
ym. 2018). Lääkehoitosuunnitelman laatimi-
seen tulisi kuitenkin osallistua kaikkien yksi-
kössä lääkehoitoa toteuttavien ammattiryh-
mien edustajia (Laukkanen ja Ruokoniemi 
2021). Lisäksi suositellaan hyödyntämään 
farmaseuttista asiantuntemusta. Farmasian 
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Introduction: In Finland, there has been 
ample discussion about inadequate medica-
tion safety in care homes. Thus, private care 
companies have taken interest in collabo-
rating with pharmacies. According to stud-
ies, medication errors occurred in medication 
management process are common. The aim 
of this study was to describe needs for devel-
opment related to the medication manage-
ment process of one care home and to pro-
vide views on how pharmacists could advance 
rational medicine use in care homes.

Data and methods: The needs for develop-
ment were identified by observing nurses, 
and an elderly service doctor participated in 
the medication management process of the 
care home. In addition, observation was com-
pleted by inquiring questions about the nurs-
es’ procedure during the data collection. Data 
consisted of researcher’s notes formulated 
during the observation and the medication 
scheme. Data was analysed through deductive 
content analysis.

Results: The medication management pro-
cess consisted of several stages and sever-
al nurses participated in it. Nurses ordered 
residents’ medicines and took care of stor-
age, dispensation, and administration of the 
medicines. In addition, nurses documented 
the effects that the medications had on the 
residents. The instructions for carrying out 
the process were provided by the medica-
tion scheme. The process was broken and 
revealed several needs for development. The 
process has not been controlled in its entirety 
due to defective documentation of medica-
tion errors. The role of the pharmacy was to 
receive medicine orders and to deliver medi-
cines to the care home.

Conclusions: In this study, several needs for 
development were identified. Pharmacists 
could improve the medication management 
process and medication safety of care homes 
by providing education for nurses, taking part 
in formulating medication schemes, and car-
rying out medication reviews.

Keywords: care homes, medicines, pharmacy, 
collaboration, medication safety
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LIITE 2: Palvelukodin lääkehoitosuunnitelman sisältöLiite 1. Havainnointirunko

LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN
	 l	 Lääkehoidon tarpeen arviointi
	 l	 Potilaan informoiminen
	 l	 Määräyksen kirjaaminen
	 l	 Poikkeustilanteet ja suullinen määräys

LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN
	 l	 Kuka tilaa? Miten tilaa?
	 l	 Tietosuojan varmistaminen
	 l	 Dokumentointi

LÄÄKKEIDEN VASTAANOTTAMINEN
	 l	 Tietosuojan varmistaminen
	 l	 Lääkkeiden oikeanlainen kuljetus
   • Kylmäsäilytyksen vaativat lääkkeet
   • Valolle herkät lääkkeet
	 l	 Lääkeinformaation toteutuminen

SÄILYTTÄMINEN
	 l	 Miten ja missä säilytetään?
	 l	 Lämpötilaseuranta ja sen dokumentointi
	 l	 Riskilääkkeiden huomioiminen
   • Huumeet
   • Kylmäsäilytyksen vaativat lääkkeet
   • Valolle herkät lääkkeet
	 l	 Riskitilanteiden poissuljenta
	 l	 Säilytystilan säännöllinen tarkastaminen

KÄYTTÖKUNTOON SAATTAMINEN
	 l	 Hygienia
   • Sekä hoitajan että välineiden
	 l	 Valmistajan antamien ohjeiden huomioiminen

LÄÄKKEEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN
	 l	 Luvat
   • Kuka saa jakaa ja antaa lääkkeet?
	 l	 Sekaantumisvaaran ennaltaehkäiseminen
   • Oikea potilas, oikea lääke, oikea annos, oikea aika
   • Kaksoistarkastus
	 l	 Dokumentointi

DOKUMENTOINTI
	 l	 Lääkehoidon toteutuminen ja erityistilanteet
   • Mihin dokumentoidaan?
	 l	 Jäljitettävyys

LÄÄKEHOIDON SEURANTA JA ARVIOINTI
	 l	 Lääkehoidon seurannan toteutuminen
   • Kuka ja miten?
   • Mihin dokumentoidaan?

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITYS
	 l	 Lääkejätteen säilytys ennen hävittämistä
	 l	 Lääkejätteen määrän hallinta

Aihe

Lääkehoidon aloituksessa 
huomioitavaa

Lääkehoidon tarpeen 
arviointi ja lääkkeen 
määrääminen

Lääkehoidon vaikutusten 
seuraaminen

Lääkkeiden tilaaminen ja 
toimittaminen

Lääkkeiden säilyttäminen

Ohjeet

Apteekki tekee uuden asukkaan kanssa kirjallisen sopimuksen lääketilin avaamisesta 
apteekkiin, ja asukas huolehtii itse lääkkeiden kustannuksista.

Apteekille toimitetaan asukkaan KELA-tiedot ja asukkaan allekirjoittama Kanta-
suostumuslomake. Toinen allekirjoitettu Kanta-suostumuslomake lähetetään 
tietoturvavastaavalle terveyskeskukseen arkistoitavaksi asukkaan terveystietoihin.

Lääkäri arvioi asukkaiden lääkityksen kokonaisuuden ja tarpeellisuuden sekä lääkkeiden 
yhteensopivuuden.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastuulla on päivittää lääkelistaa potilastietojärjestelmään 
LÄÄKEL-sivulle.

Lääkäri tutkii asukkaan kokonaistilanteen, arvioi lääkehoidon tarpeen, antaa 
lääkemääräyksen ja kirjaa lääkemääräykset terveyskertomuksen YLE-lehdelle.

Hoitohenkilökunta tai lääkäri kertoo asukkaalle ja omaisille lääkkeen aloittamisesta tai 
muista lääkitysmuutoksista.

Hoitajat kirjaavat muutokset terveyskertomuksen KHTOTS-lehdelle ja raportoivat niistä 
muille työntekijöille.

Lääkäri suunnittelee lääkehoitoihin liittyvät seurantatutkimukset, ja hoitajat raportoivat 
näistä muille työntekijöille.

Hoitohenkilökunta seuraa ja arvioi jatkuvasti asukkaiden terveydentilaa ja siinä tapahtuvia 
muutoksia, lääkehoitojen vaikutuksia sekä kirjaa ne potilastietojärjestelmään.

Seurantaan kuuluu muun muassa kipujen, turvotusten, verenpaineen, painon ja lämmön 
seurantaa, verikokeita sekä vieritutkimuksia.

Lääkäriä konsultoidaan tarvittaessa hänen käydessään palvelukodilla tai 
päivystysluonteisesti.

Erityisesti psyyke- ja käytösoirelääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden vastetta, haittoja ja 
tarvetta arvioidaan säännöllisesti 3–6 kuukauden välein.

Lääkkeet tilataan apteekista sähköisellä Easymedi-tilausjärjestelmällä.

Apteekki toimittaa lääkkeet palvelukodille kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin.

Sairaala-apteekista lääkkeet toimitetaan Matkahuollon välityksellä tilausta seuraavana 
päivänä.

Henkilökunta voi tarvittaessa hakea kiireellisesti tarvittavat lääkkeet, kuten kuurilääkkeet, 
apteekista, jolloin heidän on todistettava henkilöllisyytensä.

Lääkkeitä säilytetään osastojen omissa lääkehuoneissa, lukituissa kaapeissa.

Viileässä säilytettävät lääkkeet säilytetään jääkaapissa.

Käytössä olevat dosetit säilytetään lääkevaunujen päällä olevissa suljettavissa 
muovilaatikoissa.
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Lääkkeiden jakaminen

Lääkkeiden antaminen

Lääkkeiden hävittäminen

Lääkehoidon riskitekijät ja 
niiden ennaltaehkäisy

Lääkevaunut ovat esillä ruokailuaikoina tai muina lääkkeiden antoaikoina, muuten vaunuja 
säilytetään lukitussa tilassa.

Lääkejääkaappien lämpötilaa seurataan säännöllisesti.

Huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet säilytetään lääkehuoneiden lukituissa 
N-lääkekaapeissa.

Sairaanhoitaja tai osaamisensa hyväksytyksi näyttänyt lähihoitaja jakavat lääkkeet viikoksi 
tai kahdeksi kerrallaan asukkaiden henkilökohtaisiin dosetteihin.

Liuokset, jauheet, laastarit ja huumeeksi luokiteltavat lääkkeet jaetaan erikseen lääkelaseihin 
vuorokaudeksi kerrallaan.

Huumeeksi luokiteltavien lääkkeiden jaosta pidetään kirjanpitoa, josta selviää lääkkeen 
jakopäivä ja kellonaika, lääkkeen jakaja, lääkkeen kauppanimi ja vahvuus, mahdollinen 
mittatappio, lääkkeenmäärääjä, lääkkeen antoajankohta ja lääkkeen antaja, jos se on eri 
kuin jakaja. Listoja säilytetään lääkehuoneissa niille tarkoitetuissa kansioissa ja niitä on hyvä 
säilyttää jopa yli vuosi asukkaan kuoleman jälkeen.

Erikseen jaetaan myös lääkkeet, jotka annostellaan asukkaalle tavanomaisuudesta 
poikkeaviin aikoihin.

Dosetit kaksoistarkastetaan eli lääkkeiden jakamisen jälkeen toinen hoitaja tarkistaa 
dosetteihin jaettujen lääkkeiden määrän ja ajankohdat.

Lääkkeet annetaan joko aterioiden yhteydessä tai muuna aikana.

Insuliinien, silmätippojen ja lääkevoiteiden antamisesta on erilliset ohjeet ja kirjanpito.

Lääkettä antavan hoitajan on varmistuttava lääkkeiden oikeellisuudesta ja lääkkeen 
ottamisen onnistumisesta.

Käyttämättä jääneet tablettilääkkeet palautetaan apteekkiin hävitettäväksi.

Käytetyt kipulääkelaastarit taitetaan kaksin kerroin ja säilytetään erillisessä keräysastiassa 
ennen hävittämistä.

Injektiolääkkeiden ampullit, ruiskut ja neulat lajitellaan ja hävitetään niille tarkoitetuissa 
riskijäteastioissa osastoilla olevien ohjeiden mukaan.

Riskijäteastiat toimitetaan kunnan yhteiseen riskijätehävitykseen.

Lääkemuutosten yhteydessä huolehditaan lääkelistan vastaavuus potilastietojärjestelmän 
tietojen kanssa.

Lääkelistat myös tarkistetaan aina lääkemuutosten yhteydessä, kuitenkin vähintään puolen 
vuoden välein.

Lääkitysmuutokset huomioidaan myös ruokavaliota suunniteltaessa.

Muun muassa Marevan-, Digoxin- ja Thyroxin-lääkkeiden vaikutusta seurataan verikokeilla 
säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan oikean annostuksen varmistamiseksi.

Lääkemuodot valitaan yksilöllisesti ja nielemisvaikeuksien yhteydessä valitaan nestemäinen 
valmiste tai laastari.

Asukkaan joutuessa sairaalahoitoon tai sieltä kotiutuessa huolehditaan oikean ja ajantasaisen 
lääkelistan siirtymisestä hoitoyksiköstä toiseen.

Potilasinformaation 
varmistaminen

Lääkehoidon toteuttamisen 
vastuut ja osaamisen 
vaatimukset

Henkilöstön osaamisen 
varmistaminen

Seuranta- ja 
palautejärjestelmät

Terveydentilan muutoksista ja lääkitysmuutoksista ilmoitetaan asukkaalle ja asukkaan 
asioita hoitaville omaisille. Heille kerrotaan lääkkeen tarkoitus, nimi ja annostus.

Sairaanhoitajalla on päävastuu asukkaiden lääkehoidon toteuttamisesta.

Sairaanhoitajan vastuulla on myös rokotteiden ja muiden haastavampien lääkkeiden 
annostelu (iv, kipupumput) sekä lääkeinformaation jakaminen.

Lääkäri vastaa lääkehoidon suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta yhdessä 
sairaanhoitajan kanssa.

Lähihoitajat jakavat lääkkeet dosetteihin ja antavat lääkkeet asukkaille.

Lisäksi he antavat silmä- ja korvatippoja, inhalaatiolääkkeitä, vagitorioita, suppoja ja 
peräruiskeita, pistävät s.c.- ja i.m.-injektioita sekä antavat lääkeinformaatiota.

Henkilökunnan osaaminen varmistetaan viiden vuoden välein suoritettavalla lääkehoidon 
verkkotentillä, nk. LOVE-kursseilla.

Lähihoitajien tulee suorittaa LOP-teoria, lääkelaskut, PKV-lupa, Kipu I, GER I ja II -tentit. 
Sairaanhoitajat tekevät näiden lisäksi IV-laskut ja teorian, Kipu II- ja rokotetentit. Uudelta 
sairaanhoitajalta varmistetaan osaaminen myös lääkärin pitämällä suullisella tentillä.

Uusien lähihoitajien on osoitettava osaamisensa antamalla näytöt lääkkeiden jaosta dosettiin 
ja s.c.- ja i.m.-pistoksista. Uudet sairaanhoitajat antavat näytöt edellisten lisäksi i.v.-kanyylin 
ja infuusion laitoista, antibiootin laimentamisesta sekä rokotusten pistämisestä.

Uuden työntekijän on suoritettava lääketentit puolen vuoden kuluessa töiden aloituksesta.

Jokaisen työntekijän on perehdyttävä palvelukodin lääkehoitosuunnitelmaan, joka 
päivitetään vähintään vuoden välein.

Päivityksestä ovat vastuussa osastonhoitajat, apulaisosastonhoitaja ja sairaanhoitajat. 
Hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri tarkistaa ja hyväksyy lääkehoitosuunnitelman.

Kouluttamaton työntekijä ei saa ottaa itsenäisesti asukkaiden lääkkeitä lääkekaapista. Hän 
voi antaa asukkaalle lääkkeen lääkehoitoon oikeutetun hoitajan valvomana.

Lääkityspoikkeamasta, kuten virheellisestä jaosta, virheellisestä lääkkeiden antamisesta tai 
antamatta jättämisestä henkilöstö tekee HaiPro-ilmoituksen, josta tieto menee sähköisesti 
osastonhoitajalle.

Lisäksi virheellinen lääketapahtuma kirjataan asukkaan terveydenhuollon järjestelmään 
hoidon toteutuslomakkeelle.

Virheellisestä lääkkeen antamisesta ilmoitetaan lääkärille ja kysytään mahdollisista haitoista 
sekä pyydetään seuranta- ja jatko-ohjeet.

Osastonhoitajat seuraavat lääkityspoikkeamia ja raportoivat niistä säännöllisin väliajoin 
henkilöstölle tiimipalavereissa.
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Tiivistelmä

Johdanto: Turvallinen itsehoitolääkitys edellyttää, että lääkettä käytetään oikeaan käyttötarkoi-
tukseen ja huomioidaan lääkkeen käyttäjän kokonaislääkitys. Apteekkien farmaseuttisella hen-
kilökunnalla on merkittävä rooli itsehoidon ja itsehoitolääkkeiden käytön ohjaamisessa. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli tutkia itsehoitoneuvonnan toteutumista apteekeissa. Yksityiskoh-
taisina tavoitteina oli tutkia, saako asiakas neuvoja itsehoitovalmisteen käyttöön ja mitä neuvoja 
asiakas saa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, onko asiointiperusteella tai itsehoitovalmisteryhmällä 
yhteyttä oireiden kartoitukseen ja asiakkaan saamaan neuvontaan, sekä asiakkaiden kokemuksia 
itsehoitovalmisteisiin liittyvän neuvonnan ymmärrettävyydestä ja hyödyllisyydestä.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin yhdeksässä Pohjois-Savossa sijaitsevassa apteekissa 
sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselytutkimus toteutettiin itsehoitovalmistetta ostaville täysi-
ikäisille apteekin asiakkaille syyskuussa 2020. Kyselyyn vastanneita oli 194. Analysoinnissa käy-
tettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia ja khii2-testiä.

Tulokset: Neljännes (26 %) vastaajista sai apteekista neuvoja ja ohjeita valmisteen käyttöön. 
Lähes neljännes (22 %) olisi saanut neuvontaa, mutta ei ollut halunnut sitä. Puolet (52 %) vas-
taajista ei saanut neuvontaa, mutta eivät olisi sitä halunneetkaan. Yksikään vastaaja ei kokenut 
jääneensä ilman tarvitsemaansa neuvontaa. Neuvoja ja ohjeita itsehoitovalmisteen käyttöön sai 
viidennes (20 %) vastaajista, jotka ilmoittivat tulleensa ostamaan jotakin tiettyä valmistetta, ja 
puolet (50 %) vastaajista, jotka ilmoittivat tulleensa ostamaan valmistetta oirelähtöisesti. Asiak-
kaan tarpeiden ja valmisteen soveltuvuuden selvittämiseksi yleisimmin kysyttiin, onko käyttä-
nyt kyseistä valmistetta aiemmin (11 %), kenelle valmiste tulee (10 %) ja mitä oireita asiakkaalla 
on (7 %). Yleisimmin asiakkaille neuvottiin itsehoitovalmisteen annostus (16 %). Kaikkien neu-
vontaa saaneiden mielestä saadut neuvot olivat helposti ymmärrettäviä, ja lähes kaikki (96 %) 
pitivät neuvoja hyödyllisinä.

Johtopäätökset: Neljännes apteekkien asiakkaista saa farmaseuttiselta henkilökunnalta neu-
voja itsehoitovalmisteen käyttöön. Etenkin kipulääkkeitä ostavien asiakkaiden lääkeneuvonnan 
vähäisyys herättää huolen lääkitysturvallisuuden toteutumisesta. Neuvontaa annetaan vähem-
män asiakkaan pyytäessä valmistetta tuotenimellä kuin asiakkaan pyytäessä valmistetta oiree-
seen. Apteekkien itsehoitolääkeneuvonnassa on kehitettävää ja etenkin itsehoidon riskilääkkeistä 
tulisi neuvoa enemmän.

Avainsanat: apteekki, itsehoitolääke, itsehoitoneuvonta, apteekin asiakkaat, kyselytutkimus

mailto:piia.siitonen@uef.fi
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Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen toteuttaminen
Aineisto kerättiin apteekeissa sähköisellä kyse-
lylomakkeella. Kyselytutkimus toteutettiin 
syyskuussa 2020 täysi-ikäisille apteekin asi-
akkaille, jotka ostivat kyseisellä asiointiker-
ralla jonkin itsehoitovalmisteen. Tutkimuk-
seen valittiin mukavuusotannalla 13 apteek-
kia, jotka sijaitsivat Pohjois-Savossa. Neljä 
apteekkia kieltäytyi lähtemästä mukaan tut-
kimukseen koronaviruksen aiheuttamien poik-
keusolojen vuoksi. Tutkimukseen osallistu-
neista yhdeksästä apteekista kolme voidaan 
luokitella ydinkaupunki- tai keskusta-aptee-
keiksi, kolme lähiöapteekeiksi ja kolme maa-
seutuapteekeiksi. Aineiston keräämisen suorit-
tivat kaksi proviisoriopiskelijaa. Tutkimukseen 
osallistuminen ei vaatinut apteekin henkilö-
kunnalta toimenpiteitä. 

Asiakkaita rekrytoitiin kussakin apteekissa 
yhtenä arkipäivänä 6–8 tunnin ajan klo 9–18. 
Asiakkaita pyydettiin osallistumaan tutkimuk-
seen, kun he olivat asioineet itsehoitopalvelu-
valinnassa ja maksaneet ostoksensa kassalla. 
Mikäli asiakas osti useamman itsehoitoval-
misteen, häntä pyydettiin valitsemaan yksi 
tuote, jonka perusteella hän vastasi kyselyyn. 
Asiakkaat vastasivat kyselyyn tutkijan tablet-
titietokoneella, ja kyselyyn vastaaminen kesti 
noin 5–10 minuuttia. Tutkimukseen valittiin 
vain asiakkaita, jotka olivat ostaneet vähin-
tään yhden itsehoitovalmisteen. Tutkimuk-
sesta poissuljettiin alle 18-vuotiaat, eläinlääk-
keen tai -valmisteen ostaneet. Tutkimukseen 
osallistuminen oli vapaaehtoista. Asiakkaille 
kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, tulos-
ten hyödyntämisestä ja henkilötietojen käsit-
telystä. Asiakkaat saivat halutessaan kirjallisen 
tiedotteen tutkimuksesta.

Sähköinen kyselylomake koostui yhteensä 
30 strukturoidusta, avoimesta tai Likert-astei-
kollisesta kysymyksestä. Mikäli asiakas ei saa-
nut farmaseutilta lainkaan neuvoja ja ohjeita, 
neuvontaan liittyviä kysymyksiä ei esitetty 
asiakkaalle. Kyselylomakkeen suunnittelussa 
hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia (Alas-
talo ym. 2018, Jauhonen ym. 2018) ja tutkimus-
ryhmän asiantuntemusta. Kyselylomake pilo-
toitiin yhdessä apteekissa ja sen perusteella 
siihen tehtiin pieniä muutoksia, kuten pieniä 

tarkennuksia kysymysten muotoiluun. Pilot-
titutkimuksen aineisto sisällytettiin mukaan 
tutkimusaineistoon.

Tässä artikkelissa raportoidaan tulok-
set kyselylomakkeen viiteen itsehoitoneu-
vonnan toteutumiseen liittyvään kysymyk-
seen (Liite 1). Asiakkaalta kysyttiin, tuliko hän 
hakemaan apteekista jotain tiettyä valmistetta 
vai valmistetta johonkin oireeseen. Asiakkaan 
ostama tuoteryhmä selvitettiin kysymyksellä 
”Mihin ryhmään kuuluvan itsehoitotuotteen 
ostit?”. Kysymys sisälsi 19 valmista vastaus-
vaihtoehtoa ja mahdollisuuden kirjoittaa val-
misteryhmä itse. Asiakkaan ostama tuote sel-
vitettiin avoimella kysymyksellä ”Minkä nimi-
sen valmisteen ostit?”. Strukturoidulla kysy-
myksellä selvitettiin, tarjottiinko asiakkaalle 
kyseisellä asiointikerralla neuvoja ja ohjeita 
valmisteen käyttöön sekä olisiko asiakas tar-
vinnut neuvoja ja ohjeita. Vastausvaihtoehdot 
olivat: ”Sain neuvoja”, ”Sain neuvoja, joita en 
tarvinnut”, ”Olisin saanut neuvontaa, mutta en 
halunnut sitä”, ”En saanut neuvontaa, mutta 
en olisi halunnutkaan” ja ”En saanut neuvon-
taa, vaikka olisin halunnut”. Mikäli asiakas 
vastasi saaneensa neuvoja ja ohjeita, moniva-
lintakysymyksellä selvitettiin, mitä neuvoja ja 
ohjeita asiakas sai valmisteen käyttöön. Kysy-
mys sisälsi kahdeksan valmista vastausvaih-
toehtoa, joista pystyi valitsemaan useamman 
vaihtoehdon. Vastausvaihtoehtona oli myös 
”muita ohjeita”, mutta avoimella kysymyksellä 
ei enää selvitetty, mitä nämä muut ohjeet oli-
vat. Oireiden kartoitusta selvitettiin moniva-
lintakysymyksellä ”Kysyikö apteekin henkilö-
kunta seuraavat asiat?”. Kysymys sisälsi seit-
semän vastausvaihtoehtoa, joista pystyi valit-
semaan useamman vaihtoehdon. 

Neuvonnan ymmärrettävyyttä kysyttiin 
neuvontaa saaneilta kysymyksellä ”Olivatko 
saadut neuvot ja ohjeet mielestäsi helposti 
ymmärrettävissä” ja hyödyllisyyttä kysymyk-
sellä ”Olivatko saadut neuvot ja ohjeet mieles-
täsi hyödyllisiä”. Vastausvaihtoehdot olivat 
”Kyllä” ja ”Ei”, joista ”Ei” vastanneita pyy-
dettiin avoimella vastauksella tarkentamaan 
ilmenneitä puutteita. 

Taustatietoina kysyttiin strukturoiduilla 
kysymyksillä vastaajan sukupuoli, koulu-
tus, siviilisääty, pääasiallinen toiminta, ter-
veydenhuoltoalan koulutus, reseptilääkkei-

Johdanto
Suomessa itsehoitolääkkeiden myynti on kas-
vanut 2000-luvulla lähes 50 % (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015). 
Vuonna 2019 itsehoitolääkkeitä ostettiin noin 
360 miljoonalla eurolla (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansanelä-
kelaitos 2019) Myydyimmät tuoteryhmät oli-
vat ruoansulatuskanavan sairauksien lääkkeet, 
kipulääkkeet ja ihotautilääkkeet. Asiakkaan 
omaa vastuuta ja roolia korostetaankin sel-
laisten sairauksien ja oireiden hoidossa, jotka 
hän pystyy helposti itse hoitamaan (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2011, World Health Orga-
nization 2021). Apteekkien itsehoitoneuvon-
nalla voidaan vähentää sekä yleislääkäri- että 
päivystyskäyntejä (Fielding ym. 2015, Suomen 
Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki 2015, 
Watson ym. 2015). Suomessa on arvioitu, että 
joka kolmas asiakas, joka hakee apteekista apua 
itsehoitoon liittyvään ongelmaan, välttää sai-
raalapäivystyskäynnin itsehoitoneuvonnan 
ansiosta (Suomen Apteekkariliitto ja Yliopis-
ton Apteekki 2015). Apteekki voi olla itsehoi-
toasiakkaan ainoa terveydenhuollon kontakti 
(Hämeen-Anttila ym. 2014).

Turvallinen itsehoitolääkitys edellyttää, 
että lääkkeen käyttäjällä on riittävästi tietoa 
hoidettavasta sairaudesta tai oireesta, mahdol-
lisista hoitovaihtoehdoista ja itsehoitolääkkeen 
sopivuudesta hänen muuhun lääkitykseensä 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2015). Apteekin farmaseuttisen henki-
löstön tulee neuvoa itsehoitolääkkeen oikea 
ja turvallinen käyttö (lääkelaki 395/1987, 57 
§). Lääkkeiden virheellinen tai epätarkoituk-
senmukainen käyttö voi aiheuttaa merkittäviä 
terveyshaittoja, lääkehoidon tulosten heikke-
nemistä ja lisätä terveyspalvelujen käyttöä ja 
kustannuksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2011, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2015). 

Itsehoidosta saatavat valmisteet ovat riittä-
vän turvallisia itsehoitoon, mutta niiden käyt-
töön voi kuitenkin liittyä haittavaikutuksia ja 
riskejä (Salminen ja Tuominen 2018, Safari ym. 
2022). Itsehoitovalmisteiden käyttö on usein 
aiheuttamassa lääkehoidon ongelmia, kuten 
haittavaikutuksia, yhteisvaikutuksia tai pääl-
lekkäislääkitystä (Mäkelä ym. 2019, Ylä-Rautio 

ym. 2020). Itsehoitolääkkeistä on tunnistetta-
vissa suuren riskin itsehoitolääkkeitä, joiden 
virheellinen käyttö johtaa todennäköisemmin 
vakaviin haittoihin. Tyypillinen esimerkki itse-
hoidon riskilääkkeistä on tulehduskipulääk-
keet, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi ruuan-
sulatuskanavan verenvuotoja etenkin yhteis-
käytössä useiden muiden lääkkeiden kanssa 
sekä heikentää tai voimistaa muiden lääk-
keiden vaikutuksia (Itselääkitys. Käypä hoito 
-suositus 2016, Salminen ja Tuominen 2018, 
Safari ym. 2022). Riskilääkkeitä käyttävien ja 
uutta lääkehoitoa aloittavien asiakkaiden lää-
keneuvontaan tulee kiinnittää erityistä huomi-
ota (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimea 2016).

Apteekkien lääkeneuvontaa on Suomessa 
kehitetty jo pitkään (Mononen ym. 2018). Itse-
hoitolääkeneuvonnan toteutumista suoma-
laisissa apteekeissa on tutkittu jonkin verran 
(esim. Puumalainen ym. 2005, Hakoinen ym. 
2014, Hämeen-Anttila ym. 2014, Alastalo ym. 
2018, Ylä-Rautio ym. 2020). Haamuasiakas-
tutkimusten perusteella lääkeneuvonnassa on 
kehitettävää etenkin tapauksissa, joissa asia-
kas pyytää valmistetta tuotenimellä (Alastalo 
ym. 2018, Jyrkkä ja Hämeen-Anttila 2021). 
Itsehoitolääkkeiden oston yhteydessä farma-
seutin useimmiten havaitsema ja raportoima 
asiakkaan lääkehoidon ongelma on epätietoi-
suus lääkkeen käyttötarkoituksesta (Ylä-Rau-
tio ym. 2020). Apteekkien asiakkaat ovat kui-
tenkin kokeneet saavansa riittävästi itsehoi-
tolääkkeisiin liittyvää neuvontaa (Hämeen-
Anttila ym. 2014). Lisää tutkimusta tarvitaan 
apteekkien lääkeneuvonnan sisällöstä, laa-
dusta ja vaikuttavuudesta (Dimitrow ym. 2021).

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 
itsehoitoneuvonnan toteutumista apteekeissa. 
Yksityiskohtaisina tavoitteina oli tutkia, saako 
asiakas neuvoja itsehoitovalmisteen käyttöön 
ja mitä neuvoja asiakas saa. Lisäksi tavoitteena 
oli tutkia, onko asiointiperusteella tai itsehoi-
tovalmisteryhmällä yhteyttä oireiden kartoi-
tukseen ja asiakkaan saamaan neuvontaan, 
sekä sitä, kuinka ymmärrettävinä ja hyödyl-
lisinä asiakkaat kokivat itsehoitovalmisteisiin 
liittyvän neuvonnan.
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den käyttö, ilman reseptiä saatavien lääkkei-
den käytön yleisyys ja mahdollinen lääkärin 
toteama pitkäaikaissairaus. Vastaajan synty-
mävuosi ja kotitalouden koko kysyttiin avoi-
milla kysymyksillä.

Aineiston analysointi
Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics (ver-
sio 27.0) -tilasto-ohjelmalla. Analysoinnissa 
käytettiin frekvenssijakaumia ja ristiintau-
lukointia. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin 
khii2-testillä. Tilastollisen merkitsevyyden 
tasona oli p < 0,05. Analyysissä ikä kategori-
soitiin kolmeen luokkaan (18–34-vuotiaat, 
35–64-vuotiaat ja ≥ 65-vuotiaat). Koulutus 
kategorisoitiin perusasteen, keskiasteen ja 
korkea-asteen koulutukseksi. Vastausvaihto-
ehdot ”Sain neuvoja” (n = 47) ja ”Sain neu-
voja, joita en tarvinnut” (n = 3) yhdistettiin 
luokaksi ”Sain neuvoja”. Mahdollisia eroja 
itsehoitoneuvonnan toteutumisessa tarkas-
teltiin vastaajan sukupuolen, iän, koulutuk-
sen, kotitalouden koon, pääasiallisen toimin-
nan, terveydenhuoltoalan koulutuksen, resep-
tilääkkeiden käytön ja ilman reseptiä saatavien 
valmisteiden käytön yleisyyden sekä asiointi-
perusteen mukaan. Itsehoitoneuvonnan toteu-
tumista tarkasteltiin myös apteekin reseptuu-
rin mukaan. Apteekit kategorisoitiin reseptuu-
rin mukaan pieneksi (reseptuuri < 60 000), 
keskikokoiseksi (reseptuuri 60 001–110 000) 
ja suureksi (reseptuuri > 110 000).

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus ei sisältynyt niihin ei-lääketieteelli-
siin ihmisiin kohdistuviin tutkimuksiin, jotka 
vaativat eettisen ennakkoarvioinnin (Tutkimu-
seettinen neuvottelukunta 2019). Tutkimuk-
sessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä 
sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laa-
timia eettisiä periaatteita ihmistieteisiin liit-
tyvissä tutkimuksissa (Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta 2019). Tutkimukseen osallistu-
neiden apteekkien apteekkareilta pyydettiin 
suostumus tutkimuksen toteuttamiseen aptee-
kissa. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaa-
ehtoista, ja tutkittavilla oli halutessaan mah-
dollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistu-
minen. 

Tulokset
Kyselyyn vastasi yhteensä 197 henkilöä. Kaksi 
vastausta poistettiin aineistosta, koska toinen 
vastaajista ei ollut täysi-ikäinen ja toisen vas-
taajan kyselyyn ilmoittama valmiste oli resep-
tilääke. Yksi asiakas keskeytti vastaamisen, jol-
loin kyseisen asiakkaan vastaukset poistettiin. 
Lopullinen aineisto koostui 194 vastauksesta. 
Tutkimuksesta kieltäytyi 239 henkilöä muun 
muassa kiireen vuoksi. Kyselyn vastauspro-
senttia ei voitu laskea, koska jokaista itsehoi-
tovalmisteen ostanutta asiakasta ei ollut mah-
dollista tavoittaa ja pyytää osallistumaan tutki-
mukseen. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 
on esitetty taulukossa 1.

Itsehoitoneuvonnan toteutuminen
Vastaajista 81 % tuli hakemaan apteekista 
jotain tiettyä valmistetta ja 19 % haki valmis-
tetta johonkin oireeseen. Neljännes (26 %) 
vastaajista sai apteekista neuvoja ja ohjeita 
valmisteen käyttöön (Taulukko 2). Lähes nel-
jännes (22 %) olisi saanut neuvontaa, mutta ei 
ollut halunnut sitä. Puolet (52 %) vastaajista ei 
saanut neuvontaa, mutta eivät olisi sitä halun-
neetkaan. Yksikään vastaaja ei kokenut jää-
neensä ilman tarvitsemaansa neuvontaa.

Asiakkaiden vastauksissa heidän kokemuk-
sissaan itsehoitolääkeneuvonnan toteutumi-
sesta oli tilastollisesti merkitseviä eroja asioin-
tiperusteen, sukupuolen ja ilman reseptiä saa-
tavien lääkkeiden käytön yleisyyden mukaan 
tarkasteltuna. Neuvoja ja ohjeita itsehoitoval-
misteen käyttöön sai viidennes (20 %, n = 31) 
vastaajista, jotka ilmoittivat tulleensa osta-
maan jotakin tiettyä valmistetta ja puolet (50 
%, n = 18) vastaajista, jotka ilmoittivat tul-
leensa ostamaan valmistetta oirelähtöisesti (p 
< 0,0001) (Taulukko 2). Miehet vastasivat saa-
neensa neuvoja valmisteen käyttöön yleisem-
min kuin naiset (p = 0,034). Vähintään kerran 
viikossa itsehoitolääkkeitä käyttävät olisivat 
saaneet neuvontaa, mutta eivät halunneet sitä 
yleisemmin kuin itsehoitolääkkeitä harvemmin 
kuin kerran kuukaudessa käyttävät (p = 0,021).

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden apteekin asiakkaiden (n = 194) taustatiedot.

Sukupuoli
Nainen
Mies

Ikä, vuotta
18–34
35–64
≥ 65

Koulutus
Perusasteen koulutus
(perus-, keski- tai kansakoulu)
Keskiasteen koulutus
(ammatillinen perustutkinto, 
opistotutkinto tai ylioppilastutkinto)
Korkea-asteen koulutus
(alempi tai ylempi 
korkeakoulututkinto)

Kotitalouden koko (henkilöä)
Yksi
Kaksi
Kolme tai enemmän

Pääasiallinen toiminta
Kokopäiväinen työskentely tai opiskelu
Osapäiväinen työskentely, työtön/
lomautettu, äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaa
Eläkkeellä

Terveydenhuoltoalan koulutus
Kyllä
Ei

Lääkärin määräämien 
reseptilääkkeiden käyttö
Kyllä
Ei

Itsehoitolääkkeiden käytön yleisyys
Vähintään kerran viikossa
1–2 kertaa kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

% (n)

n = 194
75 (146)
25 (48)

n = 194
22 (43)
38 (74)
40 (77)

n = 194
14 (27)

44 (86)

42 (81)

n = 192a

32 (62)
45 (87)
23 (43)

n = 194
43 (84)
13 (25)

44 (85)

n = 194
29 (56)
71 (138)

n = 193a

74 (143)
26 (50)

n = 193a

35 (67)
31 (61)
34 (65)

a Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet kotitalouden kokoa, reseptilääkkeiden  
käyttöä tai ilman reseptiä saatavien lääkkeiden käytön yleisyyttä.
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Taulukko 2. Apteekin asiakkaiden (n = 194) kokemuksia itsehoitoneuvonnan toteutumisesta 
taustamuuttujien mukaan.

Kaikki

Asiointiperuste
Haettiin tiettyä 
valmistetta
Haettiin valmistetta 
oireeseen

Sukupuoli
Nainen
Mies

Ikä (vuotta)
18–34
35–64
≥ 65

Koulutus
Perusasteen koulutus
(perus-, keski- tai 
kansakoulu)
Keskiasteen koulutus
(ammatillinen 
perustutkinto, 
opistotutkinto tai 
ylioppilastutkinto)
Korkea-asteen koulutus
(alempi tai ylempi 
korkeakoulututkinto)

Kotitalouden koko 
Yksi
Kaksi
Kolme tai enemmän

Pääasiallinen toiminta
Työssä kokopäiväisesti tai 
opiskelee
Työssä osapäiväisesti, 
työtön/lomautettu, 
äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaa
Eläkkeellä

Terveydenhuoltoalan
koulutus
Kyllä
Ei

Lääkärin määräämien 
reseptilääkkeiden 
käyttö
Kyllä
Ei

Ilman reseptiä saatavien 
lääkkeiden käytön 
yleisyys
Vähintään kerran viikossa
1–2 kertaa kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa

Apteekin koko
Pieni
Keskikokoinen
Suuri

Sain neuvoja
% (n)

26 (50)

20 (31)

50 (18)

21 (31)
40 (19)

33 (14)
27 (20)
21 (16)

11 (3)

27 (23)

30 (24)

26 (16)
25 (28)
26 (5)

31 (26)

12 (3)

25 (21)

21 (12)
27 (38)

23 (33)
32 (16)

27 (18)
20 (12)
31 (20)

24 (9)
23 (17)
29 (24)

Olisin saanut  
neuvontaa, mutta en  
halunnut sitä % (n)

22 (42)

22 (34)

22 (8)

24 (35)
14 (7)

21 (9)
20 (15)
23 (18)

26 (7)

18 (16)

23 (19)

31 (19)
19 (21)
5 (1)

21 (18)

16 (4)

23 (20)

29 (16)
19 (26)

22 (32)
20 (10)

31 (21)
24 (15)
9 (6)

18 (7)
27 (20)
18 (15)

En saanut neuvontaa, 
mutta en olisi halun-
nutkaan % (n)

26 (50)

20 (31)

50 (18)

21 (31)
40 (19)

33 (14)
27 (20)
21 (16)

11 (3)

27 (23)

30 (24)

26 (16)
25 (28)
26 (5)

31 (26)

12 (3)

25 (21)

21 (12)
27 (38)

23 (33)
32 (16)

27 (18)
20 (12)
31 (20)

24 (9)
23 (17)
29 (24)

Sain neuvoja
% (n)

26 (50)

20 (31)

50 (18)

21 (31)
40 (19)

33 (14)
27 (20)
21 (16)

11 (3)

27 (23)

30 (24)

26 (16)
25 (28)
26 (5)

31 (26)

12 (3)

25 (21)

21 (12)
27 (38)

23 (33)
32 (16)

27 (18)
20 (12)
31 (20)

24 (9)
23 (17)
29 (24)

Ostotapahtumat 

Onko käyttänyt 
kyseistä 
valmistetta
aikaisemmin?

Kenelle valmiste 
tulee?

Mitä oireita 
asiakkaalla on?

Onko hoitanut 
oireita jo 
aikaisemmin
jollain 
valmisteella?

Onko käynyt 
lääkärissä vaivan 
takia?

Onko muita 
lääkkeitä 
käytössä?

Kuinka kauan 
oireet ovat 
jatkuneet?

Yhteensä
% (n)

n=191

11 (20)

10 (19)

7 (14)

5 (10)

4 (7)

2 (4)

1 (3)

Särky, 
kuume ja 
verenkierto
% (n)

28 (54)

6 (3)

7 (4)

0 (0)

2 (1)

2 (1)

0 (0)

0 (0)

Vita-
miinit ja 
ravinto-
lisät
% (n)

20 (39)

18 (7)

12 (5)

3 (1)

3 (1)

3 (1)

5 (2)

0 (0)

Allergia, 
silmä- ja 
korvatipat, 
kosteutta-
vat 
nenä-
sumutteet 
% (n)

13 (25)

0 (0)

12 (3)

16 (4)

4 (1)

4 (1)

0 (0)

8 (2)

Taulukko 3. Farmaseutin kysymät kysymykset asiakkaan (n = 39) tarpeiden ja valmisteen 
soveltuvuuden selvittämiseksi tuoteryhmien ja ostotapahtumien mukaisesti. *

Vatsa-
oireet  
% (n),

n=191

11 (20)

10 (19)

7 (14)

5 (10)

4 (7)

2 (4)

1 (3)

Flunssan 
oireet 
%(n)

28 (54)

6 (3)

7 (4)

0 (0)

2 (1)

2 (1)

0 (0)

0 (0)

Intiimi-
vaivat ja 
ihonhoito 
% (n)

20 (39)

18 (7)

12 (5)

3 (1)

3 (1)

3 (1)

5 (2)

0 (0)

Muut 
% (n)

13 (25)

0 (0)

12 (3)

16 (4)

4 (1)

4 (1)

0 (0)

8 (2)

*Asiakkaalta on voitu kysyä useampi kuin vain yksi kysymys.
**Sisältää ostetut tuotteet tuoteryhmistä: tupakoinnin lopettaminen, suun hoito ja avoimeen ”muu valmiste”-kohtaan ilmoitetut tuotteet.
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Tarpeiden ja soveltuvuuden selvittämi-
nen sekä valmisteen käytön neuvonta
Kolmelta vastaajalta puuttui tieto ostetusta 
tuotteesta, joten heidät poissuljettiin tuoteryh-
mien mukaisesta tarkastelusta. Ostotapahtu-
mia oli yhteensä 191. Näistä vastaajista 39 ker-
toi, että häneltä kysyttiin kysymyksiä tarpeiden 
ja valmisteen soveltuvuuden selvittämiseksi ja 
48 kertoi saaneensa neuvoja ja ohjeita valmis-
teen käyttöön.

Asiakkaan tarpeiden ja valmisteen sovel-
tuvuuden selvittämiseksi yleisimmin kysyt-
tiin, onko käyttänyt kyseistä valmistetta aiem-
min (11 %, n = 20), kenelle valmiste tulee (10 
%, n = 19) ja mitä oireita asiakkaalla on (7 %, 
n = 14) (Taulukko 3). Kysymykset, onko muita 
lääkkeitä käytössä (2 %, n = 4) ja kuinka kauan 
oireet ovat jatkuneet (1 %, n = 3), kysyttiin vain 
harvoin.

Yleisimmin asiakkaille neuvottiin itsehoi-
tovalmisteen annostus (16 %, n = 31) ja kuinka 
pitkään valmistetta voi käyttää yhtäjaksoi-
sesti (8 %, n = 15) (Taulukko 4). Yhteisvaiku-
tuksista (3 %, n = 6), haittavaikutuksista (3 %, 
n = 6), miten toimia oireiden jatkuessa (2 %, 
n = 3) ja lääkkeettömistä hoitokeinoista (1 %, 
n = 2) kerrottiin vain harvoin. Vastaajat, jotka 
kertoivat saaneensa neuvoja lääkkeettömistä 
hoitokeinoista, olivat ostaneet ummetuksen 
hoitoon ja ihonhoitoon kuuluvat valmisteet. 
Valmisteen käyttöön eniten neuvoja ja ohjeita 
saivat intiimivaivoihin tai ihonhoitoon tar-
koitetun valmisteen ostaneet asiakkaat (47 % 
kyseisen tuoteryhmän valmisteen ostaneista, 
n = 8). Vähiten neuvoja valmisteen käyttöön 
saivat särky, kuume tai verenkierto -tuoteryh-
mään kuuluvan valmisteen ostaneet asiakkaat 
(9 % kyseisen tuoteryhmän valmisteen osta-
neista, n = 5).

Kaikkien neuvontaa saaneiden mielestä 
saadut ohjeet ja neuvot olivat helposti ymmär-
rettäviä. Neuvontaa saaneista lähes kaikki 
(96 %) pitivät neuvoja hyödyllisinä.

Pohdinta
Itsehoitovalmisteen ostanut asiakas jäi usein 
ilman valmisteen käyttöön liittyvää neuvontaa. 
Tulos on samankaltainen kuin aikaisemmissa 
haamuasiakastutkimuksissa, joiden mukaan 
apteekkien itsehoitolääkeneuvonta toteu-

tuu vaihtelevasti (Alastalo ym. 2018, Jyrkkä ja 
Hämeen-Anttila 2021) tai heikosti (Hakoinen 
2014). Tulostemme perusteella näyttäisi kui-
tenkin siltä, että asiakkaat saivat neuvontaa 
sitä halutessaan eivätkä he kokeneet jääneensä 
ilman tarvitsemaansa neuvontaa. Tulos on 
myös samansuuntainen aiemman suomalai-
sen tutkimuksen kanssa, jonka mukaan lähes 
kaikki asiakkaat, jotka eivät saaneet itsehoito-
lääkeneuvontaa, eivät olisi sitä halunnetkaan 
(Hämeen-Anttila ym. 2014). 

Tässä tutkimuksessa farmaseuttinen hen-
kilökunta antoi vähemmän neuvontaa asiak-
kaan pyytäessä valmistetta tuotenimellä kuin 
asiakkaan pyytäessä valmistetta oireeseen. 
Myös aikaisempien tutkimusten mukaan lää-
keneuvonta toteutuu paremmin asiakkaan 
pyytäessä lääkettä oireeseen kuin tuoteni-
mellä pyytäessä (esim. Puumalainen 2005, 
Bardage ym. 2013, van Eikenhorst 2017, Alas-
talo ym. 2018). Kuitenkin tässä tutkimuk-
sessa ainoastaan puolet oireeseen apua hake-
maan tulleista asiakkaista sai lääkeneuvontaa. 
Apteekkien yksi keskeinen tehtävä osana sosi-
aali- ja terveyspalvelujärjestelmää on tukea ja 
ohjata itsehoidossa ja itselääkinnässä. Oiree-
seen apua hakevien lääkeneuvontaa on syytä 
lisätä. Lisäksi apteekeissa on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, että asiakkaan tarpeita kar-
toitetaan myös silloin, kun asiakas pyytää val-
mistetta tuotenimellä. Suurin osa apteekin asi-
akkaista toivoo farmaseutin antavan itsehoi-
tolääkeneuvontaa oma-aloitteisesti, vaikka 
kolmannes haluaakin ostaa itsehoitolääkkeet 
ilman neuvontaa (Hämeen-Anttila ym. 2014). 

Tämän tutkimuksen mukaan itsehoidon 
lääkeneuvontaa tulisi kehittää tuotekeskeisestä 
hoitokeskeisempään suuntaan, jotta asiakkaan 
yksilölliset tarpeet pystyttäisiin huomioimaan 
asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Esi-
merkiksi oireisiin ja muiden lääkkeiden käyt-
töön liittyviä kysymyksiä kysyttiin asiak-
kailta harvoin. Sen sijaan asiakkaalta kysyttiin 
useimmiten, onko käyttänyt valmistetta aiem-
min ja kenelle valmiste tulee. Valmisteen käy-
töstä neuvottiin yleisimmin annostus. Myös 
aikaisemmissa tutkimuksissa nämä ovat asiak-
kailta yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä ja ylei-
simmin neuvottuja asioita lääkkeen käytössä 
(Horvat ym. 2012, Bardage ym. 2013, Alastalo 
ym. 2018, Langer ym. 2018 Mináriková ym. 

Ostotapahtumat

Sain neuvoja 
valmisteen 
käyttöön*

Annostus
Kuinka pitkään 
valmistetta 
voi käyttää 
yhtäjaksoisesti

Muita ohjeita 

Mahdolliset 
yhteisvaikutukset 
muiden 
lääkkeiden kanssa

Haittavaikutukset

Miten toimia, jos 
oireet jatkuvat

Neuvoja 
lääkkeettömistä 
hoitokeinoista

Ohjattiin 
ottamaan 
yhteyttä lääkäriin 
heti

Yhteensä
% (n)

n=191

25 (48)

16 (31)

8 (15)

6 (11)

3 (6)

3 (6)

2 (3)

1 (2)

0 (0)

Särky, 
kuume ja 
verenkierto
% (n)

28 (54)

 9 (5)

4 (2)

 2 (1)

0 (0)

5 (3)

4 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Allergia, 
silmä- ja 
korvatipat, 
kosteut-
tavat 
nenä-
sumutteet 
% (n)

13 (25)

24 (6)

20 (5)

8 (2)

4 (1)

0 (0)

0 (0)

4 (1)

0 (0)

0 (0)

Vatsa-
oireet
% (n)

12 (23)

26 (6)

9 (2)

9 (2)

13 (3)

0 (0)

4 (1)

0 (0)

4 (1)

0 (0)

Taulukko 4. Asiakkaiden (n = 48) farmaseuteilta saamat neuvot ja ohjeet itsehoitovalmisteen 
käyttöön tuoteryhmien ja ostotapahtumien mukaisesti.

Flunssan 
oireet
% (n)

12 (22)

32 (7)

22 (5)

18 (4)

0 (0)

5 (1)

5 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Intiimi- 
vaivat ja 
ihonhoito
% (n)

9 (17)

47 (8)

29 (5)

12 (2)

6 (1)

6 (1)

0 (0)

12 (2)

6 (1)

0 (0)

Muut**
% (n)

6 (11)

45 (5)

36 (4)

18 (2)

0 (0)

0 (0)

10 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

*Asiakas on voinut saada neuvoja useammasta kuin yhdestä aiheesta.
**Sisältää ostetut tuotteet tuoteryhmistä: tupakoinnin lopettaminen, suun hoito ja avoimeen ”muu valmiste” -kohtaan ilmoitetut tuot-
teet.
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duksi neuvonnaksi. Tämä tutkimus toteutet-
tiin Pohjois-Savossa sijaitsevissa apteekeissa, 
joten tuloksia ei voida yleistää kattamaan suo-
malaisten apteekkien itsehoitoneuvontaa.

Johtopäätökset
Neljännes apteekkien asiakkaista saa farma-
seuttiselta henkilökunnalta neuvoja itsehoi-
tovalmisteen käyttöön. Farmaseuttisen hen-
kilöstön osaamista itsehoidon riskilääkkeitä 
käyttävien asiakkaiden tunnistamiseksi tulee 
lisätä, sillä etenkin kipulääkkeitä ostavat asi-
akkaat saivat itsehoitolääkeneuvontaa vain 
harvoin. Neuvontaa annetaan vähemmän asi-
akkaan pyytäessä valmistetta tuotenimellä 
kuin asiakkaan pyytäessä valmistetta oiree-
seen. Yleisimmin asiakkaan tarpeita kartoite-
taan kysymällä, onko käyttänyt kyseistä val-
mistetta aiemmin ja kenelle valmiste tulee. 
Nämä ovat tuotekeskeisiä kysymyksiä, joiden 
lisäksi lääkeneuvontaa tulisi kehittää hoidolli-
sempaan suuntaan lääkitysturvallisuuden var-
mistamiseksi. Farmaseuttisen henkilökunnan 
asiakkaan kohtaamisen taitoja ja vuorovaiku-
tusosaamista tulisi vahvistaa, jotta asiakasläh-
töinen ja kokonaisvaltainen itsehoitoneuvonta 
toteutuu lakisääteisellä tavalla.

2019). Tuoreen väestökyselyn mukaan neu-
vonta hoidollisista asioista, esimerkiksi lääk-
keen hyödyistä ja haitoista, toteutuu heikom-
min kuin neuvonta siitä, miten lääke otetaan 
tai miten kauan sitä käytetään (Dimitrow ym. 
2021). 

Tässä tutkimuksessa vähiten neuvoja val-
misteen käyttöön saivat särky, kuume tai 
verenkierto -tuoteryhmään kuuluvan valmis-
teen ostaneet asiakkaat. Myös aikaisemmissa 
tutkimuksissa kipulääkettä tuotenimellä osta-
vien on todettu saavan neuvoja vain harvoin 
(Bardage ym. 2013, Alastalo ym. 2018). Kipu-
lääkkeet ovat itsehoidon riskilääkkeitä, joihin 
liittyy neljännes itsehoitolääkkeisiin liittyvistä 
ongelmista (Ylä-Rautio ym. 2020). Yhteisvai-
kutukset ovat yksi yleisimmistä asiakkaan lää-
kehoidon ongelmista. Itsehoitolääkeneuvon-
nassa on tärkeää, että asiakkaalle kerrotaan 
myös mahdollisista yhteisvaikutuksista ja 
haittavaikutuksista. Asiakkaat haluavat saada 
neuvontaa, kun he ostavat itsehoitolääkettä, 
jotta he varmistuvat lääkkeen sopivuudesta 
(Dimitrow ym. 2021). Asiakkaat myös koke-
vat, että itsehoitolääkettä ostaessa on tärkeää 
varmistaa, että itsehoitolääkkeet ovat yhteen-
sopivia reseptilääkkeiden kanssa. Farmaseut-
tisella henkilökunnalla on suuri merkitys lää-
kehoitoon liittyvien ongelmien ehkäisyssä, ja 
neuvontaa tulisi kehittää erityisesti itsehoidon 
riskilääkkeistä. Tämän tutkimuksen tulosten 
perusteella farmaseuttisen henkilöstön tietoi-
suutta itsehoidon riskilääkkeistä ja osaamista 
itsehoidon riskilääkkeitä käyttävien riskipoti-
laiden tunnistamiseksi tulee lisätä.

Vaikka asiakkaat saivat vain vähän neu-
voja itsehoitovalmisteen käyttöön, he kokivat 
saamansa neuvot ymmärrettäviksi ja hyödyl-
lisiksi. Tuoreen väestökyselyn mukaan suo-
malaiset ovatkin tyytyväisiä apteekeista saa-
tavaan lääkeneuvontaan (Dimitrow ym. 2021). 
Tässä tutkimuksessa miehet saivat neuvoja 
valmisteen käyttöön yleisimmin kuin naiset. 
Aikaisemman väestökyselyn mukaan miehet 
ovat myös tyytyväisimpiä lääkkeisiin liitty-
vään neuvontaan (Dimitrow ym. 2021). Vaikka 
asiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä apteekeista 
saamaansa neuvontaan, asiakkaat eivät vält-
tämättä itse tunnista kaikkia lääkkeisiin liit-
tyviä ongelmakohtia, jotka tulisi huomioida 
itsehoitolääkkeitä käytettäessä. Lääkkeiden 

käyttäjien on todettu pitävän itsehoitolääk-
keitä vaarattomina niin kauan kuin nouda-
tetaan ohjeita (Hämeen-Anttila ym. 2014), ja 
epäselvyydet itsehoitolääkkeiden käyttötarkoi-
tuksista ja ongelmat lääkkeen ottamisessa ovat 
yleisiä (Helisalmi ym. 2017). Näin ollen asia-
kas ei välttämättä osaa arvioida annettua neu-
vontaa lääkehoidon kokonaisuuden kannalta ja 
lääkitysturvallisuus voi vaarantua.

Itsehoitolääkeneuvonnan vähäisen toteu-
tumisen taustalla voi olla farmaseuttisen hen-
kilökunnan epävarmuus neuvontatilanteessa 
toimimisessa. Taustalla voi olla myös epä-
varmuus siitä, haluaako asiakas neuvontaa. 
Lääkkeiden käyttäjät toivovat, että apteekissa 
annettaisiin oma-aloitteisesti neuvoja itsehoi-
tolääkkeiden käytössä (Hämeen-Anttila ym. 
2014). Asiakkaat myös suhtautuvat henkilös-
tön apuun myönteisesti (Katajavuori 2005) ja 
asiakkaat odottavat farmaseuteilta aloitteel-
lisuutta ja aktiivista otetta asiakaspalveluun 
ja keskustelun rakentamiseen (Takkinen ym. 
2020). Farmaseutit saattavat kuitenkin kokea 
vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa haasta-
vaksi, jos asiakas ei ole valmis vuorovaikut-
teiseen keskusteluun. On myös havaittu, että 
asiakkaan aktiivisuus vaikuttaa farmaseutin 
viestinnän määrään ja sisältöön (Shah ja Chew-
ning 2006). Farmaseutilla on kuitenkin vastuu 
aloittaa asiakaspalvelutilanne ja vuorovaikutus 
asiakkaan kanssa. Farmaseutilta vaaditaan siis 
itsehoitovalmisteiden tuntemista, asiakkaan 
kohtaamisen taitoja ja vuorovaikutusosaa-
mista. Näitä taitoja tulisi vahvistaa peruskou-
lutuksessa saadun osaamisen ja työelämässä 
hankittujen taitojen lisäksi myös täydennys-
koulutuksessa, jotta asiakaskohtaamiseen saa-
taisiin lisää varmuutta.

Asiakkaita oli vaikea saada vastaamaan 
kyselyyn, sillä moni asiakas kiirehti pois aptee-
kista maksettuaan ostoksensa. Lisäksi etenkin 
iäkkäämmät asiakkaat vierastivat sähköistä 
kyselytapaa, joten tutkijat lukivat heille kysy-
mykset ääneen ja täyttivät kyselyn heidän puo-
lestaan asiakkaan niin halutessa. Tämä saattoi 
johtaa siihen, että kaikkia näkemyksiä ei uskal-
lettu tuoda esille ääneen. Tutkimus toteutettiin 
asiakasnäkökulmasta, joten vastaukset kuvas-
tavat asiakkaan kokemusta saadusta neuvon-
nasta. Vastauksissa on siis yksilöllisiä eroja 
sen suhteen, minkä asiakas itse mieltää saa-
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Introduction: Pharmacy customers’ own role 
and responsibility in the treatment of easily 
self-treated symptoms is increasingly empha-
sized. Pharmacists have a key in self-care 
counselling as well as in the selection of over-
the-counter medicines and providing guidance 
on the use of over-the-counter medications. 
The aim of this study was to explore whether 
customers get self-care counselling and what 
kind of counselling they get. In addition, the 
study examined the type of over-the-counter 
medication that was related to the counselling 
and, furthermore, the experiences of the cus-
tomers about the understandability and use-
fulness of the counselling.

Materials and methods: The data were col-
lected with an electronic questionnaire in nine 
pharmacies located in Pohjois-Savo region in 
the autumn of 2020. Participants were cus-
tomers who purchased an over-the-counter 

medicine. 196 customers completed the survey 
and altogether 194 questionnaires were ana-
lyzed. The data was analysed using frequencies, 
cross-tabulations and the X2-test.

Results: Of the respondents, 26% got advice 
and counselling how to use the over-the-coun-
ter medication. On the other hand, 26% would 
have got counselling but they did not want it. 
Half of the respondents (52%) did not get any 
counselling, but they reported that they did not 
wanted it, anyway. 50% of the customers who 
asked medicine for a symptom, got advices, 
while 20% of the customers who were ask-
ing a product using its trade name got coun-
selling. Most commonly asked questions were 
whether the customer has used the medica-
tions previously (11%), who the product was 
for (10%), and the symptoms that the cus-
tomer has (7%). Most commonly given advice 
concerned the dosage of the over-the-counter 
medicine (16%).

Conclusions: Roughly only a quarter of cos-
tumers get counselling on the use of over-
the-counter medication. When customers ask 
a product using its trade name they get less 
counselling than when they ask medicine for a 
symptom. Pharmacists’ customer encounter-
ing and interaction skills should be strength-
ened to ensure that customers receive adequate 
counselling on the use of over-the-counter 
medicines to ensure medication safety.

Keywords: pharmacy, over-the-counter 
medicine, self-care counselling, pharmacy 
customers, survey
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LIITE 1. Kyselylomakkeen itsehoitovalmisteen käytön neuvontaan liittyvät kysymykset

OSA 3: Valmisteeseen liittyvä neuvonta
Osion kysymykset liittyvät vain tämän päivän kokemuksiisi.  
Vastaa kysymyksiin niiden perusteella.

1. Saitko farmaseutilta neuvontaa ja ohjeita valmisteen käyttöön? 
nn  Sain neuvoja. 
nn  Sain neuvoja, joita en tarvinnut.
nn  Olisin saanut neuvontaa, mutta en halunnut sitä. (kysely päättyy) 
nn  En saanut, mutta en olisi halunnutkaan. (kysely päättyy) 
nn  En, vaikka olisin tarvinnut. (kysely päättyy) 
nn  Mitä neuvoja olisit tarvinnut? __________________________________

2. Mitä neuvoja ja ohjeita sait valmisteen käyttöön? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) 
nn  annostus 
nn  haittavaikutukset 
nn  kuinka pitkään valmistetta voi käyttää yhtäjaksoisesti  
nn  mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa  
nn  miten toimia, jos oireet jatkuvat 
nn  ohjattiin ottamaan yhteyttä lääkäriin heti 
nn  neuvoja lääkkeettömistä hoitokeinoista, millaisia?_______________________
nn  muita ohjeita

3. Kysyikö apteekin henkilökunta seuraavat asiat: 
nn  Kenelle valmiste tulee? 
nn  Mitä oireita asiakkaalla on? 
nn  Kuinka kauan oireet ovat jatkuneet? 
nn  Onko hoitanut oireita jo aikaisemmin jollain valmisteella? 
nn  Onko käyttänyt kyseistä valmistetta aikaisemmin? 
nn  Onko käynyt lääkärissä vaivan takia? 
nn  Onko muita lääkkeitä käytössä? 

4. Olivatko saadut neuvot ja ohjeet mielestäsi helposti ymmärrettävissä? 
nn  Kyllä 
nn  Ei, miksi? _________________________________________ 

5. Olivatko saadut neuvot ja ohjeet mielestäsi hyödyllisiä?  
nn  Kyllä 
nn  Ei, miksi? _________________________________________
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Tiivistelmä

Johdanto: Suomalainen terveys- ja lääkepolitiikka ohjaa väestöä ottamaan vastuuta helposti hoi-
dettavien oireiden hoidosta yhä enemmän. Apteekeilla on merkittävä rooli itsehoidon ja itselää-
kityksen ohjaamisessa. Farmaseuttisen henkilöstön on annettava asiakkaille tietoa valmisteiden 
hinnoista ja muista lääkkeen valintaan vaikuttavista seikoista. Tämän tutkimuksen tavoitteena 
oli tutkia apteekin asiakkaiden näkemyksiä itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavista tekijöistä. 
Yksityiskohtaisina tavoitteina oli tutkia, saavatko asiakkaat neuvoja itsehoitovalmisteen valit-
semisessa ja millaisia neuvoja he saavat. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, mikä on tärkein ostopää-
tökseen vaikuttava tekijä, kun asiakas ostaa apteekista itsehoitovalmistetta, miten tärkeänä asi-
akkaat pitävät eri tekijöitä itsehoitovalmisteen valinnassa ja onko eri taustamuuttujilla yhteyttä 
itsehoitovalmisteen valintaan. 

Aineisto ja menetelmät: Kyselytutkimus toteutettiin itsehoitovalmistetta ostaville täysi-ikäisille 
apteekin asiakkaille syyskuussa 2020. Tutkimus toteutettiin yhdeksässä Pohjois-Savossa sijait-
sevassa apteekissa. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyn lopullinen vastaus-
määrä oli 194. Vastaajat olivat 18–92-vuotiaita. Analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia, 
ristiintaulukointia ja khii2-testiä. 

Tulokset: Noin puolet vastaajista (49 %) sai farmaseuttiselta henkilöstöltä neuvoja valmisteen 
valinnassa. Useimmiten neuvottiin tuotteen sijainti apteekissa, ja kolmasosalle neuvontaa saa-
neista se oli ainoa neuvottu asia. Harvemmin esiteltiin eri hoitovaihtoehtoja tai valmisteiden hin-
toja. Vastaajista 57 %:lle kyseisen ostokerran tärkein ostopäätökseen vaikuttanut tekijä oli omat 
aikaisemmat käyttökokemukset ostetusta lääkkeestä. Kyselyyn vastaajista 83 % piti yleensä itse-
hoitovalmisteen valinnassa erittäin tärkeänä tai tärkeänä lääkärin tai sairaanhoitajan suositte-
lua. Muita erittäin tärkeitä tai tärkeitä itsehoitovalmisteen valintaan yleensä vaikuttavia tekijöitä 
olivat omat aikaisemmat käyttökokemukset (79 %), helppokäyttöisyys (70 %) ja farmaseutin 
suosittelu (69 %). Vastaajien näkemyksissä itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavien tekijöi-
den tärkeydestä oli eroja useiden taustamuuttujien suhteen. 

Johtopäätökset: Alle puolet apteekin asiakkaista saa farmaseuttiselta henkilöstöltä neuvontaa 
itsehoitovalmisteen valinnassa. Asiakkaat pitävät tärkeänä terveydenhuollon ammattilaisen suo-
sittelua itsehoitovalmisteen valinnassa, mikä antaa hyvän perustan lääkkeen valintaan liittyvälle 
lääkeneuvonnalle. Varsinkin itsehoidon riskilääkkeisiin kuuluvissa kipulääkkeiden valinnassa 
annettavaa neuvontaa sekä farmaseuttisen henkilöstön asiakaskohtaamisen ja vuorovaikutuk-
sen taitoja tulee kehittää turvallisen itsehoidon varmistamiseksi. Myöskään itsehoitolääkkeistä 
annettava hintaneuvonta ei toteudu sille asetetulla tavalla. Avoapteekin farmaseuttisella hen-
kilökunnalla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. 

Avainsanat: apteekki, itsehoitolääke, apteekin asiakkaat, kyselytutkimus
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muksen tarkoituksesta, tulosten hyödyntämi-
sestä ja henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaat 
saivat halutessaan kirjallisen tiedotteen tutki-
muksesta.

Sähköinen kyselylomake koostui yhteensä 
30 puolistrukturoidusta tai Likert-asteikolli-
sesta kysymyksestä. Lomakkeen suunnitte-
lussa hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia 
itsehoitolääkkeen valinnasta ja neuvonnasta 
(Halme ym. 2009, Hanna ja Hughes 2011, Cîrs-
tea ym. 2017, Kevrekidis ym. 2018, Bevan ym. 
2019). Kyselylomake pilotoitiin yhdessä aptee-
kissa ja sen perusteella siihen tehtiin vähäisiä 
muutoksia. Pilottiapteekin tulokset sisällytet-
tiin aineistoon.

Tässä artikkelissa raportoidaan tulokset 
yhdeksästä itsehoitovalmisteen valintaan liitty-
västä kysymyksestä (Liite 1). Asiakkaalta kysyt-
tiin, tuliko hän hakemaan apteekista jotain tiet-
tyä valmistetta vai valmistetta johonkin oiree-
seen. Kysymys sisälsi myös avoimen vaih-
toehdon, johon asiakas pystyi tarvittaessa 
kirjoittamaan vastauksen. Asiakkaalta kysyttiin 
ostetun itsehoitovalmisteen ryhmää strukturoi-
dulla kysymyksellä, jossa oli valittavana 19 eri 
tuoteryhmää. Lisäksi asiakkaat kirjoittivat osta-
mansa tuotteen nimen avoimeen kysymykseen. 
Valittujen tuoteryhmien ja ostettujen valmis-
teiden perusteella muodostettiin yhteensä 7 eri 
tuoteryhmäkategoriaa (ks. Taulukko 2). 

Itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavien 
tekijöiden tärkeyttä tutkittiin kysymyksellä, 
joka sisälsi 13 eri väittämää. Väittämiin vas-
tattiin 5-portaisella Likert-asteikolla (5 = erit-
täin tärkeää, 4 = tärkeää, 3 = melko tärkeää, 2 = 
ei lainkaan tärkeää, 1 = en osaa sanoa). Moni-
valintakysymyksellä ”Kuinka päädyit valit-
semaan tämän itsehoitovalmisteen?” kysyt-
tiin, mikä oli tärkein tekijä, joka vaikutti juuri 
kyseisen itsehoitovalmisteen valintaan. Kysy-
mys sisälsi 12 vastausvaihtoehtoa ja avoimen 
kohdan, johon asiakas pystyi tarvittaessa kir-
joittamaan oman vaihtoehdon. Sitä saiko asi-
akas farmaseutilta neuvoja valmisteen valin-
taan, kysyttiin strukturoidulla kysymyksellä, 
joka sisälsi vastausvaihtoehdot ”Kyllä” ja ”Ei”, 
joista ”Kyllä” vastanneita pyydettiin vastaa-
maan kysymykseen ”Mitä neuvoja sait valmis-
teen valitsemiseen?”. Kysymys sisälsi 6 vas-
tausvaihtoehtoa, joista asiakas pystyi valitse-
maan useamman vaihtoehdon. Mikäli asiakas 

vastasi kysymykseen ”Ei”, pyydettiin häntä 
valitsemaan vaihtoehdoista ”En saanut neu-
voja valmisteen valitsemisessa, mutta en olisi 
halunnutkaan” tai ”En saanut neuvoja val-
misteen valitsemisessa, mutta olisin tarvinnut 
apua”. Viimeisen vastausvaihtoehdon valin-
neita asiakkaita pyydettiin vastaamaan avoi-
meen kysymykseen ”Mitä neuvoja olisit tar-
vinnut?”. 

Vastaajien taustatietoina kysyttiin struk-
turoiduilla kysymyksillä sukupuoli, pääasi-
allinen toiminta, koulutus, mahdollinen ter-
veydenhuoltoalan koulutus, reseptilääkkeiden 
käyttö, itsehoitolääkkeiden käytön yleisyys ja 
mahdollinen lääkärin toteama pitkäaikaissai-
raus. Syntymävuosi ja kotitalouden koko kysyt-
tiin avoimella kysymyksellä.

Aineiston analysointi
Kyselytutkimuksen tulokset analysoitiin IBM 
Statistics SPSS -ohjelmalla (versio 27). Ana-
lysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia ja 
ristiintaulukointia. Taustamuuttujien yhteyttä 
vastauksiin tarkasteltiin khii2-testillä. Tilas-
tollisesti merkitsevänä tasona pidettiin p < 
0,05. Taustamuuttujien välissä analyysissa 
viisiportaisen Likert-asteikon vastausvaih-
toehdot yhdistettiin kahdeksi luokaksi ”erit-
täin tärkeää ja tärkeää” sekä ”melko tärkeää 
ja ei lainkaan tärkeää”. Luokkien yhdistämi-
nen tehtiin, koska osa vastausten lukumääristä 
oli pieniä ja ryhmien välinen vertailu ei ollut 
mahdollista. Myös ”en osaa sanoa” -vastauk-
set jätettiin testauksen ulkopuolelle ja muu-
tettiin puuttuviksi arvoiksi, koska vastausten 
lukumäärät olivat hyvin pieniä. 

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus kuuluu niihin ei-lääketieteellisiin 
ihmisiin kohdistuviin tutkimuksiin, jotka eivät 
vaadi eettistä ennakkoarviointia (Tutkimu-
seettinen neuvottelukunta 2019). Tutkimuk-
sessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä 
ja eettisiä ohjeita ihmistieteisiin liittyvissä tut-
kimuksissa. Kyselyyn osallistuminen perustui 
vapaaehtoisuuteen ja sen sai halutessaan kes-
keyttää. Vain yksi vastaaja keskeytti vastaa-
misen teknisten syiden vuoksi. Tutkimukseen 
osallistuneiden apteekkien apteekkareilta pyy-
dettiin suostumus tutkimuksen toteuttamiseen 
apteekissa.

Johdanto
Itsehoitolääkkeitä käytetään tavallisiin vaivoi-
hin, jotka ovat helposti hoidettavissa. Itsehoi-
tolääkkeiden käyttö on erittäin yleistä, ja niiden 
myynti on kasvanut 2000-luvun aikana noin 50 
% (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimea 2015). Suomalainen terveys- ja lää-
kepolitiikka kannustaa väestöä ottamaan vas-
tuuta helposti hoidettavien oireiden hoidosta 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015). 

Apteekeilla on keskeinen rooli itsehoidon ja 
itselääkityksen ohjaamisessa. Apteekeissa tar-
kistetaan itsehoitolääkkeiden sopivuus mui-
den käytössä olevien resepti- ja itsehoitolääk-
keiden kanssa ja varmistetaan lääkehoidon 
kokonaisuuden turvallisuus. Myös itsehoito-
lääkkeiden asianmukaisessa käytössä korostuu 
apteekin farmaseuttisen henkilöstön antama 
neuvonta. Lääkeneuvonnan tulee olla vuoro-
vaikutteista, ja apteekkihenkilökunnan tulee 
tukea asiakasta lääkkeen valintaan liittyvässä 
päätöksenteossa ja varmistaa, että asiakkaalla 
on riittävät tiedot valintansa tueksi (Kurko 
2012, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2016, Suomen Apteekkariliiton 
ja Suomen Farmasialiiton apteekkitoimin-
nan eettiset ohjeet 2019). Asiakkaille on myös 
annettava tietoa lääkevalmisteiden hinnoista 
ja muista lääkkeen valintaan vaikuttavista sei-
koista (lääkelaki 395/1987). 

Suomessa itsehoitolääkkeen valintaan vai-
kuttavista tekijöistä on julkaistu yksi tutkimus 
2000-luvulla (Halme ym. 2009). Sen ja kan-
sainvälisten tutkimusten perusteella lääk-
keen hinta on useimmiten listattu tärkeim-
pien valinnassa vaikuttavien tekijöiden jouk-
koon (Halme ym. 2009, Kevrekidis ym. 2017, 
Bevan ym. 2019). Lisäksi brändillä (Halme ym. 
2009, Hanna ja Hughes 2011, Bevan ym. 2019) 
ja lääkärin tai farmaseutin suosittelulla (Cîrs-
tea ym. 2017, Kevrekidis ym. 2017, Bevan ym. 
2019) on todettu olevan merkitystä itsehoi-
tolääkkeen valinnassa. Itsehoitovalmisteen 
valinnassa annettua neuvontaa ei ole tutkittu 
aiemmin erikseen, vaan lääkeneuvonnan sisäl-
töä on aiemmissa tutkimuksissa tutkittu ylei-
sesti kokonaisuutena, johon on kuulunut myös 
lääkkeen käyttöön liittyvä neuvonta (Bardage 
ym. 2013, MacFarlane ym. 2015, Alastalo ym. 
2018, Langer ym. 2018, Mináriková ym. 2019).

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 
apteekin asiakkaiden näkemyksiä itsehoito-
valmisteen valintaan vaikuttavista tekijöistä 
Pohjois-Savossa. Yksityiskohtaisina tavoit-
teina oli tutkia, mikä on tärkein ostopäätök-
seen vaikuttava tekijä, kun asiakas ostaa aptee-
kista itsehoitovalmistetta. Toiseksi selvitettiin, 
miten tärkeänä asiakkaat pitävät eri tekijöitä 
itsehoitovalmisteen valinnassa ja kolmanneksi, 
onko eri taustamuuttujilla yhteyttä itsehoito-
valmisteen valintaan. Lisäksi tavoitteena oli 
tutkia, saavatko asiakkaat ohjausta itsehoito-
valmisteen valitsemisessa ja millaisia neuvoja 
he saavat.

Aineisto ja menetelmät
Kyselytutkimus toteutettiin itsehoitovalmis-
tetta ostaville täysi-ikäisille apteekin asiak-
kaille syyskuussa 2020. Tutkimus toteutet-
tiin yhdeksässä Pohjois-Savossa sijaitsevassa 
apteekissa. Yhteensä 13:een mukavuusvalin-
nalla valittuun apteekkiin oltiin yhteydessä, 
mutta neljä apteekkia kieltäytyi lähtemästä 
mukaan tutkimukseen koronaviruksen aihe-
uttamien poikkeusolojen vuoksi. Tutkimuk-
sessa mukana olleista apteekeista kolme voi-
daan luokitella ydinkaupunki- tai keskusta-
apteekeiksi, kolme lähiöapteekeiksi ja kolme 
maaseutuapteekeiksi. Tutkimukseen osallis-
tuminen ei vaatinut apteekin henkilökunnalta 
toimenpiteitä, vaan aineiston keräämisen suo-
rittivat kaksi proviisoriopiskelijaa. 

Aineisto kerättiin apteekin asiakkailta sen 
jälkeen, kun he olivat asioineet apteekin itse-
hoitopalveluvalinnassa ja maksaneet ostok-
sensa kassalla. Tutkimukseen valittiin vain asi-
akkaita, jotka olivat ostaneet vähintään yhden 
itsehoitovalmisteen. Mikäli asiakas osti use-
amman itsehoitovalmisteen, pyydettiin häntä 
valitsemaan yksi tuote, jonka perusteella hän 
vastasi kyselyyn. Tutkimuksesta poissuljet-
tiin alle 18-vuotiaat, eläinlääkkeen tai -val-
misteen ostaneet. Itsehoitovalmisteen osta-
neita asiakkaita pyydettiin vastaamaan noin 
5–10 minuuttia kestävään sähköiseen kyse-
lyyn, johon vastattiin tutkijoiden tablettitie-
tokoneella. Asiakkaita rekrytoitiin kussakin 
apteekissa yhtenä arkipäivänä 6–8 tunnin 
ajan klo 9–18. Tutkimukseen osallistuminen 
oli vapaaehtoista. Asiakkaille kerrottiin tutki-
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Tulokset
Kyselyyn vastasi 196 henkilöä. Kaksi vasta-
usta poistettiin aineistosta, sillä vastaajat eivät 
olleet täysi-ikäisiä tai kyselyssä oli ilmoitettu 
ostetuksi reseptilääkettä. Lopullinen vastaus-
määrä oli 194. Tutkimuksesta kieltäytyi 239 
henkilöä muun muassa kiireen vuoksi. Kyse-
lyn vastausprosenttia ei voitu laskea, koska 
jokaista itsehoitovalmisteen ostanutta asia-
kasta ei ollut mahdollista tavoittaa ja pyytää 
osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vas-
tanneiden taustatiedot on esitetty Taulukossa 1. 
Kyselyyn vastaajista enemmistö (75 %) oli nai-
sia. Vastaajista nuorin oli 18 vuotta ja vanhin 92 
vuotta (keski-ikä 55 vuotta). Eniten vastauksia 
saatiin yli 65-vuotiailta (n = 77). 

Kolmelta kyselyyn vastaajista puuttui tieto 
ostetusta tuotteesta. Ostetuista tuotteista (n = 
191) 56 % oli lääkkeitä, 23 % ravintolisiä, 16 % 
CE-merkittyjä tuotteita ja 5 % muita vapaan-
kaupan tuotteita. Kyselyyn vastanneet rapor-
toivat useimmiten ostaneensa särky, kipu tai 
verenkierto -tuoteryhmään kuuluvia valmis-
teita (28 %, n = 54) sekä vitamiineja ja ravin-
tolisiä (20 %, n = 39) (Taulukko 2). 

81 % vastaajista tuli hakemaan apteekista 
jotakin tiettyä valmistetta ja 19 % vastaajista 
haki valmistetta johonkin oireeseen. Neuvoja 
valmisteen valinnassa sai 42 % vastaajista, 
jotka ilmoittivat tulleensa ostamaan jotakin 
tiettyä valmistetta ja 83 % vastaajista, jotka 
ilmoittivat tulleensa ostamaan valmistetta 
oirelähtöisesti.

Noin puolet vastaajista (49 %, n = 94) sai 
farmaseutilta neuvoja itsehoitovalmisteen 
valinnassa (Taulukko 2). Useimmiten neuvot-
tiin, missä tuote sijaitsee (n = 59), ja 31 asiak-
kaalle se oli ainoa neuvottu asia. Eri valmiste-
vaihtoehtoja esiteltiin 38 asiakkaalle. Harvem-
min neuvottiin valmisteiden hintoja (n = 9) tai 
esiteltiin eri hoitovaihtoehtoja (n = 9). Yhdelle-
kään asiakkaista ei neuvottu kaikkia kyselyssä 
vaihtoehtoina olleita asioita. 33 % vastaajista 
sai farmaseutilta sijaintipaikan lisäksi muuta-
kin valmisteen valintaan liittyvää neuvontaa. 
Valmisteen valinnassa eniten neuvoja saivat 
intiimivaivoihin tai ihonhoitoon tarkoitettua 
valmistetta ostaneet asiakkaat (76,5 % kysei-
sen tuoteryhmän valmisteen ostaneista, n = 
17). Vähiten neuvoja valmisteen valinnassa sai-
vat särky, kipu tai verenkierto -tuoteryhmään 

kuuluvan valmisteen ostaneet asiakkaat (31,5 
% kyseisen tuoteryhmän tuotteen ostaneista, 
n = 54). Kuitenkin kaikki asiakkaat, jotka eivät 
saaneet neuvontaa valmisteen valinnassa (51 
%, n = 98), kokivat, että eivät olisi sitä myös-
kään tarvinneet.

Itsehoitovalmisteen valintaan  
vaikuttavat tekijät
Kyselyyn vastaajista 57 % piti tämän ostoker-
ran tärkeimpänä ostopäätökseen vaikutta-
neena tekijänä omia aikaisempia käyttökoke-
muksia valmisteesta (Taulukko 3). Lääkärin tai 
sairaanhoitajan suosittelu oli tärkein ostopää-
tökseen vaikuttanut tekijä 14 %:lle vastaajista 
ja farmaseutin suosittelu 13 %:lle vastaajista. 
Hinta oli tärkein ostopäätökseen vaikuttanut 
tekijä 4 %:lle vastaajista.

Yleisesti erittäin tärkeänä tai tärkeänä itse-
hoitovalmisteen valinnassa 83 % vastaajista 
piti lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelua 
(Kuva 1). Seuraavaksi tärkeimmät tekijät oli-
vat omat aikaisemmat käyttökokemukset (79 
%), helppokäyttöisyys (70 %) ja farmaseutin 
suosittelu (69 %). Pakkauksen ulkonäkö (2 %) 
sekä mainostus televisiossa, radiossa, lehdessä 
tai sosiaalisessa mediassa (10 %) olivat vastaa-
jien mielestä vähiten tärkeitä itsehoitovalmis-
teen valinnassa vaikuttavia tekijöitä.

Vastaajien näkemyksissä itsehoitovalmis-
teen valintaan vaikuttavien tekijöiden tär-
keydestä oli eroja taustamuuttujien suhteen 
(Liite 2). Tilastollisesti merkitsevät erot on esi-
tetty Kuvassa 2. Vastaajat, joilla ei ollut tervey-
denhuoltoalan koulutusta, pitivät lääkärin tai 
sairaanhoitajan suosittelua (p = 0,026) ja far-
maseutin suosittelua (p = 0,013) itsehoitoval-
misteen valinnassa tärkeänä yleisimmin kuin 
ne, joilla oli kyseinen koulutus. Samoin eläk-
keellä olevat vastaajat pitivät tärkeänä lääkä-
rin tai sairaanhoitajan suosittelua (p = 0,041) 
yleisimmin kuin muut. 

Vastaajat, joilla oli kyselyn vastaamishet-
kellä käytössä vähintään yksi lääkärin mää-
räämä reseptilääke, pitivät omia aikaisempia 
käyttökokemuksiaan (p < 0,001) ja mahdolli-
suutta puolittaa tabletti (p = 0,001) tärkeänä 
itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavana 
tekijänä yleisemmin kuin ne, joilla ei ollut 
käytössä reseptilääkettä. Itsehoitolääkettä 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa käyttä-

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden (n = 194) taustatiedot.

Sukupuoli
Nainen
Mies

Ikä, vuotta
18–34
35–64
≥ 65

Koulutus
Perusasteen koulutus
(perus-, keski- tai kansakoulu)
Keskiasteen koulutus
(ammatillinen perustutkinto, 
opistotutkinto tai ylioppilastutkinto)
Korkea-asteen koulutus
(alempi tai ylempi 
korkeakoulututkinto)

Kotitalouden koko (henkilöä)
Yksi
Kaksi
Kolme tai enemmän

Pääasiallinen toiminta
Kokopäiväinen työskentely tai opiskelu
Osapäiväinen työskentely, työtön/
lomautettu, äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaa
Eläkkeellä

Terveydenhuoltoalan koulutus
Kyllä
Ei

Lääkärin määräämien 
reseptilääkkeiden käyttö
Kyllä
Ei

Itsehoitolääkkeiden käytön yleisyys
Vähintään kerran viikossa
1–2 kertaa kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

% (n)

n = 194
75 (146)
25 (48)

n = 194
22 (43)
38 (74)
40 (77)

n = 194
14 (27)

44 (86)

42 (81)

n = 192a
32 (62)
45 (87)
23 (43)

n = 194
43 (84)
13 (25)

44 (85)

n = 194
29 (56)
71 (138)

n = 193a
74 (143)
26 (50)

n = 193a
35 (67)
31 (61)
34 (65)

a) Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet tietoa.
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Pohdinta
Tämän tutkimuksen mukaan vain puolet itse-
hoitovalmistetta ostaneista asiakkaista sai 
neuvoja valmisteen valintaan ja yleisimmin 
neuvottu asia oli se, mistä hyllystä valmiste 
löytyy. Itsehoitolääkkeiden turvallisen käytön 
varmistamiseksi neuvonnan toteutuminen vai-
kuttaa tämän tuloksen perusteella riittämättö-
mältä. Apteekeilla on merkittävä rooli itsehoi-
tolääkkeitä ostavien asiakkaiden lääkitystur-
vallisuuden varmistamisessa, etenkin niiden, 
joille farmaseutti voi olla ainut terveydenhuol-
lon ammattilainen, jonka he vaivaansa liittyen 
kohtaavat (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea 2015). Myös itsehoitolääkkeet 
voivat aiheuttaa riskejä väärin tai yhdessä mui-
den lääkkeiden kanssa käytettyinä, joten itse-
hoitolääkkeen sopivuus asiakkaalle ja käytet-
täväksi muiden mahdollisesti käytössä olevien 
lääkkeiden kanssa on varmistettava (Itselääki-
tys. Käypä hoito -suositus 2016). 

Neuvontaa valmisteen valinnassa saivat 
yleisemmin ne asiakkaat, jotka hakivat valmis-
tetta johonkin oireeseen kuin ne, jotka tulivat 
ostamaan jotain tiettyä tuotetta. Vastaavaan 
tulokseen on päädytty myös aiemmissa kan-
sainvälisissä tutkimuksissa, joiden mukaan 
oireen perusteella lääkettä hakevat saivat 
enemmän lääkeneuvontaa kuin tuotenimellä 
lääkettä hakevat asiakkaat (Horvat ym. 2012, 
Xu ym. 2012, Veiga ym. 2015). Tulos on saman-
suuntainen myös aikaisempien suomalaistut-
kimusten kanssa, joiden mukaan lääkeneuvon-
nassa on kehitettävää erityisesti silloin, kun 
asiakas pyytää lääkettä kauppanimellä (Alas-
talo ym. 2018, Jyrkkä ja Hämeen-Anttila 2021). 

Myös lakisääteinen hintaneuvonta toteutuu 
vain harvoin, sillä vain joka kymmenennelle 
asiakkaalle kerrottiin eri valmisteiden hintoja. 
Tulos vastaa aikaisempien suomalaisten tut-
kimuksen tuloksia, jotka ovat selvittäneet sekä 
itsehoitolääkkeiden että reseptilääkkeiden lää-
keneuvonnan yhteydessä toteutunutta hinta-
neuvontaa (Katajavuori ym. 2002, Alastalo ym. 
2018, Pirilä ym. 2019, Rainio ym. 2019). Näin 
siitäkin huolimatta, että enemmistö asiak-
kaista toivoisi, että apteekin henkilökunta ker-
too ostotilanteessa myös edullisimmista vaih-
toehdoista (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea 2014, Pirilä ym. 2019).

Valmisteen valinnassa eniten neuvoja sai-
vat intiimivaivoihin tai ihonhoitoon tarkoitettua 
valmistetta ostaneet asiakkaat. Vähiten neuvoja 
valmisteen valinnassa saivat särky-, kipu- tai 
verenkierto -tuoteryhmään kuuluvan valmis-
teen ostaneet asiakkaat. Samansuuntainen tulos 
on saatu myös aiemmista tutkimuksista, joissa 
vähemmistö kipulääkkeen ostajista sai lää-
keneuvontaa (Bardage ym. 2013, Alastalo ym. 
2018). Tulos neuvonnan vähyydestä erityisesti 
kipulääkkeiden kohdalla on huolestuttava, sillä 
kipulääkkeet ovat itsehoidon riskilääkkeitä ja on 
tutkittu, että noin neljäsosa apteekissa havai-
tuista itsehoitolääkkeisiin liittyvistä ongelmista 
liittyi kipulääkkeisiin (Ylä-Rautio 2020). Kipu-
lääkkeiden valinnassa olisikin ensisijaisen tär-
keää varmistaa asiakkaan mahdolliset sairau-
det ja muut käytössä olevat lääkkeet valmis-
teen soveltuvuuden arvioimiseksi (Itselääkitys. 
Käypä hoito -suositus 2016). 

Tärkein itsehoitovalmisteen valintaan 
yhteydessä ollut tekijä oli asiakkaan omat 
aikaisemmat käyttökokemukset valmisteesta, 
mikä on linjassa aikaisempien tutkimusten 
tulosten kanssa (Cîrstea ym. 2017, Kevrekidis 
ym. 2017). On kuitenkin havaittu, että monet 
kuluttajat ovat haluttomia kuuntelemaan neu-
voja ja he ajattelevat, että heillä itsellään on 
riittävästi tietoa itsehoitovalmisteesta perus-
tuen aikaisempaan käyttökokemukseen (Hib-
bert ym. 2002). Epäselvyydet itsehoitolääkkei-
den käyttötarkoituksista ja ongelmat lääkkeen 
ottamisessa ovat kuitenkin yleisiä (Helisalmi 
ym. 2017). Tämä asettaa haasteen farmaseut-
tiselle henkilöstölle, jonka tulisi kartoittaa 
asiakkaan tilanne mahdollisimman laajasti, 
kertoa eri valmiste- ja hoitovaihtoehdoista 
ja opastaa valitun valmisteen käytössä ilman, 
että asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoite-
taan (Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Far-
masialiiton apteekkitoiminnan eettiset ohjeet 
2019). Toisaalta on todettu, että enemmistö 
asiakkaista toivoo, että apteekin henkilökunta 
neuvoo itsehoitolääkkeiden oikeasta käytöstä 
oma-aloitteisesti (Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea 2014). Erityisesti yli 
65-vuotiaat toivovat, että apteekin henkilö-
kunta antaisi oma-aloitteisesti neuvoja itse-
hoitolääkkeiden oikeasta käytöstä. 

Suuri osa vastaajista piti erittäin tärkeänä 
tai tärkeänä itsehoitovalmisteen valinnassa 

 Taulukko 2. Farmaseutilta saatu neuvonta valmisteen valinnassa tuoteryhmittäin.  
Asiakkaat (n = 191) ovat voineet valita useamman vastausvaihtoehdon.

Ostotapahtumat 

Sain farmaseutilta 
neuvoja valmisteen 
valitsemisessa 

Minulle neuvottiin, missä 
valmiste sijaitsee

Minulle esiteltiin eri 
valmistevaihtoehtoja

Minulle kerrottiin eri 
valmistevaihtoehtojen 
eroista

Minulle suositeltiin 
jotain valmistetta

Minulle esiteltiin eri 
hoitovaihtoehtoja

Minulle kerrottiin eri 
valmisteiden hintoja

Särky, 
kuume, 
veren-
kierto
% (n)

28 (54)

31,5 (17)

24 (13)

15 (8)

23,5 (4)

7 (2)

4 (2)

2 (1)

Allergia, 
silmä- ja 
korvatipat, 
kosteuttavat 
nenä-
sumutteet 
% (n)

13 (25)

56 (14)

28 (7)

28 (7)

24 (6)

28 (7)

8 (2)

16 (4)

Vatsa-
oireet
% (n)

12 (23)

61 (14)

35 (8)

13 (3)

17(4)

17 (4)

4 (1)

4 (1)

Flunssan
oireet
% (n)

12 (22)

50 (11)

41 (9)

27 (6)

18 (4)

4,5 (1)

0 (0)

4,5 (1)

Intiimi-
vaivat ja 
ihon  
hoito
% (n)

9 (17)

76,5 (13)

29 (5)

18 (3)

35 (6)

29 (5)

6 (1)

6 (1)

Muut*
% (n)

6 (11)

45,5 (5)

27 (3)

9 (1)

0 (0)

9 (1)

18 (2)

0 (0)

a)Kaikki neuvoja saaneet vastaajat eivät ilmoittaneet ostamansa valmisteen tuoteryhmää.
b)Kaikki neuvoja saaneet vastaajat eivät ilmoittaneet ostamaansa tuotetta.

*)Sisältää ostetut tuotteet tuoteryhmistä: tupakoinnin lopettaminen, suunhoito, matkapahoinvointi ja avoimeen 
”muu valmiste”-kohtaan ilmoitetut tuotteet.

vät pitivät omia aikaisempia käyttökokemuk-
siaan (p = 0,036) ja valmisteen mainostusta 
radiossa, lehdessä, televisiossa tai sosiaali-
sessa mediassa (p = 0,008) vähemmän tär-
keänä tekijänä itsehoitovalmisteen valinnassa 
yleisemmin kuin itsehoitolääkettä useammin 
käyttävät. 

Naiset pitivät mahdollisuutta puolittaa 
tabletti (p = 0,007) ja valmisteen kotimaisuutta 
(p = 0,044) tärkeänä itsehoitovalmisteen valin-
nassa yleisemmin kuin miehet. Yli 65-vuotiaat 
pitivät valmisteen kotimaisuutta (p = 0,016) ja 

valmisteen mainostusta radiossa, lehdessä, 
televisiossa tai sosiaalisessa mediassa (p = 
0,042) tärkeänä yleisemmin kuin nuoremmat. 
Nuorimmat vastaajat eli 18–34-vuotiaat piti-
vät ystävän, perheenjäsenen tai tuttavan suo-
sittelua (p = 0,005) tärkeänä yleisemmin kuin 
vanhemmat. 

Näkemyksellä hinnasta, helppokäyttöi-
syydestä, brändistä, pakkauksen ulkonäöstä, 
apuaineista ja valmistajasta ei havaittu olevan 
tilastollisesti merkitseviä eroja eri taustamuut-
tujien välillä.

Vita-
miinit 
ja ravin-
tolisät
% (n)

20 (39)

51 (20)

36 (14)

26 (10)

18 (7)

8 (3)

3 (1)

3 (1)

Yh-
teensä
% (n)

n=191

49 (94)a

31 (59)b

20 (38)

16 (31)

12 (23)

5 (9)

5 (9)
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tuotteen hintaa. Vain muutamalle vastaajista 
se oli tärkein ostopäätökseen johtanut tekijä. 
Tämä eroaa aikaisempien tutkimusten tulok-
sista, joissa valmisteen hinta on ollut kolmen 
tärkeimmän itsehoitolääkkeen valintaan vai-
kuttaneen tekijän joukossa (Halme ym. 2009, 
Kevrekidis ym. 2017, Bevan ym. 2019). Halme 
ym. (2009) tutkimuksessa tutkittavana itse-
hoitolääkkeenä olivat geneeriset ibuprofeeni-
valmisteet, joten tutkimusasetelmasta johtuen 
hinnan merkitys korostuu. Kahdessa muussa 
tutkimuksessa hinnan tärkeys voinee selittyä 
sillä, että eri ostopaikoissa tuotteet on hinnoi-
teltu eri tavoin. Suomessa itsehoitolääkkeiden 
vähittäismyyntihinnat on säädelty laissa, joten 
apteekit saavat hinnoitella vain ei-lääkkeelliset 
tuotteet vapaasti (Valtioneuvoston asetus lää-
ketaksasta 713 / 2013).

Vastaajien näkemyksissä itsehoitovalmis-
teen valintaan yhteydessä olevien tekijöiden 
tärkeydestä oli eroja useiden taustamuuttu-
jien, kuten asiakkaan sukupuoli, ikä, koulutus, 
itsehoitolääkkeiden käytön yleisyys ja resep-
tilääkkeiden käyttö, suhteen. Tulos koros-
taa sitä, että eri asiakasryhmillä on erilaisia 
näkemyksiä, toiveita ja tarpeita itsehoitoval-
misteen valinnasta ja nämä on syytä selvittää, 
jotta asiakasta voi palvella asiakaslähtöisesti 

ja kokonaisvaltaisesti parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tietämyksemme mukaan itsehoitoval-
misteen valintaan vaikuttavien tekijöiden ja 
taustamuuttujien välistä yhteyttä ei ole aiem-
min tutkittu.

Kuten kaikilla tutkimuksilla, myös tällä tut-
kimuksella on omat rajoitteensa. Asiakkaita oli 
vaikea saada vastaamaan kyselyyn, sillä heillä 
tuntui olevan kiire pois apteekista makset-
tuaan ostoksensa. Koronaviruksen aiheutta-
man poikkeustilanteen takia tutkijat tarjou-
tuivat lukemaan kysymykset ääneen vastaa-
jan niin halutessa. Tämä saattoi johtaa siihen, 
että kaikki vastaajat eivät uskaltaneet tuoda 
näkemyksiään esille ääneen. Kyselylomak-
keessa kysymyksen ”Mitä neuvoja sait valmis-
teen valitsemiseen?” vastausvaihtoehdoissa ei 
ollut mukana vaihtoehtoa siitä, oliko vastaaja 
saanut neuvoja lääkehoidon turvallisuuden 
varmistamiseksi (esimerkiksi, oliko valinnan 
tueksi selvitetty ja huomioitu asiakkaan muu 
lääkitys). Aineiston perusteella ei siten voida 
olla varmoja, onko vastaaja valinnut tämän 
tyyppistä neuvontaa saatuaan kyselyssä vaih-
toehdon ”minulle esiteltiin eri hoitovaihtoeh-
toja” vai oliko niin, että tämän tyyppistä neu-
vontaa ei ollut saanut yksikään tutkimukseen 
osallistuneista. Aineisto kerättiin vain Pohjois-

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden (n = 194) näkemys eri tekijöiden tärkeydestä 
itsehoitovalmisteen valinnassa.

lääkärin, sairaanhoitajan tai farmaseutin suo-
sittelua. Lääkärin ja farmaseutin suosittelulla 
on todettu olevan merkitystä itsehoitolääk-
keen valinnassa myös kansainvälisissä tut-
kimuksissa (Cîrstea ym. 2017, Kevrekidis ym. 
2017, Bevan ym. 2019). Farmaseutin tai lääkä-
rin suosittelun on myös havaittu olevan mer-
kittävämpi tekijä itsehoitolääkkeen valinnassa 
kuin ystävien tai perheenjäsenten suosittelun 
(Lodorfos ym. 2006, Bevan ym. 2019). Asiak-
kaat luottavat apteekkien antamaan itsehoi-
tolääkkeitä koskevaan tietoon (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014) ja 
suhtautuvat farmaseuttisen henkilöstön apuun 
myönteisesti (Katajavuori 2005). Farmaseut-
tien näkemyksiä tutkittaessa on havaittu, että 
he kokevat, että asiakkaat eivät aina ole val-

miita yhteiseen keskusteluun, minkä vuoksi 
vuorovaikutus on koettu vaikeaksi (Takkinen 
ym. 2020). Kun asiakas on itse aktiivinen ja 
esittää kysymyksiä lääkkeestä, heitä neuvo-
taan enemmän kuin niitä asiakkaita, jotka eivät 
esitä kysymyksiä (Vainio ym. 2002, Peters ym. 
2016). Asiakas ei välttämättä itse tiedä käyttä-
vänsä valmistetta väärin, ja neuvontaan suh-
tautuvat myönteisesti erityisesti asiakkaat, 
joilla on havaittu ongelmia lääkkeiden otto-
tavassa (Helisalmi ym. 2017). Farmaseuttista 
henkilöstöä tulisi rohkaista kohtaamaan asiak-
kaita ja antamaan neuvoja itsehoitolääkkeiden 
käytöstä oma-aloitteisesti. 

Tässä tutkimuksessa alle kolmasosa vastaa-
jista piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä itsehoi-
tovalmisteen valintaan vaikuttavana tekijänä 

Lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelu
Omat aikaisemmat käyttökokemukset

Farmaseutin suosittelu
Helppokäyttöisyys

Mahdollisuus puolittaa tabletti
Hinta

Kotimaisuus
Brändi tai tuttu nimi

Ystävän, perheenjäsenen tai tuttavan suosittelu
Valmistaja
Apuaineet

Mainostus televisiossa, radiossa, lehdessä tai sosiaali-
sessa mediassa

Pakkauksen ulkonäkö

Erittäin tärkeä          Tärkeä            Melko tärkeä            Ei lainkaan tärkeä          En osaa sanoa

Taulukko 3. Asiakkaiden (n = 191) vastaukset itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttaneesta tärkeimmästä 
tekijästä.

Omat aikaisemmat käyttökokemukset

Lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelu

Farmaseutin suosittelu

Tietty valmiste

 Brändi tai tuttu nimi

 Valmisteen mainostus radiossa,  
 lehdessä, televisiossa tai  
 sosiaalisessa mediassa

 Ystävä, perheenjäsen tai tuttava 
 suositteli valmistetta

Muu syy

 Toisen puolesta asiointi

 Valmistetta on helppo käyttää

 Tutkimusnäyttö valmisteesta

 Valmisteen sisältämät apuaineet

 Valmisteen monipuolinen 
 koostumus

 Hinta

% (n)

57 (110)

14 (27)

13 (25)

6 (12)

2 (4)

2 (4)

2 (4)

6 (13)

3 (6)

2 (4)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

4 (7)
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Savossa sijaitsevista apteekeista, joten tuloksia 
ei pysty yleistämään Suomen kaikkien apteek-
kien asiakkaisiin. 

Johtopäätökset
Tämä tutkimus antoi uutta tietoa itsehoito-
valmisteen valintaan yhteydessä olevista teki-
jöistä ja itsehoitovalmisteen valinnassa annet-
tavasta neuvonnasta. Tutkimuksen tulokset 
tukevat Fimean kansallisen itsehoitolääke-
ohjelman 2015 mukaisia kehittämistarpeita 
apteekkien lääkeneuvonnan kehittämiseen. 
Alle puolet apteekin asiakkaista saa farma-
seuttiselta henkilöstöltä neuvontaa itsehoito-
valmisteen valinnassa, mikä on riittämätöntä 
turvallisen itsehoitolääkinnän toteutumisen 
varmistamiseksi. Asiakkaat pitävät tärkeänä 
terveydenhuollon ammattilaisen suosittelua 
itsehoitovalmisteen valinnassa, mikä antaa 
hyvän perustan lääkkeen valintaan liittyvälle 
lääkeneuvonnalle. Farmaseuttisen henkilö-
kunnan tulisikiin rohkeammin ja oma-aloittei-
semmin antaa neuvontaa valmisteiden valin-
nassa. Erityisesti itsehoidon riskilääkkeisiin 
kuuluvien kipulääkkeiden valinnassa annet-
tavaa neuvontaa sekä farmaseuttisen henki-
löstön asiakaskohtaamisen ja vuorovaikutuk-
sen taitoja tulee kehittää turvallisen itsehoi-
don varmistamiseksi. Myös itsehoitolääkkei-
den valintaan liittyvää hintaneuvontaa tulee 
kehittää. Avoapteekin farmaseuttisella henki-
lökunnalla on keskeinen rooli neuvoa itsehoi-
tolääkkeiden valinnassa ja varmistaa näin lää-
kitysturvallisuus.

› Ei terveydenhuoltoalan koulutusta
› Kotitalouden koko ≥ 2 henkilöä
› Eläkkeellä

 
› Yksin asuvat
› Käytössä reseptilääke/-lääkkeitä
› Itsehoitolääkkeiden käyttö 
    vähintään kerran kuukaudessa

› Ei terveydenhuoltoalan koulutusta
› Kotitalouden koko 1–2 henkilöä

› Naiset
› Käytössä reseptilääke/-lääkkeitä

 
› Naiset
› Ikä ≥ 65 vuotta
› Osapäiväinen työskentely tai eläkkeellä

› Ikä 18–34 vuotta

› Ikä ≥ 65 vuotta
› Perusasteen koulutus
› Itsehoitolääkkeiden käyttö 
    vähintään kerran kuukaudessa

Lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelu

Omat aikaisemmat käyttökokemukset

Farmaseutin suosittelu

Mahdollisuus puolittaa tabletti

Kotimaisuus

Ystävän, perheenjäsenen tai tuttavan suosittelu

Mainostus

Kuva 2. Itsehoitovalmisteen valintaan yhteydessä olevat taustamuuttujat, joilla havaittiin olevan 
tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0,05) valmisteen valintaan.
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Introduction: Pharmacy customers’ own role 
and responsibility in the treatment of easily 
self-treated symptoms is increasingly empha-
sized. Advice given by pharmacists plays a sig-
nificant role in the proper use of self-medica-
tion. The medication counselling should be 
interactive and pharmacists should support 
the customer in choosing the most suitable 
care. The aim of this study was to explore the 
views of pharmacy customers regarding the 
factors that are associated with their choice 
of over-the-counter medicine. In addition, it 
was explored whether customers get counsel-
ling choosing an over-the-counter medicine 
and what kind of counselling they get. 

Materials and methods: The data were col-
lected with an electronic questionnaire in nine 
pharmacies located in Pohjois-Savo region in 
the autumn of 2020. Participants were cus-
tomers who purchased an over-the-counter 
medicine. 196 customers completed the survey 
and altogether 194 questionnaires were ana-
lyzed. The data was analysed using frequencies, 
cross-tabulations and the X2-test. 

Results: Of the respondents, 49% received 
counselling from a pharmacist when choosing 
the over-the-counter medicine. In most cases, 
pharmacists provided information where to 
find the product in the pharmacy. For 57% of 
the respondents, previous personal experi-
ence was the most important factor affecting 
which over-the counter medicine they chose 
at the time of purchase. 83% of the respond-
ents considered the recommendation of a doc-
tor or a nurse important or very important 
when choosing an over-the counter medicine. 
Other very important or important factors were 
previous personal experience (79%), ease of 
use (70%) and pharmacist’s recommenda-
tion (69%). Many background variables were 
observed to have an association with the choice 
of over-the-counter medicine.

Conclusions: Less than half of the customers 
get counselling when choosing an over-the-
counter medicine. The recommendation by the 
healthcare professional is an important factor 
when choosing of over-the-counter medicine. 
However, customers also rely on their previous 
personal experience. Pharmacist’s customer 
encountering and interaction skills should be 
strengthened to ensure that customers receive 
adequate counselling about available products 
and the treatment options to support their 
decision-making.

Keywords: pharmacy, over-the-counter 
medicines, pharmacy customers, survey
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Liite 1. Kyselylomakkeen valmisteen valintaa koskevat kysymykset

OSA 2: Valmisteen valinta

Tämän osion kysymykset koskevat ostamaasi itsehoitovalmistetta.  
Mikäli ostit useamman itsehoitovalmisteen, valitse niistä vain yksi.

1. Tulitko hakemaan apteekista
nn	  jotakin tiettyä valmistetta
nn	  valmistetta johonkin oireeseen
nn	  jotakin muuta, mitä?

______________________________________________________

2. Mihin ryhmään kuuluvan itsehoitotuotteen ostit?

nn	  Särky
nn	  Allergia
nn	  Närästys
nn	  Ihottuma tai ihon hoito
nn	  Kurkkukipu
nn	  Nenän tukkoisuus
nn	  Yskä
nn	  Silmätipat
nn	  Korvatipat
nn	  Intiimivaivat 
nn	  Ummetus
nn	  Ripuli
nn	  Maitohappobakteerit
nn	  Tupakoinnin lopettaminen
nn	  Vitamiinit ja hivenaineet
nn	  Unettomuus
nn	  Suun hoito
nn	  Verenkierto
nn	  Matkapahoinvointi
nn	  Jokin muu, mikä? _____________________________________

3. Minkä nimisen valmisteen ostit?

 ____________________________________
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4. Vastaa seuraaviin väittämiin: Minulla ITSEHOITOVALMISTEEN valinnassa on tärkeää...

5 = erittäin tärkeää, 4 = tärkeää, 3 = melko tärkeää, 2 = ei lainkaan tärkeää, 1 = en osaa sanoa

5. Kuinka päädyit valitsemaan tämän itsehoitovalmisteen? Valitse yksi tärkein tekijä. 

nn	  omat aikaisemmat käyttökokemukset
nn	  farmaseutti suositteli valmistetta
nn	  lääkäri tai sairaanhoitaja suositteli valmistetta
nn	  hinta
nn	  brändi tai tuttu nimi
nn	  pakkauksen ulkonäkö
nn	  valmisteen mainostus radiossa, lehdessä, televisiossa tai sosiaalisessa mediassa
nn	  ystävä, perheenjäsen tai tuttava suositteli valmistetta
nn	  valmisteen kotimaisuus
nn	  valmiste on puolitettava
nn	  valmisteen apuaineet 
nn	  valmistetta on helppo käyttää
nn	  joku muu syy, mikä?

___________________________

6. Saitko farmaseutilta neuvoja valmisteen valitsemiseen?

nn	  Kyllä (siirry kysymykseen 7)
nn	  Ei (siirry kysymykseen 8)

7. Mitä neuvoja sait valmisteen valitsemiseen? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Tässä kysymyksessä käsitellään vain valmisteen valitsemiseen liittyviä neuvoja, sillä 
myöhemmin tulee erikseen kysymys valmisteen käyttöön liittyvästä neuvonnasta.

nn	  Minulle neuvottiin, missä valmiste sijaitsee
nn	  Minulle suositeltiin jotain valmistetta
nn	  Minulle esiteltiin eri hoitovaihtoehtoja
nn	  Minulle esiteltiin eri valmistevaihtoehtoja
nn	  Minulle kerrottiin eri valmisteiden hintoja
nn	  Minulle kerrottiin eri valmistevaihtoehtojen eroista

8. En saanut neuvoja valmisteen valitsemisessa, mutta

nn	  en olisi halunnutkaan
nn	  olisin tarvinnut apua (siirry kysymykseen 9)

9. Mitä neuvoja olisit tarvinnut?

______________________________________________________

______________________________________________________

Minulla 
itsehoitovalmisteen 
valinnassa on 
tärkeää

Omat aikaisemmat 
käyttökokemukset

Farmaseutin 
suosittelu

Lääkärin tai 
sairaanhoitajan 
suosittelu

Hinta

Brändi tai tuttu nimi

Pakkauksen 
ulkonäkö

Mainostus 
televisiossa, 
radiossa, lehdessä 
tai sosiaalisessa 
mediassa

Ystävän, 
perheenjäsenen tai 
tuttavan suosittelu

Kotimaisuus

Mahdollisuus 
puolittaa tabletti

Apuaineet (muut 
lääkkeen sisältämät 
aineet kuin itse 
lääkeaine)

Helppokäyttöisyys

Valmistaja 

Erittäin 
tärkeää

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Tärkeää

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Melko 
tärkeää

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ei lainkaan 
tärkeää

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

En osaa 
sanoa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Abstract

Introduction: Use of biologic medicines is increasing rapidly. Biologic medicines are often consid-
erably more expensive in comparison to traditional synthetic medicines. Yet, the price competi-
tion is limited among these medicines. With the introduction of biosimilars and price competition, 
it is possible to achieve savings – provided that these medicines are made available and adapted 
into the use. The aim of this study was to explore Finnish pharmacists’ perceptions about biologic 
medicines and the interchangeability and pharmacist-led substitution of these medicines. Addi-
tionally, the knowledge of biologic medicines and confidence to dispense them were explored.

Methods: The data was collected with an electronic questionnaire for Finnish community phar-
macists in the autumn 2019. The study acted as a pilot study for an international research collab-
oration project. Results were analysed using frequencies, cross-tabulation, and chi-square test. 

Key findings: Altogether, 168 questionnaires were analysed. Sixty-one percent of the respondents 
knew that a biosimilar is a similar copy of a biologic medicine. A quarter (25%) reported feeling 
sufficiently informed about biosimilars in general. Seventy-four percent of the pharmacists pre-
ferred dispensing biosimilars when they have the lowest price. However, 35% of the respondents 
felt uncomfortable to substitute originator with a biosimilar if pharmacist-led substitution would 
be possible. Many respondents deemed that substitution on treatment initiation (42%) or during 
a patient’s treatment course (38%) should be a prescriber decision.

Conclusions: According to this study, most Finnish pharmacists have a reasonable level of knowl-
edge about biologic medicines. However, they do not feel sufficiently informed about biosimilars. 
Pharmacists are not necessarily ready, given their current state of knowledge, to substitute bio-
logic medicines without consulting a physician, and thus additional training is needed.

Keywords: biologic medicines, biosimilars, pharmacists, perception, knowledge, survey,
interchangeability, substitution
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spective of pharmacists, cost savings have been 
considered as an important factor for enhanc-
ing the use of biosimilars (Aladul et al. 2018, 
Pawłowska et al. 2019). 

Perceptions on biologic medicines, 
their interchangeability and on 
the pharmacist-led substitution 
Studies on different stakeholders’ perspectives 
on biologic medicines, their interchangeability 
and on the pharmacist-led substitution have 
also been published, both in Finland (e.g. Sar-
nola et al. 2019, Siirola et al. 2019, Tolonen et al. 
2019) and internationally (e.g. Afzali et al. 2021, 
Arnet et al. 2021. Barbier et al. 2021, Vogler et al. 
2021). However, research evidence behind con-
ducted surveys and polls on stakeholder per-
ceptions on the pharmacist-led substitution of 
biologic medicines has been criticized as scarce 
and of low to moderate quality, “reflecting low 
stakeholder knowledge and their cautious atti-
tude towards biosimilars”, by a recent system-
atic review on studies published from 2006 to 
2021 (Tolonen et al. 2021).

What is known from Finland, Finnish phy-
sicians hold a positive view towards the uptake 
of biosimilars (Sarnola et al. 2019). However, 
they had various views on pharmacist-led 
substitution (Tolonen et al. 2019). In a quali-
tative study conducted among Finnish commu-
nity pharmacists, authorities, prescribers and 
patient organisations’, for example, the role of 
pharmacists, the importance of working com-
petency, and the new responsibilities regarding 
the patient counselling in the possible auto-
matic substitution were recognised (Tolonen 
et al. 2019). To the best of our knowledge, there 
are no studies on Finnish pharmacists’ percep-
tions about biologic medicines. Pharmacists 
have a key role to provide information about 
these medicines and their proper use. Thus, 
there is a need for a study on pharmacists’ per-
ceptions on biologic medicines. The aim of this 
study was to explore Finnish community phar-
macists’ perceptions about biologic medicines, 
and their knowledge of biologic medicines and 
their confidence and readiness to dispense 
these medicines. In addition, this study aimed 
to explore pharmacists’ perceptions about the 
interchangeability and pharmacist-led substi-
tution of biologic medicines.

Material and methods
Collaboration project
This study is a part of an international research 
collaboration project started in 2018 and led 
by the University of Basel in Switzerland. The 
questionnaire used in this study was compiled 
together with the members of the international 
research group representing altogether eight 
countries: Australia, Belgium, Denmark, Fin-
land, Germany, Switzerland, Thailand, and the 
United States. This study conducted in Finland 
acted as the collaboration project’s pilot study. 
Similar questionnaire was distributed in other 
countries also, with minor differences in the 
distribution method from country to country. 
International results have been published sep-
arately (Arnet et al. 2021).

Study context and  
data collection
In 2019, there were 815 community pharma-
cies in Finland (Association of Finnish Phar-
macies 2019). There were 4 440 pharmacists, 
3 702 dispensers (BSc) and 738 pharmacists 
with a Master’s degree (MSc), working in these 
pharmacies in Finland (Apteekkien työnanta-
jaliitto 2019). In this study, pharmacists refer to 
both dispensers and pharmacists with a Mas-
ter’s degree.

This study was conducted in the autumn 
of 2019. Pharmacists working in community 
pharmacies were chosen as the target popula-
tion. An electronic survey was available for the 
members of The Finnish Pharmacists' Asso-
ciation and The Finnish Pharmacists' Society. 
Since no registers of pharmacists working in a 
particular sector are publicly available, reach-
ing pharmacists via these two professional 
organizations was considered to be the most 
effective way to collect the data. This was also 
supported by that fact that many pharmacists 
in Finland work in community pharmacies, and 
the rate of organising into professional organ-
isations or trade and labour unions is high in 
Finland (Association of Finnish Pharmacies 
2019, Lyly-Yrjänäinen 2019). Via these two 
professional organizations, 4 030 pharmacists 
working in community pharmacies full-time 
or part-time were invited to participate (Kataja 
A, The Finnish Pharmacists' Association 2021, 

Introduction

The use of biologic medicines is increasing, 
as with their use, we may accomplish bet-
ter results in patient care for selected patient 
populations (Hämeen-Anttila et al. 2018). 
The reverse side comes with the costs. New 
high-priced medicines are challenging pub-
lic health care systems worldwide, and bio-
logic medicines have a major impact on this 
(World Health Organization, WHO 2021). Bio-
logic medicines are medicinal products that 
contain a biological active substance and are 
either produced by or derived from a biologi-
cal source (European Commission 2013). The 
use of biologic medicines is increasing in mul-
tiple therapeutic areas and thus have a signif-
icant impact on healthcare costs (Blackstone 
and Fuhr 2013, IQVIA 2021).

A biosimilar is a biologic medicine that is a 
similar copy to an already approved originator 
biologic medicine, or reference medicine, of which 
patent has expired (European Commission 
2013). Biosimilars and originator medicines 
have equal safety, quality and efficacy and so 
they are interchangeable (Kurki et al. 2017). As 
the development of biosimilars is largely based 
on the clinical research data and use of the 
originator, they can be launched to the mar-
ket at a cheaper price, leading to price compe-
tition between biologic medicines and conse-
quently to potential savings in healthcare costs 
(European Commission 2013, IQVIA 2021). The 
aim of the uptake of biosimilars is to create and 
maintain price competition between the orig-
inators and biosimilars, and thus, to promote 
the use of the most inexpensive biologic prod-
uct. Although the common aim, to restrain the 
increase of medical costs, is internationally 
recognised, national research is needed, as the 
definitions and standards vary from country to 
another (Afzali et al. 2021).

The use and uptake of biological 
medicines in Finland
Biologic medicines strongly contribute to 
the medical costs in Finland. In 2018, the ten 
best-selling medicines (measured in whole-
sale prices) included seven biologic medi-
cines, costing in total more than EUR 199 mil-
lion of the total of EUR 411 million used for the 

ten best-selling medicines (Finnish Medicines 
Agency and Social Insurance Institution of Fin-
land 2019). Since 2017, physicians have been 
required to prescribe a biologic medicine alter-
native that has the lowest price and the pre-
scriptions diverging from this requirement 
must be medically justified (Decree of the Min-
istry of Social Affairs and Health on prescribing 
medicine 1088/2010). Nonetheless, in outpa-
tient care the use of biosimilars has been mod-
est compared to the use of originator biologic 
medicines (Sarnola et al. 2019). For now, in Fin-
land, pharmacist-led substitution, meaning a 
switch from a biologic medicine to another by 
a community pharmacist without consulting 
a physician, does not apply to biologic medi-
cines, as it is not politically mandated or con-
ducted in practice in Finland (Finnish Medi-
cines Agency 2021a-b). However, substituting 
can be done for parallel import or parallel dis-
tribution products.

Pharmacists’ role in enhancing 
the uptake of biosimilars
Pharmacists provide accurate information 
and ensure the safe and proper use of biologic 
medicines. International studies report vari-
ous results on the pharmacists’ knowledge of 
and attitudes towards these medicines (e.g. 
Adé et al. 2017, Beck et al. 2017, Chapman et al. 
2017, O’Callaghan et al. 2017, Aladul et al. 2018, 
Pawłowska et al. 2019, Barbier et al. 2021). It is 
shown that some pharmacists have, or at least 
claim to have, a basic knowledge about bio-
similars (O’Callaghan et al. 2017). On the other 
hand, it is reported that some pharmacists do 
not feel sufficiently informed about biologic 
medicines, and that pharmacists even have 
some misconceptions about these medicines 
(Beck et al. 2017, Pawłowska et al. 2019, Bar-
bier et al. 2021). Concerns relate to tolerance, 
to indication extrapolation, to the differences 
between the reference product and the biosimi-
lars and to frequent substituting, for example 
(Beck et al. 2017, Aladul et al. 2018, Pawłowska 
et al. 2019). However, earlier studies are unable 
to explain the root cause behind the hesitancy 
and misconceptions, as various clinical trials 
have provided evidence-based information on 
similarity of quality, safety and efficacy of ref-
erence and biosimilar medicines. From the per-
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Sex
Male
Female

Age, years
22–32
33–42
43–52
53–62

Working experience in a pharmacy as a pharmacist or a dispenser, years
< 5
5–19
> 19

Dispensing experience of biologic medicines
Daily
Weekly
Rarely

Education
Dispenser (BSc Pharm)
Pharmacist (MSc Pharm)

% (n)

n = 168
8 (14)
92 (154)

n = 164*
26 (43)
29 (47)
27 (45)
18 (29)

n = 160*
25 (38)
42 (65)
33 (51)

n = 168
20 (34)
53 (89)
27 (45)

n = 168
84 (141)
16 (27)

personal communication, Ali-Kovero T, The 
Finnish Pharmacists' Society 2021, personal 
communication). 

These two professional organisations first 
informed their members about the upcoming 
survey. After that, they shared a cover letter, 
information letter of the study and a link to the 
questionnaire via their newsletter. The ques-
tionnaire was available in both official lan-
guages of Finland: Finnish and Swedish. After 
two weeks of the link sharing, one reminder via 
the newsletter was sent. Data collection was 
finished after three weeks (September 23 to 
October 13, 2019). Respondents did not receive 
any financial or other compensation for their 
participation.

The study setting and research process were 
in accordance with the local and national ethi-
cal instructions for research (Finnish National 
Board on Research Integrity 2021). According 
to the instructions, this study did not require 
ethical approval. 

Questionnaire and data analysis
The questionnaire contained 17 questions con-
sisting of background questions, questions 
related to 1) knowledge of and perceptions 
about biosimilars, 2) interchangeability and 
pharmacist-led substitution of biologic med-
icines and 3) information sources on biologic 
medicines (Appendix 1). The themes were based 
on earlier literature (Beck et al. 2017, Chapman 
et al. 2017, O’Callaghan et al. 2017, Pawłowska et 
al. 2019) and the expertise of the international 
research group. The questions reported in this 
article relate to the knowledge of and percep-
tions about biosimilars and interchangeabil-
ity and substitution of biologic medicines. The 
questions related to the information sources on 
biologic medicines and open-ended question at 
the end of the questionnaire are reported sep-
arately.

Knowledge of and perceptions about bio-
similars were examined with 5-point Likert 
scale questions (1 = Strongly agree, 2 = Agree, 
3 = Neither agree nor disagree, 4 = Disagree, 
and 5 = Strongly disagree) and 3-point Likert-
scale questions (1 = Agree, 2 = Disagree, and 3 
= Uncertain) (Appendix 1). Knowledge of bio-
similars was also examined with a structured 
multiple-choice question that had one correct 

answer. Perceptions about the interchange-
ability and substitution of biologic medi-
cines were examined with structured multi-
ple-choice questions and a 5-point Likert-
scale question. The respondents were asked to 
state their working sector and education in the 
beginning of the survey. The answers of phar-
macy students and pharmacists working in a 
sector other than community pharmacies were 
excluded from this study. 

Seventeen pharmacists in two local phar-
macies piloted the questionnaire electron-
ically in the autumn of 2019. Some minor 
modifications were made to the question-
naire, such as simplifying the answer options. 
The responses from this pilot study were not 
included in the results.

In the analyses, the respondents’ number 
of working years and the experience of dis-
pensing biologic medicines were used as back-
ground variables. The working years were cat-
egorized into three groups (Table 1). The dis-
pensing experience items were also combined 
to form three classes: Daily (every day or mul-
tiple times a day), Weekly (2–6 times a week) 
and Rarely (grouping once a week, less than 
once a week and never). The 5-point Likert scale 
items concerning perceptions about and knowl-
edge of biosimilars were combined to form 
three classes: Agree (including original classes: 
Strongly Agree and Agree), Neither agree nor 
disagree, and Disagree (including original 
classes: Disagree and Strongly Disagree). 

The data were analyzed with SPSS Statistics 
for Mac, Version 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA) using frequencies, percentages and cross-
tabulation for descriptive analysis. Associations 
between categorical variables were assessed by 
Pearson’s x2. P-value of <0.05 was considered 
statistically significant. 

Results
Study population
In total, 190 responses were obtained. Twenty-
two responses were excluded from the study 
because the respondents reported being phar-
macy students or working in a sector other than 
community pharmacy. Thus, the final study 
population consisted of 168 community phar-
macists, resulting to the response rate of 4%. 

Table 1. Characteristics of the study population, n = 168.

The characteristics of the participants are pre-
sented in Table 1. Respondents were 22 to 62 
years old, and they had worked as pharmacists 
in a community pharmacy up to 37 years and 
for 14 years on average.

Twenty-six percent (n = 43) of the respond-
ents reported feeling sufficiently informed 
about biosimilars in general (Table 2). Thirty-
five percent (n = 58) of all respondents reported 
feeling sufficiently informed to dispense bio-
similars to patients. In addition, 19% (n = 
31) of the respondents reported being con-
fident in handling patient queries regarding 
their biologic therapy. A fifth (20%, n = 33) of 
the respondents reported being comfortable 
explaining the benefit and risk of biosimilars to 
patients. Some statistically significant differ-
ences were found between respondent groups 
(See Appendix 2). For example, respondents 
who had worked in a community pharmacy 
for less than five years, reported more often 
being sufficiently informed about biosimi-
lars in general (45% versus 17% and 20%, p 
= 0.021), being confident in handling patient 

queries regarding their biologic therapy (40% 
versus 9% and 10%, p = 0.000), and being com-
fortable explaining the benefit and risk of bio-
similars to patients than those who had worked 
longer (27% versus 17% and 18%, p = 0.005).

Of the respondents 87% (n = 139) disagreed 
with the statement that biosimilars should 
never be used (Table 3). 74% (n = 122) agreed 
with the statement that biosimilars should be 
used when the biosimilar has the lowest price. 
In addition, 53% (n = 85) disagreed with the 
statement that biosimilars should be used 
when the originator medicine is ineffective. 
Correspondingly, 47% (n=77) of the respond-
ents disagreed with the statement that biosim-
ilars should be used when the originator medi-
cine causes adverse reaction. 

Interchangeability and substitution 
of biologic medicines
Seventy-three percent (n = 122) of the respond-
ents knew that substitution of biologic medi-
cines by a pharmacist is not currently permit-
ted in Finland (Table 4). Of the respondents 

*In the survey, not all respondents answered all the questions.
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In your opinion, when should biosimilars be used?
They should never be used (n = 160*)
When the biosimilar has the lowest price (n = 165*)
When the originator medicine is ineffective (n = 161*)
When the originator medicine causes adverse reaction (n = 163*) 

Agree
1 (1)
74 (122)
21 (34)
23 (38)

Table 3. Pharmacists’ opinions on the use of biosimilars, % (n), n= 168.

*In the survey, not all respondents answered all the questions.

31% (n = 51) felt comfortable with substitut-
ing a biological medicine with a biosimilar, in 
a situation where substitution at the pharmacy 
is permitted, while 35% (n=59) disagreed with 
the statement about being comfortable with 
substituting. 

Forty-two percent (n = 71) of the respond-
ents shared the opinion that substitution of 
a biologic medicine by a pharmacist should 
not be permitted on treatment initiation and 
it should be a prescriber decision (Table 4). 
Similarly, 38% (n = 64) of the respondents 
thought that substitution of a biologic medi-
cine by a pharmacist should not be permitted 
during a patient's treatment course. However, 
17% (n = 28) of the respondents reported that 
it should be permitted on treatment initiation, 

and respectively 28% (n = 46) of the respond-
ents reported that it should be permitted dur-
ing a patient's treatment course, but only when 
the prescribed drug is not available.

Discussion
Our pilot study provides a picture of the Finnish 
pharmacists' current perceptions and knowl-
edge about biologic medicines. To the best of our 
knowledge, this is the first study considering 
solely the views of Finnish pharmacists about 
the subject. According to our findings, most of 
the respondents were familiar with biosimi-
lars. However, a third struggled with defining 
biosimilars and mistakenly mixed them with 
generic medicines. Only a minority of respond-

Which statement best describes what you understand a biosimilar to be?
A similar copy of a biologic medicine
A generic biologic medicine
I have heard about biosimilars, but I am not sure what they are
A new biologic medicine
I have never heard about biosimilars

I am familiar with the term biosimilar
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I feel sufficiently informed about biosimilars
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I feel sufficiently informed to dispense biosimilars to patients
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I am confident in handling patient queries regarding their biologic therapy
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I am comfortable explaining the benefit and risk of biosimilars to patients
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

% (n)

n = 166*
61 (101)
34 (57)
4 (7)
1 (1)
0 (0)

n = 168 
78 (131)
14 (23)
8 (14)

n = 167* 
26 (43)
23 (38)
51 (86)

n = 167* 
35 (58)
24 (40)
41 (69)

n = 168 
19 (31)
23 (39)
58 (98)

n = 166* 
20 (33)
23 (39)
57 (94)

Table 2. Pharmacists’ knowledge of and perceptions about biologic medicines, n = 168.

*In the survey, not all respondents answered all the questions.

Disagree
87 (139)
11 (18)
53 (85)
47 (77)

Uncertain
12 (20)
15 (25)
26 (42)
30 (48)

To your current knowledge, is substitution of biologicals 
by a pharmacist currently permitted in Finland?
Yes
Yes, but only with insulin products
No
I don’t know

In your opinion, should substitution of a biological by a 
pharmacist be permitted on treatment initiation?
Yes, similarly to current generic substitution
Yes, but only when the prescribed drug is not available
No, this should be a prescriber decision
I don’t know

In your opinion, should substitution of a biological by a 
pharmacist be permitted during a patient’s treatment course?
Yes, similarly to current generic substitution
Yes, but only when the prescribed drug is not available
No, this should be a prescriber decision
I don’t know

I am comfortable with substituting an originator biological medicine with a 
biosimilar, in a situation where substitution at the pharmacy is permitted
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

% (n)

n = 167*

5 (9)
12 (20)
73 (122)
10 (16)

n = 167*

28 (46)
17 (28)
42 (71)
13 (22)

n = 167*

21 (35)
28 (46)
38 (64)
13 (22)

n = 167*

31 (51)
34 (57)
35 (59)

Table 4. Pharmacists’ perceptions about substitution of biologic medicines, n= 168.

*In the survey, not all respondents answered all the questions.
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ficiently informed about biosimilars. However, 
we found that there is still some uncertainty on 
this, and some of the pharmacists think bio-
similars should be used, for example, when 
the originator medicine is ineffective, which is 
clearly incorrect (Cohen et al. 2018). This fur-
ther highlights the importance of education 
and additional training following graduation. 
In addition, professionals’ misconceptions 
on biologic medicines should be studied more 
closely in the future. Based on this study and 
multiple earlier studies (e.g. Beck et al. 2017, 
Leonard et al. 2019, Sarnola et al. 2020), some 
pharmacists, physicians and other healthcare 
professionals have critical perceptions and 
even misconceptions on biologic medicines 
that may contribute to poorer uptake of more 
affordable treatment options.

According to our study, even though phar-
macists are willing to use biosimilars, they think 
that substituting biologic medicines should be 
a prescriber decision and not permitted auto-
matically, as with the generic substitution in 
pharmacies. This is in line to pharmacists feel-
ing they have been insufficiently informed 
about biosimilars. Pharmacists’ hesitant views 
on automatic substitution are understanda-
ble since even though biologic medicines have 
been used for a long time, substituting a biologic 
medicine is still totally uncommon to many. If 
pharmacist-led substitution takes place in Fin-
land, pharmacists would have more responsibil-
ity in connection with substitution and patient 
counseling (Tolonen et al. 2019). Pharmacists 
may also be concerned for new work tasks that 
might come along with the initiation of auto-
matic substitution of biologic medicines. For 
example, it might increase the need to com-
municate with the prescriber and the caregiver. 
Similar hesitation is seen with physicians (Sar-
nola et al. 2020). Stakeholders, such as patient 
organisations, have also voiced concerns over 
patient counseling if the automatic substituting 
procedure is implemented (Tolonen et al. 2019). 
Therefore, firstly, it should be confirmed that 
pharmacists are properly informed and confi-
dent when it comes to biologic medicines before 
the possible implementation of automatic sub-
stitution. Secondly, patients should be given 
uniform information by all healthcare profes-
sionals, which requires collaboration between 

physicians, nurses and pharmacists, for exam-
ple. Regardless, the substitution of biologic 
medicines in pharmacies could be a more effi-
cient way to enhance the uptake of biosimilars in 
comparison to voluntary prescribing guidelines.

Lastly, when discussing the results of our 
study, it should be noted that the topic of bio-
logic medicines has been very timely during the 
recent years, and after our data collection in 
2019, the uptake of biosimilars has increased, 
further research has been published and dis-
cussion on the topic has become more wide-
spread, delightedly. Recent report shows that in 
2020; although the share of biosimilars among 
all new treatment initiations and among all 
prescriptions is less than 50 per cent with many 
biologic medicines, respectively; the share of 
biosimilars in treatment initiations was 78% 
for adalimumab and 62% for etanercept (Saas-
tamoinen 2021). This indicates that the uptake 
of biosimilars has increased in the out-patient 
care, especially for those biologic medicines for 
which biosimilars are now available (e.g. adali-
mumab and etanercept). Yet, means to achieve 
savings in medicinal costs are still needed, and 
further thoughts on the optimization of pre-
scribing and the pharmacist-led substitution 
of biologic medicines are welcomed.

Strengths and limitations
Our results are in line with studies conducted 
in other countries and in Finland (e.g. Beck et 
al. 2017, Chapman et al. 2017, O’Callaghan et al. 
2017, Sarnola et al. 2019, Tolonen et al. 2019). In 
addition, as the pilot study for an international 
research project (Arnet et al. 2021), our study has 
provided valuable methodological information 
for the studies conducted in the other countries 
and for the international collaboration study. 
What should be noted is that the international 
study (Arnet et al. 2021) has provided novel 
information, although the results from differ-
ent countries are not directly comparable due 
to the differences between countries, for exam-
ple regarding the varying uptake of biosimilars 
across countries, and thus, possible differences 
in knowledge and attitudes of respondents.

The study has also some limitations. We 
got rather small number of respondents and a 
low response rate. Therefore, results should be 
treated with caution and should not be general-

ents felt sufficiently informed about biosimi-
lars. Pharmacists hoped to enhance the uptake 
of biosimilars and recognize situations where 
the use of biosimilars is relevant. Nonetheless, 
they felt uncomfortable with substituting bio-
logic medicines without consulting a physician.

This study shows that most pharmacists are 
familiar with the term biosimilar. Despite this 
familiarity, biosimilars were quite often mis-
takenly understood as generic medicines. Our 
study is in line with earlier studies (Chapman 
et al. 2017, O’Callaghan et al. 2017). Unfamiliar-
ity with biologic medicines and with the termi-
nology may lead to uncertainty in reflecting the 
topic of biosimilars. This may be because bio-
similars are not as commonly used as origina-
tor biologic medicines, since physicians rarely 
prescribe them (Sarnola et al. 2019), and thus, 
pharmacists are not used to handle these med-
icines and discussing about them on a daily 
basis. Yet, knowing the terminology is impor-
tant as it enables appropriate patient coun-
seling and information retrieval, for example. 
However, not only Finnish pharmacists experi-
ence uncertainty. According to a recent review, 
the knowledge and confidence of healthcare 
professionals (including other profession-
als than pharmacists also) vary from country 
to another and between clinical profiles and 
studies (Halimi et al. 2020). Another systematic 
review even suggests an overall lack of biosimi-
lar knowledge based on 17 European and three 
North American studies analysed (Leonard et 
al. 2019), indicating a clear need to create evi-
dence-based continuing educational programs 
and harmonizing the terminology related to 
biologic medicines (Halimi et al. 2020).

In addition to uncertainty in the terminol-
ogy, we found that pharmacists felt insuffi-
ciently informed about biosimilars, or how to 
dispense them to patients. Similar results have 
been observed also in France (Beck et al. 2017). 
The information flow from policy to practice 
appears to be insufficient. This may be because 
of the poor usability of the existing informa-
tion, such that it is not streamlined with the 
information sources that pharmacists use in 
their practical work. Consequently, the fur-
ther exploration of information sources used 
by Finnish pharmacists is clearly warranted, 
so that their information retrieval could be 

supported and improved. However, after the 
conduction of this study, measures to improve 
information sources of healthcare profession-
als have been and are yet to be conducted. The 
price comparison of biologic medicines with 
the same active ingredient can now be done 
in Terveysportti-portal, for example (Duo-
decim 2021). Furthermore, patient data sys-
tems will include the information on inter-
changeable biologic medicines for prescribers 
in 2022, given that the organization, in which 
the prescriber works in, includes the changes 
on national medication list and pharmaceutical 
database definitions into its patient data system 
(Finnish Institute for Health and Welfare 2021, 
Social Insurance Institution of Finland 2021). 

According to our findings, the pharma-
cists’ working years appeared to influence their 
knowledge of biosimilars. Pharmacists who 
had worked in a community pharmacy for less 
than five years, felt more sufficiently informed 
about biosimilars than pharmacists who had 
worked in a pharmacy for longer. Current Finn-
ish pharmacy education curriculum contains 
courses on biologic medicines (University of 
Eastern Finland 2021, University of Helsinki 
2021, Åbo Akademi 2021). Therefore, pharma-
cists who have graduated in recent years prob-
ably have more knowledge on biologic medi-
cines. They also seem to have more confidence 
in handling patient queries regarding biologic 
medicines and in explaining benefit and risk of 
biosimilars. However, our study shows that the 
overall level of knowledge about this issue is 
quite poor. Both pharmacy students and com-
munity pharmacists should be provided addi-
tional training about biologic medicines. It 
should also be studied more closely, what kind 
of education pharmacists hope to gain on bio-
logic medicines, and whether the insecurity on 
giving advice is linked to the lack of knowledge 
on the medicines themselves, or to their com-
plex structure, the device or some other point 
related to these medicines.

Our study shows that pharmacists hope to 
enhance the uptake of biosimilars and most 
pharmacists know when it would be reasonable 
to use biosimilars. It seems that pharmacists 
have a fairly good understanding of biosimi-
lars, especially when compared to the result 
that they themselves felt not having been suf-
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ized as such. What should also be noted is that 
the calculation of response rate is based on the 
number of responses and the number of phar-
macists that were reached, and not all Finn-
ish community pharmacists, as we were una-
ble to reach all community pharmacists with 
our survey. It should also be noted that those 
that shared a special interest towards the area 
of this study or had more experience with bio-
logic medicines might have been more eager 
to respond to the survey. The low response 
rate may also be resulted by the fact that many 
respondents may discard their newsletters and 
did not actually read an invitation to partici-
pate. 

The low yield of respondents might be 
related to the subject being uncommon. The 
topic may have felt inconvenient for phar-
macists who might not have handled biologic 
medicines on a daily basis, and therefore they 
may have felt uncomfortable answering the 
survey. In addition, relatively low response 
rates have been reported in earlier studies 
(Beck et al. 2017, Chapman et al. 2017), which 
may reflect the difficulty of studying one’s 
knowledge of a topic that is not commonly 
addressed.

Pharmacists’ training regarding biologic 
medicines and the information sources on bio-
logic medicines used by pharmacists should be 
explored in the future. In addition to current 
quantitative data, obtaining qualitative data on 
pharmacists’ perceptions on this topic would 
provide new insights.

Conclusions
According to this study, Finnish commu-
nity pharmacists have a reasonable level of 
knowledge about biologic medicines. Phar-
macists hope to enhance the uptake of bio-
similars. However, they feel they do not have 
enough information on biosimilars. Further-
more, pharmacists are not very confident 
either to dispense biologic medicines or to 
substitute them should substitution in phar-
macies become possible. There is a need to pro-
vide additional training on biologic medicines 
in general and specifically regarding biosimi-
lars. Additional training is needed, especially 
for pharmacists who have been longer in work-

ing life and therefore have not received relevant 
training during their education. Should the 
substitution of biologic medicines in pharma-
cies become permitted, it must be confirmed 
that pharmacists have the required informa-
tion and confidence to conduct the substitu-
tion.
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Pilottitutkimus suomalaisissa 
apteekeissa 
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kati.sarnola@kela.fi

*Kirjeenvaihto

Johdanto: Biologisten lääkkeiden käyttö 
lisääntyy nopeasti, ja niitä käytetään yhä ene-
nevissä määrin useiden yleisten sairauksien 
hoitoon. Biologiset lääkkeet ovat usein perin-
teisiä lääkkeitä selvästi kalliimpia, ja ne aihe-
uttavat merkittäviä kustannuseriä yhteiskun-
nalle. Niiden hintakilpailu on kuitenkin edel-
leen hyvin vähäistä. Biosimilaarit on kehitetty 
vastaamaan viitevalmistetta teholtaan, turval-
lisuudeltaan ja laadultaan. Biosimilaarien käyt-
töönotolla ja niiden aikaansaamalla hintakil-
pailulla on mahdollista saada aikaan kustan-
nussäästöjä – edellyttäen, että näitä lääkkeitä 
on saatavilla ja että niitä otetaan käyttöön. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
suomalaisten apteekissa työskentelevien far-
maseuttien ja proviisorien näkemyksiä biologi-
sista lääkkeistä sekä näiden lääkkeiden vaihto-
kelpoisuudesta ja lääkevaihdosta apteekeissa. 
Lisäksi tutkittiin farmaseuttien ja proviisorien 
varmuutta ja valmiuksia toimittaa näitä lääk-
keitä. 

Aineisto ja menetelmä: Tutkimus oli kansain-
välisen tutkimusprojektin pilottitutkimus, ja 
se toteutettiin sähköisellä kyselyllä apteek-
kien farmaseuttiselle henkilöstölle syksyllä 
2019. Analysoinnissa käytettiin frekvenssija-
kaumia, ristiintaulukointi ja x2-testiä. 

Tulokset: Yhteensä 168 kyselylomaketta analy-
soitiin. Vastaajista 61 % tiesi, että biosimilaari 
on samankaltainen kopio verrattuna alkupe-
räisvalmisteeseen. Neljäsosa (25 %) vastaa-
jista koki omaavansa riittävästi tietoa biosi-
milaareista yleisesti. Vastaajista 74 % halusi 
biosimilaareja käytettävän, kun ne ovat hin-
naltaan edullisimpia. 35 % vastaajista ei kui-
tenkaan kokenut olevansa valmis vaihtamaan 
alkuperäisvalmistetta biosimilaariin, jos lääke-
vaihto apteekissa olisi sallittua. Useat vastaa-
jista kokivat, että biologisten lääkkeiden lää-
kevaihdon tulisi olla lääkärin päätös lääkehoi-
don aloituksessa (42 %) ja lääkehoidon aikana 
(38 %).

Johtopäätökset: Suurimmalla osalla farma-
seuteista ja proviisoreista on kohtuulliset tiedot 
biologisista lääkkeitä, ja suurin osa heistä tiesi, 
mitä biosimilaari tarkoittaa. He eivät kuiten-
kaan koe, että heillä on riittävästi tietoa biosi-
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milaareista. Farmaseutit ja proviisorit eivät koe 
olevansa valmiita vaihtamaan biologisia lääk-
keitä automaattisesti apteekissa nykyisillä tie-
doillaan. Farmaseutit ja proviisorit tarvitsevat 
lisäkoulutusta biologisista lääkkeistä yleisesti 
ja biosimilaareista. Ennen mahdollisen biolo-
gisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollista-
mista apteekissa on varmistuttava, että farma-
seuteilla ja proviisoreilla on riittävä osaaminen.

Avainsanat: biologinen lääke, biosimilaarit, 
näkemykset, tietämys, kyselytutkimus,  
farmaseutit, proviisorit, vaihtokelpoisuus,  
lääkevaihto
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Appendix 1. Questionnaire in English: background information.

Gender:
n  n  Male
n  n  Female

Age:  ______ years

For how many years have you been working 
in a community pharmacy (as a pharmacist or a dispenser)? ______ 

In which working sector are you currently employed? 
n  n  Community pharmacy
n  n  Hospital pharmacy
n  n  Government/regulatory agencies
n  n  University
n  n  Pharmaceutical companies or wholesale company
n  n  I am not in working life
n  n  Other, what?  __________________

Education:
Pharmacist with a 3–4 year degree (BSc or equivalent)
Pharmacist with a 5– year degree (MSc or equivalent)
Pharmacy student
Other, what? ______________

The first part is about dispensing biologicals. Biologicals refer to 
both originator biologic products and to biosimilars.

1. On average, how often do you dispense biologicals?
n  n  Every day or multiple times a day 
n  n  2 to 6 times a week
n  n  Once a week
n  n  Less than once a week
n  n  Never

2. On average, how often do you dispense biosimilars?
n  n  Every day or multiple times a day
n  n  2 to 6 times a week
n  n  Once a week
n  n  Less than once a week
n  n  Never

This next part is about your attitude towards biosimilars. 

3. Which statement best describes what you understand a biosimilar to be? 
Please select one answer

n  n  A new biological 
n  n  A generic biological 
n  n  A counterfeit copy of a biological 
n  n  A similar copy of a biological 
n  n  I have heard about biosimilars, but I am not sure what they are
n  n  I have never heard about biosimilars

4. For each of the following statement, please select 
one option which best describes your opinion.  

I feel sufficiently informed about 
biosimilars 

I feel sufficiently informed to dispense 
biosimilars to patients 

I am confident in handling patient queries 
regarding their biologic therapy

I am comfortable explaining the benefit 
and risk of biosimilars to patients

I am comfortable with substituting 
an originator biological medicine 
with a biosimilar, in a situation where 
substitution at the pharmacy is permitted
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The next questions are about substitution and interchangeability of biologicals. 
Substitution of a medicine occurs when a pharmacist substitutes one drug for 
another without contacting the prescribing physician.

5. To your current knowledge, is substitution of biologicals by a 
pharmacist currently permitted in Finland?

n  n  Yes
n  n  Yes, but only insulin products
n  n  No
n  n  I don’t know

6. In your opinion, should substitution of a biological by a pharmacist 
be permitted on treatment initiation? 
n  n  Yes, similarly to current generic substitution
n  n  Yes, but only when the prescribed drug is not available
n  n  No, this should be a prescriber decision
n  n  I don’t know

7. In your opinion, should substitution of a biological by a pharmacist 
be permitted during a patient's treatment course? 
n  n  Yes, similarly to current generic substitution
n  n  Yes, but only when the prescribed drug is not available
n  n  No, this should be a prescriber decision
n  n  I don’t know

8. In your opinion, when should biosimilars be used? For each of the 
following scenarios, select the option that best describes your opinion. 

n  n  Agree
n  n  Disagree
n  n  Uncertain
n  n  They should never be used
n  n  When the biosimilar has the lowest price
n  n  When the originator medicine is ineffective
n  n  When the originator medicine causes an adverse reaction

This final part of the questionnaire is about your information sources on biologicals. 

9. In your working career, have you received any training on the topic of biologicals 
(e.g. continuous educational courses, lectures, discussions, symposiums etc.)?
n  n  Yes
n  n  No 
n  n  Don’t know

10. Would you be interested in receiving additional training on the topic of biologicals?
n  n  Yes
n  n  No
n  n  Don’t know

11. On average, how often do you refer to each of the following information sources about 
biologicals? For each of the following, select the option that best describes your opinion.

1. Databases: e.g. Duodecim drug information 
database, Tietotippa , drugs and prices  database

2. SmPC/package leaflet

3. Healthcare professionals and colleagues

4. Professional non-scientific publications 

5. Health institution guidelines  
(e.g. from a hospital)

6. Pharmaceutical companies (marketing/
educational materials and educational events)

7. Patient organisations

8. Health authorities and regulatory agencies 
(e.g. educational materials, European Public 
Assessment Reports EPAR etc.)

9. Scientific publications
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Would you like to convey further opinions and experiences about biologicals and biosimilars and 
their substitution? You can also comment this survey in general.

Questionnaire in Finnish: taustatiedot.

Sukupuolesi
n  n  mies
n  n  nainen

Ikäsi (vuosina): ______ 

Kuinka monta vuotta olet työskennellyt apteekissa (farmaseuttina/proviisorina)? ______ 

Millä sektorilla työskentelet tällä hetkellä?
n  n  apteekissa
n  n  sairaala-apteekissa
n  n  kunta- ja valtiosektorilla
n  n  yliopistolla
n  n  lääketeollisuudessa tai lääketukkukaupassa
n  n  en ole työelämässä
n  n  muualla, missä? ________

Koulutuksesi?
n  n  Farmaseutti
n  n  Proviisori
n  n  Farmaseutti- tai proviisoriopiskelija
n  n  Jokin muu, mikä? ________

Ensimmäisen osion kysymykset liittyvät biologisten lääkkeiden toimittamiseen apteekissa. 
Biologisilla lääkkeillä tarkoitetaan sekä alkuperäisiä biologisia lääkkeitä että biosimilaareja.

1. Kuinka usein toimitat biologisia lääkkeitä keskimäärin?
n  n  joka päivä tai useita kertoja päivässä
n  n  2–6 kertaa viikossa
n  n  kerran viikossa
n  n  Harvemmin kuin kerran viikossa
n  n  en koskaan

2. Kuinka usein toimitat biosimilaareja keskimäärin?
n  n  joka päivä tai useita kertoja päivässä
n  n  2–6 kertaa viikossa
n  n  kerran viikossa
n  n  Harvemmin kuin kerran viikossa
n  n  en koskaan
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Seuraavan osion kysymykset liittyvät näkemyksiisi biosimilaareista.

3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestäsi parhaiten biosimilaaria? 
Valitse vaihtoehdoista yksi.

n  n  uusi biologinen lääke
n  n  geneerinen biologinen lääke
n  n  väärennetty kopio biologisesta lääkkeestä
n  n  samankaltainen kopio biologisesta lääkkeestä
n  n  olen kuullut biosimilaareista, mutta en ole varma, mitä ne ovat
n  n  en ole koskaan kuullut biosimilaareista

4. Valitse jokaiselle listan vaihtoehdoista mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Seuraavan osion kysymykset liittyvät biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon apteekissa 
ja niiden vaihtokelpoisuuteen. Lääkevaihdolla apteekissa tarkoitetaan farmaseutin tai 
proviisorin tekemää lääkevaihtoa ilman yhteydenottoa lääkkeenmäärääjään.

5. Onko biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa Suomessa mielestäsi sallittua?
n  n  Kyllä
n  n  Kyllä, mutta vain insuliinivalmisteiden kohdalla
n  n  Ei
n  n  En osaa sanoa

6. Pitäisikö mielestäsi biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa olla sallittua 
lääkehoidon aloituksessa?
n  n  Kyllä, samalla tavalla kuin nykyisessä lääkevaihdossa
n  n  Kyllä, mutta vain silloin, kun lääkärin määräämää lääkettä ei ole saatavilla
n  n  Ei, lääkevaihdon pitäisi olla lääkärin päätös
n  n  En osaa sanoa

7. Pitäisikö mielestäsi biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa olla sallittua potilaan 
lääkehoidon aikana?
n  n  Kyllä, samalla tavalla kuin nykyisessä lääkevaihdossa
n  n  Kyllä, mutta vain silloin, kun lääkärin määräämää lääkettä ei ole saatavilla
n  n  Ei, lääkevaihdon pitäisi olla lääkärin päätös
n  n  En osaa sanoa

8. Missä tilanteissa biosimilaareja pitäisi mielestäsi käyttää? Valitse jokaiselle listan 
vaihtoehdoista mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

n  n  Samaa mieltä
n  n  Eri mieltä
n  n  En osaa sanoa
n  n  Niitä ei pitäisi käyttää lainkaan
n  n  Kun biosimilaari on hinnaltaan edullisin
n  n  Kun alkuperäinen biologinen lääke on tehoton
n  n  Kun alkuperäisen biologisen lääkkeen käytössä on ilmennyt haittavaikutuksia

Minulla on riittävästi tietoa 
biosimilaareista

Minulla on riittävästi tietoa 
biosimilaarien toimittamisesta 
potilaille

Tunnen oloni varmaksi vastatessani 
asiakkaiden esittämiin kysymyksiin 
heidän biologisista lääkehoidoistaan

On helppoa selittää 
asiakkaalle biosimilaarien 
hyötyjä ja haittoja

Minulle olisi helppoa vaihtaa alkuperäinen 
biologinen lääke biosimilaariin, jos 
lääkevaihto apteekissa sallittaisiin
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Tässä kyselyn viimeisessä osiossa selvitetään biologisiin 
lääkkeisiin liittyvää tietolähteiden käyttöä.

9. Oletko saanut koulutusta biologisista lääkkeistä työurasi aikana (esimerkiksi 
osallistuminen täydennyskoulutukseen, luennoille, keskustelutilaisuuksiin, kongresseihin 
tms.)?
n  n  Kyllä
n  n  En
n  n  En osaa sanoa

10. Olisitko kiinnostunut saamaan lisäkoulutusta biologisista lääkkeistä?
n  n  Kyllä
n  n  En
n  n  En osaa sanoa

11. Kuinka usein käytät keskimäärin seuraavia tietolähteitä hakiessasi  
tietoa biologisista lääkkeistä? Valitse jokaiselle listan vaihtoehdoista  
sen käyttöä parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Haluaisitko vielä tuoda esiin näkemyksiäsi ja kokemuksiasi biologisista lääkkeistä ja 
biosimilaareista? Vastaa alla olevaan kenttään.

1. Tietokannat: Duodecim lääketietokanta, 
Tietotippa, Lääkkeet ja hinnat -tietokanta ym.

2. Pakkausseloste

3. Terveydenhuollon ammattilaiset ja kollegat 

4. Ammatilliset lehdet 

5. Hoitoyksikön ohjeistukset (esim. sairaalasta 
saadut ohjeistukset)

6. Lääkeyhtiöiden materiaali (esim. markkinointi-
materiaali, koulutusmateriaali, koulutustilaisuudet)

7. Potilasjärjestöt

8. Viranomaiset (esim. koulutus- ja 
tiedotusmateriaalit, EPAR-yhteenvedot)

9. Tieteelliset julkaisut
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Appendix 2. Pharmacists’ perceptions about biologic medicines and dispensing them % (n), N = 168.

I am familiar with the term biosimilar

Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I feel sufficiently informed about biosimilars

Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I feel sufficiently informed to dispense biosimilars to patients

Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I am confident in handling patient queries regarding their biologic therapy

Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I am comfortable explaining the benefit and risk of biosimilars to patients

Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

I am comfortable with substituting an originator biological medicine with a biosimilar, in a situation where 
substitution at the pharmacy is permitted

Agree
Neither agree nor disagree
Disagree

Working 
experience 
in a 
pharmacy
< 5 years

p = 0.090*
92,1 (35)
5,3 (2)
2,6 (1)

p = 0.021
44,7 (17)
21,1 (8)
34,2 (13)

p = 0.056
47,4 (18)
21,1 (8)
31,6 (12)

p = 0.000
39,5 (15)
28,9 (11)
31,6 (12)

p = 0.005
27,0 (10)
43,2 (16)
29,7 (11)

p = 0.697
36,8 (14)
36,8 (14)
26,3 (10)

Volume of 
dispensing 
biologic 
medicines
5–19 years

p = 0.104*
76,9 (50)
15,4 (10)
7,7 (5)

p = 0.021
17,2 (11)
25,0 (16)
57,8 (37)

p = 0.056
32,3 (21)
18,5 (12)
49,2 (32)

p = 0.304
9,2 (6)
18,5 (12)
72,3 (47)

p = 0.397
16,9 (11)
20,0 (13)
63,1 (41)

p = 0.001
29,2 (19)
32,3 (21)
38,5 (25)

>19 years

66,7 (34)
21,6 (11)
11,8 (6)

p = 0.021
19,6 (10)
21,6 (11)
58,8 (30)

p = 0.056
24,0 (12)
36,0 (18)
40,0 (20)

9,8 (5)
29,4 (15)
60,8 (31)

17,6 (9)
15,7 (8)
66,7 (34)

26,0 (13)
36,0 (18)
38,0 (19)

Daily

94,1 (32)
2,9 (1)
2,9(1)

p = 0.038
42,4 (14)
15,2 (5)
42,4 (14)

p = 0.063
54,5 (18)
15,2 (5)
30,3 (10)

29,4 (10)
23,5 (8)
47,1 (16)

27,3 (9)
30,3 (10)
42,4 (14)

35,3 (12)
32,4 (11)
32,4 (11)

Weekly

75,3 (67)
16,9 (15)
7,9 (7)

27,0 (24)
22,5 (20)
50,6 (45)

33,7 (30)
24,7 (22)
41,6 (37)

18,0 (16)
23,6 (21)
58,4 (52)

17,0 (15)
23,9 (21)
59,1 (52)

40,9 (36)
31,8 (28)
27,3 (24)

Rarely

71,1 (32)
15,6 (7)
13,3 (6)

11,1 (5)
28,9 (13)
16,2 (27)

22,2 (10)
28,9 (13)
48,9 (22)

11,1 (5)
22,2 (10)
66,7 (30)

20,0 (9)
17,8 (8)
62,2 (28)

6,7 (3)
40,0 (18)
53,3 (24)

All respondents

78,0 (131)
13,7 (23)
8,3 (14)

25,7 (43)
22,8 (38)
51,5 (86)

34,7 (58)
24,0 (40)
41,3 (69)

18,5 (31)
23,2 (39)
58,3 (98)

19,9 (33)
23,5 (39)
56,6 (94)

30,5 (51)
34,1 (57)
35,3 (59)
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Tiivistelmä

Bakteriofagit eli faagit ovat kaikkialla ympäristössämme esiintyviä bakteerisoluja infektoivia 
viruksia, joiden vaikutusta infektiosairauksiin on tutkittu jo yli 100 vuotta. Faagien käyttö lää-
kehoitona perustuu niiden ominaisuuteen infektoida spesifisesti niiden isäntäbakteeria, joka on 
potilaasta hoitoprosessin alussa eristetty patogeeninen kanta. Laajakirjoiset antibiootit syrjäytti-
vät bakteriofagit lähes kokonaan, mutta kasvava resistenssiongelma on pakottanut tutkijat etsi-
mään “uusia” ratkaisuja infektiosairauksien hoitoon. Kiinnostus bakteriofagihoitoihin on kasva-
nut voimakkaasti 2000-luvulla. Hoitoprosessin alussa potilaasta otetun mikrobinäytteen avulla 
seulotaan faagikokoelmasta mahdollisia infektoivia bakteriofageja, joita viljellään lääkeaineiksi 
tähän tarkoitukseen erikoistuneessa laboratoriossa. Sairaala-apteekissa faagiliuoksesta valmis-
tetaan haluttu lääkemuoto potilaan hoidon tarpeiden mukaisesti. Eri formulaatioita ja annoste-
luteknologioita on testattu onnistuneesti useissa tutkimuksissa, mutta faagien farmaseuttinen 
lääketutkimus on vielä alkuvaiheessa. 

Lääkehoidon seurauksena faagit vähentävät bakteerin määrää niin pieneksi, että kehon 
immuunijärjestelmä kykenee hoitamaan infektion loppuun. Hoidon merkittävä etu on haitta-
vaikutusten vähäisyys: bakteriofagi ei voi infektoida ihmisen soluja tai normaaliflooran baktee-
reja, eikä hoidolla tunneta haitallisia interaktioita esimerkiksi samaan aikaan annettavien anti-
bioottien kanssa. Haasteina terapialle on riittävän laajan faagikokoelman kerääminen, riittävän 
nopean hoitoprosessin rakentaminen näytteenotosta lääkkeen toimittamiseen ja farmaseuttisen 
laadunvarmistuksen soveltaminen tähän ympäristöön. Lääkevalmistuksen näkökulmasta lääke-
aine on lähes joka potilaan kohdalla uusi, eikä aikaa tai resursseja perinteisille farmakokineettisille 
tutkimuksille ole käytettävissä. Tämä ei kuitenkaan saa olla este terapian käytölle, vaan on laadit-
tava uusia ohjeistuksia tutkijoiden, sairaalafarmasian asiantuntijoiden ja viranomaisten yhteis-
työnä, jotta bakteeri-infektioiden hoitoon saadaan uusia menetelmiä antibioottihoitojen rinnalle. 

Avainsanat: Bakteriofagi, antibioottiresistenssi, bakteeri-infektiot, 
lääkkeiden annostelujärjestelmät, sairaalan lääkevalmistus

mailto:jussi.tervonen@hus.fi
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kaistiin 1921 ja faagihoitoja tutkittiin innok-
kaasti 1920-luvulla. Mikrobilääkkeiden nou-
sun myötä mielenkiinto faageihin katosi län-
simaissa lähes täysin vuosisadan loppuun 
asti. Itä-Euroopassa tutkimus jatkui aktiivi-
sesti etenkin Puolassa ja Georgiassa läpi 1900-
luvun, mutta julkaisut jäivät pimentoon, kun-
nes kiinnostuksen nousu 2000-luvulla länsi-
maissa johti useisiin yhteenvetojulkaisuihin 
(Skurnik, Kiljunen 2016).

Lisääntyvät antibioottiresistenssin aihe-
uttamat ongelmat ovat nostaneet faagihoidot 
takaisin valokeilaan, ja tutkimusjulkaisujen 
määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen 25 
vuoden aikana (Kuva 1). Ensimmäinen satun-
naistettu faasi I kontrolloitu tutkimus kroonis-
ten jalkahaavainfektioiden hoidosta faageilla 
julkaistiin 2009, ja tässä turvallisuustutkimuk-
sessa todettiin, ettei terapian käytölle ole vasta-
aiheita (Rhoads ym. 2009). Faagien esiintyvyys 
kaikkialla ympäristössä ja ihmisen suolistossa 
yhdistettynä lisääntyneeseen tietoon suoliston 
mikrobiflooran vaikutuksesta eri sairauksiin on 

lisännyt kiinnostusta tutkia faagihoitoja muun 
muassa maksan sairauksissa (Duan ym. 2019) 
ja Parkinsonin taudissa (Santos ym. 2019) sekä 
eri sairauksien diagnostiikassa (Manrique ym. 
2017, Tetz ja Tetz 2018). 

Faageja on testattu profylaktisesti rokot-
teina antibioottiresistenttejä mikrobeja vas-
taan herkistämällä kehon immuunijärjestel-
mää reagoimaan voimakkaammin resistent-
teihin Pseudomonas aeruginosa haavainfekti-
oihin (Sweere ym. 2019). Lääkkeellisen käytön 
ulkopuolella faageja on myös testattu aeroso-
lina infektioyksikön huoneiden puhdistami-
seen karbapeneemi-resistenttiä Acinetobac-
ter baumannii -kantaa vastaan (Ho ym. 2016). 
Faageja voidaan käyttää myös virusvektoreina 
lääkeaineiden kuljettamiseen (Huh ym. 2019).

Suomessa faageja on käytetty lääkkeellisesti 
vasta yksittäisille potilaille. Helsingin yliopisto 
(HY) ja HUS ovat suunnitelleet lääkevalmistuk-
sen laajentamista tasolle, jossa faagilääkkeitä 
voidaan valmistaa usean eri sairaalan potilai-
den tarpeisiin jatkuvasti ja nopeasti lääkeval-

Johdanto

Bakteriofagit eli faagit ovat kaikkialla ympäris-
tössä esiintyviä viruksia, jotka ovat erikoistu-
neet infektoimaan ja tappamaan bakteerisoluja. 
Faageja on testattu mikrobi-infektioiden hoi-
dossa jo sata vuotta sitten (Chanisvili 2012), 
mutta laajakirjoisten antibioottien keksimi-
nen länsimaissa vei lääketieteen huomion pois 
faageista lähes vuosisadaksi. 2000-luvulla kas-
vavan antibioottiresistenssin tuomat ongel-
mat ovat palauttaneet kiinnostuksen tähän 
“uuteen” hoitomuotoon. Mikä tahansa bak-
teeri-infektio voi olla hoidon kohteena, mutta 
tällä hetkellä mielenkiinto kohdistuu vaikeasti 
hoidettaviin infektiosairauksiin, kuten antibi-
oottiresistenttien sairaalabakteerien aiheutta-
miin tai vaikeisiin palovammapotilaiden infek-
tioihin. Faagien käytöllä pyritään myös vähen-
tämään antibioottien käyttöä maatalouden 
tuotantoeläinten kasvatuksessa.

Faagihoidossa potilaasta otetun mikrobi-
näytteen avulla voidaan seuloa kyseistä bak-
teerikantaa infektoivia faageja laboratoriossa 
säilytettävistä kirjastoista, ja sopivan faagin 
löytyessä viljellä sitä samassa bakteerikan-
nassa potilaan hoitoa varten. Hoidossa käy-
tettävä viljelty faagi toimii kuin erittäin kapea-

kirjoinen antibiootti, jolle bakteerin on vaikea 
kehittää resistenssiä etenkään lyhyen hoito-
jakson aikana (Nilsson 2014). Bakteriofageja 
voidaan formuloida lähes mihin tahansa lää-
kemuotoon hoidettavan kohteen ominaisuuk-
sien perusteella. HUS Helsingin yliopistolli-
sessa sairaalassa (HUS) koko prosessi näyt-
teenotosta valmiiseen lääkkeeseen on saatu 
parhaimmillaan tiivistettyä lähes viikkoon, 
mutta prosessin tehokkuus olisi parempi, jos 
saatavilla olisi asianmukaiset tilat, laitteet ja 
henkilöstö. Faagit eivät ole antibiootteja täy-
sin syrjäyttäviä ihmelääkkeitä, mutta ne tar-
joavat uusia keinoja vähentää kasvavia antibi-
oottiresistenssistä aiheutuvia ongelmia (Gran-
owitz ja Brown 2008).

Ensimmäisiä dokumentoituja havaintoja 
bakteriofaageista julkaisi Ernest Hankin 1896, 
kun hän oli aiemmin havainnut Intian Gan-
ges-joesta otetuilla näytteillä olevan kolera-
bakteeria tappava ominaisuus (Hankin 1896, 
Sulakvelizde 2001). Kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin Félix d'Hérelle julkaisi syste-
maattisemman tutkimuksen ja nimesi aines-
osan bakteriofagiksi (bakteerin syöjä) sekä 
ehdotti faagien käyttämistä terapiassa infek-
tioita vastaan (d'Hérelle 1917). Ensimmäiset 
raportit ihmisillä tehdyistä tutkimuksista jul-

Kuva 1. Uusien Pubmed-julkaisujen määrän kehitys 25 vuoden aikana aiheesta 
“Bacteriophage therapy ja phage therapy”.

Kuva 2. Elämän jakautuminen maapallolla ja jokaista pääryhmää spesifisesti infektoivat (punainen nuoli) 
virukset. 
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Lyyttinen sykli

Lysogeeni

Lysogenia

Profagi

Virulentti faagi

Temperaatti faagi

Bakteerisolun hajottava/tappava

Bakteerisolu, jonka kromosomiin on integroitunut profagi

Tila, jossa faagin genomi replikoituu osana isäntäbakteerin genomia

Faagin genomi, joka on integroituneena isäntäbakteerin genomiin

Vain lyyttisen syklin omaava virus

Lauhkea: johtaa joko lysogeeniseen tai virulenttiin sykliin

mistuksen standardeja noudattaen. Tässä kat-
sauksessa esitellään bakteriofagihoidon peri-
aate ja mahdollisuudet sekä aiheeseen liittyvän 
farmaseuttisen tutkimuksen nykytilanne. 

Bakteriofagit 
Elämä maapallolla jakautuu kolmeen solu-
peräiseen eliökuntaan, eukaryootit, bakteerit 
ja arkkieliöt, sekä viruksiin (Kuva 2). Viruksia 
ei luokitella samalla tavalla, mutta jokaiselle 
solueliökunnalle on olemassa omat viruksensa, 
jotka eivät infektoi toisen yläkunnan soluja 
(Nasir ym. 2014). Bakteriofagit ovat viruksia, 
joiden kantajana toimii bakteerisolu, ja ne ovat 
lukumäärällisesti yleisin eliömuoto maapal-
lolla. Merissä ja järvissä faageja esiintyy 105–
107 kpl/ml vettä ja maaperässä jopa 109 kpl/g. 
(Dion ym. 2020).

Bakteriofageja on jo vuosikymmeniä luoki-
teltu morfologian perusteella, mutta nopeiden 
ja edullisten DNA-sekvensointimenetelmien 
kehittyessä luokittelu on siirtymässä genomi-
pohjaiseen tarkempaan jaotteluun (Krupovic 
ym. 2019, Turner ym. 2021). Faagien morfo-
logia kuitenkin vaikuttaa niiden kemiallisiin 
ominaisuuksiin, jolloin morfologista ryhmit-
telyä voidaan hyödyntää formuloinnissa ryh-
män kanssa parhaiten yhteensopivien apuai-
neiden valinnassa. 

Faagihoidossa tutkijoita kiinnostaa koh-
debakteeriin tehoavan faagin nopea löytä-
minen, joten terapiaa tutkivat yksiköt laati-
vat omia faagikirjastoja potilashoitokäyttöön. 
Tyypillisin hoidoissa käytetty faagien lahko 
on Caudovirales, jolle tyypillistä on genomin 
sisältävä ikosaedrin muotoinen pää ja häntä-
rakenne, jonka avulla virus tunnistaa isäntä-

Kuva 3. Tunnelointielektronimikroskooppi (TEM) -kuva bakteriofagista (Kuva: Kiljunen S).

Taulukko 1. Bakteriofagien ominaisuuksien terminologiaa.

bakteerinsa ja infektoi sen perimäaineksellaan 
(Kuva 3). Infektoituneen bakteerin aineenvaih-
dunta valjastetaan faagin genomin monistuk-
seen ja viruspartikkelien rakenteisiin tarvitta-
vien proteiinien tuotantoon. Näistä osista syn-
tyvät uudet faagit hajottavat isäntäbakteerin 
lysiinien ja holiinien avulla vapauttaen viruk-
set ympäristöön infektoimaan lisää bakteereja. 
Infektoitavien bakteerien puuttuessa faagi ei 
voi replikoitua ja esimerkiksi ihmiskehossa 
tämä johtaa niiden eliminoitumiseen (Danis-
Wlodarczyk ym. 2020). 

Faagien farmakodynaaminen vaikutus voi-
daan jakaa kolmeen eri päätyyppiin: passiivi-
nen läpäisy, aktiivinen läpäisy ja aktiivinen 
infektio (Danis-Wlodarczyk ym. 2020). Pas-
siivisessa läpäisyssä faagit tappavat bakteerit 
bakteriosidisesti takertumalla suurina määrinä 
isäntämikrobin pintaan ja vaurioittamalla bak-
teerin pintarakennetta. Tässä hoidossa lääk-
keen annostelua jatketaan, kunnes infektio on 
saatu vähennettyä sellaiselle tasolle, että kehon 
immuunijärjestelmä kykenee tuhoamaan jäl-
jelle jääneet bakteerit. 

Aktiivisessa läpäisyssä faagit aiheuttavat 
bakteerisolujen lyyttisen hajoamisen ilman 
viruspartikkelien monistumista ja tätä bakte-
risidistä vaikutusta voidaan hyödyntää tiivii-

den mikrobikasvustojen eli biofilmien hajotta-
misessa. Mikrobit voivat erittää niiden kiinnit-
tymistä edistävää limaa muodostaen vaikeasti 
läpäisevän kalvorakenteen, minkä on havaittu 
aiheuttavan ongelmia muun muassa sydänten 
keinoläpissä ja muissa kehon sisään asennet-
tavissa keinotekoisissa materiaaleissa. Faagien 
hajottaessa biofilmin pinnan mikrobeja paljas-
tuu uusia bakteereja infektoitavaksi ja hoito voi 
näin hajottaa biofilmiä ja esimerkiksi tehostaa 
antibioottien pääsyä kasvuston sisään.

Hoidon kannalta tehokkain dynamiikka 
on aktiivinen infektio, jossa faagit monistavat 
itseään bakteerisoluissa ja monistusvaiheen 
lopussa aktivoituvat bakteriolyyttiset prote-
iinit hajottavat bakteerin seinän, jolloin hajo-
amisen seurauksena faagit vapautuvat infek-
toimaan uusia mikrobeja. Kahdessa ensim-
mäisessä tapauksessa faageja tulee annostella 
potilaalle tasaisesti riittävän faagi-mikrobi-
kontaktin saavuttamiseksi, kun taas aktiivi-
sessa terapiassa lääkeaine valmistaa itse itse-
ään isäntäbakteereissa, kunnes uusia mikro-
beja ei enää ole saatavilla.

Farmakokineettisesti faagit käyttäytyvät 
passiivisessa dynamiikassa kuten muut bio-
molekyylit tai antibiootit, kun taas aktiivi-
sessa infektiossa kinetiikan mallintaminen 
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ten hoidossa faagihoito ei vielä sovellu ensi-
linjan hoitoon, vaan terapiaa tulee aina käyttää 
muun hoidon tukena (Lin ym. 2017). Bakteeri-
infektiota heikennetään faageilla ja antibioo-
teilla sille tasolle, että kehon oma immuuni-
järjestelmä voi poistaa jäljelle jääneet mikrobit.

Faagien käytön merkittävin etu on faageista 
itsestään johtuva haittavaikutusten vähyys. 
Faagit eivät infektoi ihmisen soluja, eivätkä 
ne voi satunnaisesti mutatoitua sellaisiksi, 
koska bakteerisolut ja eukaryoottiset solut ovat 
rakenteellisesti ja toiminnallisesti liian erilai-
sia (Danis-Wlodarczyk ym. 2020). Elimistöön 
annostellut faagit eivät lisäänny spesifisen 
isäntäbakteerin häviämisen jälkeen, ja elimis-
tön immuunijärjestelmä eliminoi faagit osana 
normaalia toimintaansa. Interaktioita muiden 
lääkkeiden kanssa ei ole raportoitu. 

Oraaliset lääkemuodot
Oraaliset valmisteet soveltuvat haitallisten 
suolistoinfektioiden häätämiseen, ja kliinisiä 
tutkimuksia on julkaistu aina 1930-luvulta läh-
tien (Lin ym. 2017). Turvallisuustutkimuksissa 
ei ole havaittu merkittäviä ongelmia (Bruttin 
ja Brüssow 2005), mutta faagit voivat siir-
tyä suolen seinämän läpi verenkiertoon, mikä 
tulee huomioida esimerkiksi immuunipuut-
teisten potilaiden hoidossa. Oraalinen annos-
telu mahdollistaa myös systeemisen hoidon, 
mutta faagien imeytyminen suolistosta veren-
kiertoon tunnetaan huonosti ja tutkimuk-
sissa saaduissa tuloksissa on paljon hajontaa 
(Dabrowska 2019). Oraalinen annostelu mah-
dollistaa myös suoliston mikrobiflooran hoita-
misen ja muokkaamisen faagihoidolla, ja tätä 
antoreittiä on tutkittu sadoissa tutkimuksissa. 
Faagit kuuluvat suoliston normaaliflooraan 
(Reyes ym. 2012), mutta haitallisten mikro-
bien häätämistä varten voidaan antaa niille 
spesifejä faageja ilman normaaliflooran häi-
riintymistä. Oraalisina formulaatioina käyte-
tään nesteitä, suspensioita ja kapseleita. Vatsan 
hapan ympäristö tuhoaa faageja, mutta tätä 
voidaan ehkäistä käyttämällä enteropäällys-
teisiä formulaatioita. 

Venäjällä ja Georgiassa faagivalmisteita 
myydään itsehoitolääkkeinä ja terveysjuo-
mina (Kuva 4). Valmisteisiin on sekoitettu jopa 
kymmeniä yleisiä haitallisia suolistomikrobeja 
infektoivia faageja, ja valmisteiden tarkoitus on 

poistaa mahdolliset haitalliset bakteerit eli-
mistöstä. Valmisteiden tehokkuus on kyseen-
alainen, koska käyttäjä ei voi tietää esimerkiksi 
vatsavaivan aiheuttajaa. Tällöin juomasta ei 
välttämättä löydy juuri oikeaa faagia häätä-
mään suolistossa olevaa haitallista kantaa.

Pulmonaariset lääkemuodot
Keuhkoihin annostelua on tutkittu sekä pai-
kallishoitona akuuteissa ja kroonisissa keuh-
koinfektioissa että systeemisenä annostelu-
reittinä ja tutkimuksissa on saavutettu hyviä 
tuloksia (Abedon 2015, Chang ym. 2018). Faa-
gien annostelu keuhkoihin voidaan toteuttaa 
nebulisaatiolla, mutta eri nebulisointiteknii-
koilla on vaikutusta faageihin kohdistuvan 
mekaanisen rasituksen vuoksi. Vertailututki-
muksessa ponnekaasuton hitaan lääkesumun 
tuottava soft mist -tekniikka todettiin vähiten 
faageja tuhoavaksi. Faagien eri morfologioista 
johtuvat rakenteelliset ominaisuudet vaikut-
tavat nebulisaatiokestävyyteen ja passiivinen 
terapia ei välttämättä toimi, vaan faagin tulee 
monistaa itseään aktiivisesti in situ keuhkojen 
syvimpien osien saavuttamiseksi. Nebulisoi-
taville liuoksille tai suspensioille on osoitettu 
useiden kuukausien säilyvyysaikoja, mutta 
tutkimuksissa eniten käytetyt fosfaattipusku-
roitu suolaliuos (PBS) ja tris(hydroksimetyyli)
aminometaani-puskuri (Tris) tulee korvata 
inhalaatioon hyväksytyillä apuaineilla (Chang 
2018). Myös liposomeilla on saavutettu lupaa-
via tuloksia aerosolien formuloinnissa (Malik 
ym. 2017).

Inhalaatiojauheilla on myös saavutettu pit-
kiä säilyvyysaikoja, mutta faagien kestävyys 
kylmäkuivausprosessissa on riippuvainen faa-
gin rakenteellisista ominaisuuksista ja formu-
laation apuaineista (Chang ym. 2018). Inhalaa-
tiojauheet mahdollistavat huoneenlämmössä 
säilytyksen, mutta ovat alttiita ilmankosteu-
den aiheuttamalle hajoamiselle. Paineistettu-
jen aerosoli-inhalaattorien käytöstä on hyvin 
vähän tutkimustietoa. 

Topikaaliset lääkemuodot
Haavainfektiot ja infektoituvat palovammat 
ovat merkittävä kiinnostuksen kohde faagi-
hoitojen käytölle (Merabishvili ym. 2017). Pai-
kallisesti tapahtuva topikaalinen hoito sisäl-
tää vähän riskejä systeemisiin annosreitteihin 

on haastavampaa, koska lääkeaineen määrä 
lisääntyy itsestään hoitokohteessa (Payne ja 
Jansen 2003). Jokaiselle faagille ei voida suo-
rittaa farmakokineettisiä tutkimuksia niiden 
suuren määrän vuoksi, mutta mallinnusta 
voidaan tehdä eri morfologisille ryhmille ja 
antoreiteille (Dabrowska 2019). Merkittävin 
rajaava tekijä faagin käytölle hoidossa on sen 
infektiosyklin tyyppi (Skurnik ja Kiljunen 2016) 
(Taulukko 1). Temperaatteja eli lauhkeita faa-
geja ei käytetä terapiassa, koska temperaatti 
faagi voi lyyttisen syklin sijaan mennä lyso-
geeniseen tilaan, jossa viruksen perimä integ-
roituu osaksi bakteerisolun perimää. Tällöin 
bakteerin tappava lyyttinen sykli ei käynnisty, 
ja bakteeri voi muuttua resistentiksi faagille 
tai jopa patogeenisemmäksi. Temperaattisuus 
tunnistetaan faagista tutkimalla sen perimää 
eikä temperaatteja faageja lisätä terapeuttiseen 
kokoelmaan. 

Geeniteknologian nopean kehityksen arvi-
oidaan vaikuttavan voimakkaasti myös faa-
gitutkimukseen (Pirnay 2020). Synteettisellä 

valmistuksella tai esimerkiksi CRISPR-Cas-
menetelmällä muokkaamalla voidaan faageille 
räätälöidä haluttuja ominaisuuksia, kuten laa-
jempi isäntäkirjo tai parempi biofilmien hajo-
tuskyky (Guo ym. 2021).

Faagihoito ja käytettävät  
lääkemuodot

Hoidon toimintaperiaate
Faagien käyttö terapiassa perustuu faagin saat-
tamiseen kontaktiin isäntämikrobin kanssa ja 
kontaktiajan maksimointiin, jolloin lääkehoi-
toa suunniteltaessa tulee huomioida infektion 
sijainti ja luonne. Ihon, keuhkojen tai limakal-
vojen pinnallisten infektioiden hoidossa topi-
kaalinen tai pulmonaarinen antoreitti on usein 
suorin tie mikrobikasvuston luo. Systeemiset 
infektiot voidaan tavoittaa oraalisesti tai pul-
monaarisesti, mutta parenteraalinen annos-
telu takaa nopeasti suuremmat faagipitoi-
suudet kudoksissa ja verenkierrossa. Ihmis-

Kuva 4. Itsehoitoon myytäviä faagivalmisteita: Esim. yhdeksää eri bakteeria infektoivia faageja sisältävä 
liuos sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön, geelimäinen valmiste ihon infektioihin ja nestemäinen valmiste 
Stafylokokki-infektioita vastaan (Kuva: Kiljunen S).
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sesti. Julkaisuissa tulokset ovat lähes aina posi-
tiivisia, mutta potilasmäärät ovat usein pieniä 
ja yleinen johtopäätös on, että “hoitomuoto 
on lupaava, mutta tarvitaan lisää tutkimusta”. 
Faagien kapea spesifisyys rajaa yksittäisien 
faagien tutkimiseen saatavilla olevaa potilas-
määrää, ja useiden erilaisten faagien tutkimi-
nen rinnakkain nostaa väkisinkin kysymyksiä 
tulosten vertailukelpoisuudesta. 

Faagilääkkeiden 
valmistus
Faagikirjastot
Uusia faageja voidaan etsiä kaikkialta, mistä 
löytyy mikrobeja (Kiljunen ym. 2020). Ihmis-
ten patogeenisten mikrobien faageja löydetään 
parhaiten jätevesistä, kuten sairaalan viemä-
reistä tai vedenpuhdistamoilta, joista faagit 
eristetään ja puhdistetaan varastointia var-
ten. Mikrobien ja faagien kirjossa on maantie-
teellisiä alueellisia eroja, mutta muun muassa 
lisääntynyt turismi lisää antibioottiresistent-
tien bakteerien leviämistä ympäri maailmaa. 
Tästä syystä aihetta tutkivien laboratorioiden 
välinen yhteistyö ja faagien jakaminen on tär-
keää kattavan saatavuuden takaamiseksi hoi-
toyksiköissä. 

Eri bakteriofaagien määrä on niin suuri, 
ettei niiden varastointi suurina määrinä ole 
mahdollista, vaan faageja säilytetään kylmä-
kuivattuina tai liuoksina syväjäädytetyissä 
kokoelmissa eli kirjastoissa (Lin ym. 2021). 
Fyysistä faagikokoelmaa hallitaan digitaa-
lisesti luomalla faageista tietokanta haku-
jen suorittamiseen ja kokoelman ylläpitämi-
seen (Kiljunen ja Tervonen 2020). Tietokanta 
voidaan jakaa käyttötarkoitusten mukaan eri 
alakirjastoihin, kuten tieteellinen kokoelma ja 
kliininen kokoelma. Uusi faagi voidaan lisätä 
tieteelliseen kokoelmaan tallentamalla sen 
perustiedot, kuten löytöpaikka ja arvioitu isän-
täkirjo. Tieteellisestä kokoelmasta faagi voi-
daan siirtää kliiniseen kokoelmaan ennalta 
määriteltyjen ehtojen kautta. Kliininen käyttö 
edellyttää faagin genomin sekvensointia tem-
peraattien faagien tunnistamiseksi, elektroni-
mikroskooppikuvaa ja tarkempaa isäntäkirjo-
testausta. Laadunvalvontatietojen avulla klii-
nisessä käytössä olevia faageja voidaan verrata 
alkuperäisiin kirjaston referensseihin vilje-

lyissä tapahtuvien satunnaisten geneettisten 
muutosten jäljittämiseksi. Kirjastoon voidaan 
tallentaa faagin viljelystä saatavaa dataa vil-
jelyolosuhteiden optimoimiseksi kunkin faa-
gin tietueeseen. 

Faagiherkkyystesti
Hoitoprosessi alkaa bakteerinäytteen ottami-
sella potilaasta, ja HUS:ssa näyte lähetetään 
ensin HUSLAB Bakteriologian yksikköön bak-
teerin tunnistusta varten. Potilaan mikrobi-
näyte viljellään, mikrobit tunnistetaan ja pato-
geenisestä mikrobista lähetään viljelynäyte 
Faagihoitoboratorioon faagien seulontaa eli 
faagiherkkyystestiä varten. Mikrobin tunniste-
tietojen perusteella etsitään faagikokoelmasta 
sopivia kandidaatteja, ja mikäli näitä on koko-
elmassa, suoritetaan faagiherkkyystesti. Tes-
tissä potilaan mikrobia kasvatetaan yhdessä 
yksittäisten faagien kanssa ja inkuboinnin 
jälkeen infektoivat virukset voidaan havaita 
bakteriosidisen vaikutuksen perusteella vil-
jelmästä. Mikäli infektoivia faageja löydetään 
yksi tai useampi, otetaan ne varsinaiseen tuo-
tantoviljelyyn. Jos sopivia viruskantoja ei ole 
kokoelmassa, voidaan niitä tiedustella toisilta 
laboratorioilta, mutta faagihoitoprosessi voi 
päättyä tässä vaiheessa sopivan faagin puut-
teeseen, ja potilaan hoito jatkuu muilla mene-
telmillä.

Isäntäkirjotesti perinteisillä maljausmene-
telmillä kestää 3–4 vuorokautta, mutta uusia 
tehokkaampia ja nopeampia testejä on kehit-
teillä muun muassa Helsingin yliopistossa 
(Patpatia 2020). Bakteerinäytteen ottaminen ja 
toimittaminen Faagihoitolaboratorioon nope-
asti edellyttää hoito- ja päätöksentekoproses-
sien päivittämistä hoitavissa yksiköissä ja hoi-
tohenkilöstön koulutusta uuden hoitomuodon 
käyttöön.

Bakteriofagien tuotanto  
ja laadunvalvonta
Bakteriofagia tuotetaan viljelemällä sitä faa-
gille spesifissä isäntäbakteerissa. Viljelymene-
telmiä on useita erilaisia, eikä niille ole toistai-
seksi olemassa virallisia standardeja. Viljely-
tekniikoiden standardointi on haastavaa, koska 
jokaiselle isäntämikrobille tulee valita sopiva 
viljelytekniikka ja olosuhteet mikrobikohtai-
sesti ja käyttökohde huomioiden. Tuotantopro-

verrattuna, bakteerinäyte on helppo ottaa hoi-
dettavalta alueelta ja faageja voidaan helposti 
käyttää muiden hoitokeinojen rinnalla. Haas-
teena on valmistuksen ja annostelun kannalta 
sopivimman formulaation valinta.

Nestemäiset formulaatiot ovat olleet suo-
situimpia helpon formuloinnin vuoksi (Mera-
bishvili ym. 2017, Chang ym. 2020). Faageista 
voidaan valmistaa puskuriliuoksia, joille on 
testattu jopa 1–2 vuoden säilyvyyksiä faagipi-
toisuuksien osalta. Faagien inaktivaatiota aihe-
uttavat aggregoituminen, adsorptio astioiden 
pinnalle ja hajoaminen esimerkiksi oksidaation 
vuoksi. Aggregaatiota voidaan vähentää mag-
nesium- ja kalsiumsuolojen avulla ja stabiloi-
vina säilöntäaineina on testattu muun muassa 
kinatsoliinia ja parabeeneja. Nestemäinen 
faagivalmiste voidaan applikoida kaatamalla, 
suihkuttamalla tai kastamalla haavasidoksia 
liuokseen. HUS:ssa on testattu suihkutetta-
vaa faagiliuosta palovammapotilaan hoitoon, 
mutta hoidon tehosta ei voitu tehdä johtopää-
töksiä samanaikaisen antibioottihoidon vuoksi 
(HUS julkaisematon havainto 2018). Liuoksen 
heikkoutena havaittiin sen nopea poistuminen 
hoidettavalta alueelta, ja tulevaisuudessa geeli-
mäinen formulaatio voisi palvella tätä tarvetta 
paremmin. 

Vesiliukoinen hydrogeeli kosteuttaa haava-
aluetta, ja faagit sietävät hydrogeelejä hyvin 
(Chang ym. 2020). Esimerkiksi hydroksisellu-
loosapohjaiset geelit stabiloivat faageja suo-
jaamalla niitä varauksien aiheuttamalta inak-
tivoitumiselta, ja lääkeaine vapautuu hitaasti 
diffuusiolla hoidettavalle alueelle. Geelipohja 
voidaan valmistaa ensin ja steriloida autoklaa-
vissa, minkä jälkeen steriilisuodatettu faagi-
suspensio sekoitetaan geeliin aseptisesti. Säi-
löntäaineiden testaus on vielä ollut vähäistä, 
mutta parabeeneja on testattu onnistuneesti 
geelien säilöntäaineina.

Muita testattuja topikaalisia formulaatioita 
ovat erilaiset voideseokset, liposomit, nanoe-
mulsiot, kuituvalmisteet ja laastarit (Pinto 
ym. 2020). Kaupallisten voide- ja geelipohjien 
sekä palovammatuotteiden käyttö yksinker-
taistaisi formulaation kehitystä, mutta apuai-
neiden yhteensopivuus käytettävän faagityy-
pin kanssa on testattava, sillä apuaineet voi-
vat inaktivoida faageja (Merabishvili ym. 2017). 
HUS:ssa on myös hoidettu kroonisesta pos-

kiontelotulehduksesta kärsivää potilasta nes-
temäisellä faagilääkkeellä (HUS julkaisema-
ton havainto 2019). Liuosvalmiste on helppo 
annostella nenän kautta, ja potilas kykeni 
annostelemaan lääkettä myös itse nenätip-
papullon avulla. Krooninen vaiva on kuiten-
kin hankala hoidettava, koska infektio uusiu-
tuu herkästi ja infektio saattaa aiheutua usean 
kannan sekakasvustosta. 

Muita lääkemuotoja
Parenteraalisesti annosteltavien faagivalmis-
teiden kliinisiä tutkimuksia on tehty jo 70 vuo-
den ajan (Speck ja Smithyman 2016) ja uusim-
missa tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia 
muun muassa S. aureuksen aiheuttaman sep-
siksen hoidossa (Fabijan ym. 2020). Paren-
teraalinen annostelureitti mahdollistaa laa-
jan systeemisen annostelun, mutta aiheuttaa 
kuitenkin joitain haasteita valmisteille: mikäli 
viljelyssä käytettävä isäntäbakteeri tuottaa 
endotoksiineja, on nämä toksiinit puhdistet-
tava tehokkaammin kuin esimerkiksi paikal-
lisesti annosteltavista topikaalisista valmis-
teista. Lisäksi viljelyssä käytettävät elatusai-
neet eivät voi sisältää hiivaa tai eläinperäisiä 
raaka-aineita (Nilsson 2014). Bakteriofagit 
voivat aktivoida kehon immuunijärjestelmää, 
mutta anafylaksia on julkaisujen perusteella 
erittäin harvinainen ilmiö. HUS:ssa on hoi-
dettu yhtä potilasta suonensisäisellä faagi-
hoidolla Mycobacterium abscessus -bakteerin 
häätämiseksi (HUS julkaisematon havainto 
2021). Yksittäisten potilaiden kohdalla hoidot 
antavat epäsuoraa tietoa hoidon tehosta eten-
kin silloin, kun potilas on saanut pitkään anti-
bioottihoitoa ilman vastetta.

Faageja voi teoriassa käyttää kaikissa lää-
kemuodoissa ja kaikilla antoreiteillä, mikäli se 
johtaa faagin pääsyyn kontaktiin isäntäbaktee-
rin kanssa. Edellytyksinä ovat bakteerinäytteen 
saaminen hoidettavasta kohteesta ja faagin 
stabiilius käytettävässä lääkemuodossa sekä 
riittävän nopea lääkeformulaation valmistus-
prosessi. Eri antoreittejä ja formulaatioita on 
testattu yksittäisissä tutkimuksissa ja aihetta 
on käsitelty myös yksittäisissä katsausartik-
keleissa (Ryan ym. 2011), mutta useilla anto-
reiteillä tieteellinen näyttö on vielä heik-
koa. Tuloksia on julkaistu annostelusta muun 
muassa silmään, korvaan, nenään ja rektaali-
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Faagien valmistus tulee erottaa formuloinnista 
erilliseen laboratorioon viljelyssä käytettävien 
mikrobimäärien vuoksi ja valmis faagicocktail 
toimitetaan yleensä puskuroituna liuoksena 
sairaala-apteekkiin formulointia varten. Erilli-
nen muusta toiminnasta eristetty valmistustila 
ei ole välttämätön, sillä faagien ristikontami-
naatiosta ei aiheudu merkittäviä riskejä muulle 
lääkevalmistukselle, vaikka faagit ovatkin bio-
logisesti aktiivisia molekyylejä. Faagilta puut-
tuva kyky infektoida ihmisen omia soluja tekee 
niistä hyvin turvallisia käsittelyn kannalta, ja 
ihmisen normaalissa elinympäristössä faa-
geja on kaikkialla ja niille altistutaan joka hetki 
(Huh ym. 2019). Normaalit lääkevalmistuksen 
puhdistuskontrollit riittävät poistamaan faagit 
pinnoilta puhdastiloissa. 

Käytettävä lääkemuoto valitaan hoidet-
tavan kohteen perusteella, ja tavoitteena on 

mahdollisimman kattava kontakti faagien ja 
infektoivan mikrobin välillä, jolloin lääkehoi-
don suunnittelua tulee lähestyä fysikaalisesta 
ja hoitoteknisestä näkökulmasta. Kattava tie-
donkulku hoitavan lääkärin, faagilaboratorion 
ja sairaala-apteekin välillä on edellytys, jotta 
annettava lääke palvelisi potilasta tehokkaasti. 
Yleinen tietoisuus terapiasta ja sen käytöstä on 
vielä vähäistä, ja moniin eteen tuleviin haas-
teisiin ei vielä löydy vastauksia kirjallisuu-
desta, mutta terapiaan sisältyvät riskit ovat 
niin vähäisiä, että kynnys faagien käyttöön on 
matala. 

Bakteriofagihoidolla on lääkkeiden hyvien 
tuotantotapojen (Good Manufacturing Prac-
tice, GMP) kannalta haastavia ominaisuuksia, 
jotka edellyttävät säännösten soveltamista ja 
uusien ohjeistusten suunnittelua. Faagihoi-
dossa käytettävä lääkeaine on käytännössä 

sessin vaiheet voidaan kuitenkin vakioida lää-
ketuotannon kontrollointia varten ja laadun-
valvonnan menetelmillä valmisteiden laatu 
voidaan varmistaa.

Viljelytekniikoita on useita, ja Helsingin yli-
opiston Faagihoitolaboratoriossa on käytössä 
kolme päätyyppiä: nesteviljelmä, soft-agar vil-
jelmä ja niin sanottu Gabrichievsky-tekniikka 
(nimetty Moskovalaisen Gabrichievsky-insti-
tuutin mukaan). Nesteviljelmässä faagit tuote-
taan nestemäisissä elatusainepulloissa, jolloin 
viljelyn suoritus on suoraviivaista ja tuotto on 
suuri, mutta suuren elatusainemäärän puhdis-
taminen on hankalampaa ja faagikonsentraatio 
voi olla matala suuren tilavuuden vuoksi. 

Soft-agar viljelyssä valmistetaan puo-
likiinteä agarmassa. Tätä viljelyä käytetään 
joillekin mikrobeille, joiden viljely muilla tek-
niikoilla tuottaa huonoja saantoja. Menetel-
män heikkous on pieni, vaikeasti kasvatettava 
mittakaava. Gabrichievsky-menetelmässä vil-
jely tapahtuu erikseen valmistelluissa agar-
pulloissa. Menetelmä tuottaa konsentroitua 
faagiliuosta, mutta valmistelutyö edellyttää 
enemmän resursseja kuin kaksi muuta mene-
telmää. 

Käytetystä tekniikasta riippumatta val-
mis faagiliuos puhdistetaan bakteerimassasta 
sentrifugoinnilla ja suodatuksella. Mikäli isän-
tämikrobit tuottavat endo- tai eksotoksiineja, 
voidaan käyttää puhdistusmenetelmiä tok-
siinien poistamiseksi liuoksesta (Hietala ym. 
2019). Valmistetut faagiliuokset testataan laa-
dunvalvonnan menetelmillä. PCR-analyysilla 
faagin genomia voidaan verrata alkuperäiseen 
kirjaston faagiin lääkeaineen tunnistamiseksi 
ja muutosten seurantaa varten. Faagikon-
sentraatio eli tiitteri määritetään kaikista lop-
putuotteista. Faagiliuoksen biologinen kuor-
mitus (ns. bioburden) testataan kontaminoi-
vien mikrobien varalta ja tarvittaessa testataan 
endotoksiinikuormitus, mikäli isäntämikrobi 
tuottaa toksiineja.

Useita faageja käytettäessä jokainen faagi 
valmistetaan eri viljelmässä ja puhdiste-
tut faagiliuokset yhdistetään yhdeksi yhdis-
telmäliuokseksi, jota kutsutaan cocktailiksi. 
Cocktailissa tavoitteena on ekvivalentit mää-
rät jokaista faagia, ja konsentraatiota voidaan 
säätää laimentamalla liuosta puskuriliuoksella. 
Cocktail myös steriilisuodatetaan lopulliseen 

steriiliin astiaan, joka toimitetaan sairaala-
apteekkiin lääkkeen formulointia varten. 

Vuonna 2016 Belgian sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö totesi, ettei faagihoidolle ole spesifisiä 
säännöksiä Euroopassa ja että faagivalmisteet 
ovat lääkkeellisiä valmisteita (Pirnay ym. 2018). 
Tässä vuonna 2018 julkaistussa artikkelissa 
esitettiin Kuningatar Astridin sotilassairaa-
lan ja Belgian kansanterveystieteen laitoksen 
laatima luonnos monografiasta lääkeaineina 
käytettäville bakteriofageille. Monografialuon-
noksessa esitetään yleiset laatuvaatimukset 
faagien kirjastoon valmistukselle, faagien lää-
keaineiksi valmistukselle ja näiden laadunval-
vonnassa tarkastettaville spesifikaatioille. Esi-
tetyt laadunhallintaratkaisut ovat täysin toteu-
tettavissa laadunhallintaa käyttävissä yliopis-
tosairaaloiden laboratorioissa. 

Faageja voidaan tuottaa kohtuullisen pie-
nessä tutkimuslaboratoriossa ex tempore 
-tarpeeseen, mutta laajempi tuotanto edel-
lyttäisi tarkoituksenmukaisen tuotantolabo-
ratorion perustamista (Kiljunen ja Tervonen 
2020), koska jatkuva laajamittaisempi valmis-
tus edellyttää riittävää laitekantaa ja henkilös-
töä. Vaarallisten mikrobien käsittely ja viljely 
edellyttäisi lisäksi erillisiä bioturvaluokiteltuja 
tiloja, mutta nämä eivät ole kliinisen valmis-
tuksen aloittamisen edellytys. Viljelytekniikat 
ovat hyvin tuottoisia ja materiaalikustannuk-
set vähäisiä. 

Ristikontaminaatio faagien välillä ei ole 
kriittinen riski, koska vieras faagi ei voi lisään-
tyä ilman sille sopivaa isäntämikrobia. On kui-
tenkin tärkeää huomioida, että vieraiden faa-
gien läsnäolo voi hankaloittaa laadunvalvon-
nan tunnistuskokeita. Isäntäbakteerien ris-
tikontaminaatio erien välillä voi aiheuttaa 
viljelyerän menetyksen, mutta yleensä isäntä-
mikrobi tuhoaa vieraat mikrobit määräenem-
mistöllä viljelmästä. Vieras mikrobi puhdiste-
taan lopputuotteesta kuten isäntämikrobi, jol-
loin ristikontaminaation aiheuttama riski lop-
putuotteelle ei ole suuri. 

Faagien valmistus lääkkeeksi
Sairaalassa bakteriofagihoitoja voidaan antaa 
yksittäisille potilaille näyttöä vailla olevana 
toimenpiteenä ex tempore -valmisteena Maa-
ilman Lääkäriliiton eettisten periaatteiden 
mukaisesti (Helsingin julistus 1964, kohta 37). 

Kuva 5. Esimerkki faagihoidon prosessin kulusta kronologisesti ja eri vaiheista vastaavat tahot. 

Osaston lääkäri /  
muu henkilökunta

Sairaalan  
mikrobiologinen  

henkilökunta

Faagihoito- 
laboratorio

Sairaala- 
apteekki

Osaston  
hoitohenkilökunta

Mikrobinäytteen  
otto potilaasta,  

faagilääkemääräys

Bakteerin tunnistus, 
näyte  

faagilaboratorioon

Isäntäkirjotesti,  
faagien valmistus

Formulointi lääkkeeksi, 
osaston tukeminen  

hoidon suunnittelussa

Potilaan lääkintä

Hoitovastuu hoitavalla 
lääkärillä, konsultointi 

Faagihoitolaboratoriota / 
Apteekkia lääkkeen valinnassa

Faagihoitolaboratorio  
voidaan integroida sairaalan 

laboratorioon

Sairaala-apteekki valvoo ja 
tukee Faagihoitolaboratorion 

valmistustoimintaa

Sairaala-apteekki kehittää 
formulaatiovalmistusta

Hoitojen onnistumisen seuranta 
ja palaute faagilaboratorioon 

ja apteekkiin toiminnan 
kehittämiseksi
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kirjasto tutkittavaksi. Kansainvälinen yhteis-
työ muun muassa faagien vaihtamisessa kir-
jastojen välillä on tärkeää, ja Helsingin yliopis-
ton bakteriofageja tutkiva ryhmä tekee tällaista 
yhteistyötä jatkuvasti. Toiminnan systemaat-
tinen käynnistäminen ei vaadi valtavia inves-
tointeja rakennuksiin tai laitteisiin, vaan tar-
vitaan tahtotilaa päätöksentekijöiltä ja pysy-
vää henkilöstöä rakentamaan toimintaa tule-
vaisuutta varten. 

lähes aina uniikki, jolloin jokaiselle faagille ei 
voida laatia yksilöllisiä laatuvaatimuksia tai 
suorittaa valmistuksen validointia etenkään 
riittävän lyhyessä ajassa potilaan tarpeita aja-
tellen. Tuotantoprosessille voidaan kuitenkin 
asettaa yleisiä prosessikontrolleja ja lopputuote 
voidaan testata laadunvalvonnan menetelmillä. 
Lisäksi käytettävät raaka-aineet, tuotantoti-
lat ja -laitteet sekä prosessin dokumentointi 
voidaan toteuttaa GMP:n perusvaatimuksien 
mukaisesti aivan kuten muussakin lääkeval-
mistuksessa. Hoidollisesti merkittävä haaste 
on mitattavien laatuparametrien määrittely. 
Valmistetun faagiliuoksen konsentraatio voi 
vaihdella voimakkaasti, eikä hoidossa tarvit-
tavaa minimikonsentraatiota voida spesifi-
oida tarkasti tällä hetkellä. Faagikonsentraa-
tio kuitenkin mitataan jokaisesta erästä ja vil-
jellyt faagit tunnistetaan, jotta saadaan dataa 
tuotantotoiminnasta sen kehittämiseksi. Myös 
hoitojen onnistumisesta tulisi raportoida Faa-
gihoitolaboratoriolle, jotta erilaisten mikrobi-
kantojen ja faagien yhteensopivuudesta saa-
daan kerättyä tietoa faagikirjaston tietueisiin.

Hoidon kokonaisprosessi edellyttää usei-
den toimijoiden nopeaa yhteistyötä. Sairaala-
apteekilla on edellytykset toimia lähes kaikissa 
vaiheissa prosessia (Kuva 5). Hoidon suunnit-
teluvaiheessa osastofarmaseutti tai sairaala-
apteekin lääkevalmistus voivat tuoda eri lääke-
muotojen osaamista hoitavan lääkärin tueksi. 
Faagien valmistus rinnastuu lääkeaineiden 
valmistukseen, ja toiminnan GMP:n mukai-
suus tulee varmistaa ja valvoa sairaala-aptee-
kin toimesta. 

Yhteenveto ja pohdinta
Bakteriofagihoito tuo uusia työkaluja vaikeiden 
infektiosairauksien hoidon tueksi. Faagihoitoja 
voidaan käyttää turvallisesti muiden hoitojen 
rinnalla, sillä terapialla ei ole havaittu mer-
kittäviä faageista johtuvia haittavaikutuksia 
(Skurnik ja Kiljunen 2016, Pirnay 2020, Sulak-
velidze ym. 2001). Faagihoito ei koskaan tule 
täysin korvaamaan antibiootteja, mutta tutki-
mustiedon ja prosessien ymmärryksen lisään-
tyessä terapia tarjoaa uuden keinon vähentää 
antibioottien käyttöä. Tehohoitopäivä maksaa 
tuhansia euroja, jolloin infektioista johtuvien 
päivien vähentäminen jo yhdellä tai kahdella 

päivällä säästää resursseja merkittävästi faa-
gituotantoon käytettäviin kustannuksiin ver-
rattaessa. Lisäksi potentiaali vaikeahoitoisten 
resistenttien bakteerien hävittämisessä voi 
tuoda merkittävää etua sairaalainfektioiden 
riskien hallinnan kannalta.

Yksittäinen kliiniseen tuotantoon keskit-
tyvä faagilaboratorio voisi palvella useita sai-
raala-apteekkeja faagivalmistuksen osalta, ja 
tällaisen yksikön perustamista on suunniteltu 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
sekä ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena. 
Yksikkö suorittaisi isäntäkirjotestit potilaista 
otetuille näytteille ja valmistaisi faagit lääke-
aineen valmistuksena GMP-käytäntöjä nou-
dattaen ja suorittaisi tarvittavat laadunval-
vontakokeet valmistetuille faagierille. Sai-
raala-apteekit formuloivat yksiköstä toimite-
tut faagiliuokset haluttuihin lääkemuotoihin 
potilaskäyttöön. HUS:ssa on suunniteltu faagi-
hoitoihin investoimista, jotta toiminnan kus-
tannustehokkuus ja hoidolliset hyödyt voidaan 
selvittää. Faagihoitoja on annetta yksittäisille 
potilaille, mutta systemaattisempi toiminta 
edellyttää infrastruktuuria ja prosessien raken-
tamista, jotta potilaat saavat lääkkeen mahdol-
lisimman nopeasti tarpeen ilmetessä. Tutkitta-
vaa on paljon varsinkin formulaatioiden kehit-
tämisessä, sillä faagit ovat biologisia molekyy-
lejä ja ryhmän sisällä on valtava kirjo erilaisia 
virusrakenteita. Morfologisesti erilaiset faagit 
käyttäytyvät eri tavoin eri apuaineiden kanssa 
ja erilaisissa formulaatioissa, ja formuloinnin 
haasteena on käytettävän faagin vaihtuminen 
lähes jokaisen potilaan kohdalla. Faageja tulee 
käsitellä rakenteellisina ryhminä tutkittaessa 
niiden kinetiikkaa ja yhteensopivuutta formu-
laatioissa, eikä yksittäiselle faagille voida tehdä 
kattavia kinetiikka- ja säilyvyyskokeita jokai-
sen potilaan kohdalla.

Bakteriofagihoidolla on merkittävä poten-
tiaali tuoda uusia lääkehoitoja saataville suh-
teellisin pienillä tuotantokustannuksilla. Maa-
ilmalla tutkimus kiihtyy ja lupaavia tuloksia 
on raportoitu jo vuosikymmenien ajan (Cha-
nishvili 2012, Pirnay 2020). Suomessakin tulisi 
tehdä investointeja osaamisen kasvattamiseksi 
ja hoitoprosessien perustamiseksi. Formulaa-
tioiden kehittäminen ja tutkimus on farma-
seuttisen tutkimuksen ydinosaamista, ja nyt 
tarjolla olisi kokonainen uusien lääkeaineiden 
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Bacteriophages are ubiquitous viruses specifi-
cally infecting bacterial cells and their effect on 
infectious diseases have been studied for over 
100 years. Broad-spectrum antibiotics super-
seded bacteriophages almost completely, but 
the growing problem of resistance has forced 
scientists to discover “new” solutions on infec-
tious diseases, and interest towards bacterio-
phage treatment has grown significantly in the 
21st century. Treatment process begins with 
the screening of suitable bacteriophages from 
a phage collection against a patient microbial 
sample, and possible infecting phages are cul-
tured in a specialized laboratory as drug com-
pounds. The resulting phage solution is formu-
lated in a hospital pharmacy according to the 
patient's needs, and several different formu-
lations and technologies have been success-
fully studied. 

During the treatment, bacteriophages only 
infect their specific host and replicate inside 
them in order to infect more bacteria, until the 
immune system can overcome the infection. A 
major advantage of the therapy is low adverse 
effects: bacteriophage cannot infect human 

cells or normal flora bacteria, and there are no 
known negative interactions with e.g., simul-
taneous antibiotic treatment. Challenges to this 
therapy are collecting a sufficiently large phage 
collection, developing a sufficiently fast treat-
ment process from sampling to drug delivery, 
and applying a pharmaceutical quality system 
in this environment. From a pharmaceutical 
manufacturing perspective, the drug com-
pound is novel almost every time, and suita-
ble time or resources for traditional pharma-
cokinetic studies are nearly impossible to allo-
cate. This should not be an obstacle for the use 
of bacteriophage therapy, and new guidelines 
must be drafted in collaboration with research-
ers, hospital pharmacists and authorities, so 
new methods for reducing antibiotics usage 
can be introduced to routine clinical use.

Keywords: Bacteriophage, antibiotic 
resistance, bacterial infections, drug delivery 
systems, hospital drug compounding
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Abstract

Perfluoroalkyl substances (PFAS) are man-made, persistent, aliphatic compounds that have been 
widely manufactured and used since 1950s. Due to their water, oil and heat resistant properties 
these compounds have been used for example, in textiles, food-packaging materials and cooking 
utensils. Although nowadays the use and manufacturing of PFAS, especially of perfluorooctanoic 
acid (PFOA) and perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), have been widely restricted, general pop-
ulation can still be exposed to mixtures of PFAS mainly through consumption of PFAS contami-
nated food or drinking water. Exposure to these chemicals is universal and found to be more in 
infants than in adults. PFAS have also been found to cross placenta, thus creating a route of pre-
natal exposure to the mixtures of PFAS throughout the gestation period. Concerningly, the expo-
sure to PFAS has been associated with adverse health effects in humans. Prenatal phase is a criti-
cal time for development and exposure to harmful chemicals can lead to adverse health effects at 
birth as well as in later life. In this review, we provide an overview of the effects found to be asso-
ciated with prenatal exposure of PFAS on different developmental parameters measured at birth.

Keywords: perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), perfluoroalkyl  
acids (PFAAs), fetal exposure, thyroid, anthropometric measurements, in utero exposure 
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and highly mobile in the atmosphere and the 
aquatic environment, raising serious environ-
mental and health concerns (EEA 2019, Johans-
son and Undeman 2020).  

Regulation of perfluoroalkyl 
substances
As the adverse environmental and health 
effects of PFOA and PFOS became apparent, 
initiatives were taken to globally restrict their 
production and use. In Europe, particularly 
PFOS have been strictly restricted since early 
2000 (Buck et al. 2011). In 2009, PFOS and its 
derivatives were included in the Stockholm 
Convention, which is an international treaty 
to restrict or eliminate the production and use 
of persistent organic pollutants (POPs) (ECHA 
2021). Consequently, PFOS and its derivatives 
were restricted in the EU under the EU POPs 
regulation, Regulation (EU) 2019/1021, through 
which the commitments made in Stockholm 
Convention are implemented. PFOA and its 
derivatives were already restricted in EU under 
the Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals (REACH) Regu-
lation (EU) 2017/1000. Since July 2020, PFOA 
and its derivatives are also restricted under 
the EU POPs Regulation. Recently, another 
long-chain PFAA, perfluorohexane sulfonic 
acid (PFHxS) and its salts have also been pro-
posed to be included in the Stockholm Con-
vention (ECHA 2021). Since September 2020, 
under the Toxic Substances Control Act, the 
manufacture (including import) or processing 
of certain PFAS including PFOA are prohibited 
in the United States until reviewed by the Envi-
ronmental Protection Agency (EPA 2020). Even 
though the use and manufacture of the PFAS, 
particularly, PFOA and PFOS have been largely 
restricted, their use continues in some devel-
oping countries. 

Exposure to perfluoroalkyl 
substances
Due to their persistent nature, environmen-
tally released PFAS form an important source 
of human and animal exposure (EFSA 2018, 
Johansson and Undeman 2020). Environmen-
tal release may occur through industrial emis-

sions or leakage from manufacturing or indus-
trial user sites, directly from PFAS products 
and release due to inappropriate treatment of 
PFAS-containing wastes (OECD/UNEP 2013, 
EFSA 2018). PFAS, particularly PFAAs being 
water soluble, environmental water acts as an 
important reservoir of these compounds. Oce-
anic distribution spreads the dissolved PFAAs 
across the world from their sites of origin 
(Johansson and Undeman 2020). It has been 
reported that PFAAs can be transported from 
ocean water to the atmosphere through aero-
sols formed on ocean surfaces (Johansson and 
Undeman 2020). Hence, it is not surprising that 
some PFAS have been detected globally, even 
in remote areas (EEA 2019). The PFAS present 
in atmosphere, soil and water tend to bioac-
cumulate in aquatic and terrestrial food chains 
(EFSA 2018). They are taken up by crops grown 
on contaminated soil which eventually may 
be consumed by humans or grazing livestock 
(OECD/UNEP 2013, THL 2021). In adult human 
population, exposure to various PFAS can occur 
following their environmental release, during 
handling of PFAS or their precursors in occu-
pational settings, and through PFAAs contain-
ing products in end-users (OECD/UNEP 2013, 
THL 2021). 

In occupational setting, exposure can be 
through inhalational and dermal routes (EPA 
2020). For the general population, although 
inhalation forms an important exposure route, 
approximately 70 % of the total PFAS expo-
sure occurs via diet (THL 2021). Food contami-
nated from the PFAS containing packing mate-
rial has been considered as one of the most 
important sources (Trudel et al. 2008). Other 
dietary sources include fish, meat, fruits and 
eggs (THL 2021). In Finland, domestic Baltic 
and freshwater fishes were found to be sources 
of PFAAs (Koponen et al. 2015), although sub-
stantial variations in PFAA concentrations 
were observed between species and sampling 
locations. Drinking water is another impor-
tant source of PFAA exposure as chronic intake 
of even a small quantity of the compounds 
through drinking water can result in substan-
tial exposure (Schrenk et al. 2020). In Finland, 
the Drinking Water Directive (Directive (EU) 
2020/2184) implemented on January 2021, set 
a limit of 0.5 µg/l for all PFAS (ECHA, 2021). 

Introduction
Perfluoroalkyl substances (PFAS) are man-
made, persistent, aliphatic compounds in 
which all the hydrogen atoms attached to the 
carbon atoms of the alkyl chain are replaced 
by fluorine atoms (Figure 1) (OECD 2018). Due 
to the fluorine substitution, the perfluoro-
chemicals are resistant to degradation, and 
are hydrophobic as well as hydrophilic. Because 
of their water, oil and heat resistant proper-
ties, they have been widely manufactured and 
used since 1950s in firefighting foams, tex-
tiles, paints, food-packaging materials, cook-
ing utensils, etc. (Mudumbi et al. 2017). There 
are more than 4 700 chemicals in the family of 
PFAS which include both poly- and perfluoro-
chemicals (EEA 2019). Of these, perfluoroalkyl 
acids (PFAAs) are considered to be of particu-
lar importance due to their highly persistent 
nature and because they were extensively man-
ufactured and used in the past (Buck et al. 2011). 

The two PFAAs, perfluorooctanoic acid (PFOA) 
and perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) are 
the most widely used, extensively studied, 
and ubiquitously detected PFAS (Mudumbi 
et al. 2017, EEA 2019). According to the OECD 
classification, the PFAAs are divided into four 
groups: perfluoroalkyl carboxylic acids (which 
include PFOA), perfluoroalkane sulfonic acids 
(which include PFOS), perfluoroalkyl phos-
phonic acids and perfluoroalkyl phosphinic 
acids (Figure 1) (OECD 2018). Perfluoroalkyl 
carboxylic acids with ≥ 7 and perfluoroalkane 
sulfonic acids with ≥ 6 perfluoroalkyl carbons 
are referred to as “long-chain” PFAS (OECD 
2018). Hence, both PFOA and PFOS, with eight 
carbons, are long-chain PFAS. Long-chain 
PFAS were found to bioaccumulate and to be 
more toxic than short-chain ones (Mudumbi 
et al. 2017). Unfortunately, the novel short-
chain PFAS manufactured to replace the long-
chain ones, were also found to be persistent 
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• Perfluoroalkyl phosphinic acids (PFPiAs)

Figure 1. Classification of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), and examples of perfluoroalkyl 
carboxylic acids and perfluoroalkane sulfonic acids (Modified from Buck et al. 2011, OECD/UNEP 2013, 
Johansson and Undeman 2020).
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toxic exposure has been reported to be associ-
ated with the development of certain diseases 
such as diabetes and cardiovascular diseases in 
adulthood (Chen et al. 2012). In the following 
paragraphs, we will discuss some of the devel-
opmental parameters that were studied in rela-
tion to prenatal PFAS exposure (summarized 
in Table 1). In these studies, prenatal exposure 
was determined by measuring the concentra-
tions of specific PFAS in the child’s cord blood 
at delivery or in the corresponding mater-
nal serum during the pregnancy or both. It is 
to be noted that several PFAS are ubiquitously 
detected in human serum although the levels 
may vary. Hence, to find possible association of 
the adverse outcomes with the PFAS exposure, 
the studies compared the observed effects with 
different concentrations of these chemicals.

Anthropometric measurements
At birth, the anthropometric measurements are 
carried out to estimate the growth and devel-
opmental status of the baby. These measure-
ments commonly include body weight, body 
length, and head circumference. Also, the ratio 
of weight to length is noted at birth as ponderal 
index or body mass index (BMI) (Bertino et al. 
2007). In case of anthropometric measure-
ments, prenatal exposure to PFOA (e.g., Apel-
berg et al. 2007, Li et al. 2017, Minatoya et al. 
2017) and PFOS (e.g., Apelberg et al. 2007, Chen 
et al. 2017, Li et al. 2017, Wang et al. 2019) have 
been strongly associated with low birth weight. 
However, few studies have also reported a lack 
of association of different PFAS exposures, 
including PFOA and PFOS, to birth weight (Kim 
et al. 2011, Lee et al. 2015, Shi et al. 2017). Some 
PFAS were associated with increased fat per-
centage in childhood (Chen et al. 2019).

Association of PFAS exposure and birth 
length has also been studied. Chen et al. (2017) 
observed that PFOS decreased birth length, 
but no such association was found with PFOA 
or other measured PFAS. In another study, Cao 
et al. (2018) reported a negative association of 
birth length in girls with PFOA but not with 
PFOS. Almost five times higher mean serum 
PFOS level in the study by Chen et al. (2017) as 
compared to that measured by Cao et al. (2018) 
may have affected the outcomes. On the other 
hand, Apelberg et al. (2007) failed to find any 

association of birth length with either PFOS or 
PFOA exposure. However, they found nega-
tive association of ponderal index with PFOA 
and PFOS concentrations in the cord blood. 
In the same study, negative association was 
also found between the PFOA and PFOS con-
centrations in cord blood to the head circum-
ference (Apelberg et al. 2007). Also, Wang and 
co-workers (2019) found a significant nega-
tive association between PFOA concentration 
in cord blood and head circumference in female 
babies. Head circumference has been shown to 
be a measure of brain volume and reduced head 
circumference has been associated with cogni-
tive deficits (Lindley et al. 1999).  

Some studies have used small for gestation 
age (SGA) as a measure of adverse birth out-
come, which is defined as “birth weight and/
or length at least 2 standard deviations (SDs) 
below the mean for gestational age (≤−2 SD)” 
(Lee et al. 2003). For example, Govarts et al. 
(2018) had studied the association of PFOA 
and PFOS in samples obtained from different 
European countries, with SGA of the respective 
countries. According to them, PFOA was posi-
tively associated with SGA. However, PFOS was 
found to be positively associated with SGA only 
in mothers who smoked during pregnancy. 
Also, Minatoya et al. (2017) found significant 
dose response relationships between prena-
tal exposures to PFOA and PFOS and the birth 
size. In another study, where effects of prena-
tal exposure to PFOA, PFOS and PFHxS were 
studied only in girls, higher maternal con-
centrations were found to be associated with 
smaller size at birth and increased weight at 20 
months (Maisonet et al. 2012). Similarly, Wang 
et al. (2019) also found negative association of 
PFOA and PFOS exposure to birth size indices 
which included body weight, body length, head 
circumference, and ponderal index. 

Impact of perfluoroalkyl 
substances on hormonal levels
In addition to  a strong association to birth 
weight, PFAS have been discussed to have 
a possible impact on  hormonal  levels of 
the infants, particularly those related to the 
thyroid organ (EFSA 2018, EEA 2019). How-
ever, the exact mechanism behind the effects 
of PFAS on thyroid hormone levels is still 

Also, a new safety threshold of “a group tolera-
ble weekly intake” (TWI) of 4.4 ng/kg bw/week 
was set in September 2020 by European Food 
Safety Authority (EFSA) for the main PFAAs 
that accumulate in the body (PFOA, PFOS and 
PFNA, PFHxS). The limit value was based on the 
effects of these chemicals on the immune sys-
tem (Schrenk et al. 2020). However, as reported 
by EFSA (2018), the general population is esti-
mated to be exposed to 1.47-18.27 ng/kg of 
PFOA and 1.26-20.86 ng/kg of PFOS via diet 
within one week, which raises concerns.    

After birth, a child can also be exposed to 
PFAS through lactation (Schrenk et al. 2020). 
Exposure in infants is greater than in adults 
due to their higher consumption of food and 
water with respect to their body weight (Tru-
del et al. 2008). Also, their closeness to the 
ground, their crawling and hands-to-mouth 
activity, increases their exposure (Trudel et al. 
2008). However, independent of the age and 
sex of the exposed individuals, both PFOA and 
PFOS are found to be absorbed quickly, dis-
tributed mainly to plasma, liver, and kidneys, 
and eliminated poorly (Mudumbi et al. 2017). 
In a report by EFSA (Schrenk et al. 2020), find-
ings from studies measuring serum concen-
trations of some PFAS from general European 
populations between 2007 and 2018 were sum-
marized. The median serum concentrations of 
PFOS and PFOA in adults were reported to be 7.7 
ng/mL and 1.9 ng/mL, respectively. In case of 
children, the medium serum concentrations of 
PFOS and PFOA were found to be 3.2 ng/mL and 
3.3 ng/mL, respectively (Schrenk et al. 2020). 

Mechanism of toxicity of 
perfluoroalkyl substances
Exposure to PFAS has been associated with 
several adverse health effects in humans (EEA 
2019). It is known that PFAS are involved e.g. 
in dysregulation of mitochondrial bioener-
getics, altering plasma membrane potential, 
inflammatory signaling and lipid homeostasis 
(Szilagyi et al. 2020). However, the exact mech-
anism of toxicity is still unclear (Szilagyi et al. 
2020). Activation of peroxisome proliferator-
activated receptor alpha (PPARα) is often con-
sidered to be responsible for the adverse health 
effects caused by PFOA and PFOS. PPARα is a 

nuclear receptor that is responsible for cellu-
lar growth and differentiation, maintaining 
homeostasis, whereas activation of PPARα has 
been associated with altered gene regulation 
which are involved in lipid metabolism (Behr et 
al. 2020, Szilagyi et al. 2020). PPARα is linked 
to the pathophysiology of intrauterine growth 
restriction, gestational diabetes mellitus and 
preeclampsia (Szilagyi et al. 2020). These obser-
vations may explain the adverse effects of PFAS 
after prenatal exposure. Apart from PPARα, 
other lipid-regulated nuclear receptors, such 
as the pregnane X receptor, farnesoid X recep-
tor, liver X receptor, and constitutive androstane 
receptor, have also been proposed as potential 
targets of PFAS (Szilagyi et al. 2020).

Prenatal exposure to 
perfluoroalkyl substances  
and their effects
Human exposure to PFAS already begins in 
womb, as these compounds have been found to 
cross placenta (OECD/UNEP 2013, EFSA 2018). 
Mamsen and co-workers (2019) found six dif-
ferent PFAS in human embryonic and fetal 
organs during different fetal developmen-
tal stages confirming that fetuses are exposed 
to a mixture of PFAS throughout gestation. 
The human embryos and fetuses studied were 
derived from elective pregnancy terminations 
and cases of intrauterine fetal death (Mamsen 
et al. 2019). Of the six measured PFAS, the most 
abundantly detected compounds in the organs 
were PFOS, PFOA and PFNA (perfluorononanoic 
acid). Highest concentrations of the compounds 
were found in two highly perfused fetal organs 
– liver and lungs. The central nervous system 
was found to have the least concentration of 
PFAS, which according to the authors, may be 
due to the protective role of the blood brain bar-
rier. They also observed higher concentrations 
of PFAS in placentas with male fetuses com-
pared to placentas with female fetuses, indicat-
ing a gender difference in placental accumula-
tion of PFAS (Mamsen et al. 2019). 

Prenatal exposure to chemicals has been 
found to affect the critical phase in develop-
ment which eventually may impact the health 
of the individual in later life. Apart from affect-
ing the survival of the newborns, prenatal 
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under debate (Shah-Kulkarni et al. 2016, Tsai 
et al. 2017, Preston et al. 2018). In several stud-
ies, altered levels of the hormones secreted 
from thyroid gland, i.e., triiodothyronine (T3) 
and thyroxine (T4), as well as the level of thy-
roid-stimulating hormone (TSH) secreted 
from the pituitary gland, were associated 
with prenatal PFAS exposure. It is well estab-
lished that T3 and T4 hormones are respon-
sible for critical body functions, e.g.,  ther-
moregulation, neurodevelopment, movement 
of nerve impulses and growth regulation (Sand 
et al. 2014). Therefore, disruption of the thy-
roid hormone functions could impact over-
all growth and development of an infant. To 
maintain homeostasis, raised T3 and T4 levels 
send negative feedback to pituitary to reduce 
TSH secretion (Sand et al. 2014). According to 
Preston et al. (2018) normal or elevated T3 lev-
els could result in unstable or decreased TSH 
levels. Consistently, according to the observa-
tions made by Tsai and the co-workers (2017), 
prenatal exposure to PFOS was associated 
with higher TSH levels and with lower T4 lev-
els (Tsai et al. 2017). Also, maternal TSH levels 
were inversely associated with fetal T4 levels 
but, not with fetal TSH levels (Kato et al. 2016).

However, the effect of PFAS on T4 level, 
as observed by different authors, is not con-
sistent. An association of decreased T4 level in 
infants due to prenatal exposure to PFOS (Kim 
et al. 2011, Tsai et al. 2017) and PFOA (de Cock et 
al. 2014, Preston et al. 2016) was reported. Also, 
less common PFAS, such as PFTrDA (Kim et al. 
2011) were shown to decrease infant T4 levels. 
Particularly in case of PFAAs, their binding to 
thyroid binding proteins like albumin and tran-
sthyretin has been suggested thereby increas-
ing the free T4 level in blood which is then 
excreted faster from the body compared to the 
bound T4 (Kim et al. 2011, de Cock et al. 2014). 
On the contrary, associations of increased T4 
hormone levels due to PFOS (Shah-Kulkarni 
et al. 2016), PFOA (de Cock et al. 2014) and 
less common PFPeA  (Shah-Kulkarni et al. 
2016) exposures have also been noted. Simi-
lar inconsistencies were noted in association 
with TSH levels. PFOS has been observed to 
increase TSH levels (Kato et al. 2016, Tsai et 
al. 2017). However, PFOA has been associated 
with both increased (Kim et al. 2011), as well 

as decreased TSH level (Kato et al. 2016, Shah-
Kulkarni et al. 2016, Preston et al. 2018), In case 
of T3, exposure to both PFOS (Kim et al. 2011) 
and PFOA (Shah-Kulkarni et al. 2016) were 
associated with a decreased T3 level.

Gender seems to also affect the PFAS asso-
ciation with thyroid hormone levels. Kato et al. 
(2016) found that increased TSH levels after 
PFOS exposure were more pronounced  in 
male infants than in female infants.  Simi-
larly, Preston et al. (2014) found reduced T4 
levels only in male infants following prena-
tal PFOA exposure. Shah-Kulkarni and  co-
workers (2016) observed that PFOA increased 
T4 and T3 levels in girl infants but decreased 
T3 levels in boy infants. The reasons for sex-
specific results are still unclear (Preston et al. 
2014), although Shah-Kulkarni and co-work-
ers (2016) suggested that the sex-specificity 
could be due to estrogen-induced increase of 
T4 levels. Even though majority of the studies 
focused on the PFAS associations with thyroid 
hormones, some studies focused on the effects 
of PFAS on other hormones, such as sex hor-
mones (Itoh et al. 2016), including estrone, 
estradiol, estriol, progesterone, prolactin, tes-
tosterone, dehydroepiandrosterone and inhibin 
B, and cortisone and cortisol hormone levels 
(Goudarzi et al. 2017). However, no clear asso-
ciations were reported because of the prenatal 
PFAS exposure to the levels of these hormones.

Impact of exposure to perfluoroalkyl 
substances on other parameters
Compared to the strong association to birth 
weight and levels of thyroid hormones, there 
are much less evidence to support clear asso-
ciations of PFAS exposure to other parameters, 
such as, neurodevelopment and immune func-
tions (EFSA 2018, EEA 2019). The studies that 
have explored effects of prenatal PFAS exposure 
on neurodevelopment, have found associa-
tions with poorer gross-motor, fine-motor and 
self-help domains (Chen et al. 2013), and better 
impulse control with higher prenatal exposure 
to PFOA (Voung et al. 2018). In addition, PFOA 
exposure was associated with slight increase 
in ADHD diagnosis, whereas PFOS was associ-
ated with decrease in ADHD diagnosis (Ode et 
al. 2014). Studies finding associations between 
prenatal PFAS and immune parameters, also 

Table 1. Summary of the developmental parameters studied in relation to prenatal PFAAs exposure.

Parameters

Anthropometric effects

Hormonal effects

Parameters

Neurodevelopment

Immune system

Malformations

Effects observed

Decrease in birth weight 

Decrease in head circumference 

Decrease in birth length

Decrease in thyroid hormone 
level and TSH level 

Increase in thyroid hormone 
level and TSH level

Alteration in sex 
hormone level

Decrease in cortisol and 
cortisone levels

Effects observed 
(limited evidence)

Reduced gross-motor, fine-
motor, self-help domains

Varied observations related to 
ADHD

Varied observations in IgE levels

No associations with cases of 
cryptorchidism
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varied in their observations. For example, 
Ashley-Martin and co-workers (2015) failed 
to observe any impact on the IgE levels of the 
infants but based on the study performed by 
Okada et al. (2012), cord blood IgE levels were 
found to be decreased in girls by PFOA. IgE 
level in cord blood is considered as an impor-
tant marker for allergic reactions, as raised IgE 
level has been found to indicate higher inci-
dence of allergic manifestations in childhood 
and also in adult life (Pesonen et al. 2009). In 
addition, prenatal exposure to PFAS has been 
associated with some effects on leukocyte tel-
omere length and formation of reactive oxygen 
species (Liu et al. 2018), levels of leptin and adi-
ponectin (Minatoya et al. 2017, Buck et al. 2018) 
and lipids and liver enzymes (Mora et al. 2018). 
Also, PFAS association to malformations have 
remained inconclusive. In a study, no associ-
ation was found between PFOA and PFOS and 
the cases of cryptorchidism in male newborns 
(Jensen et al. 2014). However, a positive asso-
ciation between increased risk of sporadic mis-
carriage and first trimester PFOA exposure was 
reported by Wikström and co-workers (2021).  

Conclusions
General population is still being exposed to 
PFAS despite the restrictions on their use and 
manufacturing since the beginning of this mil-
lennium due to their adverse effects on health 
and environment. PFAS have the ability to cross 
placenta, thereby exposing fetuses during the 
critical phase of prenatal development. Based 
on a number of studies, a strong association 
of prenatal exposure to PFAS and decrease 
in birth weight has been observed. Similarly, 
prenatal exposure to PFAS has been associated 
with changes in hormonal levels of the infants, 
especially related to thyroid hormones and 
thyroid-stimulating-hormone in many stud-
ies. Some studies have also pointed towards 
the effects of prenatal PFAS exposure on other 
developmental parameters, such as neurode-
velopment and immune system. This review is 
not exhaustive and provides only a brief over-
view of the topic. However, it is evident that 
more studies are needed to know the extent of 
toxicity caused by prenatal exposure to PFAS 
and, to elaborate the underlying mechanisms. 

Tiivistelmä

Katsaus: Perfluoroyhdisteiden 
raskauden aikaiset vaikutukset 
ihmisessä 

Laura Auvinen
FM
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos

Suchetana De
FT, tutkija
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos

Marjo Huovinen*
FT, yliopistonlehtori 
Itä-Suomen yliopisto
Farmasian laitos
marjo.huovinen@uef.fi

*Kirjeenvaihto

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS-yhdisteet) 
ovat ihmisen kehittämiä, pysyviä ja alifaattisia 
yhdisteitä, joita on kehitetty ja käytetty laajasti 
1950-luvulta lähtien. Hyvän veden-, rasvan- ja 
lämmönkestävyytensä ansiosta kyseisiä yhdis-
teitä on käytetty esimerkiksi tekstiileissä, elin-
tarvikkeiden pakkausmateriaaleissa ja keittiö-
välineissä. Vaikka nykyään PFAS-yhdisteiden, 
erityisesti perfluoro-oktaanihapon (PFOA) ja 
perfluoro-oktaanisulfonaatin (PFOS), käyttöä 
ja valmistusta on rajoitettu, väestö voi edel-
leen altistua PFAS-yhdisteiden seoksille eri-
tyisesti kontaminoituneen ruoan ja juomave-
den kautta. Altistuminen näille kemikaaleille 
on yleistä, ja on havaittu, että pikkulapset altis-
tuvat näille kemikaaleille aikuisia enemmän. 
Tämän lisäksi näiden yhdisteiden on myös 
havaittu kulkeutuvan istukan läpi, mahdol-
listaen raskausaikaisen prenataalisen altis-
tumisen näiden yhdisteiden seoksille. PFAS-
yhdisteille altistuminen on yhdistetty huo-
lestuttavasti haitallisiin terveysvaikutuksiin. 
Raskausaika on kriittistä aikaa ihmisen kehi-

tykselle, ja altistuminen haitallisille kemikaa-
leille voi johtaa haitallisiin terveysvaikutuksiin 
myös myöhemmin elämässä. Tässä katsauk-
sessa annamme yleiskuvan PFAS-yhdisteiden 
prenataalisen altistumisen vaikutuksista syn-
tymähetken kehitysparametreihin. 

Avainsanat: perfluoro-oktaanihappo  
(PFOA), perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS), 
perfluoroalkyylihapot (PFAA-yhdisteet),  
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antropometriset mittaukset, kohdunsisäinen 
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