Tiivistelmä

Itsehoitovalmisteen
valintaan yhteydessä
olevat tekijät –
kyselytutkimus
apteekin asiakkaille

Johdanto: Suomalainen terveys- ja lääkepolitiikka ohjaa väestöä ottamaan vastuuta helposti hoidettavien oireiden hoidosta yhä enemmän. Apteekeilla on merkittävä rooli itsehoidon ja itselääkityksen 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 valitsemisessa ja millaisia neuvoja he saavat. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, mikä on tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä, kun asiakas ostaa apteekista itsehoitovalmistetta, miten tärkeänä asiakkaat 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 sijaitsevassa apteekissa. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyn lopullinen vastausmäärä oli 194. Vastaajat olivat 18–92-vuotiaita. Analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia,
ristiintaulukointia ja khii2-testiä.
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Kirjeenvaihto

Tulokset: Noin puolet vastaajista (49 %) sai farmaseuttiselta henkilöstöltä neuvoja valmisteen
valinnassa. Useimmiten neuvottiin tuotteen sijainti apteekissa, ja kolmasosalle neuvontaa saaneista se oli ainoa neuvottu asia. Harvemmin esiteltiin eri hoitovaihtoehtoja tai valmisteiden hintoja. Vastaajista 57 %:lle kyseisen ostokerran tärkein ostopäätökseen vaikuttanut tekijä oli omat
aikaisemmat käyttökokemukset ostetusta lääkkeestä. Kyselyyn vastaajista 83 % piti yleensä itsehoitovalmisteen valinnassa erittäin tärkeänä tai tärkeänä lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelua. 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 tekijöiden tärkeydestä oli eroja useiden taustamuuttujien suhteen.
Johtopäätökset: Alle puolet apteekin asiakkaista saa farmaseuttiselta henkilöstöltä neuvontaa
itsehoitovalmisteen valinnassa. Asiakkaat pitävät tärkeänä terveydenhuollon ammattilaisen suosittelua itsehoitovalmisteen valinnassa, mikä antaa hyvän perustan lääkkeen valintaan liittyvälle
lääkeneuvonnalle. Varsinkin itsehoidon riskilääkkeisiin kuuluvissa kipulääkkeiden valinnassa
annettavaa neuvontaa sekä farmaseuttisen henkilöstön asiakaskohtaamisen ja vuorovaikutuksen taitoja tulee kehittää turvallisen itsehoidon varmistamiseksi. Myöskään itsehoitolääkkeistä
annettava hintaneuvonta ei toteudu sille asetetulla tavalla. Avoapteekin farmaseuttisella henkilökunnalla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden lääkitysturvallisuuden varmistamisessa.

Avainsanat: apteekki, itsehoitolääke, apteekin asiakkaat, kyselytutkimus
Laine E, Siitonen P, Alastalo N, Hämeen-Anttila K: Itsehoitovalmisteen valintaan
yhteydessä olevat tekijät – kyselytutkimus apteekin asiakkaille. Dosis 38: 52–73, 2022
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Johdanto
Itsehoitolääkkeitä käytetään tavallisiin vaivoihin, jotka ovat helposti hoidettavissa. Itsehoitolääkkeiden käyttö on erittäin yleistä, ja niiden
myynti on kasvanut 2000-luvun aikana noin 50
% (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015). Suomalainen terveys- ja lääkepolitiikka kannustaa väestöä ottamaan vastuuta helposti hoidettavien oireiden hoidosta
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015).
Apteekeilla on keskeinen rooli itsehoidon ja
itselääkityksen ohjaamisessa. Apteekeissa tarkistetaan itsehoitolääkkeiden sopivuus muiden käytössä olevien resepti- ja itsehoitolääkkeiden kanssa ja varmistetaan lääkehoidon
kokonaisuuden turvallisuus. Myös itsehoitolääkkeiden asianmukaisessa käytössä korostuu
apteekin farmaseuttisen henkilöstön antama
neuvonta. Lääkeneuvonnan tulee olla vuorovaikutteista, ja apteekkihenkilökunnan tulee
tukea asiakasta lääkkeen valintaan liittyvässä
päätöksenteossa ja varmistaa, että asiakkaalla
on riittävät tiedot valintansa tueksi (Kurko
2012, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2016, Suomen Apteekkariliiton
ja Suomen Farmasialiiton apteekkitoiminnan eettiset ohjeet 2019). Asiakkaille on myös
annettava tietoa lääkevalmisteiden hinnoista
ja muista lääkkeen valintaan vaikuttavista seikoista (lääkelaki 395/1987).
Suomessa itsehoitolääkkeen valintaan vaikuttavista tekijöistä on julkaistu yksi tutkimus
2000-luvulla (Halme ym. 2009). Sen ja kansainvälisten tutkimusten perusteella lääkkeen hinta on useimmiten listattu tärkeimpien valinnassa vaikuttavien tekijöiden joukkoon (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 (Cîrstea ym. 2017, Kevrekidis ym. 2017, Bevan ym.
2019) on todettu olevan merkitystä itsehoitolääkkeen valinnassa. Itsehoitovalmisteen
valinnassa annettua neuvontaa ei ole tutkittu
aiemmin erikseen, vaan lääkeneuvonnan sisältöä on aiemmissa tutkimuksissa tutkittu yleisesti kokonaisuutena, johon on kuulunut myös
lääkkeen käyttöön liittyvä neuvonta (Bardage
ym. 2013, MacFarlane ym. 2015, Alastalo ym.
2018, Langer ym. 2018, Mináriková ym. 2019).
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia
apteekin asiakkaiden näkemyksiä itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavista tekijöistä
Pohjois-Savossa. Yksityiskohtaisina tavoitteina oli tutkia, mikä on tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä, kun asiakas ostaa apteekista itsehoitovalmistetta. Toiseksi selvitettiin,
miten tärkeänä asiakkaat pitävät eri tekijöitä
itsehoitovalmisteen valinnassa ja kolmanneksi,
onko eri taustamuuttujilla yhteyttä itsehoitovalmisteen valintaan. Lisäksi tavoitteena oli
tutkia, saavatko asiakkaat ohjausta itsehoitovalmisteen valitsemisessa ja millaisia neuvoja
he saavat.

Aineisto ja menetelmät
Kyselytutkimus toteutettiin itsehoitovalmistetta ostaville täysi-ikäisille apteekin asiakkaille syyskuussa 2020. Tutkimus toteutettiin yhdeksässä Pohjois-Savossa sijaitsevassa
apteekissa. Yhteensä 13:een mukavuusvalinnalla valittuun apteekkiin oltiin yhteydessä,
mutta neljä apteekkia kieltäytyi lähtemästä
mukaan tutkimukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Tutkimuksessa mukana olleista apteekeista kolme voidaan luokitella ydinkaupunki- tai keskustaapteekeiksi, kolme lähiöapteekeiksi ja kolme
maaseutuapteekeiksi. Tutkimukseen osallistuminen ei vaatinut apteekin henkilökunnalta
toimenpiteitä, vaan aineiston keräämisen suorittivat kaksi proviisoriopiskelijaa.
Aineisto kerättiin apteekin asiakkailta sen
jälkeen, kun he olivat asioineet apteekin itsehoitopalveluvalinnassa ja maksaneet ostoksensa kassalla. Tutkimukseen valittiin vain asiakkaita, jotka olivat ostaneet vähintään yhden
itsehoitovalmisteen. Mikäli asiakas osti useamman itsehoitovalmisteen, pyydettiin häntä
valitsemaan yksi tuote, jonka perusteella hän
vastasi kyselyyn. Tutkimuksesta poissuljettiin alle 18-vuotiaat, eläinlääkkeen tai -valmisteen ostaneet. Itsehoitovalmisteen ostaneita asiakkaita pyydettiin vastaamaan noin
5–10 minuuttia kestävään sähköiseen kyselyyn, johon vastattiin tutkijoiden tablettitietokoneella. Asiakkaita rekrytoitiin kussakin
apteekissa yhtenä arkipäivänä 6–8 tunnin
ajan klo 9–18. Tutkimukseen osallistuminen
oli vapaaehtoista. Asiakkaille kerrottiin tutki-

muksen tarkoituksesta, tulosten hyödyntämisestä ja henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaat
saivat halutessaan kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta.
Sähköinen kyselylomake koostui yhteensä
30 puolistrukturoidusta tai Likert-asteikollisesta kysymyksestä. Lomakkeen suunnittelussa hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia
itsehoitolääkkeen valinnasta ja neuvonnasta
(Halme ym. 2009, Hanna ja Hughes 2011, Cîrstea ym. 2017, Kevrekidis ym. 2018, Bevan ym.
2019). Kyselylomake pilotoitiin yhdessä apteekissa ja sen perusteella siihen tehtiin vähäisiä
muutoksia. Pilottiapteekin tulokset sisällytettiin aineistoon.
Tässä artikkelissa raportoidaan tulokset
yhdeksästä itsehoitovalmisteen valintaan liittyvästä kysymyksestä (Liite 1). Asiakkaalta kysyttiin, tuliko hän hakemaan apteekista jotain tiettyä valmistetta vai valmistetta johonkin oireeseen. Kysymys sisälsi myös avoimen vaihtoehdon, johon asiakas pystyi tarvittaessa
kirjoittamaan vastauksen. Asiakkaalta kysyttiin
ostetun itsehoitovalmisteen ryhmää strukturoidulla kysymyksellä, jossa oli valittavana 19 eri
tuoteryhmää. Lisäksi asiakkaat kirjoittivat ostamansa tuotteen nimen avoimeen kysymykseen.
Valittujen tuoteryhmien ja ostettujen valmisteiden perusteella muodostettiin yhteensä 7 eri
tuoteryhmäkategoriaa (ks. Taulukko 2).
Itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavien
tekijöiden tärkeyttä tutkittiin kysymyksellä,
joka sisälsi 13 eri väittämää. Väittämiin vastattiin 5-portaisella Likert-asteikolla (5 = erittäin tärkeää, 4 = tärkeää, 3 = melko tärkeää, 2 =
ei lainkaan tärkeää, 1 = en osaa sanoa). Monivalintakysymyksellä ”Kuinka päädyit valitsemaan tämän itsehoitovalmisteen?” kysyttiin, mikä oli tärkein tekijä, joka vaikutti juuri
kyseisen itsehoitovalmisteen valintaan. Kysymys sisälsi 12 vastausvaihtoehtoa ja avoimen
kohdan, johon asiakas pystyi tarvittaessa kirjoittamaan oman vaihtoehdon. Sitä saiko asiakas farmaseutilta neuvoja valmisteen valintaan, kysyttiin strukturoidulla kysymyksellä,
joka sisälsi vastausvaihtoehdot ”Kyllä” ja ”Ei”,
joista ”Kyllä” vastanneita pyydettiin vastaamaan kysymykseen ”Mitä neuvoja sait valmisteen valitsemiseen?”. Kysymys sisälsi 6 vastausvaihtoehtoa, joista asiakas pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon. Mikäli asiakas

vastasi kysymykseen ”Ei”, pyydettiin häntä
valitsemaan vaihtoehdoista ”En saanut neuvoja valmisteen valitsemisessa, mutta en olisi
halunnutkaan” tai ”En saanut neuvoja valmisteen valitsemisessa, mutta olisin tarvinnut
apua”. Viimeisen vastausvaihtoehdon valinneita asiakkaita pyydettiin vastaamaan avoimeen kysymykseen ”Mitä neuvoja olisit tarvinnut?”.
Vastaajien taustatietoina kysyttiin strukturoiduilla kysymyksillä sukupuoli, pääasiallinen toiminta, koulutus, mahdollinen terveydenhuoltoalan koulutus, reseptilääkkeiden
käyttö, itsehoitolääkkeiden käytön yleisyys ja
mahdollinen lääkärin toteama pitkäaikaissairaus. Syntymävuosi ja kotitalouden koko kysyttiin avoimella kysymyksellä.

Aineiston analysointi
Kyselytutkimuksen tulokset analysoitiin IBM
Statistics SPSS -ohjelmalla (versio 27). Analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia ja
ristiintaulukointia. Taustamuuttujien yhteyttä
vastauksiin tarkasteltiin khii2-testillä. Tilastollisesti merkitsevänä tasona pidettiin p <
0,05. Taustamuuttujien välissä analyysissa
viisiportaisen Likert-asteikon vastausvaihtoehdot yhdistettiin kahdeksi luokaksi ”erittäin tärkeää ja tärkeää” sekä ”melko tärkeää
ja ei lainkaan tärkeää”. Luokkien yhdistäminen tehtiin, koska osa vastausten lukumääristä
oli pieniä ja ryhmien välinen vertailu ei ollut
mahdollista. Myös ”en osaa sanoa” -vastaukset jätettiin testauksen ulkopuolelle ja muutettiin puuttuviksi arvoiksi, koska vastausten
lukumäärät olivat hyvin pieniä.

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus kuuluu niihin ei-lääketieteellisiin
ihmisiin kohdistuviin tutkimuksiin, jotka eivät
vaadi eettistä ennakkoarviointia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä
ja eettisiä ohjeita ihmistieteisiin liittyvissä tutkimuksissa. Kyselyyn osallistuminen perustui
vapaaehtoisuuteen ja sen sai halutessaan keskeyttää. Vain yksi vastaaja keskeytti vastaamisen teknisten syiden vuoksi. Tutkimukseen
osallistuneiden apteekkien apteekkareilta pyydettiin suostumus tutkimuksen toteuttamiseen
apteekissa.
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Tulokset
Kyselyyn vastasi 196 henkilöä. Kaksi vastausta poistettiin aineistosta, sillä vastaajat eivät
olleet täysi-ikäisiä tai kyselyssä oli ilmoitettu
ostetuksi reseptilääkettä. Lopullinen vastausmäärä oli 194. Tutkimuksesta kieltäytyi 239
henkilöä muun muassa kiireen vuoksi. Kyselyn vastausprosenttia ei voitu laskea, koska
jokaista itsehoitovalmisteen ostanutta asiakasta ei ollut mahdollista tavoittaa ja pyytää
osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot on esitetty Taulukossa 1.
Kyselyyn vastaajista enemmistö (75 %) oli naisia. 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 vapaankaupan tuotteita. Kyselyyn vastanneet raportoivat useimmiten ostaneensa särky, kipu tai
verenkierto -tuoteryhmään kuuluvia valmisteita (28 %, n = 54) sekä vitamiineja ja ravintolisiä (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 neuvottiin, missä tuote sijaitsee (n = 59), ja 31 asiakkaalle se oli ainoa neuvottu asia. Eri valmistevaihtoehtoja esiteltiin 38 asiakkaalle. Harvemmin neuvottiin valmisteiden hintoja (n = 9) tai
esiteltiin eri hoitovaihtoehtoja (n = 9). Yhdellekään asiakkaista ei neuvottu kaikkia kyselyssä
vaihtoehtoina olleita asioita. 33 % vastaajista
sai farmaseutilta sijaintipaikan lisäksi muutakin valmisteen valintaan liittyvää neuvontaa.
Valmisteen valinnassa eniten neuvoja saivat
intiimivaivoihin tai ihonhoitoon tarkoitettua
valmistetta ostaneet asiakkaat (76,5 % kyseisen tuoteryhmän valmisteen ostaneista, n =
17). Vähiten neuvoja valmisteen valinnassa saivat särky, kipu tai verenkierto -tuoteryhmään
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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 myöskään tarvinneet.

Itsehoitovalmisteen valintaan
vaikuttavat tekijät
Kyselyyn vastaajista 57 % piti tämän ostokerran tärkeimpänä ostopäätökseen vaikuttaneena tekijänä omia aikaisempia käyttökokemuksia valmisteesta (Taulukko 3). Lääkärin tai
sairaanhoitajan suosittelu oli tärkein ostopäätökseen 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 itsehoitovalmisteen valinnassa 83 % vastaajista
piti lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelua
(Kuva 1). Seuraavaksi tärkeimmät tekijät olivat omat aikaisemmat käyttökokemukset (79
%), helppokäyttöisyys (70 %) ja farmaseutin
suosittelu (69 %). Pakkauksen ulkonäkö (2 %)
sekä mainostus televisiossa, radiossa, lehdessä
tai sosiaalisessa mediassa (10 %) olivat vastaajien mielestä vähiten tärkeitä itsehoitovalmisteen valinnassa vaikuttavia tekijöitä.
Vastaajien näkemyksissä itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeydestä oli eroja taustamuuttujien suhteen
(Liite 2). Tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty Kuvassa 2. Vastaajat, joilla ei ollut terveydenhuoltoalan koulutusta, pitivät lääkärin tai
sairaanhoitajan suosittelua (p = 0,026) ja farmaseutin suosittelua (p = 0,013) itsehoitovalmisteen valinnassa tärkeänä yleisimmin kuin
ne, joilla oli kyseinen koulutus. Samoin eläkkeellä olevat vastaajat pitivät tärkeänä lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelua (p = 0,041)
yleisimmin kuin muut.
Vastaajat, joilla oli kyselyn vastaamishetkellä käytössä vähintään yksi lääkärin määräämä reseptilääke, pitivät omia aikaisempia
käyttökokemuksiaan (p < 0,001) ja mahdollisuutta 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.

% (n)
Sukupuoli
Nainen
Mies

n = 194
75 (146)
25 (48)

Ikä, vuotta
18–34
35–64
≥ 65

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

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

n = 194
14 (27)

Kotitalouden koko (henkilöä)
Yksi
Kaksi
Kolme tai enemmän

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

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

n = 194
43 (84)
13 (25)

Terveydenhuoltoalan koulutus
Kyllä
Ei

n = 194
29 (56)
71 (138)

Lääkärin määräämien
reseptilääkkeiden käyttö
Kyllä
Ei

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

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

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

44 (86)
42 (81)

44 (85)

a) Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet tietoa.
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Taulukko 2. Farmaseutilta saatu neuvonta valmisteen valinnassa tuoteryhmittäin.
Asiakkaat (n = 191) ovat voineet valita useamman vastausvaihtoehdon.

Yhteensä
% (n)

Särky,
kuume,
verenkierto
% (n)

Vitamiinit
ja ravintolisät
% (n)

Allergia,
silmä- ja
korvatipat,
kosteuttavat
nenäsumutteet
% (n)

Ostotapahtumat

n=191

28 (54)

20 (39)

Sain farmaseutilta
neuvoja valmisteen
valitsemisessa

49 (94)a

31,5 (17)

Minulle neuvottiin, missä 31 (59)b
valmiste sijaitsee

Pohdinta

Vatsaoireet
% (n)

Flunssan
oireet
% (n)

Intiimivaivat ja
ihon
hoito
% (n)

Muut*
% (n)

13 (25)

12 (23)

12 (22)

9 (17)

6 (11)

51 (20)

56 (14)

61 (14)

50 (11)

76,5 (13)

45,5 (5)

24 (13)

36 (14)

28 (7)

35 (8)

41 (9)

29 (5)

27 (3)

Minulle esiteltiin eri
valmistevaihtoehtoja

20 (38)

15 (8)

26 (10)

28 (7)

13 (3)

27 (6)

18 (3)

9 (1)

Minulle kerrottiin eri
valmistevaihtoehtojen
eroista

16 (31)

23,5 (4)

18 (7)

24 (6)

17(4)

18 (4)

35 (6)

0 (0)

Minulle suositeltiin
jotain valmistetta

12 (23)

7 (2)

8 (3)

28 (7)

17 (4)

4,5 (1)

29 (5)

9 (1)

Minulle esiteltiin eri
hoitovaihtoehtoja

5 (9)

4 (2)

3 (1)

8 (2)

4 (1)

0 (0)

6 (1)

18 (2)

Minulle kerrottiin eri
valmisteiden hintoja

5 (9)

2 (1)

3 (1)

16 (4)

4 (1)

4,5 (1)

6 (1)

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 käyttökokemuksiaan (p = 0,036) ja valmisteen mainostusta
radiossa, lehdessä, televisiossa tai sosiaalisessa mediassa (p = 0,008) vähemmän tärkeänä tekijänä itsehoitovalmisteen valinnassa
yleisemmin kuin itsehoitolääkettä useammin
käyttävät.
Naiset pitivät mahdollisuutta puolittaa
tabletti (p = 0,007) ja valmisteen kotimaisuutta
(p = 0,044) tärkeänä itsehoitovalmisteen valinnassa yleisemmin kuin miehet. Yli 65-vuotiaat
pitivät valmisteen kotimaisuutta (p = 0,016) ja
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valmisteen mainostusta radiossa, lehdessä,
televisiossa tai sosiaalisessa mediassa (p =
0,042) tärkeänä yleisemmin kuin nuoremmat.
Nuorimmat vastaajat eli 18–34-vuotiaat pitivät ystävän, perheenjäsenen tai tuttavan suosittelua (p = 0,005) tärkeänä yleisemmin kuin
vanhemmat.
Näkemyksellä hinnasta, helppokäyttöisyydestä, brändistä, pakkauksen ulkonäöstä,
apuaineista ja valmistajasta ei havaittu olevan
tilastollisesti merkitseviä eroja eri taustamuuttujien välillä.

Tämän tutkimuksen mukaan vain puolet itsehoitovalmistetta ostaneista asiakkaista sai
neuvoja valmisteen valintaan ja yleisimmin
neuvottu asia oli se, mistä hyllystä valmiste
löytyy. Itsehoitolääkkeiden turvallisen käytön
varmistamiseksi neuvonnan toteutuminen vaikuttaa tämän tuloksen perusteella riittämättömältä. Apteekeilla on merkittävä rooli itsehoitolääkkeitä ostavien asiakkaiden lääkitysturvallisuuden varmistamisessa, etenkin niiden,
joille farmaseutti voi olla ainut terveydenhuollon ammattilainen, jonka he vaivaansa liittyen
kohtaavat (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015). Myös itsehoitolääkkeet
voivat aiheuttaa riskejä väärin tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa käytettyinä, joten itsehoitolääkkeen sopivuus asiakkaalle ja käytettäväksi muiden mahdollisesti käytössä olevien
lääkkeiden kanssa on varmistettava (Itselääkitys. Käypä hoito -suositus 2016).
Neuvontaa valmisteen valinnassa saivat
yleisemmin ne asiakkaat, jotka hakivat valmistetta johonkin oireeseen kuin ne, jotka tulivat
ostamaan jotain tiettyä tuotetta. Vastaavaan
tulokseen on päädytty myös aiemmissa kansainvälisissä 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 samansuuntainen myös aikaisempien suomalaistutkimusten kanssa, joiden mukaan lääkeneuvonnassa on kehitettävää erityisesti silloin, kun
asiakas pyytää lääkettä kauppanimellä (Alastalo 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 tutkimuksen tuloksia, jotka ovat selvittäneet sekä
itsehoitolääkkeiden että reseptilääkkeiden lääkeneuvonnan yhteydessä toteutunutta hintaneuvontaa (Katajavuori ym. 2002, Alastalo ym.
2018, Pirilä ym. 2019, Rainio ym. 2019). Näin
siitäkin huolimatta, että enemmistö asiakkaista toivoisi, että apteekin henkilökunta kertoo ostotilanteessa myös edullisimmista vaihtoehdoista (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014, Pirilä ym. 2019).

Valmisteen valinnassa eniten neuvoja saivat intiimivaivoihin tai ihonhoitoon tarkoitettua
valmistetta ostaneet asiakkaat. Vähiten neuvoja
valmisteen valinnassa saivat särky-, kipu- tai
verenkierto -tuoteryhmään kuuluvan valmisteen ostaneet asiakkaat. Samansuuntainen tulos
on saatu myös aiemmista tutkimuksista, joissa
vähemmistö kipulääkkeen ostajista sai lääkeneuvontaa (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 havaituista itsehoitolääkkeisiin liittyvistä ongelmista
liittyi kipulääkkeisiin (Ylä-Rautio 2020). Kipulääkkeiden valinnassa olisikin ensisijaisen tärkeää varmistaa asiakkaan mahdolliset sairaudet ja muut käytössä olevat lääkkeet valmisteen 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 neuvoja ja he ajattelevat, että heillä itsellään on
riittävästi tietoa itsehoitovalmisteesta perustuen aikaisempaan käyttökokemukseen (Hibbert ym. 2002). Epäselvyydet itsehoitolääkkeiden käyttötarkoituksista ja ongelmat lääkkeen
ottamisessa ovat kuitenkin yleisiä (Helisalmi
ym. 2017). Tämä asettaa haasteen farmaseuttiselle henkilöstölle, jonka tulisi kartoittaa
asiakkaan tilanne mahdollisimman laajasti,
kertoa eri valmiste- ja hoitovaihtoehdoista
ja opastaa valitun valmisteen käytössä ilman,
että asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoitetaan (Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton 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 henkilökunta antaisi oma-aloitteisesti neuvoja itsehoitolääkkeiden oikeasta käytöstä.
Suuri osa vastaajista piti erittäin tärkeänä
tai tärkeänä itsehoitovalmisteen valinnassa
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Taulukko 3. Asiakkaiden (n = 191) vastaukset itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttaneesta tärkeimmästä
tekijästä.

% (n)
Omat aikaisemmat käyttökokemukset

57 (110)

Lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelu

14 (27)

Farmaseutin suosittelu

13 (25)

Tietty valmiste

6 (12)

Brändi tai tuttu nimi

2 (4)

Valmisteen mainostus radiossa,
lehdessä, televisiossa tai
sosiaalisessa mediassa

2 (4)

Ystävä, perheenjäsen tai tuttava
suositteli valmistetta

2 (4)

Muu syy

3 (6)

Valmistetta on helppo käyttää

2 (4)

Tutkimusnäyttö valmisteesta

1 (1)

Valmisteen sisältämät apuaineet

1 (1)

Valmisteen monipuolinen
koostumus

1 (1)

Hinta

4 (7)

lääkärin, sairaanhoitajan tai farmaseutin suosittelua. Lääkärin ja farmaseutin suosittelulla
on todettu olevan merkitystä itsehoitolääkkeen valinnassa myös kansainvälisissä tutkimuksissa (Cîrstea ym. 2017, Kevrekidis ym.
2017, Bevan ym. 2019). Farmaseutin tai lääkärin suosittelun on myös havaittu olevan merkittävämpi tekijä itsehoitolääkkeen valinnassa
kuin ystävien tai perheenjäsenten suosittelun
(Lodorfos ym. 2006, Bevan ym. 2019). Asiakkaat luottavat apteekkien antamaan itsehoitolääkkeitä koskevaan tietoon (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014) ja
suhtautuvat farmaseuttisen henkilöstön apuun
myönteisesti (Katajavuori 2005). Farmaseuttien näkemyksiä tutkittaessa on havaittu, että
he kokevat, että asiakkaat eivät aina ole val-
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Tärkeä

Melko tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

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

6 (13)

Toisen puolesta asiointi

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 sosiaalisessa mediassa
Pakkauksen ulkonäkö

miita yhteiseen keskusteluun, minkä vuoksi
vuorovaikutus on koettu vaikeaksi (Takkinen
ym. 2020). Kun asiakas on itse aktiivinen ja
esittää kysymyksiä lääkkeestä, heitä neuvotaan enemmän kuin niitä asiakkaita, jotka eivät
esitä kysymyksiä (Vainio ym. 2002, Peters ym.
2016). Asiakas ei välttämättä itse tiedä käyttävänsä valmistetta väärin, ja neuvontaan suhtautuvat myönteisesti erityisesti asiakkaat,
joilla on havaittu ongelmia lääkkeiden ottotavassa (Helisalmi ym. 2017). Farmaseuttista
henkilöstöä tulisi rohkaista kohtaamaan asiakkaita ja antamaan neuvoja itsehoitolääkkeiden
käytöstä oma-aloitteisesti.
Tässä tutkimuksessa alle kolmasosa vastaajista piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavana tekijänä

tuotteen hintaa. Vain muutamalle vastaajista
se oli tärkein ostopäätökseen johtanut tekijä.
Tämä eroaa aikaisempien tutkimusten tuloksista, joissa valmisteen hinta on ollut kolmen
tärkeimmän itsehoitolääkkeen valintaan vaikuttaneen tekijän joukossa (Halme ym. 2009,
Kevrekidis ym. 2017, Bevan ym. 2019). Halme
ym. (2009) tutkimuksessa tutkittavana itsehoitolääkkeenä olivat geneeriset ibuprofeenivalmisteet, joten tutkimusasetelmasta johtuen
hinnan merkitys korostuu. Kahdessa muussa
tutkimuksessa hinnan tärkeys voinee selittyä
sillä, että eri ostopaikoissa tuotteet on hinnoiteltu eri tavoin. Suomessa itsehoitolääkkeiden
vähittäismyyntihinnat on säädelty laissa, joten
apteekit saavat hinnoitella vain ei-lääkkeelliset
tuotteet vapaasti (Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 713 / 2013).
Vastaajien näkemyksissä itsehoitovalmisteen valintaan yhteydessä olevien tekijöiden
tärkeydestä oli eroja useiden taustamuuttujien, kuten asiakkaan sukupuoli, ikä, koulutus,
itsehoitolääkkeiden käytön yleisyys ja reseptilääkkeiden käyttö, suhteen. Tulos korostaa sitä, että eri asiakasryhmillä on erilaisia
näkemyksiä, toiveita ja tarpeita itsehoitovalmisteen valinnasta ja nämä on syytä selvittää,
jotta asiakasta voi palvella asiakaslähtöisesti

ja kokonaisvaltaisesti parhaalla mahdollisella
tavalla. Tietämyksemme mukaan itsehoitovalmisteen valintaan vaikuttavien tekijöiden ja
taustamuuttujien välistä yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu.
Kuten kaikilla tutkimuksilla, myös tällä tutkimuksella on omat rajoitteensa. Asiakkaita oli
vaikea saada vastaamaan kyselyyn, sillä heillä
tuntui olevan kiire pois apteekista maksettuaan ostoksensa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia tutkijat tarjoutuivat lukemaan kysymykset ääneen vastaajan niin halutessa. Tämä saattoi johtaa siihen,
että kaikki vastaajat eivät uskaltaneet tuoda
näkemyksiään esille ääneen. Kyselylomakkeessa kysymyksen ”Mitä neuvoja sait valmisteen 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 vaihtoehdon ”minulle esiteltiin eri hoitovaihtoehtoja” vai oliko niin, että tämän tyyppistä neuvontaa ei ollut saanut yksikään tutkimukseen
osallistuneista. Aineisto kerättiin vain Pohjois-
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Lääkärin tai sairaanhoitajan suosittelu

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

Savossa sijaitsevista apteekeista, joten tuloksia
ei pysty yleistämään Suomen kaikkien apteekkien asiakkaisiin.

Johtopäätökset
Omat aikaisemmat käyttökokemukset

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

Farmaseutin suosittelu

› Ei terveydenhuoltoalan koulutusta
› Kotitalouden koko 1–2 henkilöä

Mahdollisuus puolittaa tabletti

› Naiset
› Käytössä reseptilääke/-lääkkeitä

Kotimaisuus

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

Ystävän, perheenjäsenen tai tuttavan suosittelu

› Ikä 18–34 vuotta

Mainostus

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

Kuva 2. Itsehoitovalmisteen valintaan yhteydessä olevat taustamuuttujat, joilla havaittiin olevan
tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0,05) valmisteen valintaan.
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Tämä tutkimus antoi uutta tietoa itsehoitovalmisteen valintaan yhteydessä olevista tekijöistä ja itsehoitovalmisteen valinnassa annettavasta neuvonnasta. Tutkimuksen tulokset
tukevat Fimean kansallisen itsehoitolääkeohjelman 2015 mukaisia kehittämistarpeita
apteekkien lääkeneuvonnan kehittämiseen.
Alle puolet apteekin asiakkaista saa farmaseuttiselta henkilöstöltä neuvontaa itsehoitovalmisteen 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 henkilökunnan tulisikiin rohkeammin ja oma-aloitteisemmin antaa neuvontaa valmisteiden valinnassa. Erityisesti itsehoidon riskilääkkeisiin
kuuluvien kipulääkkeiden valinnassa annettavaa neuvontaa sekä farmaseuttisen henkilöstön asiakaskohtaamisen ja vuorovaikutuksen taitoja tulee kehittää turvallisen itsehoidon varmistamiseksi. Myös itsehoitolääkkeiden valintaan liittyvää hintaneuvontaa tulee
kehittää. Avoapteekin farmaseuttisella henkilökunnalla on keskeinen rooli neuvoa itsehoitolääkkeiden valinnassa ja varmistaa näin lääkitysturvallisuus.
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Introduction: Pharmacy customers’ own role
and responsibility in the treatment of easily
self-treated symptoms is increasingly emphasized. Advice given by pharmacists plays a significant role in the proper use of self-medication. 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 counselling choosing an over-the-counter medicine
and what kind of counselling they get.
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Materials and methods: The data were collected with an electronic questionnaire in nine
pharmacies located in Pohjois-Savo region in
the autumn of 2020. Participants were customers who purchased an over-the-counter
medicine. 196 customers completed the survey
and altogether 194 questionnaires were analyzed. 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 experience was the most important factor affecting
which over-the counter medicine they chose
at the time of purchase. 83% of the respondents considered the recommendation of a doctor 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 recommendation (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-thecounter 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
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OSA 2: Valmisteen valinta
Tämän osion kysymykset koskevat ostamaasi itsehoitovalmistetta.
Mikäli ostit useamman itsehoitovalmisteen, valitse niistä vain yksi.
1. Tulitko hakemaan apteekista
n jotakin tiettyä valmistetta
n valmistetta johonkin oireeseen
n jotakin muuta, mitä?
______________________________________________________
2. Mihin ryhmään kuuluvan itsehoitotuotteen ostit?
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

3. Minkä nimisen valmisteen ostit?
____________________________________

Laine E, Siitonen P, Alastalo N, Hämeen-Anttila K: Itsehoitovalmisteen valintaan
yhteydessä olevat tekijät – kyselytutkimus apteekin asiakkaille. Dosis 38: 52–73, 2022
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4. Vastaa seuraaviin väittämiin: Minulla ITSEHOITOVALMISTEEN valinnassa on tärkeää...

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

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

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Erittäin
tärkeää

Tärkeää

Melko
tärkeää

Ei lainkaan
tärkeää

En osaa
sanoa

Omat aikaisemmat
käyttökokemukset

5

4

3

2

1

Farmaseutin
suosittelu

5

4

3

2

1

Lääkärin tai
sairaanhoitajan
suosittelu

5

4

3

2

1

Hinta

5

4

3

2

1

Brändi tai tuttu nimi

5

4

3

2

1

Pakkauksen
ulkonäkö

5

4

3

2

1

Mainostus
televisiossa,
radiossa, lehdessä
tai sosiaalisessa
mediassa

5

4

3

2

1

Ystävän,
perheenjäsenen tai
tuttavan suosittelu

5

4

3

2

1

Kotimaisuus

5

4

3

2

1

Mahdollisuus
puolittaa tabletti

5

4

3

2

1

Apuaineet (muut
lääkkeen sisältämät
aineet kuin itse
lääkeaine)

5

4

3

2

1

Helppokäyttöisyys

5

4

3

2

1

Valmistaja

5

4

3

2

1

Minulla
itsehoitovalmisteen
valinnassa on
tärkeää

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

___________________________
6. Saitko farmaseutilta neuvoja valmisteen valitsemiseen?
n Kyllä (siirry kysymykseen 7)
n 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.
n
n
n
n
n
n

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

8. En saanut neuvoja valmisteen valitsemisessa, mutta
n en olisi halunnutkaan
n olisin tarvinnut apua (siirry kysymykseen 9)
9. Mitä neuvoja olisit tarvinnut?
______________________________________________________
______________________________________________________
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Liite 2. Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden näkemykset itsehoitovalmisteen valintaan
vaikuttavien tekijöiden tärkeydestä taustamuuttujien mukaan tarkasteltuna (n = 194).

