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 T ulevassa, vuoden 2022 viimeisessä 
Dosis-teemanumerossa, joka julkais-
taan 13.12.2022, tullaan käsittelemään 
digitalisaatiota ja tekoälyä farmasian 

ja lähitieteiden tutkimuksessa nyt ja tulevai-
suudessa. Digitalisaation ja tekoälyn potenti-
aalinen tuki tutkimukseen, mutta myös lääke-
hoidon toteuttamiseen, on pitkään tunnistettu 
ja niihin liittyviä ratkaisuja on myös monipuo-
lisesti käyttöönotettu (ks. esim. Robert 2022). 
Niinpä on hyvä virittäytyä tulevan teemanu-
meron aiheeseen jo hyvissä ajoin ottamalla 
käsiteltäväksi, millä tavoin tätä aluetta edis-
tetään kansallisen tason strategisissa tavoit-
teissa. 

Digitalisaatio tarkoittaa toimintatapo-
jen kehittämistä ja uudistamista tiedonhal-
linnan mahdollistamana. Siihen sisältyy toi-
minnan prosessien muuttamista ja palvelui-
den sähköistämistä tieto- ja viestintätekniikan 
kehittymisen myötä. Oma lähestymiskulmani 
aihealueeseen onkin tiedonhallinnan kehit-

täminen siten, että mahdollistetaan onnis-
tuneempaa lääkehoidon ja lääkkeiden käy-
tön toteuttamista sekä samalla parannetaan 
tutkimuksessakin hyödynnettävää tietopoh-
jaa. Lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitali-
saation kehittäminen on yksi kolmesta sisäl-
löstä pääministeri Marinin hallitusohjelman 
(10.12.2019–) tavoitteiden mukaisessa lää-
keasioiden uudistuksen hankekokonaisuu-
dessa. Uudistushankkeen valmistelumuistiossa 
todettiin, että tällä hetkellä lääkkeiden mää-
räämisessä ja käytössä tiedetään olevan vaih-
telua lääkäreiden, toimintayksiköiden ja aluei-
den välillä (sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 
Tiedonhallinnan näkökulmasta tämä vaihtelu 
korostuu lääkehoidosta kertyvän tiedon laa-
tua tarkasteltaessa. Nykytilassa on tunnistettu 
useita tiedonhallinnan kehittämistarpeita liit-
tyen tiedon saatavuuteen ja käytettävyyteen, 
käytössä olevien tietojärjestelmäpalveluiden 
puutteisiin sekä itse tietopohjan riittämättö-
myyteen.
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Rationaalisen lääkehoidon tavoitteiden 
osalta etenkin lääkkeiden käytössä, uusien 
lääkkeiden käyttöönotossa ja lääkehoidon talo-
udellisuudessa on tunnistettu olevan haasteita, 
joissa yhtenä tekijänä on ohjaukseen ja kehit-
tämiseen käytettävissä olevan tiedon rajalli-
suus (Aatola ym. 2022). Lääkkeiden käyttöön 
liittyy odotus sekä lääkevalmisteen että lääke-
hoidon toteuttamisen turvallisuudesta, minkä 
lisäksi lääkehoidon odotetaan olevan vaikut-
tavaa. Tällä hetkellä lääkehoitopäätösten teke-
minen on haastavaa, sillä tiedonhallinta ja työ-
välineet eivät mahdollista tai tue lääkehoidon 
ajantasaisen tiedon saatavuutta tai ylläpitoa 
riittävällä tavalla. Käytännössä tämä on joh-
tanut siihen, että lääkehoidon hallinta voi olla 
puutteellista yksittäisen lääkkeen käyttäjän 
tasolla. Lääkehoitopäätösten tukena tulisi olla 
saatavilla nykyistä kattavammin tietoa lää-
kehoitoon vaikuttavista tekijöistä, näyttöön 
perustuvaa informaatiota hoitovaihtoehdoista 
ja lääkkeiden käyttöön vaikuttavista seikoista 
sekä tiedon hyödyntämistä tukevia päätöksen-
tuen välineitä (Vuokko ym. 2020).

Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonais-
arkkitehtuuri (Vuokko ym. 2020) koostaa lää-
kehoidon tiedonhallinnan osalta tunnistetut 
nykytilan haasteet suunnittelun ja kehittä-
misen lähtötilanteeksi. Lähtökohtana on, että 
tiedon pitäisi olla paremmin saavutettavissa ja 
käytettävissä oikea-aikaisesti ja tietoturvalli-
sesti. Paremmalla tiedonhallinnalla tavoitel-
laan ennen kaikkea vaikuttavampaa, laaduk-
kaampaa, turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa 
hoitoa eli voidaan tukea rationaalisen lääkehoi-
don tavoitteiden toteutumista. Samalla voidaan 
ottaa käyttöön digitalisaatiota mahdollistamalla 
uudenlaisia välineitä ja tietoteknisiä ratkaisuja 
ammattihenkilöille ja lääkkeen käyttäjille (ks. 
esim. Eggerth ym. 2020). Lääkeasioiden uudis-
tuksen hankkeessa on priorisoitu tiedonhallin-
nan valmistelua, joka vastaisi monella tasolla 
näihin perustavanlaatuisiin tarpeisiin. Yhteistä, 
järjestelmäriippumatonta ja ajantasaista koko-
naislääkityksen listaa on valmisteltu pitkään ja 
keväällä 2022 käynnistettiin Kanta-lääkityslis-
tan ensimmäiset käyttöönotot. Samaan aikaan 
edistettiin lääkityslistan toteuttamista mahdol-
listavaa lainsäädäntömuutosta, ja tältä pohjalta 
Kanta-lääkityslistan kaikki perustoiminnalli-
suudet olisivat käyttöönotettavissa 2025. 

Lääkityslistasta on tunnistettu lukuisia 
hyötyjä lääkkeen käyttäjälle ja ammattihen-
kilöille, mutta myös lääkityksestä kertyvän 
tiedon hyödyntämiseen ja muiden digitaalis-
ten ratkaisujen kehittämiseen. Lääkityslista on 
merkittävä toiminnan muutos, joka mahdol-
listaa turvallisemman ja kustannusvaikutta-
vamman lääkehoidon mm. päällekkäistä lää-
kitystä vähentämällä sekä osallistamalla lääk-
keen käyttäjä aiempaa paremmin oman lää-
kehoitonsa toteuttamiseen. Samanaikaisesti 
uudistushankkeessa on selvitetty lääkevalmis-
teen tietojen parempaa hallintaa ja saatavuutta 
varmistavan lääketietovarannon toimintaedel-
lytyksiä, tehtäviä ja hallintamallia (Rannan-
heimo ym. 2022). Lääketietovaranto koostaisi 
eri viranomaisen tehtäviin ja palveluihin liit-
tyviä tietoaineistoja lääkevalmisteista, kasvi-
rohdosvalmisteista sekä korvattavista perus-
voiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Se 
olisi useiden toimijoiden käyttöön suunniteltu 
ja ylläpidetty tietovaranto, jonka tiedot olisi-
vat hyödynnettävissä erityisesti lääkehoidon ja 
-logistiikan erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä 
ohjauksen, seurannan, arvioinnin, valvonnan, 
varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lääkityslistaa on tarkoitus kehittää siten, 
että lääkkeenkäyttäjä voisi jatkossa sisällyttää 
myös omia kirjauksiaan listalle. Tämä lisäisi 
yksilötasolla lääkkeenkäyttäjän sitoutumista 
oman lääkehoitonsa tavoitteisiin. Uusien kei-
nojen löytäminen lääkehoitoon sitoutumisessa 
on yksi avainkysymyksistä terveydenhuollon 
vaikuttavuuden kehittämisessä (sosiaali- ja 
terveysministeriö 2019). Kaikkiaan hoitoon 
sitouttamattomuus lisää suoria terveyden-
huollon kustannuksia (Schepel ym. 2019), ja 
siitä voi väestön toiminta- ja työkyvyn alentu-
misen vuoksi seurata myös sairauspoissaoloi-
hin ja ennenaikaisiin eläköitymisiin tai kuole-
miin liittyviä tuottavuuskustannuksia (Aar-
nio ja Martikainen 2016). Lääkehoidon ohjattu 
omahoito edellyttää yhteisiä välineitä ammat-
tihenkilöille ja lääkkeiden käyttäjille. Ohjatussa 
omahoidossa henkilön itse tuottama tieto pää-
tyy nykytilassa useimmiten potilaskertomuk-
seen ammattihenkilön toimesta. Tämän lisäksi 
henkilöllä voi olla käytössään erilaisia terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviä laitteita tai sovelluk-
sia, jotka mahdollistavat reaalimaailman datan 
(real world data, RWD) kerryttämistä, vaikka-

kin myös sensorien lisäämistä itse lääkeval-
misteeseen on tutkittu (Chevance ym. 2022) 
Reaalimaailman dataa voidaan käyttää laajasti 
potilas- ja asiakastyössä, tieteellisessä tutki-
muksessa ja tilastoinnissa sekä lisäksi kehit-
tämis- ja innovaatiotoiminnassa, opetuksessa, 
viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtä-
vissä ja tietojohtamisessa. Tämän tyyppinen 
tieto tallentuu usein eri tietovarantoihin, ja 
kyseeseen voi tulla tarve laajojen tietomassojen 
koneelliseen käsittelyyn ennen tiedon hyödyn-
tämistä (Benke ja Benke 2018). Yksi keskeinen 
reaalimaailman datan käyttötarve liittyy gee-
niperimän ja biomarkkerien tiedon hyödyntä-
miseen yksilöllistetyn lääketieteen ja farmako-
genetiikan sovelluskohteissa (Rannanheimo ja 
Jauhonen 2018).

Esimerkiksi tekoälyyn perustuvien ratkai-
sujen avulla voidaan tukea yhtä hyvin lääk-
keen määrääjän tietotarpeita hoitomenetelmän 
valinnassa kuin edistää tutkimusta ja innovaa-
tiotoimintaa tai yksilötasolla mahdollistaa esi-
merkiksi vammaisen tai iäkkään henkilön itse-
näistä toimimista tekoälytuettujen ratkaisujen 
avulla. EU:n tekoälyasetus (COM/2021/206) on 
siirtymässä toimeenpanovaiheeseen, ja siinä 
on pyrkimyksenä vahvistaa tekoälypohjais-
ten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa 
Euroopassa huomioiden muun muassa tieto-
turvallisuus- ja tietosuojaperiaatteiden sekä 
henkilön perusoikeuksien toteutuminen. Teko-
älyn hyödyntämisessä terveyssektorilla koros-
tuu lisäksi muun muassa datan laatu – tuo kai-
ken tiedon hyödyntämisen kulmakivi. 

Riikka Vuokko
FT, erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
riikka.vuokko@gov.fi
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Abstract

Introduction: Information on epilepsy awareness and treatment satisfaction among Finnish epi-
lepsy patients and their close relation individuals (CRIs) have not to our knowledge been pub-
lished. The main outcomes of this study were epilepsy awareness and treatment satisfaction.

Materials and methods: The descriptive cross-sectional study was conducted for Finnish adults 
with epilepsy (patients) and their CRIs between October 2019 and June 2020 by inviting pharmacy 
customers from University Pharmacy, Helsinki, and University of Eastern Finland Pharmacy to 
participate in the online survey. The patients were surveyed directly, whereas the CRIs were asked 
indirectly about their close relation patient. Logistic regression models explored potential medi-
cation satisfaction predictors.

Results: The eligible patients with a confirmed epilepsy diagnosis, who had visited a physician 
during the past two years due to epilepsy, and their CRIs were analysed separately (patients n = 
311, CRIs n = 77). The patients reported a median of one (interquartile range one) regular anti-
seizure medication (ASM). The patients had high (92%) self-reported ASM adherence. 93% and 
91% of the patients reported satisfaction with the treatment and with their physician, respec-
tively, and 72% valued a stable physician-patient relationship. Half of the patients reported that 
they have sufficient awareness of epilepsy and its treatment. Close to half of the patients wished 
for more information to be able to participate in decision-making more actively. In the logistic 
regression models, being very satisfied with epilepsy medication was robustly associated with 
higher age, being very satisfied with the treating physician, well-controlled seizures, not rec-
ommended to learn to live with adverse events, no need for better control of seizures or adverse 
events, and no willingness to change medication.

Conclusions: In general, epilepsy patients were satisfied with their epilepsy care for multiple 
reasons. However, gaps existed in epilepsy awareness. Many patients valued a stable physician-
patient relationship. 

Keywords: decision-making, epilepsy, knowledge, patient satisfaction, pharmacotherapy, 
seizures, substitute, physician-patient relationship 
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given to the participants with an epilepsy diag-
nosis.

Informed consent to participate was 
received from all participants and their CRI, 
if a CRI responded. The data were collected 
between 30 October 2019 and 1 June 2020. 

Questionnaire: The online survey was con-
ducted electronically in Finnish using the 
Webropol 3.0 survey tool. The survey consisted 
of 44 questions for the patient and 47 ques-
tions for the CRI (Appendix 1). Many questions 
were derived from the earlier European survey 
for epilepsy patients and clinicians (Ross et al. 
2010). The questions to the CRIs (e.g., family 
member or friend) addressed their perception 
of the patient’s situation, while the patients 
themselves were asked about their own con-
dition. The questions included single-choice, 
multiple-choice, and Likert scale questions 
about preference. Adherence to a regular ASM 

during the last week was based on the respond-
er’s self-assessment of the patient’s actions 
(have taken all; most; approximately half; less 
than half; none).

Analyses: The data were collected using 
Webropol, managed using Webropol, Micro-
soft Excel Office 365, and statistical software 
R 4.0.1, and analysed with R and Stata MP 14.2. 

Descriptive analyses including observations 
(n), proportions of non-continuous variables, 
and medians and interquartile ranges (IQR), 
and means and standard deviations (SD) for 
continuous variables were conducted with Stata 
and R. For censored distributions, only medians 
with IQRs were reported. Groups with less than 
five observations were not reported exactly and 
were denoted with a less than marking (<). Due 
to the responder heterogeneity, cross-sec-
tional design with some recall questions, and 
the descriptive aim of the study, univariate sta-

Introduction
Epilepsy is one of the most common neurologi-
cal diseases affecting around 50 million people 
around the world (Epilepsy. Fact Sheets 2019). 
In Finland, approximately 60,000 individuals 
have epilepsy (Finnish Epilepsy Association 
2020). From the end of year 2008 to the end of 
year 2019, the number of Finns entitled to spe-
cial refund reimbursement for epilepsy or com-
parable convulsive disorders has had a linear 
increasing trend (Kelasto 2021b, 2021c). The 
entitlements have increased by approxima-
tely 985 each year, being 68,087 entitlements 
in 2019 (Kelasto 2021b, 2021c) and represen-
ting approximately 1.2% of the Finnish popu-
lation (Kelasto 2021b, 2021c, Suomen virallinen 
tilasto SVT 2021).

Finnish Current Care Guidelines for epi-
lepsy state that epilepsy management aims at 
seizure-freedom with no significant adverse 
effects. Informing the patient about the dis-
ease, discussing different treatment options, 
and making a care plan and treatment-related 
decisions in collaboration with the patient are 
key factors that help the patient commit to the 
treatment plan and manage their disease. (Epi-
lepsy. Current Care Guideline 2020)

The patient perspectives related to epilepsy 
management have been studied with a focus on 
the patients’ knowledge about their own dis-
ease (Coker et al. 2010, Ross et al. 2010, Lee et 
al. 2015, Atakli et al. 2016, Del Claro Hopker et 
al. 2017, Peterson et al. 2017, Bahou et al. 2020, 
Sethi et al. 2020). Among others, the stud-
ies from Australia, Brazil, France, Germany, 
India, Ireland, Italy, Jordan, Korea, Norway, 
Spain, Sweden, Turkey, and the United King-
dom suggested that there are awareness gaps, 
and that increasing epilepsy awareness could 
positively contribute to treatment outcomes 
and patient satisfaction.

The increased mortality burden due to epi-
lepsy (Nevalainen et al. 2013) has been dem-
onstrated in the Finnish setting, and reim-
bursements (Kelasto 2021a) and entitlements 
for ASMs are increasing (Kelasto 2021b, 2021c). 
Furthermore, cost-effectiveness of some anti-
seizure medication (ASMs) has been shown 
(Soini et al. 2009, Väätäinen et al. 2020).

Studies of the Finnish epilepsy patients or 

individuals with close relations to the patient 
(i.e., substitute responders, henceforth close 
relation individuals, CRIs) have not to our 
knowledge been published. Consequently, it is 
valuable to explore feedback from patients and 
close individuals about epilepsy management 
in Finland.

The two main targets of the present Finn-
ish survey were to explore epilepsy aware-
ness and treatment satisfaction among epi-
lepsy patients and their CRIs. These topics were 
considered important because most patients 
may not fully comprehend epilepsy treatment 
(Coker et al. 2010, Atakli et al. 2016, Del Claro 
Hopker et al. 2017, Bahou et al. 2020). Patients’ 
knowledge gaps of epilepsy and its treatment 
may compromise optimal disease manage-
ment and cause feelings of stigma (Atakli et al. 
2016). Personal safety, legal and career issues 
may also be affected, and daily life can become 
restricted due to lack of knowledge (Coker et 
al. 2010). In addition, it is important that epi-
lepsy management and decision-making are 
in line with patient preferences, characteris-
tics, and daily life (Ring et al. 2019). Regarding 
effectiveness, side effects, convenience, global 
satisfaction, and control of life, the most sat-
isfied patients can also be – on average – the 
most adherent to their treatment (Sweileh et al. 
2011). Finally, potential predictors of treatment 
satisfaction were studied.

 Materials and methods
Design: The study was conducted as an online 
survey. The participants included in the study 
had an epilepsy diagnosis, were 18 years of age 
or above at the time of participation and visited 
a physician because of epilepsy within the last 
two years, or were CRIs of such participants.

The participants were recruited from Uni-
versity Pharmacy, Helsinki, and the University 
of Eastern Finland Pharmacy around the Finn-
ish mainland, when purchasing drugs indicated 
for the treatment of epilepsy. Alternatively, an 
SMS was sent to individuals who had given per-
mission to be contacted by the Helsinki Univer-
sity Pharmacy loyalty customer system and had 
purchased epilepsy drugs after the year 2016. 
CRIs were recruited by means of information 
sheets and an answering link, which had been 

 
Figure 1. Epilepsy survey flow-chart. CRI = close relation individual.

Online survey for  
epilepsy patients

Patients responding
(n = 421)

Responses analysed 
(n = 311, 74 %)

Online survey for close  
relation individuals (CRIs)

CRIs responding
(n = 108)

Responses analysed 
(n = 77, 71 %)

Responses excluded (n = 110, 26 %):
• Patient had no epilepsy diagnosis or age  

unclear/less than 18 years (n = 7, 3 %)
• Patient had no clinician visit during  

the past 2 years (n = 106, 25 %)

Responses excluded (n = 31, 29 %):
• Patient had no epilepsy diagnosis or age  

unclear/less than 18 years (n = 8, 9 %)
• Patient had no clinician visit during  

the past 2 years (n = 23, 21 %)
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tistical testing was not done for all parameters.
Associations between medication satis-

faction and its predictors were univariately 
explored. Both univariate and multivariate 
results were reported to demonstrate potential 
differences between them. Fifty-six multivari-
ate logistic regression analyses were assessed 
based on the univariate correlations found 
and used iteratively to explore and assess the 
potentially independent associations between 
medication satisfaction and various patient- or 
treatment-related characteristics and aware-
ness. The aim of the exploration was to find 
a robust, balanced, efficient, and parsimoni-
ous logit model in line with the Occam’s razor 
principle (i.e., explanation with the fewest 
parameters is usually optimal), which applied 
a dynamic threshold for the statistical signif-
icance of included parameters. Lower infor-
mation criteria scores and higher correct class 
predictions were used as the measures of mod-
els’ performance. Bayesian model averaging 
was not applied for two reasons: the aim was to 
find a simple statistical model with the highest 
predictive capabilities directly based on data, 
and the number of variables included needed 
to be relatively small based on the number of 
observations in the data. The impact of predic-
tors, information criteria, and the predictive 
capabilities of models as well as areas under 
the curve and sensitivity-specificity graphics 
were reported. (Appendix 2).

Results
Participants and treatments
Due to screening criteria, some survey respon-
ses were excluded. A total of 311 patient and 
77 CRI responses were included in the study. 
(Figure 1)

The survey framework is summarised in 
Table 1. On average, epilepsy was diagnosed 
at the age of 24.7 (SD 16.2, median 20.0) and 
26.8 (SD 20.0, median 19.5) years based on 
patient and CRI responses, respectively. The 
respective mean times from epilepsy diagno-
sis were 19.1 (SD 14.8, median 14.5) and 17.5 
(SD 16.0, median 13.0) years. The CRIs were 
spouses of the patient (58%), children (16%), 
parents (14%), or siblings, other relatives, or 
close friends (12%). 58% of the CRIs lived in 

the same household with the patient or knew 
the patient’s condition very well.

74% [71%] of the patients [CRIs, in square 
bracket] indicated that the epilepsy is well 
managed and controlled, and they [patient] 
can function well in studies or work. 20% of 
the patients (both patients and CRIs pooled 
due to the <5 observations in the answers) had 
epilepsy-related seizures mostly under control, 
and the patient could study or work moderately 
well on most days. For 6% the seizures were 
not under control, and ability to study and work 
was significantly limited. 

34% [44%] of patients were using on-
demand ASMs, 67% [80%] of them had one 
on-demand ASM, and 50% [69%] used on-
demand ASMs less than once in 3 months. 
For the patients who were not adherent (8% 
patients and CRIs pooled), the main reasons for 
not taking all the prescribed regular ASM were 
forgetting it (77 %), disturbing adverse events 
(AEs) (23%), and 16% stated that a lower dos-
age was adequate to control the seizures. 

46% [33%] of the patients [CRIs] reported 
that their [patient’s] pharmacotherapy focused 
solely on seizure control, 27% [35%] reported 
that their [patient’s] treatment focused mostly 
on seizure control, and 22% [32%] indicated 
that their [patient’s] pharmacotherapy focused 
on seizure control and AEs equally. The rest of 
the patients responded that their pharmaco-
therapy focused mostly (2%) or completely 
(2%) on avoiding or minimising AEs.

In general, the patients were experienc-
ing multiple AEs. 88% [92%] of the patients 
[CRIs] had experienced AEs (mean 4.7, SD 3.6, 
n = 298, median 4.0 [mean 4.2, SD 2.9, n = 66, 
median 3.0]) in the past two years, and 86% 
[90%] were currently experiencing AEs (mean 
3.0, SD 2.6, n = 260, median 3.0 [mean 2.8, SD 
2.5, n = 59, median 2.0]). Cognitive dulling, 
fatigue, concentration difficulties, anxiety or 
associated mood changes, weight increase or 
decrease, sleep disorder, and headache had 
been the most common epilepsy medication-
related AEs during the past two years, as well 
as at the time of the survey, each demonstrat-
ing over 25% prevalence. Aspects of patients’ 
lives most impacted by AEs were emotional 
state, generic quality of life, sleep, work, and 
driving.

Table 1. The PICOSTEPS* framework of the survey.

Patient responders (n = 311)

Women: 220 (71)
Men: 82 (26)
43.6 (SD 16.0), 
median 41.5 (IQR 25.0)
Mean 2.4 (SD 2.2), 
median 2.0 (IQR 2.0)
23%
22%
16%
15%
13%
12%
12%
11%
11%
10%

During the last two years
Median: 1 (IQR 1)

157 (52)
87 (29)
56 (19)

Awareness, satisfaction. Satisfaction 
assessment: regressions.
SMS to loyalty program patients: 
237 (76)
Forms with response link 
delivered in community 
pharmacies: 74 (24)

30/10/2019 – 1/6/2020

Last seven days
274 (92)
7 (2)

Patient

Regression fits (full and 
parsimonious)

CRI responders (n = 77)

Women: 52 (68)
Men: 21 (27)
44.1 (SD 18.2), 
median 42.0 (IQR 33.0)
Mean 2.3 (SD 1.9), 
median 2.0 (IQR 3.0)
21%
16%
16%
16%
<7%
19%
8%
12%
10%
<7%

During the last two years
Median: 2 (IQR 2)

29 (42)
23 (33)
17 (25)

Awareness, satisfaction. Satis- 
faction assessment: regressions.
SMS to loyalty program patients: 
42 (55)
Forms with response link  
delivered in community  
pharmacies: 35 (45)

30/10/2019 – 1/6/2020

Last seven days
63 (91)
0 (0)

CRI

Regression fits (full and 
parsimonious)

PICOSTEPS

Patients: Gender: n (%) 
   Not stated 13 (3)
Age, mean in years:

Comorbidity: #
   
   Hypertension:
   Depressive disorder:
   Migraine:
   Asthma:
   Anxiety disorder:
   Other long-term disease:      
   Disturbing allergy:
   Back problems:
   Arthrosis of hip or knee:
   Other skin disease:

Interventions
Prescription for regular ASM

   1 ASM (%):
   2 ASMs (%):
   3 or more ASMs (%):

Outcomes
Setting: Responders: n (%):

Time:  For recruitment  
& responding

Effects: Regular ASM:
100% adherent (%)
Less than 50% adherent (%)

Perspectives:

Sensitivity analyses:

AE = adverse event; ASM = anti-seizure medication; CRI = close relation individual; PICOSTEPS = patients-intervention- 
comparator-outcomes-setting-time-effects-perspectives-sensitivity analyses; SD = standard deviation; yrs = years;  
IQR = interquartile range. * The Finnish PICOSTEPS evidence-based framework (Soini 2017, Soini et al. 2017) is in line with the common 
PICO evidence-based medicine framework, a health technology assessment (HTA) guideline prepared by the Finnish Medicines Agency 
(Finnish Medicines Agency Fimea 2014), Finnish HTA handbook (Mäkelä 2017), and Finnish guidance for health economic evaluations 
(PPB 2019). # Patient comorbidities with a prevalence of <7% that were not separately listed in the Table 1:  
7% - loss of hearing, other mental disorder, other neurologic disease; 6% - cancer, dyslipidaemia, other musculoskeletal disorder,  
tinnitus; 5% - other digestion disorder; 4% - cataract, diabetes, disability caused by accident, other arthrosis; 3% - inflammatory  
bowel disease, stroke, urinary incontinence; 2% - chronic obstructive pulmonary disease, glaucoma, neck problems, osteoporosis,  
other cardiovascular disease, psoriasis, rheumatoid arthritis; and <2% - alcohol use disorder, coronary heart disease, heart failure, 
macular degeneration, mania, other lung disease, Parkinson’s disease, psychosis.
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42% [61%] of the patients [CRIs] had been 
told by their physician that they [patient] 
need to learn to live with AEs. For medication 
changes, 11% [13%] were very keen and 26% 
[41%] were somewhat keen, while 43% [28%] 
were not very willing and 20% [18%] were not 
willing at all to change their medication if sug-
gested by a physician, respectively.

Awareness
51% [54%] patients [CRIs] reported that they 
[patient] have sufficient information about 
epilepsy, while the rest felt that patients 
lacked knowledge. When asked how much 
the patients know about different options 
of pharmacotherapy for epilepsy treatment, 
19% [18%] of the patients [CRIs] reported that 
they [patient] knew ‘very much’. 70% of the 
patients (patients and CRIs pooled) were aware 
of the different options to ‘some extent’, and 
10% were ‘not aware at all’. 49% [46%] of the 
patients [CRIs] felt they [patient] would like to 
know more about epilepsy and its treatment 
options. 

The patients reported median 4.0 (IQR 3.0) 
sources of information (max 5 sources allowed, 
Figure 2); the respective number among the 
CRIs was 3.0 (IQR 2.0). Information searches 
were not frequent as 86% [80%] of the patients 

[CRIs] reported that they [patient] search for 
information less than once a month or never.

 41% [37%] of the patients [CRIs] expressed 
that they [patient] understand different treat-
ment options and their effects, and they make 
decisions about pharmacotherapy in cooper-
ation with their physician. 31% [35%] of the 
patients [CRIs] reported that they [patient] 
have general awareness, and participate in 
some decisions. The remaining 28% indicated 
that their physician makes all the decisions 
related to the pharmacotherapy. 

51% [46% based on the CRIs] of the patients 
want to understand the pharmacotherapy 
options and their possible effects to be able to 
participate in all decisions. 30% [31%] of the 
patients would like to have a general under-
standing and involvement in decision-making. 
18% [23%] of the patients want a physician to 
make all decisions on the epilepsy pharma-
cotherapy. 20% [29%] of the patients [CRIs] 
reported that the patient’s individual needs, 
lifestyle, and preferences were taken into 
consideration in their epilepsy management 
very much, or to some extent by 33% [43%], 
whereas the rest felt that they were not con-
sidered very much (patients and CRIs pooled 
26%) or at all (19%).

The frequency of discussion themes and 

Figure 2. Sources of information about pharmacotherapies reported by epilepsy patients. 

Figure 3. Frequency of discussed themes and discussion initiators for the themes.  
Patient responses. AE = adverse event. 

discussion initiators are presented in Figure 3. 
46% [47%] of the patients [CRIs] indicated no 
barriers for them [patient] in initiating ASM 
that had been or needed to be discussed with 
the physician. The three most highlighted 
obstacles by patient [CRI] related to ASM ini-
tiation included AEs 47% [30%], safety 20% 
[11%], and awareness 14% [11%].

Satisfaction
93% [85%] the patients [CRIs] reported satis-
faction with their [patient’s] ASM and 55% 
[32%] were very satisfied, while 7% [15%] were 
dissatisfied. In addition, most patients were 
satisfied with the treating physician, as 91% 

[92%] of patients [CRIs] reported satisfaction 
(56% [46%] very satisfied) and only 9% [8%] 
were dissatisfied with their physician.

The patients and CRIs were asked about the 
importance of various ASM-related goals and 
the patient’s satisfaction (Figure 4). Nearly 
all goals were considered very important, and 
the responses indicated high satisfaction with 
most of the goals. Avoiding cognitive dulling as 
an AE had the lowest satisfaction level among 
the goals, which was in line with its high prev-
alence observed in this survey.

 When asked how to improve ASM manage-
ment, 43% [28%] of the patients [CRIs] did not 
feel a need for improvement for them [patient]. 

Figure 4. The proportions of respondents rating anti-seizure medication goals to very  
important and very satisfied. CRI = close relation individual. AE = adverse event. 

Information source                                                                Proportion

Physicians                                                                                                                                                                                                                                                                              96%

- Specialists in neurology                                                                                                                                                                                                                                       82%

- Specialicing in neurology                                                                22%

- Primary care physicians                                       13%

- Occupational health physicians                          8% 

- Other physicians                  6%

Epilepsy-related webpages and blogs                                                                                                                                                   52%

Epilepsy associations                                                                                                                                       48%

Pharmacypersonnel                                                                                           32%

Epilepsy-related newsletters                                                17%

Epilepsy support groups                                            16%

Pharma company websites                                     13%

Other health care personnel                                   12%

Family or friends                           9%

Newspapers                5%

Magazines                5%

TV          3%

Anti-seizure medication                                                                                                                        Very important                                                                                           Very satisfied

Goal 
                                                                                                                                                         

Patients 
                                             

CRIs 
                                             

Patients 
                                             

CRIs

Reducing seizure frequency  96%  97%  70%  67%

Not interfering with daily activities  90%  86%  63%  71%

Reducing seizure severity  85%  95%  65%  71%

Improving ability to stay on treatment plan long-term  83%  86%  64%  63%

Avoiding cognitive dulling as an AE  82%  84%  38%  50%

Avoiding depression as an AE  79%  89%  56%  58%

Avoiding anxiety as an AE  78%  89%  53%  54%

Avoiding behavioral disturbances as an AE  78%  81%  65%  58%

Housework success  77%  70%  70%  75%

Participation in studies and working life  76%  59%  59%  67%

Reducing changes to treatment plan due to AEs  58%  76%  62%  50%

Avoiding AEs generally  49%  78%  49%  42%

Reducing titration period  43%  70%  56%  67%

Avoiding the need for blood monitoring  8%  16%  58%  58%

Discussion                                                                                                                                                                 Discussed                                                                                                     Discussion initiatior
Theme                                                                                                           Always                  Often            Sometimes            Rarely                   Never                 Patient              Clinician                 Both
Holistic health  22%  21%  30%  19%  9%  28%  29%  43%

Other related to epilepsy  14%  16%  31%  23%  16%  19%  28%  53%

Impact of epilepsy on daily living  11%  0%  0%  65%  24%  34%  19%  47%

Mental well-being  11%  14%  27%  26%  22%  36%  26%  38%

AEs related to epilepsy medications  11%  18%  31%  24%  17%  44%  22%  34%

Need to change epilepsy medication  8% 1 2%  33%  31%  16%  20%  34%  46%

New or different medications for epilepsy  2%  11%  23%  31%  32% 10%  68%  22%
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cant parameters that can be impacted, and the 
default class size of 45% (i.e., the predicted 
class size). The total impact of the most influ-
ential (over 20 percentage points min-max, 
i.e., yes-no prediction range) parameters on 
the satisfaction with the ASM were need for 
AE control (39 percentage points), satisfaction 
with the physician (35), information related 
to epilepsy or its medication (28), need to live 
with AEs (27), seizure control (27), participa-
tion in decision making (27), and willing to 
medication change (27).

 Discussion
The purpose of the survey was to ascertain epi-
lepsy treatment-related awareness and satis-
faction in Finland. The results from individuals 
with epilepsy and CRIs indicated that the awa-
reness of Finnish epilepsy patients about their 
condition and ASM pharmacotherapy could 
be higher. According to the survey, 19% [18%] 
of patients [CRIs] reported that they [patient] 
knew very much about different options of 
pharmacotherapy. About half of the patients 
knew enough about epilepsy and pharmacothe-
rapy, and about half wished to know more. Simi-
lar proportions of patients in the European sur-
vey perceived a lack of information or thought 
that they knew very much (Ross et al. 2010). 

Based on other earlier studies, gaps exist in 
epilepsy patients’ knowledge about their con-
dition (Coker et al. 2010, Lee et al. 2015, Atakli et 
al. 2016, Del Claro Hopker et al. 2017, Peterson 
et al. 2017, Bahou et al. 2020, Sethi et al. 2020) 
and they may have misconceptions about the 
management of their disease (Coker et al. 2010, 
Atakli et al. 2016, Del Claro Hopker et al. 2017, 
Bahou et al. 2020). However, epilepsy patients 
in this survey were generally satisfied with 
their treatment and information searches were 
infrequent. Physicians, epilepsy-related web-
pages and blogs, epilepsy associations, and 
pharmacy personnel were the most common 
sources of information related to the treatment 
options for the patient. This is in line with the 
European survey (Ross et al. 2010), although 
epilepsy associations (48%) and pharmacy 
personnel (32%) were somewhat more com-
mon information sources in Finland than in the 
European survey (21 and 23%, respectively). 

Physicians, pharmacy personnel, and the 
internet were also common sources of medica-
tion information in Finnish Medicines Agency 
Fimea’s population survey (Silvennoinen et al. 
2018). The Fimea survey differed by focusing 
on information related to medicine used by the 
patient, and the package leaflet was an addi-
tional common information source.

Avoiding cognitive dulling as an AE had the 
lowest satisfaction level and highest preva-
lence among the treatment goals. In this and 
in the earlier European survey (Ross et al. 2010), 
patients reported similar goals between seizure 
and AE control with ASM management. How-
ever, there were numerical differences between 
patient and CRI responses in this survey. For 
example, CRIs reported a higher number of 
ASMs, more willingness to change medication, 
a slightly higher prevalence of current AEs, 
more worries related to AEs and safety, more 
importance in avoiding AEs, and a higher pro-
portion of patients that had been told by their 
physician that they need to learn to live with 
AEs. However, patients reported more sources 
of information and a higher number of cur-
rent AEs, which may result from the subjective 
knowledge regarding the patient’s sources of 
information as well as experience and knowl-
edge related to AEs. CRIs were less satisfied 
with the patient’s ASM and felt a greater need 
to improve it. However, the difference in ASM 
satisfaction between patients and CRIs was not 
significant or independent based on a multi-
variate approach. Consequently, CRIs may 
have responded based on patients with more 
severe epilepsy or challenging epilepsy care, 
and thereby enlarged the scope of this study. Or 
CRIs may not know all epilepsy-related mat-
ters of patients.

41% of the patients report that they cur-
rently understand different treatment options 
and make decisions in cooperation with the 
physician, whereas the physician makes all 
the decisions for 28% patients. 51% of patients 
would like to understand different options and 
at least 10% would like to participate more in 
decision-making. Understanding different 
treatment options, their effects, and making 
decisions in cooperation with their physician 
was not as common in the European survey 
(25%) (Ross et al. 2010).

25% [37%] of the patients [CRIs] wished there 
were less AEs and 11% [13%] hoped for bet-
ter seizure control. The remaining 21% [22%] 
wanted both better seizure control and fewer 
AEs. 14% of the patients reported that they had 
discontinued their ASM because of its disturb-
ing effects on important daily activities. 

73% [67%] of the patients [CRIs] regarded 
the importance of continuous physician-
patient relationship as very high. 22% of the 
patient responders considered it somewhat and 
5% not at all important. 52% of patients [57% 
based on CRIs] regularly met the same phy-
sician at their [patient’s] appointment: 29% 
[34%] always and 23% [28%] usually met the 
same physician, whereas 31% [25%] usually 
and 17% [12%] always saw a different physi-
cian.

55% of the responders in the logit models 
were very satisfied with the ASM. Being very 
satisfied with the ASM was robustly and inde-
pendently associated with a patient’s higher 
age, a patient being very satisfied with their 
physician, a patient’s well-controlled seizures, 
a patient not being told by the physician that 
they need to learn to live with AEs, no need for 
better control of seizures or adverse events, and 
no willingness to change medication in all the 

logistic regression models explored. Based on a 
non-parsimonious logit model approach, also a 
general understanding about medication deci-
sions and taking part in some medication deci-
sions, considering individual needs, lifestyle, 
and preferences very much, and no attempts 
to search for information related to epilepsy or 
ASMs predicted high satisfaction with the ASM. 
(Appendix 2) 

The parsimonious model had a higher pre-
dictive performance with indicative (p<0.100: 
a patient does not want to participate in deci-
sion-making) and some statistically insignif-
icant and non-indicative (p>0.100: number of 
continuous medications, the treating physician 
makes all the decisions) parameters, which 
were left in the model for performance reasons. 
The performance of models (correct classifica-
tions: non-parsimonious 80%; parsimonious 
79%) was acceptable and they created predic-
tive value. The predictive performance of the 
parsimonious model can be up to 5 percentage 
points higher compared to the non-parsimo-
nious model when predicting the bigger (n = 
278) population included in the parsimonious 
model. (Appendix 2) 

Figure 5 depicts the probability predic-
tions and impacts with statistically signifi-

Figure 5. Risks for less than very high treatment satisfaction (based on the statistically significant 
parameters in the parsimonious model of all responders, Appendix 2). 

Parsimonious model (n = 278)                                                                                                 Predicted risks for being less than very satisfied with medication             Less than very satisfied

Parameter                                                                                                                                                          Probability                                                                             45%                                                                          Higher risk - Lower risk
Very satisfied with the physician  32%  13%
Not very satisfied with the physician  66%  -21%
Seizures in good control  40%  5%
Seizures not in good control  67%  -22%
Understands medication options, takes part in decisions  46%  -1%
Has general perception; takes part in some medication decisions  48%  -3%
Does not want to participate in decision-making  24%  20%
Wants to participate in decision-making  52%  -7%
Was not told by the physician that he needs to learn to live with AEs  36%  9%
Was told by the physician that he needs to learn to live with AEs  63%  -18%
Better control of seizures or AEs not needed  25%  20%
Better control of seizures or AEs needed  64%  -19%
Individual needs, lifestyle, and preferences considered very much  32%  13%
Individual needs, lifestyle, and preferences not considered very much  51%  -6%
Not willing to change medication  37%  8%
Willing to change medication  64%  -19%
Does not search for information related to epilepsy or its medication  25%  20%
Searches for information related to epilepsy or its medication  53%  -8%
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in patient counselling and medication infor-
mation.

Future studies of the subject matter should 
also involve clinician respondents and non-
pharmacy customers to explore a more diverse 
view of epilepsy in Finland. Lastly, real-world 
estimates of epilepsy burden on the patient, 
caregiver, and CRI as well as their associa-
tions with awareness and satisfaction would 
be important to establish.

Conclusions
This survey revealed that more than 90 % of 
the epilepsy patients in Finland were satis-
fied with their epilepsy management. Self-
reported adherence to ASMs was high among 
responders. About half of all responders indi-
cated that the patients would like to know 
more about epilepsy management; however, 
most patients did not actively seek informa-
tion. Most of the patients valued a continuous 
relationship with the treating physician. In this 
survey, treatment satisfaction was associated 
with satisfaction with the treating physician 
and no willingness to change medication, cont-
rolled seizures, no need to learn to live with 
AEs, no need for better control of seizures or 
AEs, general understanding and taking part in 
some medication decisions, valuing individual 
needs, lifestyle, and preferences, and no need 
to search for information related to epilepsy 
or its medication. Of the variables that cannot 
be impacted, higher age was associated with 
higher treatment satisfaction.

Comorbidities were common. 84% of all 
responders reported that patients had at least 
two long-term diseases. In a study with a Finn-
ish general population sample not restricted to 
ill individuals or individuals with epilepsy, 55% 
of the responders reported two or more condi-
tions (Saarni et al. 2006). The most common 
comorbid conditions with over 10% prevalence 
in this epilepsy survey (hypertension, depres-
sive disorder, migraine, asthma, anxiety disor-
der, disturbing allergy, back problems, arthro-
sis of hip or knee) are likely to have a negative 
impact on the health-related quality of life of 
epilepsy patients because they can decrease it 
(Saarni et al. 2006). In a large population-based 
cohort study by Selassie et al. (2014), a median 
of 4.0 comorbid conditions was reported for 
epilepsy patients. 

Patients with epilepsy value treatment that 
is responsive to their life context. They consider 
ASMs as appropriate treatment, but since AEs 
of ASMs have implications on daily function 
and well-being, the appropriate management 
of AEs is important. (Ring et al. 2019) In this 
survey, high self-reported treatment adher-
ence was observed. However, most patients 
were experiencing AEs. 42% of the patients had 
been told by their physician that they need to 
learn to live with the AEs, which is lower than 
reported in the European survey (59%) (Ross et 
al. 2010). More patients in the European survey 
(Ross et al. 2010) had also stopped their med-
ication because of its disturbing effects on 
important daily activities. In the earlier sur-
vey, nonadherence has been reported in one 
third of patients with epilepsy (Ross et al. 2010), 
whereas in a study by Sweileh et al. (2011), non-
adherence was reported in 64% of the respond-
ers and higher medication adherence was asso-
ciated with treatment satisfaction (Sweileh et 
al. 2011). The high percentage of prescription 
ASMs and excellent adherence to ASMs may 
be influenced by the fact that the participants 
were recruited through pharmacies, were pur-
chasing, or had purchased ASMs, had visited a 
physician during the past two years, and most 
of them had good seizure control.

Nearly all (93%) of the patient respond-
ers were generally satisfied with their treat-
ment. Only 7% were dissatisfied with treat-
ment or the treating clinician. These findings 

are in line with the reported European results 
(Ross et al. 2010).

The probability of being very satisfied with 
the ASM increased independently in a balanced 
logit model as a function of a non-changeable 
parameter (higher age) and many parameters 
that can be potentially impacted. Of impacta-
ble parameters, the most influential were need 
for AE control, satisfaction with the physician, 
and information related to epilepsy or its med-
ication. 

Interestingly, nearly 90% of all respond-
ents reported that the patient had rarely or 
never discussed the impact of epilepsy on their 
daily living with their physician although epi-
lepsy, and in particular seizures, may place 
major physical, psychological, and social bur-
dens on the patient (Fazekas et al. 2021). Most 
responders (74%) reported that the patient’s 
epilepsy was well-controlled, and the patient 
can function well in studies or work, which 
might suggest no need to regularly discuss the 
impact of epilepsy in daily life. The impact of 
epilepsy in daily life is always part of epilepsy 
treatment counselling after diagnosis (Cur-
rent Care Guidelines, Epilepsy, 2020). How-
ever, the survey did not ask if daily life and 
other aspects are discussed with other mem-
bers of a multi-professional team participat-
ing in epilepsy management. Given the current 
Covid-19 pandemic, our results represent the 
“normal” with good possibilities for face-to-
face encounters. The Covid-19 pandemic may 
have posed challenges for epilepsy manage-
ment (Teng et al. 2021).

This survey had some essential limita-
tions. First, the results of this study are based 
on subjective patient- or CRI-reported out-
comes. The study sample included adult phar-
macy customers and patients with a physician 
visit during the past two years, which could 
potentially exclude non-adherent or inpa-
tient epilepsy patients. Due to responder bur-
den, the survey questionnaire did not cover all 
potentially important matters such as qual-
ity of life, social and career benefits, or ease 
of getting support with the disease. Further-
more, survey questions focused mostly on the 
relationship between physician and patient, 
although other healthcare professionals such 
as epilepsy nurses and pharmacists have a role 
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Johdanto: Tutkimustietoa suomalaisten epi-
lepsiapotilaiden epilepsiatietoisuudesta ja 
hoitotyytyväisyydestä sekä epilepsiapotilai-
den läheisiltä saatua tietoa tästä aiheesta ei 
ole käsittääksemme julkaistu aiemmin. Tämän 
tutkimuksen päätutkimuskysymyksinä tar-
kasteltiin potilaiden tietämystä epilepsiasta ja 
lääkehoitovaihtoehdoista sekä hoitotyytyväi-
syyttä.

Materiaalit ja menetelmät: Kuvaileva poik-
kileikkaustutkimus toteutettiin suomalaisille 
aikuisille epilepsiapotilaille ja heidän lähei-
silleen lokakuun 2019 ja kesäkuun 2020 väli-
senä aikana kutsumalla Yliopiston Apteekin ja 
Itä-Suomen yliopiston apteekin epilepsiaa sai-
rastavia asiakkaita osallistumaan sähköiseen 
kyselyyn. Potilailta kysyttiin omista ja lähei-
siltä heille läheisen epilepsiapotilaan epilepsi-
aan liittyvistä asioista. Potilas- ja läheisvastaa-
jien tulokset raportoitiin erikseen tavanomai-
sin tilastosuurein kuten keskiarvoin, mediaa-
nein ja osuuksin. Logististen regressiomallien 
avulla tutkittiin lääkehoitoon liittyvään erit-
täin hyvään tyytyväisyyteen yhteydessä olevia 
tekijöitä.

Tulokset: Analyysiin sisällytettiin kahden 
viime vuoden aikana epilepsian takia lääkä-
rillä käyneiden aikuisten suomalaisten epi-
lepsiadiagnoosin omaavien henkilöiden tie-
toja (vastaajina potilaat n = 311, läheiset n = 
77). Keskimäärin potilaat olivat 40-vuotiaita 
ja heillä oli kaksi liitännäissairautta. Potilas-
vastaajien mukaan käytössä oli yksi (mediaani, 
jonka kvartaaliväli yksi) säännöllisesti otet-
tava epilepsialääke. Potilailla oli korkea itse-
raportoitu hoitoon sitoutumisen aste (92 %). 
Puolella potilaista oli mielestään riittävä epi-
lepsiatietoisuus. 93 % potilaista oli tyytyväi-
siä hoitoonsa, 91 % oli tyytyväisiä lääkäreihin 
ja 72 % arvosti hoitosuhdetta saman lääkärin 
kanssa. Lähes puolet potilaista haluaisi lisää 
tietoa sairaudestaan, jotta he voisivat osallis-
tua päätöksentekoon aktiivisemmin. Logisti-
sissa regressiomalleissa korkea tyytyväisyys 
potilaan lääkehoitoon oli selvästi yhteydessä 
potilaan korkeampaan ikään, korkeaan tyyty-
väisyyteen hoitavasta lääkäristä, hyvässä hal-
linnassa oleviin kohtauksiin, lääkärin kehotta-
mattomuuteen elää haittavaikutuksien kanssa, 

kohtauksien tai haittojen paremman kontrol-
loinnin tarpeen puuttumiseen ja haluttomuu-
teen muuttaa lääkitystä. 

Johtopäätökset: Epilepsiapotilaat ovat ylei-
sesti tyytyväisiä hoitoonsa monista syistä. 
Tietämyksessä epilepsiasta ja lääkehoito-
vaihtoehdoista koetaan kuitenkin puutteita. 
Monet arvostavat jatkuvaa lääkäri-potilas-
suhdetta.

Avainsanat: epilepsia, läheinen, lääkehoito, 
potilastyytyväisyys, päätöksenteko, tieto, 
tyytyväisyys, ymmärrettävyys 
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Appendix 1. Close relation individual (CRI) questions from the epilepsy survey in Finnish

Note: The patient questionnaire asked first if the patient has an epilepsy diagnosis and if he or she  
has visited a clinician during the past two years. Patient questions did not include questions 3–5 listed 
below. Patient ques-tions had similar answering options as the CRI questions below, but the question 
orientation was changed from “hän” (he/she) to “sinä” (you).

1. Onko läheiselläsi diagnosoitu epilepsia?

n n Kyllä
n n Ei

Epilepsiaa sairastavasta läheisestäsi käytetään muotoilua ”hän”.

2. Onko hän käynyt lääkärin vastaanotolla epilepsian vuoksi  
 viimeisen kahden vuoden aikana?

n n Kyllä
n n Ei
n n En tiedä

3. Suhteesi häneen?

n n Avio- tai avopuoliso
n n Lapsi
n n Vanhempi
n n Sisarus
n n Muu sukulainen
n n Ystävä

4. Asutko samassa taloudessa hänen kanssaan?

n n Kyllä
n n En

5. Kuinka hyvin tiedät hänen epilepsiaansa ja terveyteensä liittyvät asiat?

n n Erittäin hyvin
n n Jokseenkin hyvin
n n Jokseenkin huonosti
n n Erittäin huonosti

6. Minä vuonna hän on syntynyt?

Vuonna

7. Hän on

n n Mies
n n Nainen
n n En halua kertoa

8. Onko hänellä diagnosoitu epilepsian lisäksi jokin seuraavista pitkäaikaissairauksista?   
 Valitse kaikki sopivat.

n n Kohonnut verenpaine
n n Dyslipidemia (suurentuneet kolesteroliarvot)
n n Sepelvaltimotauti
n n Sydämen vajaatoiminta
n n Aivohalvaus (tukos tai vuoto)
n n Muu sydän- ja verisuonitauti
n n Astma
n n Keuhkoahtaumatauti (COPD)
n n Muu keuhkosairaus
n n Haittaava allergia
n n Diabetes
n n Harmaakaihi (katarakta)
n n Glaukooma (silmänpainetauti)
n n Silmänpohjan rappeuma
n n Syöpä
n n Onnettomuuden aiheuttama haitta
n n Inkontinenssi (virtsankarkailu)
n n Heikentynyt kuulo
n n Korvien soiminen (tinnitus)
n n Migreeni
n n Parkinsonin tauti
n n Muu neurologinen sairaus
n n Masennus (depressio)
n n Ahdistuneisuushäiriö
n n Mania (maanisuus)
n n Psykoosi
n n Alkoholismi
n n Muu mielenterveyden ongelma
n n Lonkan tai polven nivelkuluma
n n Selkärangan ongelma, kuten kuluma
n n Niskan ongelma, kuten kuluma
n n Muu nivelkuluma
n n Osteoporoosi
n n Nivelreuma
n n Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus
n n Tulehduksellinen suolistosairaus
n n Muu ruoansulatuskanavan sairaus
n n Psoriaasi
n n Muu ihosairaus
n n Jokin muu pitkäaikaissairaus
n n Ei mitään edellä mainituista
n n En tiedä
n n En halua kertoa

9. Minä vuonna hänellä todettiin epilepsia? Mikäli et tiedä, jätä tyhjäksi.

Vuonna
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10. Ketkä osallistuvat hänen epilepsiansa lääkehoitoon? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

n n Neurologian erikoislääkäri
n n Neurologiaan erikoistuva lääkäri
n n Perusterveydenhuollon lääkäri
n n Työterveyslääkäri
n n Ei kukaan edellä mainituista
n n En tiedä

11. Kuinka kuvailisit yleisesti hänen epilepsiaansa?

n n On kohtaukseton tai kohtaukset ovat hyvin hallinnassa; pystyy
      toimimaan hyvin opinnoissa tai töissä.
n n Kohtaukset ovat enimmäkseen hallinnassa; pystyy toimimaan kohtalaisen hyvin  
      opinnoissa tai töissä useimpina päivinä.
n n Kohtaukset eivät ole hallinnassa ja ne rajoittavat työssäkäyntiä tai opiskelua merkittävästi.
n n En tiedä.

12. Onko hänellä ollut resepti yhdelle tai useammalle säännöllisesti käytettävälle  
 epilepsialääkkeelle viimeisen kahden vuoden aikana?

n n Kyllä
n n Ei
n n En tiedä

13. Kuinka monta säännöllisesti otettavaa reseptilääkettä hänelle on määrätty  
 tällä hetkellä hänen epilepsiansa hoitoon?

n n Ei yhtään säännöllisesti otettavaa lääkettä
n n Yksi säännöllisesti otettava lääke
n n Kaksi säännöllisesti otettavaa lääkettä
n n Kolme säännöllisesti otettavaa lääkettä
n n Neljä säännöllisesti otettavaa lääkettä tai enemmän
n n En tiedä

14. Kuinka suuren osan hänen epilepsiansa hoitoon määrätyistä säännöllisesti otettavista  
  reseptilääkkeistä hän on ottanut viimeisen seitsemän päivän (yhden viikon) aikana?

n n Kaikki
n n Suurimman osan
n n Noin puolet
n n Alle puolet
n n Ei yhtään
n n En tiedä

15. Miksi hän ei ole ottanut kaikkia säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä, jotka  
 hänelle on määrätty ottamaan epilepsiansa hoitoon? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

n n Haittavaikutukset häiritsevät elämää
n n Kustannuksien takia
n n Ei ole varma, että lääkitys todella toimii
n n Unohti ottaa lääkkeet
n n Uskoo, että pienempikin lääkeannos voi hallita kohtauksia
n n Lääkkeet loppuivat
n n Epilepsia häiritsee opiskelua tai työssäoloa lääkityksestä huolimatta
n n Ei koe tarvetta säännölliselle lääkitykselle
n n Muu syy
n n En tiedä

16. Onko hänellä ollut resepti yhdelle tai useammalle tarvittaessa otettavalle  
  epilepsialääkkeelle viimeisen kahden vuoden aikana?

n n Kyllä
n n Ei
n n En tiedä

17. Kuinka monta tarvittaessa otettavaa reseptilääkettä hänelle on määrätty tällä  
 hetkellä hänen epilepsiansa hoitoon?

n n Ei yhtään tarvittaessa otettavaa lääkettä
n n Yksi tarvittaessa otettava lääke
n n Kaksi tarvittaessa otettavaa lääkettä
n n Kolme tarvittaessa otettavaa lääkettä
n n Neljä tarvittaessa otettavaa lääkettä tai enemmän
n n En tiedä

18. Kuinka usein hän käyttää hänen epilepsiansa hoitoon määrättyjä tarvittaessa  
  otettavia reseptilääkkeitä tällä hetkellä?

n n Useamman kerran päivässä
n n Päivittäin
n n Muutaman kerran viikossa
n n Viikoittain
n n Muutaman kerran kuukaudessa
n n Kuukausittain
n n Muutaman kerran vuodessa
n n Kerran vuodessa
n n Harvemmin
n n Ei koskaan
n n En tiedä
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19. Kuinka paljon koet hänen olevan mukana hänen epilepsiansa  
  lääkehoitoa koskevissa päätöksissä?

n n Häntä hoitava lääkäri tekee kaikki lääkehoitoon liittyvät päätökset.
n n Hänellä on yleinen käsitys lääkehoitovaihtoehdoista ja on osallisena joissakin häntä  
       koskevissa päätöksissä.
n n Hän ymmärtää lääkehoitovaihtoehdot ja niiden vaikutukset, osallistuu päätöksiin.
n n En tiedä.

20. Kuinka paljon hän haluaa olla mukana hänen epilepsiansa  
  lääkehoitoa koskevissa päätöksissä?

n n Haluaa, että häntä hoitava lääkäri tekee tarvittavat lääkehoitopäätökset.
n n Haluaa yleisen käsityksen lääkehoitovaihtoehdoista, jotta voi olla mukana päätöksissä.
n n Haluaa ymmärtää lääkehoitovaihtoehdot ja niiden mahdolliset vaikutukset, jotta voi osallistua 
n n kaikkiin päätöksiin.
n n En tiedä.

21. Kuinka tyytyväinen hän on tällä hetkellä hänen epilepsiansa lääkehoitoon?

n n Erittäin tyytyväinen
n n Jokseenkin tyytyväinen
n n Jokseenkin tyytymätön
n n Erittäin tyytymätön
n n En tiedä

22. Kuinka tyytyväinen hän on hänen epilepsiaansa hoitavaan lääkäriin?

n n Erittäin tyytyväinen
n n Jokseenkin tyytyväinen
n n Jokseenkin tyytymätön
n n Erittäin tyytymätön
n n En tiedä

23. Onko hänellä jatkuva hoitosuhde hänen epilepsiaansa hoitavaan lääkäriin?

n n Kyllä, tapaa aina saman lääkärin käydessään vastaanotolla
n n Kyllä, tapaa yleensä saman lääkärin käydessään vastaanotolla
n n Ei, tapaa yleensä eri lääkärin käydessään vastaanotolla
n n Ei, tapaa aina eri lääkärin käydessään vastaanotolla
n n En tiedä

24. Kuinka hyvä asia jatkuva hoitosuhde epilepsiaa hoitavan lääkärin  
  kanssa hänen mielestään on?

n n Erittäin hyvä
n n Jokseenkin hyvä
n n Jokseenkin huono
n n Erittäin huono
n n En tiedä

25. Kuinka tärkeitä hänelle ovat seuraavat tavoitteet hänen epilepsiansa lääkehoidossa?
Vastausvaihtoehdot:  
1 Ei lainkaan tärkeää
2 Ei kovin tärkeää
3 Jokseenkin tärkeää
4 Erittäin tärkeää
5 En tiedä.

n n Kohtausten määrän vähentäminen
n n Kohtausten voimakkuuden lievittäminen
n n Tehokkaan annoksen saavuttamiseen kuluvan ajan lyhentäminen lääkehoitoa aloitettaessa 
n n Epilepsialääkkeiden vaihtamisen minimointi haittavaikutusten vuoksi
n n Hyvän hoitovasteen saavuttaminen ja siitä johtuva vähentynyt lääkkeiden vaihdon tarve 
n n Nykyisen lääkehoidon haittavaikutusten vähentäminen
n n Päivittäisen toimintakyvyn säilyminen ilman, että lääkehoito häiritsee toimintakykyä
n n Masennuksen välttäminen lääkkeestä johtuvana haittavaikutuksena
n n Ahdistuksen, mukaan lukien pelko, hermostuneisuus tai huoli, välttäminen  
      lääkkeestä johtuvana haittavaikutuksena 
n n Käytökseen liittyvien haittavaikutusten, kuten ärtyneisyyden ja aggressiivisuuden,  
      välttäminen lääkkeestä johtuvana haittavaikutuksena
n n Keskittymiskyvyn ja muistin heikentymisen välttäminen lääkkeestä johtuvana  
      haittavaikutuksena
n n Verikokeiden ottamisen välttäminen
n n Osallistuminen opiskelu- tai työelämään
n n Kotitöiden onnistuminen

26. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön hän on tällä hetkellä hänen epilepsiansa 
  lääkehoitoon seuraavien asioiden suhteen?
Vastausvaihtoehdot: 
1 Erittäin tyytymätön
2 Jokseenkin tyytymätön
3 Jokseenkin tyytyväinen
4 Erittäin tyytyväinen
5 En tiedä.

n n Kohtausten määrän vähentäminen
n n Kohtausten voimakkuuden lievittäminen
n n Tehokkaan annoksen saavuttamiseen kuluvan ajan lyhentäminen lääkehoitoa aloitettaessa 
n n Epilepsialääkkeiden vaihtamisen minimointi haittavaikutusten vuoksi
n n Hyvän hoitovasteen saavuttaminen ja siitä johtuva vähentynyt lääkkeiden vaihdon tarve 
n n Nykyisen lääkehoidon haittavaikutusten vähentäminen
n n Päivittäisen toimintakyvyn säilyminen ilman, että lääkehoito häiritsee toimintakykyä 
n n Masennuksen välttäminen lääkkeestä johtuvana haittavaikutuksena
n n Ahdistuksen, mukaan lukien pelko, hermostuneisuus tai huoli, välttäminen lääkkeestä 
      johtuvana haittavaikutuksena 
n n Käytökseen liittyvien haittavaikutusten, kuten ärtyneisyyden ja aggressiivisuuden,  
      välttäminen lääkkeestä johtuvana haittavaikutuksena
n n Keskittymiskyvyn ja muistin heikentymisen välttäminen lääkkeestä johtuvana  
      haittavaikutuksena
n n Verikokeiden ottamisen välttäminen
n n Osallistuminen opiskelu- tai työelämään
n n Kotitöiden onnistuminen
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27. Onko lääkäri maininnut, että hänen on vain opittava elämään epilepsialääkkeiden  
  haittavaikutusten kanssa?

n n Kyllä
n n Ei
n n En tiedä

28. Jos hänen lääkärinsä ehdottaisi epilepsialääkitykseen muutosta, kuinka halukas  
  hän olisi muuttamaan lääkitystä?

n n Erittäin halukas
n n Jokseenkin halukas
n n Ei kovin halukas
n n Ei lainkaan halukas
n n En tiedä

29. Onko hän kokenut seuraavia hänen epilepsiansa lääkehoitoon mahdollisesti liittyviä  
  haittavaikutuksia kahden viime vuoden aikana? Valitse kaikki ne, joita tiedät  
  hänen kokeneen.

n n Painonnousu tai -lasku
n n Käsien ja jalkojen kihelmöinti
n n Pahoinvointi
n n Ihottuma
n n Päänsärky
n n Keskittymisvaikeudet
n n Huono muisti tai vaikeus muistaa sanoja
n n Ahdistuneisuus tai muut siihen liittyvät mielialan muutokset mukaan lukien pelko,  
      hermostuneisuus tai huoli
n n Masennus
n n Väsymys
n n Unihäiriöt
n n Huimaus
n n Näkökyvyn muutokset
n n Hiustenlähtö
n n Lisääntymisterveyden tai seksuaalitoimintojen ongelmat
n n Kasvojen tai ulkonäön muutokset
n n Luuston terveyden ongelma
n n Käyttäytymiseen liittyvät häiriöt, kuten aggressiivisuus ja ärtyneisyys
n n Jokin muu haittavaikutus
n n Ei ole kokenut haittavaikutuksia
n n En tiedä

30. Mitä seuraavista hänen epilepsiansa lääkehoitoon mahdollisesti liittyvistä  
  haittavaikutuksista hän kokee tällä hetkellä? Valitse kaikki ne, joita tiedät  
  hänen kokevan.

n n Painonnousu tai -lasku
n n Käsien ja jalkojen kihelmöinti
n n Pahoinvointi
n n Ihottuma
n n Päänsärky
n n Keskittymisvaikeudet
n n Huono muisti tai vaikeus muistaa sanoja
n n Ahdistuneisuus tai muut siihen liittyvät mielialan muutokset mukaan lukien pelko,  
      hermostuneisuus tai huoli
n n Masennus
n n Väsymys
n n Unihäiriöt
n n Huimaus
n n Näkökyvyn muutokset
n n Hiustenlähtö
n n Lisääntymisterveyden tai seksuaalitoimintojen ongelmat
n n Kasvojen tai ulkonäön muutokset
n n Luuston terveyden ongelmat
n n Käyttäytymiseen liittyvät häiriöt, kuten aggressiivisuus ja ärtyneisyys
n n Jokin muu haittavaikutus
n n Ei koe tällä hetkellä haittavaikutuksia
n n En tiedä

31. Kuinka paljon edellä valitsemasi haittavaikutukset vaivaavat häntä tällä hetkellä?
Vastausvaihtoehdot:
1 Ei lainkaan
2 Ei kovin paljon
3 Jonkin verran
4 Erittäin paljon
5 En tiedä.

n n Painonnousu tai -lasku
n n Käsien ja jalkojen kihelmöinti
n n Pahoinvointi
n n Ihottuma
n n Päänsärky
n n Keskittymisvaikeudet
n n Huono muisti tai vaikeus muistaa sanoja
n n Ahdistuneisuus tai muut siihen liittyvät mielialan muutokset mukaan lukien pelko,  
      hermostuneisuus tai huoli
n n Masennus
n n Väsymys
n n Unihäiriöt
n n Huimaus
n n Näkökyvyn muutokset
n n Hiustenlähtö
n n Lisääntymisterveyden tai seksuaalitoimintojen ongelmat
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36. Onko hänelle joskus jouduttu vaihtamaan epilepsialääkettä haittavaikutusten vuoksi?

n n Kyllä
n n Ei
n n En tiedä

37. Kuinka paljon hänen epilepsiansa lääkehoidossa on huomioitu hänen  
  erityistarpeensa, elämäntapansa ja mieltymyksensä?

n n Erittäin paljon
n n Jonkin verran
n n Ei kovin paljon
n n Ei lainkaan
n n En tiedä

38. Kuinka usein hän keskustelee lääkärinsä kanssa seuraavista asioista?
Vastausvaihtoehdot: 
1 Ei koskaan
2 Harvoin
3 Joskus
4 Usein
5 Aina
6 Ei sovellu
7 En tiedä.

n n Tarpeesta muuttaa hänen epilepsiansa lääkehoitoa
n n Hänen kokonaisvaltaisesta terveydestään
n n Uusista tai erilaisista epilepsian lääkehoitovaihtoehdoista
n n Kuinka epilepsia vaikuttaa hänen päivittäiseen elämäänsä, mukaan lukien ihmissuhteet,  
      työelämä, urheilu, vapaa-aika, harrastukset jne.
n n Hänen psyykkisestä hyvinvoinnistaan
n n Epilepsian lääkitykseen liittyvistä haittavaikutuksista
n n Muusta hänen epilepsiansa hoitoon liittyvästä

39. Kumpi normaalisti nostaa esille edellä mainittuja asioita, hän vai hänen lääkärinsä?
Vastausvaihtoehdot: 
1 Hän
2 Lääkäri
3 He molemmat tasapuolisesti
4 En tiedä.

n n Tarve muuttaa hänen epilepsiansa lääkehoitoa
n n Hänen kokonaisvaltainen terveytensä
n n Uudet tai erilaiset epilepsian lääkehoitovaihtoehdot
n n Epilepsian vaikutus hänen päivittäiseen elämäänsä, mukaan lukien ihmissuhteet,  
      työelämä, urheilu, vapaa-aika, harrastukset jne.
n n Hänen psyykkinen hyvinvointinsa
n n Epilepsian lääkitykseen liittyvät haittavaikutukset
n n Muu hänen epilepsiansa hoitoon liittyvä 

n n Kasvojen tai ulkonäön muutokset
n n Luuston terveyden ongelmat
n n Käyttäytymiseen liittyvät häiriöt, kuten aggressiivisuus ja ärtyneisyys
n n Jokin muu haittavaikutus

32. Kuinka paljon epilepsialääkkeistä mahdollisesti johtuvat haittavaikutukset  
  vaikuttavat hänen seuraaviin elämänalueisiinsa?
Vastausvaihtoehdot: 
1 Ei ollenkaan
2 Ei kovin paljon
3 Jonkin verran
4 Erittäin paljon
5 Ei sovellu
6 En tiedä.

n n Perhe- ja ystävyyssuhteet 
n n Työ (työn tekeminen, työnhaku tai työpaikan säilyttäminen)
n n Tunnetila
n n Ajokyky
n n Opiskelu
n n Uni
n n Vapaa-ajan toiminta ja urheilu
n n Osallistuminen julkisiin tapahtumiin
n n Yleinen elämänlaatu

33. Millaista hänen epilepsiansa lääkehoito on?

n n Lääkehoito keskittyy ainoastaan kohtausten hallintaan.
n n Lääkehoito keskittyy suurimmalta osalta kohtausten hallintaan.
n n Lääkehoito keskittyy tasapuolisesti kohtausten hallintaan ja haittavaikutusten  
      välttämiseen tai vähentämiseen.
n n Lääkehoito keskittyy suurimmalta osalta haittavaikutuksien välttämiseen tai vähentämiseen.
n n Lääkehoito keskittyy ainoastaan haittavaikutuksien välttämiseen tai vähentämiseen.
n n En tiedä.

34. Mitä hän kaipaisi epilepsiansa lääkehoitoon?

n n Parempaa kohtausten hallintaa
n n Vähemmän haittavaikutuksia
n n Sekä parempaa kohtausten hallintaa että vähemmän haittavaikutuksia
n n Ei näe lääkehoidossa parantamisen varaa 
n n En tiedä

35. Onko hän koskaan lopettanut epilepsiansa lääkehoitoa, koska se häiritsi  
  hänen päivittäisiä toimintojaan, jotka ovat tärkeitä hänelle?

n n Kyllä
n n Ei
n n En tiedä
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44. Kuinka usein hän etsii tietoa epilepsiasta ja/tai erilaisista käytettävissä  
  olevista lääkehoitovaihtoehdoista?

n n Viikoittain
n n Kuukausittain
n n Harvemmin
n n Ei koskaan
n n En tiedä

45. Tuntuuko hänestä, että hän tietää riittävästi epilepsiasta ja käytettävissä olevista  
  lääkehoitovaihtoehdoista vai haluaisiko hän, että hän tietäisi enemmän?

n n Hänellä on tarvittavat tiedot
n n Hän toivoo, että hän tietäisi enemmän
n n En tiedä

46. Mitkä ovat hänen tärkeimmät tiedonlähteensä epilepsian lääkehoitovaihtoehtoihin  
  liittyen? Valitse enintään viisi.

n n Neurologian erikoislääkäri
n n Neurologiaan erikoistuva lääkäri
n n Perusterveydenhuollon lääkäri
n n Työterveyslääkäri
n n Muu lääkäri
n n Muu terveydenhuoltohenkilöstö (sairaanhoitaja tms.)
n n Apteekin henkilökunta
n n Epilepsiaa käsittelevät internetsivustot tai blogit
n n Lääkeyhtiöiden internetsivustot
n n Epilepsialiitto ja epilepsiayhdistykset
n n Epilepsiaa käsittelevät uutiskirjeet tai aikakauslehdet
n n Yleiset aikakauslehdet
n n Sanomalehdet
n n Epilepsian tukiryhmät
n n Televisio
n n Perhe tai ystävät
n n Ei mikään edellä mainituista
n n En tiedä

40. Kuinka paljon hän on samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Vastausvaihtoehdot:
1 Täysin eri mieltä
2 Jokseenkin eri mieltä
3 Jokseenkin samaa mieltä
4 Täysin samaa mieltä
5 Ei koske häntä
6 En tiedä.

n n Epilepsian lääkehoitoon ei ole paljon vaihtoehtoja
n n Hänen on vain opittava elämään epilepsian lääkehoidon haittavaikutusten kanssa 
n n Hän on välillä haluton puhumaan lääkärin kanssa kokemistaan epilepsialääkkeiden  
      haittavaikutuksista
n n Hän kokee, että hän hallitsee hänen epilepsiansa hoitoa

41. Valitse korkeintaan kolme yleisintä epilepsian lääkehoidon aloittamisen estettä,  
 joista hän on keskustellut tai haluaisi keskustella lääkärinsä kanssa.

n n Hinta
n n Pitkä aloitusvaihe
n n Kela-korvattavuuden puuttuminen
n n Tiedon vähäisyys
n n Vähäinen käyttökokemus
n n Vähäinen teho
n n Haittavaikutukset
n n Turvallisuus
n n Hänen asenteensa epilepsian lääkehoitoa kohtaan
n n Muu este
n n Ei ole kokenut estettä epilepsialääkehoidolle
n n En tiedä

42. Kuinka paljon hän tietää epilepsiasta sairautena?

n n Erittäin paljon
n n Jonkin verran
n n Ei lainkaan
n n En tiedä

43. Kuinka paljon hän tietää saatavilla olevista epilepsian lääkehoidoista?

n n Erittäin paljon
n n Jonkin verran
n n Ei lainkaan
n n En tiedä
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Appendix 2. Associations between medication satisfaction and its potential predictors
First, potential predictor variables’ associations with the outcome (very satisfied with ASM or not) 
were ex-plored univariately with the common chi2 or Spearman test and their impact was screened. 
The impact on the probability of not being very satisfied and the p-value were reported (List 1). 
P-value thresholds for exploration were: 0.100 indicative and 0.050 statistically significant. Variables with 
less than 300 valid answers were excluded for robustness.

List 1. The following were univariately associated with not being very satisfied with ASM 
(impact on the probability, p-value): 

• CRI responder (18%, p<0.001)
• Age (11% younger, p=0.033)
• No hypertension comorbidity (10%, p=0.058)
• No physician specialising in neurology (12%, p=0.015)
• No primary or occupational health physician (9%, p=0.071)
• Not very satisfied with the physician (39%, p<0.001)
• Number of continuous medications (17% per medication, p<0.001)
• Seizures not well controlled (27%, p<0.001)
• Number of AEs during the last two years (22% per AE, p<0.001)
• Has a general understanding; takes part in some medication decisions 
 (vs. full understanding; takes part: 13%, p=0.028)
• Wants to participate in decision-making (19%, p<0.001)
• Was told by the physician that he or she needs to learn to live with AEs (28%, p<0.001)
• Better control of seizures or AEs needed (41%, p<0.001)
• Individual needs, lifestyle, and preferences not considered very much (15%, p=0.006)
• Willing to change medication (30%, p<0.001)
• Obstacles for medication initiation that the patient has or would like to discuss with 
 the physician (24%, p<0.001)
• Searches for information related to epilepsy or its medication (22%, p<0.001)
• Wishes for more information related to epilepsy or its medication (24%, p<0.001).

List 2. The following variables were not univariately associated with the outcome: 

• Setting for survey delivery (SMS to loyalty program patients or paper forms with a link to the 
 survey deliv-ered by the community pharmacy, p=0.365)
• Gender (p=0.552)
• Time from epilepsy diagnosis (p=0.173)
• Another comorbidity than hypertension
• Specialist in neurology (p=0.215)
• Adherence (less than 100%, p=0.990)
• Treating physician makes all decisions (p=0.981)
• Medication focuses on seizure control, AE control, or both (p=0.438)
• Had stopped medication because of its disturbing effects on important daily 
 activities (p=0.239)
• Medication changed due to AEs (p=0.140)
• Lack of information regarding epilepsy (p=0.609)
• Lack of information regarding epilepsy medications (p=0.992)
• Specific sources of information or their amount (p=0.153).

Second, a full logistic regression (logit) model predicting the outcome (very satisfied or not with 
the ASM) was built using the variables in the list 1 (Table A1).

Third, a parsimonious logit model was established based on hierarchical iterative backwise 
elimination of insignificant predictors. The elimination was done until the model’s performance 
started to deteriorate, which resulted in the highest possible number of observations conditional 
on the predictors while improving the information criteria and keeping the predictive 
performance high (actually, the predictive performance of the parsimonious model can be up to 
5 percentage points [i.e., 14 patients] higher compared to the full model in terms of the bigger 
population used in the parsimonious model). (Table A1)

55% of the responders in the logit models were less than very satisfied with the ASM, which 
indicated higher censoring in the data among those reporting very satisfied with the ASM. 
The parsimonious logit model was balanced and had an acceptable predictive accuracy of 
approximately 80% with approximately 30% value gained from modelling and high area under 
the curve value. (Table A1, Figures A1-A2)
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Figure A1. Area under the curve for full (left side) and parsimonious (right side) logit models.

Figure A2. Sensitivity and specificity for full (left side) and parsimonious (right side) logit models.
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Table A1. Full and parsimonious logistic regression (logit) 
models predicting the outcome (less than very satisfied with the medication).

Model

Parameter

Close relation individual (CRI) responder

Age, in years

Hypertension comorbidity

Physician specialising in neurology

Primary or occupational health physician

Not very satisfied with the physician

Continuous medications, number

Seizures not well controlled

Number of AEs during the last two years

Understands medication options;
takes part in decisions

- Has a general understanding; 
takes part in some medication decisions

- Treating physician makes all decisions

Does not want to participate in 
decision-making

Was told by the physician that they need to learn to live with AEs

Better control of seizures or AEs needed

Individual needs, lifestyle, and 
preferences considered very much

Willing to change medication

No obstacles for medication initiation 
that the patient has or would like to 
discuss with the physician

Does not search for information related
to epilepsy or its medication

Wishes for more information related to 
epilepsy or its medication

Model's performance
Estimation

Model's performance
Fit

Prediction
Outcome (%)

Value of modelling
Outcome (%)

                                         Full logit (n = 256)

OR SE p-value

1.177 1.512 0.899

0.974 0.011 0.015*

0.950 0.445 0.913

0.830 0.343 0.652

0.661 0.271 0.315

4.771 1.792 0.000***

0.857 0.166 0.424

3.102 1.308 0.007**

0.905 0.052 0.085

1.000  

0.531 0.219 0.125

1.789 1.609 0.331

0.364 0.225 0.103

1.942 0.649 0.047*

3.099 1.170 0.003**

0.445 0.193 0.062

2.702 1.009 0.008**

0.818 0.301 0.584

0.452 0.205 0.081

1.472 0.543 0.295

Wald chi2 LL p-value
61.46 -121.43 0.000***

LL AIC BIC
-121.43 280.86 348.22

Sensitivity Specificity Correct
78.26 82.27 80.47^

AUC Default Increment
85.54 55.08 30.46^^

                             Parsimonious logit (n = 278)

OR SE p-value

0.968 0.009 0.000***
  

  
  
4.560 1.520 0.000***

0.789 0.138 0.175

2.601 0.998 0.013*
  

1.000  

0.474 0.166 0.034*

1.925 1.016 0.215

0.341 0.199 0.065

2.105 0.657 0.017*

2.567 0.854 0.005**

0.456 0.174 0.040*

3.321 1.147 0.001***
  

0.404 0.179 0.041*
  

Wald chi2 LL p-value
65.43 -134.42 0.000***

LL AIC BIC
-134.42 292.85 336.38

Sensitivity Specificity Correct
79.20 79.08 79.14

AUC Default Increment
84.77 55.04 29.73

OR = odds ratio (relative odds of the occurrence of 
not very satisfied with medication, given exposure to 
the parameter); 
SE = standard error; 
AE = adverse event; 
LL = log likelihood; 
AIC = Akaike information criteria; 
BIC = Bayesian information criteria; 
AUC = area under the curve. 
* p<0.050. 
** p<0.010. 
*** p<0.001. 
^ Of note, with the N of the parsimonious model 
(278), the correct predictions of the full model are 
74.10% due to lack of data, and ^^ the increment 
decreases to 24.09%. Consequently, the correct 
predictions of the parsimonious model can be 
5 percentage points (14 patients) higher in 
comparison to the full model.
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Tiivistelmä

Johdanto: Julkisen terveydenhuollon käyttämät lääkkeet ja niihin rinnastettavat valmisteet on 
kilpailutettava hankintalain (1397/2016) mukaisesti. Sairaaloiden lääkekilpailutus on laaja ja 
haastava prosessi, ja lisäksi julkisen kilpailutuksen ulkopuolisten luottamuksellisten sopimus-
ten määrät ovat lisääntyneet. Tarjottavien lääkkeiden määrä on vähentynyt ja lääkkeiden saata-
vuushäiriöt lisääntyneet. Selvitimme lääkehankintoihin liittyviä haasteita sairaala-apteekkien 
ja lääketeollisuuden näkökulmista.

Aineisto ja menetelmät: Haastattelimme sairaala-apteekkien lääkehankinnoista vastaavia ja lää-
keteollisuuden lääketarjouksista vastaavia henkilöitä sekä lääketeollisuuden yhdistysten edusta-
jia. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina syyskuun 2020 ja toukokuun 2021 
välisenä aikana. Haastattelurunko sisälsi viisi teemaa, joiden alla oli apukysymyksiä. Kysymyk-
set olivat suurelta osin avoimia jättäen haastateltavalle vapauden tuoda esiin omia kokemuksi-
aan ja näkemyksiään aiheesta. Aineisto litteroitiin ja käsiteltiin aineistolähtöisellä sisällönana-
lyysimenetelmällä.

Tulokset: Yhtenäiset toimintatavat liittyen lääkkeiden käyttöönottoon ja sopimuskauden kate-
korvauskäytäntöihin puuttuvat sairaala-apteekeilta. Kaikkien lääkkeiden samanaikainen kil-
pailuttaminen ei tuo sitä hyötyä, joka kilpailuttamisella olisi saavutettavissa. Hinnan painoarvo 
lääkekilpailutuksessa on tällä hetkellä suuri ja katekorvaukset ovat korkeat, mikä saattaa lääke-
teollisuuden mukaan johtaa kilpailutuksesta ulkopuolelle jäävien lääkkeiden määrän lisäänty-
miseen ja markkinoiden kaventuessa myös saatavuusongelmiin. 

Johtopäätökset: Tulevaisuudessa tarvitaan tiiviimpää ja laajempaa monialaista yhteistyötä hyvin-
vointialueilla merkittävämpien säästöjen saavuttamiseksi lääkehankinnoissa esimerkiksi resur-
soimalla tehokkaampaan kilpailuttamiseen. Lisäksi olisi tarpeellista sopia kansallisella tasolla 
yhtenäisistä toimintatavoista ja huomioida myös nykyistä laajemmin hoidon maksimikustan-
nukset. Lääkehankintojen pilkkominen pienempiin osiin mahdollistaisi tarkempien valintakri-
teerien määrittelyn, terapeuttisen substituution huomioimisen sekä resurssien kohdentamisen 
kalliisiin ja sairaaloille strategisesti merkittäviin lääkkeisiin.

Avainsanat: sairaalalääkkeet, lääkekilpailutus, julkinen hankinta, lääkekustannukset, 
haastattelu, lääkehankinnat 
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Tutkimuksen toteutus
Kutsut haastattelututkimukseen saatekir-
jeineen lähetettiin syyskuussa 2020 sähkö-
postitse sairaala-apteekkareille sekä lää-
keteollisuusyritysten Suomessa sijaitsevien 
yksiköiden johtohenkilöille. Kutsun saaneita 
ohjeistettiin välittämään kutsua tarvittaessa 
eteenpäin organisaatiossa lääkekilpailutuk-
sista vastaaville henkilöille. Uusintakutsut 
haastatteluun lähetettiin sähköpostitse noin 
2–4 viikon kuluttua ensimmäisistä kutsuista. 
Haastattelujen määrä katsottiin riittäväksi, 
kun sairaala-apteekeista saatiin vähintään 
yksi haastateltava jokaiselta viideltä ERVA-
alueelta. Lääketeollisuuden pienen vastaaja-
määrän takia kutsut lähetettiin keväällä 2021 
myös lääketeollisuuden yhdistysten edusta-
jille. Lääketeollisuuden yhdistykset edustavat 
jäsenyrityksiä ja osallistuvat julkiseen keskus-
teluun muun muassa lääkehankinnoista. 

Haastattelurunko (Taulukko 1) koostui vii-
destä teemasta ja niihin liittyvistä apukysy-
myksistä. Kysymykset olivat suurelta osin 
avoimia jättäen haastateltavalle vapauden 
tuoda esiin omia kokemuksiaan ja näkemyksi-
ään aiheesta. Teemat muodostettiin kysymällä 
mielipiteitä sähköpostitse sairaala-apteek-
kien lääkehankinnoista vastaavilta henkilöiltä 
ja kirjoittajien asiantuntemuksen perusteella. 
Haastattelurunko pilotoitiin ennen varsinai-
sia haastatteluja (1 keskussairaalan sairaala-
apteekki ja 1 keskisuuri lääkeyritys) ja pilotti-
haastattelut sisällytettiin tutkimusaineistoon. 
Pilottien perusteella haastattelurunkoon lisät-
tiin apukysymykset suorahankintasopimuk-
sista, hintatietojen salaamisesta ja lakiasian-
tuntijapalveluista. Haastattelurunko lähetet-
tiin haastateltaville tutustuttavaksi 1–2 viikkoa 
ennen haastattelua.

Haastattelukutsuihin vastasi seitsemän 
(7/10) sairaala-apteekkia ja viisi (5/12) lääke-
teollisuuden edustajaa. Tuloksissa n-lukuihin 
on laskettu mukaan pilotit; lääketeollisuu-
den osalta lääkeyritysten ja lääkeyhdistysten 
vastaukset on yhdistetty anonyymiyden tur-
vaamiseksi. Haastattelut toteutettiin Skype- 
ja Teams-yhteyksillä yksilöhaastatteluina, 
kahdesta sairaala-apteekista haastatteluihin 
osallistui kaksi henkilöä. Sairaala-apteekeista 
haastateltavina olivat sairaala-apteekkari ja/
tai lääkehankinnoista vastaava proviisori. 

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen 
toimikunnan ohjeiden mukaan tutkimus ei 
edellyttänyt eettistä ennakkoarviointia (Itä-
Suomen yliopisto 2020). Haastateltavia infor-
moitiin tutkimuksesta sekä sen vapaaehtoisuu-
desta ja anonyymiydestä kutsun mukana lähe-
tetyllä saatekirjeellä. Haastateltaville kerrottiin 
myös, että he voivat halutessaan jättää vastaa-
matta osaan kysymyksistä. Haastateltavat toi-
mittivat kirjallisen suostumuksensa tutkimuk-
seen osallistumisesta sähköpostitse. Haastatte-
lut kestivät keskimäärin 55 (41–70) minuuttia 
ja ne tallennettiin haastateltavien suostumuk-
sella. Kirjoittajista yksi toteutti ja analysoi sai-
raala-apteekkien (MK), ja yksi lääketeolli-
suuden (KL) haastattelut. Lääketeollisuuden 
haastateltavat ilmoittivat, että heidän suoria 
lainauksiaan ei tulisi käyttää julkaisussa. Tal-
lennetut haastattelut litteroitiin myöhemmin 
tekstiksi sana sanalta. Litteroitu aineisto käsi-
teltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysime-
netelmällä (Tuomi ja Sarajärvi 2018). Litteroitu 
aineisto käytiin läpi ja vastaukset tiivistettiin 
helpommin luettavaan muotoon. Seuraavaksi 
tiivistetty aineisto luokiteteltiin Word-ohjel-
malla haastattelurungon teemat, apukysymyk-
set sekä haastatteluissa esiin nousseet näkö-
kulmat huomioi den. Tästä aineistosta poimit-
tiin mukaan tutkimuksen kannalta kiinnosta-
vat asiat. Aineisto järjesteltiin esille tulleiden 
vastausten perusteella kokonaisuuksiksi ja tee-
moiksi sairaala-apteekin ja lääketeollisuuden 
vastaukset huomioiden.

Tulokset
Sairaala-apteekkien (n = 6) näkökulmasta kat-
sottuna nykyinen hankintalaki ei ole optimaa-
linen lääkekilpailutukseen. Myös tarjouspyyn-
nön laatiminen koetaan suurena haasteena 
(n = 7) ja juridiikan nähdään tulleen vahvasti 
mukaan kilpailutukseen. 

”Lääkevalinnat tehdään hoitokäytännöt 
edellä, eikä hankintalaki edellä. Jos tätä lakimie-
het rupeaa määrittelemään, että mikä on sairaa-
lassa se tarvittava lääke, niin se on lääkefirmoil-
lekin erittäin huono juttu. Lääkäri on Suomessa se 
ainoa henkilö, joka voi valita lääkehoidon.” (sai-
raala-apteekin haastateltava) 

Lääketeollisuudesta suurin osa osallistujista 
(n = 5) oli sitä mieltä, että hankintalaki sovel-

Johdanto
Vuonna 2020 sairaaloiden lääkemyynti Suo-
messa oli tukkumyyntihinnoin noin 885 M€, 
joka on 32 % lääkkeiden kokonaismyynnistä 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2021). Sairaaloissa käytettävien lääkkei-
den kilpailutuksilla saadut säästöt ovat olleet 
Suomessa vuosina 2012–2014 noin 94–99 M€/
vuosi (Siikanen 2019). Sairaaloissa käytettävien 
lääkkeiden keskimääräinen alennus lääketak-
san mukaisesta tukkumyyntihinnasta oli arvi-
olta 25–27 % (Siikanen 2019).

Lääkekilpailutuksessa muodostettavalla 
peruslääkevalikoimalla pyritään toteuttamaan 
rationaalista lääkehoitoa, jonka tavoitteena on 
varmistaa turvallinen, vaikuttava, taloudelli-
nen, laadukas ja yhdenvertainen lääkehoito 
(Hämeen-Anttila ym. 2018). Sote-uudistuksen 
valmistelutyössä tunnistettiin tekijöitä, joista 
johtuen lääkehoito ei ole aina rationaalista, ja 
siksi kustannusvaikuttavan lääkehoidon edis-
tämiseksi tarvitaan toimenpiteitä, kuten sai-
raalalääkkeiden hankintamenettelyn kehittä-
mistä (sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 

Julkisia hankintoja koskeva lainsää-
däntö uudistui vuonna 2007, minkä jälkeen 
useat kunnat tehostivat hankintayhteistyö-
tään (Oksanen 2010). Kilpailuttamisen kes-
kittämisellä suuriin hankintayksiköihin saa-
daan taloudellisia säästöjä (Asikainen 2018), 
joten sairaanhoitopiirit ovat muodostaneet 
lääkehankinnoissa hankintarenkaita erityis-
vastuu (ERVA) -alueittain. Sairaanhoitopiirit 
(20 kpl) muodostavat viisi ERVA-aluetta, joi-
den keskuksena oleva yliopistollisen sairaa-
lan sairaala-apteekki vastaa lääkehankinto-
jen kilpailutuksesta yhdessä hankintayksikön 
kanssa ja koordinoi yhteistyön ERVA-alueen 
muiden sairaala-apteekkien kanssa. Yhteis-
työn määrässä ja laadussa on havaittavissa 
alueellisia eroja ERVA-alueiden välillä (Havo 
2013). Taloudellisten säästöjen lisäksi yhteis-
työllä pyritään lisäämään sairaaloiden hankin-
taosaamista ja yhtenäistämään lääkehoitokäy-
täntöjä alueen sisällä. Lääkekilpailutuksen ja 
hankintaprosessin tarkoitus on hankintapää-
tösten perusteella muodostaa hankintayh-
teistyössä mukana oleville sairaaloille niiden 
omia tarpeita vastaava peruslääkevalikoima 
hankintakauden ajaksi. Hankintarenkaiden ja 
lääkeyhtiöiden välisten hankintasopimuskau-

sien pituus on lääkevalmisteryhmästä riippuen 
nykyisin 1–3 vuoden pituinen sisältäen mah-
dollisia optiovuosia. 

Varsinaisen kaikkia terapiaryhmiä koske-
van lääkekilpailutuksen lisäksi erillisinä kilpai-
lutuksina on kilpailutettu tiettyjen terapiaryh-
mien lääkkeitä kuten monoklonaaliset vasta-
aineet, pienimolekyyliset hepariinit, radiofar-
maseuttiset valmisteet ja lääkkeelliset kaasut. 
Lisäksi C-hepatiitti- ja HIV-lääkkeiden han-
kinta on toteutettu valtakunnallisena yhteis-
työnä. Hankintalain mukainen kilpailutus edel-
lyttää huolellisesti valmisteltua tarjouspyyntöä 
sekä tarjoajan kelpoisuuden, kilpailutettaville 
tuotteille asetettujen kriteerien ja sopimuseh-
tojen tarkkaa määrittämistä. Julkisen kilpailu-
tuksen lisäksi sairaanhoitopiirit tekevät kalliista 
uusista lääkkeistä luottamuksellisia riskinjako-
sopimuksia, joiden läpinäkyvyyden puute koe-
taan monissa Euroopan maissa ongelmallisena 
johtuen terveydenhuollon julkisesta rahoituk-
sesta (Ferrario ym. 2017).

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, 
minkälaisia haasteita sairaala-apteekit ja lää-
keteollisuus kohtaavat lääkekilpailutuksissa 
ja itse hankintakauden aikana, millaisia seu-
rauksia näillä haasteilla on ja millaisia ratkai-
suja olisi mahdollista tehdä lääkehankintojen 
kehittämiseksi. Näistä näkökulmista ei tieto-
jemme mukaan löydy aiempia suomalaisia jul-
kaistuja tutkimuksia. 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin syyskuun 2020 ja tou-
kokuun 2021 välisenä aikana. Menetelmäksi 
valittiin haastattelututkimus, koska aiheesta 
on vähän tutkittua tietoa ja se sopii menetel-
mäksi laadulliseen tutkimukseen, kun halutaan 
selvittää tutkittavien näkökulmia ja kokemuk-
sia aiheesta (Hirsjärvi ja Hurme 2008). 

Sairaala-apteekeista kutsuttiin tutkimuk-
seen kaikki erityisvastuualueiden (ERVA) han-
kintayksiköt (viisi yliopistosairaalan sairaala-
apteekkia) ja suurin keskussairaalan sairaala-
apteekki jokaiselta viideltä ERVA-alueelta. Lää-
keteollisuudesta kutsuttiin 12 suurinta toimijaa 
huomioiden Lääketietokeskuksen kaupallisen 
ohjelman Pharmarketin mukaiset euro- ja 
kappalemääräiset myynnit vuonna 2019 sekä 
lääketeollisuuden jäsenyritysten edustajat.
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tuu julkisiin hankintoihin ja että se on hyvä 
yleislaki, kun kilpailutetaan tiettyä tuotetta tai 
palvelua, jota tarjoaa useampi toimittaja. 

Sairaala-apteekeissa kilpailutukseen käy-
tettävissä olevat henkilöresurssit vaihtelevat, 
kilpailutusta ja lääkehankintoja hoitaa yhdestä 
viiteen henkilöä pääsääntöisesti oman työn 
ohella. Sairaala-apteekkien niukat resurssit 
tulevat esille myös lääketeollisuuden haastat-
teluissa. 

”Jos ajatellaan vaikka meidän kallein käytössä 
oleva lääkeaine, sen sopimuksen neuvottelu kesti 
mulla 4 kuukautta. Jos muut sairaanhoitopiirit 
käyttää sitä aikaa samalla tavalla…” (sairaala-
apteekin haastateltava)

Sairaala-apteekkien ja lääketeollisuuden 
näkemykset optimaalisesta hankintakauden 
pituudesta ovat melko yhteneväisiä. Lääkeai-
neryhmille, joissa markkinatilanne muuttuu, 
pidetään lyhyempää hankintakautta tarkoituk-
senmukaisempana, kun taas lääkkeissä, joissa 
geneerinen substituutio on laskenut hintoja, 
ei kilpailuttamisella saada enää säästöjä, eikä 
lyhyelle hankintakaudelle ole silloin perustetta 
(Taulukko 2). Viisi sairaala-apteekin ja kolme 
lääketeollisuuden haastateltavaa piti valta-
kunnallista keskitettyä kilpailutusta rajattuna 
tiettyihin kalliisiin valmisteisiin hyvänä asiana. 
Lääketeollisuudessa toivotaan lääkevalintoi-
hin pisteytystä ja muita kriteereitä hinnan kil-
pailutuksen sijaan, kun taas sairaala-aptee-
keissa muun kuin hinnan huomioiminen koe-
taan haastavana laajassa vertailuaineistossa 
(Taulukko 2).

Sairaala-apteekkien (n = 6) kokemusten 
mukaan kilpailutuksen ulkopuolelle jäävien 
lääkkeiden määrä on lisääntynyt. Haastatel-
luista suurin osa (n = 6) myöntää, että lääke-
kilpailutuksella aiheutetaan lääketeollisuu-
delle kannattavuusongelmia ja tuotepoistoja. 
Myös lääketeollisuudessa (n = 5) tunnistetaan 
tämä ongelma. Esimerkiksi mikrobi- ja virus-
lääkkeissä tarjoajien lukumäärä on vähen-
tynyt yhden lääketeollisuuden haastatellun 
mukaan. Muun muassa lääkekilpailutuksen 
mekanismeista ja velvoitevarastoinnista joh-
tuen valmisteita jätetään tarjoamatta sairaa-
loille (Taulukko 2). 

Lääkkeiden lisääntyneet saatavuushäi-
riöt tulevat esille kaikkien sairaala-apteekkien 
haastatteluissa (n = 8). Saatavuushäiriöistä joh-

tuvien, kaikille käyttäjille eri käyttötarkoituk-
siin sopivien korvaavien tuotteiden etsimiseen 
kuluu huomattavasti aikaa sekä sairaala-aptee-
kissa (n = 3) että lääketeollisuudessa (n = 3). 
Katekorvauskäytännöistä1 sairaala-apteekeilla 
ja lääketeollisuudella on toisistaan poikkeavat 
näkemykset (Taulukko 2).   

1Katekorvaus = Tarjouspyynnössä määri-
telty sakkomaksu ja korvaus asiakkaalle toi-
mituskatkosta aiheutuneista ylimääräisistä 
kustannuksista, jotka tarjoaja sitoutuu mak-
samaan sopimustuotteen saatavuushäiriön 
ajalta.                                

”Se mitä firmat usein selittää, että ne ei voi 
tarjota, kun on niin korkeat sakkosummat, niin se 
ei todellakaan koske kaikkia hankintarenkaita.” 
(sairaala-apteekin haastateltava)

Sopimushintojen salaaminen on lisään-
tynyt julkisessa kilpailutuksessa annetuissa 
lääketarjouksissa. Sairaala-apteekeissa oli 
haastatteluhetkellä eroja hintojen salaami-
sessa tietojärjestelmissä eri ERVA-alueilla ja 
ERVA-alueen sisälläkin (Taulukko 2). Lääke-
teollisuudessa hintatietojen julkisuutta tarjo-
uksissa kannattaa kolme haastateltavaa, osalle 
lääkeyrityksistä hintatietojen salaus kilpailu-
tilanteesta riippuen voi olla ehto kilpailutuk-
seen osallistumiselle Suomessa. Salaiset hin-
nat ovat myös kiinteä osa riskinjakosopimuk-
sia, mutta riskinjakosopimuksiin toivotaan 
läpinäkyvyyttä (Taulukko 2). Sairaala-aptee-
kit kokevat riskinjakosopimusten hintaneuvot-
telut haastavina ja taloudellisen hyödyn tällä 
hetkellä liian pienenä.

”Me ei olla riskinjakosopimuksissa sillä hin-
tatasolla, millä muualla Euroopassa ollaan. Lää-
keyritys ei tällä hetkellä riskiä hirveästi ota, vaan 
riski on sairaalassa.” (sairaala-apteekin haas-
tateltava)

Sairaala- ja avohoidon välinen rajapinta 
koetaan sairaala-apteekeissa (n = 8) tällä het-
kellä ongelmalliseksi. Tämä koskee etenkin 
niitä avohoidon lääkkeitä, jotka vaativat käyt-
töopastuksen ja aloituksen sairaalassa ja joilta 
puuttuu Kela-korvattavuus (Taulukko 2). Lää-
keteollisuuden (n = 5) mukaan kokonaistalou-
delliseen arviointiin pitäisi sisällyttää vertailu 
avoterveydenhuollon lääkkeen tukkumyynti-
hinnan ja sairaalan tarjoushinnan välillä sekä 
huomioida avohoidon korvattavuus. Lääke-
teollisuuden haastateltavat (n = 4) toteavat, 

Taulukko 1. Sairaala-apteekkien lääkehankinnoista vastaavien ja lääketeollisuuden lääketarjouksista 
vastaavien henkilöiden sekä lääketeollisuuden yhdistysten edustajia haastatteluissa käytetty 
lääkehankintoja koskeva haastattelurunko. 

Teemat

Hankintalain 
soveltuvuus 
lääkehankintoihin

Valmisteiden 
vertailu

Sopimuskauden 
haasteet

Julkisen 
kilpailutuksen 
ulkopuoliset 
kalliiden lääkkeiden 
luottamukselliset 
sopimukset

Sote-uudistuksen 
mahdolliset 
vaikutukset 
lääkehankintoihin

Apukysymykset

• Kilpailutuksesta ulkopuolelle jäävät lääkkeet ja näiden osuus  
 peruslääkevalikoimasta ja lääkekustannuksista.
• Vertailukriteerien soveltuvuus eri lääkkeille? Onko  
 terapiaryhmiä, joihin ei päde samat lainalaisuudet?
• Minkä mittainen hankintakausi olisi optimaalinen?
• Hankintalaki vs. hoitokäytännöt. Voiko hinta olla ratkaiseva  
 valintakriteeri? Kuinka hyvin kliiniset asiantuntijat tuntevat  
 hankintaperiaatteet?
• Kilpailutuksen vaikutukset lääkkeiden saatavuuteen?  
 Aiheuttaako kilpailuttaminen kannattavuusongelmia  
 lääkeyrityksille ja siten tuotepoistoja markkinoilta?
• Markkinaoikeustapausten aiheuttamat kustannukset ja  
 muut haasteet
• Erillissopimukset (suorahankinta) ei-tarjotuista tuotteista  
 kilpailutuksen jälkeen

• Mitä valmisteita vertaillaan keskenään?
• Onko tiedossa kaikki käyttäjät ja käyttötavat valmisteille?
• Tarjouspyynnön tekemisen haasteet/tarjouspyyntöön  
 vastaamisen haasteet
• Muita mahdollisia haasteita?
• Hintatietojen salaaminen
• Onko rationaalisen lääkehoidon toteuttaminen mahdollista? 

• Toiminta hankintayksikön kanssa/lakimiespalvelut
• Saatavuushäiriöt
• Katekorvauskäytännön toimivuus
• Poikkeusolojen vaikutus lääkkeiden saatavuuteen 
• Valmisteiden laatuongelmat
• Muita mahdollisia haasteita?

• Yhteistyö sairaanhoitopiirien kesken. Millä tasolla yhteistyötä 
 tulisi tehdä (sekä luottamukselliset sopimukset että julkiset  
 kilpailutukset). Yhteistyöstä saatava hyöty?
• Luottamuksellisten sopimusten aiheuttaman työn  
 hinnoittelu, laskutetaanko lääkeyritystä?
• Riskinjakosopimusten/hinnoittelumallien sisällyttäminen  
 tarjouspyyntöön

• Kustannusvaikuttavan/rationaalisen lääkehoidon  
 edistäminen, miten tulisi huomioida?
• Tulisiko (ja miten) lääkehoidon jatkuvuus  
 avoterveydenhuollossa huomioida? 
• Lääkkeen tukkuhinta avoterveydenhuollossa vs.  
 tarjoushinta ja kokonaistaloudellisuus lääketarjouksessa?
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Taulukko 2. Sairaala-apteekkien lääkehankinnoista vastaavien ja lääketeollisuuden lääketarjouksista 
vastaavien henkilöiden sekä lääketeollisuuden yhdistysten edustajia haastatteluiden tulokset.

Aihe Sairaala-apteekit  (n = 8) n

Poikkeusoloissa joustetaan katekorvauksissa, 
mutta force major-tilanteiden määrittäminen vaikeaa. 
Hinta ei voi olla salainen ryhmässä, jossa on kilpailua. 
Katekorvauskäytäntö on toimiva. 5
Optimaalinen hankintakausi: 2 v./3 v./1-4 v.  
Kalliit lääkkeet, joissa muuttuva markkinatilanne: 1 vuoden kausi. 
Salainen hinta näkyy laskuissa ja raporteissa.  
Salainen hinta näkyy sairaala-apteekin tilausjärjestelmässä. 
Katekorvaukset, kun tiedottaminen saatavuushäiriöistä puutteellista. 
Velvoitevarastointi on haaste lääkeyrityksille. 
Sakkosumma on korkea ja saattaa rajoittaa tarjoamista. 
Viisi hankintarengasta ylläpitää kilpailua 
Lääkeyritysten välille yhteistyötä saatavuushäiriöihin liittyen. 

Kaikki käyttötottumukset eivät ole tiedossa (esim. off label-käyttö).  
CE-tuotteiden vertailu haastavaa (hemostaatit, hyaluronihapot jne.)  
Vertailu pääsääntöisesti atc-koodeittain. 
Kela-korvattavuuden huomioiminen hankalaa.  
Koko peruslääkevalikoiman kilpailuttaminen edellyttää kaikille 
lääkkeille sopivien yleiskriteerien käyttöä. 
Automaatioratkaisut ja robotiikka vaikuttavat valintoihin. 
Hinta ratkaiseva tekijä/hinta ei yksin ratkaise.  
Lääketurvallisuudelle vaikea laittaa hintaa ja pisteyttää. 
Esim. silmäkirurgiset valmisteet nähdään käyttäjäspesifisinä,  
käyttökokemukset voi mennä hinnan edelle.  
Geneerisillä valmisteilla käyttöaiheet eivät ole yhtenevät. 
Käyttöaiheen mukaisen käytön valvonta ja ohjaus hankalaa.
Lääkäreiltä tärkeää saada kliininen näkökulma sekä julkisissa
kilpailutuksissa, että riskinjakosopimuksissa. 
Sairaaloilla päätäntävalta, mihin käyttöaiheeseen lääkettä käytetään. 
Rajatussa ryhmässä valinta voidaan tehdä pelkän hinnan perusteella. 

Työstä ei laskuteta/laskuttamista on harkittu/ pitäisi maksaa sopimuksen 
neuvottelijalle. 8/1/1 Vaikea sisällyttää tarjouspyyntöön. 
Taloudellinen hyöty liian pieni, riskit kohdistuvat lähinnä sairaaloille 
Hintaneuvottelut haastavia. 
Vaikea arvioida etukäteen saavutettavaa hyötyä. 
Palautukset suurempia avopuolella kuin sairaaloissa. 
Tarjouspyynnössä kuvattu, että riskinjakosopimuksia voi jättää
tarjouksen yhteydessä tai myöhemmin. 

”Harmaan alueen” lääkeluovutukset ongelmallisia (sairaala kustantaa potilaan 
kalliin Kela-korvauksettoman avohoidon lääkkeen).  
Biosimilaarit otettu hyvin vastaan. 
Suhtautuminen biosimilaareihin ollut alkuun varovaista. 
Enemmän yhteistyötä ja keskustelua linjauksista. 
Osalla valmisteista tukkuhinnat ovat laskeneet geneerisen substituution myötä ja 
sairaala-alennukset ovat pieniä. 
Enemmän PALKOn3 suositusten ja Fimean arviointien huomioimista
lääkevalinnoissa ja käyttöönottopäätöksissä. 

Hankintakausi

Valmisteiden 
vertailu ja 
valinnat

Riskinjakosopi-
mukset 

 
Rationaalinen 
lääkehoito

6
5
5
4/3/1
4
4
3
3
3
2
1
1

7
7
6
6

5
5
4/4
4

4
4
3

2
1
1

5
5
3
1
1

1

5
4
2
2

2

1

 
 

Aihe Lääketeollisuus  (n = 6) n

Viisi hankintarengasta ja hankintojen porrastus eri vuosille. 
Sairaalan sitoutuminen tiettyyn volyymiin hankintakauden aikana. 
Force major-tilanteiden huomioiminen. 
Kilpailijan tuotepuutteesta johtuvien kateostokorvauksien huomioiminen. 
Optimaalinen hankintakausi 2 v. (+ optio)/3 v. 
Kalliit lääkkeet, joissa muuttuva markkinatilanne: 12-18 kk. 
Lääkeyritykselle mahdollisuus irtautua optiovuodesta. 
Hankintasopimuksessa pysyminen hankintakauden ajan tai
uudelleen kilpailutus, ei neuvottelua sopimustoimittajan kanssa. 
Geneeristen iv- valmisteiden sakko- ja katekorvausmaksujen
porrastus tuotteen vuosimyynnin mukaan. 
Pienimenekkisten, geneeristen tablettivalmisteiden sakkojen
ja katekorvausmaksujen poisto. 

Hankintapäätösten ilmoittamisen myöhäinen ajankohta. 
Kilpailutus hinnan perusteella, heikko kannattavuus. 
Korkeat katekorvaukset ja sakot. 
Jos hinnan salaus ei ole mahdollista, saatetaan tarjota korkeammalla  
hinnalla tai priorisoida maihin, joissa hinta voi olla salainen. 
Velvoitevarastointivelvollisuus. 
Pitkä harkintakausi ja optiovuodet. 
Pieni markkina tai valmiste on ainoa markkinoilla. 
Toimitusvarmuus (tuotteeseen liittyvät muutokset). 
Saatavuushaasteet ja kilpailijan korkea tukkumyyntihinta. 
Kilpailutuksessa häviäminen usealla ERVA1-alueella. 
Riski raaka-aine- ja kuljetuskustannusten noususta.

Saatavuuden ja huoltovarmuuden huomioiminen hinnan sijaan. 
Hinta määräävässä asemassa hankinnoissa, hinnan painoarvo
verrattuna laatuun ja valintaperusteet erilaisia eri ERVA1-alueilla. 
Tiettyyn indikaatioon tarkoitettujen eri valmistajien eri tuotemuotojen
hintaerojen huomioiminen, terapeuttinen substituutio ja hoidon
kokonaiskustannusten huomioiminen valmisteiden vertailussa. 
Lääke- ja vaihtokustannusten, avohoidon korvattavuuden huomioiminen. 
Hankintojen jakaminen sairaalalle strategisesti merkittäviin, uusiin ja
ainoana markkinoilla oleviin valmisteisiin tai luokittelemalla lääkkeet
käytön ja tärkeyden mukaan. 
Sairaalalle strategisesti merkittävissä valmisteissa jaettu hankinta. 
Markkinakartoitusten hyödyntäminen. 

Selkeät ohjeet ja läpinäkyvät pelisäännöt riskinjakosopimuksiin. 
Avoimuus ja läpinäkyvyys puuttuu. 
Suomen etu, niillä pitäisi saavuttaa merkittävät säästöt sairaalalle. 
Riskinjakosopimuksen valmisteelle pidempi hankintakausi. 

HILAn2 prosessi on systemaattinen ja siksi kansallisen hankinnan malliin
ja PALKOn3 käsittelyyn toivotaan yhtenäisiä linjauksia. 
Sairaanhoitopiirien yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien tekemissä
arvioinneissa, asiantuntijoiden ERVA1-aluetta laajempi konsultaatio. 
Ehdollisen korvattavuuden mallissa avo-/sairaalavalmisteiden luokittelun
Euroopan maiden erojen huomioiminen. 

Hankintakausi - 
kilpailutukseen 
osallistuminen

Hankintakausi 
- syyt tarjous-
kilpailusta pois 
jäämiselle/tuote-
poistoille

Valmisteiden 
vertailu ja  
valinnat

Riskinjako-
sopimukset

Rationaalinen 
lääkehoito

5
4
3
3
3/2
3
3

2

2

2

5
5
4

4
3
3
2
2
1
1
1

4

4

3
2

2
1
1

3
3
1
1

2

2

1

1 ERVA=erityisvastuualue, 2 HILA=lääkkeiden hintalautakunta, 3 PALKO=terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto
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keet (ATC-luokka J), joiden sairaalamyynti 
tukkumyyntihinnoin oli 198 M€ vuonna 2020 
eli 22 % sairaaloiden koko lääkemyynnistä 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2021). Tässä ryhmässä on monia sai-
raaloille strategisesti merkittäviä valmisteita, 
joten kilpailuttamisessa kannattaisi tarjous-
hinnan sijaan painottaa laatua ja saatavuutta, 
koska liian yksipuolinen hinnan painottami-
nen voi johtaa toimittajien määrän vähenemi-
seen ja tuotteiden poistumiseen markkinoilta. 
Samoja johtopäätöksiä tehtiin jo aiemmin työ-
ryhmässä, joka koostui sairaala-apteekkien ja 
lääketeollisuuden edustajista (Lääketeollisuus 
ry 2017). 

Hankintaprosessissa voisi olla hyvä harkita 
lääkehankinnan pilkkomista ja katekorvaus-
käytännön kohtuullistamista. Lääkehankin-
tojen pilkkominen pienempiin osiin mahdol-
listaisi tarkempien valintakriteerien määritte-
lyn, terapeuttisen substituution huomioimi-
sen sekä resurssien kohdentamisen kalliisiin 
ja sairaaloille strategisesti merkittäviin lääk-
keisiin. Lääkeaineryhmissä, joissa geneerinen 
substituutio on laskenut hintoja, ei sairaala-
kilpailutuksilla ole enää saatavissa merkittä-
viä säästöjä, joten näihin ryhmiin voisi har-
kita pidempää hankintakautta ja kevennettyä 
katekorvauskäytäntöä. Sairaalalääkehankin-
noissa olisi myös hyvä huomioida liian tiukko-
jen aikataulujen ja ehtojen vaikutukset lääkkei-
den saatavuuteen ja tarjottuihin valmisteisiin. 
Globaalissa lääketeollisuudessa lääkkeiden toi-
mitusketjut ovat pitkiä ja toimittajat tarvitse-
vat useamman kuukauden aikaa varautua sopi-
musvalmisteiden hankintaan kysynnän muut-
tuessa äkillisesti. Sairaaloiden kilpailutukset 
yhtenä syynä saatavuushäiriöihin nousivat 
esille myös aiemmassa suomalaisessa tutki-
muksessa (Heiskanen ym. 2017). 

Tässä haastattelututkimuksessa oli laajaa 
hajontaa vastauksissa, mikä johtui avoimista 
kysymyksistä ja toisaalta erilaisista käytän-
nöistä sairaaloissa. Avoimista kysymyksistä 
johtuen kaikkiin aiheisiin ei saatu näkökulmia 
kaikilta vastaajilta. Tutkimuksen heikkoutena 
ovat pienet aihekohtaiset n-luvut johtuen siitä, 
että kaikilta vastaajilta ei ole saatu aiheeseen 
kommenttia, jolloin ei voida tehdä johtopää-
töstä, että nämä olisivat asiasta eri mieltä. Toi-
saalta alan ollessa pieni, olisi ollut toivottavaa 

saada enemmän osallistujia haastattelututki-
mukseen. Tutkimuksen maksaja/tarjoaja-ase-
telma toi uudenlaista näkökulmaa keskuste-
luun kasvavista lääkekustannuksista; seuran-
taa eri menettelytapojen vaikutuksista lääke-
kustannuksiin tarvitaan jatkossa. 

Johtopäätökset
Nykyisen viiden hankintarenkaan säilyminen 
kilpailuttajina ja hankintarenkaiden eriaikai-
nen kilpailutus nähdään kilpailua ylläpitävänä 
sekä lääkekilpailutuksen ja valmisteiden mark-
kinoilla pysymisen kannalta tarpeellisena. Kil-
pailutukseen käytettävissä olevat resurssit ovat 
niukat, ja siksi resursseja kannattaisi tulevai-
suudessa kohdentaa enemmän kalliisiin ja sai-
raaloille strategisesti merkittäviin lääkkeisiin. 
Tarjouspyynnön ehtojen keventäminen lisäisi 
todennäköisesti tarjottujen lääkkeiden määrää, 
ja sillä saattaisi olla vaikutusta myös tarjotta-
vien lääkkeiden hintoihin.

että nykyinen rahoituksen kaksikanavamalli 
luo ongelmia ja mahdollistaa osaoptimoinnin. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on biologisten lääk-
keiden osalta se, hoidetaanko potilas sairaa-
lassa vai avohoidossa.

Kilpailutuksen lähtökohtana on rationaa-
lisen lääkehoidon toteutuminen, ja suurin osa 
(n = 6) sairaala-apteekkien haastatelluista 
pitää sen toteutumista mahdollisena, vaikka 
kehittämisen varaakin koetaan olevan.

”Rationaalisen lääkehoidon jalkauttaminen ja 
tietynlaiset lääkelinjaukset, siinä olisi kyllä pikka-
sen vielä tekemistä. Nythän me mennään vähän 
tuote edellä ja kilpailutus edellä, kun saadaan hal-
valla.” (sairaala-apteekin haastateltava)

Kehittämisehdotuksina avoimissa kysy-
myksissä sairaala-apteekkien haastatteluissa 
nousivat esille muun muassa kansallisella 
tasolla yhtenäisten toimintatapojen sopiminen 
lääkkeiden käyttöönotolle ja hoidon maksimi-
kustannusten huomioiminen nykyistä laajem-
min. Sairaala-apteekin haastateltava toteaa, 
että on hankala arvioida yhteiskunnalle edul-
lisinta hoitovaihtoehtoa, jos on sairaala- ja 
avohoidon lääkkeitä samaan sairauteen. Kol-
masosa lääketeollisuuden haastatelluista tuo 
esille saman asian, joten olisi tarvetta kehit-
tää yhtenäistä ja selkeää linjausta avo- ja sai-
raalalääkkeiden arviointeihin, varsinkin uusien 
lääkehoitojen ja kustannusvaikuttavuuden 
osalta. Lääketeollisuuden yksittäisenä vasta-
uksena tuodaan esille yhteistyön kehittäminen 
sairaala-apteekin hankintayksikön ja sairaa-
lan asiantuntijoiden välillä sekä tiedonkulkua 
sairaala-apteekin ja lääketeollisuuden välillä.

 
 Pohdinta

Moniammatillisen2 osaamisen hyödyntämi-
nen sekä viranomaisyhteistyön3 lisääminen 
mahdollistaisivat tulevaisuudessa lääkkeiden 
tehokkaamman kilpailutuksen, rationaalisem-
man lääkehoidon ja käytäntöjen yhtenäistämi-
sen kansallisesti. Nämä tekijät toisivat mah-
dollisesti merkittävämpiä säästöjä lääkehan-
kinnoissa. Lääkehankintojen toteuttaminen 
sairaalassa edellyttää pitkäaikaista kokemusta 
lääkehankinnoista kokonaisuutena. Lääkehan-
kinnoissa tulisi tunnistaa ne lääkeaineryhmät, 
joiden kilpailutuksella voidaan saada aikaan 
merkittäviä säästöjä. Sairaaloiden hankintayk-

siköiden resurssien kohdentamiseksi lääke-
hankinnoissa kannattaisi keskittyä sairaaloi-
den kannalta merkittäviin ryhmiin. Syöpälääk-
keissä ja immuunivasteen muuntajissa (ATC-
luokka L) sairaalamyynti oli vuonna 2020 
tukkumyyntihinnoin laskettuna 342 M€ eli 39 
% sairaaloiden koko lääkemyynnistä (Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2021). Syöpälääkkeiden myynnissä kasvua oli 
27 % vuoteen 2017 verrattuna (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2021).

2Moniammatillinen yhteistyö hankinto-
jen näkökulmasta katsottuna tarkoittaa muun 
muassa farmasistien, eri erikoisalojen lääkä-
reiden, hoitajien, ravitsemusterapeuttien, laki-
asiantuntijoiden ja muiden hankinta-asian-
tuntijoiden yhteistyötä.

3STM, Fimea, hyvinvointialueiden vastuu-
henkilöt.

Vuodesta 2017 lähtien luottamukselliset 
riskinjakosopimukset L-ryhmän lääkkeisiin 
liittyen ovat yleistyneet ja tulleet sairaaloiden 
lisäksi lakimuutoksen myötä mahdolliseksi 
myös avopuolelle. Kun riskinjakosopimusten 
hintatiedot ovat salaisia, sairaaloilta puuttuvat 
työkalut kustannusvaikuttavimman lääkehoi-
don arvioimiseen ja toteuttamiseen. Läpinäky-
vyyden puuttuessa yhteistyötä tarvitaan sekä 
ERVA-tasolla että kansallisella tasolla suurem-
pien säästöjen saavuttamiseksi tässä lääkeai-
neryhmässä. Havaintojamme tukevat aiemmat 
suomalaiset tutkimukset riskinjakosopimuk-
sista (Honkanen ym. 2019, Ajosenpää ym. 2021).

Keskustelua tulisi jatkaa myös biosimilaa-
rien käyttöönotosta ja asettaa tavoite niistä 
saataville säästöille. Vuonna 2018 Euroopassa 
oli 46 myyntilupaa biosimilaarivalmisteille, 
Suomessa näistä oli saatavilla 15 valmistetta 
(Jauhonen ym. 2018). Uusien lääkkeiden käyt-
töönottoon olisi hyvä olla kansalliset ohjeis-
tukset, selkeä toimintamalli kilpailutukselle ja 
näissä kannattaisi hyödyntää myös kansallisia 
sairaanhoitopiirien tekemiä mini-HTA:ta (Ter-
veydenhuollon menetelmien arviointi). Päättä-
jiltä toivotaan uudessa sote-mallissa linjauksia 
kalliiden, sairaalassa aloitettujen lääkehoitojen 
jatkon turvaamiseksi potilailla avohoidossa ja 
näiden lääkehoitojen maksajatahon määrittä-
miseksi Kela-korvauksen puuttuessa. 

Sairaaloille euromääräisesti suuri ryhmä on 
myös systeemisesti vaikuttavat infektiolääk-
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Introduction 
Medicines and similar products used in the 
public health care must be put out to tender in 
accordance with the Act on Public Procurement 
(1397/2016). Tendering of medicines in hos-
pitals is an extensive and challenging process, 
with an increasing number of confidential con-
tracts outside public tendering. The number of 
medicines on offer has decreased and there has 
been an increase in medicine shortage prob-
lems. We investigated the challenges related to 
the procurement of medicines from the per-
spectives of hospital pharmacies and pharma-
ceutical industry.

Material and methods:
We interviewed the persons responsible for 
pharmaceutical procurement in hospital phar-
macies, the persons responsible for pharma-
ceutical tenders in pharmaceutical industry 
and representatives of pharmaceutical indus-
try associations. The study was conducted as 
semi-structured interviews between Septem-
ber 2020 and May 2021. The interview frame-
work included five themes with sub-questions. 
The questions were largely open-ended, leav-
ing the interviewee free to express their own 
experiences and views on the topic. The data 
was transcribed and processed using inductive 
content analysis method.

Results:
There is a lack of uniform policies on the intro-
duction of medicines and contract period reim-
bursement practices among hospital pharma-
cies. Simultaneous tendering for all medi-
cines does not bring the benefits that could be 
achieved through tendering. The current high 
weight of price in pharmaceutical competition 
and high reimbursement rates could, according 
to pharmaceutical industry, lead to an increase 
in the number of medicines not subject to com-
petition and, as the market narrows, to avail-
ability problems.

Conclusions:
In the future, closer and broader multisectoral 
cooperation is needed, including by investing 
resources in more effective tendering in well-
being services counties to achieve more signif-
icant savings in pharmaceutical procurement. 
In addition, it would be desirable to agree on 
uniform approaches at national level to the 
introduction of medicines and to take greater 
account of the maximum cost of care. Divid-
ing the procurement of medicines into smaller 
parts would allow more precise selection cri-
teria, consideration of therapeutic substitu-
tion and the allocation of resources to expen-
sive and strategic important medicines to the 
hospitals.

Keywords: competition, hospital  
medicines, public procurement,  
pharmaceutical costs, interview, 
tendering
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Tiivistelmä
Johdanto: Suuri osa lääkehoidon vaaratapahtumista on estettävissä tekemällä korjaavia ja ennal-
taehkäiseviä toimenpiteitä jo tapahtuneiden ja dokumentoitujen vaaratapahtumien perusteella. 
Suuren riskin lääkkeet voivat lääkityspoikkeaman tapahtuessa aiheuttaa potilaalle vakavaa hait-
taa. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa riskilääkkeitä ja lääkehoidon vaaratapahtumien taus-
talla olevia tekijöitä Vaasan keskussairaalassa sekä verrata tunnistettuja riskilääkkeitä kulutus-
tietoihin ja Fimealle raportoituihin haittavaikutusilmoituksiin.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto muodostui vuosina 2017–2019 Vaasan keskussairaa-
lassa raportoiduista vaaratapahtumailmoituksista ja sairaala-apteekin lääkekulutustilastoista 
sekä vuosina 2017–2018 Fimealle kansallisesti raportoiduista haittavaikutusilmoituksista. Mää-
rällisen analyysin keinoin tutkittiin, mitkä lääkeaineet liittyivät useimmin raportoituihin vaa-
ratapahtumiin, ja verrattiin niitä lukumäärittäin lääkekulutustilastoihin. Laadullisessa analyy-
sissä kuvattiin vaaratapahtumissa raportoituja poikkeamatyyppejä ja myötävaikuttavia tekijöitä. 
Lisäksi verrattiin, onko Fimealle yleisimmin haittavaikutusilmoituksissa raportoiduissa lääke-
aineissa yhteneväisyyksiä vaaratapahtumissa raportoitujen lääkeaineiden kanssa.

Tulokset: Vaaratapahtuma-aineistoon sisältyi 1696 ilmoitusta, joista 89 % oli luokiteltu kuu-
luvaksi lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjo- tai merkkiaineeseen liittyviin ilmoituk-
siin. Kulutukseen suhteutettuna useimmin vaaratapahtumissa raportoituja lääkeaineita olivat 
hepatiitti B -rokotteet, pegfilgrastiimi ja aspartinsuliini. Määrällisesti eniten vaaratapahtumissa 
raportoituja lääkeaineita olivat enoksapariini, kefuroksiimi ja parasetamoli. Suurimman osan (67 
%) vaaratapahtumista ei oltu raportoitu aiheuttaneen potilaalle haittaa. Lievää haittaa potilaalle 
oli raportoitu aiheutuneen 19 %:ssa, kohtalaista haittaa 5 %:ssa ja vakavaa haittaa 0,3 %:ssa 
tapauksista. Vaaratapahtumat liittyivät yleisimmin väärän annoksen antamiseen potilaalle sekä 
epäselvyyksiin lääkityksen kirjaamisessa, lääkemääräyksissä ja tiedonkulussa. Organisaation 
riskilääkkeiksi Vaasan keskussairaalassa tulisi harkita tulosten perusteella lisättävän ainakin 
seuraaviin terapiaryhmiin kuuluvat lääkkeet: insuliinit ja insuliinijohdokset, antitromboottiset 
lääkeaineet, parenteraaliset ravintovalmisteet, elektrolyyttiliuokset, rytmihäiriölääkkeet, beeta-
salpaajat, opioidit, bentsodiatsepiinijohdokset ja syöpälääkkeet. Vaasan keskussairaalassa vaara-
tapahtumissa raportoitujen lääkeaineiden havaittiin eroavan suurelta osin Fimealle yleisimmin 
kansallisissa haittavaikutusilmoituksissa raportoiduista lääkeaineista. 

Johtopäätökset: Tutkimuksessa tunnistettiin lääkeaineita, joiden käyttöön on raportoitu Vaasan 
keskussairaalassa liittyvän eniten vaaratapahtumia määrällisesti sekä kulutukseen suhteutet-
tuna. Lisäksi tunnistettiin vaaratapahtumissa raportoitujen lääkeaineiden käyttöön yleisimmin 
liittyviä poikkeamatyyppejä ja myötävaikuttavia tekijöitä. Tuloksia hyödynnetään Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän sairaalapalveluiden (ent. Vaasan keskussairaala) lääkehoito-
suunnitelmassa, jota eri yksiköt voivat hyödyntää tunnistaessaan yksikkökohtaisia riskilääkkei-
tään ja etsiessään ratkaisuja riskikohtiin.

Avainsanat: riskilääke, vaaratapahtuma, lääkityspoikkeama, lääkekulutus, 
haittavaikutusilmoitus
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vahvuus, annostelureitti tai indikaatio lisäävät 
riskiä samankaltaisten valmisteiden sekoittu-
miselle keskenään (Bryan ym. 2021). 

Suuren riskin lääkkeillä on ominaisuuk-
siensa vuoksi suurentunut riski aiheuttaa poti-
laalle merkittävää haittaa lääkityspoikkeaman 
tapahtuessa (ISMP 2018). Noin kolmasosan 
yleisesti tunnistetuista suuren riskin lääkkeistä 
on arvioitu aiheuttavan potilaalle merkittävää 
haittaa (Sodré Alves ym. 2021). Yhdysvaltalai-
nen Institution for Safe Medication Practices 
(ISMP 2018) on listannut suuren riskin lääk-
keiksi akuuttihoidossa muun muassa adrener-
giset agonistit ja antagonistit (i.v.), antitrom-
boottiset lääkeaineet, inotrooppiset lääkeai-
neet (i.v.), rytmihäiriölääkkeet (i.v.), insulii-
nit, opioidit, dialyysiliuokset sekä sedaatioon ja 
anestesiaan käytettävät lääkeaineet. Helsingin 
yliopistollisen sairaalan (HUS) moniammatil-
lisen työryhmän koostama tutkimukseen ja 
kirjallisuuteen pohjautuva listaus suuren ris-
kin lääkkeistä aikuispotilaille sisältää antiko-
agulantit ja antitrombootit, insuliinit, opioidit, 
immunosupressantit ja suun kautta otettavat 
syöpälääkkeet (Schepel ym. 2018).

Koska riskilääkkeiden käyttö voi vaihdella 
eri toimintaympäristöissä ja henkilökunnan 
osaamisen mukaan, tulisi ne tunnistaa orga-
nisaatio- ja yksikkökohtaisesti (Schepel ja Kui-
tunen 2020). Lääkehoitosuunnitelmassa tulisi 
eritellä yksikön riskilääkkeiden lisäksi toi-
mintatavat, joilla lääkkeisiin liittyviä riskejä 
ehkäistään sekä esittää toimintamalli riskin 
toteutumisen varalle. Yksikön riskilääkkei-
den tunnistamisessa voidaan ottaa huomioon 
muun muassa lääkkeiden kulutus ja lääkitys-
poikkeama- sekä haittavaikutusilmoitukset 
(sosiaali- ja terveysministeriö 2021). 

Tutkimuksen tarve ja tavoitteet
Organisaation lääkehoitoprosessien riskikoh-
tien tunnistaminen, esimerkiksi riskilääk-
keiden kartoittaminen, oli yksi tärkeimmistä 
kehityskohteista, joita Vaasan keskussairaa-
lan lääkitysturvallisuuden auditoinneissa tun-
nistettiin syksyllä 2018 (Vaasan keskussairaala 
2018). Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli 
tunnistaa Vaasan keskussairaalan riskilääk-
keitä vaaratapahtuma-aineiston (HaiPro), 
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) 
-järjestön tunnistaman riskilääkelistauksen 

sekä sairaalan lääkekulutustietojen mukaan. 
Tavoitteena oli myös tutkia vaaratapahtumien 
taustalla olevia tekijöitä hyödyntäen vaarata-
pahtumien raportointijärjestelmästä (HaiPro) 
kerättyä aineistoa ja verrata tässä tutkimuk-
sessa tunnistettuja riskilääkkeitä Fimealle kan-
sallisesti raportoituihin haittavaikutusilmoi-
tuksiin.

 

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusasetelma ja -paikka
Rekisteritutkimus koostui kolmesta erilli-
sestä retrospektiivisestä aineistosta: Vaasan 
keskussairaalan HaiPro-järjestelmään rapor-
toiduista vaaratapahtumailmoituksista (vaa-
ratapahtuma-aineisto) ja sairaala-apteekin 
lääkekulutustilastoista vuosilta 2017–2019 
sekä vuosina 2017–2018 Fimealle kansalli-
sesti raportoiduista haittavaikutusilmoituk-
sista. Tutkimuksessa yhdistettiin määrälli-
nen ja laadullinen tutkimusmenetelmä. Tut-
kimuksessa käytettiin soveltuvin osin mal-
lina Tyynismaan ym. (2021) tutkimusta, jossa 
kartoitettiin Helsingin yliopistollisen sairaalan 
(HUS) suuren riskin lääkkeet. Vaasan keskus-
sairaalan aineistojen käyttämiselle saatiin tut-
kimuslupa (10.7.2020, §71). Tutkimuseettisen 
toimikunnan lupaa ei tarvittu, sillä tutkimus 
ei kuulunut lain lääketieteellisestä tutkimuk-
sesta (9.4.1999/488) määrittelemiin potilaa-
seen kohdistuviin tutkimuksiin. 

Aineiston kerääminen  
ja muodostuminen
Vaaratapahtuma-aineisto sisälsi lääke- ja nes-
tehoitoon liittyvät ilmoitukset, tiedonkulkuun- 
tai tiedonhallintaan liittyvät ilmoitukset, jotka 
liittyivät lääkkeisiin, sekä ilmoitukset, joissa 
lääke ilmoitettiin myötävaikuttavaksi teki-
jäksi (Kuva 1). Ilmoitukset, joissa oli ilmoitettu 
useita poikkeamia yhdessä ilmoituksessa, jaet-
tiin erillisiksi ilmoituksiksi. ATC-koodi lisät-
tiin luokittelun helpottamiseksi niihin ilmoi-
tuksiin, joista se puuttui, mutta lääkkeen kaup-
panimi tai vaikuttava aine oli mainittu. Ilmoi-
tusten luokitteluja korjattiin tutkijan (MH) 
toimesta, mikäli luokittelun havaittiin olevan 
selkeästi virheellinen. Luokitteluja korjattiin 
ilmoituksen kuvauksen perusteella esimer-
kiksi läheltä piti -tapahtumasta tapahtui poti-

Johdanto 
Lääkitysturvallisuus ja  
lääkehoidon vaaratapahtumat

Suurimpia potilasturvallisuuteen liittyviä 
haasteita terveydenhuollossa on se, kuinka 
voidaan estää potilaille aiheutuvia haittoja 
(World Health Organization 2019). Vaara-
tapahtumalla tarkoitetaan sellaista potilaan 
turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka 
joko aiheuttaa tai voi aiheuttaa vaaraa poti-
laalle (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 
Rohto 2006, Knuuttila ym. 2007). Lääkehait-
tatapahtumat ovat lääkehoidon vaaratapahtu-
mia, jotka aiheuttavat haittaa potilaalle (Stakes 
ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006). 
Niihin luetaan lääkkeen ominaisuuksista joh-
tuvat haittavaikutukset ja lääkityspoikkeamat. 
Lääkkeiden haittavaikutukset ovat tahattomia 
lääkevalmisteen aiheuttamia haitallisia vai-
kutuksia, joita esiintyy tavanomaisia annok-
sia käytettäessä. Lääkityspoikkeamat puoles-
taan liittyvät joko tekemiseen, tekemättä jät-
tämiseen tai suojausten pettämiseen ja niitä 
voi tapahtua missä tahansa lääkehoitoproses-
sin vaiheessa (Stakes ja Lääkehoidon kehittä-
miskeskus Rohto 2006, European Medicines 
Agency 2015). Poikkeamista johtuvat haitat 
voivat pidentää hoitoaikoja, aiheuttaa työky-
vyttömyyttä ja lisätä hoitokuluja ja ne voivat 
olla hengenvaarallisia tai johtaa kuolemaan 
(Saedder ym. 2014). 

Lääkehoitoprosessiin liittyvien riskien tun-
nistaminen ja niihin varautuminen ovat tärkeä 
osa toimintayksiköiden ennakoivaa riskienhal-
lintaa, johon sisältyy muun muassa jo tapah-
tuneiden ja dokumentoitujen lääkityspoikkea-
mien perusteella tehdyt korjaavat ja ennalta-
ehkäisevät toimenpiteet (European Medicines 
Agency 2015, sosiaali- ja terveysministeriö 
2021). Esimerkiksi organisaatioiden laatimien 
riskilääkelistausten tarkoituksena on parantaa 
lääkehoidon turvallisuutta ja auttaa yksiköitä 
tunnistamaan käytössään olevat riskilääkkeet 
oma lääkehoitoprosessinsa huomioiden (Sche-
pel ym. 2018). 

Vaaratapahtumien raportointi
HaiPro-raportointijärjestelmä on vaarata-
pahtumien raportointiin käytettävä työkalu, 
jonka käytön perustana on vaaratapahtumien 

vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja syyttele-
mätön raportointi sekä yksiköiden toiminnan 
kehittäminen (HaiPro 2021). Vaaratapahtumat 
tulisi raportoida, jotta saadaan tietoa tapahtu-
miin vaikuttaneista tekijöistä ja jotta toimin-
taa voidaan kehittää vastaavien tapahtumien 
ehkäisemiseksi (Kinnunen ym. 2009). Vaara-
tapahtumista oppiminen ja sitä varten kehite-
tyt menetelmät auttavat sosiaali- ja terveyden-
huollossa työskenteleviä ymmärtämään järjes-
telmään liittyviä riskejä ja kehitettyjä suojauk-
sia (Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja 
toimeenpanosuunnitelma 2022–2026). 

Vuosina 2007–2017 kaikista ilmoituksista 
44 % oli lääke- ja nestehoitoon, verensiir-
toon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyviä vaa-
ratapahtumailmoituksia (Rauhala ym. 2018). 
Puolet (51 %) sairaalassa tapahtuvista haitta-
tapahtumista on arvioitu olevan estettävissä 
(Schwendimann ym. 2018). Yksin raportoin-
tijärjestelmistä saatavan tiedon perusteella ei 
kuitenkaan voida arvioida vaaratapahtumien 
todellista lukumäärää, sillä niihin saatetaan 
raportoida vain pieni osa vaaratapahtumista 
(Westbrook ym. 2015). Lisäksi raportoijien 
näkemykset vaaratapahtumien luokittelusta, 
esimerkiksi potilaalle aiheutuneesta haitasta, 
voivat poiketa merkittävästi tutkijoiden näke-
myksistä (Holmström ym. 2019).

Riskilääkkeet ja suuren riskin lääkkeet
Riskilääkkeiden käyttö, mukaan lukien suuren 
riskin lääkkeet ja muutoin riskialttiit lääkkeet, 
vaatii erityistä tarkkaavaisuutta, sillä niiden 
annosteluun, käsittelyyn ja säilytykseen liittyy 
suurentunut riski potilashaitalle lääkityspoik-
keaman tapahtuessa (Saano ja Taam-Ukko-
nen 2018). Lääkkeet, joilla on kapea terapeut-
tinen leveys, suuri interaktioiden riski tai kor-
kea vakavien haittavaikutusten riski jo hoito-
annoksia käytettäessä, luetaan riskilääkkeiksi 
(sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Myös 
poikkeuksellinen antoaika, suonensisäinen 
annostelu, vähäinen käyttö yksikössä tai odo-
tettavissa oleva allerginen reaktio voivat tehdä 
lääkkeen käytöstä riskialttiin. Riskilääkkeitä 
voivat olla lisäksi näköisnimiset lääkkeet (LASA 
= Look-Alike, Sound-Alike). Näköisnimisillä 
lääkkeillä on keskenään samanlainen kirjoi-
tusasu tai nimi lausuttuna. Lisäksi samankal-
tainen pakkaus, tabletin tai kapselin ulkonäkö, 
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rattiin sairaalan lääkekulutukseen lääkeaine-
kohtaisesti. Vertailussa käytettiin jakeluyksi-
köitä (tabletit, injektiopullot, ampullit, laas-
tarit, sairaala-apteekin valmistamat annok-
set ym.), sillä määritellyt vuorokausiannokset 
(DDD, defined daily dose) eivät olleet käytet-
tävissä. 

Laadullisessa tutkimusosassa käytet-
tiin induktiivista sisällönanalyysiä (Kylmä 
ja Juvakka 2007). Sisällönanalyysiin otettiin 
mukaan ISMP:n akuuttihoidon riskilääkelis-
talla (List of High-Alert Medications in Acute 
Care Settings (ISMP 2018)) esiintyviä lääkeai-
neita, joiden käyttöön liittyvien raportoitujen 
vaaratapahtumien lukumäärä oli kvantitatiivi-
sen analyysin perusteella vähintään 10 tai joi-
den kulutukseen suhteutettu lukuarvo (vaa-
ratapahtumat/kulutus 10-4) oli vähintään 10. 
Induktiivinen sisällönanalyysi vaaratapahtu-
miin vaikuttaneista myötävaikuttavista teki-
jöistä tehtiin niille vaaratapahtumailmoituk-
sille, joissa esiintynyt lääkeaine täytti edellä 
mainitut kriteerit. 

Lääkeaineita, joista oli tehty Fimealle kan-
sallisesti eniten haittavaikutusilmoituksia, 
verrattiin Vaasan keskussairaalassa useimmin 
vaaratapahtumailmoituksissa raportoituihin 
(määrällisesti ja kulutukseen suhteutettuna) 
lääkeaineisiin. Tutkimuksessa vertailu tehtiin 
kansallisiin haittavaikutusilmoituksiin perus-
tuen, koska sairaalakohtaisia tietoja ei ollut 
käytettävissä haittavaikutusilmoitusten lähe-
tyskäytäntöjen muutoksista johtuen (Karonen 
ja Sommarberg 2018). 

 

Tulokset
Raportoidut vaaratapahtumat ja  
riskilääkkeiden tunnistaminen
Vaaratapahtuma-aineistoon sisältyi 1696 
ilmoitusta, joista 89 % (n = 1503) oli luokiteltu 
kuuluvaksi lääke- ja nestehoitoon, verensiir-
toon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyviin 
ilmoituksiin (Taulukko 1). Tähän kategoriaan 
luokitelluista ilmoituksista lähes puolet (47 %) 
oli jakovirheitä. Läheltä piti -tapahtumia oli 52 
% (n = 884) aineiston kaikista ilmoituksista. 
Tapahtui potilaalle -kategoriaan luokiteltuja 
ilmoituksia oli 46 % (n = 775) ja muu havainto/
kehittämisehdotus -kategoriaan luokiteltuja 
ilmoituksia 2 % (n = 37).

Raportoiduista jakovirheistä 92 % (n = 650) 
oli läheltä piti -tapahtumia, jotka huomattiin 
ja korjattiin ennen lääkkeen antamista poti-
laalle. Raportoiduista antovirheistä 96,1 % (n 
= 343) oli luokiteltu tapahtui potilaalle -kate-
goriaan, läheltä piti -tapahtumiksi oli luoki-
teltu 3,6 % (n = 13) ja muu havainto/kehittä-
misehdotus -kategoriaan luokiteltuja oli 0,3 % 
(n = 1). Jakovirheet olivat tyypiltään useimmi-
ten väärä annos tai vahvuus (n = 305) tai lääke 
jakamatta (n = 182). Antovirheissä oli useim-
miten kyseessä lääkkeen antamatta jääminen 
(n = 76), väärä annos tai vahvuus (n = 74) tai 
väärä potilas (n = 56).

Vaaratapahtumailmoituksissa oli lääkeai-
neita 60:stä eri terapiaryhmästä. Eniten vaa-
ratapahtumia oli raportoitu psykoosi- ja neu-
roosilääkkeiden sekä unilääkkeiden käytössä 
(Taulukko 2). Toiseksi eniten vaaratapahtumia 
oli raportoitu antitromboottisten lääkeainei-
den käytössä ja kolmanneksi eniten systeemis-
ten bakteerilääkkeiden käytössä. Kulutukseen 
nähden eniten vaaratapahtumia oli raportoitu 
terapiaryhmien immunostimulantit, rokotteet 
sekä luukudokseen vaikuttavat lääkkeet käy-
tössä. Vähiten vaaratapahtumia kulutukseen 
nähden oli raportoitu terapiaryhmien veren 
korvikkeet ja perfuusioliuokset sekä aneste-
sia-aineet käytössä.

Lääkeaineittain kulutukseen suhteutettuna 
eniten vaaratapahtumia raportoitiin liittyen 
hepatiitti B -rokotteiden, pegfilgrastiimin ja 
aspartinsuliinin käyttöön (Taulukko 3). Mää-
rällisesti eniten vaaratapahtumia raportoitiin 
liittyen enoksapariinin, kefuroksiimin, para-
setamolin ja oksikodonin käyttöön.

Raportoitu haitta potilaille
Suurin osa (67 %, n = 1128) vaaratapahtumista 
ei raportoijien tai luokittelijoiden näkemyk-
sen mukaan ollut aiheuttanut potilaalle hait-
taa. Lievää haittaa potilaalle aiheuttaneiksi oli 
arvioitu 19 % (n = 322), kohtalaista haittaa 5 % 
(n = 78) ja vakavaa haittaa 0,3 % (n = 5) tapa-
uksista. Kuudessa prosentissa (n = 106) ilmoi-
tuksista haitan aste ei ollut ilmoittajan tiedossa 
ja kolmessa prosentissa (n = 57) ilmoituksista 
potilaalle koitunutta haittaa kuvaava kenttä 
oli jätetty tyhjäksi. Vakavaa haittaa aiheutta-
neiksi arvioiduissa tapahtumissa neljässä oli 
kyse allergisesta reaktiosta, joista kaksi aiheu-

laalle -tapahtumaksi tai antovirheestä määrä-
ysvirheeksi, mikäli tapahtuman kuvaus osoitti 
ilmoituksen kuuluvan selkeästi eri luokkaan 
kuin mihin se oli alkuperäisessä vaaratapahtu-
mailmoituksessa luokiteltu. Useita tapahtuman 
tyyppejä sisältävistä ilmoituksista poistettiin 
luokitteluja siten, että luokittelun perusteena 
käytettiin vain yhtä ilmoituksen kuvauksen 
perusteella todennäköisintä juurisyytä. Eri 
asteista uudelleenluokittelua tai täydennystä 
vaati yli puolet (57 %) aineiston ilmoituksista. 
Tutkimuksen ohjaajat (RH, JI, AV) kaksoistar-
kastivat kaikki korjaukset ja uudelleenluokit-
telut tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. 

Sairaalan lääkekulutustilastot saatiin lää-
kehuollon tietojärjestelmästä WebMarelasta. 
Kansalliset haittavaikutusilmoitustiedot saa-
tiin Fimean julkaiseman Sic!-verkkolehden 
artikkeleista (Karonen ja Sommarberg 2018, 
Karonen ja Salmela 2020). Vuoden 2019 hait-

tavaikutusilmoitustietoja ei ollut käytettävissä 
tutkimusta tehtäessä, joten vertailussa käytet-
tiin vuosien 2017–2018 tietoja.

Aineiston analysointi
Kvantitatiivisessa analyysissä käytettiin IBM 
SPSS Statistics 27 -ohjelmistoa. Raportoiduissa 
vaaratapahtumissa esiintyneiden lääkeainei-
den määrät laskettiin terapiaryhmittäin ja lää-
keaineittain. Lääkeainekohtaiseen listaukseen 
otettiin mukaan useimmin vaaratapahtumissa 
raportoidut lääkeaineet (≥ 4 raportoitua vaa-
ratapahtumaa per lääkeaine) ja lisäksi ISMP:n 
(2018) riskilääkelistalla (List of High-Alert 
Medications in Acute Care Settings) esiinty-
viä lääkeaineita (≥ 3 raportoitua vaaratapah-
tumaa per lääkeaine) sekä laskimoon annos-
teltavat lääkeaineet (≥ 3 raportoitua vaarata-
pahtumaa per lääkeaine). Lääkeaineita, joiden 
käytössä oli raportoitu vaaratapahtumia, ver-

Kuva 1. Vaasan keskussairaalan vaaratapahtumailmoituksista koostuneen tutkimusaineiston 
muodostuminen.

*Lääke ei ilmene ilmoituksesta, ilmoitus liittyy 
verituotteeseen, ilmoitus esiintyy aineistossa 
useammin kuin kerran tai ilmoitus ei liittynyt 
lääkkeeseen (esim. lääkkeenantovälineistö tai 
lääkitystiedon ajantasaistaminen).

Kaikki HaiPro-järjestelmään raportoidut 
vaaratapahtumat v. 2017–2019 

Vaasan keskussairaalassa 
n = 6605

Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, 
varjoaineeseen tai radiolääkeaineeseen 

liittyvät ilmoitukset 
n=1483

• Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan 
liittyvät ilmoitukset, jotka liittyivät 

lääkkeeseen, n = 117
• Ilmoitukset, joissa lääke ilmoitettu 

myötävaikuttavana tekijänä tapahtuman 
syntymiselle, n = 8Ilmoitusten jakamisen myötä 

muodostuneet uudet ilmoitukset 
n = 565

Tutkimusaineisto
n = 1696

Poistetut 
ilmoitukset* 

n = 477
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Taulukko 1. Aineiston vaaratapahtumien (n = 1696) luokittelu tapahtumatyypeittäin (tyyppi I ja tyyppi II). Taulukko 2. Raportoiduissa vaaratapahtumissa (n ≥ 3) esiintyneet lääkkeet terapiaryhmittäin kulutukseen 
suhteutetun lukuarvon mukaisessa järjestyksessä.

Tapahtuman 
tyyppi I

Lääke- ja nestehoitoon, 
verensiirtoon, varjo- tai  
merkkiaineeseen liittyvä 
(n = 1503)

Tiedonkulkuun tai 
tiedonhallintaan 
liittyvä (n = 185)

Muuhun hoitoon tai 
seurantaan liittyvä (n = 4)

Tapaturma, 
onnettomuus (n = 3)

Väkivalta (n = 1)

Yhteensä

Tapahtuman 
tyyppi II

Jakovirhe
Antovirhe
Kirjaamisvirhe
Määräysvirhe
Virhe lääkkeen valmistuksessa tai 
   käyttökuntoon saattamisessa
Säilytysvirhe
Odottamaton reaktio potilaalle
Tilausvirhe
Toimitusvirhe

Potilastiedon hallintaan (dokumentointiin) liittyvä
Suulliseen tiedonkulkuun ja viestintään liittyvä 
Hoidon järjestelyihin liittyvä
Diagnosointiin, hoitoon, tutkimukseen  
   tai toimenpiteeseen liittyvä

Potilaan tilan seuranta

Kaatuminen

Itsetuhoinen käyttäytyminen, potilas itse

Tapahtumien 
määrä  n (%)

705 (41,6)
357 (21,0)
182 (10,7)
175 (10,3)
28 (1,7)

19 (1,1)
18 (1,1)
13 (0,8)
6 (0,4)

97 (5,7)
48 (2,8)
22 (1,3)
18 (1,1)

4 (0,2)

3 (0,2)

1 (< 0,1)

1696 (100)

Vaara- 
tapahtumat
n (%)

10 (0,6)
15 (0,9)
4 (0,2)
3 (0,2)
86 (5,1)
55 (3,2)
20 (1,2)
24 (1,4)
192 (11,3)
4 (0,2)
73 (4,3)

66 (3,9)
202 (11,9)
6 (0,4)
3 (0,2)
49 (2,9)
4 (0,2)
7 (0,4)
13 (0,8)
154 (9,1)
19 (1,1)
53 (3,1)
10 (0,6)

36 (2,1)

46 (2,7)
22 (1,3)
15 (0,9)
10 (0,6)
47 (2,8)
4 (0,2)
24 (1,4)
40 (2,4)
9 (0,5)
46 (2,7)
141 (8,3)
4 (0,2)
13 (0,8)

10 (0,6)
24 (1,4)
7 (0,4)
5 (0,3)

10 (0,6)
4 (0,2)
11 (0,6)
8 (0,5)
11 (0,6)
5 (0,3)
40 (2,4)
18 (1,1)

Lääkekulutus v. 
2017–2019 
(jakeluyksikköä)

2437
7603
2105
2617
76754
58496
26276
33570
273893
7030
132737

141038
442642
12972
6608
112616
9424
17330
33194
409642
51502
146507
28141

116817

151822
74145
50325
33161
164791
14096
88113
151881
34168
185147
673641
19494
65772

58788
145895
47198
32450

77628
33145
108621
80191
127139
57900
552087
249525

Vaara-  
tapahtumat/
kulutus (10-4)

41,0
19,7
19,0
11,5
11,2
9,4
7,6
7,1
7,0
5,7
5,5

4,7
4,6
4,6
4,5
4,4
4,2
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6

3,1

3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,1
2,1
2,0

1,7
1,6
1,5
1,5

1,3
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
0,7
0,7

Terapiaryhmä (ATC-koodi)

Immunostimulantit (L03)
Rokotteet (J07)
Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (M05)
Immunoseerumit ja immunoglobuliinit (J06)
Diabeteslääkkeet (A10)
Antineoplastiset lääkeaineet (L01)
Hemostaatit (B02)
Anemialääkkeet (B03)
Antitromboottiset lääkeaineet (B01)
Ruuansulatusta edistävät valmisteet, sis. entsyymit (A09)
Masennuslääkkeet ja keskushermostoa 
    stimuloivat lääkeaineet (N06)
Epilepsialääkkeet (N03)
Psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä uni-lääkkeet (N05)
Kihtilääkkeet (M04)
Endokrinologiset lääkeaineet (L02)
Sydänlääkkeet (C01)
Systeemiset sienilääkkeet (J02)
Alkueläimiin vaikuttavat lääkeaineet (P01)
Parkinsonismilääkkeet (N04)
Systeemiset bakteerilääkkeet (J01)
Kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoito (H03)
Systeemisesti käytettävät kortikosteroidit (H02)
Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään 
    vaikuttavat aineet (G03)
Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat 
    lääkeaineet (C09)
Kivennäisaineet (A12)
Kalsiumkanavan salpaajat (C08)
Virtsaelinten sairauksien lääkkeet (G04)
Immunosuppressantit (L04)
Diureetit (C03)
Verenpainelääkkeet (C02)
Lipidejä muuntavat lääkeaineet (C10)
Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitetut valmisteet (A02)
Pahoinvointilääkkeet (A04)
Beetasalpaajat (C07)
Analgeetit (N02)
Systeemiset antihistamiinit (R06)
Ruuansulatuskanavan toiminnallisten 
    häiriöiden lääkkeet (A03)
Ripulin ja suolistoinfektioiden lääkkeet (A07)
Tulehduskipu- ja reumalääkkeet (M01)
Yskänlääkkeet ja vilustumislääkkeet (R05)
Myrkytysten, yliannostusten ym. hoitoon 
    käytettävät valmisteet (V03)
Ahtauttavien hengitystiesairauksien lääkkeet (R03)
Lihasrelaksantit (M03)
Vitamiinit (A11)
Ummetuslääkkeet (A06)
Systeemiset viruslääkkeet (J05)
Silmätautien lääkkeet (S01)
Veren korvikkeet ja perfuusioliuokset (B05)
Anestesia-aineet (N01)
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tui kefuroksiimista, yksi linetsolidista sekä yksi 
metamitsolin ja pitofenonin yhdistelmäval-
misteesta. Yksi vakavaa haittaa aiheuttaneeksi 
arvioidusta tapahtumista koski ibuprofeenin ja 
litiumin yhteisvaikutusta, jonka epäiltiin myö-
tävaikuttaneen potilaan kuolemaan.

Kohtalaista haittaa aiheuttaneiksi arvioi-
dut tapahtumat liittyivät useimmiten enok-
sapariinin käyttöön (n = 8). Seuraavaksi eni-
ten kohtalaista haittaa aiheuttaneiksi rapor-
toitiin furosemidi (n = 3), kefuroksiimi (n = 3) 
ja oksikodoni (n = 3). Enoksapariinin käyttöä 
koskevissa, kohtalaista haittaa aiheuttaneiksi 
raportoiduissa tapahtumissa syynä oli määrä-
ysvirhe (määräys puuttuu), antovirhe (väärä 
annos, väärä potilas, väärä antotapa) tai tie-
donkulkuun liittyvät ongelmat, jotka johtivat 
virheelliseen annosteluun, esimerkiksi tauote-
tun lääkkeen antamiseen.

Raportoidut poikkeamatyypit ja  
myötävaikuttaneet tekijät
Laadullisessa sisällönanalyysissä yhdistettiin 
teoria- ja aineistolähtöistä sisällönanalyy-
siä käyttäen valmiita HaiPro-luokkia, kuten 
väärä antotapa, sekä muodostamalla vaarata-
pahtuman kuvauksen perusteella uusia luok-
kia, kuten näköisnimisiin lääkkeisiin liittyviä 
vaaratapahtumia koskeva luokka LASA. 

Riskialttiiksi tunnistettujen lääkeainei-
den yleisimmin raportoidut poikkeamatyypit 
ja myötävaikuttavat tekijät on esitetty Taulu-
kossa 4. Näköisnimisiin lääkkeisiin (LASA) liit-
tyviä ongelmia oli raportoitu erityisesti liittyen 
oksikodonin käyttöön, jossa yleisin raportoitu 
syy vaaratapahtumien taustalla oli lyhyt- ja 
pitkävaikutteisten valmisteiden (Oxynorm, 
Oxycontin, Oxycodone Ratiopharm) sekoit-
tuminen keskenään. Vastaavasti insuliinien 
kohdalla kynien yhdennäköisyyden (Look-
Alike) tai toisiaan muistuttavien kauppani-
mien (Novorapid, Novomix (Sound-Alike)) 
raportoitiin vaikuttaneen lääkityspoikkea-
mien tapahtumiseen. Myös kaliumkloridiin 
(Addex-Kaliumklorid, Addex-Kalium), mor-
fiiniin (Morphin 2 mg/ml, Morphin 20 mg/ml) 
ja parenteraalisiin ravintovalmisteisiin (Nut-
riflex lipid plus, Nutriflex lipid peri) liittyen 
raportoitiin näköisnimisten lääkkeiden käyt-
töön liittyviä vaaratapahtumia. 

Esimerkki LASA-luokkaan luokitellusta 
vaaratapahtumailmoituksesta: 

”Aamulla annettu väärää insuliinia potilaalle. 
Annettu Novorapidia 18 IU vaikka olisi pitänyt 
antaa Novomix 18 IU. Lääkekärryssä lääkelaa-
tikossa oli edellisenä päivänä listalla tauotettu 
Novorapid kynä, josta annettu potilaalle. Novo-
mix kynä ollut potilaan huoneessa, joka huomattu 
noin tunnin kuluttua Novorapidin pistämisestä 
ja tajuttu lääkevirheen tapahtuneen. Kun virhe 
havaittu, mitattu verensokeri, joka ollut aamulla 
ennen insuliinia 10,3 ja insuliinien annon jälkeen 
11–12,8 välillä seuraavien tuntien ajan. Konsul-
toitu anestesialääkäriä, joka ohjeistanut seuraa-
maan verensokereita tunnin välein. Potilaalle 
ilmoitettu tapahtuneesta. Potilaan vointi ollut 
hyvä. Myötävaikuttavat tekijät: Saman näköi-
set lääkkeet ja lähes saman nimisten lääkkeiden 
kanssa menty sekaisin. Tätä edesauttanut Novo-
rapid kynän sijainti lääkelaatikossa.”

Buprenorfiinin ja fentanyylin käytön osalta 
raportoitiin lääkelaastareihin liittyviä vaara-
tapahtumia (Taulukko 4). Yleisimmin täl-
laisia olivat lääkkeen lopetuksen yhteydessä 
laastarin poistamisen unohtuminen ja laasta-
rin vaihdon unohtuminen sen vaihtopäivänä. 
Annoksen laskemiseen liittyviä vaaratapah-
tumia raportoitiin insuliinien ja oksikodonin 
käyttöön liittyen. Milligrammojen ja millilit-
rojen sekaantumisen raportoitiin aiheuttaneen 
vaaratapahtumia sekä oksikodonia määrättä-
essä että annettaessa.

Esimerkki lääkelaastareihin liittyvät vaa-
ratapahtumat -luokkaan luokitellusta vaara-
tapahtumailmoituksesta: 

”Potilaan lääkitys muuttunut ma 26.8.: 
Norspan-laastari lopetettu ja tilalle vaihdettu 
p.o. targinic. Huomattu aamupesujen yhteydessä 
28.8 että potilaalla edelleen kipulaastarit selässä. 
Otettu ne pois ja laitettu lääkejätteeseen. Myö-
tävaikuttavat tekijät: Lääkevastaava kuitannut 
muutoksen ma 26.8 mutta ei ole varmistanut että 
laastarit otettu pois.”

Vaaratapahtumien raportoijien ja luokitte-
lijoiden mukaan vaaratapahtumien taustalla oli 
lääkeaineesta riippumattomia myötävaikutta-
neita syitä, kuten kiire, huolimattomuus sekä 
kirjaamiseen ja raportointiin liittyvät epäsel-
vyydet (esimerkiksi virheelliset/puutteelliset 
kirjaukset). 

Taulukko 3. Yleisimmin HaiPro-ilmoituksissa raportoidut lääkeaineet  
kulutukseen suhteutetun arvon mukaisessa järjestyksessä.

Lääkeaine

hepatiitti B -rokote
pegfilgrastiimi
aspartinsuliini, sekoite
tuberkuloosirokote
ihmisinsuliini, pitkävaikutteinen
prokaiinipenisilliini
ihmisinsuliini, lyhytvaikutteinen 
glargininsuliini
detemirinsuliini
aspartinsuliini
doksorubisiini
estradioli
temotsolomidi
irinotekaani
filgrastiimi
sisplatiini
metyylifenidaatti
fluorourasiili
rituksimabi
kaliumkloridi (i.v.)
varfariini
buprenorfiini
nitrofurantoiini
verapamiili
fentanyyli
etoposidi
flekainidi
aripipratsoli
immunoglobuliini (i.v.)
amiodaroni
parenteraaliset ravintovalmisteet, 
   yhdistelmävalmisteet
enoksapariini
parenteraaliset rautavalmisteet
foolihappo
fytomenadioni (K-vitamiini)
traneksaamihappo
labetaloli
levetirasetaami
donepetsiili
duloksetiini
isosorbididinitraatti
metformiini
pivmesillinaami
kalsium(karbonaatti)
mirtatsapiini
sitalopraami
risperidoni
rivaroksabaani
klonidiini
haloperidoli
tikagrelori
essitalopraami
kefaleksiini
sertraliini
pregabaliini
loratsepaami

ATC-koodi

J07BC01
L03AA13
A10AD05
J07AN01
A10AC01
J01CE09
A10AB01
A10AE04
A10AE05
A10AB05
L01DB01
G03CA03
L01AX03
L01XX19
L03AA02
L01XA01
N06BA04
L01BC02
L01XC02
B05XA01
B01AA03
N02AE01
J01XE01
C08DA01
N02AB03
L01CB01
C01BC04
N05AX12
J06BA02
C01BD01
B05BA10

B01AB05
B03AC
B03BB01
B02BA01
B02AA02
C07AG01
N03AX14
N06DA02
N06AX21
C01DA08
A10BA02
J01CA08
A12AA04
N06AX11
N06AB04
N05AX08
B01AF01
C02AC01
N05AD01
B01AC24
N06AB10
J01DB01
N06AB06
N03AX16
N05BA06

Vaara-
tapahtumat             
 n (%)

9 (0,5)
4 (0,2)
5 (0,3)
4 (0,2)
3 (0,2)
3 (0,2)
5 (0,3)
12 (0,7)
9 (0,5)
10 (0,6)
3 (0,2)
9 (0,5)
5 (0,3)
3 (0,2)
6 (0,4)
4 (0,2)
4 (0,2)
7 (0,4)
3 (0,2)
11 (0,6)
37 (2,2)
7 (0,4)
4 (0,2)
5 (0,3)
6 (0,4)
3 (0,2)
3 (0,2)
13 (0,8)
3 (0,2)
10 (0,6)
4 (0,2)

85 (5,0)
7 (0,4)
5 (0,3)
6 (0,4)
12 (0,7)
4 (0,2)
17 (1,0)
4 (0,2)
5 (0,3)
7 (0,4)
31 (1,8)
6 (0,4)
16 (0,9)
13 (0,8)
6 (0,4)
12 (0,7)
6 (0,4)
3 (0,2)
14 (0,8)
6 (0,4)
8 (0,5)
14 (0,8)
8 (0,5)
16 (0,9)
22 (1,3)

Lääkekulutus 
v. 2017–2019 
(jakeluyksikköä)

547
264
388
340
263
264
714
1725
1346
1710
526
1678
985
724
1585
1112
1410
2672
1286
5170
17500
3380
2150
2729
3717
1889
1960
9053
2138
7561
3287

74405
6460
4910
5925
11953
4023
17315
4596
5782
8781
40500
7920
21480
18678
8624
17401
8800
4420
21419
9300
12493
22191
13000
26045
36994

Vaara-
tapahtumat/
kulutus (10-4)

164,5
151,5
128,9
117,6
114,1
113,6
70,0
69,6
66,9
58,5
57,0
53,6
50,8
41,4
37,9
36,0
28,4
26,2
23,3
21,3
21,1
20,7
18,6
18,3
16,1
15,9
15,3
14,4
14,0
13,2
12,2

11,4
10,9
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
8,7
8,6
8,0
7,7
7,6
7,4
7,0
7,0
6,9
6,8
6,8
6,5
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
5,9
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Lääkeaine ATC-koodi Vaara-
tapahtumat             
 n (%)

Lääkekulutus 
v. 2017–2019 
(jakeluyksikköä)

Vaara-
tapahtumat/
kulutus (10-4)

morfiini
ketiapiini
digoksiini
fluoksetiini
ruoansulatusentsyymi*
oksatsepaami
bentsyylipenisilliini
olantsapiini
prednisoloni
venlafaksiini
allopurinoli
infliksimabi
klooriprotikseeni
levodopa ja 
   dekarboksylaasin estäjä
levofloksasiini
saccharomyces boulardii
tematsepaami
asetyylisalisyylihappo
melatoniini
magnesiumhydroksidi
kefuroksiimi
oksikodoni
amoksisilliini ja 
beetalaktamaasin estäjä
klopidogreeli
noradrenaliini
ferroglysiinisulfaatti
klonatsepaami
spironolaktoni
etorikoksibi
levotyroksiini
tintsapariini
deksametasoni
klotsapiini
simvastatiini
valproiinihappo
metronidatsoli
tsopikloni
losartaani
meropeneemi
rosuvastatiini
litium
gabapentiini
klindamysiini
kodeiini ja parasetamoli
siprofloksasiini
hiilihydraatit
metoprololi
atropiini
pantopratsoli
amlodipiini
kloksasilliini
diatsepaami
furosemidi
kandesartaani
ketoprofeeni
kalsiumin yhdistelmävalmisteet
atorvastatiini

N02AA01
N05AH04
C01AA05
N06AB03
A09AA02
N05BA04
J01CE01
N05AH03
H02AB06
N06AX16
M04AA01
L04AB02
N05AF03
N04BA02

J01MA12
A07FA02
N05CD07
B01AC06
N05CH01
G04BX01
J01DC02
N02AA05
J01CR02

B01AC04
C01CA03
B03AA01
N03AE01
C03DA01
M01AH05
H03AA01
B01AB10
H02AB02
N05AH02
C10AA01
N03AG01
P01AB01
N05CF01
C09CA01
J01DH02
C10AA07
N05AN01
N03AX12
J01FF01
N02AJ06
J01MA02
B05BA03
C07AB02
A03BA01
A02BC02
C08CA01
J01CF02
N05BA01
C03CA01
C09CA06
M01AE03
A12AX
C10AA05

11 (0,6)
32 (1,9)
7 (0,4)
4 (0,2)
4 (0,2)
11 (0,6)
11 (0,6)
19 (1,1)
24 (1,4)
6 (0,4)
6 (0,4)
4 (0,2)
4 (0,2)
7 (0,4)

4 (0,2)
5 (0,3)
6 (0,4)
24 (1,4)
18 (1,1)
6 (0,4)
51 (3,0)
46 (2,7)
6 (0,4)

6 (0,4)
5 (0,3)
5 (0,3)
4 (0,2)
5 (0,3)
4 (0,2)
19 (1,1)
16 (0,9)
26 (1,5)
17 (1,0)
9 (0,5)
13 (0,8)
5 (0,3)
11 (0,6)
8 (0,5)
5 (0,3)
5 (0,3)
4 (0,2)
6 (0,4)
5 (0,3)
7 (0,4)
6 (0,4)
6 (0,4)
12 (0,7)
3 (0,2)
34 (2,0)
13 (0,8)
4 (0,2)
5 (0,3)
37 (2,2)
5 (0,3)
4 (0,2)
15 (0,9)
10 (0,6)

18688
55260
12015
7060
7000
19500
20318
35929
46057
11431
11500
7729
7900
14663

8555
11220
13700
55928
41900
14000
122496
109613
14423

14400
11812
11884
9520
12271
9756
47702
40469
67211
43055
23226
34601
13614
30830
22457
13830
13750
11200
17100
14764
20700
18398
18104
38619
9679
114507
43598
13410
17382
131864
17934
14045
57400
37930

5,9
5,8
5,8
5,7
5,7
5,6
5,4
5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,1
4,8

4,7
4,5
4,4
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2

4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
3,9
3,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8
2,6
2,6

Lääkeaine ATC-koodi Vaara-
tapahtumat             
 n (%)

Lääkekulutus 
v. 2017–2019 
(jakeluyksikköä)

Vaara-
tapahtumat/
kulutus (10-4)

piperasilliini ja beetalaktamaasin estäjä
apiksabaani
ropivakaiini
bisoprololi
ramipriili
adrenaliini
oksikodoni + naloksoni
kaliumkloridi (p.o.)
elektrolyytit ja hiilihydraatit
ondansetroni
metoklopramidi
pitofenoni ja analgeetti
kolekalsiferoli (D3-vitamiini)
isosorbidimononitraatti
asetyylikysteiini
parasetamoli
ibuprofeeni
fentanyyli, opioidianesteetit
lidokaiini
kalsiumglukonaatti 
(elektrolyyttiliuokset)

J01CR05
B01AF02
N01BB09
C07AB07
C09AA05
C01CA24
N02AA55
A12BA01
B05BB02
A04AA01
A03FA01
A03DA02
A11CC05
C01DA14
R05CB01
N02BE01
M01AE01
N01AH01
N01BB02
B05BB01

12 (0,7)
4 (0,2)
3 (0,2)
25 (1,5)
7 (0,4)
3 (0,2)
15 (0,9)
15 (0,9)
6 (0,4)
5 (0,3)
4 (0,2)
3 (0,2)
8 (0,5)
5 (0,3)
5 (0,3)
47 (2,8)
9 (0,5)
3 (0,2)
3 (0,2)
7 (0,4)

47258
17640
13140
112850
32340
13908
70535
70030
30416
27270
23374
18460
61624
37280
42870
434667
86627
37280
69467
429849

2,5
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
1,8
1,7
1,6
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
0,8
0,4
0,2

* useita entsyymejä (lipaasi, proteaasi jne.) sisältävät valmisteet
i.v. = laskimonsisäinen, p.o. = suun kautta
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Vertailu haittavaikutusilmoituksiin
Vuonna 2017 eniten haittavaikutusilmoituk-
sia tehtiin rivaroksabaanista ja vuonna 2018 
klotsapiinista (Karonen ja Sommarberg 2018, 
Karonen ja Salmela 2020). Klotsapiini esiintyi 
myös Vaasan keskussairaalassa kahdenkym-
menen useimmin vaaratapahtumissa raportoi-
tujen lääkeaineiden joukossa. Aspartinsuliini 
oli kulutukseen suhteutetun lukuarvon perus-
teella Vaasassa kolmanneksi eniten vaarata-
pahtumissa raportoitu lääkeaine, ja sen käyt-
töön liittyen oli raportoitu viidenneksi eniten 
haittavaikutusilmoituksia kansallisesti vuonna 
2018 (Karonen ja Salmela 2020).

Vaasan keskussairaalassa raportoiduissa 
vaaratapahtumissa yleisimmin esiintyneet lää-
keaineet erosivat suurelta osin Fimean haitta-
vaikutusilmoituksissa yleisimmin esiintyneistä 
lääkeaineista. Tämän lisäksi vaaratapahtu-
mailmoitukset eivät useimmiten liittyneet 
lääkkeen haittavaikutuksiin vaan lääkehoito-
prosessissa esiintyneisiin ongelmiin.

Vaasan keskussairaalaan riskilääkelistalla 
tulisi olla ainakin Taulukon 5 mukaiset terapia-
ryhmät ja lääkeaineet perustuen tutkimuksessa 
tehtyihin analyyseihin ja yleisesti tunnistettui-
hin akuuttihoidon riskilääkkeisiin (ISMP 2018).

Taulukko 5. Vaasan keskussairaalan tunnistetut riskilääkkeet (ISMP:n akuuttihoidon riskilääkelistalla 
(List of High-Alert Medications in Acute Care Settings (ISMP 2018)) esiintyvät lääkeaineet, joihin liittyvien 
poikkeamien lukumäärä oli kvantitatiivisen analyysin perusteella vähintään 10 tai joiden kulutukseen 
suhteutettu lukuarvo (poikkeamat/kulutus 10-4) oli vähintään 10.) 

Taulukko 4. Riskialttiiksi 
tunnistettuihin 
lääkeaineisiin liittyvien 
vaaratapahtumien 
yleisimmin raportoidut 
poikkeamatyypit ja 
myötävaikuttavat 
tekijät.
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1) aspartinsuliini, detemirinsuliini, glargininsuliini ja ihmisinsuliini     2) yhdistelmävalmisteet     3) etoposidi, temotsolomidi     4) doksorubisiini, etoposidi, 
fluorourasiili, irinotekaani, rituksimabi, sisplatiini, temotsolomidi    * Lääkelaastari jäänyt vaihtamatta vaihtopäivänä tai poistamatta lääkkeen lopetuksen yhteydessä
** LASA = Look-Alike, Sound-Alike, näköisnimiset lääkkeet     i.m. = lihaksensisäinen, i.v. = laskimonsisäinen, p.o. = suun kautta, s.c. = ihonalainen

Lääkeaine/ 
vaaratapahtumien yleisimmin 
raportoidut poikkeamatyypit ja 
myötävaikuttavat tekijät

Väärä potilas/puutteellinen 
potilaan tunnistaminen

Väärä antotapa tai tiputusnopeus

Annetaan väärä lääke

Annetaan väärä annos tai vahvuus

Annetaan/jaetaan vääränä 
ajankohtana

Annetaan lopetettu/ 
tauolla oleva lääke

Väärä lääkemuoto

Lääke antamatta

Lääke jakamatta

Jaettu väärä annos

Lääke kirjaamatta/
Kirjaamisvirhe

Virhe käyttökuntoon 
saattamisessa

Määräys puuttuu

Virheellinen/ 
epäselvä määräys

Tiedonkulun ongelmat

Potilastieto jäänyt huomioimatta

Puutteellinen potilaan ohjaus

Puutteellinen potilaan tilan 
seuranta

Ekstravasaatio

Kaatuminen

Riskitieto huomioimatta

Säilytysvirhe

Tilausvirhe

Lääkelaastareihin liittyvät 
vaaratapahtumat*

LASA**

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Terapiaryhmä (ATC-koodi)

Insuliinit ja insuliinijohdokset (A10A)

Antitromboottiset lääkeaineet (B01A)

Parenteraaliset ravintovalmisteet (B05BA)

Elektrolyyttiliuokset (B05XA) 

Rytmihäiriölääkkeet (C01B)

Beetasalpaajat (C07A)

Opioidit (N02A)

Bentsodiatsepiinijohdokset (N05BA)

Syöpälääkkeet (antineoplastiset lääkeaineet) (L01)

Lääkeaineet (ATC-koodi)

aspartinsuliini (A10AB05, A10AD05) 
ihmisinsuliini (A10AC01, A10AB01) 
glargininsuliini (A10AE04) 
detemirinsuliini (A10AE05)

enoksapariini (B01AB05) 
tintsapariini (B01AB10) 
varfariini (B01AA03)

parenteraaliset ravintovalmisteet, 
yhdistelmävalmisteet (B05BA10)

kaliumkloridi (B05XA01)

flekainidi (C01BC04) 
amiodaroni (C01BD01)

metoprololi (C07AB02)

buprenorfiini (N02AE01)
fentanyyli (N02AB03)
morfiini (N02AA01)
oksikodoni, oksikodoni + naloksoni (N02AA05, N02AA55)

loratsepaami (N05BA06)

doksorubisiini (L01DB01)
etoposidi (L01CB01)
fluorourasiili (L01BC02)
irinotekaani (L01XX19)
rituksimabi (L01XC02)
sisplatiini (L01XA01)
temotsolomidi (L01AX03)
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neesta lääkitysturvallisuustyöstä liittyen vaa-
ratapahtumien raportoimiseen voi kertoa myös 
läheltä piti -tapahtumien suuri määrä aineis-
tossa. Vaasan keskussairaalan lääkehoitoon 
liittyviä haasteita on ratkottu moniammatil-
lisessa Turvallinen lääkehoito -työryhmässä 
ja jokaisessa työyksikössä on vähintään kaksi 
koulutettua lääkehoitovastaavaa, jotka vas-
taavat yksikön lääkitysturvallisuuden seuran-
nasta ja kehittämisestä. Riskilääkkeiden käsit-
telyyn on kiinnitetty huomiota myös esimer-
kiksi sairaanhoitopiirin Turvallinen lääkehoito 
-oppaassa.

Raportoidut vaaratapahtumaan  
myötävaikuttaneet tekijät
Näköisnimisiin lääkkeisiin liittyviä vaarata-
pahtumia oli raportoitu erityisesti oksikodo-
nin ja insuliinien käyttöön liittyen. Vaarata-
pahtumia, jotka liittyvät näköisnimisiin lääk-
keisiin, on raportoitu useissa tutkimuksissa ja 
niiden osuus on ollut 6–22 % kaikista lääkitys-
poikkeamista (Keers ym. 2013, Bryan ym. 2021). 
Sekaantumisen estämiseksi voidaan käyttää 
erilaisia keinoja, kuten säilytyspaikkojen muu-
tosta tai merkitsemistä, vaikuttavien aineiden 
merkitsemistä säilytyspaikkoihin, lääkkeen 
nimen lausumista ääneen sitä annettaessa tai 
lääkevalikoiman rajaamista LASA-lääkkeiden 
osalta (Laatikainen ym. 2018, Bryan ym. 2021). 

Raportoidut vaaratapahtumat ja  
haittavaikutusilmoitukset
Fimealle kansallisesti raportoiduissa haitta-
vaikutusilmoituksissa ei havaittu merkittäviä 
yhteneväisyyksiä Vaasan keskussairaalassa 
määrällisesti tai kulutukseen suhteutettuna 
eniten lääkityspoikkeamissa esiintyneiden lää-
keaineiden kanssa. Tämän voidaan ajatella joh-
tuvan vakavaa haittaa aiheuttaneiksi luokitel-
tujen vaaratapahtumien vähäisestä määrästä 
aineistossa, sillä Fimea ohjeistaa lääkkeen 
määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettuja 
henkilöitä ilmoittamaan erityisesti tapaukset, 
joissa lääkkeen käyttöön epäillään liittyneen 
vakavia haittavaikutuksia (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea 2017). Fimean 
saamat haittavaikutusilmoitukset voivat poi-
keta merkittävästi yksiköiden keräämistä vaa-
ratapahtumailmoituksista yleisimmin rapor-
toitujen lääkeaineiden osalta, vaikka molem-

mat voivat sisältää lääkityspoikkeamien tietoja 
erityisesti haittojen ollessa vakavia (Schepel 
ym. 2018). Ero voi johtua siitä, että haittavaiku-
tusilmoituksen tekee useimmiten lääkäri, kun 
taas vaaratapahtumailmoituksen tekijä kuuluu 
useimmiten hoitohenkilökuntaan (Rauhala ym. 
2018, Schepel ym. 2018). 

Riskilääkkeiden tunnistaminen
Organisaatiokohtaisen riskilääkelistauksen ja 
siihen liittyvän ohjeistuksen muodostamiseksi 
tarvitaan tutkimustulosten lisäksi organisaa-
tion lääkehoidon tuntevien asiantuntijoiden 
kokemusta ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden 
tarkastelua (Schepel ym. 2018). Riskilääkkeiden 
tunnistaminen ja listaaminen sekä vaaratapah-
tumien taustalla vaikuttavien syiden selvittä-
minen auttaa ehkäisemään potilaille aiheutuvia 
haittatapahtumia ja läheltä piti -tilanteita sekä 
edistämään lääkitys- ja potilasturvallisuutta.

Organisaation riskilääkkeiksi Vaasan kes-
kussairaalassa tulisi harkita lisättävän ainakin 
seuraaviin terapiaryhmiin kuuluvat lääkkeet: 
insuliinit ja insuliinijohdokset, antitromboot-
tiset lääkeaineet, parenteraaliset ravintoval-
misteet, elektrolyyttiliuokset, rytmihäiriölääk-
keet, beetasalpaajat, opioidit, bentsodiatsepii-
nijohdokset ja syöpälääkkeet (antineoplastiset 
lääkeaineet). Raportoitujen vaaratapahtumien 
perusteella vaaratapahtumien ennaltaehkäise-
miseksi näihin lääkeaineryhmiin kuuluvia 
lääkkeitä käytettäessä tulee kiinnittää huomi-
ota erityisesti tiedonkulkuun terveydenhuol-
lon yksiköiden välillä, raportointi- ja kirjaa-
miskäytäntöihin, potilaan tunnistamismene-
telmiin sekä LASA-lääkkeiden säilytykseen ja 
käyttöön. 

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetel-
män yhdistämisellä saatiin käsitys raportoi-
duista vaaratapahtumista liittyen eri lääkeai-
neiden käyttöön suhteessa niiden kulutukseen 
sekä vaaratapahtumien yleisimmin raportoi-
duista poikkeamatyypeistä ja raportoiduista 
myötävaikuttaneista tekijöistä. Tutkimuksen 
luotettavuutta lisää kaikkien vaaratapahtu-
mien luokittelujen tarkistus ja selvästi virheel-
lisesti luokiteltujen ilmoitusten korjaaminen 
sekä korjausten kaksoistarkistus. Tutkimuksen 
aineisto on laaja, mutta kaikkia Vaasan keskus-

Pohdinta
Raportoidut vaaratapahtumat ja  
niihin liittyneet lääkeaineet
Vaasan keskussairaalassa kulutukseen suh-
teutettuna eniten vaaratapahtumissa rapor-
toituja lääkeaineita olivat hepatiitti B -rokote, 
pegfilgrastiimi, aspartinsuliini ja tuberkuloo-
sirokote. Lääkeaineet, joiden käytössä rapor-
toitiin eniten vaaratapahtumia Vaasan keskus-
sairaalassa, olivat enoksapariini, kefuroksiimi, 
parasetamoli ja oksikodoni. Helsingin yliopis-
tollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa 
määrällisesti eniten vaaratapahtumissa rapor-
toituja lääkeaineita olivat keftriaksoni, oksi-
kodoni ja kefuroksiimi (Tyynismaa ym. 2021). 
Sairaaloiden tulokset ovat yhteneväisiä oksi-
kodonin ja kefuroksiimin osalta. Verrattaessa 
poikkeamien määrää lääkekulutukseen Vaasan 
keskussairaalassa kymmenen eniten vaarata-
pahtumissa raportoidun lääkeaineen joukossa 
oli kuusi insuliinia. HUS:ssa kulutukseen suh-
teutettuna vaaratapahtumia raportoitiin eni-
ten keftriaksonin, insuliinien ja noradrenalii-
nin käyttöön liittyen. Keftriaksonin käyttöön 
liittyen oli Vaasan keskussairaalan aineistossa 
raportoitu vain yksi vaaratapahtuma ja on 
huomioitava, että siellä keftriaksonin kulutus 
onkin huomattavasti pienempää (3024 jakelu-
yksikköä/3 vuotta) kuin HUS:ssa (211 939 jake-
luyksikköä/8 vuotta). 

Organisaatioissa käytettävät lääkkeet voivat 
erota toisistaan myös muilta osin, mikä osal-
taan selittää tutkimusten tuloksien eroavai-
suuksia. Lisäksi Tyynismaa ym. (2021) tutki-
muksessa olivat mukana ilmoitukset, joissa 
lääke oli ilmoitettu myötävaikuttavaksi teki-
jäksi vaaratapahtumalle. Tässä tutkimuksessa 
mukana oli edellä mainittujen lisäksi kaikki 
lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoai-
neeseen tai radiolääkeaineeseen liittyvät ilmoi-
tukset sekä tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan 
liittyviä ilmoituksia siltä osin, kuin ne liittyi-
vät lääkkeisiin. Tutkimusaineisto haluttiin 
pitää laajana, koska rajauksia tekemällä oleel-
lisia ilmoituksia saattanut olisi jäädä aineiston 
ulkopuolelle.

Saedder ym. (2014) systemaattisen kirjal-
lisuuskatsauksen mukaan 47 % vakavista lää-
kityspoikkeamista liittyy metotreksaatin, var-
fariinin, tulehduskipulääkkeiden, digoksiinin, 

opioidien, asetyylisalisyylihapon ja beetasal-
paajien käyttöön. Näistä metotreksaatti (26 
%) ja varfariini (9 %) oli useimmiten osalli-
sena kuolemaan johtaneissa tapauksissa ja 
vakavia haittoja liittyi lääkityspoikkeamati-
lanteissa useimmiten metotreksaatin (11 %), 
teofylliinin (11 %) ja tulehduskipulääkkei-
den (8 %) käyttöön. Suun kautta annosteltava 
metotreksaatti, kun käyttöaiheena ei ole syö-
pätauti, on ISMP:n akuuttihoidon riskilääkelis-
tauksessa eritelty riskilääkkeeksi (ISMP 2018). 
Vaasan keskussairaalan aineistossa esiintyi 
vain yksi suun kautta otettavaa metotreksaat-
tia koskeva ilmoitus, jossa potilas sai lääkkeen 
vääränä ajankohtana lääkelistan puutteelli-
sista merkinnöistä ja virheellisestä tulkinnasta 
johtuen. Todennäköisesti riskilääkkeenä tun-
nettu metotreksaatti ei tässä tutkimuksessa 
noussut esiin sen vähäisen kulutuksen vuoksi 
(1246 jakeluyksikköä/3 vuotta) sekä siksi, että 
sen poikkeavaan annosteluun ja siihen liitty-
viin riskeihin on kiinnitetty erityistä huomi-
oita muun muassa organisaation lääkehoito-
suunnitelmassa. 

Raportoitu haitta potilaalle
Tutkimuksemme aineistossa oli raportoitu 
selvästi vähemmän vakavaa (0,3 % vs. 3 %) 
tai kohtalaista haittaa (5 % vs. 17 %) aiheutta-
neita vaaratapahtumia kuin HUS:n tutkimuk-
sessa (Tyynismaa ym. 2021). Myös kansalli-
sessa vaaratapahtuma-aineistossa ovat hai-
tat olleet tutkimuksemme aineistoon verra-
ten useammin vakavia (1,3 %) tai kohtalaisia 
(11,2 %) (Rauhala ym. 2018). Osittain tämä voi 
selittyä joidenkin tunnettujen riskilääkkeiden 
puuttumisella aineistostamme. On mahdol-
lista, että vakavaa tai kohtalaista haittaa aihe-
uttaneita lääkityspoikkeamia on todellisuu-
dessa tapahtunut ilmoitettua enemmän ja ne 
on joko jätetty raportoimatta, raportoitu hai-
taltaan lievemmiksi tai raportoitu muita kana-
via käyttäen (Westbrook ym. 2015, Holmström 
ym. 2019, Kurttila ym. 2021, Sodré Alves ym. 
2021). Toisaalta tulos voi kertoa myös Vaasan 
keskussairaalassa vuodesta 2007 asti jatkuneen 
potilasturvallisuustyön ja jo tehtyjen enna-
koivien riskienhallintatoimenpiteiden sekä 
lääkitysturvallisuuteen ja lääkehoitoprosessiin 
liittyvien koulutusten olleen vaikuttavia vaka-
vien lääkityspoikkeamien ehkäisyssä. Onnistu-
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sairaalan vaaratapahtumailmoituksia ei ollut 
tässä tutkimuksessa ajankäytöllisistä syistä 
mahdollista käydä läpi, vaan aineisto rajattiin 
siten, että mukaan saatiin mahdollisimman 
kattavasti kaikki lääkkeitä koskevat ilmoituk-
set. On mahdollista, että pieni osa lääkkeisiin 
liittyvistä vaaratapahtumailmoituksista on 
luokiteltu muutoin kuin sisäänottokriteerit 
täyttävät ilmoitukset, eivätkä ne siten pääty-
neet mukaan aineistoon. 

Vaaratapahtumien raportointi on vapaaeh-
toista, joten tietyntyyppisiä vaaratapahtumia 
saattaa jäädä raportoimatta (Westbrook ym. 
2015). Toisaalta tiettyihin lääkkeisiin, esimer-
kiksi hyvin tunnettuihin riskilääkkeisiin, kuten 
enoksapariiniin, liittyviä tapahtumia saatetaan 
raportoida muita herkemmin. Osassa ilmoituk-
sista tapahtuman kuvaus oli lisäksi hyvin sup-
pea, jolloin kaikki tapahtumaan vaikuttaneet 
tekijät eivät välttämättä käyneet ilmi ilmoi-
tuksesta. Vaaratapahtumien luokittelussa ja 
potilaalle aiheutuneen haitan asteen arvioi-
misessa esiintyvä vaihtelu voi heikentää tut-
kimustulosten luotettavuutta (Holmström ym. 
2019, Kurttila ym. 2021). Useita lääkkeisiin liit-
tyviä ilmoituksia myös poistettiin aineistosta, 
koska niissä ei ollut selkeästi mainittu lääkettä, 
jota ilmoitus koskee. Näistä syistä tutkimuk-
sen tulokset eivät kerro koko totuutta vaara-
tapahtumista.

Haittavaikutusilmoitusten tietoja vuodelta 
2019 ei ollut vielä käytettävissä, minkä vuoksi 
vertailua ei ollut mahdollista tehdä koko tutki-
musjakson ajalta. Koska haittavaikutusilmoi-
tuksissa vuosina 2017–2018 raportoidut lää-
keaineet olivat suurilta osin eriävät yleisimmin 
vaaratapahtumissa raportoitujen lääkeainei-
den kanssa ja vaaratapahtumailmoituksissa oli 
vain harvoissa tapauksissa raportoitu lääkkeen 
haittavaikutuksista, ei puuttuva aineisto olisi 
todennäköisesti vaikuttanut merkittävästi tut-
kimuksen tuloksiin ja päätelmiin. Haittavaiku-
tusilmoitusten lähetyskäytäntöön tuli muutok-
sia marraskuussa 2017 (Karonen ja Sommar-
berg 2018), minkä seurauksena toimijoilla, 
kuten myyntiluvan haltijalla ja kansallisilla 
viranomaisilla, on velvollisuus ilmoittaa myös 
ei-vakavat Euroopan unionin alueella ilmen-
neet haittavaikutusepäilyt EMAn EudraVigi-
lance (EV) -tietokantaan, josta tiedot välitty-
vät edelleen Fimealle. Muutoksen vuoksi vuo-

sien 2017 ja 2018 haittavaikutusilmoitustiedot 
eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa.

Johtopäätökset
Tutkimuksessa tunnistettiin lääkeaineita, joi-
den käyttöön on raportoitu Vaasan keskussai-
raalassa liittyvän eniten vaaratapahtumia mää-
rällisesti ja kulutukseen suhteutettuna. Lisäksi 
tunnistettiin vaaratapahtumissa raportoitu-
jen lääkeaineiden käyttöön yleisimmin liit-
tyviä poikkeamatyyppejä ja myötävaikuttavia 
tekijöitä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 
sairaalapalvelujen (ent. Vaasan keskussairaala) 
lääkehoitosuunnitelmassa, jota eri yksiköt voi-
vat käyttää apunaan määritellessään omia ris-
kilääkkeitään sekä tunnistaessaan ja etsiessään 
ratkaisuja lääkehoitoprosessiin liittyviin ris-
kikohtiin yksikön erityispiirteet huomioiden.
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Introduction: Most patient safety incidents can 
be prevented by making corrective and pre-
ventive actions based on incidents that have 
occurred and been documented. High-alert 
medications have a heightened risk of caus-
ing serious harm to the patient. The aim of our 
study was to identify high-alert medications 
along with the incidence and causes of medi-
cation errors at Vaasa Central Hospital. We also 
wanted to compare the results with adverse 
reaction data reported to the Finnish Medi-
cines Agency (Fimea). 

Materials and methods: The top active sub-
stances in the patient safety incident reports 
of Vaasa Central Hospital during 2017 to 2019 
were quantitatively analysed and compared 
with the hospital’s drug consumption. Quali-
tative content analysis was conducted for the 
identified high-alert medications to identify 
causes of medication errors. The top active sub-
stances were also compared with the national 
adverse drug reaction data reported to Fimea 
during 2017 to 2018 in order to find similarities. 

Results: Of the included 1696 patient safety 
incident reports, 89% were related to medi-
cations, including infusion solutions, contrast 
agents, radiopharmaceuticals and blood trans-
fusions. Compared with drug consumption, 
the most-reported medications were hepati-
tis B vaccine, pegfilgrastim and insulin aspart, 
respectively. In total, enoxaparin, cefuroxime, 
paracetamol and oxycodone were the most-
reported medications. According to reporters, 
most (67%) of the errors did not cause harm 
to patients. The harm was considered mild in 
19%, moderate in 5% and serious in 0.3% of 
the reported incidents. Therapeutic groups 
that should be considered as high-alert medi-
cations at Vaasa Central Hospital are insulin, 
antithrombotic agents, parenteral nutrition 
preparations, electrolytes, antiarrhythmics, 
β-Blocking agents, opioids, benzodiazepines 
and antineoplastic agents. Qualitative content 
analysis revealed incorrect dose and errors in 
recording, documentation and prescribing as 
the most common types of medication errors. 
The top active substances were mostly not sim-
ilar in national adverse drug reaction data and 
the hospital’s medication error reports.

Conclusions: We succeed in identifying high-
alert medications at Vaasa Central Hospital. We 
also found the most reported types of patient 
safety incidents. These results will be utilised 
in the medication management plan of Hos-
pital Services in Wellbeing Services, County of 
Ostrobothnia. Units at Vaasa Central Hospital 
are recommended to use these results when 
compiling their own list of high-alert medi-
cations.

Keywords: high-alert medication, patient 
safety incident, medication error, drug con-
sumption, adverse drug reaction 
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Tiivistelmä 

Johdanto: Apteekeilla, kuten muillakin yrityksillä, on jatkuva tarve kehittää omaa toimintaansa 
resurssien käytössä ja prosessien laadun parantamisessa. Toiminnan tehostamisella pyritään 
varmistamaan yrityksen kannattavuus myös tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena 
oli kehittää yhden apteekin prosesseja läpinäkyvämmiksi koko henkilöstölle luomalla apteekille 
toimintakäsikirja ja tekemällä työntekijöiden vastuualueet helpommin hahmotettaviksi. 

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus tehtiin toimintatutkimuksena huhtikuun 2019 ja syyskuun 
2020 välisenä aikana. Aineisto koostui apteekin henkilökunnalle suunnatuista lähtötilannekyse-
lystä, seurantakyselystä ja proviisorien ylläpitämästä tutkimuspäiväkirjasta. Tutkimuksen aikana 
laadittiin toimintakäsikirja sekä työryhmätaulukko. Tutkimus eteni toimintatutkimukselle tyy-
pillisesti vaiheittain, syklisenä prosessina, suunnitteluvaiheesta, toiminta-, havainnointi- ja 
reflektointivaiheiden kautta uudelleen suunnitteluvaiheeseen.

Tulokset: Tutkimuksen alussa aloitettiin henkilöstökorttien laadinta, mutta niiden laadinnan ja 
päivittämisen havaittiin olevan työlästä eivätkä ne soveltuneet jatkuvasti muuttuvien vastuualu-
eiden kuvaamiseen. Tutkimuksen aikana päädyttiin henkilöstökorttien sijasta laatimaan työryh-
mätaulukko. Työryhmätaulukossa jokaiselle apteekin prosessille merkittiin työryhmän jäsenet, 
ryhmän vastuuhenkilö ja lähiesimies. 

Työryhmäajattelu oli jo valmiiksi käytössä apteekissa, mutta työryhmien taulukointi vahvisti 
työryhmäajattelua ja teki sen näkyvämmäksi. Tutkimuksen aikana myös pienemmät osatehtä-
vät ja tukiprosessit saivat selkeät omat työryhmänsä. Vastuualueet laitettiin yhteen taulukkoon, 
jolloin kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta oli helpompaa kuin henkilöstökortteja käytet-
täessä. Tutkimuksen aikana laadittu toimintakäsikirja ja siihen sisältyvät prosessikuvaukset ja 
työryhmätaulukko selkeyttivät apteekin toimintojen kokonaishallintaa. Henkilökunnalle suun-
natussa seurantakyselyssä selvisi, että työntekijät kokivat tutkimuksen aikana laadittujen doku-
menttien parantavan apteekin toimintojen kokonaisuuden ja vastuualueiden hahmottamista. 

Johtopäätökset: Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti apteekin henkilöstön toimenkuvia ja pro-
sessien kuvauksia saatiin parannettua projektin aikana. Toimintakäsikirja ja työryhmätaulukon 
laatiminen auttoivat henkilökuntaa hahmottamaan paremmin apteekin toiminnan kokonaisku-
van ja ymmärtämään laatutyön ja prosessiajattelun merkityksen. Toiminta olisi todennäköisesti 
kehittynyt myös ilman erillistä projektia, mutta suunnitelmallinen laatutyö ja laatuajattelun tuo-
minen apteekin arkeen todennäköisesti tehostivat ja nopeuttivat prosessia. 

Avainsanat: apteekki, toimintakäsikirja, laatutyö, toimintatutkimus
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lusta ja toteutuksesta vastasi yksi apteekin pro-
viisoreista, ja hänen lisäkseen toinen proviisori 
ja apteekkari osallistuivat tutkimusaineiston 
keräämiseen. Tutkimus koostui aloituspala-
verista ja lähtötilannekyselystä, laatutyöhön 
tarvittavien välineiden kehittämisestä ja toi-
mintakäsikirjan käyttöönottamiseen liittyvistä 
pienryhmäkoulutuksista sekä seurantakyse-
lystä. Proviisorit pitivät tutkimuksen ajan tut-
kimuspäiväkirjaa, johon kirjattiin tutkimuksen 
aikaiset havainnot ja uudet ideat. 

Tutkittavan apteekin lähtötilanne
Tutkimuskohteena oli Kainuussa sijaitseva 
kauppakeskusapteekki. Vuonna 2019 apteekista 
toimitettiin noin 155 000 reseptiä ja henkilö-
kuntaan kuului apteekkarin lisäksi kaksi pro-
viisoria, 10 farmaseuttia ja kuusi lääketeknik-
koa tai teknistä työntekijää. 

Apteekissa oli toimintaohjeet ja työohjeet 
keskeisimmille toiminnoille. Lisäksi apteek-
kiin oli muodostettu viisi työryhmää muun 
muassa annosjakelulle ja lääkkeenvalmistuk-
selle. Muilta osin työntekijöiden toimenkuvissa 
oli päällekkäisyyksiä, ja vähäisemmistä työteh-
tävistä puuttui joko vastuuhenkilö tai varavas-
tuuhenkilö. Yrityksen kannalta keskeisimmät 
toiminnot oli selkeästi organisoitu, mutta kir-
jallista aineistoa rakenteista ei juuri ollut. Laa-
tua lisäävistä dokumenteista puuttuivat toi-
mintakäsikirja ja henkilöstön vastuualueita ja 
osaamista kokoavat henkilöstökortit. Apteek-
karin ja työntekijöiden välisissä kehityskes-
kusteluissa oli ennen tätä tutkimusta tullut 
ilmi vastuualueiden jakamiseen, viestintään 
ja palautteen antamiseen liittyviä kehitystar-
peita. Samansuuntaisia tarpeita oli noussut 
esiin myös apteekissa aikaisemmin toteute-

Johdanto 
Apteekkien toimintaympäristö on muuttu-
nut paljon viimeisten vuosien aikana. Lukui-
sat säädösmuutokset ovat vaikuttaneet apteek-
kien toimintaan. Erityisesti lääkkeiden myynti-
katteisiin liittyvät muutokset yhdessä myynnin 
rakenteen muutosten kanssa ovat heikentäneet 
apteekkien kannattavuutta, jolloin toiminnan 
tehostamisesta on tullut entistä tärkeämpää 
(Reinikainen ym. 2021). Yrityksen toiminnan 
laadun kehittäminen ja prosessiajattelu ovat 
keskeisiä keinoja parantaa yrityksen kustan-
nustehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä ja 
siten vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen 
(Lecklin 2006, Reijers 2006). 

Laatu- ja prosessijohtamista kehitettiin 
Japanin ja USA:n teollisuudessa jo 1950-luvulla 
(Hannus 1997). Palvelualoilla laatujohtamisen 
käsitteet otettiin käyttöön 1980-luvulla. Orga-
nisaation laadukas toiminta vaatii prosessien 
tunnistamista ja hallintaa (Lillrank 1998, Peso-
nen 2007). Prosessilla on aina joko organisaa-
tion sisäinen tai ulkoinen asiakas, jolle pro-
sessi tuottaa lisäarvoa (Hannus 1997, Lecklin 
2006). Prosessiajattelu selkeyttää ja tehostaa 
yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti (Peso-
nen 2007). Suomalaisissa apteekeissa prosessit 
liittyvät asiakaspalveluun ja tukitoimintoihin ja 
lopputuotteena voidaan pitää asiakkaan saa-
maa lääkettä, lääkeneuvontaa tai muuta lääke-
hoitoon liittyvää palvelua kuten annosjakelua 
tai lääkehoidon arviointia. 

Toimintakäsikirja on keskeinen elementti 
yrityksien laadun ja toiminnan kehittämis-
työssä (Pesonen 2007). Se sisältää toiminnan 
kuvauksen ja vastuut sekä toimintaa paran-
tavien prosessien kuvaukset. Prosessikuvaus 
tuo yksittäiseen toimintaan selkeän rakenteen 
samalla, kun toimintakäsikirja ohjaa koko yri-
tyksen toimintaa strategian mukaiseksi.

Prosesseihin perustuva toimintamalli yri-
tyksessä tarvitsee prosessinomistajia ja pro-
sessitiimit (Vanhaverbeke ja Torremans 1999, 
Lecklin 2006). Prosessinomistaja on usein 
lähiesihenkilö tai tulosyksikön johtaja ja pro-
sessitiimit koostuvat prosessia suorittavista 
työntekijöistä. Vastuualueiden jakaminen pro-
sessitiimeille on oleellinen muutos verrattuna 
perinteiseen organisaatiomalliin, jossa orga-
nisaation rakenne on hierarkkinen (Vanhaver-
beke ja Torremans 1999, Harisalo 2008). Pro-

sessijohtamisen edellytyksenä on kirjallisesti 
määritetyt työryhmien tehtävät ja vastuualu-
eet (Lecklin 2006). Prosessijohtaminen antaa 
paremman mahdollisuuden johtaa ja kehittää 
toimintaa kokonaisuutena huomioiden orga-
nisaation resurssit (Lecklin 2006) Kirjallisesti 
sovitut työtehtävät lisäävät prosessien läpi-
näkyvyyttä, mikä puolestaan lisää toiminnan 
tehokkuutta (Pesonen 2007). 

Toimiva tiimityöskentely vaatii työnteki-
jöiltä vuorovaikutustaitoja (Kamensky 2015, 
Puusa ja Ala-Kortesmaa 2019). Vuorovaiku-
tus on yksi asiantuntijaorganisaation menes-
tykseen keskeisimmin vaikuttava tekijä (Puusa 
ja Ala-Kortesmaa 2019). Siihen sisältyvät yri-
tyksen, yksilön ja ympäristön väliset vuoro-
vaikutussuhteet (Kamensky 2015). Yrityksen 
sisäiseen vuorovaikutukseen kuuluvat yksi-
lön vuorovaikutustaitojen lisäksi viestintä ja 
palautteen antaminen (Puusa ym. 2011). Orga-
nisaatiorakenteen muutoksella voidaan vai-
kuttaa yrityksen sisäiseen viestintään (Harisalo 
2008, Kamensky 2015). Prosessijohtaminen ja 
tiimeissä työskentely on yksi tapa parantaa 
organisaation sisäistä viestintää ja palautteen 
antamista. Usein palautteen antamisen ajatel-
laan kuitenkin olevan ainoastaan esimiesten 
tehtävä (Juuti 2017). Palautteen tulisi kuiten-
kin olla dialogimaista ja myös työntekijöiden 
keskinäistä, jotta organisaation kehittyminen 
olisi tehokasta (Manka ym. 2010). 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kehit-
tää toimintatutkimuksen avulla apteekin toi-
minnan laatua sekä tehostaa toimintaa ja 
resurssien käyttöä. Tarkoituksena oli laatia 
apteekilta puuttuvat laatutyöhön tarvittavat 
työvälineet kuten toimintakäsikirja ja henki-
löstökortit. 

Aineisto ja menetelmät  
Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, 
jolle on ominaista syklinen rakenne, joka koos-
tuu suunnittelu-, toiminta-, havainnointi-, 
reflektointi- ja uudelleensuunnitteluvaiheista 
(Heikkinen ym. 1999, Metsämuuronen 2008). 
Kuvassa 1 on esitetty tämän tutkimuksen vai-
heet.

Tutkimus toteutettiin Kainuussa sijaitse-
vassa apteekissa huhtikuun 2019 ja syyskuun 
2020 välisenä aikana. Tutkimuksen suunnitte-

Kuva 1. Toimintatutkimus eteni vaiheittain, syklisenä prosessina suunnitteluvaiheesta toiminta-, 
havainnointi- ja reflektointivaiheiden kautta uudelleen suunnitteluvaiheeseen.

Uuden kehittämistyön 
aloittaminen 

projektisuunnitelman 
laatiminen ja 

lähtötilannekartoitus

Toimintakäsikirjan 
laatiminen ja 

vastuualuiden 
kartoittaminen ja  

uudelleen jakaminen

Toimintakäsikirjan 
käyttöönotto- 

koulutukset

Toiminnan seuranta 
ja ohjaaminen sekä 

seurantakysely 
henkilökunnalle

Saatujen tulosten 
käsittely

Jatkuva havainnointi 
tutkimuspäiväkirjan 

avulla
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tutkimukseen liittyneistä koulutuksista vastasi 
tutkimusta suorittava proviisori. Yleisen tie-
dottamisen lisäksi molempien henkilökunnalle 
suunnattujen kyselyiden mukana oli lyhyt saa-
tekirje, jossa kerrottiin toimintatutkimuksesta 
ja sen tavoitteista. 

Varsinaiset toimintatutkimukseen kuu-
luvat koulutustilaisuudet pidettiin kolmena 
noin tunnin mittaisena samansisältöisenä 
pienryhmätilaisuutena, joista johonkin jokai-
nen työntekijä osallistui. Koulutuksessa käsi-
teltiin käynnissä olevaa tutkimusta, apteekin 
toimintakäsikirjan käyttöönottoa ja työryhmä-
jakoa. Koulutustilaisuuden alussa oli luento-
tyyppinen osuus, jonka jälkeen oli varattu aikaa 
vapaamuotoiselle keskustelulle. Keskustelujen 
tavoitteena oli tehdä tilaisuudesta henkilökun-
taa osallistava.

Tulokset
Henkilökuntakyselyt. Lähes koko henkilöstö 
vastasi henkilökuntakyselyihin (Taulukko 1). 
Lähtötilannekyselyyn vastasivat yhtä lukuun 
ottamatta kaikki työntekijät, ja seurantaky-
selyyn vastasi 67 % työntekijöistä. Erityisesti 
farmaseuttisen henkilökunnan vastausaktii-
visuus oli korkea. Lähtötilannekyselyyn vas-
tasivat kaikki farmaseuttiseen henkilökuntaan 

kuuluvat, ja seurantakyselyynkin vastasi lähes 
70 % farmaseuttisesta henkilökunnasta. Lää-
keteknikoista ja teknisistä työntekijöistä läh-
tötilannekyselyyn vastasi yhtä henkilöä vaille 
kaikki työntekijät, ja seurantakyselyyn vastasi 
puolet tähän henkilöstöryhmään kuuluvista. 

Henkilökuntakyselyiden kysymyk-
set jaettiin viiteen pääryhmään teemoittain 
(Taulukko 1). Jokainen työntekijä vastasi vas-
tuualueisiinsa liittyviin kysymyksiin molem-
missa kyselyissä. Omiin vastuualueisiin liit-
tyvät vastaukset koskivat sekä apteekin pro-
sesseihin että itsehoitohyllyihin liittyviä vas-
tuualueita. Työryhmätaulukossa vastuualueet 
kuuluivat seuraaviin ydin- ja tukiprosessei-
hin: lääkkeet ja niiden toimittaminen, lää-
kevalmistus, verkkoapteekki ja verkkosivut, 
lisäpalvelut, hallinto, yleiset tehtävät, kassa- 
ja laskutustoiminnot, lääkelogistiikka, lait-
teiden ja tilojen seuranta sekä markkinointi 
ja kampanjat. Itsehoidon hyllyvastaavat oli 
nimetty ennen tutkimuksen alkamista. Pro-
viisorit laativat työryhmätaulukon vastuu-
alueisiin ja prosesseihin liittyvien vastausten 
avulla (Liite 2).

Toiminnan kehittämiseen liittyviin avoi-
miin kysymyksiin tuli vähemmän vastauksia 
kuin työntekijän omaan toimenkuvaan liitty-
viin kysymyksiin. Lähtötilannekyselyssä kehit-

tussa työhyvinvointitutkimuksessa (Hannus 
2018).

Tiedonhankintamenetelmät
Henkilökuntakyselyt. Toimintatutkimuksen 
aikana tehtiin kaksi henkilökuntakyselyä: läh-
tötilanne- ja seurantakysely (Liite 1). Kyselyt 
jaettiin apteekin vakituisille työntekijöille (n 
= 19). Tutkimukseen osallistuvien ryhmästä 
suljettiin pois apteekkari sekä farmasian oppi-
laat, kesätyöntekijät, vuokratyöntekijät ja muut 
lyhytaikaiset sijaiset. Lyhytaikaisessa työsuh-
teessa olevat työntekijät suljettiin pois hen-
kilökuntakyselyistä, koska tutkimus keskittyi 
apteekin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kyse-
lyt toteutettiin paperisina kyselyinä, ja vas-
tausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Kyselyihin 
vastaaminen oli vapaaehtoista.

Lähtötilannekysely koostui yhdeksästä ja 
seurantakysely kahdeksasta kysymyksestä 
(Liite 1). Lähtötilannekyselyllä kartoitet-
tiin vastuualueiden jakautumista apteekissa. 
Seurantakyselyllä selvitettiin vastuualueiden 
jakautumisen lisäksi, kuinka toimintakäsikir-
jan käyttöönottoa voitaisiin tehostaa ja kuinka 
luotua työryhmäjärjestelmää voitaisiin kehit-
tää. Lisäksi kyselyllä selvitettiin toimintakä-
sikirjan käyttöönoton jälkeen tapahtuneita 
muutoksia viestinnässä ja palautteen antami-
sessa. Kyselyjen vastaukset ryhmiteltiin viiteen 
kokonaisuuteen: työntekijän omat vastuualu-
eet, vastuualueiden puuttuminen/jakautumi-
nen, apteekin toiminta ja kehittäminen, toi-
mintakäsikirja ja työryhmät sekä muut asiat. 
Saatuja vastauksia hyödynnettiin tutkimuksen 
seuraavissa vaiheissa, kuten työryhmätaulu-
kon laatimisessa ja vastuualueiden uudelleen 
jakamisessa.

Tutkimuspäiväkirja. Koko toimintatutkimuk-
sen ajan apteekin proviisorit keräsivät tutki-
muspäiväkirjaan tekemiään havaintoja ja hen-
kilökunnan antamia kehittämisideoita. Tutki-
muspäiväkirja toimi samalla lokipäiväkirjana, 
josta tarvittaessa pystyttiin selvittämään yksit-
täisen asian kehittymistä projektin aikana. 
Tutkimuspäiväkirja oli sähköisessä muodossa 
proviisorien tietokoneella, ja siihen tehtiin kir-
jauksia aina tarvittaessa. Päiväkirjamerkinnät 
olivat vapaamuotoisia, mutta niistä tuli ilmetä 
tehty havainto tai toimenpide, ketkä havain-

nosta olivat keskustelleet sekä milloin ja kuka 
kirjasi havainnon projektipäiväkirjaan. Päivä-
kirjamerkinnät analysoitiin ja luokiteltiin kol-
meen pääryhmään vastuunjaon selkeyttämiseen, 
apteekkitoiminnan ja viestinnän kehittämiseen 
sekä tutkimuksen etenemiseen liittyviin merkin-
töihin. Lisäksi päiväkirjaan merkityt henki-
lökunnalta saadut kehittämisideat käsiteltiin 
tutkimuksen aikana. 

Toiminnan kehittämisen välineet
Toimintakäsikirja. Tutkimuksen aikana 
apteekille luotiin toimintakäsikirja. Toimin-
takäsikirjaa varten määriteltiin apteekin ydin- 
ja tukiprosessit sekä tehtiin prosessikaaviot. 
Toimintakäsikirja laadittiin apteekin toimin-
taohjeiden perusteella. Jokaisesta prosessista, 
josta oli laadittu toimintaohje, tehtiin lyhyt 
prosessikuvaus. Prosessikuvauksessa viitat-
tiin prosessia ohjaaviin toiminta- ja työoh-
jeisiin, prosessin työryhmään ja lähiesimie-
heen. Monimutkaisemmista prosesseista teh-
tiin myös prosessikaaviot, jotta prosessin eri 
vaiheet olisi helpompi havaita. Toimintakäsi-
kirjasta tuli kolmekymmentäsivuinen tiedosto, 
joka on luettavissa apteekin intranetissä. Int-
ranetti valittiin jakelukanavaksi, jotta käsikirja 
olisi helposti koko henkilökunnan saatavilla.

Henkilöstökortit/työryhmätaulukko. Tutki-
musprojektin aikana oli tarkoitus laatia hen-
kilöstökortit vakinaisessa työsuhteessa oleville 
työntekijöille. Ajatus henkilöstökorttien laa-
timisesta perustui lähtötilannekyselyn tulok-
siin ja apteekin tarpeeseen. Henkilöstökorttien 
suunniteltiin sisältävän kustakin työntekijästä 
esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilökohtaiset 
vastuualueet, tietojärjestelmien käyttöoikeu-
det ja avainten tunnukset. Toimintatutkimuk-
sen aikana kaikkia henkilöstökortteja ei kui-
tenkaan laadittu, koska päädyttiin käyttämään 
työryhmämallia vastuualueiden jakamisessa. 
Prosessijohtamisessa yrityksen toiminnot on 
jaettu prosesseihin, joille on nimetty vastuu-
työryhmä tai vastuuhenkilö eli prosessinomis-
taja (Lecklin 2006). 

Tiedottaminen ja koulutus. Tutkimuksen 
aikana henkilökunnalle kerrottiin tutkimuk-
sen eri vaiheista apteekin intranetissä ja kes-
kusteluissa arkityön ohessa. Tiedottamisesta ja 

Taulukko 1. Apteekin vakituinen henkilökunta sekä henkilökuntakyselyihin ja niiden eri teemoihin 
vastanneet.

Henkilöstöryhmät 
ja kysymysten 
teemat

Farmaseuttinen henkilökunta 
 Työntekijän omat vastuualueet
 Vastuualueiden puuttuminen/jakautuminen
 Apteekin toiminta ja kehittäminen
 Toimintakäsikirja ja työryhmät
 Muut asiat

Tekninen henkilökunta
 Työntekijän omat vastuualueet
 Vastuualueiden puuttuminen/jakautuminen
 Apteekin toiminta ja kehittäminen
 Toimintakäsikirja ja työryhmät
 Muut asiat

Lähtötilannekysely
huhtikuu 2019 (kysymyksiin/ 
kyselyyn vastanneet)

n = 12
12/12
9/12
12/12
ei kysymyksiä
5/12

n = 7
6/6
3/6
6/6
ei kysymyksiä
2/6

Seurantakysely 
syyskuu 2020 (kysymyksiin/
kyselyyn vastanneet)

n = 15
11/11
11/11
8/11
11 / 11
5/11

n = 6
3/3
3/3
0/3
1 / 3
3/3
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tämiskohteina mainittiin vastuualueiden epä-
tasa-arvoinen jakautuminen, suunnitelmal-
lisuuden puute vastuualueiden jakamisessa 
sekä riittämätön palaute ja viestintä. Vastuu-
alueiden jakautumista kommentoitiin muun 
muassa näin: 

”Olisi hyvä, että vastuuta/tehtäviä jaettaisiin 
tasapuolisesti ja suunnitelmallisemmin eri ihmi-
sille” (lähtökysely, farmaseutti 7).

”Minulla on riittävästi vastuualueita, en halua 
muita vastuualueita” (lähtökysely, farmaseutti 
2).

Seurantakyselyssä ei tullut yhtään kom-
menttia vastuualueiden epätasa-arvoisesta 
jakautumisesta eikä suunnitelmallisuuden 
puutteesta.

Toimintakäsikirjaan ja työryhmätauluk-
koon liittyviä avoimia kysymyksiä esitettiin 
henkilökunnalle seurantakyselyssä. Saatu-
jen vastausten perusteella toimintakäsikirjaa 
pidettiin tarpeellisena, mutta vaikealukuisena 
dokumenttina. Lisäksi ehdotettiin säännölli-
siä pienryhmäkoulutuksia toimintakäsikirjan 
käyttöönotosta. Laadittuja uusia materiaaleja 
ja niiden käytettävyyttä kommentoitiin muun 
muassa seuraavilla tavoilla:

”Perehdytyksessä esitettävä toimintakäsikirja 
uudelle työntekijälle (mistä löytyy/mitä löytyy)” 
(seurantakysely, tekninen työntekijä 5).

”Ryhmille pitäisi varata enemmän aikaa 
paneutua rauhassa asiaan” (seurantakysely, 
farmaseutti 5).

”Tässä vaiheessa ei tule ajatuksia kehittä-
miseen vielä. Osaltani työryhmiin, joihin kuulun 
homma on toiminut ok”. (seurantakysely, far-
maseutti 4).

Sekä lähtötilanne- että seurantakyselyissä 
toivottiin lisää viestintää ja palautteen anta-
mista. Lähtökyselyn vapaassa kommentoin-
nissa tuli pyyntö sähköisestä palautelaatikosta, 
johon voi antaa palautetta ja kertoa kehitysi-
deoita anonyymisti. Huhtikuussa 2019 otettiin 
käyttöön palautelaatikko apteekin intranettiin, 
josta tiedotettiin henkilökuntaa sekä suullisesti 
että intranetissä. Tutkimuksen aikana ei tullut 
yhtään kommenttia palautealustaan. Viestintää 
ja palautteen antamista kommentoitiin seu-
rantakyselyssä esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

”Minun mielestäni (viestintä ja palaute) eivät 
ole muuttuneet mitenkään. Palautetta ei edelleen-
kään hirveän usein saa ja viestintää voisi edelleen 
parantaa”. (seurantakysely, farmaseutti 2).

Kuva 2. Tutkimuksen aikana tehtyjen tutkimuspäiväkirjamerkintöjen kuukausittaiset lukumäärät (n = 80).
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Huhtikuu 2019 - syyskuu 2020

Taulukko 2. Tutkimuspäiväkirjamerkintöjen lukumäärät luokittain, merkinnöissä olleiden kehitysideoiden 
toteutus ja esimerkkejä toteutetuista kehitysideoista.

Tutkimuspäiväkirjamerkinnät (n = 80)

Vastuun-
jaon

selkeyttäminen
(n = 28)

Apteekin toiminnan  
ja viestinnän

kehittäminen
(n = 32)

Tutkimuksen 
etenemiseen liittyvät 

merkinnät
(n = 20)

Merkintöjen toteutus

Toteutettiin
Ei toteutettu
Havainto/kommentti  
(ei varsinaista kehitysideaa)

1) Esimerkkejä vastuunjaon selkeyttämiseen liittyneistä toteutetuista kehitysideoista:
• Hoitokotien tilauksia käsittelevän farmaseutin työnkuvan selkeyttäminen. (farmaseutti 7)
• Virheellisten suoratilitysten tarkastaminen. (proviisorit)
• Takafarmaseutin työkuvan selkeyttäminen. (proviisorit)
• Uutuuksien ilmoittaminen ja valikoimasta poistuvien ilmoittaminen verkkoapteekkia varten. (farmaseutti 1)
• Itsehoitotuotteiden vanhenevien tarkastaminen ja merkintä intranettiin. (proviisorit)
• Kanta-lomakkeet, tililomakkeet yms. Tulostaminen. (proviisorit)
• Tilausten teko (erikoisemmat tukut), ja niihin liittyvät muut toiminnot, kuten palautukset. (tekninen työntekijä 1)
• Varahenkilö avuksi verkkoapteekkia ja kotisivua varten. (proviisorit)
• Markkinointikansion päivitys ja muuttaminen sähköiseen muotoon. (kampanjatyöryhmä)
• Apteekin yleiseen sähköpostin lukeminen ja viesteihin vastaaminen. (tekninen työntekijä 5)
• Siivoustyöryhmän lisääminen työryhmätaulukkoon. (proviisorit)
• Inventointityöryhmän perustaminen. (tekninen työntekijä 7)
• Pahvien vienti (vain yksi tekninen huolehti pahveista). (proviisorit)
• Varahenkilö verkkokouluttautumaan varmennekorttirekisteröijäksi. (proviisorit)
• Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoittama asiakasrekisterin ylläpitämiselle vastuuhenkilö (proviisorit)

2 ) Esimerkkejä apteekin toiminnan ja viestinnän kehittämiseen liittyneistä toteutetuista kehitysideoista:
• Tukkujen poikkeava toimitusaikataulu pitkien pyhien yhteydessä (tarkistuslista). (tekninen työntekijä 2)
• Laaditaan uusi toimintaohje ryöstöihin ja uhkaavat asiakastilanteet. (apteekkari ja proviisorit)
• Easymedi-tilausohjelman käytön perehdytys farmaseuteille. (farmaseutti 7)
• Ajanvaraaminen kampanjainfoille. (farmaseutti 3)
• LHKA- koulutus yhdelle farmaseutille. (proviisorit)
• Asiakasrekisteri toimintaohje, päättyneiden tiliasiakkuuksien käsittely, 
 asiakasrekisterin siivoaminen (GDPR). (farmaseutti 11)
• Hyllyvastaavataulukon päivittäminen. (proviisorit)
• Robotin saldoeropoikkeamien säännöllinen tarkastaminen osana inventointia. (proviisorit)
• Poikkeavat aukioloajat Preston kalenteriin. Aukioloaikojen tiedottaminen. (farmaseutti 8)
• Kehittämis- ja palautelaatikko intraan. (farmaseutti 8)
• Toimitusvirheiden purkutilaisuudet. (farmaseutti 8)
• Jääkaappien uudelleen järjestäminen menekin mukaan. (proviisorit)
• Annosjakelutyöpisteen ja hoitokotien tilausten työpisteen paikkojen vaihtaminen keskenään. (farmaseutti 5)

3) Esimerkkejä tutkimuksen etenemiseen liittyneistä toteutetuista kehitysideoista:
• Siirtyminen henkilöstökorttimallista työryhmämalliin (apteekkari ja proviisorit)
• Toimintakäsikirjakoulutusten pitäminen pienryhmissä (apteekkari ja proviisorit)
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matta ja jatkettiin edelleen käytössä olevalla 
toimintamallilla, jossa toimituspoikkeamaan 
johtanut tilanne käytiin läpi toimituspoikkea-
man tehneen farmaseutin kanssa, tiedotettiin 
yleisesti toimituspoikkeamasta ja selvitettiin 
toimituspoikkeamaan liittyvä juurisyy. Aptee-
kista riippumaton syy oli esimerkiksi sopivan 
koulutustarjonnan puute. 

Suuri osa vastuunjaon selkeyttämiseen liit-
tyneistä tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä koski 
yksittäisten työtehtävien jakamista ja vas-
tuuhenkilön nimeämistä. Esimerkiksi yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoittamalle 
asiakasrekisterin aktiiviselle ylläpitämiselle ei 
ollut nimettyä vastuuhenkilöä. Projektin aikana 
nimettiin vastuuhenkilö ja apteekin asiakasre-
kisterejä alettiin ylläpitää aktiivisesti. Työteh-
tävien jakamiseen ja vastuuhenkilön nimeämi-
seen liittyvät merkinnät vähenivät tutkimuk-

sen edetessä. 
Laajemmissa tutkimuspäiväkirjaan mer-

kityissä kysymyksissä tarkasteltiin työnteki-
jän koko toimenkuvaa. Esimerkiksi takafarma-
seutin ja hoitokotien tilauksia käsittelevän far-
maseutin työtehtävien havaittiin olevan osit-
tain päällekkäiset, jolloin tehtäviä saattoi jäädä 
tekemättä tai niitä yritettiin tehdä kahteen ker-
taan. Näistä farmaseuttien kiertävistä työteh-
tävistä laadittiin työnkuvaukset, jotka selkeyt-
tivät työnjakoa. Työnkuvausten laatiminen sel-
keytti toimintaa. 

Toimintakäsikirja. Apteekin toimintakäsikirja 
otettiin käyttöön henkilökunnalle pidettyjen 
pienryhmäkoulutusten jälkeen helmikuussa 
2020. Sähköinen toimintakäsikirja julkaistiin 
apteekin intranetissä. Toimintakäsikirja luo-
tiin tukemaan apteekin strategisia tavoitteita. 

Tutkimuspäiväkirja. Tutkimuspäiväkirjaan 
merkittiin keskeisimmät havainnot ja aptee-
kin toiminnan parannusehdotukset. Yhteensä 
päiväkirjamerkintöjä tehtiin 80 kappaletta 
(Kuva 2). Päiväkirjamerkintöjen määrät vaih-
telivat tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuk-
sen alussa päiväkirjamerkintöjä oli enemmän 
kuin loppupuolella. Aloitusvaiheen lisäksi toi-
nen selkeästi aktiivinen vaihe tutkimuksessa 
oli tammikuussa 2020. Tällöin apteekin toi-
mintakäsikirja valmistui ja henkilöstö pereh-
tyi siihen pienryhmäkoulutuksissa. Kesäisin 
merkintöjen määrä oli vähäisempää.

Tutkimuspäiväkirjan merkinnät luokiteltiin 
kolmeen pääryhmään: vastuunjaon selkeyttä-
miseen, apteekin toiminnan ja viestinnän kehit-
tämiseen sekä tutkimuksen etenemiseen liitty-
viin merkintöihin (Taulukko 2). Päiväkirjan 80 
merkinnästä 64 sisälsi jonkin kehitysidean ja 

16 merkintää sisälsi yleisiä havaintoja ja kom-
mentteja apteekin toiminnasta ja meneillään 
olleesta tutkimuksesta. Tutkimuksen alussa 
oli kirjattu enemmän kehitysideoita ja lopussa 
puolestaan enemmän yleisiä havaintoja ja 
kommentteja.

Apteekin johto tarkasteli jokaista havain-
toa ja kehitysideaa, ja tämän jälkeen kehitys-
idea joko hyväksyttiin tai perustellusti hylät-
tiin. Tutkimuksen aikana hyväksyttiin 58 
kehitysideaa ja hylättiin kuusi kehitysideaa 
(Taulukko 2). Suurin osa hyväksytyistä kehi-
tysideoista liittyi vastuunjaon selkeyttämiseen 
sekä apteekin toiminnan ja viestinnän kehit-
tämiseen. Syy hylkäämisiin oli nykyisen toi-
mintamallin toimivuus tai apteekista riippu-
maton syy. 

Esimerkiksi toimitusvirheiden käsittely 
pienryhmissä jätettiin toistaiseksi toteutta-

Kuva 3. Kuvaus annosjakeluprosessin vaiheista, jotka koostuvat lääkityslistaan liittyvistä muutoksista,  
annosjakelupussien tilaamisesta, annosjakelupussien tarkastamisesta, hinnoittelusta ja 
annosjakelupussien toimittamisesta asiakkaalle. Kuva 4. Apteekin ohjeistuksen eri tasot (mukaillen Lecklin 2006). 

Strategia

Toimintakäsikirja

Toimintaohjeet

Työohjeet

Uusi asiakas, uusi lääke 
tai muutokset

Tilauksen tekeminen 
ANJAAN

Annosjakelupussien 
tarkastus

Hinnoittelu ja reseptien 
uusinta

Annosjakelupussien 
toimittaminen 

asiakkaille
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keyttäminen ja tasaisempi jakaminen toteu-
tettiin työryhmämallin ja työryhmätaulukon 
avulla. Selkeiden työnkuvien ja vastuunjaon 
on havaittu lisäävän työntekijän omaan työ-
hönsä liittyvää hallinnan tunnetta, joka puo-
lestaan lisää työn iloa ja vähentää stressiä 
(Pakka ja Räty 2010, Manka 2013, Nummelin 
2020). Tässä toimintatutkimuksessa työryh-
mäajattelun vahvistaminen lisäsi työnteki-
jöiden vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa 
omaan työnkuvaansa. Osallistava johtaminen 
ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa 
lisäävät tutkimusten mukaan työtyytyväisyyttä 
(Pakka ja Räty 2010, Manka 2013). 

Henkilökunnalle suunnatun lähtötilanne- 
ja seurantakyselyn tavoitteena oli saada tie-
toa, jonka avulla voitaisiin kehittää apteekin 
toimintaa. Lähtötilannekyselyn avulla saatiin 
laatu- ja prosessiajattelu tuotua yleiseen kes-
kusteluun ja henkilökunta aktiivisesti mukaan 
kehitysprojektiin. Toimintatutkimukselle tyy-
pillisesti kyselyillä ja haastatteluilla sitoute-
taan henkilökunta yhteistyössä kehittämään 
ja tarkkailemaan tutkimuskohteen toimintaa 
(Metsämuuronen 2001). Nyt tehtyjen henki-
löstökyselyiden kysymykset olisi pitänyt laa-
tia yksityiskohtaisemmiksi, jotta vastauksien 
kattavuutta olisi saatu lisättyä ja tarkkuutta 
kohdennettua paremmin. Yleisluonteiset kysy-
mykset, kuten ”Miten kehittäisit apteekin toi-
mintaa?” jäivät usein vaille vastausta. Avoi-
miin toiminnan kehittämiskysymyksiin on 
ilmeisesti vaikeampi vastata kuin suljettuihin 
kysymyksiin. Kysymykset pidettiin pääpiirteit-
täin samoina molemmissa henkilökuntakyse-
lyissä, jotta saataisiin esille mahdollinen kehi-
tys apteekin toiminnassa. Toisaalta esimerkiksi 
pienryhmäkeskustelutilaisuudet tai haastatte-
lut olisivat saattaneet tuoda lisää mielipiteitä ja 
kommentteja aiheeseen. 

Seurantakyselyssä ilmeni, että työntekijät 
kokivat viestinnässä ja palautteen antamisessa 
olevan edelleen puutteita. Toisaalta apteekin 
johto havaitsi työryhmien sisäisen sekä työ-
ryhmien ja muun henkilökunnan välisen vies-
tinnän ja palautteen antamisen lisääntyneen, 
kun työryhmät alkoivat selkeämmin viestiä 
omista vastuualueistaan muille. Ståhle ja Grön-
roos (1999) jakavat toimintaympäristön kol-
meen ulottuvuuteen: mekaaniseen, orgaani-
seen ja dynaamiseen toimintaympäristöön, 

jossa mekaanista viestintää edustaa ”ylhäältä 
alaspäin” tapahtuva viestintä. On mahdollista, 
että tässä tutkimuksessa työntekijät mielsi-
vät palauteen antamisen ja viestinnän työn-
johdon ja henkilökunnan välisiksi tapahtu-
miksi, jolloin he eivät tarkastelleet asiaa ylei-
semmällä tasolla. Yhtenä syynä kapeaan työn-
johto-työntekijänäkökulmaan saattoi olla se, 
että kyseessä oli esihenkilöasemassa olevan 
proviisorin tekemä apteekin sisäinen toimin-
tatutkimus. Tässä tutkimuksessa viestinnän ja 
palautteen kehittäminen olivat välillisiä tavoit-
teita. Laatutyötä käsittelevässä kirjallisuudessa 
mainitaan viestinnän ja palautteen antamisen 
paranevan työryhmäjaottelun ja toimintakä-
sikirjan avulla (Lecklin 2006 ja Pesonen 2007). 
Tässä tutkimuksessa apteekin johto havaitsi 
työntekijöiden välisen viestinnän parantu-
neen, mutta henkilöstölle suunnattujen kyse-
lyiden perusteella voidaan päätellä, että johdon 
omaa viestintää ja palautteen antamista tulisi 
jatkossa vielä kehittää.

Tutkijan kuuluminen työyhteisöön voi osal-
taan vaikuttaa myös itse tutkimukseen, esi-
merkiksi sosiaalipsykologiassa tunnettuna 
Hawthorne-ilmiönä (Berthelot 2011). Ilmi-
össä tutkimuksen kohteena olevalla henki-
löillä on taipumus muuttaa käyttäytymis-
tään, koska hän tietää olevansa havainnoin-
nin kohteena. Hawthorne-ilmiö saattaa osit-
tain selittää, miksi työntekijät eivät vastanneet 
apteekin toiminnan kehittämistä käsitelleisiin 
kysymyksiin yhtä aktiivisesti kuin omia vas-
tuualueitaan koskeviin kysymyksiin. Toisaalta 
vaikuttaisi siltä, että omaan työnkuvaan liit-
tyviin kysymyksiin oli helpompi vastata kuin 
apteekin kehittämistä koskeviin kysymyksiin.

Tutkimuksen aikana tehtiin lähtötilanne-
kyselyn perusteella sähköinen palautealusta, 
johon työntekijät pystyivät kommentoimaan 
tutkimusta ja apteekin toimintaa anonyy-
misti. Palautealustalla pyrittiin vähentämään 
Hawthorne-ilmiön vaikutusta tutkimuk-
seen. Syitä, miksi tutkimuksen aikana ei tul-
lut yhtään kommenttia palautealustaan, tulisi 
vielä selvittää. Toisaalta tutkimuksen tavoit-
teena ei ollut tutkia työntekijöiden käyttäyty-
mistä vaan kehittää apteekin toimintaa sitout-
tamalla koko henkilökunta kehitystyöhön, jol-
loin Hawthorne-ilmiö vaikutus tutkimukseen 
voi olla jopa positiivinen. Henkilökunnan tie-

Siinä kuvattiin prosessikaavioina apteekin kes-
keisimmät toiminnot, joiden katsottiin olevan 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä. 
Toiminnot jaettiin ydin- ja tukiprosesseihin ja 
prosesseille nimettiin vastuutyöryhmät, joiden 
työtehtävät, vastuut ja velvollisuudet kuvattiin 
prosessin yhteydessä. Toimintakäsikirja sisälsi 
yhteensä 23 prosessikuvausta ja neljä liitettä. 
Kuvassa 3 on esitetty esimerkkinä annosjake-
luprosessin kuvaus. Jokaiseen prosessikuva-
ukseen lisättiin myös viittaus voimassa oleviin 
toiminta- ja työohjeisiin. Toimintaohjeet ovat 
virallisia apteekkarin hyväksymiä ohjeistuksia, 
joilla tavoitellaan yhtenäistä ja laadukasta teh-
tävien suorittamista. Työohjeet ovat toiminta-
ohjeita tukevia yksinkertaistettuja ohjeita toi-
minnan käytännön toteuttamiseen. Toimin-
takäsikirjan suhdetta muihin ohjeistuksiin ja 
apteekin strategiaan on kuvattu Kuvassa 4.

Toimintakäsikirjan liitteeksi valittiin Aptee-
kin työryhmät -taulukko, Hyllyvastaava-tau-
lukko, Työntekijän perehdytyslomake ja Aptee-
kin toiminta- ja työohjeiden sisällysluettelo. Liit-
teiden valintaperusteena pidettiin toimintakä-
sikirjan luettavuuden parantamista. 

Työryhmätaulukko. Tutkimuksen aikana pää-
dyttiin henkilöstökorttien sijasta luomaan työ-
ryhmätaulukko (Liite 2). Apteekissa oli työryh-
mäajattelu jo valmiiksi käytössä, ja keskeisim-
mille prosesseille oli muodostettu työryhmät. 
Tällaisia prosesseja olivat annosjakelu, lää-
kevalmistus, laskutus ja logistiikka. Apteekin 
proviisorit keräsivät ja merkitsivät vastuualu-
eet ja työryhmät taulukkoon lähtötilanneky-
selyn ja henkilökunnan kanssa käytyjen kes-
kustelujen perusteella. Vastuualueet jaettiin 
apteekin toimintakäsikirjassa määriteltyjen 
ydin- ja tukiprosessien mukaisesti kymmeneen 
pääryhmään. Työryhmiä muodostui yhteensä 
41. Kussakin työryhmässä oli ryhmän vetä-
jän lisäksi 1–4 muuta jäsentä. Lisäksi jokai-
selle ryhmälle nimettiin lähiesihenkilö. Pro-
sessin laajuus ja sisältö vaikuttivat työryhmän 
kokoon ja koostumukseen. Osa työryhmistä, 
kuten kampanjatyöryhmä, kokoontui sään-
nöllisesti ja siihen kuului kaikkien henkilös-
töryhmien edustajia. Toinen esimerkki tii-
viimmästä, tiiminkaltaisesta työryhmästä oli 
annosjakelutyöryhmä, joka koostui farmaseu-
teista. Osa työryhmistä oli kooltaan pieniä, eikä 

niiden toiminta vaatinut säännöllistä kokoon-
tumista. Tällaisia työryhmiä olivat esimerkiksi 
lääkekuljetustyöryhmä ja lääkejätetyöryhmä. 

Pohdinta  
Tutkimuksen aikana laadittu toimintakäsikirja 
auttoi tärkeimpien prosessien tunnistamisessa 
ja kuvaamisessa. Samalla apteekin toiminnan 
kokonaisuus sekä prosessien ja työvaiheiden 
väliset yhteydet tulivat selkeämmiksi. Tutki-
muksen aikana havaittiin puuttuvat ja vailli-
naiset ohjeistukset, sekä prosesseihin liitty-
vät epäjatkuvuuskohdat. Epäjatkuvuuskohtia 
esiintyi muun muassa prosessien ja työtehtä-
vien välillä, ja ne aiheuttivat työtehtävien kes-
keytymisiä ja päällekkäisyyksiä. Selkeiden pro-
sessikuvausten on havaittu tehostavan yritys-
ten toimintaa ja johtamista kokonaisvaltaisesti 
(Pesonen 2007, Kamensky 2015).

Prosessien kuvaaminen ja toimintakäsikir-
jan laatiminen olivat tutkimuksen työläimmät 
ja hitaimmat vaihteet. Jatkossa toimintakäsi-
kirjan ja muun laatutyöhön liittyvän materi-
aalin päivittäminen on kuitenkin helpompaa, 
koska ne ovat nyt olemassa. Toiminnan kehit-
täminen on jatkuva prosessi, jolloin myös toi-
mintakäsikirjaa tulee päivittää säännöllisesti 
(Lecklin 2006, Pesonen 2007). Tällä hetkellä 
toimintakäsikirjan luettavuutta tulisi paran-
taa, jotta se tukisi paremmin apteekin arkea. 
Seuraavassa toimintakäsikirjan versiossa 
kuvien määrää tulee lisätä ja mahdollisuuksien 
mukaan tiivistää käsikirjan rakennetta.  

Ennen tätä tutkimusta apteekissa toteute-
tussa työtyytyväisyyskyselyssä vastuualueiden 
epätasaiseen jakautumiseen sekä viestintään 
ja palautteen antamiseen liittyvät ongelmat 
nousivat esiin työtyytyväisyyttä heikentävinä 
tekijöinä (Hannus 2018). Samat kehittämis-
kohteet nousivat esiin myös tähän tutkimuk-
seen kuuluneessa lähtötilannekyselyssä. Tutki-
muksen aikana vastuualueita saatiin selkeytet-
tyä ja jaettua tasaisemmin, eikä seurantakyse-
lyssä tuotu enää esiin niihin liittyviä ongelmia. 
Tähän tutkimukseen kuuluneissa kyselyissä 
ei ollut suoria työhyvinvointiin liittyviä kysy-
myksiä, joten tulosten perusteella ei ole mah-
dollista arvioida tutkimuksen vaikutusta työn-
hyvinvointiin.

Tässä tutkimuksessa vastuualueiden sel-
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toisuus meneillään olevasta tutkimuksesta 
saattoi edistää huomion kiinnittymistä kehit-
tämiskohteisiin ja lisätä tavoitteiden saavutta-
miseen tähtäävää toimintaa. 

Menetelmäksi valitun toimintatutkimuk-
sen hyödyt toiminnan kehittämisessä on 
osoitettu aiemmin farmasian alalla. Esimer-
kiksi Nørgaard ja Sørensen (2016) esittele-
vät artikkelissaan toimintatutkimusmetodin 
käyttämistä kliinisen farmasian kehittämi-
sessä. Viime aikoina toimintatutkimusmene-
telmää on käytetty myös Suomessa, esimer-
kiksi Miettinen ja kumppanit (2019) käyttivät 
sitä moniammatillisen lääkityksenarviointi-
mallin kehittämiseen hoitokodissa. On kui-
tenkin vaikea arvioida, kuinka suuri osa muu-
toksista tapahtui toimintatutkimuksen ansi-
oista ja kuinka suuri osa olisi tapahtunut joka 
tapauksessa normaaliin toimintaan kuuluvan 
kehitysprosessin kautta. Joka tapauksessa laa-
tutyön esiin nostaminen ja keskustelun akti-
vointi todennäköisesti nopeuttiat prosessien ja 
toiminnan laadun kehittymistä. 

Johtopäätökset 
Tutkimuksen aikana laadittu toimintakäsikirja 
tuki apteekin strategisia tavoitteita, ja työryh-
mätaulukon avulla saatiin selkeyttä vastuun 
jakautumiseen. Toimintakäsikirja ja työryh-
mätaulukko muodostivat toisiaan täyden-
tävän kokonaisuuden, jossa prosessikuvaus, 
prosessia ohjaavat ohjeistukset ja vastuualu-
eiden jako tuotiin koko henkilökunnan tietoon. 
Toiminnan laadun kehittymisen ohella myös 
apteekin sisäinen viestintä tehostui, kun työ-
ryhmien sisäinen ja muun henkilökunnan väli-
nen viestintä ja palautteen antaminen lisään-
tyivät. Vastuiden ja prosessien selkeytymi-
nen sekä viestinnän ja palautteen antamisen 
lisääntyminen tehostivat toimintaa ja resurs-
sien käyttöä. Laatutyö on luonteeltaan jatkuvaa 
toiminnan kehittämistä, joten organisaatiolta 
vaaditaan myös jatkossa pitkäjänteistä sitou-
tumista laadittujen dokumenttien ja toiminta-
tapojen päivittämiseen.
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Introduction: Pharmacies, like other com-
panies, need to constantly improve their 
operations, use of resources, and quality of 
processes. By streamlining operations, com-
panies aim to ensure their profitability also 
in the future. The aim of this study was to 
streamline pharmacy operations, by creating 
a quality manual as well as by giving employ-
ees the opportunity to participate in defining 
working groups and their responsibilities.

Materials and methods: This study 
between April 2019 and September 2020 
employed an action research approach. Data 
was collected by using two questionnaires 
(baseline and endline) for employees. Data 
collection also involved keeping a research 
diary, wherein observations and new ideas 
were recorded. During the study, a quality 
manual and a workgroup table were created. 
The study proceeded step by step in an action 
research manner, from planning through 
action and observation to reflection and back 
to the planning phase.

Results: At the beginning of this study, the 
preparation of personnel cards was start-
ed. This task, however, soon turned out too 
laborious and the cards poorly adaptable to 
daily work. Therefore, this task was stopped; 
instead, the preparation of a workgroup table 
was started. For each process in the phar-
macy, members of the working group, the 
person responsible at the group level, and the 
immediate supervisor were named. 

At the beginning of the study, in the phar-
macy, workgroup-based thinking was already 
present, but the workgroup table strengthened 
it, enhancing its visibility for employees. The 
pharmacy already had working groups for core 
processes; during this study, smaller subtasks 
and support processes also got their own dis-
tinct working groups. Compared to personnel 
cards, the workgroup table was easier to keep 
up to date. Responsibilities were listed in one 
table, facilitating understanding and pharmacy 
operations management. The quality manual 
and standard operation procedures also clari-
fied the overall management of operations. The 
endline questionnaire revealed that, during the 
study, employees felt their ability to under-
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stand the pharmacy operations and areas of 
responsibility improved.  

Conclusions: The quality manual and work-
group table helped employees understand the 
pharmacy operations as a whole and compre-
hend the significance of the quality of work 
and process thinking. Well-planned quality 
work and bringing quality thinking into eve-
ryday work most probably also accelerated 
the development of pharmacy operations. 

Keywords: pharmacy, quality manual, 
workgroup table, quality development, 
process management, action research 
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Liite 1. Henkilökuntakyselyt.

Lähtötilannekyselyn kysymykset

• Mitkä ovat erityisosaamisalueesi?
• Mitkä ovat vastuualueesi?
• Mistä vastuualueistasi puuttuu varahenkilö?
• Missä vastuualueissa olet varahenkilönä?
• Mitä vastuualueita toivoisit siirrettävän pois sinulta?
• Mitä vastuualueita haluaisit siirrettävän sinulle?
• Miltä alueelta apteekilta puuttuu vastuuhenkilö?
• Mitä erityisosaamista apteekkimme tarvitsee?
• Muuta kommentoitavaa

Seurantakyselyn kysymykset

• Mitkä ovat vastuualueesi?
• Missä vastuualueissa olet varahenkilönä?
• Miltä alueilta apteekilta puuttuu vastuuhenkilö tai varavastuuhenkilö?
• Millä tavoin saisimme tehostettua toimintakäsikirjan käyttöönottoa?
• Millä tavoin kehittäisit käyttöönotettua työryhmäjärjestelmää? 
• Mitä erityisosaamista apteekkimme tarvitsee?
• Miten viestintä ja palautteen antaminen ovat muuttuneet toimintakäsikirjan käyttöönoton jälkeen?
• Muuta kommentoitavaa
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Liite 2. Apteekin työryhmätaulukko. 

1.  Hallinto
Koulutus
Oppilaan ohjaus                                  tuutorifarmaseutti
Tietosuoja- ja tietoturva
Toimintaohjeet
Työvuorolistat
Lomalistat
Uuden työtekijän perehdyttäminen
Varmennekortti
Kuukauden vaihteessa tehtävät asiat

Varaston arvo
Kuukauden vaihteen kirjanpito

Hyllyvastaavajako
Sidosryhmäyhteistyö
Tiedottaminen
Apteekkarin toimenkuvaan kuuluvat:
Proviisorit toimivat varalla

2. Yleiset tehtävät
Apteekin avaaminen
Apteekin sulkeminen
Postin haku/kaupassa käynti
Yleinen siisteys
Pyykkihuolto

3. Asiakas-, laskutus- ja kassatoiminnot
Laskutus
Kassan lasku, rahatilaukset, 
   laskutuksen seuranta
Tax-free

4. Lääkelogistiikka
Tilaukset

Tilauksen purku
Inventointi

Huumeiden inventointi
Kilotavarainventointi

Lääkekuljetukset
Lääkejätteiden käsittely
Varastorobotti
Noutoautomaatti
Kela-selvittely
Hyllytys ja varastopaikat
Hyvitysten hakeminen
Varaston seuranta

Vanhenevat robotti
Hyllyssä vanhenevat

Varastonkierto robotti
Varastonoptimointi

Määräaikaiset hinnanalennukset

5. Lääkkeet ja niiden toimittaminen
Annosjakelu
Easymedi

6. Lääkevalmistus
Lääkevalmistus
Sopimusvalmistus, kilotavaran 
   myyntiin hyväksyminen

Vetäjä

Kehityskeskustelut, rekrytointi, palkanmaksu, päivittäinen kirjanpito.

Vetäjä

Työryhmän muut jäsenet

Työryhmän muut jäsenet

Lähiesimies

Lähiesimies

Huom.

Huom.

7. Verkkoapteekki, verkkosivut ja some
Verkkoapteekkitilaus

Verkkoapteekin ylläpito
Sosiaalinen media

Näyttö

8. Laitteiden, tilojen ja toiminnan seuranta
Laitteiden ja tilojen seuranta

Lämpötilat
Siivous

Vaa´at ja muu laitteiden kunnonseuranta
Mikrobiseuranta

Tietotekniikka
Tietokoneiden uudelleenkäynnistys

9. Markkinointi ja kampanjat
Kampanjatyöryhmä
Kosmetiikka

10. Lisäpalvelut
LHA-työryhmä
Lääkekaappien tarkastukset ja 
   muut ulkopuoliset auditoinnit
Liikkujan apteekki
Yhdyshenkilötoiminta

Astma
Diabetes

Tupakasta vierottautuminen
Sydän

Hyllyvastaavat ovat erillisessä taulukossa


