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Tiivistelmä 

Johdanto
Suomi on ensimmäisiä maita, jotka ovat ottaneet käyttöön rajat ylittävän reseptin. Tammikuusta 
2019 lähtien suomalainen sähköinen resepti on toiminut virolaisissa apteekeissa. Julkaistua tut-
kimustietoa asiakkaiden kokemuksista rajat ylittävällä reseptillä asioinnista ei ole. Tämän tut-
kimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten kokemuksia rajat ylittävällä reseptillä asioinnista 
virolaisissa apteekeissa. 

Aineisto ja menetelmät
Aineisto kerättiin paperisella kyselyllä virolaisissa apteekeissa sekä sähköisellä kyselyllä Suomen 
Viro-yhdistysten liiton jäsenyhdistysten ja Tuglas-seuran jäseniltä loppuvuodesta 2021. Aptee-
keissa toteutettuun kyselyyn pyydettiin osallistumaan täysi-ikäisiä suomalaisia, jotka asioivat 
tutkimusajanjaksona tutkimusapteekeissa (n = 20) suomalaisella sähköisellä reseptillä. Sähköi-
seen kyselyyn pyydettiin vastaamaan täysi-ikäisiä suomalaisia, jotka olivat asioineet virolai-
sessa apteekissa suomalaisella sähköisellä reseptillä vuoden 2021 aikana. Aineisto analysoitiin 
frekvenssijakaumina SPSS tilasto-ohjelmalla. Avoimet kysymykset luokiteltiin asiasisällöittäin 
ennen määrällistä analyysia. 

Tulokset
Aineisto koostui 19 henkilön vastauksista (6 paperiseen kyselyyn, 13 sähköiseen kyselyyn). Vas-
taajista suurin osa (n = 18) oli tyytyväisiä rajat ylittävään reseptiin. Sen koettiin helpottavan lääk-
keiden ostamista ulkomailla (n = 13). Ongelmina koettiin reseptit, jotka oli kirjoitettu muotoon, 
jota ei voida toimittaa ulkomailla (n = 4), ja ongelmat lääkkeiden saatavuudessa (n = 4). Vastaa-
jista 14 kertoi saaneensa lääkeneuvontaa heille ymmärrettävällä kielellä ja 17 koki neuvonnan 
olleen riittävää. Vastaajista 13 ei kokenut tärkeäksi saada lääkkeen mukana suomenkielistä pak-
kausselostetta. Suurin osa ei pelännyt sekaantuvansa lääkkeissään, jos niiden nimi (n = 16) tai 
tabletin ulkonäkö (n = 18) vaihtelee. Asiakkaista 11 kertoi, ettei saanut apteekista Kela-korvaus-
ten hakemista varten paperista kopiota reseptistä. 12 asiakasta kertoi lääkkeen jääneen joskus 
saamatta. Yleisimpiä syitä sille olivat tekninen häiriö (n = 4) tai se, että reseptiä ei voitu toimit-
taa ulkomailla (n = 4). Vastaajista 12 koki saaneensa riittävästi tietoa rajat ylittävästä reseptistä.

Johtopäätökset
Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat (n = 19) ovat enimmäkseen tyytyväisiä rajat ylittävällä 
reseptillä asiointiin. He kokevat sen parantavan lääkkeiden saavutettavuutta ulkomailla. Toisi-
naan saavutettavuutta estävät tekniset ongelmat ja reseptit, joita ei voida toimittaa ulkomailla. 
Lääkeneuvonnan koetaan toteutuneen pääasiassa hyvin. Osalle asiakkaista kielimuuri lääkeneu-
vonnassa ja ongelmat lääkkeiden saavutettavuudessa voivat kuitenkin olla lääkitysturvallisuus-
riski. Enimmäkseen asiakkaat kokevat saaneensa riittävästi tietoa rajat ylittävästä reseptistä. Lisää 
tietoa heille voisi antaa siitä, millaisilla resepteillä lääkettä voi ostaa ulkomailla. 

Avainsanat: rajat ylittävä resepti, asiakas, sähköinen resepti, apteekki,  
kyselytutkimus, Suomi, Viro
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Aineisto ja menetelmät
Tutkimusaineisto kerättiin paperisella kyselyllä 
virolaisissa apteekeissa suomalaisella sähköi-
sellä reseptillä asioivilta asiakkailta sekä säh-
köisellä kyselyllä Suomen Viro-yhdistysten lii-
ton jäsenyhdistysten ja Tuglas-seuran (suo-
malaisten ja virolaisten välinen ystävyysseura) 
jäseniltä loppuvuodesta 2021. Kutsu osallistua 
apteekkien kautta toteutettavaan kyselyyn lähe-
tettiin sähköpostilla 36:lle virolaiselle apteekille, 
joissa oli toimitettu eniten rajat ylittäviä resep-
tejä vuonna 2021. Lista apteekeista saatiin Viron 
terveysviranomaisilta TEHIK:n (Health and 
Welfare Information Systems Centre) kautta. 
Kutsutuista apteekeista 20 lähti mukaan tutki-
mukseen. Tutkimusapteekeille lähetettiin pos-
titse kyselylomakkeet ja ohjeet kyselyn jakami-
seen. Ohjeet käännettiin viroksi. Kyselylomak-
keita lähetettiin apteekkeihin niiden rajat ylit-
tävien reseptien toimituksiin suhteutettu määrä 
(10–50 kyselyä/apteekki). 

Apteekeissa toteutettuun tutkimukseen 
pyydettiin osallistumaan täysi-ikäisiä suo-
malaisia, jotka asioivat tutkimusajanjaksona 
tutkimusapteekeissa suomalaisella sähköi-
sellä reseptillä. Tutkimus toteutettiin viikoilla 
41–49. Reseptintoimitustilanteen lopuksi far-
masian ammattihenkilö kertoi asiakkaalle tut-
kimuksesta ja tarjosi hänelle kyselylomakkeen 
ja saatekirjeen. Suomalaisten asiakkaiden ja 
virolaisten apteekkien farmaseuttisen hen-
kilöstön välisen kielimuurin vähentämiseksi 
apteekkeihin toimitettiin asiakkaille tarkoi-
tettuja suomenkielisiä tiedotteita tutkimuk-
sesta, mitä voitiin käyttää apuna tutkimuk-
seen rekrytoinnissa. Asiakas vastasi kyselyyn 
apteekista lähdettyään ja postitti sen valmiiksi 
maksetussa palautuskuoressa tutkimusryh-
mälle Virosta tai Suomesta. COVID-19 pande-
mia paheni tutkimuksen alettua, mikä vaikutti 
suomalaisten matkustamiseen Virossa. Kyse-
lyn täyttäneiltä apteekkien asiakkailta palautui 
tutkimusjakson aikana vain vähän lomakkeita. 
Tämän vuoksi paperisen kyselyn rinnalle otet-
tiin sähköinen kysely.

Kutsu osallistua sähköiseen kyselyyn lähe-
tettiin Suomen Viro-yhdistysten liiton jäsen-
yhdistysten puheenjohtajille ja Tuglas-seuran 
paikallisseuroille, jotka välittivät tutkimus-
kutsun jäsenilleen. Suomen Viro-yhdistysten 

liittoon kuuluu 26 jäsenyhdistystä, joissa on 
yhteensä noin 2 300 jäsentä (Suomen Viro-
yhdistysten liitto 2022). Jäsenet ovat Virosta 
kiinnostuneita henkilöitä. Tuglas-seurassa 
on 11 paikallisseuraa, joissa on yhteensä noin 
3 000 jäsentä (Tuglas-seura 2022). Seuraan 
kuuluu Virosta kiinnostuneita ja Suomeen 
Virosta muuttaneita henkilöitä. Tutkimus-
kutsu lähetettiin sähköpostilla, ja se sisälsi 
linkin sähköiseen kyselyyn ja saatekirjeeseen. 
Kyselyyn pyydettiin vastaamaan täysi-ikäisiä 
suomalaisia, jotka olivat asioineet virolaisessa 
apteekissa suomalaisella sähköisellä reseptillä 
vuoden 2021 aikana. Kyselyn vastausaikaa oli-
vat viikot 48–52. Seurojen jäsenille lähetettiin 
kolme muistutusta kyselyyn vastaamisesta. 

Kyselylomake
Tässä artikkelissa raportoidaan tulokset kyse-
lylomakkeen kaikista kysymyksistä. Kyse-
lylomake koostui yhteensä 24 kysymyksestä 
(Liite 1). Kysymykset käsittelivät seuraavia 
aihepiirejä: vastaajien taustatiedot, lääkeneu-
vonnan toteutuminen, lääkitysturvallisuus, 
Kela-korvausten hakeminen, lääkkeiden saa-
vutettavuus, tietosuoja, tiedonsaanti sekä edut, 
ongelmat ja kokonaistyytyväisyys. Lomake 
sisälsi 18 strukturoitua, neljä avointa ja kaksi 
Likert-asteikollista kysymystä. 

Sähköisen ja paperisen lomakkeen kysy-
mykset olivat pääosin samat. Rajat ylittävän 
reseptin asiointikertaan liittyvissä kysymyk-
sissä (Liite 1, kysymykset 2–8, 10 ja 12) vastaa-
jaa pyydettiin vastaamaan kysymyksiin pape-
risessa lomakkeessa kyseisen asiointikerran 
perusteella ja sähköisessä lomakkeessa vii-
meisimmän asiointikerran perusteella. Säh-
köisessä lomakkeessa kysymykseen 8 lisättiin 
vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” ja kysy-
mykseen 10 lisättiin vastausvaihtoehto ”en ole 
vielä hakenut, mutta aion hakea”, koska kysy-
mysten asettelut muutettiin takautuviksi. 

Kyselylomakkeen suunnittelussa käytettiin 
rajat ylittävän reseptin toimittamiseen ja osta-
miseen liittyviä ohjeita (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020, Euroo-
pan komissio 2022, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2022, Kanta 2023). Kysymysten muotoi-
lussa käytettiin apuna aikaisempia kyselytutki-
muksia sähköisestä reseptistä, rajat ylittävästä 
reseptistä ja lääkevaihdosta sekä lääkebaro-

Johdanto 
EU-alueella on aloitettu rajat ylittävien säh-
köisten terveyspalveluiden eli rajat ylittävän 
reseptin ja sähköisen potilastietojen yhteen-
vedon valmistelu ja asteittainen käyttöönotto 
(Euroopan komissio 2022). Vuoteen 2025 men-
nessä 25 EU-maassa on tarkoitus olla käytössä 
rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut. Suomi 
on yksi ensimmäisistä maista, jotka ovat otta-
neet käyttöön sähköisen eurooppalaisen resep-
tin eli rajat ylittävän reseptin. Tammikuusta 
2019 lähtien suomalainen sähköinen resepti on 
toiminut virolaisissa apteekeissa. Vuonna 2021 
suomalaisella sähköisellä reseptillä toimitettiin 
yhteensä 5723 reseptiä Virossa (MyHealth@EU 
monitoring (KPIs) 2023). Tällä hetkellä suoma-
laisella sähköisellä reseptillä lääkkeitä voi ostaa 
myös Kroatian, Portugalin ja Puolan aptee-
keista (Kanta 2023).

Rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut on 
katsottu tarpeelliseksi, koska EU-kansalaisten 
liikkuvuus eri jäsenvaltioiden välillä lisääntyy 
ja on tärkeää varmistaa kansalaisten hoidon 
jatkuvuus myös heidän matkustaessaan EU-
alueella (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/24/EU). Rajat ylittävällä resep-
tillä varmistetaan lääkkeiden saavutettavuus, 
hoidon jatkuvuus ja terveydenhuollon korkea 
taso EU-kansalaisten matkustaessa jäsenval-
tioiden välillä. Toisin kuin paperisella reseptillä 
ulkomailla asioidessa, rajat ylittävällä resep-
tillä asioidessa tieto toimitetusta lääkkeestä 
välittyy myös asiakkaan asuinmaan resepti-
keskukseen (Kanta 2020). Parempi tiedonkulku 
maiden välillä ja hoidon jatkuvuuden varmis-
taminen parantavat EU-kansalaisten lääkitys-
turvallisuutta.

Terveystietojen sähköiseen välitykseen eri 
EU-maiden välillä on kehitetty sähköisten ter-
veyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruk-
tuuri (Euroopan komissio 2022). Palveluinf-
rastruktuurin avulla sähköiset reseptit toimi-
tetaan EU-maiden välillä kansallisten yhte-
yspisteiden kautta. Ennen kuin suomalainen 
asiakas on voinut asioida toisessa EU-maassa 
rajat ylittävällä reseptillä, on hänen tullut antaa 
Omakanta-palvelussa lupa reseptien luovutta-
miseen toisille EU-jäsenmaille (Kanta 2020). 
Vuoden 2023 alusta lähtien reseptien luovut-
tamiseen ei tarvitse enää erikseen antaa lupaa 

(laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun 
lain muuttamisesta 786/2021). Kun asiakas 
asioi apteekissa toisessa EU-maassa, hänen 
tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukai-
sella henkilöllisyystodistuksella (Kanta 2020). 
Ennen reseptin toimittamista farmaseuttisen 
henkilökunnan tulee informoida asiakasta 
henkilötietojen käsittelystä kohdemaassa. 
Toimitusmaahan välitetään sekä alkuperäi-
nen resepti että osittain toimitusmaan kielelle 
käännetty resepti. Kaikkia reseptejä ei voida 
toimittaa rajat ylittävällä reseptillä. Esimer-
kiksi ajalle (esim. 1 vuoden annos) lääkemää-
rän sijaan määrättyä reseptiä tai alkuperäistä 
reseptiä edellyttäviä PKV-lääkkeitä ei voida 
toimittaa rajat ylittävällä reseptillä. Lääke-
valmiste valitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja 
lääkkeen toimitus suoritetaan toimitusmaan 
käytänteiden mukaisesti. Farmasian ammatti-
henkilön tulee antaa potilaalle neuvontaa poti-
laan äidinkielellä tai muulla hänen osaamal-
laan kielellä (Euroopan komissio 2022). Asiakas 
voi hakea lääkkeestä sairausvakuutuskorvausta 
jälkikäteen kotimaassa, ja sitä varten hänelle 
tulostetaan kopio alkuperäisestä reseptistä. 

Rajat ylittävästä reseptistä on vasta vähän 
julkaistua tutkimustietoa. Farmasian ammat-
tihenkilöiden näkökulmasta on tehty kaksi tut-
kimusta (Moharra ym. 2015, Jõgi 2021). Tut-
kimusten mukaan farmasian ammattihen-
kilöt kokevat rajat ylittävän reseptin olevan 
turvallisempi ja tehokkaampi kuin paperinen 
eurooppalainen resepti ja kokevat sen paran-
tavan lääkkeiden saavutettavuutta ja toimitus-
varmuutta ulkomailla. Tiettävästi vielä ei ole 
julkaistua tutkimustietoa asiakkaiden koke-
muksista rajat ylittävällä reseptillä asioinnista. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tut-
kia suomalaisten kokemuksia rajat ylittävällä 
reseptillä asioinnista virolaisessa apteekissa. 
Tavoitteena oli tutkia lääkeneuvonnan toteutu-
mista, lääkitysturvallisuutta, Kela-korvausten 
hakemista, lääkkeiden saavutettavuutta, tieto-
suojaa ja tiedonsaantia rajat ylittävässä resep-
tissä. Lisäksi tutkittiin rajat ylittävän reseptin 
etuja ja ongelmia sekä asiakkaiden kokonais-
tyytyväisyyttä rajat ylittävään reseptiin.
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metriä 2019 (Lämsä ym. 2018, Rainio ym. 2019, 
Sarnola ym. 2019, Nokelainen ym. 2020, Jõgi 
2021). Kyselylomakkeen näennäis- ja sisältö-
validiteetti testattiin 10:llä sidosryhmän edus-
tajalla ja farmasian laitoksen tutkijalla, joilla 
oli kokemusta ja asiantuntemusta kyselytut-
kimuksen suunnittelusta tai rajat ylittävästä 
reseptistä. Kommenttien perusteella kyselyyn 
tehtiin pieniä muutoksia. Tämän jälkeen kyse-
lylomake pilotoitiin mukavuusotannalla vali-
tuilla maallikoilla (n = 10), minkä perusteella 
siihen tehtiin pieniä muutoksia. 

Analysointi
Sähköisen ja paperisen kyselyn vastaukset ana-
lysoitiin yhtenä aineistona, koska palautunei-
den lomakkeiden määrä oli pieni. Aineisto ana-
lysoitiin frekvenssijakaumina SPSS for Win-
dows tilasto-ohjelmalla (versio 27). Ennen 
määrällistä analyysia avoimet kysymykset luo-
kiteltiin asiasisältöjen mukaan. Ikä luokiteltiin 
neljään luokkaan (18–34, 35–59, 60–74, 75 ≥). 
Koulutuksessa vastausvaihtoehdot ”lukio” ja 
”ammatillinen tai opistoasteen koulutus” 
yhdistettiin vastaukseksi ”keskiaste” ja vas-
tausvaihtoehdot ”ammattikorkeakoulu” ja 
”yliopisto tai korkeakoulu” yhdistettiin vas-
taukseksi ”korkea-aste”. Kysymyksessä 10 
(Liite 1) vastausvaihtoehdot ”kyllä, kaikista 
ostamistani lääkkeistä” ja ” kyllä, osasta osta-
mistani lääkkeistä” yhdistettiin vastaukseksi 
”kyllä”. Kysymyksessä 12 vastausvaihtoehdot 
”kyllä, suullista”, ”kyllä, kirjallista” ja ”kyllä, 
sekä suullista että kirjallista” yhdistettiin vas-
taukseksi ”kyllä”. Kysymyksen 16 viisiportaisen 
Likert-asteikon vastausvaihtoehdoista yhdis-
tettiin ”täysin samaa mieltä” ja ”jokseenkin 
sama mieltä” vaihtoehdoksi ”samaa mieltä” ja 
vastausvaihtoehdot ”jokseenkin eri mieltä” ja 
”täysin eri mieltä” vaihtoehdoksi ”eri mieltä”.

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus ei vaatinut eettistä ennakkoarvioin-
tia, koska kansallisten ohjeiden mukaan se ei 
sisältynyt niihin ihmisiin kohdistuviin tutki-
muksiin, jotka vaativat eettisen ennakkoar-
vioinnin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2019). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaa-
ehtoista, ja kyselylomakkeen täyttäminen ja 
palauttaminen tutkijoille katsottiin tietoiseksi 
suostumukseksi osallistua tutkimukseen. 

Tulokset
Kyselyyn vastasi yhteensä 20 henkilöä, joista 
6 vastasi paperiseen ja 14 sähköiseen kyse-
lyyn. Yhdestä sähköisestä lomakkeesta sel-
visi, ettei siihen vastannut ollut koskaan osta-
nut tai yrittänyt ostaa lääkettä virolaisesta 
apteekista suomalaisella sähköisellä resep-
tillä, joten lomake poistettiin aineistosta. Näin 
ollen lopullinen aineisto koostui 19 kyselylo-
makkeesta. Vastaajien keski-ikä oli 58 vuotta ja 
mediaani 64 vuotta, yleisimmin vastaajat olivat 
60–74-vuotiaita (n = 9) (Taulukko 1). Naisia ja 
miehiä oli lähes yhtä paljon. Maantieteellisesti 
eniten vastaajia oli Etelä-Suomesta (n = 9). Yli 
puolet (n = 12) oli suorittanut korkea-asteen 
koulutuksen. Suurin osa vastaajista puhui suo-
men lisäksi englantia (n = 18), viroa (n = 15) ja 
ruotsia (n = 13). Ensisijainen syy Virossa oles-
keluun oli lomamatka (n = 11).

Noin puolet (n = 11) vastanneista oli asi-
oinut rajat ylittävällä reseptillä vain kerran 
(Taulukko 1). Viimeisimmällä asiointikerralla 
oli ostettu säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä 
(n = 10) hieman useammin kuin tilapäisesti 
käytettäviä lääkkeitä (n = 8). Suurin osa oste-
tuista lääkkeistä oli ollut vastaajalla aikaisem-
min käytössä (n = 17). Vastaajista 11 tarkensi 
avoimessa vastauksessa, mitä reseptilääkettä 
he olivat ostaneet viimeisimmällä asiointiker-
ralla. Yleisimmin oli ostettu sydän- ja verisuo-
nitautien lääkkeitä (n = 5). 

Lääkeneuvonta ja lääkitysturvallisuus 
Suurin osa vastaajista (n = 14) kertoi saaneensa 
lääkeneuvontaa heille ymmärrettävällä kie-
lellä ja koki neuvonnan olleen riittävää (n = 17) 
heidän viimeksi asioidessaan rajat ylittävällä 
reseptillä (Taulukko 2). Vastaajista viisi kertoi, 
etteivät he saaneet neuvontaa heille ymmär-
rettävällä kielellä. Vastaajista 14 kertoi olevansa 
tyytyväinen rajat ylittävän reseptin yhteydessä 
saamaansa neuvontaan kaikki asiointikerrat 
huomioon ottaen (Taulukko 3). Yli puolet (n = 
13) oli sitä mieltä, että rajat ylittävällä reseptillä 
asioidessa olisi tärkeää saada neuvontaa heille 
ymmärrettävällä kielellä. Suurin osa vastaajista 
(n = 14) ei ollut kokenut ongelmia lääkeneu-
vonnan ymmärtämisessä kielimuurin vuoksi. 

Vastaajista kukaan ei ollut sitä mieltä, 
että he pelkäisivät sekoittavansa lääkkeen, 

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot. 

Taustatiedot

Sukupuoli (n = 19)
Mies
Nainen

Ikä, vuotta (n = 19)
18–34
35–59
60–74
75–

Asuinalue (n = 19)
Etelä-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Lounais-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaa
Asuu ulkomailla

Koulutus (n = 19)
Perusaste (perus, keski- ja kansakoulu)
Keskiaste (lukio, ammatillinen tai opistoaste)
Korkea-aste (ammattikorkeakoulu, yliopisto tai korkeakoulu)

Kielitaito suomen lisäksi a (n = 19) 
Englanti
Viro
Ruotsi
Saksa
Venäjä
Ranska
Muu

Montako kertaa asioinut rajat ylittävällä reseptillä (n = 19)
Kerran
2–5 kertaa 
6–10 kertaa

Virossa oleskelun ensisijainen syy b (n = 19)
Lomamatka
Työskentelee ja/tai asuu Virossa
Työmatka
Muu

Ostettujen reseptilääkkeiden käytön säännöllisyys b (n = 19)
Vain säännöllisesti käytettäviä 
Vain tilapäisesti käytettäviä  
Molempia

Ovatko ostetut lääkkeet olleet aikaisemmin käytössä b (n = 19) 
Kaikki ovat olleet aikaisemmin käytössä 
Osa ollut aikaisemmin käytössä
Ei ole käyttänyt aikaisemmin 

Ostetut lääkkeet b (n = 11) c 
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
Aineenvaihduntasairauksien lääkkeet
Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit
Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut lääkkeet
Ihotautilääkkeet
Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Silmä- ja korvatautien lääkkeet

n

10
9

3
4
9
3

9
5
0
2
0
0
0
3

1
6
12

18
15
13
8
2
1
3

11
7
1

11
4
2
2

10
8
1

17
2
0

5
2
2
2
1
1
1
1
1

(%)

(53)
(47)

(16)
(21)
(47)
(16)

(47)
(26)
(0)
(11)
(0)
(0)
(0)
(16)

(5)
(32)
(63)

(95)
(79)
(68)
(42)
(11)
(5)
(16)

(58)
(37)
(5)

(85)
(21)
(11)
(11)

(53)
(42)
(5)

(89)
(11)
(0)

(45)
(18)
(18)
(18)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

a Vastaaja on voinut valita useita vaihtoehtoja. b Vastaajan viimeksi asioidessa rajat ylittävällä reseptillä.
c  Vastaajat, jotka ilmoittivat reseptilääkkeen, jonka olivat viimeisimmällä asiointikerralla ostaneet. Vastaaja on voinut ilmoittaa useamman reseptilääkkeen. 
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Taulukko 2. Asiakkaiden (n = 19) kokemuksia ja mielipiteitä lääkeneuvonnasta, Kela-korvausten 
hakemisesta, lääkkeiden saavutettavuudesta, tietosuojasta, tiedonsaannista sekä tyytyväisyydestä rajat 
ylittävään reseptiin asiakkaan asioidessa virolaisessa apteekissa suomalaisella sähköisellä reseptillä.

 Asiakkaiden kokemukset ja mielipiteet

Saitko ohjeet lääkkeen käyttöön sinulle ymmärrettävällä kielelle? a
Kyllä
En

Saitko mielestäsi riittävästi tietoa lääkkeen käyttöön? a
Kyllä
En

Antoiko farmaseutti sinulle mukaan paperisen kopion reseptistä? a
Kyllä
Ei
En osaa sanoa (vaihtoehtona vain sähköisessä kyselyssä)

Oletko tietoinen, että lääkkeistä voi hakea Kela-korvausta jälkikäteen Suomesta?
Kyllä
En

Aiotko hakea/Haitko Kela-korvausta jälkikäteen ostamistasi lääkkeistä? b
Kyllä
En 
Mikään ostamistani lääkkeistä ei ole Kela-korvattava
En osaa sanoa (paperikysely)/ En ole hakenut, mutta aion hakea (sähköinen kysely) c

Onko lääke jäänyt joskus saamatta?
Kyllä 
Ei 

Koetko huolia tietosuojasta asioidessasi rajat ylittävällä reseptillä?
Kyllä
En

Kertoiko farmaseutti henkilötietojen käsittelystä Virossa? a
Kyllä
Ei 
En osaa sanoa

Oletko saanut mielestäsi riittävästi tietoa rajat ylittävästä reseptistä?
Kyllä
En

n

14
5

17
2

3
11
5

15
4

0
13
2
4

12
7

1
18

5
11
3

12
7

(%)

(74)
(26)

(89)
(11)

(16)
(58)
(26)

(79)
(21)

(0)
(68)
(11)
(21)

(63)
(37)

(5)
(95)

(26)
(58)
(16)

(63)
(37)

Taulukko 3. Asiakkaiden (n = 19) mielipiteitä rajat ylittävällä reseptillä asioinnista Virossa.

 Asiakkaiden mielipiteet

Olen ollut tyytyväinen saamaani lääkeneuvontaan
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

On tärkeää, että saan lääkeneuvontaa minulle ymmärrettävällä kielellä
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

On vaikea ymmärtää lääkeneuvontaa kielimuurin takia
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

Pelkään sekoittavani lääkkeen, jos sen nimi vaihtelee
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

Pelkään sekoittavani lääkkeen, jos tabletin ulkonäkö vaihtelee
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

Olisi tärkeää, että saisin lääkkeeseen suomenkielisen pakkausselosteen 
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

Rajat ylittävällä reseptillä asiointi Virossa on helppoa
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

n

14
1
4

13
6
0

2
14
3

0
16
3

0
18
1

4
13
2

12
5
2

(%)

(74)
(5)
(21)

(68)
(32)
(0)

(11)
(74)
(16)

(0)
(84)
(16)

(0)
(95)
(5)

(21)
(68)
(11)

(63)
(26)
(11)

Syy

Reseptiä ei voitu toimittaa ulkomailla
Tekninen häiriö
Syy jäi epäselväksi
Lääkettä ei ollut saatavilla
Ei ollut antanut suostumusta Omakannassa reseptitietojen luovutukseen ulkomaille
Ei ollut mukana asianmukaista henkilöllisyystodistusta
Haki lääkettä toisen puolesta
Muu

n

4
4
4
2
1
0
0
1

(%)

(33)
(33)
(33)
(17)
(8)
(0)
(0)
(8)
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a Vastaajat, joilta lääke oli joskus jäänyt saamatta rajat ylittävällä reseptillä asioidessa. Vastaaja on voinut ilmoittaa useamman syyn.

Taulukko 4. Syyt, miksi lääke on joskus jäänyt saamatta asiakkaan (n = 12)a asioidessa Virossa rajat 
ylittävällä reseptillä. 

a Vastaajan viimeksi asioidessa rajat ylittävällä reseptillä.
b Kysymys oli muotoa ”Aiotko hakea” paperisessa lomakkeessa ja ”Haitko” sähköisessä lomakkeessa. 
c En osaa sanoa (n = 3/6), En ole hakenut, mutta aion hakea (n = 1/13).



98     Dosis     Vol. 39     1/2023 © Suomen Farmasialiitto ry Suomen Farmasialiitto ry © 1/2023     Vol. 39      Dosis     99

heistä 12 kertoi olevansa rajat ylittävään resep-
tiin hyvin tyytyväinen (Kuva 1). Yli puolet (n = 
12) myös koki rajat ylittävällä reseptillä asioin-
nin olevan helppoa; viisi vastaajaa oli tästä kui-
tenkin eri mieltä (Taulukko 3). 

Kyselyyn vastanneista 15 vastasi avoimeen 
kysymykseen rajat ylittävän reseptin eduista. 
Suurin osa heistä mainitsi eduksi sen, että rajat 
ylittävä resepti helpottaa lääkkeiden ostamista 
ulkomailla (n = 13). Lääkkeiden ostamisen 
ulkomailla koettiin helpottuvan, koska kotiin 
unohtuneen tai kesken matkan loppuneen 
lääkkeen tilalle voi ostaa uuden. Rajat ylittävän 
reseptin koettiin myös helpottavan ulkomailla 
asuvien tai pitkiä aikoja ulkomailla viettävien 
lääkkeiden saantia ja ehkäisevän lääkityksen 
keskeytymistä. Rajat ylittävän reseptin etuna 
vastaajat mainitsivat myös lääkkeiden edulli-
semman hinnan Virossa (n = 5).

Rajat ylittävän reseptin ongelmia kysyttiin 
myös avoimella kysymyksellä, johon vastasi 11 
kyselyyn vastannutta. Vastaajien yleisimmin 
kokemia ongelmia olivat reseptit, jotka oli kir-
joitettu Suomessa muotoon, jota ei voida toi-
mittaa ulkomailla (n = 4), se, että lääkettä ei 

ollut saatavilla (n = 4) ja tekniset häiriöt (n = 
3). Yksi vastaaja kertoi rajat ylittävän reseptin 
myös työllistävän paljon henkilökuntaa aptee-
kissa ja asioinnin kestävän kauan. 

Pohdinta
Tähän tutkimukseen osallistuneet virolaisissa 
apteekeissa asioineet suomalaiset asiakkaat 
ovat enimmäkseen tyytyväisiä rajat ylittävään 
reseptiin ja kokevat sillä asioinnin helpoksi. 
Tuloksia tukevat farmasian ammattihenki-
löille tehtyjen tutkimusten tulokset (Moharra 
ym. 2015, Jõgi 2021). Sekä asiakkaat että far-
masian ammattihenkilöt kokevat rajat ylittä-
vän reseptin helpottavan lääkkeiden ostamista 
ulkomailla. Tähän tutkimukseen osallistunei-
den asiakkaiden kokemukset rajat ylittävästä 
reseptistä ovat myös samansuuntaisia kuin 
suomalaisten apteekkien asiakkaiden koke-
mukset Suomessa käytössä olevasta sähköi-
sestä reseptistä (Sääskilahti ym. 2016, Lämsä 
ym. 2018). Asiakkaat ovat olleet pääosin tyy-
tyväisiä sähköiseen reseptiin ja kokeneet sen 
vaivattomana, kätevänä ja helppona. Koke-

Taulukko 5. Tiedonlähteet, joista asiakas (n = 19) ª on saanut tietoa rajat ylittävästä reseptistä.

Tiedonlähde
 
Kanta-palvelujen internetsivut
Tiedotusvälineet
Sukulainen/ystävä
Jokin muu internetsivu
Sosiaalinen media
Lääkäri
Apteekki Virossa
Apteekki Suomessa
Hoitaja
Esite

n

9
8
5
4
4
2
2
1
0
0

(%)

(47)
(41)
(26)
(21)
(21)
(11)
(11)
(5)
(0)
(0)

a Vastaaja on voinut valita useita vaihtoehtoja.

jos sen nimi tai tabletin ulkonäkö vaihtelee 
(Taulukko 3). Yli puolet (n = 13) ei kokenut tär-
keäksi saada rajat ylittävillä reseptillä asioides-
saan lääkkeen mukana suomenkielistä pak-
kausselostetta. Neljä vastaajaa koki suomen-
kielisen pakkausselosteen saamisen tärkeäksi. 

Kela-korvausten hakeminen
Vastaajista yli puolet (n = 11) kertoi, ettei saanut 
farmasian ammattihenkilöltä Kela-korvausten 
hakemista varten paperista kopiota reseptistä 
heidän viimeksi asioidessaan rajat ylittävällä 
reseptillä (Taulukko 2). Suurin osa (n = 15) oli 
tietoinen mahdollisuudesta hakea rajat ylittä-
vällä reseptillä ostetuista lääkkeistä Kela-kor-
vausta jälkikäteen Suomesta. Vastaajista suurin 
osa (n = 13) ei kuitenkaan ollut hakenut (säh-
köinen kysely) tai aikonut hakea (paperikysely) 
viimeisimmällä asiointikerralla ostamistaan 
lääkkeistä Kela-korvausta. 

Lääkkeiden saavutettavuus
Vastaajista 12 kertoi lääkkeen jääneen joskus 
saamatta heidän asioidessaan rajat ylittävällä 
reseptillä Virossa (Taulukko 2). Yleisimpiä syitä 
sille, että lääke oli jäänyt saamatta, olivat tek-
ninen häiriö (n = 4) tai se, että reseptiä ei voitu 
toimittaa ulkomailla (n = 4) (Taulukko 4). Usein 
syy oli myös jäänyt epäselväksi (n = 4).

Tietosuoja
Suurin osa vastaajista (n = 18) ei kokenut huo-
lia tietosuojasta asioidessaan rajat ylittävällä 
reseptillä (Taulukko 2). Yli puolet vastaajista 
(n = 11) kertoi, ettei farmasian ammattihenkilö 
ollut kertonut heille reseptin toimittamisessa 
tarvittavien henkilötietojen käsittelystä Virossa 
heidän viimeksi asioidessaan rajat ylittävällä 
reseptillä. Kolme vastaajaa ei osannut sanoa, 
oliko heille kerrottu asiasta. 

Tiedonsaanti
Vastaajat olivat yleisimmin saaneet tietoa rajat 
ylittävästä reseptistä Kanta-palvelujen inter-
netsivuilta (n = 9) (Taulukko 5). Myös tiedo-
tusvälineet (n = 8) ja sukulaiset tai ystävät (n = 
5) mainittiin useasti tiedonlähteeksi. Yli puolet 
(n = 12) koki saaneensa riittävästi tietoa rajat 
ylittävästä reseptistä (Taulukko 2). Vastaajista, 
jotka eivät kokeneet saaneensa riittävästi tie-
toa (n = 7), neljä kuvasi tarkemmin, mistä he 
haluaisivat lisää tietoa. Lisää tietoa olisi haluttu 
siitä, miksi sähköinen resepti ei toimi Virossa 
(n = 2), rajat ylittävän reseptin yleisperiaat-
teista (n = 1) sekä mistä Viron apteekeista voi 
ostaa reseptilääkettä suomalaisella sähköisellä 
reseptillä (n = 1). 

Edut, ongelmat ja kokonaistyytyväisyys
Vastaajista suurin osa (n = 18) oli tyytyväisiä 
rajat ylittävään reseptiin kokonaisuudessaan; Kuva 1. Asiakkaiden (n = 19) kokonaistyytyväisyys rajat ylittävään reseptiin.
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tössä ollutta lääkettä. Jõgin (2021) tutkimuk-
sessa farmasian ammattihenkilöt kuitenkin 
kokivat, että kielimuuri voi vaarantaa lääki-
tysturvallisuutta laskemalla lääkeneuvonnan 
tasoa. Myös tässä tutkimuksessa asiakkaista 
osa ei kokenut saaneensa neuvontaa heille 
ymmärrettävällä kielillä ja koki kielimuurin 
vaikeuttaneen lääkeneuvonnan ymmärtä-
mistä. Tärkeää olisikin kehittää keinoja, joi-
den avulla voidaan varmistaa lääkeneuvonnan 
riittävyys myös niissä tilanteissa, joissa far-
masian ammattihenkilö ja asiakas eivät puhu 
samaa kieltä. Tulevaisuudessa kokemuksia lää-
keneuvonnan toteutumisesta ja ymmärtämi-
sestä sekä lääkitysturvallisuuden toteutumista 
rajat ylittävällä reseptillä asioidessa tulisi tut-
kia laajemmin ja laajemmalla otoksella. Otok-
sen tulisi sisältää eri taustaisia ja eritasoisen 
kielitaidon omaavia henkilöitä sekä enemmän 
henkilöitä, joille heidän ostamansa lääke ei ole 
vielä tuttu. Lisäksi lääkitysturvallisuutta tulisi 
tutkia lääkkeiden saavutettavuuden ja hoidon 
jatkuvuuden näkökulmasta. Lääkitysturvalli-
suutta voitaisiin tutkia myös esimerkiksi rekis-
teritutkimuksella siitä, miten ulkomailla toi-
mitettu lääke vastaa reseptissä määrättyä val-
mistetta.

Suurin osa vastanneista ei ollut hakenut 
lääkkeistä Kela-korvausta jälkikäteen, vaikka 
he olivat tietoisia mahdollisuudesta hakea 
korvausta. Tässä ja Jõgin (2021) tutkimuk-
sessa lääkkeiden halvempi hinta Virossa mai-
nittiin rajat ylittävän reseptin etuna. Lääkkei-
den alhaisempi hinta Virossa voikin vaikut-
taa Kela-korvausten vähäiseen hakemiseen. 
Kela-korvausten hakemisen mahdollisuutta 
vähentää myös se, että tässä tutkimuksessa 
suurin osa asiakkaista ei saanut reseptistään 
kopiota apteekista. Tämä herättää huolia far-
masian ammattihenkilöiden saamasta ohjeis-
tuksesta. Tulisi varmistaa, että kaikki farma-
sian ammattihenkilöt ovat tietoisia siitä, että 
asiakkaille tulee antaa kopio reseptistä, jotta he 
voivat hakea lääkeostostaan sairausvakuutus-
korvausta jälkikäteen kotimaassaan. Olisi myös 
tärkeää, että kopio on helposti tulostettavissa 
apteekkiohjelmista. Myös asiakkaiden tietämys 
kopion tarpeellisuudesta olisi hyvä varmistaa 
tiedottamisella. 

Henkilötietojen käsittelystä toimitus-
maassa tulee apteekissa kertoa asiakkaille 

aina ennen rajat ylittävän reseptin toimitta-
mista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021). 
Tähän tutkimukseen vastanneista kuitenkin yli 
puolet kertoi, ettei farmasian ammattihenkilö 
ollut kertonut heille henkilötietojen käsitte-
lystä. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä 
löydöstä. Moharranin ja kumppaneiden (2015) 
sekä Jõgin (2021) tutkimuksissa farmasian 
ammattihenkilöt mainitsivat henkilötietojen 
käsittelyn informoinnin olevan työlästä. Jõgin 
(2021) tutkimuksessa virolaisista vastaajista 
lähes puolet ei ollut koskaan informoinut tai 
oli informoinut asiakasta harvoin henkilötie-
tojen käsittelystä. Farmasian ammattihenki-
löt perustelivat informoimatta jättämistä kie-
limuurilla ja kertoivat myös jättäneensä sen 
tekemättä, jos asiakas oli aikaisemmin asioinut 
rajat ylittävällä reseptillä. Tässä tutkimuksessa 
suurimmalla osalla asiakkaista ei kuitenkaan 
ollut kielimuuria ja yli puolet oli asioinut rajat 
ylittävällä reseptillä ensimmäistä kertaa. Olisi-
kin hyvä selvittää, miksi henkilötietojen käsit-
telyn informointi koetaan työlääksi, vaikka 
kielimuuria ei ole. Henkilötietojen käsittelyn 
informointi tulisi tehdä farmasian ammatti-
henkilöille mahdollisimman helpoksi, jotta he 
motivoituisivat tekemään sen jokaisella toimi-
tuskerralla. Suomessa informointia on pyritty 
helpottamaan liittämällä apteekkiohjelmiin 
mahdollisuus tulostaa esite henkilötietojen 
käsittelystä eri kielillä (Kanta 2020). 

Kyselyn vastausprosenttia ei pystytty las-
kemaan paperisesta tai sähköisestä kyselystä, 
koska kaikki tutkimusapteekit eivät muistu-
tuksesta huolimatta ilmoittaneet jakamatta 
jääneiden lomakkeiden lukumäärää ja sähköi-
sen kyselyn tarkkaa otoskokoa ei tiedetä. Tut-
kimuksen aineisto jäi COVID-19-pandemiati-
lanteen takia pieneksi, joten tulokset eivät ole 
yleistettävissä. Tutkimusjakson aikana pan-
demia paheni, mikä vaikutti matkustamiseen 
ja siten myös kyselyyn vastanneiden määrää. 
Tutkimus tulisikin uusia pandemian helpo-
tuttua ja matkustajamäärien noustua. Aineis-
tossa viroa puhuvien vastaajien osuus oli suuri, 
mikä voi johtua siitä, että suurin osa vastan-
neista oli vastannut sähköiseen kyselyyn. Säh-
köisen kyselyn vastaajat rekrytoitiin Suomen 
Viro-yhdistysten liiton jäsenyhdistysten ja 
Tuglas-seuran jäsenistä. Seurojen jäseninä on 
todennäköisesti paljon viroa puhuvia henki-

mukset sähköisestä reseptistä kuitenkin vaih-
televat EU-maiden välillä. Suomalaiset ovat 
monia muita EU-maita tottuneempia asioi-
maan sähköisellä reseptillä (Bruthans 2020). 
Esimerkiksi belgialaisessa tutkimuksessa vain 
27 %:lla vastaajista oli positiivinen asenne säh-
köisiin resepteihin ja puolet valitsisi mieluum-
min paperisen reseptin (Suykerbuyk ym. 2018). 

Vaikka rajat ylittävän reseptin koetaan 
parantavan lääkkeiden saavutettavuutta, on 
sekä tämän tutkimuksen että Jõgin (2021) far-
masian ammattihenkilöille tehdyn tutkimuk-
sen perusteella lääkkeiden saavutettavuudessa 
kuitenkin välillä ongelmia. Saavutettavuuson-
gelmat voivat heikentää hoidon jatkuvuutta, 
joka on yksi keskeinen tavoite rajat ylittäville 
sähköisille palveluille (Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU). Lisäksi 
ongelmat lääkkeiden saavutettavuudessa ja 
hoidon jatkuvuudessa voivat olla lääkitystur-
vallisuusriski. Tässä tutkimuksessa asiakkaat 
kertoivat, että yleisimpiä syitä sille, että lääke 
oli jäänyt joskus saamatta, olivat tekniset häi-
riöt tai kyseessä oli ollut resepti, jota ei voitu 
toimittaa ulkomailla. Myös Jõgin (2021) tutki-
muksessa rajat ylittävän reseptin ongelmina 
mainittiin maiden väliset erot lääkkeiden mää-
räämiskäytännöissä ja virolaisista vastaajista 
(n = 84) 57 % oli kokenut teknisiä ongelmia 
toimittaessaan rajat ylittävää reseptiä. Heistä 
88 % myös kertoi teknisen ongelman estäneen 
lääkkeen toimittamisen asiointikerralla. Tek-
nisiä ongelmia oli koettu yleisemmin Virossa 
kuin Suomessa.

Farmasian ammattihenkilöt kertoivat tek-
nisten ongelmien johtuvan järjestelmän huol-
totöistä tai yhteysongelmista (Jõgi 2021). Viro-
laiset farmasian ammattihenkilöt mainitsivat 
avoimissa vastauksissa teknisinä ongelmina 
reseptin ”ei toimitettavissa” -merkinnät. 
Nämä eivät kuitenkaan ole teknisiä ongelmia 
vaan liittyvät rajat ylittävän reseptin toimit-
tamisrajoituksiin (Kanta 2023). Jõgin (2021) 
ja tämän tutkimuksen perusteella farmasian 
ammattihenkilölle ja asiakkaalle voi jäädä epä-
selväksi syy, miksi lääkettä ei voida toimittaa 
apteekista. Farmasian ammattihenkilöiden 
tietämystä lääkkeiden toimittamisen sään-
nöistä rajat ylittävällä reseptillä sekä maiden 
välisistä eroista lääkkeiden määräämiskäytän-
nöissä olisi syytä lisätä koulutuksen ja ohjei-

den avulla. Jos farmasian ammattihenkilö tie-
tää, miksi lääkettä ei voida toimittaa, voi hän 
pyrkiä ratkaisemaan ongelman ja hänen on 
myös helpompi neuvoa asiakkaita rajat ylittä-
vän reseptin säännöistä. 

Virolaiset farmasian ammattihenkilöt ovat 
kokeneet, että asiakkaiden tietämys rajat ylit-
tävän reseptin periaatteista ja säännöistä on 
puutteellista (Jõgi 2021). Tässä tutkimuksessa 
asiakkaat kuitenkin kokivat saaneensa riittä-
västi tietoa rajat ylittävästä reseptistä. Vaikka 
asiakkaat kokivat saaneensa tarpeeksi tie-
toa, nousi tutkimuksessa joitakin tiedonpuut-
teita esiin. Tutkimuksen perusteella asiakkaat 
eivät välttämättä olleet tietoisia rajat ylittä-
vän reseptin säännöistä ennen apteekissa asi-
ointia. Kysyttäessä, miksi lääke oli jäänyt saa-
matta, asiakkaat kertoivat, että he olivat yrit-
täneet ostaa lääkkeitä reseptillä, jota ei voida 
toimittaa ulkomailla. Osa vastaajista myös ker-
toi haluavansa lisää tietoa siitä, miksi heidän 
reseptinsä ei toimi Virossa. Myös Jõgin (2021) 
tutkimuksessa farmasian ammattihenkilöt 
kertoivat, että asiakkaat ovat yrittäneet ostaa 
lääkkeitä reseptillä, jota ei voida toimittaa 
ulkomailla. Olisikin tärkeää tiedottaa asiakkaita 
erityisesti siitä, millainen resepti toimii ulko-
mailla. Tässä tutkimuksessa asiakkaat olivat 
saaneet eniten tietoa rajat ylittävästä resep-
tistä Kanta-palvelujen sivuilta. Sivuilla ker-
rotaan, millaisella sähköisellä reseptillä lääk-
keitä voi ostaa ulkomailta (Kanta 2023), mutta 
tulosten perusteella voidaan miettiä, tulisiko 
tiedon olla siellä paremmin näkyvillä tai voi-
siko asiasta tiedottaa myös muuta kautta. 

Suurin osa tähän tutkimukseen osallistu-
neista virolaisissa apteekeissa rajat ylittävällä 
reseptillä asioinneista asiakkaista ei kokenut 
sekaantuvansa lääkkeissään, jos niiden nimi tai 
tabletin ulkonäkö vaihtelee, eivätkä he koke-
neet tärkeäksi saada lääkkeen mukana suo-
menkielistä pakkausselostetta. Rajat ylittävää 
reseptiä toimittaessaan farmasian ammatti-
henkilöiden tulee antaa lääkeneuvontaa par-
haansa mukaan osaamallaan kielellä (Euroo-
pan komissio 2022). Tässä tutkimuksessa suu-
rin osa asiakkaista oli tyytyväisiä saamaansa 
neuvontaan ja kertoi saaneensa neuvontaa 
heille ymmärrettävällä kielellä. Tämä tulos voi 
johtua siitä, että suurin osa asiakkaista puhui 
viroa ja oli ostanut heillä jo aikaisemmin käy-
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löitä, koska jäseninä voi olla esimeriksi Virossa 
asuneita henkilöitä (Suomen Viro-yhdistysten 
liitto 2022, Tuglas-seura 2022). Tulevissa tut-
kimuksissa kohderyhmän tulisikin olla laa-
jempi ja yleistettävämpi. Pienestä aineistosta 
huolimatta tulokset kuitenkin tukevat aikai-
sempaa tutkimustietoa rajat ylittävästä resep-
tistä farmasian ammattihenkilöiden näkökul-
masta ja antavat suuntaa sille, mitä tulisi ottaa 
huomioon rajat ylittävää reseptiä kehitettä-
essä. Tutkimuksen tärkeyttä lisää myös se, että 
kyseessä on ensimmäinen aiheesta asiakkaiden 
näkökulmasta tehty tutkimus. 

Kyselylomakkeen kysymykset eivät olleet 
validoituja. Kysymysten validiteettia kuiten-
kin lisäsi lomakkeen pilotointi sekä näennäis- 
ja sisältövaliditeetin testaus. Lisäksi kysymys-
ten muotoilussa käytettiin apuna aikaisem-
pien kyselytutkimusten kysymyksiä (Lämsä 
ym. 2018, Rainio ym. 2019, Sarnola ym. 2019, 
Nokelainen ym. 2020 ja Jõgi 2021). 

Johtopäätökset
Tutkimukseen osallistuneet Viron aptee-
keissa asioineet suomalaiset asiakkaat (n = 
19) ovat enimmäkseen tyytyväisiä rajat ylittä-
vään reseptiin ja sillä asiointiin. He kokevat sen 
parantavan lääkkeiden saavutettavuutta ulko-
mailla. Toisinaan lääkkeiden saavutettavuutta 
kuitenkin estävät tekniset ongelmat ja resep-
tit, joita ei voida toimittaa ulkomailla. Lääke-
neuvonnan koetaan toteutuneen pääasiassa 
hyvin, mutta osalle rajat ylittävällä reseptillä 
asioivista kielimuuri voi heikentää lääkeneu-
vonnan saamista. Kielimuuri lääkeneuvon-
nassa ja mahdolliset ongelmat lääkkeiden saa-
vutettavuudessa voivat myös aiheuttaa riskin 
lääkitysturvallisuudelle. Enimmäkseen asiak-
kaat kokevat saaneensa riittävästi tietoa rajat 
ylittävästä reseptistä. Lisää tietoa heille voisi 
antaa erityisesti siitä, millaisilla resepteillä voi 
ostaa lääkettä ulkomailla, sekä reseptin paperi-
sen kopion tarpeellisuudesta Kela-korvauksen 
hakemisessa. Myös farmasian ammattihenki-
löiden tietämystä rajat ylittävän reseptin sään-
nöistä tulisi lisätä.
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Introduction
Finland is one of the first countries that has 
adopted electronic cross-border prescrip-
tions. Since January 2019, it has been possible 
to buy medicines with Finnish electronic pre-
scriptions in Estonian community pharmacies. 
There is no published research on customers' 
experiences of dealing with cross-border pre-
scriptions. The aim of this study was to exam-
ine Finnish customers’ experiences of dealing 
with cross-border prescriptions in Estonian 
community pharmacies.

Material and methods
The data was collected through a paper survey 
in Estonian community pharmacies and an 
electronic survey from members of the Finn-
ish Association of Estonian Associations and 
the Tuglas Society in late 2021. Finnish cus-
tomers dealing with Finnish electronic pre-
scriptions in the Estonian research pharma-
cies (n = 20) were invited to participate in the 
paper survey. Finns aged ≥18 years dealing with 
a Finnish electronic prescription in an Estonian 
pharmacy during 2021 were invited to partici-
pate in the electronic survey. The data was ana-
lyzed using frequencies in the SPSS Statistics 
for Windows. 

Results
In total, 19 questionnaires were included (6 
paper questionnaires, 13 electronic question-
naires). Most respondents (n = 18) were satis-
fied with the cross-border prescriptions. As its 
advantage customers mentioned that it facil-
itates the purchasing of medicines abroad (n 
= 13). As problems they mentioned prescrip-
tions written in a form that cannot be dis-
pensed abroad (n = 4) and problems with access 
to medicines (n = 4). Respondents (n = 14) 
told that they had received medication coun-
seling in language understandable to them and 
thought that the counseling was adequate (n 
= 17). 13 respondents did not feel it important 
to have a medicine package leaflet in Finnish. 
Most were not afraid of confusing in their med-
ications if their name (n = 16) or tablet appear-
ance (n = 18) varies. Respondents told that they 
did not receive a paper copy of the prescrip-
tion in order to claim reimbursement (n = 11). 
12 respondents told that they had sometimes 
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not received the medicine they needed with a 
cross-border prescription. The most common 
reasons for not receiving the medicine were 
technical problems (n = 4) or that the prescrip-
tion could not be delivered abroad (n = 4).

Conclusions
Customers who participated in the study are 
mostly satisfied with the cross-border pre-
scriptions. They feel it improves the accessi-
bility of medicines abroad. However, some-
times the accessibility is hindered by technical 
problems and prescriptions that cannot be dis-
pensed abroad. According to customers' expe-
riences, medication counseling has been con-
ducted mainly well. For some customers, how-
ever, the language barrier in medication coun-
seling and problems with the accessibility of 
medicines may pose a risk to the medication 
safety. More information could be given to cus-
tomers about what sort of prescriptions can be 
used to buy medicines abroad.

Keywords: cross-border prescription,  
customer, electronic prescription,  
pharmacy, survey, Finland, Estonia
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