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Linden K, Hämeen-Anttila K: Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon vaikutuksia on syytä tutkia.  
Dosis 39: 5–10, 2023

Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon 
vaikutuksia on syytä tutkia

 H allitus on esittänyt biologisten lää-
kevalmisteiden lääkevaihtoa aptee-
keissa (HE 314/2022). Tätä pää-
kirjoitusta laadittaessa eduskun-

nan sosiaali- ja terveysvaliokunta on lisäksi 
kuitenkin esittänyt pitkävaikutteisten insu-
liinien vaihdon aloitusta vasta vuonna 2025 
sekä lyhytvaikutteisten insuliinien ja alaikäis-
ten potilaiden rajaamista vaihdon ulkopuo-
lelle. Fimea määrittelisi lääkevaihtoon sovel-
tuvat biologiset valmisteet niiden biologisen 
ja hoidollisen samanarvoisuuden perusteella 
huomioiden muun muassa antolaitteiden omi-
naisuudet ja apteekissa annettavan lääke- ja 
antolaiteneuvonnan. Uudistuksen tavoitteena 
on lisätä biologisten lääkkeiden hintakilpailua 
sekä alentaa yhteiskunnan ja lääkkeiden käyt-
täjien lääkekustannuksia. Valtion lääkekorva-
usmenojen arvioidaan alenevan noin 20 mil-
joonaa euroa vuodessa. Myös suurempia sääs-

töpotentiaaleja on esitetty, mutta arvioihin liit-
tyy paljon epävarmuutta (Klintrup ym. 2022).

Tutkimustietoa biologisten lääkkeiden 
apteekkivaihdosta tarvitaan lääkepoliittis-
ten ratkaisujen vaikutusten arvioimiseksi ja 
rationaalisen lääkehoidon kehittämiseksi. 
Kyseessä on laaja järjestelmämuutos, joka 
vaikuttaa useiden isojen potilasryhmien lää-
kehoitoon ja terveydenhuollon ammattilais-
ryhmien toimintaan. Aiheesta on kansainvä-
lisestikin vähän tutkimustietoa (Tolonen ym. 
2021, Vogler ym. 2021, Kaneko ym. 2022, Varma 
ym. 2022). Biologisten lääkkeiden käytön muu-
toksia tulee arvioida lääkehintojen ja -kustan-
nusten kehittymisen lisäksi muun muassa lää-
kitys- ja potilasturvallisuuden, lääkehoidon 
vaikuttavuuden, terveydenhuollon työnjaon 
ja lääkekäyttöketjun toimivuuden, lääkein-
formaation, perus- ja täydennyskoulutuksen, 
lääkkeiden saatavuuden sekä lääkepolitiikan 
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ym. 2021, Gomes ym. 2021, Druendahl ym. 
2022, GaBI Online 2023). Biologisten lääkkei-
den apteekkivaihdon vaikutusten tutkimuksen 
koordinoimiseksi ja edistämiseksi ollaan muo-
dostamassa konsortioryhmää, jossa on edusta-
jia yliopistoista, avo- ja sairaalafarmasian toi-
mijatahoista, Kelasta, Fimeasta, THL:sta sekä 
muista tahoista, jotka tekevät lääkkeiden käyt-
töön liittyvää tutkimusta. Suomen kokemukset 
kiinnostavat varmasti myös kansainvälisesti, ja 
tämänkin takia lainsäädäntömuutoksen vai-
kutusten tutkiminen eri näkökulmista ja koke-
musten julkaiseminen kansainvälisissä tieteel-
lisissä julkaisusarjoissa on tärkeää. 

Kari Linden
FaT, KTM, dosentti
Tutkimuspäällikkö
Yliopiston Apteekki 
kari.linden@ya.fi

Katri Hämeen-Anttila
FaT, Sosiaalifarmasian professori
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
katri.hameen-anttila@uef.fi

Sidonnaisuudet 
Kari Linden: Luentopalkkiot: Viatris Oy, Suo-
men Reumatologinen Yhdistys ry ja Farmasi-
an Oppimiskeskus. Katri Hämeen-Anttila: Ei 
sidonnaisuuksia.

näkökulmista. Ennen uudistusten käyttöön-
ottoa on hyvä määritellä arviointitutkimusta 
varten tärkeimmät käytäntöjä ja kokemuksia 
kuvaavat mittarit ja kerätä niiden avulla tietoa 
nykytilasta.

Potilaiden ja terveydenhuollon ammatti-
laisten luottamus ja sitoutuminen biologis-
ten lääkkeiden vaihtoon ovat merkitykselli-
siä vaihdon onnistumiselle perinteisten pie-
nimolekyylisten lääkkeiden lääkevaihdon 
tavoin (Timonen ym. 2013, Nokelainen ym. 
2020, Vandenplas ym. 2021, Druedahl ym. 
2022). Erityisen tärkeää on tutkia lääkevaih-
don vaikutuksia lääkitys- ja potilasturvalli-
suuteen sekä hoidon sujuvuutta. Potilaiden 
tiedot, näkemykset ja kokemukset biologisten 
lääkkeiden käytöstä ja vaihdosta ovat tärkeitä. 
Potilaan tulee osata käyttää lääkettään oikein 
ja turvallisesti. Vaihtuvien kauppanimien ja 
antolaitteiden käyttö voi olla osalle potilaille 
haasteellista (Tolonen ym. 2019, Kaneko ym. 
2022, Kössi ym. 2022). Potilaiden suhtautu-
minen lääkevaihtoon voi vaikuttaa vaihtoha-
lukkuuteen, hoitoon sitoutumiseen, mahdolli-
siin ei-farmakologisiin vaikutuksiin ja näiden 
välityksellä hoidon tuloksiin ja kustannuksiin 
(Colloca ym. 2019, Gasteiger ym. 2021, Kvarn-
ström ym. 2021, Vandenplas ym. 2021). Vaikka 
on vahvaa näyttöä samaa vaikuttavaa ainetta 
sisältävien biologisten valmisteiden samankal-
taisuudesta, vertailukelpoisuudesta, hoidolli-
sesta samanarvoisuudesta ja vaihtokelpoisuu-
desta terveydenhuollon ammattilaisen avulla 
ja valvonnassa (Kurki ym. 2021, EMA ja HMA 
2022, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2023), potilailla voi olla käytän-
nössä huolta esimerkiksi uuden lääkkeen vai-
kutuksista hoitotasapainoon. Biosimilaarien ja 
yleisesti biologisesti valmistettujen lääkkeen 
ominaisuudet voivat myös herättää kysymyk-
siä. Vaikka useat potilaat suhtautuvat myöntei-
sesti yhteiskunnan lääkekustannusten vähen-
tämiseen halvempien biologisten lääkkeiden 
käytöllä (Aladul ym. 2017, Lindholm ym. 2022), 
vaihtohalukkuutta voi vähentää se, että poti-
laan omavastuu ei yleensä muutu, kun biologi-
nen lääke vaihdetaan halvempaan. Lääkevaih-
tojen onnistumista edistää potilaiden kaikilta 
terveydenhuollon toimijoilta saama yhdenmu-
kainen ja oikealla tavalla esitetty tieto, jonka 
edellytyksenä on terveydenhuollon ammat-

tilaisten osaaminen biologisista lääkkeistä ja 
niiden käytöstä (Gasteiger ym. 2021, Vanden-
plas ym. 2021, HE 314/2022, Kaneko ym. 2022, 
Varma ym. 2022). Lääkehoidon arkivaikutta-
vuutta ja turvallisuutta voidaan tutkia kysely-
tutkimusten lisäksi lääkemääräyksiä, korva-
uskustannuksia ja lääkehoidon haitta- ja vaa-
ratapahtumia koskevien rekistereiden sekä 
kansallisten sairauskohtaisten laaturekiste-
rien avulla (Aatola ym. 2022).

Apteekeille lääkevaihto tuo uusia tehtäviä 
ja haasteita, joiden toteutumista ja vaikutuksia 
tulee tutkia (Tolonen ym. 2019, HE 314/2022). 
Inhaloitavien keuhkolääkkeiden tavoin aptee-
keille tulisi biologisiin lääkkeisiin liittyvä eri-
tyinen neuvontavelvoite, joka sisältää lääke- 
ja laiteneuvonnan (HE 314/2022, laki lääkelain 
muuttamisesta 1232/2022). Jatkossakin biolo-
gisten lääkkeiden määräämisestä ja mahdol-
lisesta vaihtokiellosta päättää lääkäri ja ter-
veydenhuolto, yleensä sairaanhoitaja, antaa 
lääkkeen käyttöön liittyvän pistosohjauksen. 
Apteekkien ja terveydenhuollon väliset toimin-
tamallit ja tiedonvaihto ovat tärkeitä turvalli-
sen hoidon jatkuvuudelle ja sujuvuudelle. Eri-
tyisesti lääkevaihdon alussa yhteydenottojen 
määrä potilaan, apteekin ja terveydenhuollon 
välillä tullee lisääntymään. Uusien käytäntö-
jen aiheuttamat koulutus-, koulutusmateri-
aali- ja varastonhallintatarpeet vaativat ajan-
käyttöä ja aiheuttavat kustannuksia. Toisaalta 
apteekkivaihto vahvistaa apteekin roolia sai-
rauksien lääkehoidossa ja lisää käytännön 
yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Apteek-
kivaihdon jalkauttamiseksi tarvitaan kansalli-
nen moniammatillinen toimintasuunnitelma, 
jossa keskeisessä osassa ovat terveydenhuol-
lon ja apteekkien toimintamallin kehittämi-
nen sekä ammattilaisille ja potilaille suunnattu 
koulutus ja lääkeinformaatio (Chew ym. 2022, 
Gasteiger ym. 2021, Vandenplas ym. 2021). 
Myös sähköisten palveluiden mahdollisuudet 
kannattaa hyödyntää (Vehko 2022, Kieseppä ja 
Hiltunen-Toura 2023).

Suomi olisi ensimmäisiä maita, jossa useat 
biologiset lääkkeet tulisivat lääkevaihdon pii-
riin (HE 314/2012). Esimerkiksi Norjassa lää-
kevaihdon piirissä on ainoastaan muutama 
biologinen lääkevalmiste ja Australiassa ja 
Kanadassa toteutusta apteekkivaihdosta on 
vain vähän julkaistua tutkimustietoa (Chew 
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Tiivistelmä 

Johdanto
Biologisten lääkkeiden käyttö reumasairauksien hoidossa on lisääntynyt voimakkaasti. Markki-
noilla on myös näiden kaltaisvalmisteita eli biosimilaareja, joiden usein alkuperäislääkettä edul-
lisempi hinta mahdollistaa yhteiskunnalle kustannussäästöjä. Tutkimuksen tavoitteena oli tut-
kia reumapotilaiden näkemyksiä biologisista lääkkeistä, erityisesti biosimilaareista sekä niiden 
lääkevaihdosta. Lisäksi tutkittiin, miten suuri osa reumapotilaista oli kuullut biologisen lääkkeen 
ja biosimilaarin käsitteistä sekä heidän lääketiedon lähteitään.

Aineisto ja menetelmät 
Tutkimus toteutettiin internetkyselynä Yliopiston Apteekin kanta-asiakkaille ja Reumaliiton 
sekä IBD- ja muut suolistosairaudet ry:n viestinnän kautta rekrytoiduille potilaille 18.–30.1.2021. 
Kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttäneet reuma-, IBD- ja muut suolistosairaus- sekä ihopso-
riasispotilaat. Tämä tutkimus rajattiin reumapotilaisiin. Ensisijaiset tulosmuuttujat olivat fakto-
rianalyysillä muodostettuja summamuuttujia, joilla arvioitiin reumapotilaiden näkemyksiä ylei-
sesti biosimilaarien ominaisuuksista sekä biologisten lääkkeiden vaihdosta lääkärin tai apteekin 
toteuttamana. Lääkekäyttäjäryhmien (BA = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biologisia 
alkuperäislääkkeitä; BS = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biosimilaareja; sekä PL = aino-
astaan perinteisiä reumalääkkeitä käyttävät reumapotilaat) välisiä eroja analysoitiin Kruskal-
Wallisin ja Khiin neliö -testeillä.

Tulokset 
Kyselyyn vastasi 260 reumapotilasta, joista BA-käyttäjiä oli 35, BS-käyttäjiä 40 ja PL-käyttäjiä 
185. Vastaajista 94 % oli kuullut biologisen lääkkeen ja 34 % biosimilaarin käsitteistä. Suurin osa 
potilaista (73–78 % kysymyksestä riippuen) katsoi biosimilaarien olevan ominaisuuksiltaan (toi-
mivuus, turvallisuus, tehokkuus) samankaltaisia alkuperäisvalmisteiden kanssa. BA-käyttäjistä 
60 % ja BS-käyttäjistä 30 % vastasi, että he olisivat lääkevaihtotilanteessa huolissaan siitä, että 
biosimilaari ei toimisi yhtä hyvin kuin heidän nykyinen lääkkeensä. Lääkärin tekemään biolo-
gisten lääkkeiden vaihtoon luotti 89 % potilaista, apteekkivaihtoa piti hyvänä asiana 40 %. BS-
käyttäjät ilmoittivat saavansa lääketietoa apteekista harvemmin (28 %) kuin BA-käyttäjät (60 %).

Johtopäätökset 
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista reumapotilaista oli kuullut biologisen lääkkeen käsit-
teen, mutta harvempi oli kuullut biosimilaareista. Vastaajat luottivat yleisesti siihen, että bio-
similaari on ominaisuuksiltaan alkuperäisvalmisteen kanssa samankaltainen lääke. Biologisten 
lääkkeiden vaihtoon yleisesti suhtauduttiin melko myönteisesti, mutta oman biologisen lääk-
keen vaihtoon suhtauduttiin kriittisemmin, etenkin apteekin tekemänä. BS-käyttäjät suhtautuvat 
myönteisemmin biosimilaareihin ja biologisten lääkkeiden vaihtoon kuin BA- tai PL-käyttäjät.

Avainsanat: biologinen lääke, biosimilaari, lääkevaihto, reumasairaudet, potilas
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denplas ym. 2021). Yhtenä tärkeimpänä teki-
jänä potilaan halukkuuteen vaihtaa biosimi-
laariin on tunnistettu lääkärin suositus vaih-
tamisesta (van Overbeeke ym. 2017, Frantzen 
ym. 2019, Renton ym. 2019, Teeple ym. 2019, 
Gasteiger ym. 2020, Vandenplas ym. 2022). 

Terveydenhuollon ammattilaisten, poti-
lasjärjestöjen ja päättäjien on tärkeää saada 
kotimaisten potilaiden biologisiin lääkkeisiin 
ja niiden lääkevaihtoon liittyviä näkemyksiä 
koskevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää muun 
muassa näiden lääkkeiden käyttöä koskevassa 
terveyspoliittisessa päätöksenteossa ja poti-
laille suunnatun lääkeneuvonnan kehittämi-
sessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tut-
kia reumapotilaiden näkemyksiä biologisista 
lääkkeistä ja niitä koskevasta lääkevaihdosta. 
Näkemyksiä verrattiin biologisia alkuperäis-
lääkkeitä, biosimilaareja ja perinteisiä reuma-
lääkkeitä käyttäneiden reumapotilaiden välillä. 
Lisäksi tutkittiin, miten suuri osa reumapoti-
laista oli kuullut biologisten lääkkeiden ja bio-
similaarin käsitteistä sekä heidän lääketiedon 
lähteitään.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksen toteuttivat Yliopiston Apteekki 
(YA) ja Helsingin yliopisto (HY) yhteistyössä 
Reumaliiton sekä IBD ja muut suolistosai-
raudet ry:n kanssa sähköisenä kyselynä 18.1.–
30.1.2021. Tutkimuksesta tiedotettiin sähkö-
postilla YA:n kanta-asiakkaille, jotka olivat 
antaneet erillisen suostumuksen sähköposti-
viestintään, ja YA:n sosiaalisen median kana-
vissa sekä edellä mainittujen potilasjärjestöjen 
sähköisessä viestinnässä. Vastaajat seulottiin 
kyselyn alussa kahdella sairauksiin ja lääkkei-
den käyttöön liittyvällä kysymyksellä. Kysely 
kohdistettiin reumasairauksia, tulehduksellisia 
suolistosairauksia ja ihopsoriaasia sairastaville 
potilaille, mutta tässä tutkimuksessa tarkastel-
tiin ainoastaan reumapotilaita. Tutkimukseen 
otettiin mukaan reumasairauksia sairastavat 
18 vuotta täyttäneet potilaat, jotka käyttivät 
tai olivat käyttäneet reumasairauden hoitoon 
adalimumabia tai etanerseptia sisältävää bio-
logista alkuperäislääkettä tai biosimilaaria tai 
ainoastaan perinteisiä ei-biologisia reumalääk-
keitä (hydroksiklorokiinia, metotreksaattia tai 
sulfasalatsiinia). Rajaus tehtiin sen perusteella, 

että reumasairauksiin käytetyistä biologisista 
lääkkeistä adalimumabilla ja etanerseptilla on 
yleisesti käytössä potilaiden yleensä itse annos-
teltavia biosimilaareja (Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea 2022c, Nivelreuma. 
Käypä hoito -suositus 2022).

Kyselylomakkeen laatiminen
Kysely laadittiin tutkimusryhmässä, jossa oli 
edustajia HY:sta ja YA:sta. Tutkimuksen poh-
jaksi tehtiin HY:n kirjaston informaatikon 
avustuksella kirjallisuushaku aikaisemmista 
tutkimuksista, jotka käsittelivät reumapoti-
laiden tietämystä, näkemyksiä ja kokemuksia 
biologisista lääkkeistä ja niiden lääkevaihdosta. 
Kyselyn laatimisessa hyödynnettiin aiem-
pia tutkimuksia (Horne ym. 1999, Aladul ym. 
2017, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2018, Frantzen ym. 2019, Pey-
rin-Biroulet ym. 2019, Pirilä ym. 2019, Teeple 
ym. 2019). Kyselyn kehittämisessä konsultoi-
tiin kahta reumatologian erikoislääkäriä sekä 
Reumaliiton ja lääketutkimuksen asiantunti-
joita. Kysely pilotoitiin kymmenellä tutkimuk-
sen kohderyhmään kuuluvalla potilaalla tam-
mikuussa 2021. Asiantuntijakommenttien ja 
pilottikyselyn perusteella parannettiin tutki-
muksen ymmärrettävyyttä ja kyselylomakkeen 
teknistä toimivuutta. Kysely toteutettiin säh-
köisesti Webropol-kyselyohjelmistolla (versio 
3.0, Webropol Oy).

Kyselyn kysymykset jakautuivat kahdek-
saan pääteemaan, joista tässä tutkimuksessa 
käsiteltiin kuutta: 1) vastaajan sairauden ja lää-
kityksen taustatiedot, 2) oliko vastaaja kuullut 
biologisen lääkkeen ja biosimilaarin käsitteitä 
aikaisemmin, 3) lääketiedon lähteet, 4) näke-
mykset biosimilaareista ja biologisten lääk-
keiden lääkevaihdosta biosimilaariin, 5) näke-
mykset omasta lääkityksestä (BMQ-S-mittari) 
ja halu osallistua oman lääkehoitonsa suun-
nitteluun ja 6) vastaajan taustatiedot. Nämä 
kuusi teemaa olivat tämän tutkimuksen kan-
nalta olennaisimmat, joten kaksi teemaa (lää-
kevaihdon kokeneiden vastaajien kokemukset 
sekä vastaajien näkemykset biologisten lääk-
keiden hinnoista ja lääkekustannusten mer-
kityksestä lääkkeiden hankkimiseen) rajattiin 
ulkopuolelle.

Biologisen lääkkeen ja biosimilaarin käsit-
teiden tunnistamista kysyttiin dikotomisilla 

Johdanto
Biologisten lääkkeiden valikoima ja käyttö ovat 
lisääntyneet viimeisen viidentoista vuoden 
aikana. Biologisilla lääkkeillä hoidetaan useita 
sairauksia, kuten diabetesta, reuma- ja tuleh-
duksellisia suolistosairauksia sekä syöpäsaira-
uksia (European Medicines Agency 2014). Bio-
logiset lääkkeet ovat yleensä perinteisiä pie-
nimolekyylisiä lääkkeitä kalliimpia, ja niiden 
lisääntyvä käyttö aiheuttaa kasvavia lääkekus-
tannuksia (IMS Health 2016, IQVIA 2020, Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2022a). Biosimilaarit sisältävät alkuperäisval-
misteen kanssa samaa vaikuttavaa ainetta eri 
versiona, joten ne ovat sen kanssa samankal-
taisia ja vertailukelpoisia. Biosimilaarit ovat 
alkuperäisvalmisteen kanssa myös hoidolli-
sesti samanarvoisia ja vaihtokelpoisia tervey-
denhuollon ammattilaisen valvonnassa (Euro-
pean Medicines Agency 2014, Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022b). 
Biosimilaarit ovat yleensä alkuperäisvalmis-
tetta edullisempia, ja niiden markkinoille tulo 
voi myös synnyttää hintakilpailua, joka tuot-
taa säästöjä lääkekustannuksissa (IMS Health 
2016, IQVIA 2020). 

Suomessa biologisen lääkkeen vaihdon voi 
tehdä vain lääkäri. Biosimilaarien käyttöä on 
pyritty edistämään muun muassa Rationaa-
lisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman 
(RATI) yhteydessä muuttamalla lääkkeiden 
määräämistä koskevaa asetusta vuonna 2017 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010 ja 2016). 
Jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla bio-
similaari, asetuksen mukaan lääkärin tulee 
ensisijaisesti valita näistä vertailukelpoisista 
ja vaihtoehtoisista lääkevalmisteista hinnal-
taan edullisin; toisin toimittaessa lääketieteel-
liset perusteet tulisi merkitä potilasasiakirjoi-
hin. Tästä huolimatta biosimilaarien käyttö 
Suomessa ei STM:n arvion mukaan ollut vuo-
teen 2018 mennessä merkittävästi lisääntynyt 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Viime 
vuosina biosimilaarien käyttö etenkin uusien 
biologisten lääkehoitojen aloituksessa on kui-
tenkin lisääntynyt (Saastamoinen ym. 2021). 
Esimerkiksi adalimumabin ja etanerseptin bio-
similaarien määrääminen on yleistynyt nope-
asti niiden markkinoille tulon jälkeen vuonna 
2018, mutta hintakilpailu on käynnistynyt vain 

maltillisesti. Yksi keino biosimilaarien käytön 
edistämiselle olisi niiden vaihto (substituu-
tio) edullisempaan valmisteeseen apteekeissa 
(Tolonen ym. 2019).

Reumasairauden lääkehoito on pitkäai-
kaista ja etenee vaiheittain (Nordström 2018, 
Puolakka 2019). Usein reumasairautta ale-
taan hoitaa biologisilla lääkkeillä, jos toivot-
tua hoitovastetta ei saavuteta tai potilas kokee 
haittavaikutuksia perinteisten lääkeaineiden 
yhdistelmähoidolla (Nivelreuma. Käypä hoito 
-suositus 2022). Reumasairauksien hoidossa 
avoterveydenhuollossa yleisesti käytettyjä bio-
logisia lääkkeitä ovat adalimumabi ja etaner-
septi, joita potilas annostelee itse ruiskun tai 
esitäytetyn kynän avulla, ja joille on markki-
noilla useita biosimilaareja (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022c). Reu-
masairauksien hoitoon on Suomessa markki-
noilla myös suonensisäisesti annosteltavia 
biologisia lääkkeitä, kuten rituksimabi, joiden 
biosimilaarit on otettu laajaan käyttöön sairaa-
lalääkkeiden hintakilpailutuksen perusteella.

Reuman ja muiden pitkäaikaissairauksien 
hoidossa potilaiden näkemysten huomioi-
minen on potilaiden hoitoon sitoutumisen ja 
hoidon tulosten kannalta tärkeää (Lääketie-
tokeskus 2004, Osterberg ja Blaschke 2005). 
Suomessa on aiemmin tutkittu ainoastaan 
diabetespotilaiden näkemyksiä biologisista 
lääkkeistä yhdessä laadullisessa tutkimuk-
sessa (Siirola ym. 2019). Muissa maissa teh-
tyjen tutkimusten mukaan potilaiden tietä-
mys biosimilaareista on heikompaa kuin bio-
logisista lääkkeistä yleisesti ja heillä on huolia 
ja epävarmuutta biosimilaarien ja alkuperäis-
valmisteiden samanarvoisuudesta (Jacobs ym. 
2016, Aladul ym. 2017, van Overbeeke ym. 2017, 
Waller ym. 2017, Frantzen ym. 2019, Gasteiger 
ym. 2019, Teeple ym. 2019, Tolonen ym. 2021, 
Vandenplas ym. 2022). Biosimilaarien käyttöön 
liittyvää epävarmuutta voidaan vähentää lää-
keneuvonnalla, sillä kielteiset asenteet biosi-
milaareja ja lääkevaihtoa kohtaan ovat yhte-
ydessä esimerkiksi epätietoisuuteen biosimi-
laarien ominaisuuksista ja käytöstä (Jacobs 
ym. 2016, Waller ym. 2017, Frantzen ym. 2019). 
Puutteellinen tai virheellinen tieto sekä näihin 
liittyvät kielteiset näkemykset biosimilaareista 
voivat aiheuttaa niin sanottua nosebovaiku-
tusta eli lumehaittaa (Colloca ym. 2019, Van-
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Tulokset
Kyselytutkimukseen vastasi kokonaisuudes-
saan 1339 potilasta, joista 73 %:lla (n = 979) 
oli tulehduksellinen suolistosairaus, 24 %:lla 
(n = 322) reumasairaus ja 3 %:lla psoriaasi (n = 
38). Tämä tutkimus kohdistui tietoisen suostu-
muksensa antaneeseen reumapotilasryhmään 
(n = 260), jonka jäsenet olivat käyttäneet adali-
mumabia tai etanerseptia sisältävää biologista 
lääkettä (BA = alkuperäislääkkeiden ja BS = 
biosimilaarien käyttäjät) tai vain perinteistä ei-
biologista lääkettä (PL-käyttäjät). Vastaajista 
suurin osa oli PL-käyttäjiä (Taulukko 1). Biolo-
gisten lääkkeiden käyttäjistä (n = 75) BA-käyt-
täjiä oli 47 % (n = 35) ja BS-käyttäjiä 53 % (n = 
40). Suurin osa (68 %) biologisten lääkkeiden 
käyttäjistä oli käyttänyt nykyistä lääkitystään 
yli vuoden. BS-käyttäjistä 30 % (n = 12) ilmoitti 
käyttäneensä aikaisemmin saman vaikuttavan 
aineen alkuperäisvalmistetta. Vastaajista 45 % 
sairasti nivelreumaa, 14 % selkärankareumaa, 
7 % nivelpsoriaasista, 2 % tulehdukselliseen 
suolistosairauteen liittyvää reumasairautta ja 
24 % määrittelemätöntä niveltulehdusta tai 
reumasairautta. 

Biologinen lääke ja biosimilaari 
käsitteiden tunnettuus
Jokaisessa vastaajaryhmässä kaikki tai suu-
rin osa oli kuullut ennen tutkimusta biologi-
sista lääkkeistä (BA 100 %, BS 98 % ja PL 92 %). 
Biosimilaareista oli ennen tutkimusta kuullut 
BA-käyttäjistä 46 %, BS-käyttäjistä 73 % ja 
PL-käyttäjistä 27 %. 

Yleiset näkemykset biosimilaarien
ominaisuuksista ja näkemys niiden 
soveltuvuudesta itselle 
Yleisesti näkemyksiä biosimilaareista kuvaavan 
tulosmuuttuja SM1a:n keskiarvo oli suurempi 
BS-käyttäjillä (4,39) kuin muissa lääkekäyttä-
järyhmissä (BA 3,99 ja PL 3,97) (Taulukko 2). 
SM1a:n keskiarvot olivat suuremmat kaikissa 
lääkekäyttäjäryhmissä kuin henkilökohtai-
semmin biosimilaarien soveltuvuutta vas-
taajalle itselleen kuvaavassa tulosmuuttuja 
SM1b:ssä (BA 2,94, BS 3,52, PL 3,30). BS-käyt-
täjistä 85 % luotti biosimilaarien toimivan yhtä 
hyvin, olevan yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin 
alkuperäisvalmisteet (Kuva 1). BA-käyttäjistä 

samaa mieltä oli 74 % ja PL-käyttäjistä 70–77 
%. BS-käyttäjät luottivat eniten lääkärin pää-
tökseen aloittaa lääkehoito biosimilaarilla (98 
%). BA-käyttäjistä tähän luotti 82 % ja PL-
käyttäjistä 81 %. 

Yleinen näkemys biologisen lääkkeen 
vaihdosta biosimilaariin ja näkemys 
biologisen lääkkeen vaihdon 
soveltuvuudesta itselle 
Näkemyksiä biologisen lääkkeen vaih-
don soveltuvuudesta itselle kuvaavan tulos-
muuttuja SM2b:n keskiarvo oli BS-käyttäjillä 
suurempi (3,39) kuin BA-käyttäjillä (2,69) 
(Taulukko 2). SM2b:n keskiarvot olivat BS- ja 
BA-käyttäjillä pienemmät kuin yleisemmin 
suhtautumista lääkärin toteuttamaa lääkehoi-
toa kuvaavassa summamuuttuja SM2a:ssa (BS 
3,81 ja BA 3,39). BA-käyttäjistä 60 % olisi lää-
kevaihtotilanteessa huolissaan siitä, ettei bio-
similaari toimisi yhtä hyvin kuin heidän nykyi-
nen biologinen lääkkeensä. BA-käyttäjistä 43 
% olisi huolissaan, että biosimilaari aiheut-
taisi enemmän haittoja kuin nykyinen biolo-
ginen lääke, ja 37 % olisi huolissaan siitä, että 
uuden annostelulaitteen käytössä olisi ongel-
mia. BS-käyttäjien osuudet samoissa väittä-
missä olivat 30 % (toimivuus), 28 % (haitat) 
ja 20 % (uusi annostelulaite) (Kuva 2). BA- ja 
BS-käyttäjistä yli puolet ilmoitti, ettei haluaisi 
lääkitystään vaihdettavan uuteen biosimilaa-
riin, jos nykyinen lääkitys auttaa heidän sai-
rauteensa. 

 
Näkemykset apteekin  
toteuttamasta lääkevaihdosta
Apteekissa tapahtuvaa lääkevaihtoa kuvaavan 
tulosmuuttujan (SM3) keskiarvot olivat BA- ja 
BS-käyttäjien ryhmässä pienemmät kuin mui-
den tulosmuuttujien keskiarvot (Taulukko 2). 
BS-käyttäjien ryhmässä SM3:n keskiarvo oli 
kuitenkin suurempi (2,88) kuin BA-käyttäjillä 
(2,59), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkit-
sevä. BS-käyttäjistä puolet oli sitä mieltä, että 
mahdollisuus apteekissa tehtävään biologisten 
lääkkeiden vaihtoon olisi hyvä asia, kun taas 
BA-käyttäjistä tätä mieltä oli 20 % (Kuva 3). 
Molemmissa vastaajaryhmissä noin puolet (50 
% BS ja 49 % BA) ilmoitti, etteivät he luottaisi 
farmaseutin tai proviisorin ehdotukseen vaih-
taa biosimilaariin ja etteivät he vaihtaisi biolo-

kysymyksillä (kyllä/ei) (Liite 1). Vastaajan 
näkemyksiä biologisista lääkkeistä ja lääke-
vaihdosta tutkittiin 5-asteikollisilla Likert-
mielipidekysymyksillä. Vastaajien näkemyk-
siä omasta lääkehoidostaan tutkittiin validoi-
dun Beliefs about Medicines Questionnaire 
Spesific (BMQ-S) -mittarilla, jonka käyttä-
miseen tutkimuksessa saatiin lupa professori 
Robert Hornen ym. työryhmältä (© professori 
Rob Horne, Horne ym. 1999). Taustatietoina 
kysyttiin potilaan sosiodemografisia perus-
tietoja, kuten ikää, sukupuolta, koulutustasoa, 
talouden tulotasoa ja asuinaluetta (Taulukko 1). 
Kyselyssä annettiin vastaajille kahdessa koh-
dassa biosimilaarien käytön osalta neutraalia 
yleistietoa biologisista lääkkeistä ja biosimi-
laareista.

Aineiston analysointi
Biosimilaarien ominaisuuksia ja biologisten 
lääkkeiden vaihtoa käsittelevistä väittämistä 
tehtiin summamuuttujat (SM) tiivistämään 
alkuperäisten kysymysten tietoa analyysejä 
ja tulosten tulkintaa varten. Summamuuttu-
jat muodostettiin eksploratiivisella faktoriana-
lyysilla, joka toteutettiin Maximum Likelihood 
-menetelmällä Varimax-rotaatiota käyttäen. 
Väittämät olivat Likert-asteikollisia, ja sum-
mamuuttujat muodostettiin laskemalla niiden 
sisältämien kysymysten vastausten numeeriset 
arvojen keskiarvot, jolloin myös summamuut-
tujien arvojen vaihteluväli oli 1–5 (5 = myön-
teisin näkemys biosimilaareista tai lääkevaih-
dosta). Faktorianalyysin perusteella biosimi-
laarien ominaisuuksia ja lääkevaihtoa kuvattiin 
kumpaakin kahdella summamuuttujalla. Ana-
lysoinnin helpottamiseksi Likert-asteikollisten 
väittämien vastausasteikko muutettiin viisi-
portaisesta kolmiportaiseksi siten, että 1 = eri 
mieltä, 2 = ei samaa eikä eri mieltä ja 3 = samaa 
mieltä.

Ensisijaiset tulosmuuttujat olivat summa-
muuttujia, jotka kuvasivat potilaiden näke-
myksiä: 1) biosimilaarien yleisistä ominai-
suuksista (SM1a) ja 2) lääkevaihdon soveltu-
vuudesta itselleen (SM2b). Muita tulosmuuttu-
jia olivat: potilaan näkemykset biosimilaarien 
soveltuvuudesta itselle (SM1b), näkemykset 
lääkevaihdosta yleisesti (SM2a) ja näkemykset 
apteekin toteuttamasta lääkevaihdosta (SM3), 
biologisen lääkkeen ja biosimilaarin käsittei-

den tunnistaminen sekä biologisten lääkkeiden 
käyttäjien lääketiedon lähteet. Summamuut-
tujien reliabiliteettia arvioitiin Cronbachin alfa 
-arvolla ja vastausten riittävän yhdenmukai-
suuden arvona pidettiin arvoa > 0,6. 

Tulokset analysoitiin koko aineistossa ja 
arvoja verrattiin eri lääkekäyttäjäryhmien 
välillä. Biologisen lääkkeen ja biosimilaarin 
käsitteiden tunnistamista sekä tulosmuuttu-
jien SM1a ja SM1b keskiarvoja vertailtiin perin-
teisten reumalääkkeiden käyttäjien (PL), bio-
logisten alkuperäislääkkeiden käyttäjien (BA) 
ja biosimilaarien käyttäjien (BS) välillä. Tulos-
muuttujien SM2a-, SM2b- ja SM3-keskiarvoja 
sekä lääketiedon lähteitä vertailtiin vain BA- 
ja BS-käyttäjien välillä, koska näihin sisälty-
vät kysymykset oli kohdistettu vain adalimu-
mabi- ja etanersepti-valmisteiden käyttäjille. 
Summamuuttujien keskiarvojen tilastollisen 
eron merkitsevyyttä arvioitiin Kruskal-Walli-
sin testillä ja vastaajan biologisen lääkkeen ja 
biosimilaarin käsitteiden kuulemista mittaa-
vien kysymysten vastauksia Khiin neliö -tes-
tillä. Tulosten tilastollisen merkitsevyyden 
tasona oli p < 0,05.

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimukseen ei tarvittu lääketieteellisen 
eikä ihmistieteiden tutkimuksen eettisen toi-
mikunnan ennakkoarviota, koska kyseessä ei 
ole lääketieteellinen tutkimus eikä tutkimuk-
sessa ollut sellaisia ihmiseen kohdistuvan tut-
kimuksen piirteitä, jotka edellyttäisivät ihmis-
tieteiden eettistä ennakkoarviointia (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 1999, Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2019). Tutkimuksessa nouda-
tettiin hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimu-
seettinen neuvottelukunta 2012). Kyselyyn vas-
taamisen edellytyksenä oli, että kyselyn alussa 
vastaaja antoi tietoisen suostumuksensa tut-
kimukseen osallistumiseen (Tutkimuseetti-
nen neuvottelukunta 2019). Kyselyyn ja tut-
kimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, 
ja vastaaminen tapahtui nimettömästi niin, 
että vastaajia ei voitu tunnistaa tulosten ana-
lysoinnissa tai raportoinnissa. Tutkimuksessa 
ei kerätty suoria henkilötietoja. 
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Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot lukumäärinä (n) ja prosentteina (%): kaikki vastaajat (n = 260) ja 
lääkekäyttäjäryhmät (BA = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biologisia alkuperäislääkkeitä; BS = 
adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biosimilaareja; sekä PL = ainoastaan perinteisiä reumalääkkeitä 
käyttävät reumapotilaat).

Taustamuuttuja

Sukupuoli

Ikä vuosina

Asuinalue (AVI)

Koulutustaso

Tulotaso (talou-
den nettotulot 
kuukaudessa)

Terveydenhuol-
toalan koulutus?

Potilasjärjestön 
jäsen?

BMQ-S* 
(tarpeellisuus)-
alakategorian 
pisteet

BMQ-S* 
(huolet)-alaka-
tegorian pisteet

Nainen
Mies

18–34 
35–49 
50–64 
≥ 65

Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-
Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi

Perusasteen 
koulutus
Keskiasteen 
koulutus
Korkeakoulutus

< 1 999
2 000–3 999
4 000–5 999
6 000–7 999
> 8 000

kyllä
ei

kyllä
ei

< 15
15–20 
21–25 

< 15
15–20 
21–25 

Perinteisten 
reuma-
lääkkeiden 
käyttäjät (PL) 
(n = 185)

n %
171 92
14 8

23 12
52 28
76 41
34 18

76 41
31 17
35 19

20 11
14 8
7 4

13 7

99 53

70 38

50 27
65 35
56 30
3 2
11 6

57 31
128 69

89 48
96 52

6 3
66 36
113 61

86 47
86 46
13 7

Kuva 1. Biosimilaarien ominaisuus (SM1a) ja biosimilaarin itselle soveltuvuuden (SM1b) 
tulossummamuuttujien sisältämien väittämien vastausosuudet (%) kaikkien vastaajien (n = 260) 
keskuudessa ja lääkekäyttäjäryhmissä: BA=adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biologisia 
alkuperäislääkkeitä (n = 35); BS=adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biosimilaareja (n = 40); sekä 
PL=ainoastaan perinteisiä reumalääkkeitä käyttävät reumapotilaat (n = 185). Käyttäjäryhmien välisen 
eron tilastollinen merkitsevyys: (*) = p < 0,05 ja n.s. = tilastollisesti merkitsemätön.

Biologisten 
alkuperäis-
lääkkeiden 
käyttäjät (BA) 
(n = 35)

n %
26 74
9 26

3 9
13 37
16 46
3 9

12 34
4 11
12 34

3 9
2 6
2 6

1 3

13 37

20 57

4 11
13 37
14 40
4 11
0 0

7 20
28 80

13 37
22 63

1 3
6 17
28 80

17 49
15 43
3 8

Biosimilaarien 
käyttäjät (BS) 
(n = 40)

n %
37 93
3 7

5 13
20 50
12 30
3 7

19 48
3 7
7 18

5 12
4 10
2 5

2 5

17 42

20 50

6 15
17 43
9 23
5 12
3 8

21 53
19 47

13 33
27 67

0 0
4 10
36 90

17 43
21 52
2 5

Kaikki
(n = 260)

n %
234 90
26 10

31 12
85 33
104 40
40 15

107 41
38 15
54 21

28 11
20 8
11 4

16 6

129 50

110 42

60 23
95 37
79 30
12 5
14 5

77 30
183 70

77 30
183 70

7 3
76 29
177 68

120 46
122 47
18 7

* BMQ-S = Beliefs about Medicines Questionnaire Specific © Robert Horne

SM1a: Biosimilaarien ominaisuudet

SM1b: Biosimilaarien soveltuvuus itselle
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Luotan siihen, että biosimilaari toimii yhtä hyvin kuin sen alkuperäinen biologinen lääke.

BA
BS
PL

kaikki

Luotan siihen, että biosimilaari on yhtä turvallinen kuin sen alkuperäinen biologinen lääke.

BA
BS
PL

kaikki

Luotan siihen, että biosimilaari on yhtä tehokas kuin alkuperäinen biologinen lääke.

BA
BS
PL

kaikki

Luottaisin lääkärin päätökseen, jos hän päättäisi aloittaa minulle uuden biologisen lääkityksen biosimilaarilla.

BA
BS
PL

kaikki

Haluaisin, että lääkärini määräisi minulle mieluummin biosimilaarilääkettä kuin alkuperäistä biologista lääkettä.

BA
BS
PL

kaikki

Uuden lääkkeen erilaisen annostelulaitteen opettelu vähentää halukkuuttani vaihtaa lääkettä.

BA
BS
PL

kaikki

Minusta tuntuu, että hinnaltaan edullisempi biosimilaari voi olla teholtaan tai muilta 
ominaisuuksiltaan jotenkin huonompi kuin kalliimpi alkuperäinen biologinen lääke.

BA
BS
PL

kaikki

(n.s.)

(n.s.)

(n.s.)

(n.s.)

(*)

(*)

(*)
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Taulukko 2. Tulossummamuuttujien (SM) keskiarvot (ks. summamuuttujien sisällöt Kuvista 1, 2 ja 3). 
Summamuuttujat perustuvat Likert-mielipidekysymyksiin asteikoilla 1–5, jossa 5 = biosimilaarille/
vaihdolle myönteisin vaihtoehto. BA = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biologisia 
alkuperäislääkkeitä (n = 35); BS=adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biosimilaareja (n = 40); sekä 
PL = ainoastaan perinteisiä reumalääkkeitä käyttävät reumapotilaat (n = 185) ja n.s. = tilastollisesti 
merkitsemätön ero

Kuva 2. Lääkärin toteuttaman lääkkeenvaihdon (SM2a) ja lääkärin toteuttaman lääkevaihdon soveltuvuus 
itselle (SM2b) tulossummamuuttujien sisältämien väittämien vastausosuudet (%) biologisten lääkkeiden 
käyttäjien (n = 75) keskuudessa. Näkyvissä myös erikseen eri lääkekäyttäjäryhmien vastaukset:  
BA = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biologisia alkuperäislääkkeitä käyttävät (n = 35) ja  
BS = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biosimilaareja käyttävät (n = 40). Käyttäjäryhmien  
välisen eron tilastollinen merkitsevyys: (*) = p < 0,05 ja n.s. = tilastollisesti merkitsemätön.

Summamuut-
tuja

Biosimilaarin 
ominaisuudet 
(SM1a)

Biosimilaarin  
soveltuvuus 
itselle (SM1b)

Lääkärin  
toteuttama 
vaihto (SM2a)

Lääkärin toteut-
taman vaihdon 
soveltuvuus 
itselle (SM2b)

Apteekin 
toteuttama 
vaihto (SM3)

Summamuuttujan 
keskiarvo

BA BS PL
(n = 35) (n = 40) (n = 185)

3,99 4,39 3,97

2,94 3,52 3,30

3,39 3,81 -

2,69 3,39 -

2,59 2,88 -

Kruskal-
Wallis -
testi 
(p-arvo)

0,002

0,015

0,081

0,004

0,460

Post-hoc -testi 
(Bonferronin korjaus) 
(p-arvo)

BA vs. PL BA vs. BS BS vs. PL

n.s. 0,011 < 0,001

n.s. 0,004 0,049

- - -

- - -

- - -

Cronbachin 
alfa

0,863

0,484

0,733

0,828

0,889

gista lääkettään mielellään apteekissa (53 % BS 
ja 54 % BA). BA-käyttäjistä 91 % ja BS-käyttä-
jistä 70 % raportoi, että nykyinen toimintatapa, 
jossa vain lääkäri voi tehdä biologisen lääkkeen 
vaihdon, on hyvä asia. 

Biologisten lääkkeiden käyttäjien  
lääketiedon lähteet
BA-käyttäjillä yleisimmät lääketiedon läh-
teet olivat lääkäri (94 %), pakkausseloste 
(77 %) ja apteekki (60 %) ja BS-käyttäjillä lää-
käri (93 %), pakkausseloste (75 %) ja tervey-
den- tai sairaanhoitaja (53 %) (Kuva 4). BS-
käyttäjistä 28 % ilmoitti saaneensa lääketie-
toa biologisesta lääkityksestään apteekista, ja 
ero BA-käyttäjiin oli tilastollisesti merkitsevä 

(p=0,005). Tilastollista eroa muissa lääketie-
don lähteissä BA- ja BS-käyttäjien välillä ei 
löytynyt.

 Pohdinta
Käsitteiden tunnettuus ja  
näkemykset biosimilaareista
Lähes kaikki reumapotilaat olivat kuulleet bio-
logisen lääkkeen käsitteestä ennen kyselyyn 
vastaamista, mutta pienempi osa oli kuullut 
biosimilaareista. Tulokset ovat samansuun-
taisia kuin aiemmissa kansainvälisissä tutki-
muksissa (Jacobs ym. 2016, Aladul ym. 2017, 
van Overbeeke ym. 2017, Frantzen ym. 2019, 
Vandenplas ym. 2022). Aiemmissa tutkimuk-

SM2b: Lääkärin toteuttaman lääkevaihdon soveltuvuus itselle
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Jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin biosimilaariin, olisin huolissani siitä, että biosimilaari ei toimisi sairauteeni 
yhtä hyvin kuin nykyinen lääkkeeni.

BA
BS

kaikki

Jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin biosimilaariin, olisin huolissani siitä, että biosimilaari voisi aiheuttaa 
enemmän haittavaikutuksia.

BA
BS

kaikki

Jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin biosimilaariin, olisin huolissani siitä, että uuden lääkkeen annostelulaitteen 
käytössä olisi haasteita/ongelmia.

BA
BS

kaikki

Jos nykyinen biologinen lääkkeeni auttaa sairauteeni, en haluaisi sitä vaihdettavan biosimilaariin.

BA
BS

kaikki

SM2a: Lääkärin toteuttama lääkevaihto
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Luottaisin lääkärin päätökseen, jos hän ehdottaisi nykyisen biologisen lääkkeeni vaihtoa biosimilaariin.

BA
BS

kaikki

Haluaisin, että lääkärini tarjoaisi vastaanotolla minulle keskenään samankaltaisista biologisista lääkkeistä hinnaltaan edulli-
sinta vaihtoehtoa.

BA
BS

kaikki

Olisin tyytyväinen, jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin hinnaltaan edullisempaan biosimilaariin.

BA
BS

kaikki

      Samaa mieltä         Ei samaa eikä eri mieltä         Eri mieltä

(*)

(n.s.)

(n.s.)

(*)

(n.s.)

(n.s.)

(n.s.)
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van suurempaa epäluottamusta biosimilaareja 
kohtaan kuin PL-käyttäjillä. Toisaalta kysyt-
täessä, haluaisiko vastaaja lääkärin määrää-
vän hänelle mieluummin biosimilaaria kuin 
alkuperäisvalmistetta, epävarmojen vastaajien 
osuus kaikissa lääkekäyttäjäryhmissä oli suuri.

Potilaan epävarmuuden ja biosimilaarei-
hin kohdistuvien kielteisten näkemysten on 
todettu olevan yhteydessä lumehaittaan eli 
nosebovaikutukseen biosimilaareja käytettä-
essä (Colloca ym. 2019, Vandenplas ym. 2021). 
Nosebo-vaikutuksen yksi keskeinen syy voi 
olla puutteellinen tai virheellinen tieto lääk-
keestä. Toisaalta Packhamin ym. (2017) teke-
mässä tutkimuksessa lääketiedon antaminen 
lisäsi osalla potilaista huolta biologisesta lää-
kehoidostaan entisestään. Lääkeneuvonta on 
tärkeää räätälöidä erilaiset tarpeet sekä taus-

tat ja tilanne huomioiden ja siinä on varmistet-
tava, että kaikilla potilailla on saatavilla luotet-
tavaa tietoa biosimilaareista.

Näkemykset biologisen lääkkeen 
lääkevaihdosta
Biologisten lääkkeiden käyttäjät suhtautuivat 
lääkärin tekemään biologisen lääkkeen vaih-
toon myönteisemmin kuin ajatukseen aptee-
kissa tehtävästä vaihdosta. Samansuuntaisia 
tuloksia on havaittu myös aikaisemmissa tut-
kimuksissa, jossa lääkärin päätökseen vaih-
dosta luotetaan vahvasti (van Overbeeke ym. 
2017, Renton ym. 2019, Vandenplas ym. 2022), 
mutta ajatukseen farmaseutin tekemästä vaih-
dosta selvästi vähemmän (Frantzen ym. 2019, 
Vandenplas ym. 2022). Tässä tutkimuksessa 
noin puolet kaikista biologisten lääkkeiden 

sissa on todettu, että biosimilaareja käyttäneet 
tunnistavat biosimilaarin käsitteen muita poti-
laita useammin (Jacobs ym. 2016, van Over-
beeke ym. 2017, Frantzen ym. 2019).

Suurin osa reumapotilaista suhtautui luot-
tavaisesti biosimilaarien ominaisuuksiin: kai-
kissa lääkekäyttäjäryhmissä yli 70 % piti niitä 
yhtä tehokkaina, turvallisina ja toimivina kuin 
alkuperäisvalmisteet. Tämä tulos eroaa aiem-
pien tutkimusten tuloksista, joissa potilaat ovat 
suhtautuneet biosimilaareihin usein kieltei-
semmin ja pitäneet niitä ominaisuuksiltaan 
alkuperäisvalmisteita huonompina (Aladul ym. 
2017, van Overbeeke ym. 2017, Waller ym. 2017, 
Frantzen ym. 2019, Gasteiger ym. 2019, Teeple 
ym. 2019). Tämä voi johtua esimerkiksi tervey-
denhuoltojärjestelmien eroista eri maissa, eri-
laisesta lääkeinformaatiokulttuurista ja pien-

molekyylisten lääkkeiden apteekkivaihdosta 
saadusta vaihtelevasta kokemuksesta. Lisäksi 
aiempien tutkimusten tuloksiin voi vaikut-
taa se, että monet tutkimusten aineistoista on 
kerätty yli viisi vuotta sitten, minkä jälkeen 
biosimilaarien käyttö ja todennäköisesti myös 
potilaiden ja terveydenhuollon ammattilais-
ten tietämys niistä on lisääntynyt. Geneerisiin 
lääkkeisiin suhtautumisen on todettu korre-
loivan biosimilaarien käyttöön liittyvien näke-
mysten kanssa (Kovitwanichkanont ym. 2020). 
BS-käyttäjillä oli suurempi luottamus biosimi-
laarien samanarvoisuuteen alkuperäislääkkei-
den kanssa kuin muilla reumapotilailla, mikä 
on todettu myös aikaisemmissa tutkimuk-
sissa (Aladul ym. 2017). Erot BA- ja PL-käyt-
täjien välillä olivat pieniä, eli BA-käyttäjillä ei 
näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella ole-

Kuva 4. Biologisten lääkkeiden käyttäjien ilmoittamat lääketiedon lähteet (%). BA = adalimumabia 
tai etanerseptia sisältäviä biologisia alkuperäislääkkeitä käyttävät (n = 35) ja BS = adalimumabia tai 
etanerseptia sisältäviä biosimilaareja käyttävät (n = 40).

SM3: Apteekin mahdollisesti toteuttama lääkevaihto
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Mahdollisuus vaihtaa nykyinen biologinen lääkkeeni apteekissa hinnaltaan edullisempaan biosimilaariin olisi mielestäni 
hyvä asia.

BA
BS

kaikki

Luottaisin farmaseutin tai proviisorin ehdotukseen vaihtaa nykyinen biologinen lääkkeeni biosimilaariin apteekissa.

BA
BS

kaikki

Vaihtaisin nykyisen biologisen lääkkeeni mielelläni apteekissa hinnaltaan edullisempaan biosimilaariin.

BA
BS

kaikki

Minusta on hyvä, että vain lääkäri voi vaihtaa käytössäni olevan biologisen lääkkeen biosimilaariin.

BA
BS

kaikki

Lääkäriltä

Pakkausselosteesta (lääkepakkauksesta tai internetistä)

Apteekilta

Terveydenhoitajalta tai sairaanhoitajalta

Potilasjärjestöjen materiaaleista (lehti, verkkosivut, esitteet)

Fimean (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) verkkosivuilta

Sosiaalisesta mediasta

Lehdistä tai kirjoista

Perheenjäseneltä, sukulaiselta tai ystävältä

Radiosta tai tv:stä

Muualta internetistä

Jostain muualta

En mistäänKuva 3. Apteekin mahdollisesti toteuttaman (SM2) tulossummamuuttujan sisältämien väittämien 
vastausosuudet (%) biologisten lääkkeiden käyttäjien (n = 75) keskuudessa. Näkyvissä myös erikseen 
eri lääkekäyttäjäryhmien vastaukset: BA = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biologisia 
alkuperäislääkkeitä käyttävät (n = 35) ja BS = adalimumabia tai etanerseptia sisältäviä biosimilaareja 
käyttävät (n = 40). Käyttäjäryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys: (*) = p < 0,05, (**) = p < 0,01 
ja n.s. = tilastollisesti merkitsemätön.
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hyödyntää lääkeneuvonnan kehittämisessä, 
potilaiden ja terveydenhuollon ammattilais-
ten koulutuksessa sekä avoterveydenhuollon 
biologisten lääkkeiden rationaalisen käytön 
edistämisessä. 

Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä selvittää 
muiden potilasryhmien, kuten erilaisten suo-
listosairauksien, psoriaasis- tai syöpäpotilai-
den, näkemyksiä omaan sairauteensa käytet-
tävistä biologisista lääkkeistä. Tämä tutkimus 
kohdennettiin Yliopiston Apteekin asiakkaisiin 
ja IBD- ja muut suolistosairaudet ry:n ja Reu-
maliiton jäseniin. Samankaltaisen tutkimuk-
sen voisi toteuttaa laajemmin muiden suoma-
laisten apteekkien kautta tai terveydenhuollon 
yksiköissä, jotta saataisiin edustavampaa tie-
toa suomalaisten reumapotilaiden näkemyk-
sistä. Edustavuutta voitaisiin lisätä myös haas-
tattelututkimuksella. Jatkoanalyyseissä voitai-
siin tutkia reumapotilaiden taustatekijöiden, 
kuten sukupuolen, iän, koulutustason ja asuin-
alueen, yhteyksiä heidän näkemyksiinsä bio-
logisista lääkkeistä ja niiden lääkevaihdosta. 
Seuraavissa tutkimuksissa voitaisiin myös 
selvittää, miksi biosimilaarien käyttäjät koki-
vat saavansa vähemmän tietoa käyttämästään 
lääkkeestä apteekissa kuin biologisten alkupe-
räislääkkeiden käyttäjät. Samalla voitaisiin sel-
vittää, millaisia ovat farmaseuttien ja provii-
sorien biologisia lääkkeitä ja niiden lääkeneu-
vontaa koskevat tiedot, näkemykset ja käytän-
nöt (Kaunisto ym. 2022). Lisää tutkimustietoa 
tarvitaan reumapotilaiden ja muiden autoim-
muunisairauspotilaiden kokemuksista toteu-
tuneesta biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta 
sekä potilailta, joilla on ollut jo useampia bio-
logisten lääkkeiden vaihtoja ja jotka ovat esi-
merkiksi palanneet alkuperäisvalmisteen käyt-
täjiksi.

Johtopäätökset
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista reu-
mapotilaista oli kuullut biologisen lääkkeen 
käsitteen, mutta harvempi oli kuullut biosi-
milaareista. Suurin osa potilaista luotti sii-
hen, että biosimilaarit ovat ominaisuuksil-
taan (teho, turvallisuus, laatu ja käytettävyys) 
alkuperäisvalmistetta vastaava lääke, mutta 
pohdittaessa niiden soveltumista itselle vas-
taukset olivat epävarmempia. Biologisten lääk-

keiden lääkevaihtoon suhtauduttiin kuitenkin 
myönteisemmin kuin useimmissa aiemmissa 
kansainvälisissä tutkimuksissa. Nykykäytän-
nön mukaiseen lääkärin toteuttamaan lääke-
vaihtoon suhtauduttiin luottavaisemmin kuin 
apteekeissa tehtävään vaihtoon. BS-käyttä-
jät suhtautuivat biosimilaareihin ja biologis-
ten lääkkeiden lääkevaihtoon myönteisem-
min kuin BA- ja PL-käyttäjät, mutta BA- ja PL-
käyttäjien välillä näkemyksissä ei ollut suurta 
eroa. Potilaiden näkemyksiin biosimilaareista 
ja biologisten lääkkeiden vaihdosta voitai-
siin vaikuttaa todennäköisesti muun muassa 
oikeanlaista ja potilaalle räätälöityä lääkeinfor-
maatiota antamalla. Lisää tutkimustietoa tar-
vitaan potilaiden näkemyksistä ja kokemuk-
sista biologisista lääkkeistä sekä niiden lää-
kevaihdosta ja näihin vaikuttavista taustate-
kijöistä.

käyttäjistä suhtautui kielteisesti ajatukseen 
vaihtaa biologista lääkettä apteekissa eivätkä 
he luottaisi farmaseutin ehdotukseen vaih-
taa biologista lääkettä tai vaihtaisi sitä mielel-
lään apteekissa. Biologisten lääkkeiden lääke-
vaihto apteekissa ei ole Suomessa tällä hetkellä 
mahdollista ja uusi vieraampi käytäntö saat-
taa aiheuttaa reumapotilaissa epävarmuutta. 
Tuloksiin voi vaikuttaa myös se, että suurelle 
osalle vastaajista biosimilaarit olivat vieraita 
ja tutkimuksen informaatio-osissa vastaajille 
kerrottiin, että biologisen lääkevalmisteen 
valinnasta päättää lääkäri. Tuloksissa kuiten-
kin ilmenee, että BS-käyttäjät luottavat lää-
kevaihtoon lääkärin ja apteekin toteuttamana 
myönteisemmin kuin BA-käyttäjät, mikä on 
havaittu myös Aladulin ym. (2017) ja Wallerin 
ym. (2017) tutkimuksissa. Pitkäaikaissairauk-
sissa potilaat ovat usein joutuneet kokeilemaan 
useita erilaisia lääkehoitoja, jolloin potilaas voi 
kokea lääkevaihdon riskiksi. Tutkimuksen reu-
mapotilaiden suhtautuminen lääkevaihtoon on 
siis varovaista mutta vaikuttaisi myönteisem-
mältä kuin useissa aikaisemmissa tutkimuk-
sissa, joissa näkemykset lääkevaihdosta ovat 
olleet usein kielteisiä (Aladul ym. 2017, van 
Overbeeke ym. 2017, Waller ym. 2017, Frant-
zen ym. 2019, Gasteiger ym. 2019, Renton ym. 
2019, Teeple ym. 2019). 

Lääketiedon lähteet
Monosen ym. (2019) tutkimuksen mukaan 
suomalaisten potilaiden tärkeimmät lääkein-
formaation lähteet ovat olleet lääkäri, avo-
apteekin farmaseutit ja proviisorit sekä pak-
kausseloste. Lääkärin ja pakkausselosteen tär-
keä asema lääkeinformaation lähteenä näkyy 
myös tässä tutkimuksessa biologisten lääk-
keiden käyttäjien keskuudessa, sillä sekä BS- 
että BA-käyttäjistä lähes kaikki ilmoittivat saa-
neensa tietoa käyttämästään lääkkeestä lääkä-
riltä ja noin kolme neljäsosaa pakkausselos-
teesta. Kansainvälisissä tutkimuksissa lääkärin 
ja hoitohenkilökunnan rooli lääkeinformaation 
lähteenä on suurempi kuin apteekkien tai pak-
kausselosteen (Packham ym. 2017, de Toro ym. 
2018, Frantzen ym. 2019).

Eurooppalaisissa tutkimuksissa myös poti-
lasjärjestöillä on ollut suurempi rooli lääketie-
don lähteenä kuin Suomessa: tässä tutkimuk-
sessa kolmasosa ilmoitti saaneensa tietoa 

potilasjärjestöstä, kun taas kansainvälisissä 
tutkimuksissa puolet piti potilasjärjestöjä tär-
keimpinä tiedonlähteinä (van Overbeeke ym. 
2017, Frantzen ym. 2019). De Toron ym. (2018) 
tutkimuksen mukaan vain muutama prosentti 
reumapotilaista piti farmaseuttia merkittävänä 
lääketiedon lähteenä, kun taas tässä tutkimuk-
sessa apteekin osuus lääkeinformaation läh-
teestä oli 28 % (BS) ja 60 % (BA). Tämä kuvaa 
todennäköisesti apteekkien erilaisia lääkeneu-
vontakäytäntöjä eri maissa. BS-käyttäjät koki-
vat kuitenkin saaneensa merkittävästi vähem-
män tietoa lääkkeestään apteekista kuin BA-
käyttäjät. Tämä saattaa johtua siitä, että suo-
malaisissa apteekeissa ei ole vielä riittävästi 
osaamista tai kokemusta biosimilaareista 
(Kaunisto ym. 2022).

Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen toteutustapa internetkyselynä 
ja tiedotus apteekin ja potilasjärjestöjen vies-
tintäkanavien kautta painotti vastaajajouk-
koa internetiä käyttäviin reumapotilaisiin, 
jotka olivat useammin työikäisiä ja todennä-
köisesti muita aktiivisempia sairautensa hoi-
dossa. Lisäksi tässä tutkimuksessa vastaajan 
täytyi itse tunnistaa kuuluvansa tutkimuksen 
kohderyhmään ja kohderyhmään kuuluminen 
kontrolloitiin vastaajien omilla vastauksilla 
kahteen reumasairautta koskevaan kysymyk-
seen. Vastaajat voivat olla siis tavallista tietoi-
sempia biologisista lääkkeistä. Tutkimuksen 
ulkopuolelle rajattiin potilaat, jotka käyttivät 
sellaisia biologisia alkuperäislääkkeitä, joista ei 
ole markkinoilla biosimilaarivalmisteita. Tut-
kimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään 
rajaamalla biologisten lääkkeiden käyttäjille 
suunnatut kysymykset potilaille, jotka käytti-
vät adalimumabi- tai etanerseptivalmisteita, 
joille on markkinoilla biosimilaarivaihtoeh-
toja. Tällöin kysymykset niistä ja mahdolli-
sesta lääkevaihdosta olivat heille realistisem-
pia kuin reumapotilaille, joiden käytössä ole-
valle alkuperäisvalmisteelle ei ole markkinoilla 
biosimilaaria.

Tutkimuksen hyödynnettävyys ja 
jatkotutkimusaiheet
Tutkimus toi uutta tietoa suomalaisten reuma-
potilaiden näkemyksistä biologisista lääkkeistä 
ja niiden lääkevaihdosta. Tätä tietoa voidaan 
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Introduction
Use of biological medicines in the treatment of 
rheumatic diseases has increased rapidly. Bio-
similars, that are often more inexpensive but 
clinically equivalent medicines to the original 
biological medicines, have also been introduced 
to the market. Uptake and use of biosimilars 
can yield cost savings for society by creating 
price competition. The aim of the study was to 
assess the perceptions of rheumatic patients of 
biological medicines, especially biosimilars and 
their switching. In addition, the proportion of 
the rheumatic patients having heard of biolog-
ical medicines and biosimilars as well as their 
sources of medicines information were studied.

Methods 
The study was conducted as an electronic sur-
vey in January 18–30, 2021. The survey invita-
tion and the participation link were sent to the 
loyalty customers of University Pharmacy via 
e-mails and via electronic communication of 
two patient organizations. The study was aimed 
at patients aged over 18 years with rheumatoid 
arthritis, IBD and other intestinal diseases or 
psoriasis. This study included only rheumatic 
patients. The primary outcome sum variables 
detected by factor analysis described rheumatic 
patients’ perceptions of biosimilars in general 
and switching of biologics. Differences between 
medication users’ groups (OB = adalimumab 
or etanercept-containing original biological 
medicines; BS = adalimumab or etanercept-
containing biosimilars; or TM = only tradi-
tional small molecule antirheumatic medicines 
users) were analyzed using the Kruskal-Wallis 
and Chi-square tests, and p < 0,05 was deemed 
statistically significant.

Results 
The analysis was based on the responses of 260 
rheumatic patients. The sample comprised 35 
OB users, 40 BS users and 185 TM users. Of all 
the respondents, 94% had heard of biological 
medicines and 34% had heard of biosimilars. 
The majority of the patients (73–78%, depend-
ing on the question) trusted biosimilars to be 
comparable to the OBs (safety, efficacy, func-
tionality). Of the OB and BS users, 60% and 
30% respectively, would be concerned about a 
biosimilar not working as well as their current 

medication if it would be switched. The patients 
trusted more to a switch of biologics made by a 
physician (89%) than a switch done by a phar-
macist (40%). BS users reported receiving 
medicines information from a pharmacy less 
frequently (28%) than OB users (60%).

Conclusions 
Most of rheumatic patients had heard of bio-
logical medicines, but the term “biosimilar” 
was less well known. In general, rheumatic 
patients trusted biosimilars to be equivalent 
to the original biologic medicines. The percep-
tions switching of biologics were quite positive 
in general but concerning switching one’s own 
medication and a switching by a pharmacist, 
the perceptions were more critical. The percep-
tions towards biosimilars and switching of bio-
logics were more positive among BS users than 
OB or TM users.

Keywords: Biological medicine, biosimilar, 
non-medical switch, rheumatic diseases, 
patient
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Liite 1. Kyselylomakkeen kysymyksiä

TEEMA 2: Biologiset lääkkeet

Oletko ennen tätä kyselyä kuullut biologisista lääkkeistä? 
❏ Kyllä
❏ En

Tiesitkö ennen tätä kyselyä, että käyttämäsi lääke on niin sanottu 
biologinen lääke (alkuperäislääke tai biosimilaari)? 

Ohje: Olet ilmoittanut kyselyn alussa käyttäneesi jotain näistä biologisista lääkkeistä: HUMIRA, 
AMGEVITA, HULIO, HYRIMOZ, IDACIO, IMRALDI, ENBREL, ERELZI, NEPEXTO, CIMZIA, COSENTYX, 
KEVZARA, KINERET, ORENCIA, SIMPONI, TALTZ, ROACTEMRA, KYNTHEUM, SKYRIZI, STELARA tai 
TREMFYA.

❏ Kyllä
❏ En

Oletko ennen tätä kyselyä kuullut biosimilaarilääkkeistä? 
❏ Kyllä
❏ En

TEEMA 3: Tiedonlähteesi käyttämästäsi biologisesta lääkkeestä

Ilmoitit kyselyn alussa käyttäneesi jotakin biologista lääkettä 
(alkuperäislääke tai biosimilaari). Mistä lähteistä olet saanut 
tietoja TUOSTA LÄÄKKEESTÄ tai sen käytöstä? 

Ohje: Voit valita useamman vaihtoehdon.

❏ Lääkäriltä
❏ Apteekista
❏ Terveydenhoitajalta tai sairaanhoitajalta
❏ Pakkausselosteesta (lääkepakkauksesta tai internetistä)
❏ Potilasjärjestöjen materiaaleista (lehti, verkkosivut, esitteet)
❏ Fimean (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) verkkosivuilta
❏ Perheenjäseneltä, sukulaiselta tai ystävältä
❏ Lehdistä tai kirjoista
❏ Radiosta tai tv:stä
❏ Sosiaalisesta mediasta
❏ Muualta internetistä
❏ Jostain muualta, mistä?
❏ En mistään

TEEMA 4: Näkemyksesi biosimilaareista

Valitse seuraavien väittämien kohdalla mielipiteesi mukainen vaihtoehto. 

Vastausvaihtoehdot: 
1 = Täysin eri mieltä
2 = Jokseenkin eri mieltä
3 = Ei samaa eikä eri mieltä
4 = Jokseenkin samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä

❏ Luotan siihen, että biosimilaari toimii yhtä hyvin kuin sen alkuperäinen biologinen lääke.

❏ Luotan siihen, että biosimilaari on yhtä turvallinen kuin sen alkuperäinen biologinen lääke.

❏ Luotan siihen, että biosimilaari on yhtä tehokas kuin alkuperäinen biologinen lääke.

❏ Luottaisin lääkärin päätökseen, jos hän päättäisi aloittaa minulle uuden biologisen 
 lääkityksen biosimilaarilla.

❏ Haluaisin, että lääkärini määräisi minulle mieluummin biosimilaarilääkettä kuin 
 alkuperäistä biologista lääkettä.

❏ Uuden lääkkeen erilaisen annostelulaitteen opettelu vähentää halukkuuttani 
 vaihtaa lääkettä.

❏ Minusta tuntuu, että hinnaltaan edullisempi biosimilaari voi olla teholtaan tai muilta  
 ominaisuuksiltaan jotenkin huonompi kuin kalliimpi alkuperäinen biologinen lääke.
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TEEMA 5: Mielipiteesi biologisen lääkkeen vaihdosta biosimilaariin

Vastaustesi perusteella olet käyttänyt 
1) alkuperäislääkettä Humira tai Enbrel tai 
2) niiden samaa vaikuttavaa aineetta sisältävää biosimilaaria.

Kuvittele tilanne, jossa lääkärisi ehdottaa lääkkeen vaihtamista samaa vaikuttavaa 
ainetta sisältävään samankaltaiseen biosimilaarilääkkeeseen.

Valitse seuraavien väittämien kohdalla mielipiteesi mukainen vaihtoehto.

Ohje: Biologisella lääkkeellä tarkoitetaan tässä niin sanottua alkuperäistä biologista lääkettä tai 
biosimilaaria.

Vastausvaihtoehdot: 
1 = Täysin eri mieltä
2 = Jokseenkin eri mieltä
3 = Ei samaa eikä eri mieltä
4 = Jokseenkin samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä

❏ Luottaisin lääkärin päätökseen, jos hän ehdottaisi nykyisen biologisen lääkkeeni  
 vaihtoa biosimilaariin.

❏ Jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin biosimilaariin, olisin huolissani siitä,  
 että biosimilaari ei toimisi sairauteeni yhtä hyvin kuin nykyinen lääkkeeni.

❏ Jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin biosimilaariin, olisin huolissani siitä,  
 että biosimilaari voisi aiheuttaa enemmän haittavaikutuksia.

❏ Jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin biosimilaariin, olisin huolissani siitä,  
 että uuden lääkkeen annostelulaitteen käytössä olisi haasteita/ongelmia.

❏ Haluaisin, että lääkärini tarjoaisi vastaanotolla minulle keskenään samankaltaisista  
 biologisista lääkkeistä hinnaltaan edullisinta vaihtoehtoa.

❏ Olisin tyytyväinen, jos nykyinen biologinen lääkkeeni vaihdettaisiin hinnaltaan 
 edullisempaan biosimilaariin.

❏ Jos nykyinen biologinen lääkkeeni auttaa sairauteeni, en haluaisi sitä vaihdettavan 
 biosimilaariin.

Seuraavaksi kysymme mielipidettäsi käytössäsi olevan biologisen lääkkeen mahdollisesta  
vaihdosta biosimilaariin apteekissa farmaseutin tai proviisorin toimesta.  
Tällä hetkellä tämä ei ole Suomessa mahdollista.

Valitse seuraavien väittämien kohdalla mielipiteesi mukainen vaihtoehto.
Vastausvaihtoehdot: 
1 = Täysin eri mieltä
2 = Jokseenkin eri mieltä
3 = Ei samaa eikä eri mieltä
4 = Jokseenkin samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä

❏ Mahdollisuus vaihtaa nykyinen biologinen lääkkeeni apteekissa hinnaltaan edullisempaan  
 biosimilaariin olisi mielestäni hyvä asia.

❏ Luottaisin farmaseutin tai proviisorin ehdotukseen vaihtaa nykyinen biologinen lääkkeeni  
 biosimilaariin apteekissa.

❏ Vaihtaisin nykyisen biologisen lääkkeeni mielelläni apteekissa hinnaltaan edullisempaan 
 biosimilaariin.

❏ Minusta on hyvä, että vain lääkäri voi vaihtaa käytössäni olevan biologisen lääkkeen  
 biosimilaariin. 
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Tiivistelmä 

Johdanto
Biologisten lääkkeiden käyttö yleistyy, ja niiden kustannukset kasvavat. Kustannusten hillitsemi-
seksi on ehdotettu esimerkiksi biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Vaikka apteekki-
vaihtoa ei otettaisi käyttöön, farmasian ammattilaisilla on keskeinen rooli lääkkeisiin liittyvässä 
neuvonnassa. Farmasian ammattilaisten näkemyksiä ja tiedontasoa biologisista lääkkeistä on tut-
kittu aiemmin, mutta biologisiin lääkkeisiin liittyvästä täydennyskoulutuksesta ja tietolähteistä 
ei vielä ole tutkittua tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia apteekissa työskentelevien 
farmasian ammattilaisten näkemyksiä biologisiin lääkkeisiin liittyvästä täydennyskoulutuksesta 
ja biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta apteekeissa sekä heidän käyttämiään tiedonlähteitä bio-
logisista lääkkeistä Suomessa.

Aineisto ja menetelmät
Kyselytutkimus, jonka kohdejoukkona olivat apteekeissa työskentelevät farmasian ammatti-
laiset, toteutettiin Suomen Farmasialiiton ja Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenille syksyllä 
2019. Strukturoidut vastaukset analysoitiin käyttäen suoria jakaumia sekä ristiintaulukointia ja 
khii2-testiä. Avoimet vastaukset analysoitiin teemoittelemalla laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset
Kyselyn lopullinen vastaajamäärä oli 168 farmasian ammattilaista (4 %). Vastaajista 31 % (n = 52) 
kertoi saaneensa täydennyskoulutusta biologisista lääkkeistä työuransa aikana. Lähes kaikki vas-
taajat (97 %, n = 161) olivat kiinnostuneita saamaan lisäkoulutusta biologisista lääkkeistä. Ylei-
simmin käytetyt tiedonlähteet olivat tietokannat sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja kollegat. 
Vastaajat, joilla oli työkokemusta alle viisi vuotta, käyttivät tietokantoja yleisimmin (p = 0,001). 
Avoimeen kysymykseen vastanneet (n = 38) toivat useimmiten esille tarpeen lisäkoulutukselle 
biologisista lääkkeistä (n = 20). Lisäksi 12 vastaajaa toi esille kantansa biologisten lääkkeiden 
apteekkivaihtoon: seitsemän kannatti apteekkivaihtoa ja viisi ei ollut valmis vaihtamaan biolo-
gisia lääkkeitä apteekissa. 

Johtopäätökset
Farmasian ammattilaiset ovat saaneet jonkin verran koulutusta biologisista lääkkeistä. Lisä-
koulutusta kuitenkin tarvitaan. Farmasian ammattilaisilla on tärkeä rooli lääkkeisiin liittyvässä 
neuvonnassa nyt ja tulevaisuudessa, joten ammattilaisten riittävä koulutus ja osaaminen sekä 
tietolähteiden ajantasaisuus ja hyvä saavutettavuus tulee varmistaa.

Avainsanat: farmaseutti, proviisori, biologinen lääke, biosimilaari, tiedonlähde, kyselytutkimus
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koulutuksesta ja biologisten lääkkeiden lää-
kevaihdosta apteekeissa sekä heidän käyttä-
miään tiedonlähteitä biologisista lääkkeistä 
Suomessa.

Aineisto ja menetelmät
Tämä tutkimus on toteutettu osana vuonna 
2018 alkanutta kansainvälistä tutkimusyhteis-
työtä, jota johti Baselin yliopisto. Tutkimuk-
sessa toteutettiin kysely, johon kerättiin vas-
tauksia yhteensä kahdeksasta maasta: Aust-
raliasta, Belgiasta, Saksasta, Suomesta, Sveit-
sistä, Tanskasta, Thaimaasta ja Yhdysvalloista. 
Tulokset on raportoitu aiemmin kansainväli-
sessä artikkelissa (Arnet ym. 2021). Suoma-
laisten farmasian ammattilaisten näkemyksiä 
biologisista lääkkeistä sekä niiden vaihtokel-
poisuudesta ja lääkevaihdosta apteekeissa on 
raportoitu aiemmin (Kaunisto ym. 2022). 

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2019 sähköi-
senä kyselynä avohuollon apteekeissa työsken-
televille farmaseuteille ja proviisoreille. Kutsu 
osallistua kyselyyn lähetettiin Suomen Farma-
sialiiton ja Suomen Proviisoriyhdistyksen jäse-
nille uutiskirjeiden mukana. Järjestöjen jäsen-
tietojen mukaan kutsun osallistua tutkimuk-
seen sai yhteensä 4 030 kokoaikaisena työs-
kentelevää farmasian ammattilaista (Kataja A, 
Suomen Farmasialiitto 2021 ja Ali-Kovero T, 
Suomen Proviisoriyhdistys 2021, suullinen tie-
donanto). Kyselyn vastausaika oli kolme viik-
koa. Tutkimuksen toteutus on kuvattu tarkem-
min Kauniston ym. (2022) julkaisussa.

Toteutettu kysely sisälsi kokonaisuudes-
saan 17 kysymystä. Vastaajien taustatietojen 
lisäksi lomake sisälsi kysymyksiä vastaajien 
näkemyksistä ja tiedoista biosimilaareista sekä 
näkemyksistä biologisten lääkkeiden vaihto-
kelpoisuudesta ja lääkevaihdosta apteekeissa 
(Kaunisto ym. 2020). Tässä artikkelissa rapor-
toidaan kysymykset vastaajien saamasta kou-
lutuksesta ja tiedonlähteistä biologisista lääk-
keistä sekä kyselyn lopussa olleen avoimen 
kommenttikentän vastaukset.

Strukturoitujen kysymysten vastaukset 
analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla 
(versio 27.0). Analysoinnissa käytettiin suoria 
jakaumia ja ristiintaulukointia. Ryhmien väli-
siä eroja tarkasteltiin khii2-testillä. Tilastolli-
sen merkitsevyyden tasona oli p < 0,05. Avoi-

met vastaukset analysoitiin teemoittelemalla 
(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2021).  Vas-
taajien taustatiedoista ikä luokiteltiin neljään 
ja työkokemus kolmeen ryhmään. Biologisten 
lääkkeiden toimittamisen yleisyys sekä tieto-
lähteiden käytön yleisyys haettaessa tietoa bio-
logisista lääkkeistä luokiteltiin kolmeen ryh-
mään: päivittäin (joka päivä tai useita kertoja 
päivässä), viikoittain (2–6 kertaa viikossa) ja 
harvemmin (kerran viikossa, harvemmin kuin 
kerran viikossa ja ei lainkaan). Tutkimuseetti-
sen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan tut-
kimuksen toteuttaminen ei vaatinut eettistä 
ennakkoarviointia (Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta 2022).

Kirjoittajien roolitus tutkimuksen toteutuk-
sessa ja käsikirjoituksen laatimisessa oli seu-
raava: KS vastasi tutkimusryhmän johtami-
sesta ja käsikirjoituksen ensimmäisen version 
kirjoittamisesta. HK vastasi laadullisen aineis-
ton analysoinnista sekä osallistui käsikirjoi-
tuksen kommentoimiseen ja muokkaamiseen. 
PS vastasi tilastollisten analyysien tekemisestä 
sekä osallistui käsikirjoituksen kommentoi-
miseen ja muokkaamiseen. Kaikki kirjoittajat 
osallistuivat käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Tulokset
Kyselyyn vastasi yhteensä 190 farmasian 
ammattilaista. Heistä 22 työskenteli muualla 
kuin apteekissa tai he olivat opiskelijoita, joten 
nämä vastaukset jätettiin analyysin ulkopuo-
lelle. Lopullinen vastaajamäärä oli 168 (vas-
tausprosentti 4 %). Vastaajat olivat iältään 
22–62-vuotiaita, ja he olivat työskennelleet 
apteekeissa keskimäärin 14 vuoden ajan. Vas-
taajien taustatiedot on kuvattu Taulukossa 1.

Koulutus ja tiedonlähteet 
biologisista lääkkeistä
Vastaajista 32 % (n = 52) ilmoitti saaneensa 
koulutusta biologisista lääkkeistä työuransa 
aikana. Näistä vastaajista 20 %:lla oli työko-
kemusta avohuollon apteekissa työskentelystä 
alle 5 vuotta, 43 %:lla 5–19 vuotta ja 37 %:lla 
yli 20 vuotta. 97 % (n = 161) vastaajista oli kiin-
nostunut saamaan lisäkoulutusta biologisista 
lääkkeistä.

Terveydenhuollon ammattilaisille suun-
natut tietokannat olivat yleisimmin käytetty 

Johdanto
Biologiset lääkkeet ovat lääkkeitä, joiden sisäl-
tämä vaikuttava aine on biologinen aine, bio-
logisen lähteen valmistama tai sellaisesta 
peräisin (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimea 2022a). Biologisten lääkkei-
den ryhmä on varsin heterogeeninen, ja siihen 
kuuluu esimerkiksi rokotteita, yhdistelmä-
DNA-tekniikalla tuotettuja valmisteita, kuten 
insuliineja sekä geeni- ja soluterapiatuotteita. 
Biologisilla lääkkeillä voidaan parantaa monien 
sairauksien hoitoa. Haasteena ovat kuitenkin 
niiden korkeat kustannukset (Maailman ter-
veysjärjestö 2021). Suomessa tukkumyyn-
nin perusteella myydyimpien lääkkeiden jou-
kosta ovat jo monena vuonna löytyneet bio-
logiset lääkkeet infliksimabi ja adalimumabi, 
joita käytetään monien autoimmuunisairauk-
sien, kuten reuman, hoidossa (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kan-
saneläkelaitos 2021). Vuonna 2020 pelkästään 
infliksimabin ja adalimumabin yhteenlaskettu 
tukkumyynti oli yli 110 miljoonaa euroa, mikä 
oli hieman yli 4 % lääkkeiden kokonaistukku-
myynnistä samana vuonna.

Biosimilaari on lääke, joka on kehitetty 
teholtaan, turvallisuudeltaan ja laadultaan 
alkuperäistä biologista lääkettä vastaavaksi 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2022b). Euroopan Unionin lääkeviran-
omaisilla on jo vuosikymmenten kokemus näi-
den lääkkeiden valvonnasta. Biologisten lääk-
keiden (biosimilaarien ja alkuperäislääkkeiden) 
tuotantoerien välillä voi esiintyä pieniä ero-
avaisuuksia, jotka johtuvat biologisten lääk-
keiden tuotantotavoista. Nämä eroavaisuudet 
eivät vaikuta hoidon tehoon tai turvallisuuteen, 
ja biosimilaarit ja alkuperäisvalmisteet ovatkin 
keskenään hoidollisesti samanarvoisia. Biosi-
milaarien käyttöönoton lisäämisellä tavoitel-
laan vaihtokelpoisten valmisteiden markki-
noille tuloa ja sitä kautta hintakilpailua, josta 
hyötyvät sekä potilas että yhteiskunta (Sarnola 
ym. 2019). 

Terveydenhuollon ammattilaisten ja poti-
laiden asenteilla biosimilaareja kohtaan on 
hoidon onnistumisen ja kustannusten kas-
vun hillitsemisen kannalta tärkeä merkitys. 
Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilai-
den asenteita on tutkittu Suomessa (Sarnola 
ym. 2019, Siirola ym. 2019, Tolonen ym. 2019, 

Kaunisto ym. 2022) ja muualla (esim. Sarnola 
ym. 2020, Afzali ym. 2021, Arnet ym. 2021, Bar-
bier ym. 2021, Vogler ym. 2021, Vandenplas ym. 
2022). Kansainvälisesti näkemykset ja asen-
teet vaihtelevat: biosimilaarien käyttöönoton 
hyödyiksi on nimetty niiden tuomat kustan-
nussäästöt, kun taas osa epäilee niiden tehoa 
ja turvallisuutta verrattuna alkuperäisvalmis-
teisiin. Suomessa lääkäreiden asenteet biosi-
milaarien käyttöönoton edistämistä kohteen 
ovat pääosin positiivisia (Sarnola ym. 2019). 
Kuitenkin esimerkiksi diabetesta sairastavilla 
potilailla on myös epäilyksiä biosimilaareja 
kohtaan (Siirola ym. 2019). 

Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa aptee-
keissa on ehdotettu keinoksi hillitä biologi-
sista lääkkeistä johtuvaa kustannusten kas-
vua (Tolonen ym. 2019), vaikka tutkimustieto 
ja -näyttö aiheesta onkin vielä niukkaa (Tolo-
nen ym. 2021). Sosiaali- ja terveysministeriö 
asetti toukokuussa 2022 työryhmän selvit-
tämään biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa 
apteekeissa Suomessa (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2022a). Farmasian ammattilaisilla, 
eli farmaseuteilla ja proviisoreilla, on tulevai-
suudessa keskeinen rooli biologisiin lääkkeisiin 
liittyvässä neuvonnassa biologisten lääkkeiden 
käytön yleistyessä, riippumatta siitä, otetaanko 
biologisten lääkkeiden apteekkivaihto käyttöön 
(Okoro 2021). 

Farmasian ammattilaisten tiedontasoa 
on tutkittu vähän, mutta tehtyjen tutkimus-
ten viesti on samansuuntainen (Adé ym. 2017, 
Shakeel ym. 2020, Barbier ym. 2021, Kaunisto 
ym. 2022). Farmasian ammattilaisilla on koh-
tuulliset tiedot biologisista lääkkeistä, mutta 
heillä on myös erityisiä tietotarpeita koskien 
esimerkiksi käytettyä termistöä ja sitä, kuinka 
vaihtokelpoisten valmisteiden lista luodaan. 
Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan suu-
rimmalla osalla apteekeissa työskentelevistä 
farmasian ammattilaisista on kohtuulliset tie-
dot biologisista lääkkeistä, mutta he eivät koe, 
että heillä on riittävästi tietoa biosimilaareista 
(Kaunisto ym. 2022). Farmasian ammattilais-
ten saamaa koulutusta ja heidän käyttämiään 
tiedonlähteitä biologisista lääkkeistä ei tiettä-
västi ole tutkittu aiemmin. Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena oli tutkia apteekissa työsken-
televien farmasian ammattilaisten näkemyksiä 
biologisiin lääkkeisiin liittyvästä täydennys-
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tietolähde, kun vastaajat etsivät tietoa biolo-
gisista lääkkeistä (Taulukko 2). Tietokantoja 
käytti päivittäin 22 % ja viikoittain 28 % vas-
taajista. Vastaajat, joilla oli työkokemusta alle 
5 vuotta, käyttivät tietokantoja yleisimmin (p 
= 0,001). Seuraavaksi eniten tietolähteinä käy-
tettiin muita terveydenhuollon ammattilaisia ja 
kollegoita sekä pakkausselosteita. Hoitoyksi-
köiden ohjeistuksia, viranomaisten ja potilas-
järjestöjen tarjoamaa tietoa, ammatillisia lehtiä 
ja tieteellisiä julkaisuja käytettiin tietolähteinä 
harvimmin.

Farmasian ammattilaisten 
näkemyksiä biologisista lääkkeistä 
(avoimet vastaukset)
Kyselyn lopussa olleeseen avoimeen kom-
menttikenttään oli vastattu 38 lomakkeessa 
(23 %, n = 168). Näistä kaksi vastausta ei liit-

tynyt biologisiin lääkkeisiin, joten ne jätettiin 
analyysin ulkopuolelle. Suurin osa (n = 20) vas-
tanneista toivoi lisäkoulutusta biologisista val-
misteista. Näistä viisi vastaajaa toi esille, että 
aihe on jokseenkin vieras, ja neljä toivoi kou-
lutusta biologisten lääkkeiden annostelulait-
teista.

Seitsemän vastaajan mielestä biologis-
ten lääkkeiden lääkevaihto on kannatettavaa. 
Näistä neljä kannatti lääkevaihtoa erityisesti 
kustannussäästöjen vuoksi. Viisi vastaajaa toi 
esille, ettei ole valmis lääkevaihtoon aptee-
kissa. Yhtenä syynä tähän mainittiin muun 
muassa sen, että lääkevaihto on lääkärin teh-
tävä (n = 3).

Lisäksi vastaajat toivat esille ajatuksiaan 
vastuukysymyksistä (n = 3) ja epäilyksiään 
valmisteiden samanarvoisuudesta (n = 3). Yksi 
vastaaja toivoi, että ohjaus järjestetään hyvin 

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot (n = 168) (Kaunisto ym. 2022).

Taustatiedot

Sukupuoli
Mies
Nainen

Ikä vuosina
22–32
33–42
43–52
53–62

Työkokemus apteekeissa vuosina (farmaseuttina ja/tai proviisorina)
< 5
5–19
> 19

Biologisten lääkkeiden toimittamisen yleisyys
Päivittäin
Viikoittain
Harvemmin

Koulutus
Farmaseutti
Proviisori

% (n)

n = 168
8 (14)
92 (154)

n = 1641
26 (43)
29 (47)
27 (45)
18 (29)

n = 1601
23 (39)2
41 (68)2
32 (53)2

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

n = 168
84 (141)
16 (27)

Taulukko 2. Farmasian ammattilaisten eri tietolähteiden käyttö, kun he hakevat tietoa biologisista 
lääkkeistä, työkokemuksen mukaan tarkasteltuna (n = 168).

1Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin 2Luvut korjattu julkaisusta Kaunisto ym. 2022

Tietolähteiden käyttö Työkokemus apteekissa
 
 < 5 vuotta 5–19 vuotta > 19 vuotta Kaikki
 % (n) % (n) % (n) % (n)

Tietokannat: Duodecim, Tietotippa,    n = 157
Lääkkeet ja hinnat -tietokanta ym. (p = 0,001)*    
Päivittäin 28 (11) 22 (15) 13 (7) 21 (33)
Viikoittain 49 (19) 24 (16) 20 (10) 29 (45)
Harvemmin 23 (9) 54 (36) 67 (34) 50 (79)
    
Terveydenhuollon ammattilaiset ja kollegat     n = 157
Päivittäin 10 (4) 7 (5) 8 (4) 8 (13)
Viikoittain 15 (6) 9 (6) 8 (4) 10 (16)
Harvemmin 74 (29) 84 (57) 84 (42) 82 (128)
    
Pakkausseloste    n = 158
Päivittäin 10 (4) 4 (3) 2 (1) 5 (8)
Viikoittain 18 (7) 4 (3) 14 (7) 11 (17)
Harvemmin 72 (28) 91 (62) 84 (43) 84 (133)
    
Ammatilliset lehdet    n = 157
Päivittäin - 1,5 (1) - 1 (1)
Viikoittain - 1,5 (1) 4 (2) 2 (3)
Harvemmin 100 (39) 97 (66) 96 (48) 98 (153)
    
Tieteelliset julkaisut     n = 155
Päivittäin - - - 
Viikoittain 3 (1) 1 (1) 4 (2) 3 (4)
Harvemmin 97 (38) 99 (66) 96 (47) 97 (151)
    
Lääkeyhtiöiden materiaali    n = 158
Päivittäin - - - 
Viikoittain - 6 (4) 4 (2) 4 (6)
Harvemmin 100 (39) 94 (64) 96 (49) 96 (152)
    
Hoitoyksikön (esim. sairaalan) ohjeistukset    n = 154
Päivittäin - - - -
Viikoittain 3 (1) 6 (4) 2 (1) 4 (6)
Harvemmin 97 (37) 94 (62) 98 (49) 96 (148)
    
Viranomaiset (esim. koulutus- ja     n = 157
tiedotusmateriaali, EPAR-yhteenvedot)    
Päivittäin - - - -
Viikoittain - 3 (2) 2 (1) 2 (3)
Harvemmin 100 (39) 97 (65) 98 (50) 98 (154)
    
Potilasjärjestöt    n = 157
Päivittäin - - - -
Viikoittain - - - -
Harvemmin 100 (39) 100 (67) 100 (51) 100 (157)

*Ainoastaan tietolähteiden käytössä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p=0,001). Muut erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.



42     Dosis     Vol. 39     1/2023 © Suomen Farmasialiitto ry Suomen Farmasialiitto ry © 1/2023     Vol. 39      Dosis     43

muualla terveydenhuollossa. Kaksi vastaajaa 
esitti toiveen, että ulkopuolinen taho varmis-
taisi luotettavasti vaihtokelpoisuuden. Vas-
taajien mielestä biologisten lääkkeiden lääke-
vaihto voi tuoda haasteita apteekkeihin. Huolet 
liittyivät annettavaan lääkeneuvontaan (n = 2), 
mahdollisiin lääkkeiden hintamuutoksiin (n = 
1) ja saatavuusongelmiin (n = 1) sekä biosimi-
laarien haittavaikutuksiin (n = 1).

Pohdinta
Noin kolmannes tutkimukseemme vastan-
neista kertoi saaneensa koulutusta biologi-
sista lääkkeistä työuransa aikana. Tavallisim-
min tietolähteinä käytettiin terveydenhuollon 
ammattilaisille suunnattuja tietokantoja sekä 
terveydenhuollon ammattilaisia ja kollegoita. 
Tietolähteinä käytetään siis helposti saavutet-
tavissa olevia ja apteekeissa jokapäiväisessä 
työssä käytettäviä lähteitä. Kyselyn toteut-
tamisen jälkeen tietokannat ovat kehittyneet 
edelleen, ja nykyisin tietokannoissa onkin hel-
pommin löydettävissä tieto samanarvoisista 
biologisista lääkkeistä (Kustannus Oy Duode-
cim 2022). 

Tietolähteistä pakkausselosteita käytet-
tiin yllättävän vähän siihen nähden, että ne 
ovat usein helposti saavutettavissa ja niiden 
avulla lääkkeen käyttäjälle voitaisiin helposti 
tarjota yhdenmukaista tietoa muiden tervey-
denhuollon toimijoiden kanssa. On mahdol-
lista, että vuonna 2019 käyttöönotettu lää-
kevarmennusjärjestelmä on voinut vähen-
tää pakkausselosteen käyttöä neuvontatilan-
teissa, koska tällöin lääkepakkauksissa oleva 
avaamattomuuden varmistava sinetti joudu-
taan rikkomaan. Myös ammatillisia ja tieteel-
lisiä julkaisuja käytettiin tiedonlähteinä har-
voin. On mahdollista, että tiedonhaku amma-
tillisista ja tieteellisistä julkaisuista ei varsin-
kaan neuvontatilanteissa ole mahdollista sen 
työläyden sekä käytettävissä olevan rajallisen 
ajan vuoksi. Tähän olisikin hyvä varata aikaa 
esimerkiksi työaikana järjestettävinä lukutun-
teina, vaikka ne eivät sellaisenaan korvaakaan 
jatkuvaa kouluttautumista ja ammattitaidon 
ylläpitämistä. Ammatillisiin ja erityisesti tie-
teellisiin julkaisuihin tutustuminen on tärkeää 
myös siksi, että ammattilaiset olisivat perillä 
tieteellisen tutkimuksen tuomasta näytöstä ja 

tiedosta, ja osaisivat hyödyntää sitä asiantun-
tijatehtävissään.

Huomionarvoista on, että hoitoyksiköiden 
ohjeistuksia käytettiin tiedonlähteenä biologi-
sista lääkkeistä harvoin. Tämä voi johtua siitä, 
että yhteistyö hoitoyksiköiden ja apteekkien 
välillä voi olla vähäistä. Toisaalta apteekkien ja 
hoitoyksiköiden tiedonjaon rooleissa voi olla 
epäselvyyttä. Apteekissa ei välttämättä tie-
detä, mitä potilaalle hoitoyksikössä annettu 
informaatio sisältää. Apteekissa annettava 
lääkeneuvonta sisältää esimerkiksi valmis-
teeseen liittyvää neuvontaa. Valtakunnallisen 
lääkeinformaatioverkoston kuvauksessa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkä-
aikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa 
tuodaan esille potilaan sujuva lääkehoitopro-
sessi sekä apteekkien ja muun terveydenhuol-
lon välinen paikallinen yhteistyö (Kansallinen 
Lääkeinformaatioverkosto 2019). Vastuut ter-
veydenhuollossa tulee olla selkeästi määritelty, 
jotta potilaat saavat riittävät ja yhdenmukaiset 
ohjeet kaikilta hoitoketjuun kuuluvilta osapuo-
lilta lääkkeiden oikean käytön ja lääkitystur-
vallisuuden varmistamiseksi. Tiivis, paikal-
linen yhteistyö ja hyvä tiedonkulku hoitoyk-
siköiden ja apteekkien välillä voisi hälventää 
huolta myös annostelulaitteiden käytöstä ja 
käytön ohjauksesta.

Avoimissa vastauksissa nousi selvästi esiin 
koulutuksen tarve ja tiedon puute biologisista 
lääkkeistä. Vastaajat toivat esiin huolen bio-
logisten lääkkeiden samanarvoisuudesta ja 
mahdollisesta biologisten lääkkeiden apteek-
kivaihdosta. Farmasian ammattilaisten lisä-
koulutustarve biologisista lääkkeistä on siis 
ilmeinen. Koulutustarve on havaittu myös 
kansainvälisesti ja sen on havaittu koskevan 
farmasian ammattilaisten lisäksi myös lää-
käreitä, sairaanhoitajia ja muita terveyden-
huollon ammattilaisia sekä potilaita (Arnet 
ym. 2021, Barbier ym. 2021, Okoro 2021). Suo-
men Apteekkariliitto, HUS Apteekki ja Helsin-
gin yliopisto ovat keväällä 2022 käynnistäneet 
koulutushankkeen, jonka tarkoituksena on 
lisätä apteekeissa työskentelevien farmasian 
ammattilaisten osaamista biologisista lääk-
keistä (Suomen Apteekkariliitto 2022). Erityi-
sesti silloin, jos biologisten lääkkeiden apteek-
kivaihto mahdollistettaisiin, ellei muutoinkin, 
tulee pohdittavaksi, millaisia koulutustarpeita 

tulee täytettäväksi, sillä farmasian ammattilai-
set eivät koe nykyistä tiedontasoaan riittäväksi 
ja eivät nykyisillä tiedoillaan ole vielä valmiita 
biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon (Kau-
nisto ym. 2022). 

Keskustelu biologisten lääkkeiden kustan-
nusten kasvun hillitsemisestä ja keinoista bio-
similaarien käyttöönoton lisäämiseksi jatkuu 
Suomessa. Toukokuussa 2022 asetetun bio-
logisten lääkkeiden apteekkivaihdon edelly-
tyksiä selvittävän työryhmän työ valmistuu 
keväällä 2023 (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2022a). Myös hallituksen esitys lääkehuollon 
kustannustehokkuuden parantamiseksi, joka 
sisältää ehdotuksia esimerkiksi edullisimpien 
biologisten lääkkeiden määräämisen tehosta-
miseksi, on määrä tulla voimaan vuoden 2024 
alusta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022b).

Tämän tutkimuksen vahvuutena on se, että 
se tarjoaa tietoa aiheesta, jota ei ole tutkittu 
aiemmin Suomessa. Lisäksi tutkimus on ollut 
osa kansainvälistä yhteistyöhanketta (Arnet 
ym. 2021), jossa on tuotettu tietoa tutkitta-
vasta aiheesta myös kansainvälisestä näkökul-
masta. Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää 
alhaista vastausprosenttia, eikä tutkimuksen 
tuloksia siten voi sellaisenaan yleistää. Lisäksi 
on mahdollista, että kyselyyn ovat vastan-
neet ne henkilöt, jotka ovat olleet kiinnostu-
neita tutkimusaiheesta, ja vastaavasti ne hen-
kilöt, joiden tietämys tai kiinnostus tutkitta-
vaa aihetta kohtaan on vähäinen, ovat jättäneet 
vastaamatta. Tämä tutkimus tarjoaa alustavaa 
tietoa farmasian ammattilaisten koulutustar-
peista. Farmasian ammattilaisten tiedonta-
sosta, tietolähteistä ja valmiudesta toimia bio-
logisten lääkkeiden kanssa tarvitaan vielä lisää 
tutkimustietoa.

Johtopäätökset
Osa farmasian ammattilaista on saanut koulu-
tusta biologisista lääkkeistä työuransa aikana. 
Toisaalta lisäkoulutukselle koettiin tarvetta. 
Tietoa biologisista lääkkeistä haetaan taval-
lisimmin terveydenhuollon ammattilaisille 
suunnatuista tietokannoista sekä terveyden-
huollon ammattilaisilta ja kollegoilta. Farma-
sian ammattilaisilla on tärkeä rooli lääkkeisiin 
liittyvässä neuvonnassa nyt ja tulevaisuudessa. 
Ammattilaisten riittävä koulutus ja osaaminen 

sekä tietolähteiden ajantasaisuus ja hyvä saa-
vutettavuus tulee varmistaa.
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Introduction
The use and costs of biologic medicines are 
increasing. Pharmacist-led substitution of 
biologic medicines has been suggested as a 
mean to diminish this increase. Even if phar-
macist-led substitution was not introduced in 
Finland, pharmacists continue to have a vital 
role in advising patients. Pharmacists’ per-
ceptions and knowledge of biologic medicines 
and their interchangeability have been stud-
ied previously, but research on the education 
and information sources of biologic medicines 
is lacking. The aim of this study was to examine 
community pharmacists’ updating education 
and information sources of biologic medicines 
and their opinions on pharmacist-led substitu-
tion of biologic medicines in Finland. 

Material and methods
This study was executed as a survey for phar-
macists working in the community pharma-
cies in autumn 2019. Survey was sent for the 
members of The Finnish Pharmacists' Asso-
ciation and The Finnish Pharmacists' Society. 
Structured answers were analyzed using fre-
quencies, percentages and cross-tabulation for 
descriptive analysis. Associations between cat-
egorical variables were assessed by Pearson’s 
χ2. Open-ended answers were analyzed using 
qualitative content analysis. 

Results
In total, 168 pharmacists responded the survey 
(4%). A third (31%, n = 52) of the respondents 
reported they have received updating train-
ing on biologic medicines during their work-
ing career. Almost all respondents (97%, n = 
161) were interested in additional training. 
Respondents most commonly used databases 
and other health care professionals and col-
leagues as information sources on biologic 
medicines. Respondents with less than five 
years of working experience used databases 
most often (p = 0.001). In open-ended answers 
(n = 38), the need for additional training was 
most commonly reported (n = 20). Twelve 
responders expressed their thoughts on phar-
macist-led substitution of biologic medicines 
in their open-ended answers. Seven responders 
supported the introduction of pharmacist-led 
substitution, while five responders expressed 
being not ready to substitute biologic medi-
cines in community pharmacies. 

Conclusions
Pharmacists have received some updating 
training on biologic medicines, but additional 
education is needed. Pharmacists have, and 
continue to have, an important role in advising 
patients on biologic medicines. Thus, pharma-
cists’ expertise should be ensured and access 
to timely information sources should be con-
firmed.

Keywords: dispenser, pharmacist, 
biologic medicine, biosimilar, 
information source, survey
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Tiivistelmä 

Johdanto

COVID-19-pandemian myötä globaali kiinnostus rokotteiden toimitusketjuja kohtaan on lisään-
tynyt. Uusien koronavirusrokotteiden säilytys- ja kuljetuslämpötilat, lyhyt kestoaika ja suuri 
kysyntä aiheuttivat haasteen Suomen kansalliselle rokotelogistiikalle. Hävikkiä on odotettavissa 
kaikissa kansallisissa rokotusohjelmissa, mutta koronarokotteiden hankintaan käytettyjen suur-
ten summien vuoksi, hävikin seuranta on erityisen tärkeää. Maailman terveysjärjestö WHO on 
raportoinut, että maailmanlaajuisesti rokotusohjelmien rokotehävikki voi olla jopa 50 %. Tehok-
kaan rokotteiden varastonhallinnan kriteerinä pidetään enintään 1 % hävikkiä. Usea seikka voi 
johtaa rokotehävikkiin, ja pienilläkin hävikkiin vaikuttavilla teoilla voidaan saada aikaan merkit-
täviä säästöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lääketukkukauppaa kiinnosti korona-
virusrokotteiden hävikin seuraaminen, sillä lääketukkukaupalta puuttui koko väestön kattava 
pakkaslämpötiloja vaativa logistiikkaketju. EU-hankinnasta johtuneet nopeat muutokset toi-
mitusaikatauluissa ja logistiikka pakkaslämpötilassa lisäsivät koronarokotteiden hävikkiriskiä.

Aineisto ja menetelmät
Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämää rekisteridataa koronaro-
kotteiden logistiikasta ajalta 21.12.2020–3.1.2022. Rekisteridata yhdisti THL:n rokotejakelujär-
jestelmän tietoja sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta kerättyyn tietoon. Rekisteridata keräsi 
tietoa vain avaamattomien injektiopullojen hävikistä.

Tulokset
Koronarokotteiden hävikkiprosentti THL:n lääketukkukaupan keskusvarastossa oli 0,73 % maa-
hansaapuneista rokoteannoksista. Terveydenhuollon avaamattomien rokotepullojen suhteelli-
nen hävikkiprosentti oli 0,98 %, kun otetaan huomioon myös varastossa olevat annokset. THL:n 
lääketukkukaupan ja terveydenhuollon yhteenlaskettu suhteellinen hävikkiprosentti avaamat-
tomille rokotepulloille oli 1,62 % vuonna 2021 maahan saapuneista annoksista, joista vähennet-
tiin apteekkien varastossa olleet rokotteet. Suomeen saapuneista noin 11 miljoonasta annoksesta 
hävikkiin meni THL:n lääketukkukaupassa 79 800 annosta ja terveydenhuollossa 88 190 annosta. 
Suhteellinen hävikki oli suurempaa pienemmillä sairaanhoitopiireillä, ja annoskohtaiset hävikit 
olivat odotetusti suurempia suuremmilla sairaanhoitopiireillä.

Johtopäätökset
Koronarokotteiden hävikkiprosentti pysyi WHO:n EVM-hankkeen (Effective Vaccine Manage-
ment Initiative) määrittämällä tasolla 1 % luokassa, jota pidetään tehokkaan varastonhallin-
nan raja-arvona. Rokotteiden hävikeistä tarvittaisiin jatkotutkimusta, sillä määrän lisäksi myös 
rokotehävikin syyt kiinnostavat. Hävikkitiedon kerääminen myös rokottavilta yksiköiltä tarken-
taisi tietoa rokotteiden kokonaishävikistä. Jatkotutkimus tulisi toteuttaa kansallisen rokotusoh-
jelman rokotteilla koko toimitusketjun osalta ja hyödyntää Setian ym. vuonna 2002 julkaistun 
tutkimuksen jaottelua hävikin syistä. Hävikin syitä tutkimalla voidaan päästä kiinni muutoksiin, 
joilla voidaan pienentää hävikkiä ja säästää huomattavasti yhteiskunnan varoja.

Avainsanat: rokotehävikki, koronarokotteet, COVID-19-rokotteet,  
rokotteiden toimitusketju, rokotteiden logistiikka 
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Aineisto ja menetelmät
Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen keräämää rekisteridataa koronarokot-
teiden logistiikasta ajalta 21.12.2020–3.1.2022. 
Raportti keräsi rokotteiden maahantulotiedot 
THL:n rokotejakelujärjestelmästä, jonne tiedot 
syötettiin rokoteannoksina. Muut tiedot kerät-
tiin verkkolomakkeella sairaala-apteekeilta ja 
lääkekeskuksilta. Lomakkeella he ilmoittivat 
arvion rokotteen varasto-, hävikki- ja toimitus-
tilanteesta rokotepulloina. Lomakkeiden pul-
lotiedot muunnettiin rokoteannoksiksi ohjel-
mallisesti R-ohjelmalla siten, että Pfizer-Bion-
techin Comirnaty rokotepullon annosmäärä oli 
aluksi viisi annosta ja se muutettiin kuudeksi 
annokseksi 18.1.2021 alkaen. Modernan Spike-
vaxin ja AstraZenecan Vaxzevrian annosmäärä 
laskettiin kertomalla pullot 10 annoksella ja 
Janssenin JCOVDEN-rokotteen annosmäärä 
saatiin kertomalla pullomäärä viidellä. Pande-
mian alussa sairaala-apteekit ja lääkekeskuk-
set raportoivat lomakkeella päivittäin logis-
tiikkatilannettaan, mutta marraskuusta 2021 
raportointi tehtiin viikoittain. Verkkolomak-
keen tiedot koottiin ohjelmistollisesti R-ohjel-
malla viikoittaiseksi yhteenvetotaulukoksi, 
johon koottiin rokotteiden hävikki annoksina, 
apteekkien varastoissa olevat rokotteet annok-
sina, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille 
jaetut rokotteet annoksina sekä maahan saa-
puneet rokoteannokset. Näistä ohjelmistolli-
sesti tuotetuista yhteenvetotaulukoista koottiin 
Excel365-taulukkoon kuukausittainen hävikki-
tilanne rokoteannoksina ja vuoden 2021 kumu-
latiivinen hävikkitilanne rokoteannoksina. 

Hävikin laskentatapa
Rokotehävikin määrittämiseen on useita tapoja 
(WHO 2005). Yksi tapa on mitata rokottei-
den käyttöastetta verraten yhtälöiden (1) ja (2) 
mukaisesti, mutta kaava antaa erittäin suuria 
virhelukuja keskusvaraston hävikkiä arvioita-
essa, koska siinä ei huomioida ollenkaan varas-
toissa olevia annoksia (WHO 2005). Kaikki kes-
kusvarastosta jaetut annokset luokitellaan tässä 
mallissa annetuiksi annoksiksi, vaikka osa jäi-
sikin sairaala-apteekin tai rokotuspaikan jää-
kaappiin (WHO 2005). Rokotehävikkiä voidaan 
laskea myös ilman tietoa annetuista rokotean-
noksista, jos tiedossa on hävikkiin menevien 
annosten määrä, jaetut annokset ja varastoon 
jäävien annosten määrä yhtälön (3) mukaisesti 
(WHO 2005). Yhtälöllä (3) tulokseksi saadaan 
rokotteen suhteellinen hävikki varastoivissa 
yksiköissä (WHO 2005). *Ks. yhtälöt alla.

Tässä aineistossa terveydenhuollon rokot-
teiden hävikki laskettiin avaamattomien pullo-
jen rokotehävikkinä jakamalla hävikkiin ilmoi-
tetut annokset sairaala-apteekkeihin ja lääke-
keskuksiin jaetuilla annoksilla, joista vähen-
nettiin apteekkien ja lääkekeskusten varastossa 
olevat annokset ja kerrottiin saatu luku sadalla, 
jolloin tulokseksi saadaan suhteellinen hävik-
kiprosentti avaamattomille pulloille. THL:n 
lääketukkukaupan varastojen hävikki lasket-
tiin jakamalla THL:n varaston hävikkiin men-
neet annokset maahan saapuneilla annoksilla. 
Kokonaishävikissä (THL:n lääketukkukauppa 
+ terveydenhuolto) huomioitiin myös apteek-
kien varastoissa olevat annokset vähentämällä 
ne maahan saapuneista annoksista. 

Johdanto
COVID-19-pandemian myötä koko maailman 
kiinnostus rokotteiden kehittämistä ja -toimi-
tusketjuja kohtaan on kasvanut, mutta kiin-
nostus rokotteiden logistiikkaa kohtaan kasvoi 
jo ennen pandemian alkamista (Lee ja Haidari 
2017, Duijzer ym. 2018, Georgiadis ja Georgi-
adis 2021). Koronarokotteiden logistiikka toi 
eteen uusia haasteita, sillä pandemian myötä 
koronarokottamisesta on tullut yksi rokotus-
historian suurimmista rokotuskampanjoista 
(Georgiadis ja Georgiadis 2021). Koronaro-
kotteiden logistiikassa haastavinta oli säily-
tyslämpötila pakkaslämpötiloissa sekä lyhyet 
kestoajat yhdistettynä siihen, että rokot-
teita haluttiin nopeasti jaettavaksi globaalisti 
(Georgiadis ja Georgiadis 2021). Vain oikeassa 
lämpötilassa säilytetty rokote säilyttää tehok-
kuutensa taudeilta suojaamisessa, joten toi-
miva logistiikkaketju on tärkeä osa tartunta-
tautien torjunnassa (Lee ja Haidari 2017). 

Maailman terveysjärjestö (WHO) rapor-
toi, että maailmanlaajuisesti rokotehä-
vikki on jopa yli 50 % ja Kanadassa on arvi-
oitu, että rokotehävikin hinta olisi noin 3,3 
% maan rokotehankintojen budjetista (Setia 
ym. 2002, WHO 2005). Kaikissa rokotusoh-
jelmissa tapahtuu hävikkiä, mutta olisi tär-
keä tunnistaa estettävissä oleva hävikki ja 
työkalut hävikin vähentämiseen (Setia ym. 
2002, WHO 2005). WHO jaottelee rokotehä-
vikkiä tapahtuvan avaamattomissa injektio-
pulloissa tai -ruiskuissa sekä käyttöönote-
tuissa injektiopulloissa tai -ruiskuissa (WHO 
2005). Vaikka yleistä ohjetta hyväksyttävästä 
hävikistä on vaikea antaa, koska siihen vai-
kuttaa niin moni paikallinen asia rokotusoh-
jelmaa toteuttavalla alueella, on WHO anta-
nut arvion, että 1 % hävikki jokaisella logis-
tiikkaketjun tasolla on vielä hyväksyttävää 
(WHO 2005). Rokotteiden hävikkiin voi johtaa 
moni asia rokotteiden jakeluketjussa (WHO 
2005). Yleisimpiä hävikin syitä ovat rokot-
teiden vanheneminen varastoon ja kylmä-
ketjun katkeaminen (Setia ym. 2002). Muita 
syitä rokotehävikille ovat rokotteiden jääty-
minen, pakkausten rikkoutuminen, moni-
annospakkausten käyttämättömien annos-
ten hävittäminen rokotussession jälkeen, 
rokotteen valmistelussa tapahtunut virhe 

sekä kontaminaatio tai saldovirheet järjes-
telmässä (Setia ym. 2002, WHO 2005). Kat-
sotaan kuitenkin, että moniannospakkauk-
sen avaaminen yhtäkin rokotettavaa varten 
on kannattavaa, sillä menetetystä rokotus-
mahdollisuudesta aiheutuu enemmän kuluja, 
kuin mitä rokotehävikin estämisellä sääste-
tään (Wallace ym. 2018). 

Koronarokotusten alkaessa Suomessa jou-
lukuun 2020 lopussa ja vuoden 2021 alussa, 
Suomeen toimitettujen annosten määrä oli 
hyvin rajallinen (STM 2021). Hävikkiä säädel-
tiin aluksi kunnissa antamalla rokotuksia esi-
merkiksi ajanvarauksella, sillä ensimmäiseksi 
myyntiluvan saanut Pfizer-Biontechin rokote 
Comirnaty vaati –70 °C säilytyksen ja säilyvyys 
senhetkisen tutkimustiedon mukaan arvioitiin 
olevan vain 5 vuorokautta jääkaappilämpöti-
lassa (Heaton ym. 2017, Helsingin kaupunki 
2021, STM 2021, EMA 2022a). Toiseksi myynti-
luvan saanut Modernan Spikevax säilyi pakas-
timessa –20 °C lämpötilassa ja pakastimesta 
poistamisen jälkeen 30 vuorokautta jääkaap-
pilämpötilassa (EMA 2022b). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääke-
tukkukaupalla ei ollut pakkaslämpötiloja vaa-
tivaa logistiikkaketjua koko väestön mitta-
kaavassa valmiina ennen koronarokotteiden 
käyttöönottoa. Koronarokotteiden logistiik-
kaolosuhteet ja EU-yhteishankinnasta johtu-
neet toimitusten nopeat aikataulumuutokset 
olivat hävikkiä lisääviä riskitekijöitä. Näistä 
syistä rokotteiden hävikkiä haluttiin seurata 
ja tutkia tarkemmin. Rokotteiden hävikkitut-
kimusta oli suunniteltu kansallisen rokotus-
ohjelman rokotteilla jo aikaisemminkin, mutta 
nyt koronarokotteiden hävikkitietoja kerättiin 
muun koronaan liittyvän raportoinnin yhtey-
dessä. Rokoteinvestointien suuruuden vuoksi 
hävikin määrä kiinnostaa myös taloudellisesti. 
Rokotteiden hävikeistä löytyy kirjallisuutta 
kehittyvistä maista mutta varsin rajallisesti 
esimerkiksi Euroopan maista. Tämä tutkimus 
antaa tärkeää tietoa koronarokotehävikistä 
Suomessa. Tulevaisuudessa koronarokotteiden 
hävikkejä voidaan todennäköisesti verrata esi-
merkiksi Euroopan hävikkimääriin ja arvioida 
hävikin viemää osuutta rokotteiden hankintaan 
käytettävästä budjetista. 

* Yhtälöt
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Tulokset
Kevään 2021 aikana rokoteannosten hävikki 
oli suhteellisen pientä, mutta hävikki suureni 
kesästä 2021 alkaen kaikilla tuolloin käytössä 
olleella kolmella rokotteella (Kuva 1). Pfizer-
Biontechin Comirnaty-rokotteita kuljetet-
tiin määrällisesti eniten terveydenhuollossa, 
sillä niitä oli hankittu selvästi enemmän kuin 
muita rokotevalmisteita. JCOVDEN-rokottei-
den jakelu THL:n keskusvarastosta käynnis-
tyi vasta lokakuusta 2021 lähtien (THL 2022a). 
Astra Zenecan Vaxzevria-rokotteen jakelu kes-
keytettiin maaliskuussa 2021 rokotteen turval-
lisuusarvioinnin ajaksi harvinaisten haittavai-
kutusten ilmannuttua (THL 2022a). Arvioin-
nin jälkeen rokotteen kohderyhmä pienentyi 
ja rokotetta käytettiin vähemmän verrattuna 
kahteen mRNA-valmisteeseen. Vaxzevrian eriä 
vanhentui sekä terveydenhuollon varastoihin 
että THL:n keskusvarastoon vuoden 2021 elo-
kuun lopussa ja marraskuun lopussa (Kuva 1).

Rokotevalmisteiden suhteellinen hävikki-
prosentti laskettiin käyttämällä yhtälöä (3), 
jossa huomioitiin terveydenhuoltoon lähete-
tyt kuukausittaiset annokset avaamattomissa 

moniannospulloissa vuonna 2021. Suhteellinen 
hävikki on suurempi niillä rokotteilla, joita on 
annosmäärällisesti maahantuotu Suomeen 
vähemmän (Kuva 2). Suomi osallistui kansain-
väliseen yhteistyöhön lahjoittamalla adenovi-
rusrokotteita (Astra Zeneca ja Janssen) COVAX-
mekanismin kautta koronarokotteiden globaa-
lin saatavuuden varmistamiseksi (THL 2022a). 
Tästä syystä Suomeen ei maahantuotu tämän 
tyypin rokotteita kevään 2021 jälkeen. 

Kuva 3 kokoaa koronarokotteiden hävikki-
tiedot sairaanhoitopiireittäin. Sairaanhoitopii-
rit on jaoteltu kuvaan vuoden 2020 väkiluvun 
perusteella isommasta pienimpään vasem-
malta lukien. Suhteellinen hävikkiprosentti 
suurenee, kun sairaanhoitopiiriin lähetettyjen 
annosten määrä pienenee.

Rokotekohtaisesti hävikki oli suurinta 
Vaxzevria-rokotteella, mutta terveydenhuol-
lon puolella erot olivat annosmäärällisesti 
pienempiä (Taulukko 1). Suhteellinen hävik-
kiprosentti oli sekä terveydenhuollossa että 
THL:n lääketukkukaupassa Vaxzevria-rokot-
teilla suurin, mutta ottaen huomioon rokotteen 
käyttösuosituksen muutoksen kevään 2021 jäl-
keen suurempi hävikki oli odotettavissa. Haas-

Kuva 1. Covid-19-rokotteiden kumulatiivinen hävikki terveydenhuollossa vuonna 2021 (annoksina) 
esitettynä eri rokotteiden hävikkimäärien yhteenlaskettuna summana.

Kuva 2. Covid-19-rokotteiden kuukausittainen suhteellinen hävikkiprosentti terveydenhuollossa 2021.

Kuva 3. Koronarokotteiden hävikki sairaanhoitopiireittäin annosmääriä ja suhteellista hävikkiä verraten 
tutkimuksen ajanjaksolta (21.12.2020–3.1.2022) raportoituna. Sairaanhoitopiirit on jaoteltu kuvaan 
vuoden 2020 väkiluvun perusteella isommasta pienimpään vasemmalta lukien.
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kuksiin vasta Vaxzevrian rokotteiden jakelun 
lopulla lokakuusta 2021 eteenpäin. Rokotehä-
vikkiä mRNA-rokotteiden joukossa on toden-
näköisesti vähentänyt myös molempien val-
misteiden pidentyneet säilyvyysajat myyn-
tiluvan saamisen jälkeen. Comirnatyn säily-
tysaika jääkaappilämpötilassa piteni viidestä 
päivästä 31 päivään toukokuussa 2021 (EMA 
2021). Comirnatyn pakkassäilytysaika muuttui 
kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen 
syyskuussa 2021, ja Spikevaxin säilyvyysaika 
pakkaslämpötilassa muuttui seitsemästä kuu-
kaudesta yhdeksään kuukauteen joulukuussa 
2021 (EMA 2022a ja 2022b). Rokotehävikistä 
saatuja tuloksia voidaan kuitenkin pitää suun-
taa antavina, ja ne toimivat hyvänä vertailuna 
jatkotutkimuksia varten. Olisi ollut mielen-
kiintoista kerätä dataa myös avattujen pullo-
jen hävikistä, mutta sitä tietoa ei koronaro-
kotteisiin liittyviltä raporteilta kerätty, joten 
tutkimuksessa käytettiin rekisteristä löyty-
vää dataa. Jos myös avattujen rokotepullojen 
hävikkitietoja olisi kerätty terveydenhuol-
losta, hävikin määrä olisi suurempi kuin pelk-
kien avaamattomien pullojen hävikki. Avattu-
jen rokotepullojen hävikkitietojen kerääminen 
myös rokottavilta yksiköiltä olisi kerryttänyt 
tietoa useammasta kuin kahdesta ensimmäi-
sestä logistiikkaketjun tasosta (THL:n lääke-
tukkukaupan varasto sekä sairaala-apteekkien 
ja lääkekeskusten varastot) rokotteen toimi-
tusketjussa.

Kaikkien kolmen käytössä olleen rokotteen 
hävikki suureni annosmäärällisesti laskettuna 
toukokuun 2021 jälkeen, minkä jälkeen maa-
han saapuneet annosmäärät myös suurenivat 
merkittävästi verrattuna aikaisemmin saapu-
neisiin annosmääriin. Kesän suurempaa hävik-
kiä voivat selittää myös lämpimämmät olosuh-
teet ja kesälomat. Kesäkausi saattoi vaikuttaa 
myös rokotusten etenemiseen, koska rokot-
tavia henkilöitä oli vähemmän ja rokotettavat 
henkilöt saattoivat unohtaa siirtää rokotus-
aikojaan lomakaudella, jolloin annoksia meni 
hävikkiin tarpeettoman pakkasesta poistami-
sen vuoksi. Rokotuskattavuutta pyrittiin nos-
tamaan ympäri maata järjestämällä pop-up-
rokotustapahtumia, jotka ovat voineet lisätä 
kokonaisten pullojen hävikkiä. WHO katsoo 
kuitenkin, että rokotuskattavuuden paranta-
misesta johtuva hävikki on hyväksyttävämpää 

kuin vääriin säilytysolosuhteisiin unohtunei-
den annosten hävikki (WHO 2005).

Pienemmillä sairaanhoitopiireillä hävik-
kiä syntyi helpommin esimerkiksi siksi, että 
koronarokotteita piti toimittaa isoissa pak-
kauksissa. Pienemmissä sairaanhoitopiireissä 
myös annosmäärällisesti pienet hävikit suu-
rentavat suhteellista hävikkiprosenttia.

Rokotehävikin tarkempia syitä ei eritelty 
sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta kerä-
tyillä lomakkeilla, vaikka rokotehävikin syyt 
voisivat auttaa jäljittämään parannuskohteita 
rokotteiden toimitusketjussa (Setia 2002, WHO 
2005). Rokotehävikkiä voisi tutkia laajemmin 
myös kansallisen rokotusohjelman rokotteilla 
suunnittelemalla kysely sairaala-apteekeille ja 
lääkekeskuksille niin, että hävikin syyt huomi-
oidaan. Kysely voitaisiin toimittaa myös rokot-
taville yksiköille.

Koronarokotteiden hävikin arvoa voi suh-
teuttaa siihen, mitä Taulukon 3 koronarokottei-
den yhteenlaskettu hävikkiprosentti Suomessa 
olisi euroissa. Vuonna 2021 koronarokotteiden 
hankintaan, varastointiin ja jakeluun käytet-
tiin 161 778 845 euroa, josta 1,62 % on noin 2,6 
miljoonaa euroa (THL 2022b). Ei voida kuiten-
kaan suoraan sanoa, että hävikkiin olisi men-
nyt näin paljon rahaa, sillä tilinpäätöksessä 
esitetty koronarokotteisiin käytetty summa 
sisälsi rokotteiden hankinnan lisäksi muitakin 
kuluja. Pienikin hävikkimäärä kasvaa taloudel-
lisesti suureksi kansallisen rokotusohjelman 
miljoonien hankinnoissa. Täten pienilläkin 
hävikkiä vähentävillä toimilla voidaan saada 
aikaan isoja säästöjä. Hyvä esimerkki hävikkiä 
vähentävistä innovaatioista on helsinkiläisen 
opetushoitajan kehittämä ilmakuplatekniikka 
rokoteannosten valmiiksi saattamisessa moni-
annospulloissa, mikä vähentää injektiopulloon 
jäävää rokoteliuosta (THL 2022c).

Avaamattomien rokotepullojen suhteelli-
sen kokonaishävikin jääminen alle kahden pro-
sentin ja terveydenhuollon suhteellisen roko-
tehävikin jääminen alle prosentin todistaa 
Suomen koronarokotelogistiikan olleen teho-
kasta vuonna 2021. Covid-19-rokotteita jaet-
tiin vuonna 2021 Suomessa noin 11 miljoonaa 
annosta, joista noin 8 miljoonaa annosta vaati 
ULT-pakkasolosuhteita (Ultra Low Tempera-
ture), 2 miljoonaa annosta pakkasolosuhteita 
ja vain noin miljoona annosta jääkaappiläm-

Taulukko 1. Yhteenveto covid-19-rokotteiden hävikeistä Suomessa 2021. 

Rokote-
valmiste

Comirnaty 
aikuisille

Spikevax

Jcovden

Vaxzevria

Yhteensä

Hävikki 
annoksina      
(THL)

                                        
-  
     
                                      
-  
                                           
-  
                                  
79 800
                                  
79 800

Hävikki-
prosentti                  
(THL)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

12,31 %

0,73 %

Hävikki 
annoksina 
(Terveyden-
huolto)

22 600

33 150

-  

32 440

88 190

Hävikki -
prosentti 
(Terveyden-
huolto)

0,31 %

2,78 %

0,00 %

5,98 %

0,98 %

Hävikki 
annoksina    
yhteensä
                           

22 600

33 150
                                           
-  

112 240

167 990

Hävikki-
prosentti 
yhteensä

0,31 %

2,78 %

0,00 %

17,32 %

1,62 %

teista huolimatta pysyttiin WHO:n EVM-hank-
keen (Effective Vaccine Management Initiative) 
määrittämällä hyväksyttävällä 1 % -hävikki-
tasolla logistiikkaketjun tasoa kohden (WHO 
2005).

Pohdinta
Tulokset ovat todennäköisesti aliraportoituja 
samoista syistä kuin Setia ym. (2002) artik-
kelissa, sillä kyselylomakkeita täyttivät sai-
raala-apteekit ja lääkekeskukset, joille rokot-
teita jaettiin, mutta jos rokottava yksikkö ei ole 
raportoinut heille kokonaisten rokotepullojen 
hävikkiä, on hävikki jäänyt raportin ulkopuo-
lelle. On myös otettava huomioon, että hävik-
kiluvuissa saattaa olla vain sairaala-apteekissa 
ja lääkekeskuksissa vanhentuneet avaamat-
toman rokotepullot, mikäli rokottava yksikkö 
on antanut puutteellista tai virheellistä tietoa. 
THL:n verkkolomakkeen kautta oli mahdollista 
korjata puuttuvia tai virheellisiä tietoja aikai-
semmista ilmoituksista mutta sillä oletuksella, 
että ilmoittava taho pystyy tunnistamaan vir-
heellisen tai puutteellisen tiedon. 

Osa hävikistä on saattanut jäädä raportoi-
matta myös tietojen korjaamisen työläyden 
takia. Mikäli rokottava yksikkö on raportoinut 
tietonsa myöhään tai puutteellisesti raportti-
lomakkeelle on saattanut päästä virheellistä 

tietoa, joka on saattanut jäädä korjaamatta. 
Lomakkeelle pyydettiin ilmoittamaan vain 
kokonaisia hävitettyjä pulloja, jolloin esimer-
kiksi päivän päätteeksi hävitetyt vajaat pullot 
eivät ole tässä raportoituna, mikä pienentää 
oikeasti tapahtunutta hävikkiä. Tämä saattaa 
selittää miksi JCOVDEN-rokotteen hävikiksi on 
ilmoitettu 0, sillä tätä rokotetta käytettiin Vax-
zevrian ohella pienemmälle kohderyhmälle ja 
näistä ryhmistä hävikki on todennäköisimmin 
tapahtunut avatuissa rokotepulloissa. JCOV-
DEN otettiin Suomessa käyttöön vasta loka-
kuussa 2021, kun Vaxzevrian käyttö lopetettiin. 
Adenovirusrokotteiden kohderyhmää muutet-
tiin maaliskuussa 2021 siten, että adenovirus-
rokotteilla rokotettiin vain yli 65-vuotta täyt-
täneet ja sitä vanhemmat sekä ne 18–64-vuo-
tiaat, joille mRNA-rokote on vasta-aiheinen 
(THL 2022a). Muutos selittää sekä Vaxzevrian 
hävikin suurenemisen, että JCOVDENin rokot-
teen hävikin vähäisyyden.

Maaliskuun 2021 jälkeen Vaxzevrian 
menekki sairaala-apteekkeihin ja lääkekes-
kuksiin pieneni, mutta annoksia saapui kui-
tenkin vielä huhtikuussa 2021 THL:n varas-
toon. THL:n lääketukkukaupan oman varaston 
annoksia hävitettiin suuria määriä elokuussa 
2021 ja myös jonkin verran marraskuussa 2021 
rokotteiden vanhenemisen johdosta. JCOVDE-
Nia jaeltiin sairaala-apteekkeihin ja lääkekes-
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pötiloja (THL 2022a). Koronarokotusten lisäksi 
hoidettavana oli kuitenkin myös koko kansal-
lisen rokotusohjelman rokotteiden logistiikka.

Johtopäätökset
Koronarokotteiden hävikkiprosentti Suomessa 
on toimitusketjun ensimmäisellä ja toisella 
tasolla (keskusvarastossa ja sairaala-aptee-
keissa sekä lääkekeskuksissa) WHO:n mää-
rittämällä hyväksyttävällä tasolla 1 % luo-
kassa, jota pidetään tehokkaan rokotteiden 
varastonhallinnan raja-arvona WHO:n EVM-
hankkeessa. Jatkotutkimus rokotteiden hävi-
keistä olisi kuitenkin tarpeen, sillä tarvittai-
siin lisätietoa myös kansallisen rokotusohjel-
man rokotteiden suhteellisesta hävikistä. Jat-
kotutkimus tulisi toteuttaa siten, että saadaan 
paremmin tietoa hävikin syistä ja hävikkimää-
ristä eri syille. Setia ym. (2002) artikkelin jaot-
telu hävikin syille voisi toimia hyvänä pohjana 
jatkotutkimusten kyselylomakkeelle. Jatkotut-
kimus tulisi suunnitella niin, että myös rokot-
tavien yksiköiden hävikki saadaan mukaan 
tuloksiin, jolloin saataisiin kattavammin tietoa 
kokonaishävikistä koko toimitusketjun osalta. 
Jos hävikkitutkimuksessa löytyy parannuskoh-
teita, joilla voidaan pienentää rokotehävikkiä 
kansallisessa rokotusohjelmassa, pienilläkin 
muutoksilla voidaan säästää huomattavasti 
yhteiskunnan varoja.
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Introduction
A global interest in vaccine logistics and vac-
cine supply chains has grown thanks to Covid-
19 pandemic. Vaccine supply chain faced new 
challenges when new Covid-19 vaccines were 
introduced because of the freezing temper-
atures needed for vaccine distribution and 
storage combined with limited shelf life and 
global need for vaccines. Vaccine wastages can 
be expected in all national immunization pro-
grammes, but because of substantial finan-
cial investments for Covid-19 vaccine pro-
curement their wastage is particularly inter-
esting. The World Health Organization (WHO) 
has reported that globally vaccine wastage in 
national immunization programmes can be as 
high as 50%. WHO EVM-initiative (Effective 

Vaccine Management) considers proportional 
vaccine wastage of 1% of vaccines handled per 
supply chain level to be a criterion for effective 
vaccine management. Many things can lead to 
vaccine wastage and even small changes made 
to prevent wastage reduces financial losses for 
society. Finnish institute for health and wel-
fare (THL) was interested to evaluate vaccine 
wastage for Covid-19 vaccines because before 
Covid-19 vaccines it lacked nationwide logis-
tics for products distributed in freezing tem-
peratures. Pharmaceutical wholesale in Finnish 
institute for health and welfare considered that 
the special characteristics for Covid-19 vaccine 
supply chain could increase the risk for vac-
cine wastage.

Materials and methods
Register data from Covid-19 vaccine logistics 
collected during 21st of December 2020 - 3rd of 
January 2022, were used to investigate vaccine 
wastage rates. Finnish Institute for Health and 
Welfare collected data from their own vaccine 
distribution system and combined the infor-
mation to data collected from hospital phar-
macies concerning Covid-19 vaccine logistics. 

Results
Vaccine wastage in THL Pharmaceutical whole-
sale was 0.73% from imported Covid-19 vac-
cines. The proportional vaccine wastage in the 
Finnish healthcare system was 0.98%. Propor-
tional vaccine wastage for combined results of 
THL Pharmaceutical wholesale and Finnish 
healthcare system was 1.62%. Vaccine wast-
age in THL Pharmaceutical wholesale was 79 
000 doses and in Finnish healthcare system 88 
190 doses compared to 11 million doses deliv-
ered to Finland. Proportional vaccine wastage 
is bigger in smaller districts and bigger districts 
have bigger volumes for wastage as expected. 

Conclusions
In this study the proportional vaccine wast-
age was found to be close to the 1% limit for 
effective vaccine management (WHO EVM-
initiative) for the first two supply chain lev-
els studied. In this study there was recognized 
that further research on the reasons for vaccine 
wastage is needed. Further research on vac-
cine wastage could be carried on with national 
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immunization programmes vaccines. Setia et 
al. 2005 has an excellent classification for dif-
ferent wastage types that could be of use when 
planning further research. Further research 
should include questionnaire also for the vac-
cination points.

Keywords: Vaccine wastage,  
Covid-19 vaccines, vaccine supply chain
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Tiivistelmä 

Johdanto
Verkkoapteekkien määrä ja käyttö Suomessa on lisääntynyt merkittävästi vuosien 2020–2022 
aikana muun muassa koronapandemian myötä. Tutkimusta verkkoapteekeista ja niiden käytöstä 
on kuitenkin vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa verkkoapteekin itsehoito-
lääkeneuvonnan ohjeistuksesta ja neuvonnan toteutumisesta apteekeissa. Tutkimuksen avulla 
pyrittiin lisäksi selvittämään merkittävimpiä haasteita neuvonnan toteutumisessa sekä apteek-
kien näihin palveluihin liittyviä koulutustarpeita.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin strukturoituna sähköisenä kyselynä tammikuussa 2022 Suomen Apteek-
kariliiton niille jäsenapteekeille, joilla on verkkoapteekki (n = 190). Kyselyn vastausprosentti oli 
42 % (n = 80/190). 

Tulokset
Vastanneiden farmaseuttien ja proviisorien mukaan apteekeista 84 %:lla (n = 67/80) löytyi kir-
jallinen toimintaohje, jossa käsiteltiin verkkoapteekin itsehoitoneuvontaa. Lääkeneuvontaa oli 
jollain tavalla ohjeistettu annettavaksi asiakkaan pyynnöstä (98 %, n = 78/80), lääkeaineiden 
ostorajoitusten ylittyessä (89 %, n = 71/80) ja lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä (88 %, 
n = 70/80). Vastaajien mukaan verkkoapteekkien (91 %, n = 73/80) itsehoitoneuvonnan ohjeis-
tukset toteutuvat käytännössä pääasiassa erittäin tai melko hyvin. Itsehoitoneuvonta verkkoap-
teekeissa annetaan pääasiassa (74 %, n = 59/80) vasta maksusuorituksen jälkeen. Lähes jokai-
sessa apteekissa (99 %, n = 79/80) farmaseutti tai proviisori tarkistaa aina itsehoitolääkkeitä 
sisältävän tilauksen. Yleisesti verkkoapteekkien suurimpina haasteina neuvonnan toteuttami-
selle pidettiin asiakkaiden haluttomuutta neuvontaan, maksamista ennen neuvonnan antamista 
ja verkkoapteekkialustan teknisiä ongelmia. 

Johtopäätökset
Kyselyn perusteella verkkoapteekkitoiminta itsehoitolääkkeiden osalta vaikuttaa olevan aptee-
kissa ohjeistettua, mutta neuvonnan dokumentoinnissa ja oikea-aikaisuudessa on vielä kehi-
tettävää. Jatkossa tutkimuksia tulee kohdistaa työ- ja toimintaohjeiden sisällön ja toteutumisen 
tarkasteluun sekä asiakasnäkökulmaan.

Avainsanat: verkkoapteekki, itsehoito, itsehoitolääke, lääkeneuvonta, laatu, toimintaohje
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Itsehoitoneuvonta etäyhteyksien välityk-
sellä on vielä verrattain uusi asia, minkä vuoksi 
on tärkeää varmistua siitä, että apteekeilla on 
riittävä tieto ja osaaminen toteuttaa neuvon-
taa laadukkaasti. Verkkoapteekeissa toteutu-
vaa itsehoitoneuvontaa ei ole juurikaan tutkittu. 
Alkuvuonna 2021 Suomen Apteekkariliiton jäse-
napteekeille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 
kaikki lääkkeitä verkossa myyvät apteekit tar-
joavat myös lääkeneuvontaa ja toteuttavat sitä 
etenkin riskiperusteisesti, eli esimerkiksi tietty-
jen riskialttiiden lääkeaineiden kohdalla, mutta 
farmaseuttisen henkilökunnan riittävyyttä etä-
palveluissa ei kyselyyn vastanneissa apteekeissa 
kuitenkaan varmistettu yhtä hyvin kuin aptee-
kin palveluvalintaosastolla (Heikkilä 2021). 
Fimean haamuasiakastutkimuksessa (2021 ja 
2023b) kävi ilmi, että verkkopalvelujen lää-
keneuvonnassa on parantamisen varaa eten-
kin oikea-aikaisuuden ja toteutumisen osalta. 
Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen perusteella 
itsehoitolääkkeitä verkosta tilanneista vastaa-
jista 51 % ei ollut saanut vuoden aikana tietoa 
lääkkeistä apteekista, lääkäriltä tai sairaan-/
terveydenhoitajalta (Anttila 2015). 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada 
tietoa siitä, onko verkkoapteekin itsehoitoneu-
vonta apteekissa ohjeistettu ja miten neuvonta 
käytännössä toteutuu. Tutkimuksen avulla 
pyrittiin lisäksi selvittämään merkittävim-
piä haasteita neuvonnan toteuttamisessa sekä 
aiheeseen liittyvää koulutustarvetta.

Aineisto ja menetelmät
Aineiston keruu
Tutkimuksen avulla haluttiin mahdollistaa 
Suomen Apteekkariliiton (SAL) jäsenapteek-
kien verkkoapteekkitoiminnan kehittäminen, 
joten tutkimus toteutettiin strukturoituna säh-
köisenä kyselynä, joka oli SAL:n jäsenapteek-
kien omistamien verkkoapteekkien (n = 190) 
edustajien vastattavana 14.1.–31.1.2022. Tämä 
vastaa noin 98 % kaikista Suomen julkaistuista 
varsinaisista verkkoapteekeista (n = 194). Tam-
mikuun 14. päivään 2022 mennessä Fimea oli 
hyväksynyt yhteensä 263 apteekin ilmoituk-
sen verkkopalvelutoiminnasta (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022a). 
Näistä 69 apteekilla oli käytössään ainoas-
taan puhelinsovelluksen kautta toimiva verk-

kopalvelu, joten ne eivät kuuluneet tutkimuk-
sen kohderyhmään. Kyselylomake lähetettiin 
kohderyhmälle sähköpostitse, minkä lisäksi 
siitä tiedotettiin apteekkien sähköisessä tie-
dotuskanavassa Salkussa. Kyselystä lähetet-
tiin muistutus sähköpostitse 28.1.2022. 

Vastauksia pyydettiin apteekin farma-
seutilta tai proviisorilta, joka itse osallis-
tuu käytännön verkkoapteekkityöhön. Vas-
tauksia ohjeistettiin antamaan yksi kustakin 
apteekista. Vastaajia kehotettiin keskustele-
maan apteekkinsa koko verkkoapteekkitila-
uksia käsittelevän farmaseuttisen henkilökun-
nan kanssa ennen vastaamista, jotta vastauk-
set kuvaisivat mahdollisimman hyvin yhteistä 
mielipidettä. Lisäksi kannustettiin pitämään 
verkkoapteekin itsehoitoneuvontaa koskevat 
ohjeet esillä vastaamisen helpottamiseksi.

Kyselylomakkeen laatiminen
Kyselylomake laadittiin yhdessä Suomen 
Apteekkariliiton kanssa hyödyntäen aikai-
sempia tutkimuksia ja Apteekkariliiton vuonna 
2019 julkaisemaa Apteekkien lääkitysturvalli-
suuden itsearviointimittaristoa (Hämäläinen 
ym. 2019). Kyselylomakkeesta tehtiin kolmi-
osainen. Ensimmäisessä osassa keskityttiin 
verkkoapteekin ohjeistukseen, toisessa pal-
veluprosessiin ja kolmannessa haasteisiin ja 
koulutustarpeisiin (Liite 1).

Kyselylomake pilotoitiin yhteensä neljässä 
apteekissa proviisorilla tai farmaseutilla. Pilot-
tiapteekit sijaitsivat kolmessa eri maakunnassa 
ja olivat reseptuuriltaan keskikokoisia. Pilo-
toinnissa kysyttiin vastaajalta kyselyyn vas-
taamiseen kulunutta aikaa sekä mahdollisia 
kehitysehdotuksia ja muita kommentteja. Pilo-
toinnin perusteella kysymykseen 4.6 itsehoito-
neuvonnan ohjeistamisesta lisättiin yksi vas-
tausvaihtoehto ”virheellistä tai väärinkäyttöä 
epäiltäessä” (Liite 1). Pilottivastauksia ei sisäl-
lytetty tutkimusaineistoon.

Lopullinen kyselylomake
Lopullinen kyselylomake koostui viidestä osi-
osta: 1) apteekin taustatiedot, 2) verkkoaptee-
kin taustatiedot, 3) verkkoapteekin itsehoito-
neuvonnan ohjeistus, 4) verkkoapteekin itse-
hoitoneuvonnan prosessi ja 5) haasteet verk-
koapteekin itsehoitoneuvonnassa. Kysymyksiä 
oli yhteensä 27 kappaletta. Apteekin taustatie-

Johdanto
Suomessa lääkkeiden myyminen ja toimitta-
minen internetin välityksellä mahdollistui hel-
mikuussa 2011 lääkelain (1112/2010) muutok-
sen myötä. Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus (Fimea) käsitteli ensimmäiset 
verkkopalvelutoiminnan ennakkoilmoitukset 
huhtikuussa 2011, minkä myötä Helsingin ja 
Kuopion (nykyisin Itä-Suomen) yliopistojen 
apteekit sekä Pietarsaaren Bothnia apteekki 
aloittivat lääkelain mukaisen lääkemyynnin 
verkossa ensimmäisinä Suomessa (Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2022a). Apteekkien verkkopalvelutoimintaa 
ohjaavat muun muassa lääkelaki, lääkeasetus 
sekä Fimean määräykset lääkkeiden toimitta-
misesta (2/2016) ja verkkopalvelutoiminnasta 
(2/2011). 

Viime vuosina verkkopalveluiden määrä on 
kasvanut huomattavasti, sillä vuoden 2021 lop-
puun mennessä jo yli 260 apteekkaria oli teh-
nyt ennakkoilmoituksen Fimealle verkkopal-
velutoiminnan aloittamisesta (Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022a). 
Pääapteekkeja oli Suomessa vuoden 2021 
lopussa 632 kappaletta (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea 2023a). Tämä 
tarkoittaa, että yli 40 prosenttia kaikista Suo-
men apteekkareista palvelee asiakkaita myös 
verkossa. Verkkopalveluiden lisääntymistä 
on osaltaan edistänyt koronapandemia, joka 
lisäsi apteekin verkkopalvelun käyttöä etenkin 
reseptilääkkeiden hankinnassa ja yli 65-vuoti-
aiden asiakkaiden kohdalla (Niemi ym. 2022).

Apteekit tarjoavat useanlaisia verkkopal-
veluja. Lääkelaki (1112/2010, 38 §) määrittelee 
apteekin verkkopalvelun tarkoittavan lääk-
keiden myyntiä asiakkaan internetin välityk-
sellä tekemän tilauksen perusteella. Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 
(2022b) mukaan samoja sääntöjä sovelletaan 
myös kaikkiin muihin etäviestimiin, joita voi-
daan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, 
että osapuolet ovat läsnä. Tällaisia viestintä-
välineitä voivat olla esimerkiksi erilaiset sovel-
lukset, puhelin, posti tai televisio. Tässä tutki-
muksessa keskitytään ainoastaan internetsi-
vustolla sijaitsevan verkkokaupan kautta teh-
tävään lääkemyyntiin, josta käytetään tässä 
yhteydessä termiä verkkoapteekki. 

Suurin osa verkkoapteekkimyynnistä 
tapahtuu Helsingin yliopiston apteekin (YA) 
kautta (Joint Nordic Report 2021). Fimean sel-
vityksen mukaan yksityisten apteekkien verk-
koliikevaihto oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,7 
miljoonaa euroa (Reinikainen ym. 2020). Kes-
kimäärin verkkoapteekin osuus apteekin liike-
vaihdosta oli vain noin 0,4 prosenttia. Yliopis-
ton apteekin verkkoapteekkimyynnin osuus lii-
kevaihdosta oli 6 % vuonna 2021 (Yliopiston 
apteekki 2022b). Verkkoapteekkitoiminta Suo-
messa on volyymiltaan vielä vähäistä esimer-
kiksi Ruotsiin verrattuna. Vuonna 2019 Suomen 
arvioitu yksityisten ja yliopistojen apteekkien 
yhteenlaskettu verkkoapteekkiliikevaihto oli 
10–20 miljoonaa euroa eli noin 0,4–0,8 % suo-
malaisten apteekkien lääkemyynnistä, kun taas 
Ruotsissa vastaava luku oli noin 530 miljoonaa 
euroa eli noin 15 % lääkemyynnistä muualle 
kuin sairaaloihin (Joint Nordic Report 2021). 

Itsehoitoneuvonnalla tarkoitetaan farma-
seuttisen henkilöstön ja asiakkaan välistä neu-
vottelua itsehoitolääkkeiden turvallisesta ja 
rationaalisesta käytöstä sekä ohjaamista lääk-
keettömään hoitoon sekä terveyttä edistäviin 
ja hoitoa tukeviin elämäntapoihin (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2011). Lääkelaki (395/1987) 
velvoittaa apteekkeja varmistumaan lääk-
keiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä 
antamaan hintaneuvontaa. Itsehoitoneuvon-
taa tarvitaan, koska itsehoitoon liittyy aina 
myös riskejä ja ongelmakohtia. Farmaseutti-
nen neuvonta voi vähentää lääkkeiden virheel-
listä käyttöä ja väärinkäyttöä sekä haittavai-
kutusten ja lääke-lääke-interaktioiden mää-
rää (International Pharmaceutical Federation 
2017). Pelkkä tuotteisiin liittyvä neuvonta ei 
riitä varmistamaan parasta hoitoa, vaan asiak-
kaan tulee saada kokonaisvaltaista ja hoitosuo-
situsten mukaista neuvontaa (Kurko ym. 2012, 
Fimea 2015, Itselääkitys. Käypä hoito -suositus 
2016). Turvallinen itselääkitys edellyttää, että 
lääkettä käytetään oikeaan käyttöaiheeseen, 
oikealla tavalla ja vain tilapäisesti. Apteekkien 
farmaseuttinen henkilökunta on kansanta-
loudellisestikin tärkeässä roolissa asiakkaiden 
neuvonnassa, sillä Suomen Apteekkariliiton ja 
Yliopiston Apteekin (2015) teettämän selvityk-
sen mukaan apteekkien antama itsehoitoneu-
vonta säästää vuosittain 885 miljoonaa euroa 
terveydenhuollon kustannuksia. 
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dot kysyttiin lomakkeessa samalla tavalla kuin 
Suomen Apteekkariliiton jäsenilleen tekemissä 
vuosikyselyissä. Kysymykset olivat pääosin 
strukturoituja. Suurimmassa osassa kysymyk-
sistä vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”, ”Ei” ja 
”En osaa sanoa”, ja mukana oli myös Likert-
asteikollisia ja monivalintakysymyksiä. Kyllä/
ei-kysymysten vastausvaihtoehdot oli järjes-
tetty siten, että tutkimuksen hypoteesin ja yli-
päätään verkkoapteekkien kannalta epäedul-
lisin vaihtoehto oli ensimmäisenä ja edullisin 
vaihtoehto viimeisenä, jotta vastaaja ei ajat-
telematta valitsisi ensimmäistä vaihtoehtoa. 
Kahdeksassa kysymyksessä oli myös avoin 
tekstikenttä, mikäli valmiista vaihtoehdoista 
ei löytynyt sopivaa.

Aineiston analyysi
Kyselyn vastauksia analysoitiin Microsoft Excel 
(versio 1808) -ohjelmiston avulla. Vastauk-
sista laskettiin frekvenssit ja prosenttiosuudet. 
Avoimet vastaukset analysoitiin aineistoläh-
töisellä sisällön analyysillä (Kylmä ja Juvakka 
2012, Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2021).

Tutkimuksen eettisyys
Tutkimus ei vaatinut tutkimuseettisen toi-
mikunnan eettistä ennakkoarviointia, koska 
tietoon perustuvasta suostumuksesta ei poi-
kettu eikä tutkittavien fyysiseen koskematto-
muuteen kajottu (Tutkimuseettinen neuvot-
telukunta 2019). Tutkimuksessa ei myöskään 
käsitelty vastaajien terveystietoja. Tutkimus 
toteutettiin hyvää tutkimuskäytäntöä nou-
dattaen (Helin ym. 2013). Kyselylomakkeessa 
informoitiin tulosten käyttämisestä tutkimuk-
sessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa ja tähän 
pyydettiin myös erikseen lupa kyselyn alussa. 
Vastaukset käsiteltiin tietoturvallisesti ja niitä 
säilytetään Helsingin yliopiston palvelimilla. 
Kyselyyn vastaaminen oli anonyymia, vapaa-
ehtoista ja luottamuksellista. Yksittäisiä vas-
taajia ei pystynyt tunnistamaan vastauksista.

Tulokset
Kyselyyn vastasi yhteensä 82 apteekkia. Kaksi 
vastausta poistettiin aineistosta. Näistä yhdessä 
vastauksessa kiellettiin vastausten käyttäminen 
tutkimuksessa ja toisessa vastaaja ei ollut laillis-
tettu farmaseutti tai proviisori. Lopullinen vas-

tausmäärä oli 80 apteekkia, joten kyselyn vas-
tausprosentti oli 42 % (n = 80/190). 

Vastaajien taustatiedot
Kyselyyn saatiin vastauksia erikokoisista 
apteekeista ympäri Suomea (Taulukko 1). 
Myös verkkoapteekkien osalta otanta oli laaja: 
mukana oli useita koronapandemian aikana 
perustettuja verkkoapteekkeja mutta myös jo 
pidempään toimineita verkkoapteekkeja.

Verkkoapteekin itsehoito- 
neuvonnan ohjeistus
Vastanneista apteekeista 84 % (n = 67/80) 
ilmoitti, että verkkoapteekin itsehoitoneu-
vonta on ohjeistettu toimintaohjeessa. Näistä 73 
%:lla (n = 49/67) itsehoitoneuvonta oli ohjeis-
tettu verkkoapteekin omassa toimintaohjeessa, 
ja 25 %:lla (n = 17/67) ohjeistus oli samassa toi-
mintaohjeessa kuin kivijalan itsehoitoneu-
vonta. Yhdellä apteekeista ohjeistus oli muussa 
ohjeessa. Toimintaohjeesta riippumatta tarken-
tava työohje verkkoapteekin itsehoitoneuvon-
taan oli 23 %:lla (n = 18/80) vastaaja-apteekeista. 

Lähes kaikissa (98 %, n = 78/80) verkko-
apteekeissa itsehoitoneuvontaa oli erikseen 
ohjeistettu annettavaksi asiakkaan pyyn-
nöstä (Kuva 1). Muita kuin vastausvaihtoeh-
doissa annettuja syitä neuvonnalle oli mai-
nittu muun muassa toimitus- tai saatavuus-
ongelmat sekä tarkemmin määrittelemättömät 
lääkitysturvallisuusriskit. Erilaisia neuvonta-
välineitä apteekeissa oli käytössä keskimäärin 
kaksi. Jokainen vastanneista apteekeista antoi 
lääkeneuvontaa verkkoapteekissa puhelimitse. 
Toiseksi yleisin neuvontaväline oli sähköposti, 
joka oli käytössä 39 %:ssa (n = 31/80) aptee-
keista. Chat-keskustelu oli käytössä 16 %:ssa 
(n = 13/80) ja videoyhteys 4 %:ssa (n = 3/80) 
apteekeista. Jokin muu neuvontatapa löytyi 4 
%:sta (n = 3/80) apteekeista. Kyselylomak-
keessa ei ollut mahdollisuutta tarkentaa, mitä 
nämä muut neuvontatavat käytännössä olivat.

Vastaajien mukaan verkkoapteekin itsehoi-
toneuvonnan ohjeistukset toteutuivat käytän-
nössä pääasiassa (91 %, n = 73/80) erittäin tai 
melko hyvin. Kuitenkin 6 % vastaajista (n = 
5/80) koki, että ohjeistukset toteutuivat vain 
kohtalaisesti tai erittäin huonosti. Vastaajista 
3 % (n = 2/80) ei osannut arvioida ohjeistus-
ten toteutumista.

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden verkkoapteekkien taustatiedot (n = 80).

Apteekin tyyppi
Kauppakeskus-/tavarataloapteekki
Kaupungissa kivijalka-apteekki
Lähiöapteekki
Maaseudulla kyläapteekki
Maaseudulla liikekeskusapteekki (esim. ABC-liikenneasema)

Apteekin koko (reseptiä/vuosi)
Alle 40 000
40 001–80 000
80 001–120 000
120 001–140 000
Yli 140 000

Apteekin sijainti
Uusimaa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Etelä-Savo
Ahvenanmaa
Kanta-Häme
Satakunta

Kuinka kauan verkkoapteekkinne on ollut käytössä?
Yli 2 vuotta
1–2 vuotta
Alle vuoden

Verkkoapteekin keskimääräinen tilausvolyymi
0–5 tilausta viikossa
5–10 tilausta viikossa
10—20 tilausta viikossa
Yli 20 tilausta viikossa

Verkkoapteekissa käytössä olevat toimitustavat*
Nouto apteekista
Pakettitoimitus (esim. Posti tai DB Schenker)
Apteekin kotiinkuljetus
Nouto apteekin noutolokerosta
Ulkopuolisen toimijan kotiinkuljetus (esim. Eezery tai taksi)
Muu

Käytössä oleva verkkoapteekkialusta
Uusi eApteekki (Magento)
Vilkas
Vanha eApteekki (Anders)
Jokin muu (ei määritelty)

% (n)
49 (39)
25 (20)
10 (8)
9 (7)
7 (6)

1 (1)
20 (16)
40 (32)
11 (9)
28 (22)

20 (16)
13 (10)
11 (9)
8 (6)
8 (6)
8 (6)
5 (4)
5 (4)
5 (4)
4 (3)
4 (3)
3 (2)
3 (2)
3 (2)
3 (2)
1 (1)
0
0
0

39 (31)
37 (30)
24 (19)

43 (34)
25 (20)
17 (14)
15 (12)

96 (77)
82 (65)
73 (58)
65 (52)
25 (20)
6 (5)

79 (63)
14 (11)
4 (3)
4 (3)

* Apteekilla voi olla käytössään useita toimitustapoja. Keskimäärin apteekilla oli käytössään neljä eri toimitustapaa.
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Kuva 1. Verkkoapteekkien (n = 80) tilanteet, joissa itsehoitoneuvontaa on ohjeistettu annettavaksi.

Itsehoitoneuvontaa verkkoapteekissa on ohjeistettu annettavan

Kuva 2. Verkkoapteekkien (n = 80) ostoprosessin kohdat, joissa neuvonta-apua tarjotaan. 
Neuvonta-apua voitiin tarjota samassa verkkoapteekissa monessa eri kohdassa.

Verkkoapteekissa tarjotaan asiakkaalle neuvonta-apua

 asiakkaan pyynnöstä          98 %

 lääkeaineiden ostorajoitusten ylittyessä                         89 %

 lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä                        88 %

 virheellistä tai väärinkäyttöä epäiltäessä                  84 %

 kun havaitaan kliinisesti merkittävä interaktio                                 76 %

 riskiperusteisesti ennalta sovittujen lääkeaineiden kohdalla                                                 30 %

 muusta syystä asiakkaan pyytämättä                     13 %

 kassalla ennen maksua            63 %

 heti etusivulla                                    61 %

 tuotesivulla           30 %

 paketin mukana lähetettävässä kirjeessä           30 %

 tilausvahvistussivulla                       24 %

 neuvonta-apua ei aktiiviisesti tarjota          5 %

Kuva 3. Verkkoapteekkien (n = 80) toteutuneen itsehoitoneuvonnan dokumentointi.  
Dokumentointi saatettiin tehdä yhdessä apteekissa usempaan eri paikkaan.

n apteekkijärjestelmään (38 %)
n verkkoapteekin hallintanäkymään (26 %)
n tulostetulle tilausvahvistukselle tai  
      muuten paperille (51 %)
n muilla tavoin / en osaa sanoa (3 %)
n ei mihinkään (6 %)

Kuva 4. Apteekkien (n = 80) kokemat haasteet verkkoapteekin itsehoitoneuvonnassa. 

Haasteet verkkoapteekin itsehoitoneuvonnassa

0%          10%           20%           30%         40%           50%           60%         70%           80%         90%        100%

Asiakkaiden haluttomuus neuvontaan

Asiakas maksanut jo tuotteet neuvontaa annettaessa

Verkkoapteekkialustan tekniset ongelmat

Asiakkaiden huono tavoitettavuus

Teknisen osaamisen puute

Ilmeiden ja eleiden puuttuminen

Ajan puute

Epävarmuus verkkoapteekkiasiakkaiden neuvonnassa

Korkea kynnys olla asiakkaaseen yhteydessä

Viestinnällisen osaamisen puute

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

    

    

    

    

Haittaa melko paljon / haittaa paljon

Haittaa jonkin verran

Ei ole haaste / Haittaa vain vähän

En osaa sanoa

43                             25                                                   28                                                            5

23                                                 28                                                          50

18                                      31                                                                   50                                                                                                               1

16                                 28                                                          55                                                                 1

8                26         65                                                                    1

8               21                                            68                                                              4

5          13                       81                                                                                                                                                                                           1

11                    88                                                                     1

5        5         88                                                             3

9                   90                                                                          1
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että lisäneuvontaa vaativia itsehoitolääkkeitä 
ostavaan asiakkaaseen ollaan aina yhteydessä 
myyntiluvan ehtojen mukaisesti ennen toi-
mittamista asiakkaan omasta toiveesta huo-
limatta.

Haasteet verkkoapteekin  
itsehoitoneuvonnassa
Suurimpana haasteena pidettiin selkeästi eni-
ten asiakkaiden haluttomuutta neuvontaan, 
sillä vastaajista 43 % (n = 34/80) koki sen hait-
taavan itsehoitoneuvonnan toteutumista pal-
jon tai melko paljon (Kuva 4). Toiseksi suurim-
pia haasteita olivat maksaminen ennen neu-
vonnan antamista (23 %, n = 18/80) ja verk-
koapteekkialustan tekniset ongelmat (18 %, 
n = 14/80). Viestinnällisen osaamisen puutetta 
tai epävarmuutta verkkoapteekkiasiakkaiden 
neuvonnassa ei pidetty merkittävinä haasteina. 

Apteekkien koulutustarpeet
Vastaajista 60 % (n = 48/80) koki tarvitsevansa 
vähintään yhdenlaista teknistä lisäkoulutusta 
verkkoapteekin itsehoitoneuvonnan toteutu-
miseksi (Kuva 5). Loput vastaajista (40 %, n = 
32/80) oli sitä mieltä, ettei heillä ollut tämän 
osalta tarvetta teknisille lisäkoulutuksille. Eni-
ten koulutusta toivottiin asiakkaiden tekniseen 
neuvomiseen esimerkiksi laitteiden käytössä. 

Koulutustarpeisiin liittyen vastaajilta saa-
tiin neljä avointa vastausta. Niissä toivottiin 
koulutusta Google-optimointiin ja markki-
nointiin (n = 2), kirjallisen lääkeneuvonnan 
muotoiluun (n = 1) sekä etäyhteydellä annet-
tavan neuvonnan toteuttamiseen (n = 1). 

Pohdinta
Itsehoitoneuvonnan ohjeistus ja  
erityispiirteet verkkoapteekissa
Tutkimuksen mukaan neljällä viidestä aptee-
kista verkkoapteekkien itsehoitoneuvonta on 
ohjeistettua. Vaikka viranomaismääräykset 
tai lainsäädäntö eivät erikseen vaadi verkko-
apteekin lääkeneuvonnalle toimintaohjetta, 
tulee lääkeneuvonta ohjeistaa toimintaohjeessa 
ja sitä on annettava myös itsehoitolääkkeistä 
(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 2011 ja 2016). Verkkoapteekki on kui-
tenkin monellakin tapaa täysin erilainen neu-
vonta-alusta kuin kivijalka-apteekki, joten 

yhteisten pelisääntöjen sopiminen neuvon-
nan laadukkaalle toteuttamiselle verkossa olisi 
erittäin tärkeää. Verkkoapteekkien lääkeneu-
vonnan ohjeistamisessa on siis kehitettävää.

Yhtä apteekkia lukuun ottamatta kaikki 
apteekit toteuttivat tilauksen yhteydessä far-
maseuttisen tarkistuksen ja yhdeksän kym-
menestä apteekista dokumentoi annetun lää-
keneuvonnan. Apteekin verkkopalveluita kos-
kevan Fimean määräyksen (2011) mukaan kaikki 
verkkoapteekin neuvontakontaktit tulee doku-
mentoida ja farmaseutin tai proviisorin tulee 
tarkistaa kaikki lääkkeitä sisältävät tilaukset 
ennen toimitusta. Tämä on suurin ero verrat-
tuna kivijalka-apteekin toiminnasta annet-
tuun määräykseen. Vaikka suuri osa vastan-
neista apteekeista oli perustanut verkkoap-
teekin koronapandemian aikana mahdollisesti 
nopealla aikataululla syntyneeseen tarpee-
seen, oli aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön ja 
ohjeistuksiin perehdytty vastausten perusteella 
hyvin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 
apteekit toteuttavat vaaditun farmaseuttisen 
tarkistuksen, mutta tarkistuksen ja lääkeneu-
vonnan dokumentoinnissa on osittain puutteita.

Lähes kaikki (95 %) apteekit tarjosivat neu-
vontaa verkkoapteekissaan eri tavoin, mutta 
pieni osa ei neuvontaa kuitenkaan aktiivisesti 
tarjonnut. Itsehoitoneuvontaa oli useimmi-
ten ohjeistettu annettavaksi asiakkaan pyyn-
nöstä, lääkeaineiden ostorajoitusten ylittyessä 
ja lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä. 
Kaikissa apteekeissa näitä asioita ei kuiten-
kaan oltu huomioitu kirjallisissa toimintaoh-
jeissa, vaikka näiden asioiden tulisi jokaisessa 
apteekissa toteutua. Verkkoapteekissa farma-
sian asiantuntijalla ei ole vastaavanlaista mah-
dollisuutta osallistua lääkeneuvonnan keinoin 
asiakkaan lääkevalintaan kuin kivijalka-aptee-
kissa, sillä Fimean verkkopalveluita koskevan 
määräyksen (2011) mukaan verkkoapteekissa 
asioiva asiakas valitsee itse, haluaako hän neu-
vontaa vai ei. Ainoastaan lisäneuvontaa vaati-
vien itsehoitolääkkeiden kohdalla neuvonnasta 
ei voi kieltäytyä. Sen sijaan lääkkeiden toimit-
tamista koskevan määräyksen (2016) mukaan 
neuvontaa itsehoitolääkkeistä on yksinkertai-
sesti annettava.

Tämän tutkimuksen perusteella apteekeissa 
oli laajasti käytössä erilaisia etäneuvontaväli-
neitä, joista perinteinen puhelin oli kuitenkin 

Verkkoapteekin  
itsehoitoneuvonnan prosessi
Yleisimmät kohdat verkkoapteekissa, joissa 
neuvonta-apua asiakkaalle tarjottiin, olivat 
etusivulla (61 %, n = 49/80) ja kassalla ennen 
maksua (63 %, n = 50/80) (Kuva 2). Verkko-
apteekeista 5 % (n = 4/80) ei tarjonnut neu-
vonta-apua aktiivisesti ollenkaan. Neuvonta-
apua tarjottiin keskimäärin kahdessa eri osto-
prosessin kohdassa.

Neuvonta-apu oli sanoitettu yleisimmin 
(66 %, n = 53/80) sanoin ”Kysy neuvoa”. Muita 
yleisiä sanoituksia olivat ”Miten voimme aut-
taa?” (38 %, n = 30/80) ja ”Soita meille / chattaa 
meille” (23 %, n = 18/80). Vastausvaihtoehtojen 
ulkopuolelta vapaassa tekstikentässä mainit-
tiin useamman kerran ”Haluatko, että otamme 
sinuun yhteyttä lääkeneuvonta-asioissa?” (8 %, 
n = 6/80) ja lisäksi mainittiin käytettävän vies-
tejä: ”Tämä lääke ei sovi kaikille, varmista sopi-
vuus asiantuntijalta” ja ”Asiantuntijamme vas-
taavat kysymyksiisi”.

Itsehoitoneuvonta apteekeissa annet-
tiin pääasiassa maksusuorituksen jälkeen 
74 %:ssa apteekeista (n = 59/80). Pääasiassa 
ennen maksusuoritusta neuvonta annettiin 

25 % apteekeista (n = 20/80). Yksi vastaa-
jista ei osannut vastata kysymykseen neuvon-
nan ajoittumisesta. Valtaosalle apteekeista 
(93 %, n = 74/80) oli selvää, mihin asiakkaan 
pyyntö saada lääkeneuvontaa tulee näkyviin. 
Itsehoitotilausten käsittelyrutiiniin kuului 
kyseisen pyynnön tarkistaminen lähes kai-
kissa (96 %, n = 77/80) apteekeissa. Aptee-
keista 94 % (n = 75/80) dokumentoi annetun 
itsehoitoneuvonnan (Kuva 3).

Lähes jokaisessa apteekissa (99 %, n = 
79/80) farmaseutti tai proviisori tarkisti aina 
itsehoitolääkkeitä sisältävän tilauksen. Näistä 
apteekeista tilauksen farmaseuttinen tarkis-
taminen dokumentoitiin 87 %:ssa (n = 69/79). 
Yleisimmin (71 %, n = 57/80) verkkoapteekin 
asiakkaiden neuvontaan osallistui vähintään 
kolme neljästä apteekin farmaseuttisesta hen-
kilökunnasta. 

Suurimmassa osassa apteekkeja (70 %, n 
= 56/80) lisäneuvontaa vaativien itsehoito-
lääkkeiden toimittamisprosessi verkkoap-
teekista poikkesi muiden itsehoitolääkkeiden 
toimittamisprosessista. Näistä apteekeista 
70 % (n = 39/56) kertoi avoimessa vastauk-
sessa prosessien poikkeavan toisistaan siinä, 

Kuva 5. Koulutustarpeita esittäneiden apteekkien (n = 48) koulutustarpeisiin liittyvät vastaukset.

n verkkoapteekkialustan käyttö (25 %)
n chat-asiakaspalvelu (20 %)
n puhelinasiakaspalvelu (22 % )
n asiakkaiden tekninen neuvominen 
      esim. laitteiden käytössä (30 %)
n muu asia (3 % )
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tästä poikkeava prosessi, koska tilaus toimii 
niin sanotun tilaustoiveen kautta. Tilaustoi-
veessa tilattavat reseptilääkkeet oikeine hin-
toineen lisätään ostoskoriin vasta sitten, kun 
farmaseuttinen henkilöstö on käsitellyt tilauk-
sen ja asiakkaalle on annettu lääkeneuvontaa. 
Asiakas voi tällä välin lisätä ostoskoriin muita 
tuotteita, mutta pääsee viimeistelemään ja 
maksamaan tilauksen vasta, kun neuvonta on 
annettu ja reseptit on käsitelty. Tätä toimin-
tatapaa voitaisiin noudattaa myös itsehoito-
lääketilauksissa, mutta se saattaisi vaikuttaa 
negatiivisesti asiakkaiden ostohalukkuuteen, 
kun tilaaminen ei välttämättä enää kävisikään 
niin sujuvasti yhdeltä istumalta. Toisaalta 
esimerkiksi ApoDigi Oy:n kehittämän Treet-
puhelinsovelluksen kautta tehdyt itsehoitoti-
laukset käyvät aina läpi apteekin farmaseutti-
sen henkilökunnan hyväksynnän, ennen kuin 
maksaminen onnistuu (ApoDigi 2022).

Kanta-asiakasjärjestelmä verkossa, ja toi-
saalta myös tulevaisuuden Kanta-järjestelmä 
kansallisine lääkityslistoineen, voisivat asi-
akkaan suostumuksella kasvattaa yksittäiseen 
asiointikertaan liittyvää prosessin joustavuutta 
suhteessa tuntemattomana toteutuvaan irral-
liseen apteekin itsehoidon asiointiin. Ideaali-
tilanteessa verkkoapteekin itsehoito-ostokset 
olisivat vaivattomasti siirrettävissä lääkityslis-
talle. Tällöin apteekilla olisi käytettävissä asi-
akkuuteen liittyviä asiakkaalta saatuja ennak-
kotietoja oikean ja turvallisen lääkkeen käytön 
arvioimiseksi.

Yksi vaihtoehto voisi olla kehittää robotii-
kan avulla järjestelmä, jossa asiakkaan ostos-
korille vaaditaan vain tietyissä tapauksissa far-
maseutin hyväksyntä. Näitä tapauksia voisivat 
olla esimerkiksi lääkeaineiden ostorajoitusten 
ylittyminen tai jopa ostoskorissa tai lääkeos-
tohistoriassa olevien tuotteiden väliset inter-
aktiot. Tällöin toimintamekanismi olisi pitkälti 
apteekkien itsepalvelukassoja vastaava. Auto-
matiikkaa on jo nyt hintaneuvonnassa, sillä 
verkkoapteekit mahdollistavat sen, että asiakas 
pystyy valitsemaan tietyn lääkeaineen ja aset-
tamaan sitä sisältävät lääkevalmisteet hinta-
järjestykseen ja näin valitsemaan halutessaan 
edullisimman itselleen sopivan valmisteen. 

Vuonna 2019 julkaistun pro gradu -tut-
kimuksen mukaan verkkoapteekista itsehoi-
tolääkkeiden ostamisen suurimpia etuja ovat 

riippumattomuus ajasta ja paikasta sekä käte-
vyys ja ajansäästö (Punakivi 2019). Toisaalta 
esimerkiksi toimituksen korkea hinta ja pitkä 
toimitusaika vähentävät halua tilata verkosta. 
Nämä ovat asioita, joita verkkoapteekkitoimin-
nassa tulisi kehittää. Toimitustapoja tulisi viedä 
entistä enemmän lähiseudulle tehtävien pika-
kuljetuksien suuntaan, jolloin verkkoapteekki 
tulisi kyseeseen akuuteissakin tarpeissa. Tar-
koituksenmukaista olisi myös se, että verk-
koapteekeista saisi palvelua ja neuvontaa aina 
verkkoapteekin ollessa auki – eli vuorokauden 
ympäri (Hämeen-Anttila ym. 2022). Verkko-
apteekeissa on potentiaalia toimia laajempina-
kin kokonaisuuksina kuin vain vaihtoehtoisina 
jakelukanavina. Verkon kautta voisi olla edulli-
sempaa ja skaalautuvampaa toteuttaa esimer-
kiksi apteekkien vapaaehtoisia palveluja, kuten 
lääkehoidon arviointeja ja erilaisia lääkehoi-
toa tukevia palveluita. Lääkeneuvonnan saata-
vuutta verkkoapteekeissa taas voitaisiin paran-
taa esimerkiksi apteekkien välisellä lääkeneu-
vontayhteistyöllä (Puumalainen ja Huttunen 
2022), mikä kuitenkin edellyttäisi lainsäädän-
tömuutoksia.

Verkkoapteekit Suomessa
Väestökyselyn mukaan 60 % vastaajista käyt-
täisi varmasti tai saattaisi käyttää suoma-
laista verkkoapteekkia lääkkeiden ostamiseen 
(Dimitrow ym. 2021). Myös Lääkebarometri 
2021 -kyselyn mukaan 52 % vastaajista olisi 
valmis ostamaan lääkkeet apteekin verkko-
palvelusta (Jyrkkä ym. 2022). Verkkoapteekki 
ei kuitenkaan ole vielä läheskään kaikille arki-
päivää; vuonna 2022 40 % suomalaisista tiesi, 
että reseptilääkkeitä voi hankkia verkosta (Yli-
opiston Apteekki 2022a). Vastaava luku oli rei-
lua vuotta aikaisemmin 27 %, joten tietoisuus 
asiasta on lisääntynyt.

Verkkoapteekkien osuus apteekkien lii-
kevaihdoista on hyvin pieni (Reinikainen ym. 
2020). Myös tämän tutkimuksen perusteella 
tilausmäärät verkkoapteekeissa ovat useissa 
apteekeissa vähäisiä (yleisimmin 0–5 tila-
usta viikossa). Vaikka Suomessa toimii toista 
sataa verkkoapteekkia, niiden toiminta on vielä 
vähäistä. Verkkoapteekeissa on Suomessa kui-
tenkin paljon potentiaalia, ja tähän tutkimuk-
seen vastanneiden verkkoapteekkitoimintaa 
hyvin tuntevien farmaseuttien ja proviisorien 

selvästi yleisin. Tietoturva ja salassapitosään-
nösten toteutuminen on huomioitava erilais-
ten neuvontavälineiden käytössä (Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2011 
ja 2021). Yhteydenpito asiakkaan ja verkko-
apteekin välillä tulee aina olla salattua, jolloin 
esimerkiksi tavallinen suojaamaton sähköposti 
ei tule kyseeseen. Tämän tutkimuksen perus-
teella yli kolmasosa verkkoapteekeista käyttää 
sähköpostia neuvontatarkoituksissa. Tästä ei 
voida vielä päätellä, oliko kyseessä tavallinen 
suojaamaton sähköposti vai turvaposti. 

Fimean määräyksen (2011) mukaan itse-
hoitolääkettä verkosta tilaavalle asiakkaalle 
on aina annettava neuvontaa, jos hän sitä pyy-
tää. Neuvontaa on annettava ennen tilauksen 
maksamista tai muuta vahvistamista. Lisäksi 
neuvontaa edellytetään annettavan aina lisä-
neuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä ja 
tilanteissa, joissa herää epäilys väärinkäy-
töstä. Menettely on siis pääosin vastaavanlai-
nen kuin apteekin palvelupisteissä, joista itse-
hoitolääkkeitä voidaan myydä ilman farma-
seuttista kontaktia, mutta asiakkaalla on silti 
oltava mahdollisuus olla yhteydessä palvelu-
pisteestä vastaavaan apteekin farmaseuttiin 
neuvonnan saamiseksi. Tämä tapa aiheuttaa 
etenkin verkkoapteekkitoiminnan osalta ris-
tiriidan. Internet on alustana kasvottomuu-
tensa vuoksi väylä hankkia itsehoitolääkkeitä 
esimerkiksi asiakkaan noloiksi kokemiin vai-
voihin. Samasta syystä se on kuitenkin myös 
helppo väylä hankkia lääkkeitä väärinkäyt-
tötarkoituksiin, eikä asiakkaan mahdollisuus 
tilaamiseen ilman neuvontaa paranna asiaa. 

Verkkopalvelutoiminta asettaakin apteekin 
ammattilaisen uudenlaiseen tilanteeseen, kun 
joudutaan pohtimaan toimittamisesta pidät-
täytymistä tilanteessa, jossa asiakkaaseen ei 
välttämättä ole ollut minkäänlaista kontaktia 
ennen maksamista. Kivijalka-apteekissa vas-
taava tilanne tulee eteen yleensä vain farma-
seutin ja asiakkaan välisen keskustelun perus-
teella. Olisikin syytä pohtia, tulisiko verkossa 
olla matalampi kynnys olla asiakkaaseen yhte-
ydessä. Voisi olla hyödyllistä harkita jopa lää-
keneuvontakontaktin edellyttämistä silloin, 
kun asiakas tilaa riskilääkkeitä verkon kautta. 
Esimerkiksi asetyylisalisyylihappoa löytyy 
markkinoilta samalla kauppanimellä kahdella 
eri vahvuudella ja eri käyttöaiheisiin, joten vir-

heen mahdollisuus on suuri, kun asiakas hakee 
tuotetta nimen perusteella. Toisaalta tämän 
tutkimuksen perusteella verkkopalvelun kautta 
tehdyt lääketilaukset menevät jo nyt farma-
seuttisen tarkastuksen läpi, mitä kivijalka-
apteekin kassalla ei aina tapahdu.

Verkkoapteekin itsehoitoneuvonnan 
toteutumista häiritsevät tekijät
Suurimmaksi ongelmaksi itsehoitoneuvonnan 
toteutumiseksi verkossa koettiin tässä kyse-
lyssä asiakkaiden haluttomuus neuvontaan. 
Sama haaste on todettu myös esimerkiksi Tuo-
men (2015) haamuasiakastutkimuksia käsitte-
levässä projektityössä. Haluttomuus neuvon-
taan voi johtua esimerkiksi aikaisemmasta 
huonosta neuvontakokemuksesta, asiakkaan 
kokemuksesta omien tietojensa riittävyydestä 
tai siitä, ettei ymmärretä itsehoitolääkkeillä 
olevan riskejä. Tätä haastetta on Fantin (2020) 
tutkimuksen mukaan joissain suomalaissa 
apteekeissa ratkaistu siten, että neuvonnasta 
kieltäytyneille asiakkaille on lähetetty paketin 
mukana lyhyt kirjallinen ohjeistus lääkkeestä. 
Tällä tavoin myös nämä asiakkaat saavat lää-
keinformaatiota. Tätä keinoa voisi laajemmin-
kin ottaa käyttöön kehittämällä ainakin erityi-
sen riskin itsehoitolääkkeille tuoteinformaa-
tiokortteja, joissa olisi hyvin tiiviissä muodossa 
ja selkokielisesti kerrottu lääkkeen käyttöoh-
jeet ja esimerkiksi yleisimmät haittavaikutuk-
set, vasta-aiheet ja tilanteet, jolloin on syytä 
ottaa yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Tämä 
informaatio on saatavissa pakkausselosteesta, 
mutta tiiviimpi ohjeistus voisi toimia ainakin 
niissä tilanteissa, joissa asiakas ei lähtökoh-
taisesti ole kokenut tarvitsevansa neuvontaa. 

Fimean haamututkimuksessakin (2021 ja 
2023) todettu haaste neuvonnan oikea-aikai-
suudesta ilmenee myös tässä tutkimuksessa, 
sillä se oli toiseksi suurin farmaseuttisen hen-
kilöstön kokema haaste. Ilman chat-keskus-
telumahdollisuutta apteekeilla ei ole juurikaan 
keinoja antaa itsehoitoneuvontaa ennen mak-
samista, ellei asiakas itse ole aloitteellinen ja 
soita apteekkiin ennen tilauksen tekemistä, 
sillä pyyntö saada lääkeneuvontaa välittyy 
apteekkiin vasta tilauksen maksamisen jälkeen.

Tyypillisesti verkkokaupan toimintalo-
giikka on se, että tilaus tehdään, maksetaan ja 
toimitetaan. Reseptilääketilauksissa on jo nyt 
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vastausten perusteella apteekkitoiminnan 
perustavoitteet ja toimintamallit ovat verkossa 
saman tyyppisiä ja samalla laatuvaatimusta-
solla kuin kivijalka-apteekeissa.

Tulosten hyödyntäminen ja  
jatkotutkimusaiheet
Kyselylomakkeen pilotoinnin perusteella itse 
kyselylomaketta voi sellaisenaan hyödyntää 
osana apteekin sisäistä laatutyötä verkkoap-
teekkitoiminnan auditoinnissa eli omavalvon-
nassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi apteekin itsehoitoneuvontaa ja 
verkkopalvelutoimintaa koskevien määräysten 
ja ohjeiden toteutumisen arvioimisessa. Lisäksi 
apteekeille koulutuksia järjestävät tahot pys-
tyvät kohdentamaan koulutuksiaan aiheisiin, 
joissa on tunnistettu eniten koulutustarpeita. 
Tulokset ovat hyödyllisiä myös verkkoapteek-
kialustoja kehitettäessä.

Tässä tutkimuksessa ei paneuduttu juuri-
kaan toimintaohjeiden asiasisältöihin, joten 
seuraava tutkimuksen aihe voisi olla verkko-
apteekin itsehoitoneuvonnan toimintaohjei-
den laadullinen sisältöanalyysi. Lisäksi voisi 
olla hyödyllistä tutkia sitä, miten apteekit 
auditoivat omaa verkkoapteekkitoimintaansa. 
Tulevaisuudessa tutkittavaksi jää myös asi-
akkaiden näkökulma ja kokemukset erilais-
ten verkkoapteekkien käytöstä. Voisi olla hyvä 
tutkia esimerkiksi sitä, miten verkkoapteek-
kitilauksiin lisätty farmaseuttisen tarkasta-
misen välivaihe ennen maksamista vaikut-
taisi ostokokemukseen ja -halukkuuteen. Olisi 
myös hyödyllistä selvittää asiakkaiden näkö-
kulma siihen, miten he ymmärtävät verkko-
apteekin kassalla kysymyksen halukkuudesta 
lääkeneuvontaan: ymmärtävätkö asiakkaat 
esimerkiksi sen, että se sisältää myös mah-
dollisen hintaneuvonnan. Edelleen mahdol-
linen tutkimusaihe on verkossa annetun lää-
keneuvonnan vaikutukset lääkkeen valintaan 
ja käyttöön.

Ohjeistusten käytännön toteutumista verk-
koapteekeissa tulisi tutkia Fimean toteuttamia 
haamuasiakastutkimuksia laajemmilla haa-
muasiakastutkimuksilla, jotta saataisiin lisää 
tietoa lääkeneuvonnan toteutumisesta verk-
koapteekeissa. Myös hintaneuvonnan toteu-
tumista verkkoapteekeissa olisi tärkeää tutkia. 

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimukseen saatiin vastauksia laajasti eri-
kokoisista apteekeista eri puolilta Suomea. 
Ainoastaan kolmesta maakunnasta vastauk-
sia ei saatu, vaikka kaikissa näissä on yksi tai 
useampi verkkoapteekki (Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022a). Vas-
tausprosentti (42 %) oli myös farmaseuttiselle 
henkilöstölle kohdennettujen kyselyjen tyypil-
listen vastausprosenttien mukainen (Pohjan-
oksa-Mäntylä ja Turunen 2021). Vastaajina toi-
mivat käytännön verkkoapteekkityötä tekevät 
farmaseutit ja proviisorit, eli heillä oli koke-
musta tutkittavasta palvelusta. Koska tutkimus 
toteutettiin Suomen Apteekkariliiton jäsentut-
kimuksena, vastaajista puuttuivat Yliopiston 
apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin 
verkkoapteekit. Näiden kahden suurivolyymi-
sen verkkoapteekin vertailu yksityisapteekkien 
monilukuisiin verkkoapteekkeihin ei tässä tut-
kimuksessa olisi ollut järkevää. Luotettavuutta 
pyrittiin lisäämään pilotoinnilla, jolla varmis-
tettiin kyselyn toimivuus ja ymmärrettävyys. 
Huomionarvioista on se, että toimintaohjeiden 
asiasisällöistä ja laajuudesta ei tällä tutkimuk-
sella saatu tietoa ja tieto ohjeiden toteutumi-
sesta perustuu vastaajien omiin mielipiteisiin. 
Kokonaisuudessaan tulokset antavat yleisku-
vaa siitä, miten yksityiset verkkoapteekit itse-
hoitolääkkeiden osalta Suomessa toimivat suh-
teessa lainsäädäntöön.

Johtopäätökset
Itsehoitoneuvontaa verkkoapteekeissa tarjo-
taan ja se on pääasiassa kirjallisesti ohjeistet-
tua, mutta sen dokumentointiin, neuvontaväli-
neisiin ja neuvonnan oikea-aikaisuuteen tulee 
vielä kiinnittää huomiota. Neuvonnan ajoitus 
heijastuu myös haasteisiin, sillä itsehoitoneu-
vonnan toteutumista verkossa häiritsevät eni-
ten asiakkaiden haluttomuus neuvontaan sekä 
neuvonnan tapahtuminen vasta maksun jäl-
keen. Apteekeilla on vielä koulutustarpeita tek-
nisissä asioissa, jotta itsehoitoneuvonta toteu-
tuisi verkossa ammatillisesti vastaavalla tavalla 
kuin kivijalka-apteekissa. Verkkoapteekkitoi-
minnan kehittäminen tarvitsee lisätutkimusta 
palvelua koskevien toimintaohjeiden sisällöstä 
ja toteutumisesta sekä asiakaskokemuksesta.
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Introduction
The amount and use of online pharmacies in 
Finland have significantly increased under the 
years 2020–2022 partly because of the Covid-
pandemic. However, there still are only few 
studies regarding online pharmacies. The aim 
of this study was to obtain information on the 
instructions of self-care counseling in online 
pharmacies and how the counseling is actual-
ized in practice. The study also aimed at defin-
ing the most significant challenges in imple-
mentation of online counseling guidance and 
possible educational needs of the pharmacists 
regarding online pharmacies. 

Methodology and materials
The study was conducted as a structured online 
survey in January 2022 for the members of 
The Association of Finnish Pharmacies who 
were selling medicines in an online store (n = 
190). Response rate of the survey was 42% (n 
= 80/190).

Results
According to the responding pharmacists, 
84% (n = 67/80) of the pharmacies had writ-
ten instructions for online self-care coun-
seling. Self-care counseling was in some way 
instructed to be given when asked by the cus-
tomer (98%, n = 78/80), when purchase limits 
of medicines were exceeded (89%, n = 71/80) 
and when the order included behind-the-coun-
ter drugs (88%, n = 70/80). According to the 
respondents, the self-care counseling policies 
of the online pharmacies were implemented 
mostly very well or quite well (91%, n = 79/80). 
Self-care counseling in online pharmacies was 
mainly provided only after the payment (74%, 
n = 59/80). In almost every pharmacy (99%, n 
= 79/80) a pharmacist always checked an order 
including OTC medicines before delivering to 
the customer. The online pharmacies major 
challenges in implementing self-care coun-
seling were considered to be customers reluc-
tance, payment before counseling, and technical 
problems of the e-commerce platform. 

Conclusions
The online pharmacy service, at least regarding 
OTC medicines, seems to be well-instructed in 
Finnish pharmacies, although some improve-
ments are still needed at least in documen-
tation and timing of the counseling. Future 
studies should be focused on a more detailed 
review of the contents of the self-care coun-
selling policies and fulfilling the counseling in 
practice, but also on the customer perspective.

Keywords: online pharmacy, self-care,  
over-the-counter medicine, medication 
counseling, quality, policy manual 
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Kurko T, Teinilä T, Pohjanoksa-
Mäntylä M, Peura S, Airaksinen M: 
Itsehoitoasiakas tarvitsee neuvontaa. 
SIC! -lehti 1/2012. Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea, 2012

Kylmä J, Juvakka T: Laadullinen 
terveystutkimus. 2. painos. Edita, 
Helsinki, 2012

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: Määräys 
apteekin verkkopalvelusta 2/2011. 
https://www.fimea.fi/
documents/160140/743657/18533_
Apteekin_verkkopalvelu-
maarays_2011-05-10.pdf

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: Väestön 
näkemyksiä itsehoitolääkkeistä – 
saatavuus, riskit ja tiedon saanti. 
Fimea kehittää̈, arvioi ja informoi 
-julkaisusarja 1/2014. Fimea 2014. 
https://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-5624-40-3

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: 
Kansallinen itsehoitolääkeohjelma. 
Fimea kehittää, arvioi ja informoi 
-julkaisusarja 1/2015. 
https://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-5624-47-2

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: Määräys 
lääkkeiden toimittamisesta 2/2016. 
https://www.fimea.fi/
documents/160140/764653/20644_
Maarays_laakkeiden_toimittamisesta_
SUOMI_2011-12-19.pdf

http://www.treet.fi/manual/
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http://www.fip.org/file/1595
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Uotila V, Dimitrow M, Kyllönen H: Itsehoitoneuvonta yksityisissä suomalaisissa verkkoapteekeissa:  
käytännön työhön osallistuvien farmaseuttien ja proviisoreiden näkökulma. Dosis 39: 64–88, 2023

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: 
Itsehoitoneuvonnan toteutuminen 
apteekeissa – haamuasiakastutkimus 
2021. Fimea kehittää, arvioi ja 
informoi -julkaisusarja 13/2021. 
https://urn.fi/URN:ISBN 978-952-7299-
28-9

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: Luettelo 
laillisista apteekin verkkopalveluista, 
2022a (viitattu 14.1.2022). 
www.fimea.fi/apteekit/
verkkopalvelutoiminta/lailliset_apteekin_
verkkopalvelut

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: 
Verkkopalvelutoiminta, 2022b 
(viitattu 11.1.2022). 
www.fimea.fi/apteekit/
verkkopalvelutoiminta

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: 
Apteekkipalveluiden saatavuus,  
2023a (viitattu 9.1.2023). 
www.fimea.fi/kehittaminen/
apteekkitoiminta/apteekkipalveluiden-
saatavuus

Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea: 
Itsehoitolääkeneuvonnan 
toteutuminen apteekkien 
etämyyntipalveluissa: 
Haamuasiakastutkimus 2022. 
Fimea kehittää, arvioi ja informoi 
-julkaisusarja 1/2023. Läkkealan 
turvallisuus ja kehittämiskeskus 
Fimea, 2023b. 
https://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-7299-46-3 

Niemi M, Pohjanoksa-Mäntylä 
M, Mikkonen S, Linden K: 
Koronapandemian vaikutukset 
apteekin verkkopalvelun käyttöön: 
esimerkkinä Yliopiston apteekki. 
Dosis 38: 398–422, 2022

Pohjanoksa-Mäntylä M, Turunen 
J: Kyselytutkimus. Kirjassa: 
Yhteiskunnallinen lääketutkimus – 
ideasta näyttöön. s. 80–96. Toim. 
Hämeen-Anttila K, Katajavuori N, 
Helsingin yliopisto, 2021

Punakivi K: Acceptance and use of 
online pharmacies and the online 
customer journey for the purchase 
of OTC medicines. Pro gradu 
-tutkielma, Teollisuusfarmasia, 
Farmaseuttisen kemian ja 
teknologian osasto, Helsingin 
yliopisto, 2019

Puumalainen I, Huttunen J: 
Lääkkeet läheltä vai kaukaa – 
Verkkoapteekkiselvitys 2022. Rud 
Pedersen Public Affairs Oy, 2022. 
www.apteekkariliitto.fi/media/3-
apteekkariliitto.fi/media/aineistot/
verkkoapteekkiselvitys_2022_raportti_
sivuittain.pdf

Reinikainen L, Hyvärinen 
A, Happonen P: Apteekkien 
tilinpäätösanalyysi vuosilta 
2015–2018. Fimea kehittää, 
arvioi ja informoi -julkaisusarja 
2/2020. Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea, 2020. 
https://urn.fi/URN:978-952-7299-09-8

Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston 
apteekki: Apteekkien neuvonnan 
tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja 
terveydenhuollolle – asiantuntija-
arvio 2015. 
www.apteekkari.fi/media/2-apteekkari.fi/
pdf/pwc-raportti_lopullinen.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriö: 
Lääkepolitiikka 2020 – 
Kohti tehokasta, turvallista, 
tarkoituksenmukaista ja taloudellista 
lääkkeiden käyttöä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2/2011. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3101-5

Tuomi U: Haamuasiakastutkimukset 
apteekin asiakaspalvelun johtamisen 
työkaluna. Apteekkifarmasian 
erikoistumisopintojen projektityö, 
Helsingin yliopiston koulutus- ja 
kehittämispalvelut, 2015

Tutkimuseettinen neuvottelukunta: 
Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen 
eettiset periaatteet ja ihmistieteiden 
eettinen ennakkoarviointi Suomessa. 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohje 2019. 
https://tenk.fi/sites/default/
files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_
ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf

Yliopiston apteekki: Tutkimus: 40 % 
suomalaisista tietää, että lääkkeitä on 
mahdollista ostaa verkosta. Tiedote 
julkaistu 17.2.2022a. 
www.sttinfo.fi/tiedote/tutkimus-40-
suomalaisista-tietaa-etta-laakkeita-on-
mahdollista-ostaa-verkosta?publisherId=1
629&releaseId

Yliopiston apteekki: Vuosikertomus 
2021. Julkaistu 21.3.2022. 
https://assets.ctfassets.net/qzd0lavua
t2e/1yfrjvBQUWdiHiWM7XY43W/942a
8775419c008ec54a1588eb2d514f/YA_
vuosikertomus_2021_interaktiivinen_
verkkoversio__1_.pdf
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Itsehoitoneuvonnan toteutuminen verkkoapteekeissa

JOHDANTO

Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää itsehoitoneuvonnan toteutumista 
suomalaisissa verkkoapteekeissa. Tutkimus on tarkoitettu vastattavaksi apteekin 
farmaseutille tai proviisorille, joka itse osallistuu käytännön verkkoapteekkityöhön. Otathan 
vastaamista helpottamaan esille apteekin työ- ja toimintaohjeet, jotka käsittelevät 
verkkoapteekkitoimintaa.

Kyselyyn vastataan yhden kerran per apteekki. Pyrithän vastauksissasi huomioimaan 
koko verkkoapteekkitilauksia käsittelevän farmaseuttisen henkilöstön näkökulman, jotta 
vastaukset olisivat yleistettävissä koko apteekkiin. Tarvittaessa voitte myös yhdessä keskustella 
kysymyksistä ennen vastausten lähettämistä.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on saada tietoa siitä, miten verkkoapteekin 
itsehoitoneuvonta on apteekissanne ohjeistettu ja miten se käytännössä toteutuu. Tutkimuksen 
avulla pyritään lisäksi selvittämään merkittävimpiä haasteita neuvonnan toteutumisessa 
sekä mahdollisia apteekkien koulutustarpeita. Tutkimus on proviisoriopiskelija Valtteri Uotilan 
farmaseutin lopputyö, jonka ohjaajina toimivat asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen Suomen 
Apteekkariliitosta ja yliopistonlehtori, FaT Maarit Dimitrow Helsingin yliopistosta.

Kyselylomakkeeseen vastaaminen on anonyymia, vapaaehtoista ja luottamuksellista. 
Tutkimuksen aineisto kerätään e-lomakekyselynä ja säilytetään Helsingin yliopiston omilla 
palvelimilla. Tutkimusaineiston jatkokäsittely tapahtuu Microsoft Excel®- ja SPSS-tilasto-
ohjelmilla.

Kyselyssä osallistujista kerätään taustatietoja, joita käytetään tutkimusaiheeseen liittyvien 
kysymysten analysoinnissa. Vastaajilta ei kerätä mitään tietoja, joista heidät voisi tunnistaa. Uusi 
eApteekki -verkkoapteekkialustaa käyttävien apteekkien vastaukset voidaan luovuttaa Suomen 
Apteekkariliitolle alustan kehittämistarkoituksiin. Luovutettavista tiedoista ei ole mahdollista 
yhdistää yksittäisen apteekin vastauksia.

Kyselyyn osallistuja voi keskeyttää vastaamisen kyselyyn halutessaan ilman syytä tai 
seuraamuksia. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Lomakkeeseen on 
suositeltavaa vastata tietokoneella, jotta vastausvaihtoehdot näkyvät oikein.

MÄÄRITELMIÄ

Itsehoitoneuvonnalla tarkoitetaan farmaseuttisen henkilöstön ja asiakkaaan välistä
neuvottelua itsehoitolääkkeiden turvallisesta ja rationaalisesta käytöstä sekä ohjaamista 
lääkkeettömään itsehoitoon ja terveyttä edistäviin ja hoitoa tukeviin elintapoihin (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2011).

Verkkoapteekilla tarkoitetaan internetsivustolla sijaitsevan verkkokaupan kautta tapahtuvaa 
lääkemyyntiä. Verkkoapteekilla ei tarkoiteta tässä yhteydessä muita apteekin verkkopalveluita 
tai etämyyntikanavia, kuten erilaisia sovelluksia.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Valtteri Uotila (valtteri.uotila@helsinki.fi).

1.1 Vastauksiani saa käyttää tutkimuksessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa
❏ kyllä
❏ ei

1.2 Kyselyyn vastaajan ammattioikeus
❏ farmaseutti
❏ proviisori
❏ muu

2 APTEEKIN TAUSTATIEDOT

2.1 Minkä maakunnan alueella apteekki sijaitsee?

2.2 Mikä on apteekkinne koko (reseptiä/vuosi)?

2.3 Mihin ryhmään pääapteekki lähinnä kuuluu?
❏ Maaseudulla kyläapteekki
❏ Maaseudulla liikekeskusapteekki (esim. ABC-liikenneasema)
❏ Lähiöapteekki
❏ Kaupungissa kivijalka-apteekki
❏ Kauppakeskus-/tavarataloapteekki

Liite 1. Kyselylomake

mailto:valtteri.uotila@helsinki.fi
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3. VERKKOAPTEEKIN TAUSTATIEDOT

3.1 Kuinka kauan verkkoapteekkinne on ollut käytössä?

3.2 Verkkoapteekin keskimääräinen tilausvolyymi

3.3 Verkkoapteekissanne käytössä olevat toimitustavat

❏ Nouto apteekista
❏ Nouto apteekin noutolokerosta
❏ Apteekin kotiinkuljetus
❏ Ulkopuolisen toimijan kotiinkuljetus (esim. Eezer y tai taksi)
❏ Pakettitoimitus (esim. Posti tai DB Schenker)
❏ Muu

3.4 Käytössänne oleva verkkoapteekkialusta

❏ Uusi eApteekki (Magento)
❏ Vanha eApteekki (Anders)
❏ Vilkas
❏ Jokin muu
❏ Jokin muu, mikä?

4. VERKKOAPTEEKIN ITSEHOITONEUVONNAN OHJEISTUS

4.1 Itsehoitoneuvonta verkkoapteekissa on ohjeistettu toimintaohjeessa
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa

4.2 Jos kyllä, niin missä toimintaohjeessa?
❏ Samassa toimintaohjeessa kuin kivijalan itsehoitoneuvonta
❏ Verkkoapteekin omassa toimintaohjeessa
❏ Muussa toimintaohjeessa
❏ Jos muussa, niin missä?

4.3 Onko verkkoapteekin itsehoitoneuvonnalle teillä  
olemassa omaa tarkentavaa työohjetta?
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa

Jos vastasit kyllä, voit siirtyä suoraan kysymykseen 4.5.

4.4 Jos vastasit edellisessä kohdassa ei tai en osaa sanoa, koetko että tarkentavasta 
työohjeesta voisi olla hyötyä?
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa

4.5 Verkkoapteekissamme asiakkaita neuvotaan
❏ puhelimitse
❏ chatissa
❏ videoyhteydellä
❏ sähköpostitse
❏ muulla tavoin

4.6 Itsehoitoneuvontaa verkkoapteekissa on apteekissamme ohjeistettu annettavan
❏ asiakkaan pyynnöstä
❏ lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä
❏ lääkeaineiden ostorajoitusten ylittyessä
❏ riskiperusteisesti ennalta sovittujen lääkeaineiden kohdalla
❏ kun havaitaan kliinisesti merkittävä interaktio
❏ virheellistä tai väärinkäyttöä epäiltäessä
❏ muusta syystä asiakkaan pyytämättä
❏ Jos muusta syystä, niin mistä?

4.7 Miten verkkoapteekin itsehoitoneuvonnan ohjeistukset käytännössä toteutuvat 
apteekissanne?
❏ erittäin huonosti 
❏ melko huonosti 
❏ kohtalaisesti 
❏ melko hyvin 
❏ erittäin hyvin 
❏ en osaa sanoa

5. VERKKOAPTEEKIN ITSEHOITONEUVONNAN PROSESSI

5.1 Missä kohtaa asiakkaalle tarjotaan neuvonta-apua verkkoapteekissanne?
❏ heti etusivulla
❏ tuotesivuilla
❏ kassalla ennen maksua
❏ tilausvahvistussivulla
❏ paketin mukana lähetettävässä kirjeessä
❏ neuvonta-apua ei aktiivisesti tarjota
❏ Jossain muussa kohdassa, missä?
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5.2 Miten neuvonta-avun tarjoaminen sanoitetaan verkkoapteekissa?
❏ Miten voimme auttaa?
❏ Löydätkö etsimäsi?
❏ Kysy neuvoa
❏ Soita meille / chattaa meille
❏ Neuvonta-apua ei aktiivisesti tarjota
❏ Jotenkin muuten, miten?

5.3 Itsehoitoneuvonta verkkoapteekissamme annetaan pääasiassa
❏ ennen maksusuoritusta
❏ maksusuorituksen jälkeen
❏ en osaa sanoa

5.4 Apteekkimme tilauksia käsittelevällä henkilökunnalla on tiedossa, 
mihin asiakkaan pyyntö saada
❏ lääkeneuvontaa itsehoitotilauksen yhteydessä tulee näkyviin
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa

5.5 Apteekkimme itsehoitotilausten käsittelyrutiiniin kuuluu 
asiakkaan mahdollisen lääkeneuvontapyynnön
❏ tarkistaminen
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa

5.6 Minne verkkoapteekkinne itsehoitoneuvonta kuitataan annetuksi?
❏ apteekkijärjestelmään
❏ tilauksen tietoihin verkkoapteekin hallintanäkymässä
❏ tulostetulle tilausvahvistukselle tai muuten paperille
❏ muilla tavoin / en osaa sanoa
❏ ei mitenkään
❏ Jos muilla tavoin, niin miten?

5.7 Farmaseutti tai proviisori tarkistaa itsehoitolääkkeitä sisältävän tilauksen

❏ ei koskaan 
❏ harvoin 
❏ joskus 
❏ useimmiten 
❏ aina 
❏ en osaa sanoa

5.8 Dokumentoidaanko tilauksen mahdollinen tarkistus?
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa

5.9 Eroaako lisäneuvontaa vaativia itsehoitolääkkeitä sisältävien tilausten käsittely-
prosessi muiden itsehoitotilausten käsittelystä apteekissanne?
❏ ei
❏ kyllä
❏ en osaa sanoa
❏ Jos kyllä, niin miten?

5.10 Apteekin farmaseuttisesta henkilökunnasta verkkoapteekin 
asiakkaiden neuvontaan osallistuu
❏ alle 25 % 
❏ 25–49 % 
❏ 50–74 % 
❏ 75–99 % 
❏ kaikki (100 %) 
❏ en osaa sanoa

6. HAASTEET VERKKOAPTEEKIN 
ITSEHOITONEUVONNASSA

6.1 Miten apteekin henkilökunta kokee 
mahdolliset haasteet verkkoapteekin 
itsehoitoneuvonnassa?

Teknisen osaamisen puute (esim.   ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
haasteet verkkoapteekkialustan käytössä)

Viestinnällisen osaamisen puute (esim.  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

haasteet chat- tai puhelinkeskustelussa)

Verkkoapteekkialustan tekniset ongelmat ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Asiakkaiden haluttomuus neuvontaan  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Korkea kynnys olla asiakkaaseen yhteydessä ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Epävarmuus verkkoapteekkiasiakkaiden  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
neuvonnassa

Asiakkaiden huono tavoitettavuus  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ilmeiden ja eleiden puuttuminen   ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Asiakas maksanut jo tuotteet    ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
neuvontaa annettaessa

Ajanpuute     ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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6.2 Koetteko muita kuin edellä mainittuja haasteita? Jos, niin mitä?

6.3 Jotta itsehoitoneuvonta toteutuisi verkkoapteekissa ammatillisesti 
vastaavalla tavalla kuin kivijalassa, tarvitsisimme koulutusta

❏ verkkoapteekkialustan käyttöön
❏ chat-asiakaspalveluun
❏ puhelinasiakaspalveluun
❏ asiakkaiden tekniseen neuvomiseen esim. laitteiden käytössä
❏ muussa asiassa
❏ emme tarvitse teknistä lisäkoulutusta
❏ Jos muissa asioissa, niin missä?
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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

mailto:johanna.timonen@uef.fi
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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).
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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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Tiivistelmä 
Yhdyskuntajätevedet sisältävät merkittäviä määriä lääkeaineita, joista kaikkia ei pystytä poista-
maan jätevedestä tehokkaasti nykyään käytössä olevilla biologiseen puhdistukseen perustuvilla 
käsittelylaitoksilla. Näin ollen huomattavia määriä lääkeaineita päätyy vesistöihin ja ympäris-
töön. Sairaalat ovat kirjallisuuden perusteella merkittäviä lääkeaineiden päästölähteitä, sillä kir-
jallisuuden mukaan niiden aiheuttama kuorma jätevedenpuhdistamoille voi olla jopa 20 % koko-
naislääkeainekuormasta. Sairaalajätevedet sisältävät merkittäviä määriä myös sellaisia lääke-
aineita, jotka eivät poistu tehokkaasti kunnallisilla käsittelylaitoksilla. Esimerkkeinä tällaisista 
lääkeaineista voidaan mainita varjoaineet ja jotkut antibiootit. 

Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että tehokas lääkeaineet poistava vedenpuhdistus-
prosessi on mahdollista rakentaa yksikköoperaatioista, joiden toteuttamiseen laitteet ovat jo tällä 
hetkellä markkinoilla ostettavissa. Eniten on esitetty pilotointituloksia prosesseista, joissa yhdis-
tetään biologinen puhdistus joko aktiivihiiliadsorption tai hapetuksen kanssa. Myös membraa-
nisuodatusta on tutkittu tertiäärikäsittelyvaihtoehtona. Kirjallisuudessa on näyttöä myös siitä, 
että sairaalajäteveden puhdistaminen lääkeaineista on mahdollista myös suoraan adsorptiolla, 
hapettamalla tai membraanisuodattamalla ilman biologista käsittelyä. Prosessin kustannukset 
ja tarvittavat vaiheet määrittyvät puhdistustarpeen mukaan. Jos halutaan, voidaan sairaalajäte-
veden erilliskäsittelyllä tuottaa vettä, joka on mahdollista päästää takaisin vesistöön tai kierrät-
tää käyttöön sairaalaan esimerkiksi huuhteluvetenä. Toisaalta erilliskäsittelyllä voidaan myös 
vain helpottaa kunnallisen puhdistamon puhdistusprosessin toimintaa muokkaamalla lääkeai-
neet esimerkiksi hapetuksella helpommin biohajoavaan muotoon. Osa lääkeaineista on kuiten-
kin erittäin haastavia hapetettavia ja poistettavia, ja siksi tarvitaankin puhdistusmenetelmien 
kehityksen lisäksi myös lääkeainekehitystä, joka toisi tulevaisuudessa käyttöömme entistäkin 
enemmän helposti jätevesistä poistettavia tai biohajoavia lääkeaineita.

Avainsanat: jätevesi, lääkeainejäämät, erilliskäsittely, sairaalat
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Johdanto
Sairaaloiden aiheuttama kuorma  
jätevedenpuhdistamoille
Monet ympäristön kannalta erityisen haitalli-
set lääkeaineet päätyvät jätevedenpuhdistuk-
seen sairaaloista. Suomessa yhdyskuntajäte-
vedet, joihin sairaaloistakin peräisin olevat 
lääkeaineet useimmilla paikkakunnilla pääty-
vät, puhdistetaan edelleen valtaosin kunnal-
lisilla jäteveden puhdistamoilla, joiden toi-
minta on suunniteltu tehokkaaseen orgaanis-
ten yhdisteiden ja ravinteiden poistamiseen. 
Jätevedenpuhdistamoiden toiminta perustuu 
yleensä biologiseen puhdistukseen, joka toteu-
tetaan usein aktiivilietemenetelmällä. Biolo-
gisessa jätevedenpuhdistuksessa osa lääke-
aineista poistuu tehokkaasti, mutta biologi-
nen jätevedenpuhdistus ei ole riittävä vähen-
tämään lääkeainekuormaa tarpeeksi. Näin 
jätevedenpuhdistamoiden poistovedessä voi 
olla suuriakin pitoisuuksia eri lääkeaineita ja 
lääkkeiden kulutuksen kasvaessa huoli lääke-
aineiden määrän suurenemisesta myös puh-
distetuissa jätevesissä on aiheellinen. Jo tällä 
hetkellä monien lääkeaineiden pitoisuudet 
ylittävät PNEC-arvot (predicted no effect con-
centration) eli haitattomaksi arvioidut pitoi-
suudet puhdistamoiden poistovesissä, mikä voi 
aiheuttaa monenlaisia ongelmia vesistöihin ja 
ympäristöön (Vieno ym. 2007, Äystö ym. 2020).

Sairaalan vaikutus kunnallisen puhdista-
mon lääkeainekuormaan määräytyy sairaa-
lan koon ja jätevedenpuhdistamoille tulevan 
kunnallisen jäteveden alueella olevien ihmis-
ten lukumäärän perusteella. Myös sairaalassa 
olevat osastot, lääkkeidenmääräyskäytännöt ja 
mahdolliset laimennusvedet vaikuttavat sai-
raalan aiheuttamaan lääkeainekuormitukseen 
(Niemi ym. 2020). Sairaaloiden aiheuttama 
kokonaiskuormitus yhdyskuntajäteveteen on 
suhteellisen suuri. Vuonna 2012 julkaistun 
raportin mukaan sairaalat aiheuttavat noin 
20 % yhdyskuntajätevesien lääkeainekuormi-
tuksesta (PILLS 2012). Esimerkiksi Ruotsissa 
on raportoitu, että kaikista lääkeaineista, jotka 
kunnallisille puhdistamoille päätyvät, 16 %:a 
tulee sairaaloista. Eniten tämän selvityksen 
mukaan sairaaloista tulee jäteveteen antibioot-
teihin kuuluvia lääkeaineita (58 %) ja vähiten 
hormoneja (5 %) (Sörengård ym. 2019). Sai-

raaloista päätyy jäteveteen merkittäviä mää-
riä myös parasetamolia, kofeiinia ja ibuprofeii-
nia, jotka ovat erittäin yleisiä lääkeaineita myös 
kodeissa muodostuvassa jätevedessä. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin huomautettava, että 
sekä sairaaloissa että kodeissa kofeiinin pää-
lähteenä toimii kahvi. Äystö ym. (2020) ja Ajo 
ym. (2018) ovat todenneet, että nämä kolme 
lääkeainetta muodostavat yli 90 % lääkeai-
neiden määrästä puhdistamoille tulevissa jäte-
vesissä. Kun tarkastellaan lääkeaineita, jotka 
ovat peräisin erityisesti sairaaloista, Äystön 
ym. (2018) mukaan suhteessa eniten suoma-
laisille kunnallisille puhdistamoille sairaaloista 
päätyy iopamidolia (varjoaine, osuus likimää-
rin 100 %), syklofosamidia (solunsalpaaja, 
osuus noin 40 %) ja metronidatsolia (mik-
robilääke, osuus 5–40 %). Sairaaloista tuleva 
osuus jää muiden lääkeaineiden osalta yleensä 
alle 10 %:iin.

Lääkeaineiden pitoisuudet ovat sairaaloi-
den jätevesissä tyypillisesti paljon korkeampia 
kuin kunnallisessa jätevedessä, johon sekoit-
tuessaan sairaalan lääkeainepäästöt laime-
nevat. Sairaalasta tulevat jätevedet saattavat 
olla lääkeainemääriltään jopa yli 10-kertai-
sia verrattuna kunnallisen jäteveden lääke-
ainemääriin. Jäteveden kokonaistilavuus on 
kuitenkin huomattavasti kunnallisen puh-
distamon käsittelemää vesimäärää pienempi. 
(Taulukko 1) Esimerkiksi ranskalaisessa jäte-
vedenpuhdistamossa, jossa on erilliset aktii-
vilietealtaat kunnalliselle (asukasvastineluku 
26 600) ja sairaalan jätevesille (asukasvasti-
neluku 5 400), tutkittiin jätevesien lääkeaine-
pitoisuuksia kahden vuoden ajan. Kunnalli-
sessa jätevedessä lääkkeitä (analysoitu 13 kpl) 
oli yhteensä keskimäärin 202 µg/L ja sairaa-
lan jätevedessä 884 µg/L. Suurin ero jäteve-
sien lääkeainepitoisuuksissa oli parasetamo-
lin (161 vs. 813 µg/L) ja siprofloksasiinin (0,12 
vs. 22 µg/L) pitoisuuksissa. Sairaalan jäteve-
dessä kokonaislääkeainemäärät olivat kuiten-
kin huomattavasti pienemmät kuin kunnalli-
sessa jätevedessä, sillä kunnallista jätevettä tuli 
puhdistamolle noin 37 kertaa sairaalan jäte-
vettä enemmän. (Wiest ym. 2018) 

Sairaalan yhteydessä tapahtuvan erilliskä-
sittelyn merkityksestä kunnallisen jäteveden-
käsittelyprosessin tehostamiseksi on saatavilla 
vain rajoitetusti tietoa. Arviointi on haastavaa 

Taulukko 1. Lääkeaineiden pitoisuuksia sairaala- ja yhdyskuntajätevesissä sekä sairaaloista tulevien 
pitoisuuksien osuus kunnallisista jätevesistä. Taulukkoon tietojen alkuperät on merkitty numerokoodeilla: 
[1] PILLS 2012, [2] Ort ym. 2010, [3] Thomas ym. 2007, [4] Verlicchi ym. 2012b, [5] Daouk ym. 2016, [6] Äystö 
ym. 2018, [7] Ajo ym. 2018, [8] DHI 2016, [9] Lindholm-lehto 2016, [10] Vieno ym. 2007, [11] Bendz ym. 
2005, [12] Göbel ym. 2007, [13] Kasprzyk-Hordern ym. 2009, [14] Falås ym. 2012, [15] Lindberg ym. 2004.

Lääkeaine

Diklofenaakki
Furosemidi
Metoprololi
Metronidatsoli
Sitalopraami
Trimetopriimi

Pitoisuus sairaaloiden 
jätevedessä, µg/L

0,24–15[4], [7], [8]

5,8–21[4], [7]

0,42–25[4], [7], [8]

0,1–90[4], [7], [15]

0,12–0,62[7], [8]

0,01–15[4], [7]

Pitoisuus puhdistamoiden 
jätevedessä, µg/L

0,16–0,75[9], [11], [13]

0,8–5,1[13], [14]

0,04–1,46[10], [11], [13]

0,3–0,9[13]

0,1–0,5[14]

0,08–6,8 [11], [12], [13]

Osuus kunnallisista 
jätevesistä, %

0,7–10[1], [2], [4], [5], [6]

5,8–21[2], [4], [6]

0,7–5,7[2],[3], [4], [6]

5–45[4], [5], [6]

1–4[2], [6]

3,7–18,3[2],[3], [4], [6]

jo siksi, että edustavien näytteiden saaminen 
kohteen aiheuttaman kuorman arvioimiseksi 
on vaikeaa viemäröinti- ja putkistoratkaisu-
jen vuoksi. Euroopassa on kuitenkin joitakin 
raportoituja esimerkkejä lääkeaineiden tehok-
kaaseen poistamiseen suunnitelluista laitok-
sista tai pilot-kokeista. Tämän katsauksen 
tavoitteena on näiden esimerkkitapausten ja eri 
puhdistusmenetelmien toiminnan ymmärryk-
sen kautta arvioida sairaalajäteveden erilliskä-
sittelyn vaikutusta kunnalliselle jätevedenpuh-
distukselle. 

Sairaalaperäisten lääkeaineiden  
poistuminen aktiivilieteprosessissa
Lääkeaineiden poistuminen kunnallisilla jäte-
vedenpuhdistamoilla vaihtelee, sillä eri lääke-
aineet poikkeavat fysiokemiallisesti huomatta-
vasti toisistaan ja tämä vaikuttaa niiden käyt-
täytymiseen jätevedenpuhdistamolla. Lääkeai-
neet voivat poistua lähes täydellisesti tai niiden 
pitoisuudet voivat jopa kasvaa puhdistuspro-
sessissa. Pitoisuuksien kasvuun voi vaikuttaa 
lääkeaineiden metaboliatuotteiden hajoaminen 
biologisen puhdistuksen aikana takaisin alku-
peräisiksi yhdisteiksi. Kaikissa aktiiviliettee-
seen perustuvissa puhdistusprosesseissa osa 
lääkeaineista jää lietteeseen. Näin ollen perin-
teisessä aktiivilieteprosessiin perustuvassa 
puhdistamossa lääkeaineiden poistuminen ei 
perustu vain biologiseen hajoamiseen. Lääke-
ainemäärien poistuminen näiltä jätevedenpuh-
distamoilta on yleensä 50–80 %. Prosentuaali-
sesti eniten biologisessa puhdistusprosessissa 

saadaan poistettua kipu- ja tulehduslääkkeitä. 
Heikoiten lääkeaineryhmistä poistuvat biolo-
gisessa prosessissa beetasalpaajat ja mieliala-
lääkkeet. Jokaisessa lääkeaineryhmässä on kui-
tenkin sekä hyvin poistuvia että huonosti pois-
tuvia lääkeaineita (Vieno ym. 2007, Jelic ym. 
2011, Sörengård ym. 2019).

Yleisesti parasetamoli, kofeiini ja ibuprofe-
iini muodostavat suurimmat lääkeainekuormat 
suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla. Nämä 
yhdisteet pystytään yleensä poistamaan bio-
logisessa prosessissa jopa 99 %:sti, mutta nii-
den suuresta puhdistamolle tulevasta määrästä 
johtuen niitä on vielä jäljellä puhdistamon 
purkuvedessä (DHI 2016). Mikäli sairaalassa 
toteutettu puhdistus siis vähentäisi merkittä-
västi näiden yhdisteiden aiheuttamaa kuormaa 
kunnallisella puhdistamolla, tällä saattaisi olla 
merkitystä myös näiden varsin yleisten lääke-
aineiden päätymisessä ympäristöön.

Aktiivilieteprosessi ei poista tehokkaasti 
esimerkiksi diklofenaakkia ja karbamatsepii-
nia, vaan niiden pitoisuudet voivat jopa kasvaa 
puhdistuksen aikana (Falås ym. 2012, Kruglova 
ym. 2016, UNESCO & HELCOM 2017). Kuten 
Taulukosta 2 huomataan, myöskään metroni-
datsolin, jota Äystön ym. (2018) mukaan sai-
raaloista päätyy jäteveteen huomattavia mää-
riä, poistuminen ei ole aina biologisessa pro-
sessissa tehokasta. Taulukon 2 esimerkkiluvut 
osoittavat myös, että lääkeaineiden poistumi-
nen biologisessa puhdistusprosessissa vaihte-
lee merkittävästi esimerkiksi jäteveden sisäl-
tämien muiden yhdisteiden ja prosessin ajo-
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Taulukko 2. Lääkeaineiden poistuminen ilmoitettuna prosentuaalisena osuutena puhdistamolle 
tulevasta kyseisien aineiden kokonaismäärästä kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla, joissa käytetään 
aktiivilietemenetelmää.

Lääkeaine

Diklofenaakki

Furosemidi

Metoprololi

Metronidatsoli

Sitalopraami

Trimetopriimi

Poistuminen, %

22
-30

5
5
1

0–62
10

7
57

34
-19

50
10
30
26

<30
25
50
93

-25
35
78

<30
-60–31

-10
45

Lähde

Bendz ym. 2005
Kasprzyk-Hordern ym. 2009
Falås ym. 2012
Mänttäri ym. 2018
UNESCO & HELCOM 2017

Castiglioni ym., 2006
Falås ym. 2012
Mänttäri ym. 2018
UNESCO & HELCOM 2017

Vieno ym. 2007
Bendz ym. 2005
Kasprzyk-Hordern ym. 2009
Falås ym. 2012
Mänttäri ym. 2018
UNESCO & HELCOM 2017

Jelic ym. 2011
Kasprzyk-Hordern ym. 2009
Verlicchi ym. 2014
UNESCO & HELCOM 2017

Falås ym. 2012
Mänttäri ym. 2018
UNESCO & HELCOM 2017

Jelic ym. 2011
Göbel ym. 2007
Mänttäri ym. 2018
UNESCO & HELCOM 2017

parametrien, kuten lämpötilan, lietteen reten-
tioajan ja ilmastuksen erilaisuudesta johtuen. 

Perinteisen aktiivilietemenetelmän korvaa-
jaksi on kunnallisille jätevedenpuhdistamoille 
rakennettu viime vuosina membraanibioreak-
toreita (MBR). MBR:ssa yhdistyvät biologinen 
puhdistus aktiivilieteprosessilla ja membraani-
suodatus. MBR parantaa puhdistamon puhdis-
tustehokkuutta varsinkin biohajoamattomien 
yhdisteiden osalta. Tavallisessa biologisessa 
jätevedenpuhdistamossa on monta prosessi-
vaihetta, kuten ilmastus, selkeytys, suodatus ja 
jälkikäsittely. Membraanibioreaktorit vähen-
tävät tarvittavia prosessivaiheita ja säästä-
vät samalla prosessipinta-alaa. Lääkeainei-
den poistuminen on keskimäärin 13 %-yksik-
köä suurempi MBR:lla kuin aktiivilietteellä. 

Membraanibioreaktoreiden kustannukset ovat 
kuitenkin vielä useimmiten suuremmat kuin 
perinteisten aktiivilietemenetelmien (Verlicchi 
ym. 2012a, Bertanza ym. 2017). Aktiivilietepro-
sessin korvaaminen MBR:lla voi olla kuitenkin 
kustannustehokasta, mikäli puhdistettavalla 
jätevedellä on korkeat puhtausvaatimukset 
(Gao ym. 2022). MBR-laitoksessa käytetään 
mikro- tai ultrasuodatusmembraaneja, joten 
membraanisuodatuksen ei sinänsä voida kat-
soa lisäävän lääkeaineiden poistotehokkuutta 
merkittävästi aktiivilieteprosessiin verrattuna. 

Eurooppalaisia esimerkkejä  
sairaalajäteveden erilliskäsittelyistä
Jäteveden puhdistamiselle sairaaloissa voi olla 
erilaisia tarpeita. Joissakin tapauksissa erilli-

Taulukko 3. Sveitsiläisen sairaalan jätevedessä mitattujen lääkeaineiden pitoisuudet ja niiden 
keskimääräinen poistuminen eri puhdistusmenetelmillä (Kovalova ym. 2012 (MBR-tulokset), Kovalova 
ym. 2013 (prosessiyhdistelmät)). MBR = membraanibioreaktorikäsittely, O3 = otsonointi ja PAC = 
aktiivihiilikäsittely. Käsittelyssä käytetyt annokset: PAC 23 mg/L, O3 1,09 g(O3)/g(DOC), UV 2400 J/m2.

Lääkeaine

Diklofenaakki
Furosemidi
Metoprololi
Metronidatsoli
Trimetopriimi

Pitoisuuden keskiarvo 
syötössä, µg/L

0,8
2,0
1,3

3,4
0,9

MBR, %

-5
-21

55
45
96

MBR +  
PAC, %

98
>97
>99

67
>83

MBR +  
O3, %

100
>98
>97

49
-

MBR +  
UV, %

88
13
0

-2
-12

sellä puhdistuksella halutaan vähentää kun-
nallisen jätevedenpuhdistamon lääkeaine-
kuormaa ja kohteessa tehdyn esipuhdistuk-
sen kautta parantaa veden puhdistustulosta 
kyseisellä alueella. Joissakin tapauksissa taas 
tavoitteena on puhdistaa sairaalan jätevesi 
tehokkaasti siten, että vesi voidaan puhdistet-
tuna johtaa joko suoraan vesistöön tai uudel-
leen käytettäväksi sairaalassa. Puhdistamisen 
tavoite vaikuttaa merkittävästi käytettävään 
prosessiin, sillä veden laatuvaatimukset ovat 
näissä mainituissa tapauksissa merkittävästi 
erilaiset. Joissakin Euroopan maissa sairaala 
joutuu maksamaan jätevetensä käsittelystä 
kunnallisella puhdistamolla. Tällöin motivaa-
tio omalle erilliselle puhdistamolle voi syntyä 
myös kustannussäästöistä.

Tyypillisesti sairaaloiden jäteveden puh-
distuksessa käytettävät prosessit sisältävät 
kiintoaineen poiston, biologisen puhdistus-
vaiheen sekä tertiääripuhdistuksen. Sairaa-
lan jätevesien biologisen käsittelyn osalta on 
viime aikoina tutkittu erityisesti membraani-
bioreaktoreita (MBR), joissa yhdistetään aktii-
vilietteeseen perustuva puhdistus ja membraa-
nisuodatus. MBR:t tarvitsevat vähemmän tilaa 
kuin perinteiset aktiivilieteprosessit, ja niiden 
puhdistusteho orgaanisien yhdisteiden osalta 
on varsin hyvä. Lääkeaineiden poistoteho mää-
räytyy kuitenkin biologisen aktiivilietepuhdis-
tuksen perusteella ja jää useiden yhdisteiden 
osalta heikoksi. Tästä syystä sairaaloiden jäte-
vesien puhdistuksessa tarvitaan myös lääkeai-
neita paremmin poistavia menetelmiä. Tähän 
voidaan käyttää menetelmiä, joissa lääkeaine 

sidotaan kiinteään aineeseen (adsorptio), lää-
keaine pilkotaan pienemmiksi molekyyleiksi 
ja lopulta suoloiksi, vedeksi ja hiilidioksidiksi 
(hapetus) tai lääkeaineet väkevöidään omaan 
jakeeseen samalla kuin vesi puhdistuu (mem-
braanisuodatus) (Verlicchi ym. 2015). 

Aktiivihiili, jauheena (PAC) tai rakeina 
(GAC), on yleisimmin tutkittu ja käytetty 
adsorbentti lääkeaineiden poistoon vesistä. 
Käytetyssä aktiivihiilessä adsorboituneet lää-
keaineet voivat olla edelleen aktiivisessa muo-
dossa, joten aktiivihiilen hävittäminen pitää 
usein tehdä polttamalla. Polttaminen, kuten 
kemiallinenkin käsittely, regeneroi kuitenkin 
aktiivihiilen uudelleen käyttöä varten (Kova-
lova ym. 2013, Verlicchi ym. 2015). Kuten 
Taulukosta 3 havaitaan aktiivihiilikäsittely 
(PAC) poisti membraanibioreaktorilla käsitel-
lystä sairaalan jätevedestä suurimman osan 
lääkeaineista. Nielsen ym. (2013) raportoivat 
myös yli 90 % lääkeaineiden poistotehon aktii-
vihiilikäsittelylle MBR:lla puhdistetulle vedelle.

Hapetuksella saadaan myös hyvin hajotet-
tua lähes kaikkia tunnettuja lääkeaineita, mutta 
lääkeaineryhmistä heikoimmin se tehoaa juuri 
sairaaloista peräisin oleviin solunsalpaajiin ja 
varjoaineisiin. Hapetus pilkkoo lääkeainemo-
lekyylejä jätevedestä, jolloin niiden rakenne 
muuttuu ja aktiivisuus poistuu. Hapetuksessa 
voi kuitenkin syntyä myös aktiivisia muuntu-
mistuotteita, jotka voivat olla ympäristölle jopa 
alkuperäistä lääkeainetta haitallisempia. Hape-
tuksessa voi myös syntyä esimerkiksi bromaat-
tia bromia sisältävistä vesistä, mikä on itses-
sään haitallinen aine (Verlicchi ym. 2015). Ylei-
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naislääkeainekuormasta. Mikäli varjoaineita 
ei huomioitu, mitatuista lääkeaineista saatiin 
poistettua 90 %. Tutkimuksissa ei kuitenkaan 
analysoitu kofeiinia tai ibuprofeiinia. Hapetus 
otsonoinnilla MBR:n jälkeen nosti varjoainei-
den poistuman 51 %:iin, aktiivihiiliadsorp-
tio 62 %:iin ja ultraviolettivalolla (UV) hape-
tus 66 %:iin (Kovalova ym. 2012, Kovalova ym. 
2013). Vaikka tutkimuksessa ei tutkittu mem-
braanisuodatusta, iopamidolin moolimassan 
(777 g/mol) perusteella se on poistettavissa 
erittäin tehokkaasti sekä nanosuodatuksella 
että käänteisosmoosilla. 

Muissa PILLS -projektin pilotointikohteissa 
todettiin, että käyttämällä membraanibioreak-
torin jälkeen tertiäärisenä puhdistusvaiheena 
joko otsonointia (O3) tai adsorptiota aktiivihii-
leen (PAC) yli 80 % koko lääkeainekuormasta 
saatiin poistettua. Aktiivihiilisuodatin terti-
äärivaiheena poisti yli 95 % kaikista analysoi-
duista lääkkeistä, samaan tehokkuuteen pääs-
tiin myös käyttämällä käänteisosmoosisuoda-
tusta tertiäärivaiheena. (PILLS 2012) 

Hollantilaisessa sairaalassa on pilotoitu 
kokonaisvaltaista jäteveden puhdistusta, jossa 
jäteveden sisältämää energiaa otettiin ensin 
talteen biokaasuprosessilla ja tämän jälkeen 
vesi puhdistettiin MBR-prosessilla ja otsonilla 
sekä aktiivihiilellä (Batelaan ym. 2013). Sai-
raalan jätevedessä oli ennen käsittelyä 4 µg/L 
diklofenaakkia, 15 µg/L furosemidia, 5 µg/L 
metoprololia ja 5 µg/L trimetopriimia. Jäteve-
denpuhdistamo poisti yli 99 % kaikista mita-
tuista lääkeaineista mukaan lukien varjoaineet. 
Myöskään mitään ihmiselle haitallisia taudin-
aiheuttajia ei löytynyt puhdistetusta jäteve-
destä. Tuloksista raportoineiden tutkijoiden 
mukaan puhdistettua jätevettä olisi mahdol-
lista käyttää uudelleen sairaalassa esimerkiksi 
jäähdytykseen tai laitteiden pesuun (Batelaan 
ym. 2013).

Herlevin sairaalassa Tanskassa on tutkittu 
otsonoinnin ja hapetuksen järjestyksen vai-
kutusta MBR-prosessilla puhdistetun jäteve-
den puhdistukseen. Sairaalan jätevesi sisälsi 
yhteensä noin 5,2 mg/L lääkeaineita, jodipoh-
jaiset varjoaineet muodostivat tästä pitoisuu-
desta noin 90 %. Näytteistä ei mitattu kofeii-
nia. Raportissa esitetyistä lääkeaineista jäte-
vedessä oli 0,6 µg/L diklofenaakkia, 11 µg/L 
furosemidia, 2,5 µg/L metoprololia, 8,5 µg/L 

metronidatsolia, 0,3 µg/L sitalopraamia ja 
2,1 µg/L trimetopriimia (DHI 2016). Suurin 
osa lääkeainekuormasta poistui MBR:llä teh-
dyssä vedenpuhdistuksessa, mikä tarkoitti 
noin 75 % varjoaineista ja 95 % muista lääke-
aineista. Kahdentoista lääkeaineen pitoisuu-
det kuitenkin ylittivät MBR:n permeaatissa nii-
den PNEC-arvot. Tertiääripuhdistuksen käyttö 
MBR:n jälkeen nosti lähes kaikkien tutkimuk-
sessa seurattujen lääkeaineiden poistumisen 
yli 99 %:iin. Otsonointi ennen aktiivihiilisuo-
datusta oli tehokkaampi vaihtoehto kuin aktii-
vihiiliadsorption toteuttaminen ennen otso-
nointia. Näin oli varsinkin varjoaineiden pois-
tamisen kannalta. UV-käsittely puhdistamon 
poistoilmalle poisti mahdolliset bakteerit ja 
taudinaiheuttajat ilmasta. Sairaalan jäteve-
denpuhdistamon tuottamat lietteet ja käytetty 
aktiivihiili hävitettiin polttamalla (DHI 2016).

Suomessa lääkeaineiden poistamista sai-
raaloiden jätevesistä on tutkittu Epic-hank-
keessa. Yhtenä osana hankkeessa tutkittiin 
membraanisuodatuksen ja pulssitetun koron-
apurkauksen (PCD) soveltumista lääkeainei-
den poistoon. Tässä menetelmässä lääkeaineita 
hapettavat yhdisteet tuotetaan sähkövirralla 
jäteveden virratessa reaktorin läpi. Sairaalan 
jätevedestä analysoitiin 1148 µg/L lääkeaineita, 
joista parasetamoli ja kofeiini muodostivat 
93 %. Jätevedessä oli myös 0,6 µg/L diklofe-
naakkia, 11 µg/L furosemidia, 0,37 µg/L meto-
prololia, 8,9 µg/L metronidatsolia, 0,23 µg/L 
sitalopraamia ja 1,2 µg/L trimetopriimia (Ajo 
ym. 2018, Mänttäri ym. 2018).

1 kWh/m³ ja 30 W PCD-hapetus poisti kes-
kimäärin 87 % lääkeaineista, kun kofeiinia 
ei huomioida. Ultrasuodatuksen lisääminen 
ennen PCD:tä nosti poiston 91 %:iin. Pelkkä 
ultrasuodatus (UF) poisti vain noin 5 % lää-
keaineista. PCD-hapetus yksin ei poista kaik-
kia lääkeaineita, esimerkiksi metronidatsolin 
poistuma oli vain 18 % (Ajo ym. 2018). Ultra-
suodatuksen ja käänteisosmoosin yhdistelmä 
poisti kaikkia lääkeaineita yli 90 %. Käänteis-
osmoosin etu hapetukseen verrattuna on siinä, 
että se poistaa vedestä myös ravinteita, baktee-
reja ja viruksia. Näin ollen suodatuksen perme-
aatille ei tarvita lisäkäsittelyä desinfioimiseksi 
ja tuotettu vesi voi olla jopa puhtaampaa kuin 
perinteisellä aktiivilietemenetelmällä tuotettu. 
Membraanisuodatuksesta tulee kuitenkin aina 

Taulukko 4. Eri tertiääripuhdistusmenetelmien kustannukset biologisesti käsitellyllä jätevedellä 
(PCD = hapetuskäsittely pulssitetulla koronapurkausmenetelmällä, UF = ultrasuodatus, GAC = 
käsittely granuloidulla aktiivihiilellä, PAC = käsittely jauhemaisella aktiivihiilellä, NF = nanosuodatus, 
RO = käänteisosmoosi, O3 = otsonointikäsittely, UV = käsittely UV-valolla, H2O2 = hapetuskäsittely 
vetyperoksidilla). 

Menetelmä

PCD
PCD + UF
GAC
PAC
UF
NF
RO
O3
UV + H2O2

Kustannus, €/m3

0,12–0,14
0,16–0,18
0,27
0,24
0,08
0,35
0,72
0,18
0,45

Lähde

Laitinen ym. 2020
Laitinen ym. 2020
Suomen Vesilaitosyhdistys ry 2016
Suomen Vesilaitosyhdistys ry 2016
Hämäläinen ym. 2018
Hämäläinen ym. 2018
Suomen Vesilaitosyhdistys ry 2016
Suomen Vesilaitosyhdistys ry 2016
Suomen Vesilaitosyhdistys ry 2016

sin käytetty ja tutkittu hapetusmenetelmä lää-
keaineiden poistoon on otsonointi. 

Vaikka hapetus on jossain määrin selektii-
vinen lääkeaineissa usein esiintyville sidok-
sille, on orgaanisten yhdisteiden kokonais-
määrällä vedessä suuri merkitys hapetuspro-
sessien tehokkuuteen. Tästä syystä hapetusta 
on usein tutkittu biologisen käsittelyn jälkeen. 
Serna-Galvis ym. (2019) puhdistivat sairaalan 
jätevettä prosessissa, jossa oli ensin biologinen 
puhdistus ja sen jälkeen sonokemiallinen- ja 
Foto-Fenton-hapetusprosessit. Pelkällä sono-
kemiallisella prosessilla saavutettiin 59 %:n 
poistotehokkuus lääkkeille. Lisäämällä Foto-
Fenton-prosessi puhdistukseen poistotehok-
kuus nousi 83 %:iin. Pelkkä UV-käsittely poisti 
vain 27 % lääkeaineista. Kun käsiteltiin biolo-
gisella menetelmällä puhdistettua jätevettä, 
poistotehokkuudet nousivat sonokemialli-
sessa prosessissa 84 %:iin ja Sono-foto-Fen-
ton-prosessissa 91 %:iin. Käsiteltävän veden 
puhtaudella on siis hapetusmenetelmiä käy-
tettäessä merkittävä vaikutus lääkeaineiden 
hajoamiseen.

Kuten Taulukosta 3 nähdään, MBR-pro-
sessilla puhdistetun jäteveden otsonointi 
poisti erittäin tehokkaasti lääkeaineita sveit-
siläisessä sairaalassa tehdyissä kokeissa. 
Taulukon 3 perusteella sekä hapetukselle 
että aktiivihiiliadsorptiolle hieman haastava 
yhdiste on metronidatsoli, jota päätyy merkit-
tävästi sairaaloista puhdistamolle (Äystö ym. 

2018). Sekä hapetuksen että adsorption osalta 
tulosten arvioinnissa tulee kuitenkin huomi-
oida adsorbentin ja hapettimen käytetyt mää-
rät sekä käsittelyaika. Myös pH:lla on vaiku-
tusta hapetuksen tulokseen (Hansen ym. 2016, 
Mänttäri ym. 2020). 

Membraanisuodatus poistaa lääkeaineyh-
disteet vedestä ja väkevöi ne pienempään tila-
vuuteen. Tämä konsentraatti tulee sitten käsi-
tellä erikseen. Membraanisuodatus on koko-
naisvaltainen veden puhdistusmenetelmä eikä 
varsinainen lääkeaineiden tuhoamismene-
telmä. Lääkeaineen poistamiseen vedestä käy-
tetään joko nanosuodatusta (NF) tai käänteis-
osmoosia (RO). Näistä käänteisosmoosilla saa-
daan erittäin hyvä poistoteho. Tämä todettiin 
Eurooppalaisessa Pharmaceutical Input and 
Elimination from Local Sources – PILLS-pro-
jektissa, jossa tutkittiin membraanibioreakto-
rilla puhdistettujen sairaaloiden (neljä sairaa-
laa) jätevesien erillistä puhdistamista hapetuk-
sella, aktiivihiilellä ja käänteisosmoosilla. Sekä 
aktiivihiilikäsittelyllä että käänteisosmoosilla 
päästiin kaikilla lääkeaineilla yli 95 % poistu-
maan. Sveitsiläisessä 346 potilaspaikan sai-
raalassa 56 analysoidusta lääkeaineesta mää-
rällisesti 82 % oli jodipohjaisia röntgenvarjo-
aineita kuten iopamidolia, jota oli jätevedessä 
jopa 2 600 µg/L. Varjoaineista vain 2 % pois-
tui MBR:ssa. Koska varjoaineiden määrä suh-
teessa mitattuun kokonaislääkeainemäärään 
oli suuri, MBR poisti vain noin 22 % koko-
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distuksen investointikustannukset ovat noin 
3,3–4,7 milj. €, käyttö- ja huoltokustannusten 
ollessa ovat noin 1,45 €/m³. Tällöin jäteveden-
puhdistus suoraan sairaalassa tulisi huomat-
tavasti halvemmaksi kuin kunnallisen puh-
distuksen ostaminen, mutta tämä laskelma ei 
huomioi mahdollista erillisen viemäröinnin 
rakentamista, mikä tulee ottaa kustannusten 
tarkastelussa myös huomioon. Käsitelty vesi 
on myös mahdollista uudelleen käyttää sai-
raalassa esimerkiksi viilennykseen. (DHI 2016)

Mitä useampi prosessivaihe tarvitaan puh-
distustuloksen saavuttamiseksi, sitä kalliimpi 
prosessi on toteuttaa ja käyttää. Tietyssä koko-
haarukassa puhdistusprosessien investointi-
kustannukset pienenevät käsiteltävän jäteve-
simäärän kasvaessa. Sairaaloiden jätevesivirrat 
ovat tilavuudeltaan pieniä verrattuna jätevesi-
määriin, joita yhdyskuntajätevedenpuhdista-
mot käsittelevät, joten niiden kustannukset €/
m³ ovat yleensä korkeammat kuin kunnallis-
ten jätevesipuhdistamoiden. PILLS-projektissa 
laskettiin alustavat vuosittaiset käyttökustan-
nukset 1076 potilaspaikkaisen sairaalan jäteve-
denpuhdistamolle. Pelkän MBR:n vuosittaiset 
operointi- ja huoltokustannukset ovat 1,45 €/
m³, MBR+GAC:n 1,65 €/m³ ja MBR+O3+GAC:n 
1,75 €/m³. Vuosittaiset investointikustan-
nukset näille variaatioille ovat 3,25–3,5 €/m³ 
(PILLS 2012). Suurimmat operointi- ja huol-
tokustannukset siis tulivat tässä tapauksessa 
membraanibioreaktorista eivätkä tertiääripuh-
distukset lisänneet käyttökustannusta merkit-
tävästi. 

Laitinen ym. (2020) ovat arvioineet eri ter-
tiääripuhdistusmenetelmien kustannuksia 
vedenpuhdistuksessa Suomessa (Taulukko 4). 
Kustannustehokkaimmat vaihtoehdot tertiää-
ripuhdistukselle ovat otsonointi ja PCD-hape-
tus. Membraanisuodatuksista ultrasuodatus on 
halvin, mutta sillä ei päästä hyvään lääkeainei-
den poistotehokkuuteen. Käänteisosmoosilla 
päästään lähes täydelliseen jätevedenpuhdis-
tukseen, mutta sen kustannukset ovat samalla 
korkeammat kuin muilla menetelmillä. Käyt-
tämällä edistyneitä hapetusmenetelmiä saa-
daan hyvä puhdistustehokkuus, mutta samalla 
käsittelyn kustannukset nousevat. Hapetusme-
netelmissä täytyy ottaa huomioon mahdolliset 
lääkeaineiden ja muiden yhdisteiden muun-
tumistuotteet, jotka voivat syntyä käsittelyn 

aikana. Usein on suositeltavaa käyttää vielä 
esimerkiksi aktiivihiilisuodatusta hapetuksen 
jälkeen sen varmistamiseksi, ettei hapetuk-
sen tuotteina syntyneistä yhdisteistä aiheudu 
ympäristölle lisähaittaa.

Vaihtoehto sairaalajäteveden erilliselle 
puhdistukselle on tertiääripuhdistusvaihei-
den lisääminen kunnallisiin jätevedenpuhdis-
tamoihin. Otsonoinnin tai aktiivihiilen lisää-
minen kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin 
lääkeaineiden poiston parantamiseksi lisäisi 
puhdistamon energiankulutusta 30–50 %. Jos 
otsonoinnin ja aktiivihiilikäsittelyn yhdistää 
lääkeaineiden lähes täydellisen poiston saa-
vuttamiseksi kasvaa energiankulutus noin 80 
%. (Suomen Vesilaitosyhdistys ry 2016)

Suomessa kunnalliset jätevedenpuhdista-
mot käyttävät yleensä 0,41–1,55 kWh/m³ säh-
köä riippuen puhdistamon jätevesimäärästä 
(Laitinen ym. 2014). Herlevin sairaalan jäteve-
denpuhdistamon laskettu energiankulutus on 
noin 2,3 kWh/m³ ja energiankulutuksen osuus 
käyttökustannuksista on noin 50 % (DHI 2016). 

Suomen jätevedenpuhdistamoiden käyt-
tökustannuksista energiaan kuluu 20 % (Lai-
tinen ym. 2014). Sairaaloiden jätevedenpuh-
distamoiden korkea energiankulutus johtuu 
käytettävistä puhdistusmenetelmistä, kuten 
hapetusmenetelmistä. PILLS-projektin arvi-
oiman laitoksen, jossa on MBR + O3 + GAC + 
UV, energiankulutus on 2,7–3,7 kWh/m³ riip-
puen otsonoinnin ja UV:n tuottamisesta (PILLS 
2012). 

 

Johtopäätökset
Suomalaisia kunnallisia jätevedenpuhdista-
moita ei ole toistaiseksi suunniteltu poista-
maan lääkeaineita. Nykyiset jätevedenpuh-
distamot perustuvat usein biologiseen puhdis-
tukseen, aktiivilietemenetelmään, joka pois-
taa jätevesistä tehokkaasti orgaanista ainesta 
ja esimerkiksi ravinteita. Biologisessa puhdis-
tuksessa lääkeaineet eivät kuitenkaan poistu 
tehokkaasti ja esimerkiksi joidenkin hyvin 
poistuvien yhdisteiden kuten ibuprofeiinin ja 
parasetamolin pitoisuudet ovat niin korkeat 
jätevedenpuhdistamoiden syötössä, että puh-
distetussakin vedessä niiden pitoisuudet ovat 
korkeita. Näin ollen näitä ja huonosti poistu-
via lääkeaineita, esimerkiksi karbamatsepii-

myös konsentraattivirta, joka pitää käsitellä 
erikseen, sillä se sisältää kaikki ne yhdisteet, 
jotka eivät läpäise membraania. Käänteisos-
moosisuodatus toimi tehokkaasti myös pelkäs-
tään selkeytetyllä ja ultrasuodatetulla sairaa-
lan jätevedellä, mikä tarkoittaa, että biologista 
käsittelyä ei välttämättä tarvittaisi sairaalan 
jäteveden erilliskäsittelyssä lainkaan (Mänt-
täri ym. 2018, Mänttäri ym. 2020).

Samoja puhdistusmenetelmiä, membraani-
suodatusta ja PCD-hapetusta, testattiin myös 
hoitokodin jäteveden käsittelyssä. Hoitoko-
dilla on oma jätevedenpuhdistamo, jossa noin 
1 000 asukkaan jätevedet puhdistetaan aktii-
vilietemenetelmällä. Jätevedessä oli 354 µg/L 
lääkeaineita, joista parasetamoli ja kofeiini 
muodostivat 93 %. Jätevedessä oli myös 0,33 
µg/L diklofenaakkia, 0,29 µg/L furosemidia, 
0,44 µg/L metoprololia, 0,06 µg/L metroni-
datsolia, 0,26 µg/L sitalopraamia ja 0,04 µg/L 
trimetopriimia. (Ajo ym. 2018, Mänttäri ym. 
2018) PCD-hapetuksella päästiin jo 0,5 kWh/
energialla yli 99 % lääkeaineiden poistumaan. 
Pienemmällä 0,1 kWh/m³ energiamäärällä ja 
ultrasuodatusesikäsittelyllä lääkeaineiden 
kokonaispoistuma oli 97 %, metronidatsolin 
poistuma oli pienin, 53 % (Ajo ym. 2018). Nan-
osuodatuksella osa lääkeaineista, esimerkiksi 
hydroklooritiatsidi, läpäisi membraanin. Kään-
teisosmoosilla lääkeaineet retentoituivat yli 95 
%, ja käsitelty vesi oli muilta ominaisuuksil-
taan parempaa kuin biologisesti puhdistettu 
vesi (Mänttäri 2020).

Alvarino ym. (2020) paransivat perinteisen 
membraanibioreaktorin toimintaa lisäämällä 
reaktoriin aktiivihiiltä. Heidän tutkimukses-
saan pilot-laitteistoa käytettiin suoraan sai-
raalan jäteveden puhdistukseen, johon lisättiin 
ibuprofeenia, diklofenaakkia, karbamatsepii-
nia, trimetopriimia ja 17α-etinyyliestradiolia. 
17α-etinyyliestradiolia lisättiin 1 µg/L ja 
muita lääkeaineita 10 µg/L. Ennen aktiivi-
hiilen lisäystä reaktoriin vain ibuprofeiini ja 
17α-etinyyliestradioli poistuivat prosessissa 
yli 95 % ja trimetopriimi ja karbatsemiini 
eivät poistuneet ollenkaan. Aktiivihiilen lisäys 
nosti kaikkien lääkeaineiden poistumisen yli 
90 %:iin. Tulos oli odotettavissa, sillä MBR ei 
poista lääkeaineita kokoon tai varausvaiku-
tuksiin perustuen vaan lääkeaineiden poistu-
minen MBR:ssä perustuu biologiseen proses-

siin. Aktiivihiili taas tunnetaan hyvänä adsor-
benttina lääkeaineille. Aktiivihiililisäys tulisi 
kuitenkin tehdä MBR:n toiminnan tehosta-
miseksi säännöllisin väliajoin, sillä aktiivihii-
len adsorptiopaikkojen täyttyessä prosessin 
puhdistusteho heikkenee. Tämä nähtiin myös 
Alvarino ym. (2020) kokeissa: karbamatsepii-
nin poistuma oli vain 24 % 28 päivän jälkeen. 
Yli 50 %:n poistuman varmistamiseksi kai-
killa lääkeaineilla aktiivihiiltä pitäisi Alvarino 
ym. (2020) mukaan lisätä prosessiin 20 päivän 
välein. 

Kustannukset ja motivaatio  
sairaalajäteveden erilliskäsittelylle
Jäteveden puhdistamiseen sairaalassa voidaan 
päätyä erilaisista syistä. Joissakin tapauksissa 
puhdistuksella halutaan vähentää kunnalli-
sen jätevedenpuhdistamon lääkeainekuormaa 
ja kohteessa tehdyn esipuhdistuksen kautta 
parantaa veden puhdistustulosta kyseisellä 
alueella. Joissakin tapauksissa taas tavoit-
teena on puhdistaa sairaalan jätevesi tehok-
kaasti siten, että vesi voidaan puhdistettuna 
johtaa joko suoraan vesistöön tai uudelleen 
käytettäväksi sairaalassa. Näin veden siirtämi-
sestä suuremmalle yhdyskuntajäteveden puh-
distuslaitokselle ei synny kustannuksia. Eril-
lisen puhdistamon voidaan myös ajatella ole-
van helpommin hallittavissa riskien kannalta, 
sillä esimerkiksi kevättulvat eivät todennäköi-
sesti aiheuta yhtä suurta ylivuotovaaraa sairaa-
lan puhdistamolla verrattuna yhdyskuntajä-
teveden puhdistamoon, jonne vettä kerätään 
useista eri lähteistä. Tällöin riski, että sairaa-
lajäteveden sisältämät monille lääkeaineille 
resistentit bakteerit päätyisivät ylivuototilan-
teessa ympäristöön, on erillisessä puhdistuk-
sessa pienempi (PILLS 2012). 

Puhdistamisen tavoite vaikuttaa merkittä-
västi käytettävään puhdistusprosessiin ja myös 
sen kustannuksiin, sillä veden laatuvaatimuk-
set ovat näissä edellä mainituissa tapauksissa 
merkittävästi erilaiset. Joissakin Euroopan 
maissa sairaala joutuu jo maksamaan jäteve-
tensä käsittelystä kunnallisella puhdistamolla. 
Tällöin motivaatio omalle puhdistamolle voi 
syntyä myös kustannussäästöistä. Esimer-
kiksi Herlevin sairaala maksoi 3,41 €/m³ jäte-
veden päästämisestä kunnalliseen viemäriver-
kostoon. Herlevin sairaalassa toteutetun puh-
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nia ja diklofenaakkia ja erityisesti sairaaloista 
peräisin olevia varjoaineita kulkeutuu jäteve-
denpuhdistamoilta vesistöihin ja ympäristöön. 
Lääkeaineiden päästökohteessa tehty poista-
minen on tehokas keino vähentää ympäristölle 
aiheutuvaa lääkeainekuormitusta. Sairaaloiden 
lääkeainepitoisuudet ovat korkeat ja jätevesi-
virrat pienet verrattuna yhdyskuntajätevesiin. 
Erityisesti sairaalajäteveden erilliskäsittely on 
tehokasta esimerkiksi varjoaineiden osalta. 
Varjoaineista suurin osa tulee jätevedenpuh-
distamoille sairaaloista, eivätkä ne yleensä 
poistu nykyisillä puhdistamoilla tehokkaasti.

Jo täydessä käytössä olevat sairaaloi-
den puhdistamot esimerkiksi Hollannissa ja 
Tanskassa ovat kustannustehokkaita ja tuovat 
säästöä verrattuna puhdistamattoman jäteve-
den pumppaamiseen kunnallisille jäteveden-
puhdistamoille. Puhdistetun jäteveden kier-
rätys esimerkiksi piha-alueiden kasteluun tai 
sairaalan jäähdytykseen pienentää edelleen 
puhdistamon käyttökustannuksia. Suurimmat 
kustannukset puhdistamoissa tulevat mem-
braanibioreaktoreista, tertiääripuhdistukset 
lisäävät käyttökustannuksia muutamia kym-
meniä prosentteja.

Jos sairaalan jätevedelle suunnitellaan eril-
listä puhdistusta, täytyy ottaa huomioon, halu-
taanko poistaa vain lääkeaineita vai halutaanko 
jätevesi puhdistaa kokonaan. Tähän päätök-
seen liittyy myös se, aiotaanko puhdistettu vesi 
johtaa kunnallisiin viemäreihin kuten aiem-
minkin vai tähdätäänkö veden uudelleen käyt-
töön sairaalassa tai sen laskemiseen suoraan 
ympäristöön. Jos vain lääkeaineiden poisto 
otetaan huomioon, kustannustehokkaimmat 
menetelmät ovat biologisen käsittelyn, esi-
merkiksi membraanibioreaktorin, jälkeiset 
otsonointi ja PCD-hapetus. PCD-hapetus toimi 
myös varsin tehokkaasti käsittelemättömälle 
jätevedelle, mutta samalla sen energiantarve 
on suurempi. Näillä hapetusmenetelmillä saa-
daan suurin osa lääkeaineista poistettua ennen 
jätevedenpuhdistamoa ja mahdolliset muuntu-
mistuotteet hapetuksen seurauksesta päätyvät 
uudelleen käsittelyyn puhdistamolla. Huomi-
oitavaa on, että koska jätevesi ei ole kokonaan 
puhdistettua, on jätevesi ohjattava jäteveden-
puhdistamolle sairaalan oman puhdistuksen 
jälkeen. Jos halutaan lähes täydellisesti puh-
distettua sairaalan jätevettä, on vaihtoehtoina 

yhdistelmäpuhdistus, jossa on MBR+O3+AC, 
tai biologinen puhdistus ja käänteisosmoosi. 
Näissä tapauksissa on mahdollista kierrät-
tää sairaalan jätevesi uusiokäyttöön tai pääs-
tää se suoraan ympäristöön. Osa lääkeaineista 
on kuitenkin erittäin haastavia hapetettavia ja 
poistettavia, ja siksi tarvitaankin puhdistus-
menetelmien kehityksen lisäksi myös lääke-
ainekehitystä, joka toisi tulevaisuudessa käyt-
töömme entistäkin enemmän helposti poistet-
tavia tai biohajoavia lääkeaineita.
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Municipal wastewater contains high amounts 
of pharmaceuticals. Current wastewater 
treatment plants which are based on biologi-
cal treatment cannot efficiently remove all of 
these pharmaceuticals from the wastewater. 
This means that large amounts of pharma-
ceuticals end up in the environment and bod-
ies of water. Based on literature hospitals are 
meaningful point sources for pharmaceuticals, 
their pharmaceutical load to municipal waste-
water treatment plant can be up to 20% of the 
whole pharmaceutical load. Hospital waste-
water contains also high amounts of pharma-
ceuticals which are not efficiently removed in 
wastewater treatment plants, for example con-
trast agents and antibiotics. 

Based on literature wastewater treatment 
process for efficient pharmaceuticals removal 
can be built from currently available unit oper-
ations. Most common results from pilot pro-
cesses are from combining biological treatment 
with active carbon adsorption or oxidation. 
Membrane filtration has also been studied as 
a tertiary treatment option. Research has also 
shown that removal of pharmaceuticals from 

hospital wastewater is possible also with direct 
adsorption, oxidation, or membrane filtration 
without biological treatment. Costs and oper-
ations of the treatment process are depending 
on the required level of treatment. It is possible 
to produce water in the treatment which can be 
released back to the environment or recycled 
back to be used in the hospital. It is also pos-
sible to only ease the operation of municipal 
wastewater plant treatment process by mod-
ifying the pharmaceuticals with for example 
oxidation to more easily biodegrading struc-
tures. Some pharmaceuticals are however 
highly challenging to oxidate and remove and 
therefore it is necessary to develop not only 
treatment processes but also pharmaceuti-
cals. In the future, this could lead to more eas-
ily removed and biodegraded pharmaceuticals 
being available.

Keywords: wastewater, pharmaceutical  
residues, on-site treatment, hospitals 
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Tiivistelmä 

Johdanto
Ikääntyvän väestön kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman toimintakykyisinä ja hyvän 
elämänlaadun säilyttäen tarvitaan ihmisten yksilölliset tarpeet huomioivia vaikuttavia ja kus-
tannusvaikuttavia moniammatillisia ihmiskeskeisiä hoitomalleja. Monimenetelmällisen Oma21-
tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää perusterveydenhuoltoon lääkehoidon kokonaisarvi-
oinnin sisältävä ihmiskeskeinen omahoitomalli monisairaiden kotona asuvien iäkkäiden hoitoon, 
arvioida omahoitomallia ja sen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä tutkia osallisuu-
den merkitystä lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamisessa.

Aineisto ja menetelmät
Osatutkimus I oli osallistava toimintatutkimus, jossa omahoitomalli kehitettiin yhteistyössä ter-
veydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa Tornion kaupungin perusterveydenhuollossa. 
Omahoitomallin kohderyhmänä olivat 75 vuotta täyttäneet kotona asuvat monisairaat henkilöt. 
Osatutkimuksessa II arvioitiin osallisuuden merkitystä lääkehoitoon liittyvien kliinisesti mer-
kittävien ongelmien tunnistamisessa omahoitomalliin sisältyvissä farmasian ammattilaisten 
tekemissä lääkehoidon kokonaisarvioinneissa (n=161). Osatutkimuksessa III tutkittiin satun-
naistetussa vertailukokeessa omahoitomallin (interventioryhmä, n=151) vaikutusta iäkkäiden 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja fyysiseen suorituskykyyn normaaliin hoitokäytäntöön 
(kontrolliryhmä, n=126) verrattuna kahden vuoden seurantajaksolla sekä hoitomallin kustan-
nusvaikuttavuutta kustannus-utiliteettianalyysillä.

Tulokset
Kehitetty omahoitomalli sisälsi: itsenäisen omahoidon tilanteen ja tarpeiden arvioinnin kotiin lähe-
tetyn omahoitolomakkeen avulla ennen haastattelua; farmasian ammattilaisen ja omahoitajan 
yhdessä toteuttaman iäkkään ihmisen toiveisiin ja tarpeisiin keskittyvän kotihaastattelun; oma-
hoitajan tekemän terveydentilan arvioinnin; farmasian ammattilaisen tekemän lääkehoidon koko-
naisarvioinnin; moniammatillisen hoitopalaverin (lääkäri, farmasian ammattilainen ja omahoi-
taja); terveys- ja hoitosuunnitelman ja lääkehoitosuunnitelman sisältävän omahoitosuunnitelman 
sekä omahoidon ja omahoitajan tuen iäkkäälle. Terveydenhuollon ammattilaiset kokivat omahoi-
tomallin kaltaisen toimintavan ja uuden työnjaon hyödyllisenä sekä iäkkäiden ihmisten kokonais-
valtaisen ja jatkuvamman hoidon että moniammatillisen yhteistyön kehittymisen kannalta. Lää-
kehoidon kokonaisarviointiin sisältyvän haastattelun havaittiin olevan tärkeä lääkehoitoon liitty-
vien ongelmien tunnistamisessa: kliinisesti merkittävistä lääkehoitoon liittyvistä ongelmista vain 
kuusi prosenttia olisi voitu tunnistaa pelkän lääkityslistan perusteella ja 16 prosenttia lääkityslistan 
ja potilastietojärjestelmän sisältämien potilaan perustietojen avulla. Interventio- ja kontrolliryh-
män välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa terveyteen liittyvässä elämänlaadussa eikä 
fyysisen suorituskyvyn säilymisessä. Kustannus-utiliteettianalyysin perusteella omahoitomalli 
kuitenkin dominoi normaalia hoitokäytäntöä, eli interventioryhmän keskimääräiset kokonaiskus-
tannukset olivat pienemmät ja laatupainotettuja elinvuosia oli enemmän kuin kontrolliryhmässä.

Johtopäätökset
Ihmiskeskeisen lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän omahoitomallin avulla on mahdollista 
parantaa hoidon jatkuvuutta ja tukea iäkkäiden ihmisten osallisuutta omaan hoitoonsa perus-
terveydenhuollossa. Ryhmien välillä ei havaittu eroa terveyteen liittyvässä elämänlaadussa eikä 
fyysisessä suorituskyvyssä, mutta kustannus-utiliteettianalyysi osoitti omahoitomallin domi-
noivan normaalia hoitokäytäntöä. 

Avainsanat: ihmiskeskeinen hoito, lääkehoidon arviointi, kustannusvaikuttavuus, 
lääkehoitoon liittyvä ongelma, kehittäminen, perusterveydenhuolto, moniammatillisuus 

Heini Karin lääketutkimuksen tohtoriohjelmaan kuulunut väitöskirja Iäkkäiden omahoidon tukeminen 
moniammatillisesti perusterveydenhuollossa – Lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen 
omahoitomallin kehittäminen ja arviointi tarkastettiin Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa 20.5.2022. 
Vastaväittäjänä toimi geriatrian professori Esa Jämsen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Raisa 
Laaksonen (Helsingin yliopisto). Väitöskirja on julkaistu sarjassa Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem 
Investigandam Universitatis Helsinkiensis sekä sähköisesti Helsingin yliopiston kokoelmissa: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8002-5

Väitöskirja perustuu osajulkaisuihin:
I  Kari H, Kortejärvi H, Laaksonen R: Developing an interprofessional people-centred care model for home-living 
 older people with multimorbidities in a primary care health centre: A community-based study. Explor Res Clin  
 Soc Phar 5: 100114, 2022 
II  Kari H, Kortejärvi H, Airaksinen M, Laaksonen R: Patient involvement is essential in identifying drug-related  
 problems. Br J Clin Pharmacol 84: 2048–2058, 2018 
III  Kari H, Äijö-Jensen N, Kortejärvi H ym.: Effectiveness and cost-effectiveness of a people-centred care model  
 for community-living older people versus usual care – A randomised controlled trial. Res Soc Adm Pharm 18:  
 3004–3012, 2022

mailto:heini.kari@kela.fi
http://urn.fi/URN


126     Dosis     Vol. 39     1/2023 © Suomen Farmasialiitto ry Suomen Farmasialiitto ry © 1/2023     Vol. 39      Dosis     127

nistamisessa (osatutkimus II) sekä arvioida 
omahoitomallin käyttöönottoa (osatutkimus 
I) ja sen vaikuttavuutta ja kustannusvaikutta-
vuutta (osatutkimus III).

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus perustuu vuosina 2013–2018 Torni-
ossa toteutettuun Oma21-tutkimushankkee-
seen, jossa perusterveydenhuoltoon kehitettiin 
moniammatillisesti toteutettava ihmiskeskei-
nen omahoitomalli (I). Tutkimuksen aineistona 
käytettiin myös kotona asuville 75 vuotta täyt-
täneille monisairaille torniolaisille 10/2014–
5/2018 toteutettua satunnaistettua vertailu-
koetta (III) ja sen aikana tehtyjä lääkehoidon 
kokonaisarviointeja (II). Tutkimuksesta vas-
tasivat Helsingin yliopiston farmasian tiede-
kunnan tutkijat ja Tornion terveyskeskuksessa 
työskentelevät terveydenhuollon ammattilai-
set, ja se toteutettiin yhteistyössä Alatornion 
apteekin kanssa. Tutkimuslupa oli hyväksytty 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alu-
eellisessa eettisessä toimikunnassa (32/2014) 
ja tutkimus oli rekisteröity ISRCTN-rekisteriin 
(ISRCTN89081244). 

Osatutkimus I oli laadullinen osallistava 
toimintatutkimus (Baum ym. 2006), jossa lää-
kehoidon kokonaisarvioinnin sisältävä oma-
hoitomalli kehitettiin ja sitä arvioitiin perus-
terveydenhuollossa yhteistyönä terveyden-
huollon ammattilaisten (n=18) ja tutkijoiden 
(n=3) kanssa. Omahoitomallin kehittämi-
sen lähtökohtana oli terveyshyötymalli, joka 
on pitkäaikaissairauksien hoidon kehittämi-
seen ja toteuttamiseen suunniteltu viitekehys 
perusterveydenhuoltoon (Bodenheimer ym. 
2002). Terveyshyötymallin tavoitteena on siir-
tää hoidon painopistettä sairaus- ja ammatti-
henkilökeskeisyydestä pitkäaikaissairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja hoidon suunnitelmalli-
suuteen sekä vahvistaa potilaiden omahoi-
toa, osallisuutta ja hoidon jatkuvuutta. Tutki-
musaineisto koostui tutkimuksen eri vaiheiden 
aikana kerätyistä materiaaleista; puolistruktu-
roiduista yksilö- ja ryhmähaastatteluista, työ-
pajamateriaaleista, kyselyistä sekä tutkijoiden 
muistiinpanoista, muistioista, sähköposteista, 
puhelinkeskusteluista, valokuvista ja havain-
noinneista. Haastattelut ja työpajat sekä kyse-
lyt laadittiin kirjallisuuteen, edeltäviin tutki-

musvaiheisiin ja  löydöksiin sekä tutkijoiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten välisiin kes-
kusteluihin perustuen. 

Tutkijat kävivät tutkimuksen ajan vuoro-
puhelua osallistujien kanssa kehittämistar-
peista ja  ideoista toimintatutkimuksen ide-
ologian mukaisesti sekä kannustivat osallistu-
jia viemään kehitysideoita osaksi perustervey-
denhuollon arkea. Tutkimuksen aikaisempien 
vaiheiden aikana kertynyttä tutkimusaineis-
toa analysoitiin jatkuvasti ja käytettiin kehit-
tämistyön tukena tutkimuksen myöhemmissä 
vaiheissa toimintatutkimuksen iteratiivisen 
metodologian mukaisesti. Haastattelut tal-
lennettiin ja litteroitiin (HKa). Aineisto jär-
jesteltiin ja koodattiin ATLAS.ti-ohjelmistolla 
[versio 8] ja analysoitiin induktiivisen sisäl-
lönanalyysin menetelmällä (HKa) (Pope ym. 
2000). Tutkijan (HKa) tekemän itsenäisen ana-
lyysin jälkeen keskeisistä tuloksista keskustel-
tiin yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (HKa, 
HKo, RL).

Osatutkimuksessa II tutkittiin iäkkäiden 
ihmisten osallisuuden ja haastattelun merki-
tystä lääkehoitoon liittyvien kliinisesti merkit-
tävien ongelmien tunnistamisessa omahoito-
malliin sisältyvissä farmasian ammattilaisten 
tekemissä lääkehoidon kokonaisarvioinneissa 
(n=161), jotka oli tehty interventioryhmään 
kuuluville satunnaistetun vertailukokeen 
alussa. Lääkehoidon kokonaisarvioinneista 
vastasi neljä farmasian ammattilaista, joista 
kolmella oli LHKA-pätevyys ja yhdellä LHA-
pätevyys. Farmasian ammattilainen esitteli 
lääkehoidon kokonaisarviointiprosessin aikana 
esille nousseet lääkehoitoon liittyvät ongelmat 
omahoitomalliin kuuluneessa moniammatilli-
sessa hoitopalaverissa lääkärille ja omahoita-
jalle. Nämä kolme terveydenhuollon ammat-
tilaista muodostivat asiantuntijapaneelin ja 
arvioivat itsenäisesti tunnistettujen lääke-
hoitoon liittyvien ongelmien kliinistä mer-
kittävyyttä potilaan hoidon kannalta astei-
kolla 1–5 (1 = ”ei lainkaan merkittävä” ja 5 = 
”erittäin merkittävä”). Jokaisen lääkehoitoon 
liittyvän ongelman saamat pisteet laskettiin 
yhteen, jolloin jokainen arvioitu ongelma sai 
pisteitä vähintään 3 ja enintään 15. Tutkijoiden 
arvion mukaan ne lääkehoitoon liittyvät ongel-
mat, joiden yhteenlasketut pisteet olivat välillä 
12–15, luokiteltiin kliinisesti merkittäviksi. 

Johdanto
Lääketieteen kehitys, terveyspalvelujen saa-
tavuus ja parantuneet elintavat ja ravinto ovat 
mahdollistaneet sen, että yhä useampi ihmi-
nen elää pitkän elämän. Iäkkäät ovat kuiten-
kin heterogeeninen joukko, eikä ikä sinänsä 
kerro henkilön kokonaistilanteesta tai palve-
lujen tarpeesta (Pitkälä ja Strandberg 2018). 
Siksi palvelujärjestelmän tulisi vastata iäk-
käiden ihmisten tarpeisiin yksilöllisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; toisilla on erittäin paljon 
ja monimutkaisia toiveita ja tarpeita, kun taas 
toiset eivät juurikaan tarvitse tai halua palve-
luita. Yksi Suomessa toteutetun sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen uudistuksen tavoitteista onkin 
vahvistaa ja parantaa perusterveydenhuollon 
palveluita niin, että ne vastaavat paremmin 
ikääntyvän väestön tarpeita (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2022a). 

Viime vuosikymmenen aikana Maailman 
terveysjärjestö WHO on nostanut esille, että 
hoidon ja terveydenhuoltojärjestelmien tulisi 
muuttua ihmiskeskeisemmiksi (WHO 2015). 
WHO:n mukaan olennaista ihmiskeskeisessä 
hoidossa on ihmisen, perheen ja yhteiskunnan 
huomioon ottaminen ja keskiöön asettaminen 
terveydenhuollossa sekä ihmisten voimaan-
nuttaminen ottamaan itse vastuuta omasta 
terveydestään. Ihmiskeskeinen hoito on koko-
naisvaltaista ja jatkuvaa, ja se perustuu ennen 
kaikkea ihmisen omiin tarpeisiin ja odotuksiin. 
Suomessa esimerkiksi hoidon jatkuvuuden on 
kuitenkin havaittu heikentyneen 65 vuotta 
täyttäneillä henkilöillä julkisen perustervey-
denhuollon kiireettömässä avosairaanhoi-
dossa sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla 
tapahtuneissa käynneissä vuosina 2015–2018 
(Suomela ja Linnosmaa 2020). Hoito on usein 
myös siiloutunutta eli yhdessä paikassa hoide-
taan vain yhtä asiaa, eivätkä tietojärjestelmät 
tue tiedon, kuten voimassa olevan lääkityslis-
tan, jakamista yli organisaatiorajojen (Korte-
järvi ja Kunnamo 2019). Nämä tekijät yhdessä 
voivat johtaa siihen, että kenelläkään ei vält-
tämättä ole kokonaiskuvaa potilaan hoidosta. 
Erityisen haavoittuvia epäkohdille ovat iäkkäät 
monisairaat ihmiset.

Monisairastavuus tarkoittaa usein myös 
monilääkitystä. Lääkehoidon kokonaisuuden 
hallinta onkin erityisen tärkeää iäkkäillä moni-

lääkityillä henkilöillä. Pitkäaikaissairauksiin ja 
monilääkitykseen liittyy usein hoitoon sitou-
tumattomuutta, ja myös muut lääkehoitoon 
liittyvät ongelmat ovat yleisiä (Krueger ym. 
2005, Viktil ym. 2007). Ne aiheuttavat paitsi 
haittaa potilaille myös merkittäviä kustannuk-
sia yhteiskunnalle (Cutler ym. 2018). Farma-
sian ammattilaiset ovat varsinkin viime vuo-
sikymmenenä vahvistaneet rooliaan kliinisen 
lääkehoidon asiantuntijoina ja esimerkiksi eri-
laajuisia lääkehoidon arviointeja (lääkehoidon 
tarkistus, lääkehoidon arviointi (LHA), lääke-
hoidon kokonaisarviointi (LHKA)) on kehitetty 
ja otettu käyttöön lääkehoidon järkeistämisen 
tueksi eri toimintaympäristöissä (Kiiski ym. 
2019). Farmasian ammattilaisten asiantunte-
musta olisi kuitenkin mahdollista hyödyntää 
enemmän esimerkiksi perusterveydenhuollon 
hoitotiimeissä. 

Valtaosa suomalaisista iäkkäistä asuu koto-
naan viimeisimpiin elinkuukausiinsa asti ja 
kuuluu ensisijaisesti perusterveydenhuollon 
palvelujen piiriin (Aaltonen ym. 2017). Perus-
terveydenhuollon terveyskeskusten asiak-
kaina onkin jatkossa yhä enemmän iäkkäitä 
monisairaita ja monilääkittyjä ihmisiä, joi-
den mahdollisimman hyvän toimintakyvyn ja 
elämänlaadun tukemiseen tarvitaan vaikutta-
via ja kustannusvaikuttavia moniammatillisia 
hoitomalleja. Iäkkäiden hoitoon tarkoitettu-
jen hoitomallien vaikuttavuudesta (Smith ym. 
2016) ja kustannusvaikuttavuudesta (Liimatta 
ym. 2016, Bulamu ym. 2018) on kuitenkin kan-
sainvälisesti ja kansallisesti vain vähän tutki-
mustietoa ja tutkimusten tulokset ovat risti-
riitaisia. Lisäksi tutkimusten tutkimusasetel-
mat ovat vaihtelevia, interventiot harvemmin 
sisältävät farmasian ammattilaisen asiantun-
temuksen laaja-alaista hyödyntämistä ja tut-
kimusten seuranta-ajat ovat pääsääntöisesti 
olleet lyhyitä. 

Tämän monimenetelmällisen väitöstutki-
muksen tavoitteena oli kehittää perustervey-
denhuoltoon iäkkäiden kotona asuvien moni-
sairaiden ihmisten hoitoa tukeva ihmiskeskei-
nen moniammatillinen omahoitomalli, jossa 
hyödynnetään lääkehoidon kokonaisarvioin-
teja ja farmasian ammattilaisten asiantunti-
juutta (osatutkimus I). Lisäksi tavoitteena oli 
tutkia iäkkään ihmisen osallisuuden merki-
tystä lääkehoitoon liittyvien ongelmien tun-

http://ATLAS.ti


128     Dosis     Vol. 39     1/2023 © Suomen Farmasialiitto ry Suomen Farmasialiitto ry © 1/2023     Vol. 39      Dosis     129

muutokselle kustannusten tai vaikuttavuuden 
arvoissa. Analyyseissä käytettiin SPSS-ohjel-
mistoa (IBM, versio 23.0) ja Microsoft Excel 
2016 -ohjelmaa. Interventio- ja kontrolliryh-
mien välisiä ja sisäisiä eroja analysoitiin keski-
arvoina, keskihajontoina sekä t-testien ja khiin 
neliötestin avulla. Tilastollisesti merkitsevän 
eron p-arvoksi asetettiin <0,05.

Tulokset
Osatutkimuksessa I kehitetty omahoitomalli 
sisälsi: itsenäisen omahoidon tilanteen ja tar-
peiden arvioinnin kotiin lähetetyn omahoi-
tolomakkeen avulla ennen haastattelua; far-
masian ammattilaisen (farmaseutin tai pro-
viisorin) ja omahoitajan yhdessä toteuttaman 
iäkkään ihmisen toiveisiin ja tarpeisiin keskit-
tyvän kotihaastattelun; omahoitajan tekemän 
terveydentilan arvioinnin; farmasian ammat-
tilaisen tekemän lääkehoidon kokonaisarvioin-
nin; moniammatillisen hoitopalaverin (lääkäri, 
farmasian ammattilainen ja omahoitaja); ter-
veys- ja hoitosuunnitelman ja lääkehoitosuun-
nitelman sisältävän omahoitosuunnitelman 
sekä omahoidon ja omahoitajan tuen iäkkäälle 
(Kuva 1). Omahoitomallin toteutukseen osal-
listuvan ydintiimin muodostivat sairaanhoi-
tajataustainen omahoitaja, farmasian ammat-
tilainen ja lääkäri. Omahoitomallissa keskeistä 
olivat ihmisen itsensä ja tervey denhuollon 
ammattilaisen yhdessä asettamat tavoitteet 
hoidolle sekä ihmiskeskeisyys. 

Tutkimukseen osallistuneet terveyden-
huollon ammattilaiset kokivat, että omahoi-
tomalli lisäsi moniammatillista yhteistyötä 
ja tiimityötä sekä muilta terveydenhuollon 
ammattilaisilta oppimista. Uudet roolit ja työn-
jako koettiin hyödyllisiksi, ja lääkärit arvostivat 
omahoitajan ja farmasian ammattilaisen työ-
panosta. Erityisesti omahoitajan ja farmasian 
ammattilaisen roolit uudistuivat perinteisestä 
hoitomallista enemmän osallistuviksi. Esimer-
kiksi aiemmin logistiikkaan painottuneen far-
masian ammattilaisen rooli muuttui potilas-
kontakteja sisältäväksi lääkehoidon arvioin-
neista johtuen. (Taulukko 1). Myös yhteistyö 
terveyskeskuksen ja paikallisen avoapteekin 
välillä tiivistyi, kun avoapteekin farmaseutti 
työskenteli osa-aikaisesti terveyskeskuksella 
tekemässä lääkehoidon arviointeja. Kaikkien 
terveydenhuollon ammattilaisten roolit ja toi-
mintatavat muuttuivat järjestelmä- ja ammat-
tihenkilökeskeisistä enemmän ihmiskeskei-
sempään suuntaan, kun iäkäs ihminen pyrit-
tiin asettamaan hoidon keskiöön.

Omahoitomalli paransi iäkkäiden ihmis-
ten osallisuutta omaan hoitoonsa ja hoidon 
jatkuvuutta, kun hoidon kokonaisuutta koor-
dinoi omahoitomallissa omahoitaja. Lisäksi 
iäkkäiden toiveet, tarpeet ja lääkehoitoon liit-
tyvät ongelmat tunnistettiin terveydenhuol-
lossa paremmin. Osallistujien mukaan luotta-
muksen vahvistuminen sekä terveydenhuollon 
ammattilaisten kesken että iäkkäiden ihmisten 
ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä oli 

Tutkija (HKa) luokitteli kliinisesti merkittä-
viksi arvioidut lääkehoitoon liittyvät ongelmat 
kahteen luokkaan: potilashaastattelun perus-
teella tunnistetut, ja lääkityslistan ja potilastie-
tojärjestelmän tietojen perusteella tunnistetut. 
Tämän jälkeen kaksi tutkijaa (HKa, HKo) arvi-
oivat itsenäisesti, olisiko potilashaastatteluissa 
tunnistetut kliinisesti merkittäväksi arvioidut 
lääkehoitoon liittyvät ongelmat voitu tunnistaa 
potilastietojärjestelmän perustietojen perus-
teella (ikä, sukupuoli, diagnoosit, laboratorio-
tulokset, lääkeallergiat ja lääkehoitojen vasta-
aiheet). Itsenäisen arvioinnin jälkeen tutkijat 
pitivät konsensuspalaverin keskustellakseen 
ja tehdäkseen päätöksen niistä lääkehoitoon 
liittyvistä ongelmista, joiden osalta tutkijoi-
den itsenäisten arviointien tulokset poikkesivat 
toisistaan. Lisäksi kliinisesti merkittävät lääke-
hoitoon liittyvät ongelmat ryhmiteltiin niiden 
pääasiallista sisältöä kuvaaviin ryhmiin induk-
tiivisen sisällönanalyysin menetelmällä (Pope 
ym. 2000). 

Osatutkimuksessa III tutkittiin satun-
naistetussa vertailukokeessa omahoitomallin 
(interventio, Kuva 1) vaikutuksia iäkkäiden ter-
veyteen liittyvään elämänlaatuun ja fyysiseen 
suorituskykyyn kahden vuoden aikana verrat-
tuna normaaliin hoitokäytäntöön (kontrolli). 
Lisäksi arvioitiin omahoitomallin kustannus-
vaikuttavuutta verrattuna normaaliin hoito-
käytäntöön käyttäen taloudellisen arvioinnin 
menetelmänä kustannus-utiliteettianalyysiä 
(Drummond ym. 2015). 

Satunnaistetussa vertailukokeessa tarvittu 
otoskoko perustui voimalaskelmaan, jossa 
0,041 pisteen kliinisesti merkittävän eron 
(Walters ja Brazier 2005) havaitseminen ensi-
sijaisessa vastemuuttujassa (SF-6D-elämän-
laatumittarin pisteet) ryhmien välillä edel-
lyttää 80 % todennäköisyydellä 136 henki-
lön ryhmäkokoa eli yhteensä vähintään 272 
henkilön aineistoa. Rekrytointikirjeitä lähe-
tettiin satunnaisesti valituille potilastietojär-
jestelmästä tunnistetuille sisäänottokriteerit 
täyttäneille 831 henkilölle. Heistä 323 (39 %) 
palautti suostumuslomakkeen, ja heidät satun-
naistettiin kirjekuorimenetelmällä vertailuko-
keen interventio- (n=174) ja kontrolliryhmiin 
(n=149). Satunnaistamisen jälkeen osa tutkit-
tavista hylättiin, jos esimerkiksi tutkimuksen 
sisäänottokriteerit eivät täyttyneetkään, ja osa 

tutkittavista myös vetäytyi itse pois tutkimuk-
sesta. 

Tutkimukseen osallistui lähtötilanteessa 
151 interventio- ja 126 kontrolliryhmään kuu-
lunutta tutkittavaa. Ensimmäisen seuranta-
vuoden aikana interventioryhmästä poistui 
yhdeksän henkilöä (kuusi kuoli ja kolmea ei 
tavoitettu seurantaa varten) ja kontrolliryh-
mästä kaksi henkilöä (kaksi kuoli). Vastaavasti 
toisen seurantavuoden aikana tutkimuksesta 
poistuneita oli interventioryhmästä 17 (yhdek-
sän kuoli ja kahdeksaa ei tavoitettu) ja kontrol-
liryhmästä 12 (kuusi kuoli ja kuutta ei tavoi-
tettu). Koko kahden vuoden ajan seurannassa 
oli 124 interventioryhmään ja 112 kontrolliryh-
mään kuulunutta henkilöä. 

Osallistujien lääkitys ja perussairaudet sel-
vitettiin Tornion terveyskeskuksen potilastie-
doista. Lähtötilanteessa sekä interventio- että 
kontrolliryhmään kuuluneiden osallistujien 
keski-ikä oli 81 vuotta ja heillä oli käytössään 
potilastietojärjestelmän mukaan keskimäärin 
kymmenen säännöllisesti otettavaa ja kaksi 
tarvittaessa otettavaa lääkettä. Ryhmien välillä 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa iän ja 
käytössä olevien lääkkeiden määrän suhteen.

Omahoitaja teki interventio- ja kontrol-
liryhmille elämänlaatumittaukset (SF-36, 
36-Item Short-Form Health Survey) (Hays 
ym. 1993) ja fyysisen suorituskyvyn testit 
(SPPB, Short Performance Physical Battery) 
(Guralnik ym. 1994) tutkimuksen alussa sekä 
yhden ja kahden vuoden seurannan jälkeen. 
SF-36-mittarin tulokset muunnettiin SF-
6D-mittarin yhden indeksiluvun tuloksiksi 
laatupainotettujen elinvuosien (QALY, qua-
lity-adjusted life-years) laskemiseksi. Tiedot 
terveyspalvelujen käytöstä kerättiin potilas-
tietojärjestelmästä (Pegasos, CGI) ja palvelun 
toteuttamiseen kulunut ajankäyttö terveyden-
huollon ammattilaisten omista kirjanpidoista 
ja niille arvioitiin kustannukset terveydenhuol-
lon yksikkökustannuksiin perustuen (Kapiai-
nen ym. 2014). Omahoitomallin inkremen-
taalinen kustannusvaikuttavuussuhde (ICER) 
laskettiin kustannusten ja laatupainotettujen 
elinvuosien perusteella (Drummond ym. 2015). 
Kustannus-utiliteettianalyysin tulosten epä-
varmuutta arvioitiin yksisuuntaisella herkkyy-
sanalyysillä, jossa tarkasteltiin, kuinka herkkä 
kustannusvaikuttavuussuhde oli 20 prosentin Kuva 1. Oma21-tutkimushankkeessa kehitetty omahoitomalli.
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Taulukko 1. Omahoitomallia keskeisesti toteuttaneiden terveydenhuollon ammattilaisten  
roolit normaalissa hoitokäytännössä (perinteinen hoitomalli) ja ihmiskeskeisessä  
omahoitomallissa iäkkäiden ihmisten hoidossa. 

Terveyden-
huollon 
ammattilainen

Sairaanhoitaja

Lääkäri

Terveys-
keskuksen 
farmaseutti

Avoapteekin 
farmaseutti

Rooli normaalissa 
hoitokäytännössä 
(perinteinen hoitomalli)

Pitää sairaanhoitajan vastaanottoa 
ja puhelinvastaanottoa ja erikseen 
nimetyt sairaanhoitajat vastaavat 
säännöllistä seurantaa tarvitsevien 
potilaiden hoidon seurannasta (esim. 
INR-kontrollit, astmakontrollit). 
Useampi sairaanhoitaja hoitaa samaa 
potilasta. Potilaalla ei nimettyä 
omahoitajaa.

Pitää lääkärin vastaanottoa ja 
hoitaa akuutteja ja kroonisia 
vaivoja ja sairauksia sekä lähettää 
tarvittaessa potilaan esimerkiksi 
erikoissairaanhoitoon. Potilaalla ei 
nimettyä omalääkäriä.

Vastaa terveyskeskuksen 
lääkelogistiikasta; pääasiassa 
tilaa, varastoi ja jakelee lääkkeitä. 
Ei suoraa potilaskontaktia.

Toimittaa lääkkeitä ja antaa 
lääkeneuvontaa avoapteekissa. 
On tarvittaessa yhteydessä 
terveyskeskukseen esimerkiksi 
annosjakeluun tai reseptien 
uusimiseen liittyvissä asioissa.

Terveys-
keskuksen 
moni-
ammatillisen 
tiimin jäsen

 

Toimii 
osa-aikaisesti 
osana terveys-
keskuksen 
moni-
ammatillista 
tiimiä.

Omahoitaja toimii hoidon 
koordinoijana ja iäkkään 
ihmisen luottohenkilönä. Pitää 
omahoitajan vastaanottoa ja 
puhelinpäivystystä. Tunnistaa 
yhdessä iäkkään kanssa 
terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyviä tarpeita ja tekee 
hoitosuunnitelman yhdessä 
lääkärin ja farmasian 
ammattilaisen kanssa 
iäkkään toiveisiin ja tarpeisiin 
perustuen. Tärkeä tehtävä on 
voimaannuttaa ihmistä olemaan 
aktiivinen omahoidon toteuttaja 
omassa arjessaan.  

Iäkkään monisairaan hoito 
perustuu moniammatillisessa 
tiimissä päivitettyyn 
omahoitosuunnitelmaan 
ja ajan tasalla olevaan 
lääkityslistaan. Lääkäri pitää 
lääkärin vastaanottoa ja hoitaa 
akuutteja ja kroonisia vaivoja ja 
sairauksia yhdessä omahoitajan 
kanssa ja tarvittaessa konsultoi 
lääkeasioissa farmaseuttia. 
Hyödyntää työssään uusimpia 
kliinisen päätöksenteon tuen 
sovelluksia ja moniammatillisen 
yhteistyön mahdollisuuksia. 

Tekee lääkehoidon 
kokonaisarviointeja, joihin 
sisältyy kotihaastattelu. 
Päivittää lääkityslistan 
ajan tasalle vastaamaan 
todellista lääkitystä. Antaa 
lääkeneuvontaa ja tukee muita 
terveydenhuollon ammattilaisia 
lääkehoitoon liittyvissä 
tietotarpeissa.  

Perinteisen roolin lisäksi tekee  
lääkehoidon kokonaisarviointeja, 
joihin sisältyy kotihaastattelu ja 
neuvoo lääkehoidon kokonai-
suuden toteuttamisessa. 
Yhteistyön kautta avoapteekin 
ja terveyskeskuksen 
välinen yhteistyö alueen 
terveydenhuollossa vahvistuu.

Rooli ihmiskeskeisessä 
omahoitomallissa iäkkäiden 
ihmisten hoidossa

Taulukko 2. Merkittäviksi arvioitujen lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamien  
lääkityslistan, lääkityslistan ja potilastietojärjestelmän perustietojen sekä potilaan osallisuuden  
ja haastattelun avulla (n=111).

Lääkehoitoon 
liittyvän 
ongelman tyyppi

Huono hoitotasapaino

Potilaalle sopimaton 
lääke/ei optimaalinen 
lääkevalinta

Tahallinen hoitoon 
sitoutumattomuus

Tarve lisälääkkeelle

Tahaton hoitoon 
sitoutumattomuus

Itsehoitolääkkeeseen 
tai ravintolisään 
liittyvä ongelma

Lääkehoidon 
ohjaamiseen/
neuvontaan liittyvä 
ongelma

Lääkehoidon 
kustannukset

Lääkkeen 
käyttötarkoitus 
epäselvä 

Tarve hoidon 
seurannalle/ 
laboratoriokokeille

Muut

Kaikki, 
n/N

%

Lääkehoi-
toon liittyvien 
ongelmien 
lukumäärä, n

28

24

13

12

9

7

4

4

3

3

4

111

Lääkehoi-
toon liittyvä 
ongelma olisi 
voitu tunnis-
taa lääkitys-
listan avulla, 
n/N

0

7/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7/111

6

Lääkehoitoon liittyvä 
ongelma olisi voitu 
tunnistaa lääkityslis-
tan ja potilastietojär-
jestelmän sisältämien 
potilaan perustietojen 
avulla, n/Na,b

4/28

7/24

3/13

0

0

0

0

0

1/3

2/3

1/4

18/111

16

Lääkehoitoon liit-
tyvä ongelma olisi 
voitu tunnistaa 
ainoastaan potilasta 
haastattelemalla/ 
osallistamalla, n/N

24/28

17/24

10/13

12/12

9/9

7/7

4/4

4/4

2/3

1/3

3/4 

93/111

84

aPotilastietojärjestelmän perustiedot: ikä, sukupuoli, diagnoosit, laboratoriotulokset, lääkeallergiat ja lääkehoitojen vasta-aiheet.
bSisältää myös ne lääkehoitoon liittyvät ongelmat, jotka olisi voitu tunnistaa pelkän lääkityslistan avulla.

INR= International Normalized Ratio, tromboplastiiniaika (verikoe)
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Kustan-
nukset 
yhteensä 
(€)

Inkremen-
taaliset 
kustan-
nukset (€)

Laatu-
painotetut 
elinvuodet, 
QALYt 

Inkremen-
taaliset 
QALYt 

Kustan-
nukset
€/QALY

ICER, 
€/QALY

keskeistä sille, että omahoitomalli voi toimia, 
mutta muutos vei aikaa ja edellytti johdon vah-
vaa tukea.

Osatutkimuksessa II lääkehoidon kokonais-
arviointiin sisältyvän haastattelun havaittiin 
olevan tärkeä kliinisesti merkittävien lääke-
hoitoon liittyvien ongelmien tunnistamisessa. 
Tutkijoiden arviointien perusteella haastatte-
luissa tunnistetuista 111:sta kliinisesti merkit-
tävästä lääkehoitoon liittyvästä ongelmasta 
vain 6 % (n=7) olisi voitu tunnistaa pelkän 
lääkityslistan perusteella ja 16 % (n=18) lää-
kityslistan ja potilastietojärjestelmän sisäl-
tämien potilaan perustietojen (ikä, suku-
puoli, diagnoosit, laboratoriotulokset, lääke-
allergiat ja lääkehoitojen vasta-aiheet) avulla 
(Taulukko 2). Lääkehoitoon liittyviä ongelmia, 
joiden tunnistamisessa haastattelu oli erityisen 
tärkeä, olivat huono hoitotasapaino, sopimaton 
lääkitys, huono hoitoon sitoutuminen ja puut-
tuva, mutta tarpeellinen, lääkitys.  

Osatutkimuksessa III satunnaistetun ver-
tailukokeen lähtötilanteessa interventio- ja 
kontrolliryhmien välillä ei havaittu tilastolli-
sesti merkitsevää eroa muissa arvoissa paitsi 
fyysisessä suorituskyvyssä (SPPB), jossa inter-
ventioryhmäläisten fyysinen suorituskyky oli 
lähtötilanteessa tilastollisesti merkitsevästi 
parempi kuin kontrolliryhmään kuuluvilla 
(p=0,04). Kahden vuoden seurannan aikana 
interventio- ja kontrolliryhmän välillä ei 
havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa tervey-
teen liittyvässä elämänlaadussa eikä fyysisen 
suorituskyvyn säilymisessä, paitsi kahden vuo-
den mittauspisteen kohdalla, jossa interven-
tioryhmän fyysinen suorituskyky oli tilastolli-
sesti parempi kuin kontrolliryhmällä (p=0,03). 
On kuitenkin huomioitava jo lähtötilanteessa 
havaittu mahdollinen ero, joten intervention 
vaikutus tutkittuihin lopputulosmuuttujiin jää 
epäselväksi. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei 
ollut myöskään keskimääräisissä kokonaiskus-
tannuksissa, jotka olivat kahden vuoden seu-
ranta-ajalla interventioryhmässä 12 315 € ja 
kontrolliryhmässä 14 454 € (p=0,42). 

Omahoitomallin inkrementaalinen kustan-
nusvaikuttavuussuhde (ICER) oli –73 638 €/ 
QALY, mikä tarkoittaa, että interventioryh-
män keskimääräiset kustannukset olivat pie-
nemmät ja laatupainotetut elinvuodet (QALYt) 
suuremmat kuin kontrolliryhmässä, eli oma-

hoitomalli dominoi normaalia hoitokäytäntöä 
(Taulukko 3). Yksisuuntaiset herkkyysanalyy-
sit vahvistivat, että interventio on todennäköi-
sesti kustannusvaikuttava verrattuna normaa-
liin hoitokäytäntöön.

Pohdinta
Oma21-tutkimushankkeessa kehitetty ihmis-
keskeinen moniammatillinen omahoitomalli 
mahdollisti iäkkään ihmisen kokonaisvaltai-
semman hoidon toteutumisen perustervey-
denhuollossa. Nimetty omahoitaja vahvisti 
hoidon jatkuvuutta, mikä on tärkeää, koska 
hoidon jatkuvuudesta voisivat hyötyä erityi-
sesti juuri monisairaat iäkkäät ihmiset, mutta 
juuri iäkkäillä hoidon jatkuvuuden on osoitettu 
heikentyneen Suomessa (Suomela ja Linnos-
maa 2020). Tuoreessa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisemassa hoidon jatkuvuus-
mallia käsittelevässä selvityksessä on nos-
tettu esille hoidon tukena potilaan ja lääkärin 
hoitosuhteen jatkuvuuden lisäksi omahoitaja 
ja tarvittaessa muut moniammatillisen hoito-
tiimin jäsenet (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2022b). Selvityksessä ei erikseen mainita far-
masian ammattilaisia.

Oma21-omahoitomallin kaltainen toimin-
tatapa voisi vähentää lääkärien kuormitusta 
perusterveydenhuollossa, kun omahoitaja ja 
farmasian ammattilainen saisivat enemmän 
vastuuta potilaan hoidossa. Tällöin esimer-
kiksi lääkityksen ajantasaistamiseen liittyvä 
lääkärin työmäärä voisi vähentyä vastaan-
otoilla, jolloin aikaa olisi käytettävissä enem-
män potilaan hoidon suunnitteluun ja ohjauk-
seen. Tämä voisi helpottaa myös terveyskes-
kusten kuormitusta, joka johtuu lääkäripulasta 
(Suomen Lääkäriliitto 2022).

Oma21-tutkimuksessa haastatellut lääkärit 
arvostivat farmasian ammattilaisen kotikäyn-
tejä ja monisairaan iäkkään kokonaislääkityk-
sen selvittämistä sekä omahoitajan työpanosta 
ja vastuunottoa potilaan hoidon koordinoin-
nissa. Kaikki ammattiryhmät kokivat yhteis-
työn merkitykselliseksi. Moniammatillinen 
yhteistyö tiivistyi sekä terveyskeskuksen sisällä 
että terveyskeskuksen ja paikallisen avoaptee-
kin välillä. Yhteistyössä luottamuksen merkitys 
nousi vahvasti esille. Havainto vahvistaa aikai-
sempia tutkimustuloksia, joissa luottamuksen 

Taulukko 3. Omahoitomallin (interventio) kustannusvaikuttavuus verrattuna normaaliin  
hoitokäytäntöön (kontrolliryhmä) ja yksisuuntaiset herkkyysanalyysit ±20 %.

PERUSANALYYSI 
Kontrolliryhmä 14 454  1,4454  10 000 
Interventioryhmä 12 315 -2 139 1,4745 0,029 8 352 -73 638a

HERKKYYSANALYYSITb 

Kontrolliryhmä 
Kustannukset +20 %      -173 151a

Kustannukset -20 %      25 876
QALYt +20 %      8 226
QALYt -20 %      -6 724a

Interventioryhmä 
Kustannukset +20 %      11 129
Kustannukset -20 %      -158 424a

QALYt +20 %      -6 603a

QALYt -20 %      8 047

QALY, Quality-Adjusted Life Year, laatupainotettu elinvuosi
ICER, Incremental Cost-Effectiveness Ratio, inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde
aInterventio dominoi normaalia hoitokäytäntöä; interventioryhmän kustannukset olivat pienemmät ja laatupainotettuja elinvuosia oli enemmän.
bYksisuuntainen herkkyysanalyysi, jossa yhtä muuttujaa (interventio- tai kontrolliryhmän kustannukset tai laatupainotetut elinvuodet) muutetaan ±20 % ja 
lasketaan muutoksen vaikutus inkrementaaliseen kustannusvaikuttavuussuhteeseen. 
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siä eri hoitovaihtoehtojen priorisoinnista tut-
kittuun tietoon perustuen.

Johtopäätökset
Oma21-tutkimushankkeessa kehitetyn ihmis-
keskeisen moniammatillisen omahoitomallin 
avulla on mahdollista parantaa hoidon jat-
kuvuutta ja tukea iäkkäiden ihmisten osalli-
suutta omaan hoitoonsa perusterveydenhuol-
lossa sekä tunnistaa kliinisesti merkittäviä lää-
kehoitoon liittyviä ongelmia. Tutkimukseen 
osallistuneet terveydenhuollon ammattilaiset 
kokivat omahoitomallin kaltaisen toimintavan 
mahdollistavan iäkkäiden ihmisten kokonais-
valtaisemman hoidon. Lisäksi moniammatil-
linen yhteistyö ja muilta ammattiryhmiltä 
oppiminen lisääntyivät. Vaikka interventio- 
ja kontrolliryhmän välillä ei havaittu tilastol-
lisesti merkitsevää eroa terveyteen liittyvässä 
elämänlaadussa eikä fyysisen suorituskyvyn 
säilymisessä, kustannus-utiliteettianalyysin 
perusteella omahoitomalli kuitenkin dominoi 
normaalia hoitokäytäntöä, eli interventioryh-
män keskimääräiset kokonaiskustannukset 
olivat pienemmät ja laatupainotettuja elin-
vuosia oli enemmän kuin kontrolliryhmässä. 
Täten iäkkäiden monisairaiden ja monilääkit-
tyjen kotona asuvien omahoitoa olisi suositel-
tavaa tukea perusterveydenhuollossa omahoi-
tomallin kaltaisella ihmiskeskeisellä moniam-
matillisella toimintatavalla.

on yhdessä toisten terveydenhuollon ammatti-
ryhmien tekemän työn arvostuksen ja kunni-
oituksen kanssa todettu edistävän eri ammat-
tiryhmien yhteistyötä (Bardet ym. 2015, Löf-
fler ym. 2017). 

Iäkkäiden ihmisten osallisuus omaan hoi-
toonsa parani ja kliinisesti merkittäviä lääke-
hoitoon liittyviä ongelmia tunnistettiin far-
masian ammattilaisen tekemän lääkehoidon 
kokonaisarvioinnin ja sen sisältämän koti-
haastattelun avulla. Nämä tutkimuksen tulok-
set vahvistavat aikaisempien tutkimusten 
havaintoja siitä, että potilashaastatteluissa 
tunnistetaan kliinisesti merkittäviä lääke-
hoitoon liittyviä ongelmia (Viktil ym. 2006, 
Kwint ym. 2012). Kyseisissä julkaisuissa tun-
nistetuista ongelmista muun muassa huono 
hoitotasapaino ja haasteet hoitoon sitoutumi-
sessa vastasivat tämän tutkimuksen tuloksia. 
Kliinisesti merkittävien lääkehoitoon liitty-
vien ongelmien tunnistamisen ohella potilaan 
kokonaisvaltainen haastattelu tarjoaa mah-
dollisuuden voimaannuttaa potilasta käyt-
tämään lääkkeitään oikein ja säännöllisesti, 
mikä on tärkeää, koska pitkäaikaissairauksien 
lääkehoitoon sitoutumisen tiedetään olevan 
heikkoa (Krueger ym. 2005). Aikaisemmissa 
tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että vain 
pieni osa potilaiden tilanteista vaatii laajan 
haastattelun sisältävän lääkehoidon koko-
naisarvioinnin (Toivo 2020). Lääkehoidon 
kokonaisarvioinnin sisältävä omahoitomalli 
tulisikin kohdentaa palveluna niille, jotka siitä 
parhaiten ja potentiaalisesti voisivat hyötyä, 
koska hoidon ja tuen tarve kasaantuu osalle 
potilaista (Hopman ym. 2016). 

Kustannus-utiliteettianalyysin perusteella 
interventioryhmän keskimääräiset kustannuk-
set olivat pienemmät ja laatupainotettuja elin-
vuosia (QALYt) oli enemmän kuin kontrolliryh-
mässä, eli omahoitomalli dominoi normaalia 
hoitokäytäntöä. Myös yksisuuntaiset herkkyy-
sanalyysit vahvistivat, että interventio voisi 
todennäköisesti olla kustannusvaikuttava ver-
rattuna normaaliin hoitokäytäntöön. On kui-
tenkin huomioitava, että Oma21-tutkimuk-
sen moniammatillisella interventiolla ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta potilaiden 
toimintakykyyn tai terveyteen liittyvään elä-
mänlaatuun kahden vuoden seurantajaksolla 
normaaliin hoitokäytäntöön verrattuna. Iäk-

käiden monisairaiden ihmisten hoidon tuke-
misen interventioita käsittelevissä systemaat-
tisissa kirjallisuuskatsauksissa ei ole löydetty 
yksiselitteisiä tekijöitä, jotka yhdistäisivät toi-
mintamallien vaikuttavuuden tai kustannus-
vaikuttavuuden tuloksia (Liimatta ym. 2016, 
Smith ym. 2016, Bulamu ym. 2018). 

Suomessa Monisairaan potilaan Käypä 
hoito -suositus (2021) suosittaa tapauskohtai-
sesti harkittavana hyödynnettäväksi kokonais-
valtaista geriatrista arviointia (Comprehensive 
Geriatric Assessment, CGA), mikä onkin jois-
sain tutkimuksissa osoittautunut vaikuttavaksi 
(Pilotto ym. 2017). Eräässä systemaattisessa 
kirjallisuuskatsauksessa positiivisia vaiku-
tuksia monisairaiden perusterveydenhuollon 
potilaiden hoitoon havaittiin olevan erityisesti 
sellaisilla palveluohjausta sisältävillä toiminta-
malleilla, jotka ovat kokonaisvaltaisia tai joissa 
potilaille tehdään moniammatillisena yhteis-
työnä hoitosuunnitelma (Hudon ym. 2019). 
Oma21-omahoitomallissa iäkkään ihmisen 
hoidon kokonaisvaltaisuus ja moniammatil-
linen hoitosuunnitelman laadinta olivat kes-
keisiä osa-alueita. Hoitomalli poikkesi aikai-
sempien tutkimusten toimintamalleista erityi-
sesti siksi, että farmasian ammattilaisen rooli 
lääkehoidon asiantuntijana oli keskeinen oma-
hoitajan ja lääkärin rinnalla. Lääkehoito arvi-
oitiin kokonaisvaltaisesti myös potilasta haas-
tatellen, eikä pelkkien potilastietojärjestelmän 
sisältämien tietojen perusteella. 

Tämän tutkimuksen vahvuuksia olivat eri-
tyisesti monimenetelmällisyys, tutkimusase-
telmana satunnaistettu vertailukoe peruster-
veydenhuollossa, kahden vuoden pituinen seu-
ranta-aika ja osallistavan toimintatutkimuksen 
käyttö omahoitomallin kehittämisessä. Tutki-
muksen perusteella iäkkäiden monisairaiden 
ja monilääkittyjen kotona asuvien omahoitoa 
olisi suositeltavaa tukea perusterveydenhuol-
lossa omahoitomallin kaltaisella ihmiskeskei-
sellä moniammatillisella toimintatavalla. Jat-
kossa olisi kuitenkin tärkeää analysoida tar-
kemmin, kenelle omahoitomallin kaltaista 
palvelua on mahdollista ja tarpeellista tarjota. 
Terveydenhuollon menetelmien tosielämän 
kehittämis-, vaikuttavuus- ja kustannusvai-
kuttavuustutkimus on tärkeää, ja sitä tulisi 
sekä Suomessa että kansainvälisesti lisätä, 
jotta päätöksentekijät voisivat tehdä päätök-
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Introduction
Effective and cost-effective people-centred 
care models, which support older people to 
maintain their quality of life (QoL) and physi-
cal performance, are needed in primary care to 
help people live longer, and independently, in 
their own homes. The aim of the multi-method 
Care Plan 2100 study was to develop a people-
centred care model (PCCM), including clinical 
medication reviews, for primary care to sup-
port care for multimorbid home-living older 
people. Additionally, the objectives were to 
evaluate effectiveness and cost-effectiveness 
of the PCCM, and to evaluate how critical older 
people’s involvement is in identifying clinically 
significant drug-related problems (DRPs).

Materials and methods
Study I was a participatory action research 
study, in which an active involvement of 
healthcare professionals, i.e. participants, and 
researchers, was utilised to develop the PCCM 
in Tornio primary health care. Patients eligible 
to participate in the project were home-living 
multimorbid outpatients aged ≥ 75 years. Study 
II evaluated how critical patient involvement 
is in identifying clinically significant drug-
related problems (DRPs) in pharmacist-led 
clinical medication reviews (n=161). In study 
III, the effectiveness, QoL and physical per-
formance, of the PCCM (n=151) was compared 
with that of usual care (n=126) in a randomised 
controlled trial (RCT) with a two-year follow-
up. Additionally, cost-effectiveness of the 
PCCM was compared to usual care using cost-
utility analysis.

Results 
The developed PCCM comprised: a self-man-
agement evaluation questionnaire sent before 
a home-visit; a person-centred patient inter-
view at home together by a nurse and a phar-
macist; a nurse-led health review and a phar-
macist-led clinical medication review with rec-
ommendations; an interprofessional (a general 
practitioner, a pharmacist and a named nurse) 
case conference meeting; a care plan including 
health and medication plans; and health sup-
port and empowerment interventions deliv-
ered by the named nurse. Healthcare profes-
sionals appreciated the advantages of the new 
enhanced care model and skill-mix, and found 
that the PCCM enhanced holistic approach and 
continuity of care and interprofessional col-
laboration. Patient involvement was essential 
when identifying clinically significant DRPs. 
The researchers evaluated that of the most 
significant clinical DRPs identified through 
patient interviews only 6% could have been 
identified through reviewing the medication 
list only, and 16% through reviewing the medi-
cation list and certain patient details. No statis-
tically significant differences were observed in 
the QoL or in the physical performance between 
the groups. However, the cost-utility analysis 
showed that the PCCM dominates usual care, 
hence, the mean total costs were lower and 
generated quality-adjusted life years (QALYs) 

higher in the intervention group than in the 
usual care group.

Conclusion
The developed PCCM including clinical medi-
cation reviews enhanced continuity of care and 
older people’s involvement in their own care in 
primary care. No statistically significant differ-
ences were observed in the QoL or in the physi-
cal performance between the groups. However, 
the cost-utility analysis showed that the PCCM 
dominates usual care.

Keywords: people-centred care, medication 
review, cost-effectiveness, drug-related 
problem, development, primary care, 
interprofessional 
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Pysy ajan tasalla  
suomalaisesta lääkealan  

tutkimuksesta

Tilaa Dosiksen 
uutiskirje

Dosiksen uutiskirje ilmestyy aina lehden ilmestymisen aikoihin, ja siinä 
esitellään lyhyesti kunkin numeron artikkeleja ja tulevia webinaareja. 

Uutiskirje siis muistuttaa sinua lehden ilmestymisestä ja pääset kirjeen 
kautta kätevästi näkemään mielenkiintoisia nostoja lehden sisällöstä. 

Jos haluat ajankohtaista tietoa suomalaisesta lääkealan tutkimusta  
suoraan sähköpostiisi, liity Dosiksen uutiskirjeen tilauslistalle.  

Listalta voi poistua koska vaan, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin 
tai luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjeen tilauslistalle lähetetään 

ainoastaan Dosista koskevia viestejä. 

Dosis on ainoa suomenkielinen vertaisarvioitu lääkealan  
tieteellinen julkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa,  

ja se on vapaasti luettavissa osoitteessa www.dosis.fi.

Tilaa  
uutiskirje  
tästä!

bit.ly/Dosis_uutiskirje

http://dosis.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2f9bea9e-33cb-4674-95d5-47fc817d6fd9?displayId=Fin2735986
http://bit.ly/Dosis_uutiskirje

