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Abstract 

Wishes and illusions related to drugs and drug-like products –      
a psychodynamic perspective. 
This study examines the wishes and illusions related to drugs and drug-like 
products from a psychodynamic perspective. The study’s literature review 
examines the development of drug information and drug consultation as well 
as attitudes and levels of commitment to treatment; while also looking at 
psychodynamic thinking related to drug use including mindscapes and their 
development and regularities. In the context of drug use attitudes towards 
drug use in society are examined, also focusing on the conflict of interest 
between drugs and therapies.  

The empirical section of this thesis is based on data from a nationwide 
questionnaire survey conducted in 1984 among 4,100 respondents of at least 
15 years of age. Sampling was arranged using a central population register 
maintained by Finland’s Population Register Centre. The survey’s response 
rate was 60 %. The study used a Likert response scale. Age and gender and 
levels of education were used as background variables.  

No great differences between the genders were noticeable. The oldest age 
group (60 – 95 years) were the largest users of medications. Their health status 
was the worst. Respondents with only basic education tended to be in a poorer 
state of health than those had completed upper secondary school or obtained 
university degree. Medications were most important to the oldest age group 
and to those with only basic education.  

Some users hoped that drugs could have “magical” effects such as 
maintaining their ability to work, making them live longer, or generally 
making them feel good. Respondents’ perceptions of the efficacy of medicines 
were most markedly shaped by the views of medical doctors and pharmacists. 
Details relating to how medicines actually take effect were often unclear to 
respondents, and this tended to intensify the various illusions they held in 
relation to the impacts of medicines.  

Knowledge of the harmful effects of drugs most significantly influenced the 
drug-using behavior of the younger and more educated respondents. Among 
older respondents drugs were more perceived as replacing deteriorated bodily 
functions, so they were more often considered as indispensable and users paid 
less attention to their harmful side-effects. 

Psychological factors related to drug use may ultimately lead to drugs being 
left unused. This deliberate or unintented non-use of drugs is a topic that 
merits further investigation.  

Due to the immense progress made in the field of medicine, people 
increasingly hope that all the problems in lives could be solved by using drugs. 
Non-pharmacological treatments accepted within mainstream medicine are 
less known in pharmacies.  
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Tiivistelmä 

Tutkimuksessa tarkastellaan lääkkeisiin ja lääkkeen kaltaisiin tuotteisiin 
liittyviä toiveita ja illuusioita psykodynaamisestä näkökulmasta.  
Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan 
kehittymistä, hoitomyönteisyyttä ja hoitoon sitoutumista sekä kuvataan 
lääkkeiden käyttöön liittyvää psykodynaamista ajattelua: ihmisen mielen 
maailmaa ja sen kehittymistä ja lainalaisuuksia. Lääkkeiden käyttöä on 
tarkasteltu suhteessa yhteiskuntaan sekä intressiristiriitaa lääkkeiden ja 
terapioiden välillä.  

Väitöskirjan empiirinen osa perustuu väestöpohjaiseen valtakunnalliseen 
kyselytutkimukseen, jonka aineisto on kerätty vuonna 1984. Otoksen koko oli 
4100 ja se osoitettiin 15 vuotta täyttäneille kansalaisille. Otanta suoritettiin 
Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisterin ns. pohjarekisteristä. 
Vastausprosentti oli 60 %. Kysymyksissä käytettiin Likert-tyyppistä 
asenneasteikkoa ja taustamuuttujina sukupuolta, ikää ja koulutustasoa. 

Sukupuolten välillä vastauksissa ei ollut suuria eroja. Suurinta lääkkeiden 
käyttäjäryhmää edusti vanhin ikäluokka (60 – 95 vuotta). Heidän 
terveydentilansa oli heikoin. Perusasteen koulutuksen saaneiden 
terveydentila oli huonompi kuin keski- ja korkea-asteen koulutuksen 
saaneiden ja he kärsivät yleisimmin erilaisista kivuista ja säryistä. Lääkkeet 
olivat tärkeimpiä vanhimmalle ikäryhmälle sekä perusasteen koulutuksen 
saaneille.  

Lääkkeiltä toivottiin maagisia ominaisuuksia, kuten työkyvyn ylläpitoa, 
ikää pidentävää vaikutusta ja hyvää oloa. Vastaajien käsityksiin lääkkeen 
tehosta vaikuttivat ensisijaisesti lääkäreiden ja farmaseuttien ajatukset. 
Vastaajille ei ollut selvää, mikä lääkkeissä vaikuttaa, jolloin lääkkeen tehoon 
liittyvät erilaiset illuusiot korostuivat. Lisäksi ihmiset olettivat muiden 
ihmisten ajatusten vaikuttavan lääkkeiden tehoon.  

Lääkkeen haittavaikutukset vaikuttivat enemmän nuorempien sekä 
koulutetuimpien vastaajien lääkkeiden käyttöön. Vanhemmiten lääkkeet 
voivat korvata heikentyneitä elintoimintoja, jolloin lääkkeet koettiin 
välttämättöminä ja haittavaikutuksiin kiinnitettiin vähemmän huomiota.  

Lääkkeiden käyttöön liittyvät psykologiset tekijät voivat vaikuttaa lääkkeen 
käyttämättä jättämiseen. Lääkkeiden tietoista tai tahatonta käyttämättä 
jättämistä olisi hyvä tutkia tarkemmin.  

Lääketieteen kehitys on lisännyt ihmisten toiveita lääkkeiden 
mahdollisuuksiin      ratkaista kaikki elämän ongelmat. Lääketieteen 
hyväksymät, lääkkeettömät hoitomuodot ovat vähemmän tunnettuja 
apteekeissa.  
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Esipuhe 

Kiinnostukseni psykoanalyysia kohtaan heräsi 1964, kun luin ”Johdatuksen 
psykoanalyysiin” (Freud, 1964). Kun aloitin farmasian opinnot, aihe jäi taka-
alalle. Kun valmistuin proviisoriksi, olin saanut farmaseuttisen 
perusnäkemyksen lääkkeistä ja niiden valmistuksesta. Kuitenkin 
kiinnostukseni psykoanalyysiin säilyi. Saatuani Suomen Psykoanalyyttisen 
Yhdistyksen psykoanalyytikkokoulutuksen halusin tutkia lääkkeisiin ja 
lääkkeiden käyttöön liittyviä psykologisia ilmiöitä, kuten lääkkeisiin 
kohdistuvia toiveita, odotuksia ja illuusioita. Yhtenä esimerkkinä lääkkeisiin 
liittyvistä psykologisista ilmiöistä voidaan pitää plasebovaikutusta, joka ei ole 
saanut yleisesti hyväksyttyä selitystä. 

1970-luvulla Helsingin yliopiston farmasian laitoksella elettiin Descartesin 
mekanistisen luonnonfilosofian hengen mukaisesti. Lääkkeiden vaikutuksia 
tarkasteltiin biologis- kemiallisina prosesseina, joihin voitiin vaikuttaa 
kemiallisesti. Asiat vaikuttivat selkeiltä. Tämä tutkimuksen ensimmäistä 
vaihetta tehtäessä 1983 – 1984 farmasian tieteenaloihin Helsingin yliopistossa 
ei kuulunut sosiaalifarmasia.  

Sosiaalifarmasian tieteenala soveltaa teorioita ja tutkimusmenetelmiä 
useilta yhteiskunnallisen tutkimuksen ja terveystutkimuksen tieteenaloilta. 
Useimmiten teoriat ja menetelmät tulevat kansanterveystieteistä, 
yhteiskuntatieteistä ja soveltavasta lääketieteestä. Tämän tutkimuksen 
teoreettiseksi näkökulmaksi valittiin psykodynaaminen teoria, jota on harvoin 
sovellettu lääkkeisiin liittyvään tutkimukseen. Kuitenkin se soveltuu 
tutkimukseen hyvin avaten uudella tavalla lääkkeiden käytön taustalla 
vaikuttavia ilmiöitä, joita edelleen tunnetaan huonosti. Ihmismielen sisäiset 
voimat vaikuttavat lääkkeiden käyttöön ja hoitoon sitoutumiseen. 

Tämän tutkimuksen empiirinen osa pohjautuu vuonna 1984 tehtyyn 
valtakunnalliseen, edustavaan väestöotokseen perustuvaan 
kyselytutkimukseen. Siihen aikaan Helsingin yliopiston farmasian laitoksen 
ilmapiiri ei ollut suotuisa tämänkaltaiselle tutkimukselle (liite 1).  

Tämän empiirisen tutkimuksen avulla voidaan takautuvasti peilata 
yhteiskunnallista muutosta, joka liittyy väestön tiedon saannin parantumiseen 
ja sen mukanaan tuomaan vaikutukseen potilaiden elämän laatuun. Tutkimus 
kuvaa ihmisten näkemyksiä lääkkeistä ajalta, jolloin tietoa lääkkeistä ei ollut 
samalla tavalla saatavissa kuin nykyään. Lääkkeiden käyttäjille ei ollut aina 
pakkausselosteita eikä kaikkia muitakaan tiedonhankintakanavia, joita tänä 
päivänä pidetään itsestään selvyyksinä. Lääkeinformaatio ja lääkeneuvonta 
eivät myöskään olleet tuolloin keskeistä apteekkityössä.  

Ensimmäinen apteekkien lääkeneuvontaa koskeva lainsäädäntömuutos 
toteutettiin 1983 apteekkilain uudistuksen yhteydessä (Vainio, 2004). 
Tutkimusaineisto on kerätty muutoksen voimaantulon jälkeen. Kyseiseen 
aikaan käytiin farmasian alalla laajaa sisäistä keskustelua lääkeneuvonnan 
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sisällyttämisestä apteekin tehtäviin (mm. Airaksinen 1996; Vainio 2004). 
Tähän keskusteluun osallistuivat aktiivisesti ja kriittisesti myös lääkärit, 
joiden tehtäviin lääkeneuvonta oli aikaisemmin sisällytetty. 

Apteekkien lääkeneuvontavelvoite tuli lääkelakiin 1987 (Lääkelaki 
395/1987).  Sen jälkeen lääkeinformaatiosta ja lääkeneuvonnasta on tullut 
keskeinen apteekkien tehtävä (Katajavuori, 2005) (Luhtanen, 2012) (Järvinen 
ym., 2013). Lääkeneuvonnan toteuttamiseksi apteekkien asiakaspalvelussa on 
luotu pitkäkestoisia valtakunnallisia kehittämisohjelmia, joista tärkeimpiä 
ovat olleet Kysy lääkkeistä -kampanja (1993 - 1996) sekä TIPPA-projekti 
(2000 - 2003). TIPPA-projektin jatkohankkeet ovat suuntautuneet 
lääkehoidon arviointiin ja lääkitysturvallisuuteen. Viimeisin käynnistymässä 
oleva projekti suuntaa lääkeneuvontaa yhä enemmän lääkehoidon seurantaan 
ja arviointiin. 

Nykyisin lääkeinformaatiota pidetään yhtenä keskeisimmistä 
lääkepoliittisista painoalueista, jonka käytäntöjen pitkäjänteistä kehittämistä 
terveydenhuollossa ja lääkehuollossa on koordinoinut Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea vuonna 2012 perustamansa 
lääkeinformaatioverkoston avulla (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012) (Järvinen ym., 2013). 

Tämä tutkimus tekee synteesiä väestön lääkkeiden käytöstä 
psykodynaamisesta näkökulmasta. Aikoinaan väestö sai tietoa lääkkeistä 
pääasiallisesti lääkäreiltä ja apteekeista. Tässä on keskitytty apteekkien 
lääkeneuvonnan kehityksen tarkasteluun Suomessa, tiedostaen taustalla 
olleen kansainvälisen kehityksen. Tähän vaikuttivat sosiaalifarmasian ja 
kliinisen farmasian tieteenalojen kehittyminen osana farmaseuttisia tieteitä. 
Tutkimustieto lääkkeiden käytöstä, niihin liittyvistä ongelmista ja 
turvallisuusriskeistä toi esiin tarpeen tutkia lisää aihetta. Heplerin ja Strandin 
vuonna 1990 julkaisema farmaseuttisen hoidon filosofia (1990) toi uuden 
näkökulman aiheeseen. Kliininen farmasia on osaltaan edistämässä ja 
parantamassa potilaiden elämänlaatua. Termi farmaseuttinen hoito tarkoittaa 
farmaseuttisen henkilökunnan osallistumista potilaskeskeiseen työskentelyyn 
lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. 
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Tutkimuksessa käytetyt käsitteet 

Acting out -käyttäytymisessä toiminta korvaa menneen tapahtuman 
muistamisen. Toiminnallinen yllyke ei ole koskaan saavuttanut sanallista 
representaatiota eli sanallista psyykkistä edustusta.  
 
Fantasiat tiedetään ja koetaan oman mielen tuotteiksi sekä itsen ehdoilla 
olemassa oleviksi. Fantasia eli mielikuva on oman mielen aktiivisuutta, joka 
luo sisäisiä todellisuuksia ulkoisen tai poissaolevan todellisuuden tilalle 
(Tähkä, 1996). 
 
Kateksilla eli viettienergiavarauksella tarkoitetaan tunnesiteen voimaa 
tai sitoutunutta energiaa objektimielikuvaan tai psyykkiseen rakennelmaan. 
Dekatektointi tarkoittaa tunnesiteen irrottamista kohteestaan (Rycroft, 
1995). 
  
Mielihyväperiaate: Aluksi psyyke toimii täysin mielihyväperiaatteella, 
jolloin tavoitellaan mielihyvää ja pyritään välttämään kipua ja epämiellyttäviä 
tunteita. Myöhemmin minuuden kehityttyä mielihyväperiaatteen rinnalle 
syntyy realiteettiperiaate (Freud, 1950; Rycroft, 1995). 
 
Primaari- ja sekundaariprosessi edustavat mielen kahta toimintaa. 
Edelliselle on tyypillistä piilotajuinen aktiviteetti ja jälkimmäiselle tietoinen 
ajattelu. Primaariprosessiajatteluun kuuluu tiivistymät ja siirtymät. Se käyttää 
liikkuvaa energiaa ja hylkää ajan ja paikan ja sitä hallitsee mielihyväperiaate. 
Unet edustavat tätä toimintaa (Rycroft, 1995). 
Sekundaariprosessiajattelu noudattaa kieliopin ja logiikan sääntöjä ja 
sitä hallitsee todellisuusperiaate. Ajattelu edustaa sekundaariprosessia. 
Päiväunet, mielikuvitus ja luova aktiviteetti ja tunneperäinen ajattelu 
sisältävät yhdistelmän näistä molemmista prosesseista (Rycroft, 1995). 
 
Psykodynaaminen ajattelu tarkoittaa mielen prosessien tarkastelua 
dynaamisesta näkökulmasta (Brummer, 2005; Tähkä, 1970). Freud (1920) 
kuvasi mielen toiminnan suhdetta sisäisiin haluihin ja yllykkeisiin sekä 
ympäristön vaatimuksiin. Näitä haluja edustavat mm. aggressiivisuus ja 
seksuaalisuus. Ihmisen tietoinen tietoisuus on vain osa ihmismielen 
toimintaa. Mieli on suurimmaksi osaksi piilotajuista. Piilotajuntaa edustavat 
menneisyydessä tapahtuneet asiat, jotka tuntuvat unohdetuilta.  
 
Representaatiot voidaan jakaa selfrepresentaatioihin tai 
objektirepresentaatioihin. Selfrepresentaatiossa henkilön sisäinen mielikuva 
ottaa huomioon monia näkökohtia itsestä ja vuorovaikutussuhteista. 
Objektirepresentaatio ei ole muisto sellaisenaan eikä se ole erityinen 
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vuorovaikutustapahtuma. Se on yhdistelmä erilaisista vaikutelmista, joita 
henkilöllä on objektista ja tämä vuorovaikutus on värittynyt henkilön 
fantasioilla (Ross, 2006). 
 
Torjunta pitää osia itsen ja objektin mielikuvista tiedostamattomina, kun ne 
ovat yhteen sopimattomia ja sietämättömiä vallitsevan itsen ideaalitilan 
kannalta (Freud, 1915c; Tähkä, 1996). Torjunta kohdistuu tietoisuuteen. 
 
Transferenssilla tarkoitetaan sellaista reagointia nykyhetken objekteihin ja 
tilanteisiin kuin ne olisivat yksilön aikaisempaan elämään kuuluneita 
objekteja ja tilanteita. Erilaisia tunteita, asenteita, odotuksia tai pelkoja, jotka 
ovat kohdistuneet lapsuuden tärkeisiin henkilöihin, siirretään nykyhetkeen. 
Tämä tapahtuu yksilön kannalta tiedostamattomasti (Tähkä, 1970). 
 
Viettirepresentaatio: Vietti voi tulla tietoiseksi ainoastaan välillisesti 
psyykkisten edustajiensa eli representaatioittensa kautta. Vietti-impulssi on 
tiedostamaton (Freud, 1915b). Representaatio voi tulla tietoiseksi tai se voi 
tulla torjunnan kohteeksi (Freud, 1915a; Teräväinen, 2012). 

 
Tilastollisia käsitteitä 
 
Cohenin d: Standardoitu efektikokomitta, joka ilmaisee kahden keskiarvon 
välisen eron keskihajontayksiköissä: (μ1 - μ2) / σ. Keskihajontalukuna voidaan 
käyttää esimerkiksi vertailtavien ryhmien yhteistä keskihajontaestimaattia tai, 
kokeellisen tutkimuksen tapauksessa, kontrolliryhmän keskihajontaa. 
Karkeana nyrkkisääntönä voidaan todeta, että d:n arvo 0,2 vastaa pientä 
efektiä, 0,5 keskikokoista ja 0,8 suurta efektiä. 

 
Eetan neliö: Erityisesti varianssianalyysin yhteydessä käytetty 
efektikokomitta, joka ilmaisee efektin koon selitetyn vaihtelun määränä. 
Karkeana nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että eetan neliön arvo 0,01 vastaa 
pientä efektiä, 0,06 keskikokoista ja 0,14 suurta efektiä (Cohen, 1973).  

 
Efektikoko: Lukuarvo, joka ilmaisee vaikutuksen tai eron suuruuden. 
Efektikokomitat voivat olla standardoituja tai standardoimattomia. Esimerkki 
viimeksi mainitusta on kahden keskiarvon välinen ero. Mikäli ero on ilmaistu 
merkityksellisinä yksikköinä, esimerkiksi senttimetreinä, standardoimaton 
efektikoko on käyttökelpoinen tunnusluku. Esimerkki ensinmainitusta on 
Cohenin d, joka ilmaisee kahden keskiarvon välisen eron 
keskihajontayksikköinä. Standardoitujen efektikokomittojen etuna on, että ne 
mahdollistavat tulosten vertailun tutkimusten välillä sekä meta-analyysien 
suorittamisen. 
  
 



14 

F-testissä verrataan toisiinsa ryhmien välisten (Between Groups) 
keskineliöiden ja toisaalta selittämättä jäävän vaikutuksen (Within Groups), 
virheen (Error), keskineliöitä (Metsämuuronen, 2006a). F-jakaumassa (p-
arvo, Signifigance, Sig.) kertoo, hylätäänkö nollahypoteesi vai jääkö hypoteesi 
voimaan. Mikäli p-arvo on 0,05 tai pienempi, nollahypoteesi hylätään. 
 
Standardoidut Pearson-residuaalit: Residuaalitarkastelu auttaa 
ymmärtämään ristiintaulukon yksittäisten solujen vaikutusta 2-testisuureen 
muodostumiseen. Residuaaliluku saa sitä suuremman arvon, mitä kauempana 
solun havaittu arvo on nollahypoteesin mukaisesta odotetusta arvosta. 
Standardoidut Pearson-residuaalit on skaalattu siten, että residuaalien arvot 
voidaan tulkita z-pisteinä: näin ollen, kun residuaalin arvo on suurempi kuin 
+2 tai pienempi kuin -2, on kyseisellä solulla selkeä vaikutus testisuureen 
arvoon.  
 
T-testiä käytetään kahden keskiarvon välisen eron tarkasteluun. Testin 
nollahypoteesina on, että keskiarvojen välillä ei ole eroa. T-testisuureen suuri 
arvo kertoo, että nollahypoteesi on syytä hylätä, ja että vertailtavien ryhmien 
välillä on tilastollisesti merkitsevä ero. Tällaisessa tilanteessa 
jatkotarkasteluna muodostetaan estimaatti efektikoolle. Tässä työssä kahta 
ryhmää vertailtaessa efektikokoestimaattina toimii Cohenin d (Cohen, 1973).  
 
Varianssianalyysi tutkii, eroavatko kahden tai useamman ryhmän 
keskiarvot tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Metsämuuronen, 2006a). 
 
Wilsonin menetelmä suhteellisen osuuden luottamusvälin laskentaan: 
menetelmä on sukua yleisesti käytetylle normaaliapproksimaatioon 
perustuvalle menetelmälle. Sen etuna on, että se toimii luotettavasti pienellä 
otoskoolla sekä hyvin pienten tai suurten suhteellisten osuuksien kohdalla. 
Lisäksi luottamusvälin alaraja ei voi saada negatiivista arvoa, toisin kuin 
normaaliapproksimaatioon perustuvaa kaavaa käytettäessä.  
 
Χ2-riippumattomuustesti (lausutaan ”Khiin neliö”): Tämän testin avulla 
arvioidaan, onko luokitteluasteikollisten muuttujien välillä tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä. Testin nollahypoteesina on, ettei ristiintaulukkoon 
asetettujen muuttujien välillä ole yhteyttä. Testi perustuu nollahypoteesin 
vallitessa odotettujen solufrekvenssien ja todellisuudessa havaittujen 
solufrekvenssien vertailuun. Mikäli näiden väliset erot ovat riittävän suuria 
riittävän monessa solussa, nollahypoteesi hylätään. Jatkotarkasteluna 
voidaan vertailla odotettujen ja havaittujen frekvenssien solukohtaisia eri 
tavoin standardoituja erotuksia. Tämä vertailu kertoo, millaisilla solujen 
frekvensseillä on suurin vaikutus testisuureen arvoon. 
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1 Johdanto 

Farmasiaan on perinteisesti kuulunut lääkkeiden valmistus ja myynti. Viime 
vuosikymmeninä tässä on tapahtunut selvä muutos. Lääkkeiden valmistus 
apteekeissa on vähentynyt, lähes loppunut. Samalla on siirrytty teollisesti 
valmistettuihin lääkkeisiin, jolloin apteekkien toiminta on muuttunut lähinnä 
valmiiden lääkkeiden toimittamiseksi asiakkaille. Toimittamiseen on liittynyt 
enemmän lääkkeiden käytön neuvontaa ja jossain määrin lääkehoidon 
seurantaa. Lisäksi apteekkeihin on luotu itsehoito-osastoja ja palveluvalintoja, 
joissa on ollut luonteenomaista aktiivinen tuotemyynti. 

Farmaseuttiseen koulutukseen on tärkeänä osana kuulunut lääkkeiden 
valmistustaidot ja lääkkeiden farmakologiset ja kemiallisteknologiset 
ominaisuudet, joilla on merkitystä lääkkeiden formuloinnissa, imeytymisessä, 
vaikutuksissa ja käyttöominaisuuksissa sekä säilytyksessä. Perinteisesti on 
opetettu ja perehdytetty opiskelijat lääkemolekyylien kemialliseen 
rakenteeseen ja analyyseihin, synteeseihin, rohdoksista eristämisiin, 
rohdosten tunnistamisiin ja lääkkeiden valmistusmenetelmiin sekä 
lääkkeiden vaikutuksiin. Tämä luonnontieteisiin painottunut biologis- 
medisiininen koulutus antoi niukat valmiudet asiakaspalveluun, lääkehoitojen 
ymmärtämiseen käytännön potilastyössä apteekeissa, sairaaloissa ja muissa 
toimintaympäristöissä. 

Lenita Jokinen (2016) on tutkinut apteekkien strategiatyötä ja apteekkien 
suuntautumista terveydenhuoltoa tukeviin palveluihin. Apteekkien 
toimintaympäristö on muuttumassa sosiaali- ja terveysministeriön 
Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan mukaan (2011). Lääkehuollon tulisi toimia 
osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää (Jokinen, 2016). Tutkimukseen 
osallistuneet vastaajat pitivät välttämättömänä apteekkien tuotevalikoiman 
laajentamista myös vapaan kaupan tuotteisiin turvatakseen taloutensa. 
Tutkimuksen mukaan apteekkarit näkevät apteekit ensisijaisesti osana 
terveydenhuoltoa. Strategisena valintana voidaan pitää lääkitysturvallisuutta 
lisäävien palvelujen tarjoamista. Nämä valinnat vahvistavat apteekkien 
asemaa terveydenhuollossa. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa apteekkien merkitystä on selvitelty 
kansanterveystyössä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa (Jokinen, 2016). 
Tosin näissä tutkimuksissa apteekit saatetaan nähdä lääkkeiden jakelijoina. 
Suomessa terveys- ja lääkepoliittiset linjaukset mahdollistavat apteekkien 
palvelujen laajentamisen ja tehtävät terveydenhuollossa. Apteekkien 
tavoitteena on siirtyä palveluperusteiseen ansaintamalliin, kannustamaan 
apteekkeja parantamaan lääkehoidon palveluja avohoitopotilaille.  

Suomalaisissa apteekeissa ollaan siirtymässä tavanomaisesta lääkkeiden 
myynnistä kohti hoitotieteitä, jossa lääkkeiden käytön neuvonnalla, 
lääkehoidon seurannalla ja omahoidon tukemisella on keskeinen merkitys. 
Nykyisin pyritään asiakaskeskeiseen, lääkehoitoa tukevaan palveluun. 
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Apteekkien palveluihin on tullut mukaan lääkehoidon arviointi- ja 
tarkistuspalveluja (Leikola, 2012; Jokinen, 2016). Lääkehoidon 
kokonaisarvioinnissa on luotu moniammatillinen toimintamalli, jossa eri 
lääkealan ammattilaiset toimivat yhdessä. Nykyinen farmasian koulutus 
tähtää lääkehoidon arviointivalmiuksien lisäämiseen niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti (Vainio, 2004; Savela, 2003; Airaksinen & Peura, 2014).  

Lääketutkimuksen piirissä tunnetaan kohtuullisen hyvin lääkkeiden 
farmakologisten vaikutusten lisäksi plasebo- eli lumevaikutus tai 
hoitovaikutus. Tästä on esitetty lukuisia teorioita ja niitä tutkittu mm. 
kaksoissokkotutkimuksissa, joissa lääkettä verrataan plaseboon. Saano (1995) 
ja Louhiala (2005) ovat kuvanneet tätä kansantajuisesti Suomessa. Laitinen ja 
Puranen (2013) ovat tarkastelleet plaseboa kognitiivisesta näkökulmasta 
kuvaten myös siihen liittyviä biologisia prosesseja. Lääkkeen farmakologisen 
tehon lisäksi siihen liittyy usein plasebovaikutus. Plasebo- ja noseboilmiöt 
eivät liity lääkkeen farmakologisiin ominaisuuksiin. Lääkkeen käyttöön voi 
liittyä maagista ajattelua tai illuusioita.  Monille lääkkeet saattavat edustaa 
”maagisia pillereitä”, joiden vaikutusmekanismit ovat useimmille 
tuntemattomia.  

Avohoidossa jokainen tekee itse päätökset lääkkeiden käytöstä tai 
käyttämättömyydestä (Itkonen, 2000). Rationaalinen ajattelu on vain osa 
ihmisen käyttäytymistä. Ratkaisuja tehdään usein muilla perusteilla. Ihminen 
voi toimia mielihyväperiaatteen mukaan, unohtaen todellisuusperiaatteen. 
Näin ollen epämukavaa oloa tai haittavaikutuksia aiheuttavat lääkkeet 
saattavat jäädä käyttämättä. Tiedollisella informaatiolla voidaan lääkkeiden 
käyttöä ohjata vain rajallisessa määrin (WHO, 2003). Miten henkilö käyttää 
tai jättää käyttämättä lääkkeitä, liittyy henkilön sisäiseen maailmaan. 

Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan ihmisen psyyken kehitystä 
psykodynaamisesta näkökulmasta. Siinä tarkastellaan mielen mekanismeja, 
jotka voivat liittyä lääkkeiden käyttöön. Mielen sisäiset prosessit eivät noudata 
rationaalista ajattelua, vaan niihin saattaa kuulua myös maagista ajattelua.  
Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkittiin väestökyselyn avulla lääkkeiden 
käyttöä ja siihen liittyvää mielikuvamaailmaa, joka oli vallalla 1980-luvun 
alkupuolella, jolloin väestön tiedonsaanti lääkkeistä oli hyvin rajoittunutta 
nykypäivään verrattuna. 
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2 Lääkeinformaatio 

Lääkkeiden käytön lisääntymisen myötä 1960- ja 1970-luvuilla alettiin 
kiinnittää huomiota lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin sekä turhaan 
käyttöön ja väärinkäyttöön (Hemminki & Turakka, 1977). Syntyi 
yhteiskunnallinen vaatimus avoimemmasta tiedon saannista 
lääkevalmisteista, erityisesti niiden farmakologisista vaikutuksista ja niiden 
soveltuvuudesta eri sairauksien hoitoon. Ensimmäinen 
lääkevalmistepohjainen lääketietolähde oli Remedia Fennica (1962 - 1976) ja 
tämän jälkeen lääketeollisuus julkaisi Pharmaca Fennicaa 1974 lähtien 
(Hämeen-Anttila 2017).  

Väestön lääketiedon lähteet olivat rajoittuneita, kunnes pakkausselosteet 
vaadittiin lääkepakkauksiin 1994 (Pekka Suhonen, Fimea, henkilökohtainen 
tiedonanto, sähköposti 13.7.2016). Sitä ennen reseptilääkepakkauksissa oli 
ilmoitettuna lääkevalmisteen koostumus ja vahvuus. Muu tiedon saanti 
lääkkeestä oli hoitavan lääkärin ja lääkkeen toimittavan apteekin varassa 
(Närhi & Helakorpi, 2007; Helle, 2013). Tiedon salaaminen oli 
apteekkikulttuurissakin asiantuntijavallan käytön väline (Itkonen, 2000). 
Apteekit ovat olleet lääkeinformaatiossa varsin pidättyväisiä, erityisesti 
lääkkeiden haittavaikutuksista ja vaikutustavoista.  

Lääkeneuvonnan tavoitteeksi nähtiin aluksi lähinnä asiakkaan 
informointi, jotta hän osaisi ottaa lääkkeen oikealla tavalla. Käytännössä tämä 
tarkoitti käyttöohjeen ymmärtämisen varmistamista (Airaksinen, 1996). 
Lääkeinformaatio on saanut nykyään laajemman merkityksen hoidollisesta 
näkökulmasta, jota lääkkeiden käyttäjät ovat halunneet (Airaksinen & 
Puumalainen, 2005; Apteekkariliitto, 2016). Vaikka väestön lääketiedon 
lähteiden kirjo on Suomessa merkittävästi monipuolistunut viimeisten 
vuosikymmenten aikana, ovat lääkärit, apteekit ja pakkausselosteet edelleen 
selkeästi tärkeimmät lääketiedon lähteet (Helle, 2013). 

2.1 Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet 

Hannes Wahlroos (2003) on kuvannut väitöskirjassaan lääkealan 
viranomaisten vaikeuksia taiteilla lääketeollisuuden pyrkimysten ja 
kansanterveyden näkökohtien välillä Euroopan unionissa (EU). Teollisuuden 
kannattavuuden näkökulmasta riittävä tuotanto ja myynti ovat edellytyksenä 
yrityksen kilpailukyvylle ja tulevaisuudelle. Lääkkeistä tulee olla saatavilla 
luotettavaa tietoa sekä terveydenhuollon ammattilaisille että lääkkeiden 
käyttäjille.  

Suomessa pakkausselosteiden (package leaflet, PL) pakollisuus toteutettiin 
ETA-sopimukseen liittyvissä lainsäädäntömuutoksissa (Suhonen, 2016). 
Suomi liittyi ETA:an vuoden 1994 alussa ja EU:hun vuoden 1995 alussa. 
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Suomessa pakkausselosteet on otettu käyttöön nykymuodossa virallisesti 
EU:hun liittymisen myötä.   Vuonna 1994 tuli voimaan lääkevalmisteiden 
myyntipäällysmerkintöjä ja pakkausselosteita koskeva lääkelaitoksen määräys 
5/93, joka asetti vaatimuksia pakkausselosteiden sisällölle. Viiden vuoden 
siirtymäajan kuluessa pakkausselosteiden sisältö tuli saattaa vastaamaan 
määräyksiä. 

EU:n osalta direktiivit 65/65/EEC, 75/319/EEEC, 89/341/EEC ja 
92/27/EEC vuosilta 1965 – 1992 ovat ohjanneet pakkausselosteita koskevien 
määräysten kehittymistä EU:n lääkelainsäädännössä (Wahlroos, 2003). Voi 
sanoa, että pakkausselosteet tulivat pakollisiksi EU:ssa nimenomaan 
neuvoston direktiivin 92/27/EEC vaatimuksesta. Tärkeimpiä viimeaikaisia 
muutoksia EU:n pakkausselostekäytännöissä on edellytys niiden 
testaamisesta kohdekäyttäjäryhmällä. Sekä pakkausselosteiden että 
valmisteyhteenvetojen saatavuus on huomattavasti parantunut sähköisten 
kanavien kautta (THL, 2016). Nykyisin pakkausselosteet ovat luettavissa 
muun muassa Fimean ja Lääketietokeskuksen verkkosivujen kautta. 
Valmisteyhteenvedot ovat myös luettavissa Terveysportin kautta.  

2.2 Apteekin lääkeneuvonta 

Vanhaan lakiin Apteekkilaitoksesta (4/1928) tuli vuonna 1983 muutos: Laki 
Apteekkilaitoksesta annetun lain muuttamisesta 58/1983 (Simola, 1984). 
Hallituksen esitys säädösmuutoksesta on (184/1982vp). Lain 13 §. 
(14.1.1983/58) kuuluu: ”Lääkkeitä apteekista toimitettaessa on pyrittävä 
varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja 
turvallisesta käytöstä.” 

Suomen Lääkelaki (395/1987, 57§) muutti lääkeneuvonnan käytäntöjä 
apteekeissa vuoden 1983 apteekkilaitoslain mukaisesti. Se edellytti apteekkeja 
osallistumaan lääkeneuvontaan. Niin sanottu lääkeneuvontapykälä on 
kirjoitettu seuraavasti: 

”Lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toimitettaessa on pyrittävä 
varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen 
oikeasta ja turvallisesta käytöstä.”  

 
Tätä ennen apteekeissa vältettiin kertomasta asiakkaalle yksittäisen 

lääkkeen vaikutuksista ja haittavaikutuksista. Aiemmin jopa lääkettä 
toimitettaessa pakkausselosteet poistettiin lääkepakkauksista apteekissa. 
Pakkausselosteissa on tietosisällöissä siirrytty äärilaidalta toiselle: nykyisin 
niissä mainitaan hyvinkin harvinaisia haittavaikutuksia. 

Vainio (2004) on esittänyt laajan katsauksen lääkeneuvonnan 
kehittymisestä suomalaisissa apteekeissa 1960-luvulta lähtien.   

”Vuosikymmenen puolivälissä, loogisena jatkona 1980- ja 1990-
lukujen vaihteessa käydylle keskustelulle apteekkien tulevaisuudesta 
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ja ”Kysy Lääkkeistä” -kampanjan aikaan saaduille kokemuksille, 
alalla pyrittiin määrittelemään apteekkien ydintehtäviä. Toiminnan 
perustaksi hyväksyttiin ammattiapteekin käsite, jossa neuvonta on 
keskeisessä asemassa (Apteekkariliitto, 1997).” ”Tukena 1990-luvun 
alusta lähtien toteutetulle laatutyölle on ollut USA:ssa kehitetty 
farmaseuttisen hoidon ideologia.”  

( Vainio, 2004) 

Lääkeneuvontaa pyrittiin kehittämään laajemmin potilaiden ohjauksen ja 
diagnostiikan suuntaan. Taustana tässä käytettiin muun muassa silloisen 
Lääkintöhallituksen tekemää väestötutkimusta, jossa kartoitettiin väestön 
odotuksia apteekkipalvelun kehittämisestä (Airaksinen, 1996). Väestö halusi 
lisää tietoa käyttämistään lääkkeistä, erityisesti niiden hoidollisista ja 
haitallisista vaikutuksista sekä yhteisvaikutuksista. Apteekkien tehtäviä 
haluttiin myös laajentaa terveydenhoidon suuntaan. 

Apteekkariliitto ja Farmasialiitto ovat tehneet merkittävää yhteistyötä 
keskenään sekä farmasian koulutus- ja täydennyskoulutusyksiköiden kanssa 
1990-luvun alusta alkaen lääkeneuvonnan saamiseksi mukaan apteekkien 
asiakaspalveluun sekä siihen tarvittavan osaamisen ja materiaalin 
kehittämiseen. Ensimmäinen laaja yhteistyöprojekti oli WHO EuroPharm 
Forumin ”Kysy lääkkeistä” – kampanja 1993 - 1996 lääkeneuvonnan 
edistämiseksi (Airaksinen, 1996; Airaksinen, Ahonen & Enlund, 1998; Vainio 
ym., 2002; Vainio, 2004; Airaksinen & Peura, 2014). Kampanjan aikana 
asiakkaille esitettiin viisi kysymystä (Airaksinen ym., 1998; Hakkarainen & 
Airaksinen, 2001): 

 
1. Miten lääkkeeni vaikuttaa? 
2. Milloin ja miten käytän lääkettäni? 
3. Kuinka kauan käytän lääkettäni? 
4. Onko lääkkeelläni yleisiä sivuvaikutuksia? 
5. Keneen otan yhteyttä ongelmatilanteissa? 
 
Tällöin pyrittiin neuvottelunomaiseen vuorovaikutukseen lääkkeiden 

käyttäjän ja farmaseuttisen henkilökunnan välillä. Hoitomyöntyvyys -
käsitteen tilalle esitettiin 1990-luvun loppupuolella hoidosta sopimisen 
periaatetta (Vainio, 2004), joka kuvastaa lääkkeen käyttäjän roolin 
vahvistumista lääkehoidossa (Hakkarainen & Airaksinen, 2001). Tähän 
aikaan sijoittuvat kokeilut tehostetun neuvonnan ja lääkehoidon seurannan 
vaikutuksista astmapotilaiden hoitotuloksiin (Närhi, 2001). Samanaikaisesti 
selvitettiin apteekkien henkilökunnan roolin kehittymistä myyjästä 
lääkkeiden käytön neuvojaksi (Itkonen, 2000; Savela, 2003).  

Systemaattisemmin hoidosta sopimisen ja vuorovaikutteisen 
lääkeneuvonnan periaatteita pyrittiin viemään käytäntöön TIPPA-projektin 
(Tarkoituksenmukainen Informaatio Potilaan Parhaaksi Apteekista, 2000 - 
2003) avulla (Airaksinen & Peura, 2014; Puumalainen, Halonen, Enlund, 
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Johnson & Airaksinen, 2005; Kansanaho, 2005). TIPPA-projektin 
jatkohankkeeseen 2004 - 2007 kuului potilaiden lääkehoidon onnistumisen 
varmistaminen yhteistyön avulla, johon apteekit osallistuivat. Tähän sisältyi 
mm. täydennyskoulutuksen kehittäminen ja lääkehoidon 
arviointikoulutuksen suunnittelu ja markkinointi sekä potilasturvallisuudesta 
tiedotus ja tutkimus (Airaksinen & Peura, 2014). Merkittävin jatkohankkeen 
toimenpiteistä on ollut lääkehoidon kokonaisarviointiin tarvittavan 
erityispätevyyskoulutuksen käynnistäminen (Leikola, 2012). Samalla on 
kehitetty moniammatillisen lääkehoidon arviointikäytäntöjä. Tämä on 
johtanut kliinisen farmasian kehittymiseen Suomessa.  

TIPPA -projektin puitteissa apteekissa työskenteleville farmaseuteille ja 
proviisoreille tuotettiin erilaisia työkaluja tukemaan lääkeneuvontaa 
(Varunki, Puumalainen, Kansanaho & Airaksinen, 2004). Tietotippa-
tietokanta luotiin apteekkilaisille suullisen lääkeneuvonnan avuksi 
reseptintoimitustilanteessa.  Lääkeneuvonnan opas: ”Kuuri loppuun” oli 
suunnattu farmasian ammattilaisille lääkeneuvontataitojen kehittämiseksi 
(Hakkarainen & Airaksinen, 2001). Apteekeissa oli kaksiosainen itsehoidon 
käsikirja henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

TIPPA-projektin jälkeen seuraava laajempi yhteistyöhanke oli nelivuotinen 
lääkitysturvallisuushanke Apila 2011 - 2015. Tavoitteena oli vahvistaa 
lääkitysturvallisuutta apteekeissa ja apteekkien roolia avohoidossa (Kuitunen, 
2014). Tätä varten on kehitetty työkaluja ja toimintamalleja edistämään 
asiakkaiden lääkitysriskien hallintaa ja tunnistamista. Samalla on kiinnitetty 
huomiota apteekkien sisäisten riskien hallintaan ja yhteistyöhön muun 
terveydenhuollon kanssa. 

Apteekin roolin ongelmallisuudesta on keskusteltu Suomessa ja 
kansainvälisesti läpi vuosikymmenten. Apteekkilaiset ovat halunneet olla 
mukana neuvomassa kuluttajille lääkkeiden käyttöä (Vainio, 2004). Tähän 
päivään mennessä apteekit ovat vakiinnuttaneet paikkansa lääketiedon 
lähteenä lääkäreiden ohella (Helldán & Helakorpi, 2014). Vaikka nykyisin 
suomalaisissa apteekeissa on sähköiset tietokannat käytettävissä, apteekit 
kuten muutkin terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat elämään saman 
epävarmuuden kanssa, joka liittyy käytettävissä olevaan näyttöön lääkkeiden 
tehosta, turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Lääkemarkkinoiden erityispiirteenä on, että lääkkeen määrääjä, käyttäjä ja 
maksaja ovat eri tahoja (Helle, 2013). Uuden lääkkeen tullessa markkinoille 
vain lääkkeen valmistajalla eli useimmiten lääketehtaalla on parhaat tiedot 
lääkkeen vaikutuksista.  Apteekkilaisilla on koulutuksensa perusteella tietoa 
lääkkeiden farmakologisista vaikutusmekanismeista.  Kuitenkin apteekin 
henkilöstö joutuu turvautumaan siihen tietoon, jota he saavat kustakin 
lääkevalmisteesta valmisteyhteenvedoissa, pakkausselosteissa ja muista 
valmisteyhteenvetoon perustuvista informaatiomateriaaleista. Lääkkeistä 
tuleva tieto on rajallista ja käytännössä vasta lääkkeiden monivuotinen käyttö 
tuo esille niiden kaikki vaikutukset. 
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2.3 Lääkeneuvontaan liittyviä tutkimuksia 

Apteekissa käynnin syynä yleensä on ratkaisun etsiminen johonkin 
terveysongelmaan (Airaksinen, 1996). Apteekin toivottiin voivan vastata 
näihin ongelmiin ja ne pyrkivät hoitamaan asiakkaiden pienempiä sairauksia 
ja vaivoja. Lääkäriin mentiin vakavimmissa sairauksissa. 

Airaksinen työryhmineen tutki 1980-luvun loppupuolella, kuinka 
apteekkien palvelu vastasi asiakkaiden odotuksia (Airaksinen, Ahonen & 
Enlund, 1995). Suomalaiset näyttivät olevan varsin tyytyväisiä apteekkilaisten 
ammatilliseen pätevyyteen ja luotettavuuteen; itsehoitolääkkeiden kohdalla 
85 % tutkituista ja muiden lääkkeiden kohdalla yli 80 % oli tyytyväisiä 
(Airaksinen, 1996). Lääkkeen toimitustilanteessa enemmistö vastaajista (86 
%) toivoi ensisijaisesti tietoa lääkkeen oikeasta käytöstä. Monet (77 %) 
ajattelivat apteekkien tekevän liiketoimintaa asiakkaiden sairaudella. 
Tyytymättömiä oltiin lähinnä odotusajan pituuteen ja yksityisyyden 
puuttumiseen neuvonnassa. Apteekin ydintehtävänä pidettiin lääkkeiden 
toimittamisen lisäksi niiden käytön opastamista. Tämä kuvastaa muutosta 
lääkkeen valmistajasta lääkkeiden käytön ohjaajaksi (Airaksinen & Peura, 
2014). 

TIPPA-projektin tunnettavuutta ja tuloksia tutkittiin 2002 farmaseuteille 
ja proviisoreille lähetetyllä kyselyllä (n = 734, vastausprosentti 51 %) (Varunki 
ym., 2004). Tavoitteena oli potilaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
parantaminen. Projektin aikana farmaseuttien ja proviisorien asenteet 
muuttuivat myönteisemmiksi lääkeneuvontaa kohtaan. Tutkimuksessa 
saatujen tulosten perusteella lääkeneuvonta ja sen kehittäminen toivat 
mielekkyyttä apteekissa työskentelyyn ja kohottivat ammattistatusta. 

Sirpa Regina (2017) on väitöskirjassaan tutkinut lääkkeellistä ja 
lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa apteekkifarmaseuttien näkökulmasta. 
Farmaseuttien käsitykset unettomuuden hoitotavoista olivat vaihtelevia. 
Regina totesi, että osa farmaseuteista oli sitä mieltä, että unettomat eivät itse 
tehneet kylliksi unettomuutensa hoitamiseksi. Oli ilmeistä, että unettomat 
hakivat helppoa ratkaisua ongelmaansa. Jotkut unilääkkeiden käyttäjistä 
suhtautuivat kevyesti lääkkeiden käyttöön. Esimerkiksi bentsodiatsepiinien 
käyttö unettomuuden hoidossa saatettiin nähdä psykososiaalisten ilmiöiden 
medikalisoitumisena. Osalla farmaseuteista ei ollut riittävästi tietoa 
unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut 2012 
lääkeinformaatiostrategian, jonka täytäntöönpanoa varten perustettiin 
lääkeinformaatioverkosto (Järvinen ym., 2013). Tämä verkosto perustuu 
tutkimustietoon ja olemassa oleviin käytäntöihin. Tämän mukaisesti pyritään 
paneutumaan erityisryhmiä koskeviin tutkimuksiin. Yksi näistä on 
ikäihmisten lääkkeiden käyttö, josta on tehty kansallinen selvitys ja 
suositukset (Fimea, 2015). Tässä Fimean kokoaman verkoston tarkoituksena 
on kehittää moniammatillisia tiimityön malleja iäkkäiden lääkehoitojen 
optimoimiseksi. 
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2.4 Lääketiedon lähteiden kehittyminen ja muuttuminen 

Vainio työryhmineen selvitti asiakkaiden näkemyksiä eri tietolähteistä 
kahtena eri ajankohtana, vuosina 1985 ja 1995 (Vainio, Airaksinen, Väisänen 
& Enlund, 2004). Heidän tutkimuksessaan 78 % vastaajista vuonna 1985 piti 
lääkäriä erittäin tärkeänä tietolähteenä. Apteekkia erittäin tärkeänä 
tietolähteenä pitävien osuus oli kasvanut 1995 mennessä 40 %:sta 71 %:iin. 
Lääkärin merkitys erittäin tärkeänä tietolähteenä oli säilynyt lähes ennallaan, 
se oli 76 %. Henna Junnilan (2015) tutkimuksessa lääkärien merkitys 
lääketiedon lähteenä 55 - 65 -vuotiaille oli laskenut tutkimusjakson 1999 ja 
2013 aikana 61 %:sta - 46 %:iin. Samalla ajanjaksolla apteekkien merkitys oli 
lisääntynyt 27 %:sta - 43 %:iin. Närhin ja Helakorven (2007) tutkimuksessa 
on todettu naisten käyttävän tietojen saamiseksi lääkkeistä erilaisia 
medioiden, kuten sanomalehtien, aikakauslehtien ilmoitusten ja kirjojen 
tietoja merkittävästi enemmän kuin miesten.  

Marika Pohjanoksa-Mäntylä (2010) on mielenterveyspotilaiden internetin 
käyttöä tutkineessa väitöskirjassaan todennut 83 % suomalaisesta väestöstä 
käyttävän internetiä lääketietolähteenään vuonna 2005. Tämä on enemmän 
kuin missään muussa Euroopan maassa. Erityisen paljon internetiä käyttivät 
henkilöt, jotka olivat saaneet mielenterveysdiagnoosin.  Sen sijaan Junnilan 
(2015) mukaan 55 - 64-vuotiaiden henkilöiden internetin käyttö lääketiedon 
lähteenä oli edelleen harvinaista, v. 1999 vain 1 %, mutta 12 % käytti internetiä 
tähän tarkoitukseen vuonna 2013. Myös Närhin tutkimuksen mukaan 
vanhimmat ikäryhmät käyttivät internetpalveluja harvemmin tiedon lähteenä 
kuin nuoret (Närhi & Helakorpi, 2007).  

Junnila (2015) tutki ikääntyvän väestön (55 - 64-vuotiaiden) lääketiedon 
lähteitä 1999-2013. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen 
Apteekkariliiton (2016) asettama työryhmä on julkaissut itselääkityksen 
Käypä hoito -suosituksen. Suositus antaa ohjeita ja selkeyttää 
itsehoitolääkkeiden käyttöä erilaisissa sairauksissa.  

Farmasian opetuksessa on kehitetty kliinistä farmasiaa, jossa farmasian 
ammattilaisten tavoitteena on lääkehoidon optimointi ja terveyden 
edistäminen. Uudet sähköiset menetelmät ovat muuttaneet lääkityksen 
arviointityökaluja ja -käytäntöjä sekä lääkehoidon toteuttamisen seurantaa 
(Airaksinen, 2013). Toisaalta lääkeinformaation määrä ei ole ratkaissut 
lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Osa potilaista jättää lääkkeensä 
käyttämättä, vain osa käyttää määrätyt lääkkeet ohjeiden mukaan (Airaksinen 
& Peura, 2014). 

 



 

23 

2.5 Lääkkeiden käytön lisääntyminen ja 
lääkitysturvallisuus 

Lääkkeiden käyttö kokonaisuudessaan on lisääntynyt viimeisen 
kahdenkymmenen viiden aikana, esimerkiksi masennuslääkkeiden käyttö on 
moninkertaistunut tänä aikana (kuvio 1). Vuonna 2015 lääkemyynnin 
kokonaisarvio Suomessa oli 2 958 milj. € (Fimea, 2016). 

 

Kuvio 1 Masennuslääkkeiden kulutus vuosina 1990-2015 (Fimea, 2016).                     
Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, lääkemyyntirekisteri.  

Suomen lääketilaston mukaan masennuslääkkeitä 2014 käytti 7,8 % väestöstä 
ja näistä SSRI-lääkkeitä (Selective Serotonin Reuptake Inhinbitor eli 
selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) käyttäneiden osuus oli 58,5 % 
(Kansaneläkelaitos, 2015). SSRI-lääkkeiden käyttö on vuosien 1990 ja 2015 
välillä merkittävästi lisääntynyt (kuvio 1). 
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Kuvio 2 Yleisempien kipulääkkeiden itsehoitovalmisteiden kulutus vuosina 1990-2015 
(Fimea, 2016). Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, 
lääkemyyntirekisteri. 

Tutkimustietoa itselääkinnän toteutumisesta ja itsehoitolääkkeiden 
käyttöön liittyvistä ongelmista on niukasti. Tutkimuksessa näistä ongelmista 
on todettu, että lääkkeitä käytetään pakkausselosteen ohjeista poiketen eikä 
noudateta määrättyä annostusta (Helisalmi, Tanskanen, Jyrkkä, & Vainio, 
2017). Itsehoitolääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia olivat 
käyttötarkoitukseen liittyvät epäselvyydet (39 % raportoiduista tapauksista), 
ylikäyttö (27 %) ja ongelmat lääkkeen ottamisessa (18 %). Liikakäyttöä esiintyi 
varsinkin nenän tukkoisuutta lievittävissä paikallisvalmisteissa (43 %). 
Särkylääkkeistä ibuprofeiinin kulutus on noussut vuosina 1990 - 2015 
nelinkertaiseksi, sen sijaan asetyylisalisyylihapon kulutus on laskenut noin 
viidennekseen (Fimea, 2016).  

Lääkkeiden käytön lisääntyessä huoli lääkitysturvallisuudesta on 
lisääntynyt. Anna-Kaisa Erosen (2016) pro gradu- tutkielman aineisto koostui 
205 tapauksesta, joissa lääkityspoikkeama oli aiheuttanut korvattavan 
potilasvahingon vuosina 2013 - 2014. Yleisin lääkityspoikkeama oli 
lääkitsemättä jättäminen (33 %) ja enemmistö näistä tapahtui hoitoprosessin 
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alkuvaiheessa hoidosta ja lääkkeistä päätettäessä. Väärä annostus (18 %) ja 
puutteellinen lääkehoidon seuranta (11 %) olivat seuraavaksi yleisimpiä syitä. 

Monilääkitykseen kiinnitettiin huomiota jo 1990-luvulla. Tällöin 
Kansaneläkelaitoksen tilastojen perusteella todettiin 65 vuotta täyttäneiden 
osuuden olleen 15 % väestöstä, mutta 40 % lääkekustannuksista (Klaukka & 
Rajaniemi, 1996). Usean lääkkeen samanaikainen käyttö on lisääntynyt. 
Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja 
verenkiertosairaudet sekä diabetes olivat usein yhteydessä monilääkitykseen 
(Hartikainen, 2002).  

Viisi prosenttia väestöstä aiheutti puolet avohoidon lääkekustannuksista 
vuonna 2009 Saastamoisen ja Verhon tutkimuksen mukaan (2013). Heidän 
toisen tutkimuksensa mukaan monilääkitystä saaneilla käyttäjillä oli runsaasti 
käytössään epätarkoituksenmukaisia lääkkeitä (Saastamoinen & Verho, 
2015). Monilääkitykseen näyttää liittyvän runsaasti muita terveydenhuollon 
kustannuksia, kuten lukuisia avohoidon käyntejä sekä sairaalahoitoja. 
Korkeat lääkekustannukset ja monilääkitys näyttäisivät siten keskittyvän 
samoille potilasryhmille. Vanhemmilla henkilöillä on usein käytössään yli 
kymmenen erilaista lääkettä. Tämä on kasvava ongelma, kun suomalaiset ovat 
ikääntymässä. Vuonna 2030 on laskettu olevan 1,4 miljoonaa yli 65-vuotiasta 
(von Bonsdorff-Nikander & Salminen, 2013).  

Iäkkäämmät ovat herkimpiä lääkkeiden haittavaikutuksille (Jyrkkä, 2011). 
Jouni Ahonen (2013) väitöskirjassaan esitti, että vältettävien lääkkeiden 
käyttö ja yhteisvaikutukset ovat yhteydessä lääkkeiden ja sairauksien määrään 
iäkkäillä (>75-vuotiaat). Heillä oli käytössään useita samansuuntaisesti 
vaikuttavia lääkkeitä ja lääkkeitä, joilla on sama vaikutusmekanismi. Ne, joilla 
oli huonoin liikuntakyky, käyttivät enemmän iäkkäille sopimattomia lääkkeitä 
ja heillä esiintyi useammin yhteisvaikutuksia kuin muilla saman ikäisillä. 

Cullinan työryhmineen on tehnyt metasynteesin vanhuksille 
sopimattomista lääkemääräyksistä (Cullinan, O’Mahoney, Fleming & Byrne, 
2014). Tämä on yleismaailmallinen terveysongelma väestön ikääntyessä. 
Tutkittaessa syitä epäsopivien lääkkeiden määräämiseen vanhuspotilaille, tuli 
esiin lääkäreiden tarve miellyttää potilasta ja tunne, että heidän tulisi 
kirjoittaa lääkemääräys. Heillä oli ristiriita oman lääkemääräyskokemuksensa 
ja kirjoitussuositustensa välillä. Lääkärit usein pelkäsivät muuttaa toisen 
lääkärin kirjoittamaa lääkemääräystä, silloinkin kun lääke ei vaikuttanut 
potilaalle sopivalta (Cullinan, O’Mahoney, Sullivan & Byrne, 2016). Lääkärit 
ovat tietoisia, että tämä on merkittävä ongelma, mutta kiireinen työtahti, ajan 
puute ja spesifisen geriatrisen farmakoterapian tiedon niukkuus haittasivat 
optimaalisten lääkemääräyksien kirjoittamista ikääntyneille potilaille.  

Iäkkäiden henkilöiden lääkkeiden käytöstä ollaan huolissaan myös 
suomalaisessa terveydenhuollossa (Fimea, 2015). Fimean raportissa 
”Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä – 
kansallinen selvitys ja suositukset” pohditaan myös, onko lääkärillä aikaa 
tarkistaa erilaisten lääkkeiden riskimahdollisuudet ja huomioida lääkkeiden 
haitta- ja yhteisvaikutuksia riittävän tarkasti. 
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Maarit Dimitrow (2016) on tutkinut väitöskirjassaan ikääntyneiden 
lääkkeiden käyttöön liittyviä riskitekijöitä vanhusten kotihoidossa. 
Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin lähi- ja perushoitajille sopivaa mittaria, 
jolla he voisivat tunnistaa lääkehoitoon liittyviä riskejä.  Lähihoitajien tekemiä 
lääkitysarviointien luotettavuutta tutkittiin vertaamalla geriatrin ja 
lähihoitajien tekemiä riskien arviointeja. Lääkehoidon riskejä ennustaviksi 
tekijöiksi tulivat lääkehoidon haittoihin viittaavat oireet, useamman kuin 
yhden lääkärin osallistuminen potilaan hoitoon, riskiryhmään kuuluvien 
lääkkeiden käyttö ja lääkehoitoon sitoutumisen ongelmat. 

Saija Leikola (2012) on väitöskirjassaan tutkinut haitallista lääkkeiden 
käyttöä iäkkäillä Kelan lääkekorvaustiedostojen pohjalta. Kelan 
valtakunnallisten rekisteritietojen mukaan arviolta noin 15 % yli 65 vuotta 
täyttäneistä avohoidossa olevista potilaista käytti vähintään yhtä haitallista 
lääkettä. Moniammatillisen tiimin kokonaisarvion mukaan esitettiin 
muutosehdotuksia, joista yleisin oli unilääkkeen lopettaminen. 

Juha Puustinen on tutkinut bentsodiatsepiinien ja muiden niiden tavoin 
vaikuttavien lääkkeiden pitkäaikaiskäyttöä ja tämän vaikutusta kognitiivisiin 
kykyihin yli 65 vuotta täyttäneillä sekä sairaalahoidossa että avohoidossa 
(2014). Kyseisten lääkkeiden käytön todettiin olevan yhteydessä 
alentuneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn. Seurantatutkimuksessa 
havaittiin näiden lääkkeiden käytön ennustavan heikentyvää toimintakykyä. 

Kuopiolaisessa vanhainkodissa tehdyssä tutkimuksessa ei havaittu 
kognitiivisten toimintojen alenemista, siellä kannettiin huolta sedatiivisten 
lääkkeiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuvista haittavaikutuksista 
(Desplenter, Lavikainen, Hartikainen, Sulkava & Bell (2011). Useassa 
kansainvälisessä tutkimuksessa on ilmaistu huoli vanhusten pitkäaikaisesta 
lääkkeiden, erityisesti psyykeen vaikuttavien lääkkeiden käytöstä (Dickinson 
ym., 2010; Cullinan ym., 2014). 

Farmaseuttiseen koulutukseen on tullut lääkehoidon arviointi ja 
lääkehoidon kokonaisarviointi, jossa tarkistetaan yksittäisen potilaan lääkitys 
(Leikola, 2012; Dimitrow ym., 2014; Dimitrow, 2016). Kokonaisarvioinnissa 
kiinnitetään huomiota annostukseen, lääkityksen mahdollisiin 
päällekkäisyyksiin ja yhteensopimattomuuksiin. Lääkehoidon 
kokonaisarvioinnissa suositellaan käytettäväksi moniammatillista tiimiä, 
jossa lääkärin, hoitajan, farmaseutin tai proviisorin ammattitaito on 
käytettävissä yhteistyössä potilaan kanssa (Ahonen, 2011).  

”Moniammatillisuuden näkökulmasta lääkkeiden järkevän käytön 
toteutumisessa on ongelmia kaikilla tasoilla: …iäkkäiden lääkehoidon 
ongelmat johtuvat pitkälle siitä, että hoito ei ole riittävän 
kokonaisvaltaista. Hoitovastuut ovat pirstaloituneet, eikä kukaan 
vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta. Tilannetta heikentää 
potilastietojen puutteellinen kulku”. 

(Fimea, 2015) 
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      Farmaseuttinen asiantuntijuus halutaan tuoda kiinteäksi osaksi lääkkeen 
määräämistä ja seurantaa (Mäntylä, 2014).  Kartoitetaan potilaan 
lääkemääräykset, hänen käyttämät resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä näiden 
interaktiot. Selvitetään potilaan hoitomyöntyvyys ja kyky sitoutua hoitoon 
(Fimea, 2015; THL, 2016). On toivottu, että apteekkeja voitaisiin sitouttaa 
enemmän pitkäaikaissairauksien seurantaan, mutta tämä ajatus ei ole 
herättänyt apteekeissa myönteistä vastakaikua (Koski, 2015). 

Ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi on säädetty laki:  

”Lain tavoitteena on … edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista 
puuttumalla … riskitekijöihin sekä turvata ikääntyneiden 
palvelutarpeen arviointiin pääsy ja riittävät palvelut”. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. 
980/2012. 

Lääkeinformaatiostrategian tavoitteena on kehittää terveydenhuollon 
henkilöstön lääkeneuvontakoulutusta moniammatillisemmaksi, 
potilaskeskeisemmäksi ja omahoitoa paremmin tukevaksi (Koivu ym., 2017). 
Tutkimus toteutettiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 
koordinoiman lääkeinformaatioverkoston koulutusryhmän jäsenille. 
Nykyisen lääkeneuvontakoulutuksen havaittiin olevan epäyhtenäistä ja 
vaihtelevaa. Tavoitteena olisi osaamisen koordinointi ja oppimateriaalin 
kehittäminen. Kun tulevaisuudessa omahoito lisääntyy, terveydenhuollon 
ammattilaisten työnkuvat muuttuvat, farmaseuttista osaamista voitaisiin 
hyödyntää nykyistä paremmin. 
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3 Lääkkeiden käyttöön liittyviä psykologisia 
tekijöitä 

3.1 Hoitomyönteisyys ja hoitoon sitoutuminen 

Perinteisessä farmaseuttisessa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, 
miten lääke käyttäytyy sen jälkeen, kun se on nautittu tai muulla tavoin 
saatettu elimistöön. Sen sijaan on tutkittu vähemmän niitä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat siihen, mistä syystä lääke on joko joutunut tai jäänyt joutumatta 
elimistöön. Kuitenkin tutkittaessa sitä, miksi lääkehoito ei ole vaikuttanut 
toivotulla tavalla, yhtenä tärkeimmistä syistä on ollut lääkehoidon 
laiminlyönti tai virheellinen lääkkeiden käyttö. On arvioitu, että vain noin 
puolet pitkäaikaista lääkitystä käyttävistä sitoutuu hoitoonsa (WHO, 2003). 
Kun näistä tapauksista lasketaan pois ne, joiden yhteydessä on ollut kyse 
hoito-ohjeen väärinymmärtämisestä, jäljelle jäävät tapaukset, joissa lääkkeen 
käyttäjä tietää, miten lääkettä tulisi käyttää, mutta ei noudata saatuja ohjeita. 
Sairauksien ehkäisyyn tarkoitetut lääkkeet jäävät käyttämättä tai lääkkeitä 
otetaan omatoimisesti uusiokäyttöön (Pitkälä & Savikko, 2007). 

Tällaisissa tapauksissa tulee esille lääkkeiden käyttöön liittyvät 
psykologiset ja usein piilotajuiset tekijät. Apteekkilaiset ovat aitiopaikalla 
seuraamassa lääkkeiden toimittamisen yhteydessä niiden käyttöä. Saatetaan 
nähdä tilanteita, joissa lääkkeitä käytetään ohjeista poikkeavalla tavalla. 
Lääkkeitä voidaan käyttää liian vähän tai liikaa tai jättää käyttämättä 
(Karjalainen & Hakkarainen, 2013 ; Jokela, 2002).  

Apteekkiin palautettuja lääkkeitä ovat tutkineet mm. Kirsti Vainio (1982) 
ja Sari Jokela (2002). Vainion tutkimuksen mukaan suurimman syyt 
lääkkeiden käyttämättömyyteen olivat oireiden poistuminen tai 
sivuvaikutukset. Palautetuissa lääkkeissä oli eniten psyykenlääkkeitä, 
aineenvaihduntasairauksien lääkkeitä ja sydänlääkkeitä. Palautetuissa 
pakkauksissa jäljellä oleva lääkkeen määrä oli keskimäärin 60 % pakkauksen 
sisällöstä. Jokelan tutkimuksen mukaan palautetuista lääkkeistä oli 2/3             
reseptilääkkeitä ja 1/3 itsehoitolääkkeitä. Palautusten syyksi usein ilmoitettiin 
lääkkeen vanheneminen. Lääkityksen käyttämättömyyden syyksi ilmoitettiin 
yleensä muutokset lääkityksessä, asenteet ja pelot lääkettä kohtaan.  
Suomessa palautettiin vuonna 2002 apteekkeihin 1,6 milj. lääkepakkausta. 
Niiden palauttajina oli 220 000 henkilöä. 

Tuoreimmat tutkimukset lääkkeiden kertymisestä koteihin ovat vuosilta 
2009 ja 2012 (Yliopiston Apteekki, 2009; Syrjälä, 2012). Sini Syrjälän 
tutkimuksen mukaan 65 % vastaajista palautti vanhentuneet lääkkeet 
apteekkiin. Osa hävitti lääkkeet sekajätteen mukana ja osa kaatoi viemäriin. 
Yliopiston Apteekin tutkimuksessa useimmat vastaajat ilmoittivat, ettei 
kotona ollut vanhentuneita lääkkeitä. 
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Hoitoon sitoutumattomuudella aiheutetaan ongelmia sekä taloudellisia 
kustannuksia. Osa potilaista jättää tarkoituksella lääkkeet ottamatta tai 
unohtaa niiden käytön. Jos tauti on oireeton, potilas ei koe lääkettä 
tarpeelliseksi (Aarnio & Martikainen, 2016).  Apteekkien on vaikea puuttua 
havaittuihin epäkohtiin.  Tätä aihetta on tutkittu erilaisissa hoitomyöntyvyys- 
ja hoitoon sitoutumistutkimuksissa (Närhi, 2001; Ho, Bryson & Rumsfeld, 
2009).  

Joskus käytettävät lääkkeet riittävät laskettua huomattavasti kauemmin. 
Tällaista esiintyy esimerkiksi astma- verenpaine- ja sydänlääkkeiden sekä 
useiden muiden pitkäaikaista käyttöä vaativien lääkkeiden kohdalla (WHO, 
2003). Kehittyneissä maissa vain noin 50 % pitkäaikaisia sairauksia 
sairastavista potilaista sitoutuu hoitoon, kehitysmaissa hoidon laiminlyönti on 
vielä yleisempää. Omaan hoitoon sitoutumisessa on tarpeen potilaan läheisten 
tuki ja sen lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten tuki ja yhteistyö. 
Tutkimusten mukaan vain kolmasosa lääkehoidosta toteutuu lääkkeen 
määrääjän toivomalla tavalla, kolmasosa jossain määrin toivotusti ja 
kolmasosa epäonnistuu täysin tai lääke jää ottamatta (Airaksinen & Peura, 
2014). 

Omaa hyvinvointia voidaan usein edistää elämäntapamuutoksilla. Vuonna 
1978 alkaneen suomalaisen työikäisen väestön terveyskäyttäytymisen 
tutkimuksen perusteella on pyritty ohjaamaan kansalaisia huolehtimaan 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan (Helldán & Helakorpi, 2014). Valistuksesta 
huolimatta omaan terveyteen vaikuttavaan ylipainoon ja 
alkoholinkäyttötottumuksiin ei ole kaikkien kohdalla voitu vaikuttaa. 
Tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla. Ravintotottumukset ovat muuttunet 
terveellisempään suuntaan. Liikunnan tärkeys on tiedostettu ja vapaa-ajan 
liikunta on lisääntynyt.  

Oman hoidon tukeminen edistää potilaan vastuunottamista omasta 
terveydestään (Pitkälä & Savikko, 2007 ; Routasalo, Airaksinen, Mäntyranta 
& Pitkälä, 2009; Parkkamäki, 2013). Hoitohenkilökunnan on tarkoitus tukea 
potilaan autonomiaa ja motivaatiota (WHO, 2003). Potilaan omahoito 
edellyttää halua ottaa itse vastuu hoidostaan, tämä on koettu tärkeäksi 
esimerkiksi diabeteksen hoidossa (Parkkamäki, 2013).  

Lääkkeiden käyttämättömyyttä kuvaa Meri Kekäle (2016) väitöskirjassaan 
aikuisilla esiintyvän verisyövän, kroonisen myelooisen leukemian, hoidon 
yhteydessä. Hän haastatteli 86 potilasta ja 13 lääkäriä. Siinä tutkittiin 
potilaiden hoitoon sitoutumista ja hoitavan lääkärin arviota siitä. Potilaista 
alle neljännes oli erinomaisesti, hieman yli puolet keskinkertaisesti ja 
viidennes heikosti hoitoon sitoutuneita. Lääkäreiden arvioiden mukaan lähes 
kaikki potilaat sitoutuivat erinomaisesti hoitoon ja lääkehoito oli 
ongelmatonta. Potilaista 80 % ilmoitti lääkityksen aiheuttavan 
haittavaikutuksia, kuten lihaskipua ja kramppeja. Turvotusta käsissä ja 
jaloissa tunsi 69 % potilaista. Puolet potilaista tunsi väsymystä. Enemmistö 
potilaista tunsi lääkityksen alentavan heidän elämänlaatuaan. Keskeisin syy 
lääkkeenoton laiminlyöntiin oli tahaton unohtaminen.  
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Kekäleen tutkimukseen liittyi koulutus- ja tukiohjelma, jolla pyrittiin 
parantamaan potilaiden lääkehoitoon sitoutumista. Tutkimuksen mukaan 
ilman jatkuvaa hoidon tukea sitoutuminen heikkenee. Varsin yksinkertaisilla 
toimenpiteillä voitiin parantaa hoitoon sitoutumista ja parantaa hoidon 
vaikuttavuutta. Potilaat pitivät tiedonsaantia diagnoosivaiheessa 
puutteellisena. He tunsivat jääneensä vaille psykologista tukea. 

Useissa tutkimuksia asiaa on tarkasteltu luonnontieteellisestä 
näkökulmasta. Asiaa voidaan tarkastella myös lääkäri-potilassuhteen 
kannalta (Tähkä, 1984b). Avohoidossa potilas päättää useimmiten itse, 
käyttääkö hän lääkkeitä lääkärin määräämällä tavalla. Hoitomyöntyvyyttä ja 
hoitoon sitoutumista tulee tarkastella siitä näkökulmasta, mikä on 
sairastamisen merkitys yksilön kannalta.  

Psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa on tutkittu sairauden tuottamaa 
hyötyä ja pakoa sairauteen. Freud (1925) havaitsi ilmiön tutkiessaan 
sotaneurooseja. Hän on jakanut sairauden tuottaman primaarihyödyn 
kahteen komponenttiin, sisäiseen ja ulkoiseen (1916-17). Pako sairauteen voi 
helpottaa ulospääsyä konfliktista tai yhteiskunnallisista vaatimuksista. 
Ahdistus voi korvautua somaattisella oireella ja sekundaarihyötynä voi olla 
sairausloman tai muun myötätunnon saaminen. Sairausregressio eli 
sairauden aiheuttama taantuma korostaa ihmisen tiedostamatonta toivetta 
tulla sairastuttuaan hoivatuksi ja hoidetuksi. 

Lääkkeiden käytön piilotajuinen malli perustuu vauvan 
imetystilanteeseen. Rintaruokintaa pidetään mielihyväkokemuksen 
prototyyppinä (Bembich, 2011). Tätä pidetään luonnollisena kivun 
lievityksenä vastasyntyneelle, koska se on tapahtuma, jossa äiti ja vauva ovat 
ihokosketuksessa toisiinsa ja kokevat vastavuoroista monipuolista 
aistivirikettä vauvan tullessa kylläiseksi. Lääkkeeltä saatetaan toivoa samaa 
vaikutusta kuin äidiltä tämän poistaessa nälän aiheuttaman pahanolon 
tunteen imettäessään vauvaa. Vauvan kohdalla tämä tapahtuma toistuu 
lukemattomia kertoja ja tästä jää pysyvä muisto piilotajuntaan. 

Mielen sisäiset piilotajuiset pyrkimykset saattavat estää vastuun ottamisen 
omasta hoidosta. Sisäiset esteet voivat vaikeuttaa vastuun ottamista 
lääkkeiden käytöstä ja omasta terveydestä (Katz, 1963). Tiedon lisäämisellä ei 
ole aina toivottua vaikutusta. Erilaiset tiedostamattomat pyrkimykset voivat 
vaikuttaa toimintaan, jolloin toimitaan mielihyväperiaatteen eikä 
todellisuusperiaatteen mukaan.  

Osa potilaista unohtaa ottaa lääkkeitään, jotkut jättävät tietoisesti 
lääkkeensä käyttämättä (Kekäle, 2016) tai jotkut ottavat lääkkeitä 
uusiokäyttöön (Pitkälä & Savikko, 2007). Jos sairaus on oireeton, lääkettä ei 
koeta tarpeelliseksi (Aarnio & Martikainen, 2016). Aihetta on selvitelty 
hoitomyöntyvyystutkimuksissa (Närhi, 2001; Ho ym., 2009). Tästä 
esimerkkinä ovat infarktipotilaat, joista enemmistö tiesi sairastavansa 
sepelvaltimotautia ennen sydänkohtaustaan, mutta noin puolet 
hoitosuosituksen saaneista potilaista ei ottanut ohjeita vakavasti (Vasantola, 
2015). Monen potilaan halu hoitaa sydäntautiaan oli heikko.  
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3.2 Lääkkeet, terapiat – intressiristiriita 

Sigmund Freudin kokaiinitutkimukset vuosina 1884-1871 olivat ensimmäisiä 
nykyaikaisia psykofarmakologisia tutkimuksia (Bernfeld, 1953). Hän tutki 
kokaiinia ja kirjoitti siitä kirjan ”Über Coca” (Freud, 1884-1887).  Kokaiinia 
pidettiin siihen aikaan ihmelääkkeenä ja siihen kohdistui suuria odotuksia. 
Freud esitelmöi 1885 Wienin Psykiatriyhdistyksessä ja korosti kokaiinin 
merkitystä psykiatrialle ja sen käyttöä piristeenä heikkous- ja 
masennustiloihin sekä morfiinista vieroitukseen (Hirschmüller, 1996).  Aluksi 
otaksuttiin, ettei kokaiini aiheuta riippuvuutta.  

Freud yritti hoitaa kokaiinilla ystävänsä professori Ernst Fleischl von 
Marxowin morfiiniaddiktiota (Hirschmüller, 1996). Morfiiniriippuvuus 
muuttui kokaiiniriippuvuudeksi (Gay, 1990). Vuonna 1885 Fleischl-Marxow 
käytti kokaiinia injektiona yhden gramman päivittäin, mikä johti toksiseen 
psykoosiin (Schusdek, 1965). Kun Freud oli viettänyt yön hallusinoivan 
Fleischl-Marxow´in seurassa, Freudin on täytynyt pohtia tämän 
käyttäytymisen psykologista merkitystä (Masson, 1977). Fleischl-Marxov 
kuoli myöhemmin kokaiinin yliannostukseen (Loose, 2002).  

Massonin (1977) mukaan Freudin kokaiinitutkimuksia voidaan pitää 
historiallisesti merkittävänä tekijänä psykoanalyysin syntyyn. Freud oli 
kiinnostunut kokaiinista psykoaktiivisena yhdisteenä. Hän oli etsinyt 
maagista lääkettä mielen toimintaan (Linn, 2002). Pettymys kokaiinin 
vaikutuksiin sai hänet etsimään psykologisia ratkaisuja potilaittensa 
ongelmiin.  

Laaja psykofarmakoiden käyttö tuo suuremman tarpeen ymmärtää 
neurofysiologisia ja psykodynaamisia vaikutuksia käytettäessä niitä yhtä aikaa 
(Rubin, 2001). Näyttää epätodennäköiseltä, että psykoterapia tai 
psykofarmakat voisivat korvata toisiaan. Lääkehoidon tavoite on nopea kivun 
ja oireiden poistaminen, kun taas esimerkiksi psykoanalyysin tavoite on 
pysähtyneen ja vääristyneen kehityksen uudelleen käynnistäminen (Tähkä 
1996). Lääketeollisuuden kanta on, että psyykenlääkkeet ovat turvallisia, 
tehokkaita ja halpoja sekä nopeasti vaikuttavia.  

Psyykenlääkkeiden käyttäminen on laajentanut myös sitä joukkoa, joka voi 
aloittaa psykoterapeuttisen hoidon (Gottlieb, 2006). Tätä kuvaa havainnollisti 
Roosen ja Sternin tutkimus (1995) Columbian yliopiston psykoanalyyttisen 
hoidon ja tutkimuksen keskuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että lääkityksen 
käyttö teki terapeuttisen hoidon mahdolliseksi potilaille, joille se ei olisi ollut 
muuten mahdollista. Tietyissä tapauksissa sopiva lääkityksen käyttö helpottaa 
terapiaa stabiloimalla potilaan mieltä riittävästi, jotta tämä voi työskennellä 
terapeuttisesti (Click & Roose, 2006). 

Lääkemääräyksen kirjoittaminen terapiatilanteessa merkitsee siirtymistä 
psyykkisestä hoidosta somaattiseen hoitoon (Click & Roose, 2006). Lääkitys 
tunkeutuu potilaan ruumiiseen ja terapeutti voi menettää selkeän rajan 
fantasian ja fysikaalisen realiteetin välillä. Lisäksi lääkityksellä on vaikutusta 
mieleen, nukkumiseen, ruokahaluun sekä fysiologisia vaikutuksia 
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sukupuolisiin toimintoihin, ruuansulatuskanavaan, metaboliaan ja painoon. 
Terapeutti voi tulla kuuroksi potilaan kokemuksille.  

Olesker (2006) kuvaa miten potilas tunsi itsensä psyykenlääkkeen avulla 
vähemmän haavoittuvaksi. Lääkitys auttoi potilasta sietämään paremmin 
tunteitaan. Vielä ei ole yhdistävää teoriaa psykoanalyysin ja 
psykofarmakologian välillä, näin ollen pitäisi välttää ennenaikaisia päätelmiä. 
Täytyy ponnistella erilaisten käsitemaailmojen kanssa psykodynaamisen ja 
lääketieteellisen käsitemaailman välillä. Tällä hetkellä ei ole yhteistä kieltä 
mentaalisen toiminnan biologisista perusteista, on vain joitakin fragmentteja. 
Tarvittaisiin metatieteellinen taso psykodynaamisesta psykofarmakologiasta. 

Gottliebin (2002) mukaan SSRI-lääkityksen psyykkistä 
vaikutusmekanismia ei täysin tunneta. Näitä lääkkeitä on käytetty 
masennuksen, pakkoneuroottisten oireiden ja sosiaalisen ahdistuneisuuden 
hoidossa. Psykodynaamisen teorian mukaan esimerkiksi pakkoneuroottiset 
oireet ymmärretään mielen pyrkimyksenä käsitellä voimakkaita aggressioita 
ja näihin on käytetty sekä SSRI-lääkkeitä että vanhempia masennuslääkkeitä 
(Wolpert, 2004). Kaasuhanan pakonomaisen tarkistuksen tarkoitus on estää 
räjähdys. Freud  (1909) kertoo tunnetussa esimerkissään Rottamiehestä, 
kuinka tämä poisti kiviä tieltä, jotta hänen ystävättärensä vaunut eivät 
rikkoontuisi. Lääkkeen oireita lievittävän vaikutuksen oletetaan perustuvan 
aggressioiden muuntumiseen.  

Wright (2006) kuvaa lääkityksen avulla masennuksesta toipumista ja 
mielenkiinnon heräämistä, sitoutumiskykyä, mielihyvää sekä kasvavaa 
vapautta havaita asioita aiemmasta fiksoituneesta tavasta poikkeavasti. 
Toipumassa olevat kykenivät välittämään toisista ja suhtautumaan 
empaattisesti itseen ja muihin. He sanoivat: ”Lopulta tunnistan autenttisen, 
todellisen itseni! Mutta tämä on kummallista, koska en ole koskaan tuntenut 
tällaista aikaisemmin!” Winnicott (1960a) on kuvannut käsitteitä “väärä itse” 
(False self) ja ”todellinen itse” (True self). Kuvaus ei anna tarkkaa selkoa siitä, 
vastaako edellä potilaan kuvaama todellinen itse Winnicottin kuvaamaa 
todellista itseä, vai kemiallisesti aikaansaatua tilaa, jota lääkkeiden käyttäjä 
pitää uutena ”todellisena” itsenään. 

Gabbardin ja Bartlettin (1998) mukaan nykyään ei ole kyse siitä, että onko 
lääkityksen ja psykoterapeuttisen työskentelyn yhdistäminen hyödyllistä, 
vaan kysymys täytyy muotoilla siten, että miten ja milloin yhdistäminen on 
hyödyllistä.  

Tutter´in (2006) mukaan lääkkeillä voi olla terapiassa monta merkitystä. 
Se voi toimia vastarintana, voi saada merkityksiä, jotka ovat yhteydessä 
ruokaan, ravitsemukseen ja muihin oraalisiin tarpeisiin. Paranoidisessa 
viitekehyksessä se voi merkitä myrkkyä. Supot, vagitoriat ja injektiot voivat 
assosioitua ruumiiseen tunkeutumiseen. Tämän vuoksi lääkkeiden käyttö 
terapiassa ei ole yksinkertaista. Lääkkeitä käytettäessä saatetaan ohittaa 
psyykkiset tekijät, jotka olivat syynä terapiaan hakeutumiseen, jolloin 
todellinen syy hoitoon hakeutumiseen jää huomiotta. 



 

33 

Suomen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät 
Konsensuskokouksen 16.-18.10.2006, jossa määriteltiin psykoterapian 
konsensuslausuma (Duodecim & Suomen Akatemia, 2006). Psykoterapia 
määriteltiin tavoitteelliseksi, mielenterveyden ongelmien tai häiriön 
poistamiseen tai lieventämiseen tähtääväksi ammatilliseksi toiminnaksi  
(Duodecim & Suomen Akatemia, 2006). Sen tavoitteena on tukea psyykkistä 
kasvua ja kehitystä ja lisätä henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (1999 – 2005) toteutettiin OKU-
projekti (Opiskelukyky ja kuntoutus, Pylkkänen & Repo, 2006). Tässä 
verrattiin yksilöterapiaa saaneita, lääkkeitä käyttäneitä ja käyttämättömiä 
ryhmiä. Työkykypisteet kohosivat lääkkeettömässä ryhmässä 31 % ja 
lääkeryhmässä 22 %. Masennuksen vakavuuspisteet alenivat lääkkeettömässä 
ryhmässä terapian aikana keskimäärin 65 % ja lääkeryhmässä 46 %. Terapian 
myönteiset vaikutukset olivat suuremmat lääkkeitä käyttämättömässä 
ryhmässä kuin lääkehoitoa saaneissa.  

Psyykkisten tekijöiden merkityksestä sairastumiseen on hyvänä 
esimerkkinä tutkimus, jossa kohteena oli 6400 julkisen sektorin työntekijää 
Lontoosta (Kivimäki ym., 2005).  Siinä todettiin työpaikalla tapahtuvan 
oikeudenmukaisen johtamisen vähentäneen 29 % vaaraa sairastua 
sydäntautiin. Samankaltaisia tuloksia saatiin suomalaisessa tutkimuksessa, 
joka kohdistui yli 24 000 julkisen sektorin työntekijään vuosina 2000-02 ja 
2004 (Lallukka ym., 2017). Johtamisen oikeudenmukaisuus vähensi 
työntekijöiden unettomuutta, kun taas epäoikeudenmukaisuus oli yhteydessä 
unettomuuden lisääntymiseen.  

Tiedemaailma on täynnä erilaisia ristiriitaisia tutkimustuloksia. Yksi 
tunnetuimpia niistä psykoterapian alalta on Eysenck´in (1952) tutkimus 
psykoterapian tehottomuudesta neuroottisten oireiden hoidossa.  Tämän 
tutkimuksen tulokset vaikuttivat pitkään virheelliseen käsitykseen 
psykoterapioista.  Uudemmissa tutkimuksissa psykoterapia on todettu 
tehokkaaksi hoitomuodoksi (Knekt, Lindfors & Laaksonen, 2010; Leuzinger-
Bohleber, Stuhrast, Rüger & Beutel, 2003).  

Persoonallisuuden toiminnan ongelmat ilmenevät vuorovaikutuksessa ja 
minäkuvassa. Tämä saattaa aiheuttaa psyykkisiä häiriöitä, lisätä oireilua ja 
alentaa työkykyä (Lindfors, 2014). Helsingin Psykoterapiatutkimuksen 
mukaan psyykkisillä tekijöillä on merkittävä vaikutus työkykyyn (Knekt ym., 
2010). Alentunutta työkykyä voidaan parantaa psykoterapian avulla. Hyvä 
yhteistyösuhde terapeutin ja potilaan välillä on todettu hyvää hoitotulosta 
ennustavaksi tekijäksi (Heinonen, 2014).  

Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden 
häiriöitä, jotka aiheuttavat sekä kustannuksia että subjektiivista kärsimystä 
(Knekt ym., 2010). Näitä häiriöitä on hoidettu perinteisesti lääkkeillä ja 
erilaisilla psykoterapioilla. Kansainvälisesti arvostetussa Helsingin 
Psykoterapiatutkimuksessa on todettu, että viiden vuoden seurannan jälkeen 
päättynyt psykoanalyysi on keskimäärin vaikuttavampi kuin lyhyt tai pitkä 
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psykoterapia. Kun muun hoidon vaikutus eliminoitiin, psykoanalyysi ennusti 
selvästi suurempaa oireiden vähenemistä kuin mikään muu terapioista.  

Leuzinger-Bohleber´in ryhmän psykoterapiatutkimuksessa (n=401) 
vuosina 1990 - 1993 havaittiin 70-80 % tutkittavista potilaista saavuttaneen 
merkittäviä psyykkisiä muutoksia pitkän psykodynaamisen hoidon aikana 
(Leuzinger-Bohleber ym., 2003). Tämä oli nähtävissä sekä ulkopuolisten 
arvioijien että potilaiden oman arvion mukaan. Heidän sairauslomiensa tarve 
väheni huomattavasti seitsemän vuoden seuranta-aikana hoidon päättymisen 
jälkeen ja oli noin kolmannes alkutilanteeseen verrattuna. Verrattuna muun 
väestön keskiarvoihin, sairastavuus oli huomattavasti vähentynyt hoitoa 
saaneessa ryhmässä. Muussa väestössä sairaslomien tarve oli lisääntynyt 
neljänneksellä. 

Psykoterapeuttisissa keskusteluissa ongelmalliset asiat tulevat sisäisen 
informaation prosessoinnin kohteeksi. Vastaavan kaltaisia tuloksia on saatu 
myös suomalaisissa tutkimuksissa. Terapialla voidaan saada aikaan erilaisten 
psyykkisten oireiden lievenemistä ja jopa persoonallisuuden rakenteiden 
muutoksia (Lindfors, 2014; Knekt ym., 2010).  

Kaikki eivät ole halukkaita tekemään vuosia kestävää intensiivistä 
psykoterapeuttista työtä. Tähän vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja 
taloudelliset tekijät. Halutaan välittömiä tuloksia minimaalisilla 
ponnistuksilla – pikaruokaa ja pikaterapiaa (Normand & Bluestone, 1986). 
Lääkkeet edustavat näiden toiveiden täyttymystä. Osa lääkärikunnasta pyrkii 
toteuttamaan nämä toiveet ja lääketeollisuus tukee näitä pyrkimyksiä. Tällöin 
psykoterapeuttiset menetelmät voidaan nähdä kilpailevina ja lääkehoidolle 
vastakkaisina hoitomuotoina, mutta joissakin tapauksissa nämä voivat olla 
toinen toistaan tukevia hoitomuotoja. 

3.3 Persoonallisuus ja lääkkeiden käyttö 

Forrest (2004) on kuvaillut miten erityyppiset persoonallisuudet suhtautuvat 
lääkkeisiin. Hänen luokituksessaan ”normaali” on jätetty pois, koska kaikkia 
mainittuja luonne- tai persoonallisuustyyppien piirteitä tavataan myös ns. 
”normaaleilla” henkilöillä. 

Pakkomielteisille (obsessive) henkilöille turvallisuusfantasia tai 
kuviteltu vaara voi peittää emotionaaliset ilmaisut tai mielihyvän. Nämä 
potilaat arvostavat lääkkeitä osoituksena tapaamisen arvosta. Lääke voi olla 
myös osoitus lääkärin hyväksynnästä tai ambivalentisti se voidaan ymmärtää 
lääkärin dominoivaksi kontrolliksi. Pillerit ovat pieniä mystisesti omistettuja 
objekteja, jotka tyydyttävät alkukantaisia mieltymyksiä ja regressiivisiä 
intressejä. Obsessiiviset potilaat puhuvat mieluummin lääkkeen 
sivuvaikutuksista kuin omista tunteistaan. 

Teatraaliset (histrionic) henkilöt näkevät pillerit maagisena lääkkeenä, 
jonka lääkäri, heidän sankarinsa, on antanut, ja joka pelastaa, ratkaisee heidän 
ongelmansa ja tekee heidät onnellisiksi. Yleensä he ovat luottavaisia ja hyvin 
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pettyneitä, jos lääkkeellä on haittavaikutuksia. Tähän persoonallisuustyyppiin 
liittyvät myös suurimmat plaseboefektit. 

Paranoidiset haluavat tietää etukäteen kaikki lääkkeen vaikutukset. 
Täydellinen tieto on tarpeen, jotta voidaan välttää epämiellyttävät yllätykset. 
Toivotut vaikutukset sekä haittavaikutukset on syytä esittää tasapainotetusti. 
On tärkeää välttää suostuttelua tai painostusta lääkkeiden käyttämiseksi. Ei 
myöskään tulisi osoittaa mitään epäilyä lääkkeiden suhteen. 

Depressiiviset potilaat kaipaavat lämpöä ja huolenpitoa ja lääkitys on 
vain osa siitä, mitä he haluavat. Potilaat voivat olla toivottomia ja heidän voi 
olla vaikea luottaa lääkäriin. Lääkäri voi tuntea itsensä tyhjäksi ja 
hyödyttömäksi ja tuen sijaan hän voi ylilääkitä potilasta.  

Hypomaaniset potilaat ovat taipuvaisia olemaan välinpitämättömiä 
ongelmiensa suhteen ja saattavat jatkaa lääkkeiden käyttöä, vaikka ne eivät 
olisi sopiviakaan. Heillä saattaa esiintyä lyhytjännitteisyyttä, 
keskittymisvaikeuksia ja unettomuutta, joita voidaan hoitaa lääkkeillä. 

Foobiset potilaat kaipaavat lääkitystä, mutta myös luottamuksellista 
huolenpitoa. He haluavat olla myötämielisiä, joka johtuu heidän 
riippuvuudestaan ja turvallisen kumppanin kaipuusta. He nauttivat 
yhteydestä lääkkeen kirjoittajaan ja lääkkeet ovat siirtymäobjekteja tai 
fetissejä eli amuletin kaltaisia suojan tuojia.  

Kontrafoobiset ovat valmiita yrittämään kaikkea, esimerkiksi olemaan 
vapaaehtoisia koehenkilöitä lääketutkimuksissa.  Fyysinen riskinotto on osa 
heidän elämän tyyliä. 

Sosiopaattisilla henkilöillä pinnan alla oleva halveksunta saattaa 
värittää heidän reaktioitaan lääkkeisiin. Jos he käyttävät huumeita, he 
luottavat enemmän aineisiin kuin ihmisiin ja saattavat olla itselääkityksen 
asiantuntijoita. 

Skitsoidiset potilaat eivät jaa lääkärin näkemyksiä hoidosta. 
Skitsoidisten potilaiden ennalta arvaamaton lääkereaktio ja alhainen 
suggestioalttius saattaa vaimentaa plaseboreaktiota, oli se sitten positiivinen 
tai negatiivinen. 

Narsistiset potilaat arvostavat lääkärin valitsemaa lääkitystä, joka on 
jollakin tavoin erikoinen: uudempi, kalliimpi tai ainakin erityisesti valittu 
heille. ”Ainoastaan parasta” sopii narsistisille potilaille. Alun toiveikas 
ilmapiiri, johon liittyy positiivinen plaseboreaktio, saattaa muuttua. Lääkäri 
saattaa joutua epäsuosioon, jolloin lääkitys ei enää auta, se menettää arvonsa 
ja hylätään. 

Sairauden diagnosoiminen voi aloittaa jo paranemisen ennen kuin mitään 
lääkinnällistä hoitoa on aloitettu (Brody & Waters, 1980). Tämän voisi 
ymmärtää siten, että epätietoisuudesta johtuva ahdistuneisuus vähenee, kun 
sairaus on saatu määritetyksi, jolloin on helpompi luoda mielikuva, että 
tilanne on hallinnassa. 
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3.4 Lääkehoito ja toiveet 

Lääkehoidolta odotetaan paljon. Lääkkeiden avulla toivotaan voitavan 
ratkaista lähes kaikkien sairauksien ongelmat. Kun ihminen on sairastunut tai 
kärsii joistakin oireista, lääkkeiden toivotaan tuovan avun. Vanhuusiässä 
lääkkeillä voi korvata erilaisia ruumiin toiminnan puutteita. 

Kun tarkastellaan sairauden tuomaa primaari- tai sekundaarihyötyä, 
nähdään myös, että paraneminen merkitsee luopumista sairauden avulla 
saavutetuista eduista. Tietoiset fantasiat lääkkeistä ovat läsnä sairastettaessa, 
emotionaalisissa järkytyksissä ja kehityskriiseissä. Toive välittömästä 
maagisesta kemiallisesta vaikutuksesta aivoihin tai ruumiiseen on yleistä 
(Wieder & Kaplan, 1969). 

Freud on käsitellyt fantasioita lukuisissa kirjoituksissaan ja käyttänyt 
fantasiakäsitettä useissa merkityksissä elämänsä aikana. Sandler ja Nagera 
(1963) ovat tehneet katsauksen Freudin fantasiakäsitteistä ja he ovat pyrkineet 
integroimaan ne muiden tutkijoiden näkemyksiin aiheesta. Fantasian funktio 
on luoda toiveen täyttymystilanne, joka korjaa tai muuttaa realiteettia. 
Tietoiset fantasiat tai päiväunet ovat reaktio pettymystä tuottavaan 
todellisuuteen. Vaikka lääkkeistä ei löytyisi ratkaisua ongelmaan, niihin 
saatetaan liittää illuusioita. Frustroiva realiteetti tiedostetaan, mutta se 
tilapäisesti syrjäytetään. Tämä on mielen toimintaa. Henkisessä elämässä 
illuusiot ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Vilja Hägglund kuvaa fantisointia:  

”…fantisointi fantasiatyönä kuten unityö ja surutyökin ovat sangen 
välttämättömiä ihmiselle hänen mukautuessaan elämän 
realiteetteihin. Tällaisia realiteetteja voivat olla uusi elämänvaihe, 
erilaiset elämän antamat itsetunnon kolhut ja frustraatiot. Fantasian 
metapsykologia osoittaa myös sen, että fantisointi ei ole vain 
mielihyvänsävyistä primaariprosessin toimintaa, vaan alue, jossa 
primaariprosessin mielihyvän tavoittelu kohtaa sekundaariprosessin 
realiteettien huomioonottamisen, ja fantasia syntyy näiden kahden 
kompromissina”.  

(Hägglund, 1981) 

Lääkkeen vaikutus välittyy lääkkeen psykodynaamisen merkityksen tai 
plasebovaikutuksen ja farmakologisten ominaisuuksien perusteella (Wieder & 
Kaplan, 1969). Symbolinen merkitys ei liity ainoastaan lääkkeeseen itseensä, 
joka saattaa edustaa objektia tai osaobjektia tai toimintaa käyttää sitä. Tämä 
voi palvella toivetta kontrolloida ja vaikuttaa objektiin tai itseen. 

Kautta aikojen lääkkeisiin on liitetty maagisia toiveita ja odotuksia. 
Selvemmin nämä tulevat esille menneinä aikoina, jolloin oli käytössä 
lääkkeitä, joiden farmakologinen teho oli kyseenalainen. Lääkinnän 
vuosituhantinen historia on ollut suurimmaksi osaksi plasebovaikutuksen 
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historiaa (Shapiro & Shapiro, 1997). Nykyäänkin lääkkeisiin liitetään toiveita 
ja odotuksia, jotka eivät ole realiteettien mukaisia. 

Leon Balterin (2002) mukaan maaginen ajattelu on arkaainen, 
alkukantainen ilmiö, joka on aina läsnä psyykkisessä elämässä.  Magia 
perustuu uskomiseen eikä empiiriseen tietoon.  Realiteetin testauksessa on 
silloin esteitä ja mielessä on halu uskoa.  Balterin kuvaama maagisuus toimii 
pysyvänä tai peittyvänä arkaaisena ominaisuutena minuuden toiminnoissa. 

Halpert (1994) esittää potilaan transferenssin lääkäriin sisältävän 
fantasian lääkäristä kaikkivoipana parantajana, joka voi hallita elämää ja 
kuolemaa. Tämä fantasia on joko tiedostettu tai piilotajuinen. Tästä 
fantasiasta esiintyy yksilöllisistä psyykkisistä ja kokemuksellisista eroista 
johtuvia vaihteluja. Fantasia henkilöstä, joka voi maagisesti hallita luonnon 
voimia, esiintyy terapeuttisissa suhteissa. Lääkkeen maagisuutta korostaa 
lääkärin kirjoittama resepti.  

Lääketiede ja lääkkeet ovat kehittyneet paljon viimeisen sadan vuoden 
aikana. Lääkekeksintöjen sattumanvaraisuutta kuvaa esimerkiksi penisilliinin 
keksiminen. Alexander Fleming (1881-1955) havaitsi 1928 laboratoriossaan 
stafylokokkimaljassa homepesäkkeen ympärillä kehän, jossa stafylokokit eivät 
kasvaneet (Forsius, 2001).  Penicilliumsukuun kuuluva home eritti 
ympäristöön ainetta, joka aiheutti kasvun estymistä ja bakteerien hajoamista. 
Yhdysvalloissa penisilliiniä alettiin valmistaa teollisessa mittakaavassa vasta 
1943, kun oli löydetty parempia elatusaineita ja penicillium notatum, joka 
kasvoi upoksissa elatusaineessa. Nykyisin penisilliiniä käytetään lähinnä 
streptokokki-infektioiden hoitoon (Ruuskanen & Huovinen, 2002). 

Antibiootit, jotka ovat hyvä esimerkki lääkkeiden voimasta, kätkevät myös 
kirouksen. Runsas antibioottien käyttö on tuonut esiin niille resistentit 
bakteerikannat (Duodecim & Suomen Akatemia, 1997). Finres 2013 -raportin 
perusteella kliinisesti merkittävien bakteerien herkkyys mikrobilääkkeitä 
kohtaan on Suomessa säilynyt verrattain hyvänä (Jalava, 2013). 
Gramnegatiivisten sauvabakteerien resistenssi betalaktaameja kohtaan 
näyttää lisääntyvän ja erityisesti laajakirjoisia betalaktamaaseja (ESBL) 
tuottavien Escherichia colien määrä on tasaisesti lisääntynyt. Metisilliinille 
resistentin staphylococcus aureuksen (MRSA) kanta on pysynyt suhteellisen 
matalalla tasolla. 

Lääketeollisuudella on ollut kaksijakoinen suhtautuminen lääkkeitä 
koskevaan tiedotukseen. Halutaan korostaa lääkkeiden myönteisiä 
vaikutuksia, mutta haittavaikutusten esille tuominen on ollut 
puutteellisempaa. Menneinä aikoina lääketeollisuus on pyrkinyt salaamaan 
lääkkeiden haittavaikutuksia. Saksassa 1983 ilmestynyt kirja, ”Bittere Pillen” 
sisälsi runsaasti aikaisemmin julkisuudelta salattuja tietoja lääkkeiden 
sivuvaikutuksista ja käyttösuosituksista (Langbein, Martin, Sichrovsky, & 
Weiss, 1983). Kirjassa kuvataan Saksassa ja Itävallassa käytetyistä 
tärkeimmistä lääkkeistä noin 80 %. Peter Sichrovsky´n 1984 ilmestynyt kirja 
”Krankheit auf Rezept. Die Praktiken der Praxisärzte” kiellettiin, mutta siitä 
oli ennätetty ottaa 100 000 kpl painos. Kirjassa esitettiin, että lääkkeet eivät 
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aina edistä terveyttä, vaan päinvastoin saattavat aiheuttaa sairauksia (Halme, 
1984). ”Yhdysvalloissa ja Euroopassa lääkkeet aiheuttavat kolmanneksi eniten 
kuolemia sydäntautien ja syövän jälkeen” (Gøtzsche, 2014). 

Voidaksemme ymmärtää lääkkeiden farmakologisiin vaikutuksiin 
liittymättömiä ilmiöitä, tulee meidän tarkastella ihmistä eli lääkkeen käyttäjää 
psykosomaattisena kokonaisuutena, jolla on myös psykologiset ja sosiaaliset 
ulottuvuudet (Laitinen, 1977). Ihmisen tarkastelu vain biologis- kemiallisena 
systeeminä (olentona), johon voidaan vaikuttaa kemiallisesti eri yhdistellä, 
lääkkeillä, antaa yksipuolisen kuvan ihmisestä lääkkeiden käyttäjänä.  

3.5 Lääkeriippuvuus 

Tavallisessa kielenkäytössä sanotaan, että lääke aiheuttaa riippuvuutta. 
Kuitenkin jo 1933 Rado esitti, että ei lääke, vaan ihmisen impulssi käyttää sitä, 
voi aiheuttaa lääkeriippuvuuden. Lääke, johon henkilö muodostaa 
riippuvuuden, täytyy olla sekä psykodynaamisesti että farmakologisesti sopiva 
käyttäjän persoonallisuuteen.  Farmakologisen vaikutuksen lisäksi tärkeää on 
se, minkälaisen symbolisen toiveen toteutuman käyttäjä liittää lääkkeeseen 
mielessään (Wieder & Kaplan, 1969).  Tämä ilmiö tulee esille 
lääkeriippuvaisten potilaiden kohdalla. Addiktiota on kutsuttu transferenssin 
äärimmäiseksi muodoksi, jolloin koetaan, ettei voida elää ilman lääkettä 
(Krystal & Krystal, 1988).  

”Lääkkeiden väärinkäyttö” -käsitteelle synonyymisenä käytetään ”lääkkeen 
ei-lääkinnällinen käyttö” (Karjalainen & Hakkarainen, 2013). Vuonna 2010 
tehdystä huumekyselystä ilmenee, että suomalaisista 7 % eli noin 250 000 
henkilöä on käyttänyt joskus elämänsä aikana ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin 
unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä (Metso, Winter, & 
Hakkarainen, 2012). Varsinaista lääkkeiden väärinkäyttöä on Suomessa 
tutkittu verraten vähän (Karjalainen & Hakkarainen, 2013). Suurin osa 
tällaisesta tutkimuksesta on tehty Yhdysvalloissa, jossa 10 % 12-64-vuotiaasta 
väestöstä ilmoitti 2007 käyttäneensä reseptilääkkeitä ei-lääkinnälliseen 
tarkoitukseen. Eri maiden lukuja on vaikea vertailla, luvut ovat suuntaa 
antavia. Suomessa luvut ovat selvästi alhaisemmat kuin muissa maissa. Eri 
tutkimuksissa on todettu, että alkoholin suurkuluttajilla lääkkeiden ei-
lääkinnällinen käyttö on muuta väestöä yleisempää (Hakkarainen, Metso & 
Salasuo, 2011). Sukupuolten väliset erot näkyvät siten, että miehillä näyttää 
olevan yleisempää päihteiden käyttö, sen sijaan naisilla on yleisempää 
lääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö (Karjalainen & Hakkarainen, 2013). 

Lääkkeitä voidaan käyttää regressiivisen olotilan saavuttamiseen (Savitt, 
1954). Lääkkeiden liikakäytön yhteydessä usein huomataan, että lääkettä 
käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin lääkäri on sen määrännyt. Tämä 
tulee selvimmin esille erilaisten lääkeaddiktioiden yhteydessä (Huttunen, 
2015).  
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Lääkeriippuvuudelle on ominaista hoidollisesti tarpeettoman tai 
tarpeettomaksi muuttuneen lääkkeen jatkuva tai pakonomainen käyttö 
huolimatta sen aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. 
Lopetusoireet saattavat olla hyvin voimakkaita opiaattien sekä ahdistus- ja 
unilääkkeiden jatkuvan käytön lopettamisen jälkeen. Psykostimulantit voivat 
synnyttää amfetamiiniriippuvuuden kaltaisen addiktiivisen 
lääkeriippuvuuden.  Addiktilla on tarve lisätä annostusta oman 
mieltymyksensä mukaan. Tähän vaikuttaa käytetty lääke ja henkilön 
persoonallisuuden tila. Luopuminen lääkkeen ohjeen mukaisesta käytöstä on 
ymmärrettävissä tarpeena muuttaa persoonallisuuden tilaa omien toiveiden 
mukaiseksi.  Hägglund ja Pylkkänen (1976) ovat kuvanneet laajemmin näitä 
ilmiöitä nuorten kohdalla. 

Tutkittaessa nuorten kohdalla syitä, miksi jotkut heistä muodostavat 
riippuvuussuhteita kemiallisiin yhdisteisiin, Hartmann (1969) kiinnittää 
huomiota kulttuurisiin ja sosiologisiin syihin. Tällöin tärkeässä asemassa ovat 
vanhempien käyttäytymismallit samoin kuin ryhmien paineet nuorta kohtaan. 
Joskus aineiden käyttö on nuorten kapinaa vanhempia kohtaan.  

Nykyään lääkeriippuvuutta ilmiönä ei voida täysin selittää eikä ymmärtää, 
vaikka sitä pidetään lääketieteellisenä oireena. Tähän oletetaan liittyvän 
taustalla olevia psyykkisiä ja emotionaalisia tekijöitä, jotka vaihtelevat 
yksilöstä toiseen. Lääkeriippuvuudella potilaat yrittävät hoitaa tunteitaan, 
kuten ahdistusta, syyllisyyttä, vihaa, aggressioita, riittämättömyyden 
tunnetta, masennusta, yksinäisyyttä ja kaipausta (Khantzian, 2003). 
Lääkeriippuvuus voi peittää myös seksuaalisia ongelmia, perversioita, fyysistä 
kipua, psykooseja, neurooseja ja luonnehäiriöitä (Krystal & Raskin, 1970). 
Lääkeriippuvaiset ihmiset poikkeuksetta etsivät helpotusta, muutosta tai 
keinoja välttää kivuliasta olotilaa. Lääkkeistä he ovat löytäneet jotain, joka 
lopettaa sietämättömän jännityksen ja kivun.  

Lääkeriippuvuus on mukautumisyritys elämän ongelmiin. Se on yritys 
auttaa itseään parhaalla tiedossa olevalla tavalla. Esimerkiksi 
opiaattiriippuvaiset henkilöt ovat etsimässä Nirvanaa paremminkin kuin 
Paratiisia. Paratiisi edustaisi idealista tilaa, jossa kaikki halut ovat helposti ja 
välittömästi tyydytettävissä. Nirvana muodostuu olotilasta, josta halut ovat 
poissa.  Halu sinänsä on nähty frustroivaksi tilaksi, jota ei voi hyvittää 
tyydytyksen mielihyvällä. Lääke voi edustaa transferenssiobjektia, jolloin sillä 
on myös symbolinen merkitys. Lääkkeen nauttimista voidaan pitää itsen 
manipulointina. Plasebotutkimukset ovat hyvä keino tutkia lääkkeen käytön 
psykologisia merkityksiä. 

Useille addikteille on ominaista, että he tuntevat olevansa normaaleja 
silloin, kun he ovat aineen vaikutuksen alaisia (Kohut, 1977). Wurmser on 
esittänyt, että tiettyjen tunteiden kieltäminen, itsetuntoon liittyvien toiveiden 
täyttyminen ja mieltymys tietyn tyyppisiin lääkkeisiin korreloivat keskenään 
(Wurmser, 1978). Hänen näkemystään voidaan ymmärtää siten, että henkilön 
persoonallisuudessa on puutteita, joita näiden yhdisteiden farmakologiset 
ominaisuudet tuntuvat elämyksellisesti korjaavan. Addikti kaipaa lääkettään, 
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koska se subjektiivisesti näyttää kykenevän parantamaan keskeisen puutteen 
addiktin persoonallisuudessa. Tämä ainutlaatuinen reaktio on tärkeä 
tunnistettaessa potentiaaleja lääkkeiden väärinkäyttäjiä. 

Addiktio on usein yhteydessä affektiregressioon, joka näkyy usein 
kyvyttömyytenä pukea sanoiksi tunteita. Krystal (1974) kuvaa, että hän ja 
Raskin ovat turhaan etsineet lääkeriippuvuudesta kärsivää ihmistä, joka 
pystyisi verbalisoimaan ”huonot tunteensa”. Krystal (1975) on kuvannut, että 
hänen 30 vuotta kestäneen henkilökohtaisen kokemuksensa ja tutkimuksensa 
perusteella näyttää siltä, että vähemmän kuin puolet lääkärin vastaanotolle 
tulleista potilaista USA:ssa kykenee tunnistamaan terveydentilansa ja sen, 
mitä tunteita he kokevat. Useimmat potilaat valittavat fyysisiä oireita. 
Lääkärin tutkimuksessa heidät voidaan todeta fyysisesti terveiksi, mutta he 
saattavat kärsiä ahdistuneisuudesta. 

Krystal (1978a) on tutkinut alkoholi- ja lääkeriippuvuutta ja niiden 
psykodynamiikkaa useissa eri julkaisuissaan.  Hän on todennut, että näillä 
henkilöillä varsinkin vieroitustiloissa havaitaan puutteita tunnetilojen 
havaitsemisessa, joka aiheutuu tunnetilojen eriytymättömyydestä, 
kyvyttömyydestä pukea tunteita sanoiksi. He reagoivat ruumiillisilla oireilla 
tunteiden asemesta. He kokivat erilaisia tuntemuksia, mutta eivät tunteita. 
Kyvyttömyyttä kokea tunteita kutsutaan anhedoniaksi. On ihmisiä, jotka 
elävät elämänsä yrittäen välttää kipua, mutta he eivät koe myöskään 
mielihyvää, onnea eikä iloa (Krystal, 1978b). 

Krystal (1975) piti kyvyttömyyttä tunteiden säätelytoiminnoissa tärkeänä 
syynä lääkeriippuvuuteen.  Tämä ajatus on samankaltainen, jonka myös 
McDougall (1986) on esittänyt. Krystal oletti, että pääasiallinen syy käyttää 
lääkkeitä tunteiden estoon oli huono tunteiden sietokyky. Tällainen häiriö voi 
aiheutua toistuvista traumoista varhaisessa lapsuudessa tai massiivisista 
traumoista nuoruusiässä. Aikuisen traumaattinen prosessi alkaa tilanteessa, 
jossa hän kohtaa vaaran, joka ei ole vältettävissä ja hän luovuttaa.  Psyykkinen 
trauma voi aiheutua affektiivisista reaktioista sisäiseen tai ulkoiseen vaaraan. 
Post-traumaattisissa tiloissa pelätään traumaattisen tilan paluuta, jota 
voidaan kutsua ”tuomiopäivän odotukseksi” (Krystal, 1985).  

Kohut (1971) on esittänyt samankaltaisia ajatuksia addiktien 
persoonallisuuden kehityksestä, jota leimaavat hyvin varhaiset traumaattiset 
häiriöt suhteessa arkaaiseen idealisoituun self-objektiin. Traumaattiset 
pettymykset häiritsevät psyyken kykyä ylläpitää narsistista tasapainoa. Nämä 
henkilöt kärsivät useimmiten vaikeista pettymyksistä hoitohenkilöön. Hoitaja 
ei ole pystynyt suojaamaan lasta ylistimulaatiolta tai antamaan tarpeellisia 
virikkeitä. Lapsi ei ole voinut sisäistää rauhoittavaa kokemusta. Tällaiset 
yksilöt fiksoituvat arkaaisiin objekteihin ja myöhemmin he voivat muodostaa 
riippuvuussuhteen erilaisiin aineisiin. Tällöin lääke, huume tai alkoholi ei 
toimi rakastetun korvikkeena tai rakkausobjektina, vaan korvaa puutteita 
psykologisissa rakenteissa. 

McDougallin (1980) mukaan valmius psykosomaattiseen sairastumiseen 
on silloin, jos psyyken ja soman välillä on radikaali katkos.  Tällöin mieli 
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jähmettyy siten, että psyyke ei rekisteröi psyykkistä kipua tai konfliktia. 
Yksilön mielessä ei ole psyykkistä edustusta tuskalliselle tunteelle, jolloin 
henkilö ei voi luoda suojaavaa ratkaisua. Silloin ei ole mahdollista tehdä 
psyykkistä työtä ongelman ratkaisemiseksi, vaan ruumiin on mukauduttava 
tunteen somaattiseen puoleen. Tätä voidaan pitää primitiivisenä psyykkisenä 
suojautumiskeinona.  Psykosomaattinen haavoittuvuus on merkittävästi 
lisääntynyt sellaisilla henkilöillä, jotka ovat altistuneet traumaattisille 
kokemuksille varhaisessa lapsuudessa. Psykosomaattinen sairaus voi 
aiheuttaa ihmisen ennenaikaisen kuoleman, vaikka sen perustarkoitus on 
yksilön elämän säilyttäminen. 

Etsittäessä syitä lääke-, huume- tai alkoholiriippuvuuteen on tiedostettu 
sen aiheutuvan yksilön psyykkisistä rakenteista ja toiminnasta enemmän kuin 
aineen farmakologisista ominaisuuksista (Krystal & Raskin, 1970). 
Yleispätevää syytä lääkeriippuvuuteen ei ole löydetty. Sekä psykososiologisen 
että fyysisen ympäristön merkityksen ja psykofarmakologisen ja 
neurofysiologisen vuorovaikutuksen hallitseminen auttaisi ongelman 
selvittelyssä.  

 

3.6 Lääkkeet ja yhteiskunta 

Kun yksilön defenssit eli suojautumiskeinot eivät riitä pitämään elämän laatua 
riittävän tyydyttävänä, tarvitaan muita keinoja. Ahdistukseen, epätoivoon tai 
toivottomuuteen samoin kuin erilaisiin somaattisiin oireiluihin löytyy lukuisia 
lääkkeitä ja muita hoitokeinoja erilaisista lyhytterapioista psykoanalyysiin. 

Vaikka Ahti Laitisen Turun yliopistossa 1977 tekemä sosiologinen 
väitöskirja ”Lääkkeiden käyttö yhteiskunnallisena kysymyksenä” ei ole 
herättänyt suurta kiinnostusta farmasian piirissä, siinä on kiinnitetty 
huomiota lääkkeiden käyttöön liittyviin tiedostettuihin ja tiedostamattomiin 
pyrkimyksiin. Laitinen kiinnittää huomiota lääkkeiden käytön 
ilmifunktioihin, jotka ovat tarkoitettuja ja tiedostettuja seurauksia sekä 
piilofunktioihin, jotka eivät ole tarkoitettuja, mutta eivät myöskään 
tiedostettuja.  

”…lääkkeiden käyttö voi olla piilofunktionaalista sikäli, että sillä 
pyritään tosiasiallisesti ratkaisemaan niitä yhteiskunnallisia tai 
yksilöllisiä ongelmia, jotka aiheuttavat lääkkeillä hoidettavia oireita. 
Jotta siis pitkällä tähtäyksellä voitaisiin poistaa sairauksia 
aiheuttavia sosiologisia syitä, pitäisi vaikuttaa niihin 
yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, jotka ovat oireiden takana. Tätä 
taustaa vasten näyttää selvältä, että ihmisen fysiologisiin ja 
biokemiallisiin toimintoihin vaikuttava kemiallinen lääkitys on näissä 
tapauksissa virheellinen ratkaisu.  – Korostettakoon, että 
sosiologisten syiden käsittely on eri asia kuin sairauksien oireiden 
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hoitaminen; oireet on joka tapauksessa voitava hoitaa, mutta itse 
kysymyksen ydintä ei tällä ratkaista. ”  

( Laitinen, 1977). 

Lääkkeet eivät ratkaise psyyken sisäisiä tai henkilöiden välisiä konflikteja tai 
saa aikaan persoonallisuuden kypsymistä (Gochfeld, 1978). Oireiden lievitys 
voi olla monessa tapauksessa silti tärkeää. 

Freudin (1929) mukaan elämä on sellaisenaan liian raskasta ihmisille. Se 
tuo liian paljon kärsimystä, pettymyksiä ja mahdottomia tehtäviä. Ihmiset 
tarvitsevat suojautumiskeinoja, defenssejä, jotka tuovat helpotusta 
kurjuuteen, korvaavia tyydytyksiä, lääkkeitä tai aineita, jotka tekevät meidät 
vähemmän herkiksi tälle surkeudelle. Korvaavia tyydytyksiä tarjoavat taiteet, 
illuusiot sekä fantasiat, jotka rikastuttavat elämäämme. Lääkkeet vaikuttavat 
elimistömme biokemiallisiin prosesseihin. Tämä taas saattaa vaikuttaa mielen 
toimintoihin. Yleensä ihmiset eivät halua kohdata kipua ja epämiellyttäviä 
tunteita. Toisaalta he haluavat kokea voimakkaita mielihyvän tunteita. 
Freudin mukaan elämän tarkoitusta ohjaa mielihyväperiaate alusta alkaen. 

Gabriel on kuvannut kehittyneiden länsimaisten teollisuusmaiden 
sivilisaation ja kulttuurin vaikutusta yksilöön, joka on joutunut sopeutumaan 
nopeaan muutokseen.  

”Freudin mukaan sivilisaation haittoihin kuuluu viettivoimien 
uudelleen suuntaaminen ja manipulointi. Kuoleman vietin 
sisäistäminen johtaa tiedostamattomaan syyllisyyden tunteeseen. 
Nykyään on uudet menetelmät massojen manipulointiin, propaganda 
vääristää ihmisten tarpeita, haluja ja ymmärrystä. Sivilisaation 
haittoja ei voi paeta. Sivilisaation merkittävä hinta on illuusiot. Eri 
kulttuurit eroavat suuresti illuusioiden laajuudessa, ideoissa, 
rituaaleissa, käytännöissä, uskomuksissa, instituutioissa, joilla ne 
tuovat lohdutusta yksilölle.”  

(Gabriel, 1984) 

Sivilisaatio ei tuo vapautta yksilölle (Freud, 1929). Viettien sublimointi on 
olennaista kulttuurien kehityksessä. Se tekee mahdolliseksi korkeammat 
psyykkiset, tieteelliset, taiteelliset tai ideologiset aktiviteetit. Se näyttelee 
tärkeää osaa sivistyneessä elämässä. Sivilisaatio pakottaa vietit 
sublimoitumaan. Jokainen kulttuuri ja yhteisö luovat oman arvomaailmansa 
ja päämääränsä, joihin ne panostavat tai karsastavat vieroksumiaan arvoja 
(Sherif & Sherif, 1969). Yhteisöillä on omat traditionsa ja myyttinsä.  

Gabriel (1984) on nähnyt ongelmallisena nyky-yhteiskunnassa neutraalien 
ihmissuhteiden korvautumisen hallinnollisilla suhteilla, joissa vältetään 
tunteita ja affektiivisuutta. Ihminen jää yksin omien tunteittensa kanssa. 
Pyrkimyksessään lohduttaa itseään tyytymättömyydessään yksilöt pyrkivät 
saamaan voimaa illuusioista. 
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4 Psykodynamiikkaa 

4.1 Piilotajunnan historiaa 

Lääkkeiden käyttöön liittyy joukko psykologisia tekijöitä, jotka voivat olla joko 
tietoisia tai piilotajuisia. Tarkastelen seuraavassa syvyyspsykologisesta 
näkökulmasta ihmismielen toimintaa ja tekijöitä, joilla on vaikutusta 
lääkkeiden käytössä.  

Käsitys tiedostamattoman olemassaolosta on ikivanha. Itämaisessa 
filosofiassa sillä on ikää vähintään 3000 vuotta. Antiikin Kreikan filosofeilla 
Platonilla ja Aristoteleellä oli näkemys tajunnan monitasoisuudesta. Unet ovat 
kuuluneet osana tiedostamattoman ongelmaan. Hippokrates, Platon ja 
Aristoteles olivat vakuuttuneita mahdollisuudesta ymmärtää unia. Spinoza 
(1632-1677) korosti tiedostamattomien muistojen, tunteiden ja halujen 
merkitystä (Roos, 1996). Tiedostamattomasta puhuminen oli yleistä 1800-
luvun loppupuolella. Tähän oli antanut merkittävän panoksen Eduard von 
Hartmann (1842 - 1906) kirjallaan Philosophie des Unbewussten (1869) 
(Rauhala, 1996). 

Roos (1996) toteaa tiedostamattoman olleen osan Leibniz´in ja Kantin 
tieto-oppia. Romantiikan ja idealismin aikana 1800-luvulla olivat m.m. 
Schopenhauer, Nietzsche, Herbart, Schelling kiinnostuneita 
tiedostamattomasta, mikä viittaa psykoanalyysin löydösten pohjautuvan 
laajaan historialliseen perinteeseen.  

Talvitie (2006) kuvasi väitöskirjassaan näkemyksiä psyykestä antiikin 
ajoista lähtien. Psykologisten käsitteiden ja neurofysiologisten tietojen 
puuttuessa monet sairaudet nähtiin Jumalan tai yliluonnollisten voimien 
aiheuttamana.  Talvitien mukaan kognitiivisen tieteen edustajat näkevät 
piilotajunnan neuraalisena, kun taas psykoanalyytikot näkevät sen 
luonteeltaan mentaalisena.  

Useimmat ihmiset olettavat, että se tietoisuus, jonka he kokevat ja tuntevat 
omakseen, on koko totuus. Ajatus siitä, että omassa mielessä on alueita, joista 
henkilö ei ole tietoinen, tuntuu vieraalta ja vaikeasti hyväksyttävältä. 
Kuitenkin monet ovat huomanneet ja myöntävät, että he eivät muista juuri 
mitään lapsuutensa varhaisista vuosista. Useimmilla tapahtumat alle 
kolmannen ikävuoden ovat jääneet täysin unholaan. Monilla lapsuuden 
amnesia eli muistamattomuus jatkuu 5 – 7 ikävuoteen (Freud, 1905). 
Kuitenkaan nämä ensimmäisten elinvuosien tapahtumat eivät ole kadonneet 
mielestä, vaan ovat tulleet torjutuiksi tiedostamattomaan eli piilotajuntaan. 

Dynaamisen tiedostamattoman ydin muodostuu viettirepresentaatioista ja 
toiveista (Moore & Fine, 1975). Ne pyrkivät jatkuvasti purkautumaan 
käyttäytymisessä ja ajatuksissa aiheuttaen mielen sisäisiä ristiriitoja. Ne 
saattavat aiheuttaa ahdistuneisuutta ja syyllisyyttä sekä neuroottisia oireita. 
Nämä toiveet ja viettipyrkimykset etsivät välitöntä tyydytystä huolimatta 
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realiteeteista. Dynaamista tiedostamatonta säätelee primaariprosessi ja 
mielihyväperiaate. 

Lapsuuden torjuntailmiön seurauksena lapsuuteen liittyvät elämykset 
kiinnittyvät piilotajuntaan. Piilotajuinen systeemi on piittaamaton 
realiteeteista.   Tiedostamaton ei voi sellaisenaan tulla esitietoiseksi, mutta se 
voi luoda yhteyden esitietoiseen ideaan siirtämällä intensiteettinsä siihen. 
Näin kohdistumalla valmiisiin mielensisältöihin se värittää ja vääristää 
havaintojamme aiheuttaen transferenssina tunnetun ilmiön (Roos, 1996). 
Piilotajunta ei myöskään tunne aikaa, jolloin aikaisemmat kokemukset 
säilyttävät tuoreutensa. 

Monet kokeelliset dokumentaatiot tiedostamattomista ajatuksista, 
tunteista ja motivaatioista tukevat psykoanalyyttistä teoriaa ja kliinistä 
käytäntöä. Westenin (1999) mielestä on monia erilaisia tiedostamattomia 
prosesseja, jotka palvelevat erilaisia toimintoja. Monet tieteelliset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että tunnetilat voivat olla tiedostamattomia ja ihmiset 
suojelevat itseään epämiellyttäviltä tunteilta tiedostamattomilla 
puolustusmekanismeilla, defensseillä. 

Westenin (1999) mukaan käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia voidaan 
tulkita uudelleen kuvaamalla, miten koe johtaa assosiaatioon ärsykkeen ja 
tunteen välillä. Käytännön elämässä tämä näkyy siten, että ihmiset voivat 
liittää tilanteisiin miellyttäviä tai epämiellyttäviä tunteita ilman, että he ovat 
tietoisia niistä. He voivat reagoida piilotajuisesti vihjeisiin lähestymällä tai 
välttämällä tilanteita tai ihmisiä, jotka tiedostamattomasti muistuttavat 
aikaisempia kokemuksia tai objekteja. Tällöin heillä ei ole mitään tietoista 
tietoa yhteydestä merkin ja heidän tunteittensa ja muistojensa välillä, jotka 
ovat jättäneet jälkeensä näitä tunnejälkiä. Havainto tukee psykoanalyyttisia 
hypoteeseja. 

Rycroft (1995) kuvaa primaari- ja sekundaariprosessia siten, että 
primaariprosessi kuuluu yksilön alkuvaiheen kehitykseen ja ilmenee ennen 
sekundaariprosessia. Tällä perusteella Freud piti sitä primitiivisempänä kuin 
sekundaariprosessia. Primaariprosessin toiminta on luonteenomaista 
tiedostamattomalle psyykkiselle toiminnalle, kun taas sekundaariprosessin 
mukainen toiminta on tyypillistä tietoiselle ajattelulle, joka noudattaa 
realiteettiperiaatetta ja auttaa mukautumaan ulkoiseen maailmaan sekä on 
läheisessä yhteydessä verbaaliseen ajatteluun.  Unimaailma on lähellä 
primaariprosessin toimintaa. Sillä on kyky tihentää ja vaihtaa varauksien 
kohteita. Se käyttää liikkuvaa energiaa. 

Psykodynamiikka tarkastelee ihmisen sisäisten voimien dynamiikkaa. 
Freud aloitti psyykkisten tapahtumien psykodynaamisen tutkimuksen. 
Freudin ajatukset ovat vaikuttaneet laajasti länsimaiseen kulttuuriin, mutta 
toisaalta ne ovat herättäneet myös voimakasta vastarintaa. Hän on kuvannut 
ilmiöitä, jotka eivät ole kuuluneet kokeellisen tutkimuksen piiriin. 
Viimeaikainen aivotutkimus ja kuvantamenetelmien kehitys ovat antaneet 
mahdollisuuden tarkastella mielen ja aineen välistä vuorovaikutusta tavalla, 
johon aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta (Lehtonen, 2005). 
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Ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä psyykkisestä todellisuudesta 
riippuen tarkastelukulmasta tai viitekehyksestä. Freudin käsitys psyykestä 
muuttui vuosien mittaan. Freud havaitsi jo ennen psykoanalyysin aikaa 
hypnoosin ja varsinkin posthypnoottisten suggestioiden osoittavan 
tiedostamattoman mielen alueen olemassaolon.  

Freud (1915a) jakoi mielen topografisesti kolmeen osaan, mallissa 
luokitellaan psyykkisiä tapahtumia mielen eri alueiden mukaan: tietoinen 
(conscious), esitietoinen (preconscious) ja tiedostamaton eli piilotajunta 
(unconscious). Nämä eivät ole anatomisia alueita, vaan kuvaavat alueen 
suhdetta tietoisuuteen. Näiden mielen osien välillä toimii sensuuri, joka 
ratkaisee, miten tieto siirtyy osasta toiseen. Normaalisti torjunta estää tiedon 
siirtymisen piilotajunnasta esitietoiseen tai tietoiseen. Tämä kuvaa mielen 
toiminnan dynaamista luonnetta. 

Esitietoisuudessa olevat psyykkiset tapahtumat voidaan tuoda 
tietoisuuteen kohdistamalla huomio niihin. Ne toiveet, ajatukset ja tunteet, 
joita ei voida saada tietoisiksi, vaikka niihin pyritään kohdistamaan huomio, 
ovat mielen syvimmällä alueella eli piilotajunnassa. Sitä onkin kuvattu 
vedenpinnan alle jääväksi alueeksi meressä kelluvasta jäävuoresta. 

Klassisen metapsykologian mukaan mieltä, psyykkistä aparaattia (psychic 
apparatus) voidaan kuvata useista eri näkökulmista ja ihmisen käyttäytymistä 
voidaan selittää erilaisten mallien avulla. Myöhemmin Freud (1923a) toi 
strukturaalisen mallin, joka sisältää käsitteet: se (id), minä (ego) ja yliminä 
(superego).  Id edustaa vietinomaisia pyrkimyksiä, ego edustaa 
organisoitunutta osaa psyykestä, johon kuuluu järkevä ajattelu ja toiminta, 
kun taas superegoon liitetään itsekritiikki, moraaliset asenteet ja syyllisyyden 
tunne. Nämä yhdessä muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, jossa eri osat 
ovat yhteydessä toisiinsa. 

Psykodynaamisessa ajattelussa piilotajunnalla on keskeinen merkitys 
ihmisten toiminnoissa ja kaikessa inhimillisessä elämässä. Se kätkee sisäänsä 
mm. idin pyrkimykset, joihin kuuluu yksilön ja lajin säilymiseen liittyviä 
tekijöitä. Superego toimii idin vastapuolena, torjuessaan idin 
viettipyrkimyksiä, sisäistämiensä yksilön ja yhteiskunnan normien ja arvojen 
mukaisesti. Ego on osittain tietoinen psyyken osa, joka aistien avulla 
havainnoi ulkoista maailmaa ja yrittää vastata idin ja superegon pyrkimyksiin 
realiteettiperiaatteen mukaan. 

Freud yhdisti mentaaliset ilmiöt psyykkiseen aparaattiin. Psyykkistä ja 
mentaalista voidaan pitää synonyymeinä. Psykoanalyysi pitää mieltä 
(mentaalista prosessia) sisäisesti yhteydessä ruumiiseen (ruumiillisiin 
prosesseihin). Näitä voidaan tarkastella erillisinä, vaikka ne ovat 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Mieli sisältää joukon käsitteitä, jotka 
sitovat sen psykologiaan, fysiologiaan ja biologiaan. Näiden joukossa ovat 
vietit, id, piilotajunta, tunteet, seksuaalisuus, erogeeniset vyöhykkeet ja 
symbolismi (Rycroft, 1995). 

Sandler (1981) kuvaa vaistoja ja viettejä käsitteinä, jotka liittyvät yksilön 
psykobiologisiin peruspyrkimyksiin ja näihin pyrkimyksiin sisältyvää voimaa 



Psykodynamiikkaa 

46 

ja energiaa. Psykologisessa mielessä perusyksiköksi voidaan ottaa toive. 
Vaistoja tai viettejä voidaan pitää kompleksisena sarjana ärsykkeitä, jotka 
eivät ainoastaan työnnä yksilöä kohti suhteellisen automaattista 
biologispohjaista toimintaa, vaan herättävät toiveita mielessä. 

Meissner (2000) on luonnehtinut psyykkistä todellisuutta siten, että se on 
sama kuin subjektiivinen, tietoinen tietoisuus. Se on avoin tiedostamattomille 
vaikutuksille. Psyykkinen todellisuus ei ole sama kuin tiedostamattomat 
mielikuvat tai tunteensiirtoilmiöt, mutta nämä kuitenkin voivat vaikuttaa 
siihen. Psyykkistä kokemusta ja psyykkistä realiteettia ei voida pitää 
pelkästään subjektiivisena tai objektiivisena kokemuksena, vaan se on näitä 
molempia.  

4.2 Psykodynaaminen ajattelu 

 
Freudin (1905) mukaan sanat ovat psyykkisen hoidon olennaiset 
työvälineet. Maallikon on vaikea ymmärtää miten ruumiin ja mielen 
sairauksia voidaan hoitaa ”vain” sanojen avulla. 

Carl Lesche (1976) on esittänyt mallin psykoanalyyttisen tiedostamisen 
prosessista. Mallin mukaan ihminen ei ole täysin tietoinen kielensä, 
toimintojensa ja ilmaustensa tarkoitusperistä. Psykoanalyysi voidaan nähdä 
ihmismielen arvoitusten tutkimisena (Wallerstein, 1986). Se on tavoitteellista 
mielen psykologiaa (Edelson, 1989). Se tutkii ihmisen luonteenlaatua, 
syysuhteita, toiveiden ja uskomusten voimaa. Mielentilat ovat itsenäisiä 
kokonaisuuksia, jotka sisältävät henkilön objektirepresentaatiot ja 
ajankohtaiset kokemukset. Tähän liittyvät erilaiset halut, kaipaukset, toiveet, 
uskomukset, muistot ja fantasiat. 

Tor-Björn Hägglund on kuvannut psykodynaamista ajattelua 
seuraavasti: ”Psykoanalyysin esiintuoma tieteellinen näkökulma on ... 
uusi näkökulma ihmiseen, näkökulma ihmisen piilotajuntaan, jonka 
muut tieteet ohittavat ja jättävät pois tutkimuksistaan”. 

(T.-B. Hägglund, 1989) 

Esa Roos kuvaa samaa asiaa seuraavasti:  

”Psykoanalyysi luo tilanteen, missä viettipohjamme, id (se), voi tulla 
tutuksi analysoitavalle. Freudin mukaan psykoanalyysin 
tarkoituksena on voimistaa egoa, lisätä sen riippumattomuutta 
yliminästä (superego), laajentaa sen havaintokenttää ja kehittää sen 
rakennetta niin, että se pystyy sisällyttämään itseensä idistä yhä 
uusia alueita”. 

(Roos, 2006) 
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Mikael Enckell puolestaan kuvaa psykoanalyysin tehtävää:  

”…tutkia sellaista, mitä viime kädessä pidämme alkuperältään 
tuntemattomana: psyykkisesti tiedostamatonta. Tosin tämä tapahtuu 
sen johdannaisten kautta: esitietoinen, puolitietoisten ja aikaisemmin 
tiedostettujen tajunnansisältöjen avulla; ne näyttävät olevan 
uudistettavissa, sellaisen elämyksen kautta, joka on tyydyttävässä 
määrin ilmeinen prosessiin aktiivisesti osallistuville”. 

(Enckell, 1996)  

Psykoanalyysi on keskittynyt tutkimaan ihmisen mielen maailmaa ja ihmisen 
persoonallisuutta (Loewald, 1988). Loewald (1970) painottaa geneettis-
historiallisten tekijöiden merkitystä psykoanalyysissa. Geneettinen näkökohta 
tarkoittaa, että kaikki käyttäytyminen on tulosta persoonallisuuden 
siihenastisesta historiasta (Tähkä, 1970). Tämän historian tuntemus tekee 
mahdolliseksi mielen psyykkisten struktuurien, prosessien ja niiden 
toimintojen rekonstruoinnin.  

Mielen tietoinen osa, ego, ei hallitse siis koko ihmisen psyykeä, vaan siihen 
kuuluu myös tiedostamaton eli piilotajunta (Freud, 1917a, 1917b). 
Tiedostamattoman tekemistä tietoiseksi on luonnehdittu yhdeksi 
psykoanalyysin keskeisistä päämääristä. Itsetuntemuksen lisäämisen ja 
itsensä ymmärtämisen kautta psykoanalyysi tuottaa terapeuttisia tuloksia. Jo 
antiikin ajoilta on peräisin lentävä lause ”tunne itsesi”. Se on Delfoissa, 
Apollon temppelissä ja sen oletetaan periytyvän miletolaiselta filosofi 
Thalekselta (n. 624 – 547 eaa.) (Helen & Ketola, 1992; Grinberg, 1981). Toinen 
antiikin ajoilta peräisin oleva Juvenaliksen (noin 60 – 135 jaa) lausahdus 
”terve sielu terveessä ruumiissa” on nykyään paremmin saavutettavissa kuin 
koskaan aikaisemmin (Polkunen, 2003). 

Veikko Tähkä kuvaa lääketieteellisen hoidon ja psykoanalyysin eroja 
seuraavasti:  

”Kun lääketieteellinen hoito samoin kuin monet psykoterapiamuodot 
tavallisesti pyrkivät kivun ja kärsimyksen välittömään 
helpottamiseen ja häiritsevien oireiden nopeaan poistamiseen, näin ei 
ole yleensä asianlaita psykoanalyyttisessä hoidossa. …Erotukseksi 
lääketieteellisen hoidon pyrkimyksestä palauttaa terveys tai ainakin 
kärsimyksestä vapaa tila, psykoanalyyttisen hoidon tavoitteena … 
…uusien kehitysten käynnistäminen ja edistäminen hoidossa olevassa 
potilaassa. …terapeuttinen vuorovaikutus tulee vaihespesifisesti 
kykeneväksi käynnistämään uudelleen aikanaan pysähtyneen ja 
vääristyneen varhaisen kehityksen”. 

(Tähkä, 1996) 

Tähkä (1996) kuvaa kirjassaan ”Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen 
hoitaminen” edelleen, miten analyyttistä työskentelyä voidaan mukauttaa 
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erilaisten potilaiden tarpeiden mukaan. Tämä on merkittävästi laajentanut 
sitä potilasjoukkoa, jota voidaan hoitaa psykodynaamisilla terapioilla. 

Yhdistettäessä lääkehoitoa ja psykoanalyysia, parhaaseen mahdolliseen 
ratkaisuun pyrittäessä on huomioitava, että lääkkeillä ja psykoanalyysillä on 
aivan erilainen vaikutusprofiili. Lääkkeiden avulla pyritään nopeaan tilanteen 
palauttamiseen ennalleen. Jos halutaan korjata kehitysestymiä ja antaa 
mahdollisuudet parempaan ja täysipainoisempaan elämään, tarvitaan 
itsetuntemusta, jota psykodynaamiset terapiat tarjoavat (Tähkä, 1996). 

Kernberg (1993) selittää ihmisen psykopatologiaa ja sen yhteyttä ihmisen 
käyttäytymisen biologiseen, psykologiseen, sosiaaliseen ja kulttuurisesti 
määräytyviin tekijöihin. Sosiaalitieteissä tähän kuuluvat ihmissuhteet, 
ryhmäilmiöt ja organisaatioiden toiminta. Kulttuuriympäristössä siihen 
sisältyy mytologioiden ymmärtäminen, massapsykologia ja ideologiat. 

Psykoanalyysi käsittelee myös toiveentäyttymystä (Edelson, 1991). Mitkä 
ovat toiveen toteutuman syyt ja seuraukset? Kuinka toiveentoteutuminen on 
mielikuvissa vääristynyt tai muuttunut tuntemattomaksi vastatoiveiden 
vaikutuksesta?  Piilotajuisella systeemillä on toiminnallinen rooli mielessä. Se 
sisältää prosessit kuten torjunnan, unityömekanismin ja 
primääriprosessiajattelun. 

Freud (1911) kuvasi mielen toimintojen kahta erilaista toimintaperiaatetta: 
mielihyvä- ja realiteettiperiaate. Kuitenkin elämän alkutaipaleella ihmisyksilö 
toimii mielihyvä/mielipaha-akselilla ja vasta vähitellen kasvun ja kehityksen 
myötä siirtyy toimimaan realiteettiperiaatteen mukaan. Vaikka lapsi olisi 
saavuttanut pääasiallisen toimintakyvyn realiteettiperiaatteen mukaan, niin 
leikissä ja fantasiassa voidaan luopua tästä todellisuusperiaatteesta. Myös 
aikuisena voidaan noudattaa mielihyväperiaatetta yöllä unissa ja päivisin 
päiväunissa ja unelmissa (Freud, 1901). 

Monet meistä havaitsevat tämän saman ilmiön aamuisin, kun olisi tarve 
nousta ylös kellon soidessa realiteettiperiaatteen mukaan, mutta 
mielihyväperiaatteen mukaan tuntuisi mukavalta jäädä vielä hetkeksi 
unimaailmaan. Smithin (1977) mukaan mielihyväperiaate on kaikkea 
käyttäytymistä säätelevä periaate riippumatta siitä, onko kyse primaari- vai 
sekundaariprosessista. 

Freudin (1923b) mukaan psyykkistä energiaa voidaan kutsua libidoksi tai 
elämänvietiksi eli Erokseksi, joka luo jännitystä ja uusia kokonaisuuksia, 
rikastaa ja monipuolistaa yksilön kokemusmaailmaa. Ihminen pyrkii 
alentamaan sisäisiä jännitteitä välttämällä mielipahaa ja tavoittelemalla 
mielihyvää (Freud, 1920). Kuolemanvietti, Thanatos, pyrkii elävän 
organismin palauttamiseen takaisin elottomaan tilaan (Freud, 1923b). Eros ja 
Thanatos toimivat yhdessä. Näiden vastakkaisuutta tunteissa edustavat 
rakkaus ja viha. Pentti Ikonen ja Eero Rechardt (1994) ovat tarkastelleet 
Thanatosta pyrkimyksenä häiriöttömän rauhantilaan. Tämä pyrkimys ei 
koskaan tule esille suoraan vaan ainoastaan epäsuorasti (Ikonen & Rechardt, 
2004). 
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4.3 Minän puolustusmekanismit 

Varhaisella lapsuudella on vaikutusta siihen, miten kukin reagoi itselleen 
ominaisella tavalla. Jokainen lapsi reagoi erilaisella tavalla äkillisiin ääniin, 
yhtäkkiseen ärsykkeeseen tai pettymykseen (Fraiberg, 2008). Nämä 
tapahtumat muovaavat lapsen kehitystä ja mielen rakenteet muuttuvat 
kompleksisemmiksi. Suojautumistavat ovat jokaiselle omaleimaisia, mutta 
niissä on myös yhteneviä piirteitä. Ne muodostavat perustan terveelle 
minuuden kehitykselle. Mielikuvitus ja älylliset leikit vievät kehitystä 
eteenpäin ja auttavat kohtaamaan todellisuutta. Ihmisen mieli käyttää 
apunaan kaikkia persoonallisuutensa aineksia pyrkiessään sulkemaan 
ahdistusta aiheuttavilta sisäisiltä pyrkimyksiltä pääsyn tietoisuuteen (Tähkä, 
1970). Näitä minän toimintoja nimitetään puolustusmekanismeiksi. 

Freud (1923a) loi tiedostamattoman käsitteen torjunta- eli 
repressioteoriastaan. Hänen ajattelunsa mukaan on kahdenlaista 
tiedostamatonta, latenttia, joka voi tulla tietoiseksi. Dynaamisessa mielessä se 
on esitietoista. Varsinainen tiedostamaton eli piilotajunta on torjuttua. 

Puolustusmekanismeja käytetään tilanteissa, joita henkilö ei ole valmis 
kohtaamaan. Erityisesti lapsi tarvitsee aikuisen apua tunteiden käsittelyyn ja 
rauhoittumiseen (Myllärniemi, 2006). Hahmottomat tunteet ilmenevät 
erilaisena epämääräisenä ahdistuksena tai levottomuutena. Näitä vastaan on 
kehittynyt keinoja, joiden avulla pyritään estämään vaarallisena pidetyn 
yllykkeen pääsy tietoisuuteen tai saamaan se pois tietoisuudesta. 

Kieltäminen on varhaisin puolustusmekanismi. Tämä on erityisesti 
ominaista pienille lapsille, mutta myös aikuinen käyttää tätä mekanismia 
itselleen ylivoimaisessa tilanteessa. Erityisesti tämä näkyy traumaattisissa 
tilanteissa, joissa mieli ei hyväksy tapahtunutta asiaa. 

Projektiolla pyritään pääsemään eroon kaikesta, mikä aiheuttaa 
hankaluuksia ja epämieluisuutta (Tähkä, 1970). Tällöin uhka ulkoistetaan ja 
uhasta pyritään pääsemään eroon ja siirtämällä se itsen ulkopuolelle. 

Introjektiossa toinen tai toisen ominaisuudet tehdään osaksi itseä. 
Nämä mekanismit ovat erityisesti käytössä kehitysvaiheessa, jossa ego ja 
objekti ovat eriytymättömiä.  

Tyhjäksi tekemisessä lapsi on vielä vakuuttunut siitä, että hänen 
mielikuvillaan on maagista valtaa ja hänen ajatuksena ja toiveensa 
vaikuttaisivat todellisuuteen.  

Reaktionmuodostuksessa kiellettyä tai vaarallisesta yllykettä vastaan 
taistellaan estämällä pääsy tietoisuuteen vastakohdan avulla. 
Luonteenpiirteen tai asenteen avulla on tarkoitus todistaa yllyke 
vastakohdakseen.  
      Eristämisessä yhteenkuuluvat tunteet ja asiasisällöt eristetään 
toisistaan. Sen erikoistapaus on älyllistäminen, jossa pyritään älyllä  
hallitsemaan ja välttämään asioihin liittyvien tunteiden kokemista. 
      Torjunta on tehokkain ja myöhäisin keino. Sillä pyritään pitämään 
erillään viettiyllykkeet eli primaariprosessi ja minän kehittyneempi, 
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realiteetteihin suuntautuva ajattelu. Tiedostamaton torjunta (repressio) pyrkii 
pyyhkimään hankalan asian pois tietoisuudesta (Achté, 1981). Tästä 
unohtaminen on puhtain muoto. 

4.4 Illuusio ja maaginen ajattelu 

Freudin (1927) mukaan illuusiolle on tyypillistä, että sen taustalla on aina 
ihmisen toive. Toiveen toteuma on keskeinen tekijä illuusiossa. Sen ei tarvitse 
olla realiteettien mukainen. Illuusio on henkilön tarpeiden ja toiveiden 
värittämä ja vääristämä (Tähkä, 2000). Mukautumalla vauvan tarpeisiin äiti 
suo vauvalle mahdollisuuden illuusioon, että rinta on osa vauvaa ja vauvan 
maagisessa kontrollissa (Winnicott, 1953).  Vauva olettaa, että hänen 
toiveensa toteutuminen tapahtuu hänen oman maagisen voimansa avulla 
(Fraiberg, 2008). Äidin tehtävä on saada vauva myöhemmin luopumaan tästä 
illuusiosta. 

Andrade (2007) kuvaa tätä asiaa teoreettisemmin, jossa primaarinarsismin 
alkutilassa äiti huolehtii täydellisesti kaikista vauvan tarpeista. Tällöin 
vauvalle ei synny käsitystä objektista. Äiti-lapsi -dyadi on fuusioitunut vauvan 
mielessä. Alkuvaiheessa kaikki on eriytymätöntä ja odotus täydellisestä 
toiveiden täyttymyksestä on peräisin tästä vaiheesta (Freud, 1940). Tämä on 
absoluuttisen omnipotenssin tila, jolloin vauva uskoo, että hänen toiveensa 
toteutuvat maagisesti. Kun äiti epäonnistuu vauvan tarpeisiin vastaamisessa, 
tapahtuu frustraatioita, jolloin vauva saa kosketuksen realiteetteihin.  
Objektista tulee idealisoitu. Vauva ei haluaisi luopua aiemmin kokemastaan 
mielihyvästä. 

Regressioilmiötä on tutkittu ottamalla huomioon ihmisen varhaiset tilat 
(Shor, 1972). Näihin esiverbaalisiin egon toiminnan tiloihin kuuluu 
oseaaninen tunne. Tätä valtamerellistä tunnetta on pidetty ohimenevänä 
ykseyden tunteena itsen ja maailmankaikkeuden välillä. Tähän liittyy 
kokemus minuuden rajojen hälvenemisestä (Saarinen, 2015). Abraham 
kutsuu tätä preambivalentiksi passiiviseksi oraaliseksi vaiheeksi, jossa lapsen 
tunteet eivät ole vielä jakautuneet vihaan ja rakkauteen suhteessa äitiin. 
Ferenczi kutsuu tätä ”passiivinen objektirakkaus” –tilaksi (Shor, 1972). Tähän 
pohjautuvat kaikki myöhäisemmät symboliset ja somaattiset prosessit. Tätä 
on kutsuttu eri nimillä kuten varhainen eriytymätön ego-id, perusturvallisuus, 
perusluottamus, idealisoitu rinta, symbioottinen pari, täydellinen lapsen 
ympäristö, primääriobjektirakkaus, primaarinarsismi jne. Nämä ovat tapoja 
käsitteellistää primaaritilaa, alkutilaa.   

Symbioottisen tilan olemassa olosta on erilaisia käsityksiä, Sternin (1985) 
mukaan ikäkaudella kahdesta kuuteen kuukauteen lapsella ei ole symbioosin 
kaltaista vaihetta, vaan vauva kokee tässä iässä ydintunteensa vahvistuvan. 
Erikson (1946) toteaa, että ihmisen varhaisimmat kuukaudet luovat perustan 
luottamukselle myöhemmin hänen elämässään. Vauvan varhaisilla 
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kokemuksilla on syvällinen vaikutus käsityksiin itsestä ja toisista sekä 
maailmasta.  

Freud (1912-1913) lähestyi maagisuuden käsitettä psykologisena ilmiönä. 
Hän kiinnitti huomiota animismin ja omnipotentin ajattelun yhteyteen.  
Primitiivisissä kulttuureissa ihmiset ovat nähneet haltijoita, demoneita ja 
”sieluja”, jotka ovat samankaltaisia kuin ihmisen mieli. Animismissa 
psyykkinen elämä projisoituu ulkoiseen ja elottomaan maailmaan. 
Alkukantainen ihminen ulkoistaa mielensä sisältöä ympäristöönsä. 

Balterin (2002) mukaan maaginen on arkaainen kokemus 
omnipotenssista, joka luontaisesti kuuluu primaariseen narsismiin ja toimii 
primaariprosessin logiikan mukaan. Maaginen sisältyy kaikkeen egon 
toimintaan, se voi säilyä arkaaisena piirteenä tai esiintyä erilaisissa 
muodoissa. Maaginen perustuu uskomuksiin eikä empiiriseen faktaan ja tuo 
esiin pyrkimyksen yliluonnollisten voimien hallintaan. Tiede ja teknologia 
ovat keskittyneet persoonattomien luonnonvoimien hallintaan. 

Primitiivisillä ihmisillä on usko toiveen voimaan, jonka avulla he olettavat 
saavansa kaiken tarpeellisen.  Vaikka animismi, magia ja omnipotentti ajattelu 
säilyvät kehittyneemmässäkin mielessä, ne eivät ole enää dominoivia (Freud, 
1913). La Barre (1978) kuvaa, kuinka piilevä maagisuus saattaa tulla esiin ja 
toiminnalliseksi egon regressiossa paluuna narsistiseen vaiheeseen, jota 
luonnehtii animismi ja omnipotentit ajatukset.  

Balterin (2002) mukaan Freud ja Ferenzi selittävät illuusion käsitettä 
maagisen omnipotenssin varhaisen mentaalisen infantilismin näkökulmasta. 
Tätä luonnehtii narsismi, johon kuuluu läheinen suhde maagisuuden ja 
primitiivisten mielentilojen välillä.  Róheimin (1955) mukaan saadaksemme 
jotain, meidän on haluttava sitä ja tuotava tämä halu näkyviin. Maagisuus 
voidaan sijoittaa puhtaan mielihyväperiaatteen ja realiteettiperiaatteen 
puoleen väliin. Maagisuus lapsella merkitsee kasvamista, aikuisella se 
tarkoittaa regressiota infantiiliseen fantasiaan. 

Freud (1914) on alun perin todennut ihmisen itsetunnon ja identiteetin 
syntyvän varhaisten narsististen kokemusten ja infantiilin omnipotenssin 
perustalta. Tästä kehittyy ego-ideaali (minä ihanne) ja se mahdollistaa 
objektityydytyksen saavuttamisen.  

Mielihyvänsävyinen odotus tulevaisuutta kohtaan on osittain riippuvainen 
illuusiosta (Freud, 1917a). Kokemus on osoittanut, että lapsuuden toiveet, 
päiväunet ja tiedostamattomat toiveet eivät täysin toteudu, vaan ainoastaan 
symbolisesti tai likimääräisesti (Kafka, 1997). Ne toimivat lohduttavina 
ajatuksina, että toivottu tyydytys kohdattaisiin joskus. Jokaisen lapsen täytyy 
kestää myös turhautumista ja pettymyksiä, jolloin voi haaveilla tulevasta 
tyydytyksestä ja luoda siitä illuusioita. 

Egon kypsyminen ja kehitys edellyttää, ettei kaikkia varhaisia maagisia 
näkökohtia ole hävitetty.  Maaginen jää sisäiseksi egon piirteeksi, vaikka se 
olisi sublimoitunut (Waelder, 1936). Kaikilla käytännöllisillä ajatuksilla ja 
toiminnoilla on päämääränä maagisen toiveen täyttymys (Balter, 2002). 
Vakuuttuneisuus ja optimismi, jonka maagisuus tuottaa, auttaa käytännöllistä 
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ihmistä ylittämään ulkoiset esteet ja sisäiset estot, jotka haittaavat realistista 
ponnistelua.   

Maaginen effekti voi muuntua maagiseksi fantasiaksi ja illuusioksi 
maagisen toiminnan kautta, jos kaikki nämä elementit ovat läsnä (Fliess, 
1944). Jos maaginen fantasia jää piilotajuiseksi, niin toiminnan suorittaja 
tiedostaa vain impulssin kohti maagista toimintaa. Maagisilla toiminnoilla on 
vietinomainen luonne. Rituaali voi olla yhteinen sivilisaatiossamme. Yksi 
laajalle levinneistä aktiviteeteista on puun koputtaminen.  Ihmiset, jotka 
selittävät olevansa vapaita taikauskosta, saattavat silti harjoittaa tätä rituaalia. 
Heidän täytyy koputtaa puuta, muuten ”Kohtalo” kääntää heidän suotuisan 
onnensa, jonka he ovat kokeneet tyydyttävänä. Tämä defensiivinen maaginen 
toiminta kuvastaa primaariprosessin tiivistymää. Henkilö suorittaa tämän 
rituaalin välttääkseen joutumista ”Kohtalon” käsiin. Maagiset toiminnat ovat 
suojana ahdistusta vastaan. Maaginen ratkaisu lievittää jännitystä, mutta ei 
helpota ongelman ratkaisua (Peele, 1982).  

Balint (1960) on kohdistanut huomiota lapsenomaisiin toiveisiin 
tutkiessaan aikuisten terapioita. Terapiassa tätä regressiivistä tilaa voidaan 
kutsua uudeksi aluksi. Primäärirakkaus on suhde, jossa vain toisella 
osapuolella voi olla vaatimuksia ja toisella osapuolella ei voi olla mitään 
toiveita ja vaatimuksia, jotka ovat hänen omiaan. Tällöin siellä vallitsee 
täydellinen harmonia ja täydellinen toiveiden ja tyydytyksen tila. Edellä oleva 
tila kuvaa alkuperäistä illusionaarista mielikuvaa jokaisen henkilön ytimestä, 
hänen spiraalista kasvuaan kohden aikuisuutta ja kuolemaa. Illuusion käsite 
ei ole hallusinaatio eikä deluusio. Winnicott kuvaa kliinisiä ja kehityksellisiä 
yksityiskohtia illusioinnin rakentavasta prosessista kirjoissaan leikistä ja 
luovuudesta. Shor (1972) ehdottaa illuusiolle välittävää roolia Eroksen 
(hellyyden) ja Thanatoksen (aggression) välillä.  

Freud (1927) pohtii erityisesti regression ja illuusion välistä suhdetta. Hän 
tarkastelee regressiota perustoiveen ja perusenergian lähteenä ja tunnistaa 
sen alkuperän lapsuuden avuttomuudessa ja säilymisessä kohti aikuisuutta. 
Uskomme illuusioon, kun toiveen täyttymys on keskeinen tekijä 
motivaatiossa. Illuusion ei tarvitse olla välttämättä väärä, epätosi tai yhteen 
sopimaton realiteetin kanssa. 

Patologista maagista ratkaisua voidaan kuvata tarkastelemalla henkilön 
tietoisia ratkaisuja, jotka ovat turhia ja vaarallisia. Jos tarkastellaan 
esimerkiksi pakonomaista ”shoppaajaa”, hän hankkii esineitä, joita ei tarvitse 
ja saattaa etäännyttää itsensä puolisostaan ja aiheuttaa taloudellisia ongelmia 
perheelleen. Samalla hän vahingoittaa omaa itsekunnioitustaan.  Maagisuus 
on siinä kiihottumisen tunteessa, joka vapauttaa ostovimman. Tällöin hän 
kokee itse ratkaisseensa ongelmansa. Hän on lääkinnyt ikävystymistään, 
ahdistuneisuuttaan ja itseinhoaan lisääntyvän kärsimyksen hinnalla.  

Maaginen ajattelu voidaan luokitella monella tavalla. Ogden (2010) on 
jakanut ajattelun kolmeen luokkaan, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia. 
Maaginen ajattelu, uniajattelu ja transformatiivinen ajattelu edustavat näitä. 
Maaginen ajattelu vääristää aitoa ajattelua ja se perustuu omnipotenttiin 
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fantasiaan luoden psyykkisen todellisuuden, jonka henkilö kokee 
todellisemmaksi kuin ulkoisen todellisuuden. Maagisen ajattelun tarkoitus on 
välttää todellisuuden kohtaamista. Se edustaa omnipotentin fantasian käyttöä 
illuusioiden luonnissa. Ogden mainitsee esimerkin, jossa maagisesti ajatteleva 
henkilö olettaa, että hän ei ole samojen lainalaisuuksien alainen, jotka 
koskevat muita, kuten luonnonlait, ajan armottomuus ja kuoleman 
ehdottomuus. Yksilön kohdalla maaginen ajattelu hämärtää todellisuutta ja 
yrittää häivyttää sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välisen eron. Nykyajan 
ihmisen maagista ajattelua kuvastaa illuusio, että löytyisi pilleri, joka poistaisi 
kaikki sairaudet ja vaivat. 

4.5 Siirtymäobjektit ja fetistiset objektit 

Donald W. Winnicott (1951) on tunnettu transitionaali- eli siirtymäobjekti 
käsitteestään. Yleisessä kielenkäytössä se on supistunut tarkoittamaan 
pehmolelua tai kangaspalaa, joka merkitsee lapselle äidin korviketta. 
Winnicott kiinnittää huomiota sisäisen todellisuuden ja ulkoisen realiteetin 
välillä olevaan alueeseen, jota hän kutsuu välittäväksi alueeksi (intermediate 
area).  Vauvoilla tämä alue liittyy illuusioihin.  Transitionaaliobjekti-käsite 
auttaa ymmärtämään illuusiota. Winnicott korostaa kykyä luoda ja kokea 
illuusio kehitysaskeleena, joka on faktojen ja omnipotenttien fantasioiden 
välillä (Bronstein, 1992). 

Winnicott (1951) korostaa, että hän ei tutki ensimmäistä objektia 
objektisuhteessa, vaan ensimmäistä omistamisen kokemusta alueella, jossa 
kohtaavat vauvan omakohtainen kokemus ja objektiivinen havainto. Vauvalle 
transitionaaliobjekti on suoja ahdistuneisuutta vastaan varsinkin nukkumaan 
mennessä. Winnicottin mukaan transitionaali-ilmiöt alkavat 4 - 12 kk iässä. 

Siirtymäobjektin täytyy kestää vietinomainen rakkaus ja viha. Lapsella voi 
olla illuusio, että siirtymäobjektilla on oma elinvoima ja oma realiteetti. Sen 
kohtalo on vähitellen tulla dekatektoiduksi eli tunnesiteestä luovutaan. Sitä ei 
sisäistetä eikä se joudu torjunnan kohteeksi. Sitä ei unohdeta tai surra. 
Myöhemmin Winnicott (1967) on laajentanut ja täsmentänyt transitionaali-
ilmiön käsitettä käyttäen vauvan leikkiä lähtökohtana päätyen erilaisiin 
kulttuuri-ilmiöihin. Aikuisten maailmassa taide ja uskonnot kuuluvat tähän 
alueeseen. 

Transitionaaliobjekti on vauvan ja äidin yhteenkuuluvuuden symboli. 
Hänen mukaan transitionaali-ilmiöt kuuluvat objektiin liittyviin kokemuksiin. 
Winnicott (1963) käyttää termiä kulttuurikokemus transitionaali-ilmiön 
jatkeena, jolla hän tarkoittaa perittyä perinnettä. Hänen näkemyksensä 
mukaan ihminen voidaan nähdä kulttuurikokemustensa summana.  

Winnicott (1960b) korostaa luottamuksen merkitystä varhaisessa 
lapsuudessa, johon kuuluu maksimaalinen riippuvuus. Vasta tämän jälkeen 
lapsi voi nauttia irtaantumisesta ja itsenäisyydestä. Winnicott esittää, että 
tämän irtaantumisen jälkeen olisi syytä kiinnittää huomiota enemmän 
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kolmanteen alueeseen. Hän kutsuu tätä aluetta potentiaaliseksi tilaksi, joka 
olisi kulttuurikokemuksen ja leikin johdannainen. Kaksi muuta aluetta ovat 
sisäinen henkilökohtainen psyykkinen todellisuus ja ajankohtainen ulkoinen 
maailma, jossa henkilö elää. 

Kulttuuri tuo jatkuvuutta ihmiskunnalle, joka ylittää yksilön 
henkilökohtaisen olemassaolon. Winnicott (1960a, 1963) sijoittaa 
kulttuurikokemuksen potentiaaliseen tilaan yksilön ja ympäristön sekä unen 
ja realiteetin väliin. Jokaisella yksilöllä tämän tilan käyttö riippuu 
elämänkokemuksista ja vaihtelee yksilöstä toiseen. Potentiaalinen tila 
perustuu ruumiin kokemuksiin, jossa myös varhaisten idin vaatimusten tulee 
tyydyttyä. Näin lapsi saa kosketuksen todelliseen itseen (True Self) ja se 
vahvistaa lapsen egoa. Äidin riittävän hyvä adaptoituminen lapsen tarpeisiin 
tukee todellisen itsen kehittymistä. 

Sosiaalisista tavoista ja lapsen liiallisesta adaptoitumisesta ympäristöön 
voi kehittyä väärä itse (False Self, Winnicott, 1960a). Terveessä kehityksessä 
sosiaaliset tavat ja adaptoituminen ympäristöön muodostavat 
mahdollisuuden kompromissiin ja toleranssiin. 

Tolpin (1971) kuvaa siirtymäobjektin kohtaloa ja korostaa sen rauhoittavaa 
merkitystä lapselle sekä sen merkitystä lapsen minuuden kehityksessä. 
Siirtymäobjektin käytölle on tyypillistä, että se katektoidaan ja dekatektoidaan 
eli siihen luodaan tunnesiteitä ja niistä luovutaan lapsen tarpeiden mukaan. 
Siirtymäobjekti toimii lapsen ulkopuolisena rauhoittajana ja jännitystä 
poistavana tekijänä ja tämä toiminta myös sisäistetään. Tolpin näkee 
siirtymäobjektin kohtalon erilaisena kuin Winnicott (1951), jonka mukaan 
siirtymäobjektista luovutaan kehityksen myötä. 

Hong (1978) on tehnyt teoreettisen yhteenvedon siirtymäilmiöistä. Hän on 
luokitellut ilmiötä primaariseen ja sekundaariseen siirtymäilmiöön riippuen 
lapsen iästä ja merkityksestä, jonka se saa. Ilmiöön vaikuttaa lapsen kasvatus, 
sosiokulttuuriset tekijät ja lasta hoitavan henkilön fyysisen kontaktin määrä ja 
laatu. Nämä vaikuttavat lapsen minuuden kehitykseen. Siirtymäilmiöillä on 
tärkeä merkitys lapsen kehityksessä, kuten objektisuhteissa, havaintokyvyn, 
ajattelun, realiteetin testauksen, symbolisaation, minuuden rakenteiden, 
puolustusmekanismien, luovuuden ja minän autonomian kehityksessä. Se 
auttaa myös mukautumaan kulttuurin sosiaalisiin rakenteisiin. 

Kun Winnicott (1963) antaa transitionaali-ilmiöille merkityksen, joka 
kattaa tieteellisestä luovuudesta kulttuuriin ja uskontoihin sekä taiteeseen, 
niin medikalisaatio voidaan nähdä yhtenä lääkekulttuurin ylikorostuneena 
muotona. Kun länsimainen teollistunut yhteiskunta on maallistunut ja 
uskonnot ovat menettäneet merkitystään yleisellä tasolla, on monien ihmisten 
usko siirtynyt lääketieteeseen ja lääkkeisiin. 

Fetistiset ilmiöt on erotettava transitionaaliobjektista. Sana ”fetissi” on 
latinankielestä peräisin ja tarkoittaa maagista voimaa omaavaa objektia 
(Bronstein, 1992). Fetissi yleisesti ottaen viittaa genitaaliseen 
seksuaalisuuteen. Sillä on merkityksensä myös amuleteissa ja maagisena 
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objektina. Fetissiä käytetään symbolina uskonnollisissa riiteissä tai 
romanttisessa rakkaudessa sekä lasten leikeissä (Greenacre, 1969).  

Psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa on erilaisia käsityksiä fetisismistä. 
Usein sekoitetaan käsitteet transitionaaliobjekti, infantiili fetissi sekä 
lapsuuden ja aikuisuuden fetisismi (Bak, 1974). Lapsuudessa ja aikuisuudessa 
kiinnittymisellä elottomiin esineisiin on erilainen merkitys. Varhaisessa 
lapsuudessa se palvelee transitionaaliobjektina vaimentaen vierotuksen ja 
eron traumaa. Fetissi tekee tyhjäksi lapsen separaation äidistä kiinnittymällä 
symboliseen korvikkeeseen (Bak, 1953). Fetissillä on näin kaksinainen 
merkitys tehdessään äidin ja lapsen separaation mahdolliseksi, mutta samalla 
tehdessään maagisesti tyhjäksi tämän separaation (Freud, 1928; Sperling, 
1963). Aikuisuudessa fetissi palvelee suojautumisena eroa ja 
objektinmenetystä vastaan (Bak, 1974). 

Sperling (1963) kuvaa joidenkin lasten liioiteltua kiintymystä elottomiin 
objekteihin. Lapsen täytyy pitää hallussaan ja käyttää tätä esinettä tietyissä 
tilanteissa, kuten nukkumaan mennessään, yksin ollessaan tai vieraassa 
ympäristössä. Äidin läsnäolokaan ei lohduta tätä lasta ellei fetissi ole 
käytettävissä. Lapsi pitää elotonta ja näennäisesti arvotonta objektia 
parempana kuin äitiä. Fantasia omnipotentista kontrollista on tärkeä tekijä 
sekä autoerotismissa että fetisismissä. Fetissin käyttö osoittaa, että lapsi ei ole 
luopunut ulkoisesta objektista. Lapsi haluaa tyydytystä, vaikka se olisi vain 
korvaavaa tyydytystä. Freudin (1914) mukaan ihminen ei ole halukas 
luopumaan tyydytyksestä, josta hän on kerran nauttinut. 

Jos lapsi ennen kahta ikävuotta kiinnittyy elottomaan objektiin, hän ei ole 
hyväksynyt vierottamista, vaan on korvannut rinnan ja äidin fetissillä 
(Sperling 1963). Fetissin avulla voidaan ylläpitää osaobjektisuhdetta. Fetissi 
palvelee eroahdistuksen lievittäjänä. Lapsuuden fetisismi ja objektisuhteiden 
pilkkominen, ”split” palvelee varhaisen äidin menetyksen kieltämistä. Tämä 
kieltäminen on suojautumista menetyksen pelkoa vastaan, joka liittyy 
omnipotenttiin kontrollin eli kaikkivoivan hallinnan menettämiseen. Fetissi 
silloin palvelee preoidipaalisen äidin korvikkeena ja osoittaa, että 
objektisuhteessa on tapahtunut fiksaatio eli takertuminen tiettyyn 
kehitysvaiheeseen. Tämä merkitsee normaalin kehityksen häiriintymistä. 

Fetissiin liittyvä omnipotentti eli kaikkivoipa kontrolli näkyy amuleteissa, 
`maagisissa´ pillereissä, joka on reaktio menettämisen pelolle. Se selittää 
lapsuuden fetisismissä paniikkireaktiot ja aikuisten fetistisen acting out -
käyttäytymisen. Fetissi symboloi varhaista pregenitaalista objektia ja voi 
liittyä myöhäisempiin kehityshäiriöihin (Weissman, 1957). Identifikaatio-
ongelmat varhaiseen äitiin ja eroahdistus ovat tyypillisiä fetisismille. 
Varhaiset kokemukset määrittävät fetissin valinnan (Bak, 1953). 

Aikuisen fetissillä on yhteistä lapsuuden transitionaaliobjektin kanssa 
(Greenacre, 1960). Kliinisessä katsauksessa Greenacre kuvaa potilaita, jotka 
ovat vuosikausia käyttäneet lääkkeitä unettomuuteen. He jatkavat tätä 
itselääkintää, vaikka unettomuus ei ole enää ongelma. He eivät lisää lääkkeen 
määrää, mutta voivat korvata sen vähemmän aktiivisella lääkkeellä. Lääkkeen 
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ulkonäkö kuten pillerin tai kapselin koko, muoto ja väri ovat tärkeitä.  Tähän 
potilasryhmään kuuluu sekä naisia että miehiä. Fetisistinen pilleri on suojana 
avuttomuuden vaaroja vastaan nukuttaessa. 

Onnenkivet ja amuletit ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä (Greenacre, 1960). 
Miehen kellon ranneke tai tytön rannerengas voi palvella taikakaluna. 
Uskonnollinen valta liitetään medaljonkeihin ja vastaaviin esineisiin. Tässä on 
silta pyhäinjäännöksiin. Latenssilapset ovat erityisen ihastuneita onnea 
tuoviin esineisiin, kiviin, kolikoihin ja muihin pieniin esineisiin. Fetisistinen 
kivi näyttää olevan osa lapsuuden magiaa. 

Transitionaaliobjektia pidetään kehityksellisenä objektina, kun taas fetissi 
nähdään perversiona eli tekijänä, joka ei edesauta kehitystä, vaan jarruttaa 
sitä (Greenacre, 1970). Transitionaaliobjekti ja fetissi saattavat näyttää 
samankaltaisilta, vaikka ne ovat todellisuudessa hyvin erilaisia. 
Transitionaaliobjekti tukee varhaisen autonomisen egon kehittymistä ja 
objektin kanssa suhteessa olemista. Fetissi merkitsee kehityksen pysähtymistä 
ja usein tiettyjen rituaalien pakonomaista toistamista ilman henkilökohtaista 
suhdetta objektiin. 

Transitionaaliobjekti edustaa kehityksellistä askelta ja fetissi patologista 
ratkaisua, vaikka ne palvelevat samaa tarvetta eli ahdistuksen hallintaa 
(Nersessian, 1998).  Molempiin liittyvät illuusiot ja maagisuus. Fetisismi 
edustaa laajaa joukkoa ilmiöitä, jotka liittyvät objekteihin. Yleensä tämä on 
eloton, maagisten ja fantisoitujen ominaisuuksien täyttämä objekti. Sen 
primaari tarkoitus on ehkäistä intensiivistä ahdistusta. 

Kun vanhempien kyky hallita impulssejaan ja ahdistuneisuuttaan on 
huonontunut, lapsen hankkima transitionaaliobjekti sisäisten tilojen 
kontrolloimiseksi voi muuntua transitionaalisesta fetisistiseksi (Bronstein, 
1992).  Maaginen, omnipotentti objekti palvelee sekä vanhempia että lasta. 
Lapsen toisen vuoden aikana sisäistä painetta helpottaa maagisen esineen, 
lelun, huovan tms. olemassaolo. Objektin käyttö ahdistuneisuuden 
helpottajana voi tulla äidin korvaajaksi ja tärkeämmäksi kuin äiti itse. Tällöin 
lapselta puuttuu kyky luoda illuusioita. Potentiaalinen tila on romahtanut. 
Lapsen kokemus muuttuu fetisistiseksi. Lapsi addiktoituu objektiin ja kärsii, 
jos se otetaan pois. Objekti on muuttunut fetissiksi. 
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5 Plaseboeffekti 

5.1 Plasebon historiaa 

Plasebo-käsite on peräisin hepreankielisestä Raamatun psalmista 116:9 
(Lasagna, 1986). Psalmin yhdeksäs säe alkaa sanoilla ”et-ha-lech” (I shall 
walk), ”minä vaellan”. Tämä oli virheellisesti käännetty kreikaksi ”euarestiso” 
(miellyttää). Septuaginta on vanhin kreikkalainen käännös hepreankielisestä 
vanhasta Testamentista. Pentateuch oli kääntänyt sen 70 oppineen kanssa, 
josta tulee nimi ”Septuaginta” Alexandriassa noin 250 eaa. (The New 
Webster´s International Encyclopedia, 1999). Hieronymus (noin 340–420 
jaa.) käänsi sen myöhemmin Raamatun latinankieliseen, Vulgatan (390-405 
jaa.) versioon: ”placebo´ksi” (I shall please). Tällä on merkitys ”minä 
miellytän” (Lasagna, 1986).   

Suomalaisessa raamatun käännöksessä psalmi 116 on nimeltään ”Herra on 
avuttomien auttaja” ja jae 9 on käännetty ” Minä saan vaeltaa Herran edessä 
elävien maassa.” Suomalainen käännös vastaa paremmin alkuperäistä 
hepreankielisen Vanhan Testamentin ilmausta kuin kreikan- tai 
latinankielinen käännös. Ilmaisu ”vaeltaa Herran kanssa, Herran edessä” oli 
muuttunut virheelliseen muotoon ”miellyttää Herraa”. 

Sanaa plasebo käytettiin kuolleille kahdennellatoista vuosisadalla 
englanninkielisissä iltamessuissa. Munkkiyhteisöissä luettiin ja rukoiltiin, kun 
yhteisön jäsen oli kuollut. Tällöin järjestettiin sielunmessu, joka alkoi 
latinankielisen raamatun psalmin 116 jakeella 9, ”Placebo Domino in Regione 
Vivorum” oli käännetty ”I shall be pleasing to the Lord in the Land of Living” 
eli ”minä miellytän Herraa elävien maassa” (Moerman, 2002a). Muutama 
vuosisata myöhemmin plasebo sai maallisemman merkityksen. Sitä käytettiin 
merkitsemään nöyristelevää imartelijaa, mielistelijää ja ammattimaista 
surijaa, joita vuokrattiin laulamaan plaseboa vainajien paarien ääreen 
(Lasagna, 1986). 

Plasebo tuli englantilaiseen lääketieteen sanakirjaan (Hooper´s Medical 
Dictionary) v. 1811 (Moerman, 2002a). Tämä määritteli plaseboksi jokaisen 
lääkkeen, joka miellytti enemmän kuin hyödytti. Edelleen oletetaan plasebon 
virheellisesti tarkoittavan ”minä miellytän” ja tämä on yleisesti vakiintunut 
plasebo -käsitteen käyttö (Achté, 1984; Harrington, 1999; Vallance, 2006).  

Plasebo on näennäislääke, lumelääke, potilaalle annettu tabletti tai joku 
muu lääkemuoto, jota sanotaan lääkkeeksi, vaikkei siinä ole vaikuttavaa 
ainetta (Koukkunen, Hosia, Keränen & Virtamo, 2001). Suomessa lääketieteen 
sanastolautakunta valitsi 1988 plasebolle suomennoksen lume (Puustinen & 
Louhiala, 2002). Hoitotapahtuman yhteydessä tulisi käyttää plasebo- tai 
lumevaikutuksen sijasta nimitystä hoitovaikutus. Tämä tarkoittaa kokemusta 
hoidetuksi tulemisesta. Lume-termi tulisi varata yksinomaan 
lääketutkimuksiin, jolloin lume, harhauttaminen, olisi tietoista. Plasebon 
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suomalainen ilmaisu hoitovaikutus tarkoittaa sitä, että on joku, joka tarvitsee 
hoitoa ja toisaalta on hoitaja, jonka kanssa ”kuljetaan”. Tämä on lähellä 
psalmin 116:9 ajatusta ”vaeltaa Herran kanssa”. 

Voidaan sanoa, että lääketieteen monituhatvuotinen historia on 
pääasiallisesti plasebovaikutuksen historiaa (Shapiro & Shapiro, 1997). 
Plasebovaikutuksen todellinen merkitys on ollut vuosituhansien ajan todistaa 
lääkärin valtaa. Lääkärit eivät aina tiedosta omaa valtaansa ja sitä mitä heiltä 
odotetaan (Thomas, 1994). Plasebovaikutus lujittaa emotionaalisen siteen, 
joka yhdistää lääkärin ja potilaan (Findley, 1953). 

Yleensä kliinisissä lääketutkimuksissa käytetään usein vertailuryhmänä 
plaseboryhmää (Evans, 2003). Tällä on pitkät perinteet. Babylonian kuningas 
Nebukadnessarin aikana (1604-1561 eaa.) tehtiin ruuan vaikutuksesta 
vertailevaa tutkimusta Vanhan Testamentin Danielin kirjan mukaan. Kun 
Nebukadnessar tarjosi ruokaansa vangiksi otetuille juutalaisille, Daniel 
kieltäytyi ruuasta, koska sitä ei ollut valmistettu juutalaisten ohjeiden 
mukaan. Daniel ehdotti kymmenen päivän koeaikaa, jolloin heille annettaisiin 
vain kasvisravintoa ja vettä juotavaksi. Tätä ryhmää verrattiin siihen ryhmään, 
joka söi kuninkaan ruokaa. Koeajan jälkeen Danielin ryhmä voi paremmin 
kuin kuninkaan ruokaa syöneet. Tämä ei ole varsinainen kliininen koe, mutta 
perusideana on verrata koeryhmää kontrolliryhmään.  

Toisen maailmansodan aikaan Liittoutuneilla oli puutetta morfiinista 
kenttäsairaaloissa (Healey, 1997). Vaikka tapaukset olivat hyvin vaikeita, niin 
leikkauksia jouduttiin tekemään ilman analgesiaa. Kerran sellaisessa 
tilanteessa amerikkalainen anestesiologi Henry Beecher valmistautui 
hoitamaan vaikeasti haavoittunutta sotilasta. Ilman morfiinia operaatio olisi 
erittäin kivulias ja saattaisi johtaa kardiovaskulaariseen shokkiin. Tapahtui 
yllättävää, joka muutti Beecherin käsityksen lääkkeistä. Epätoivoisessa 
tilanteessa eräs hoitaja injisoi potilaaseen pelkkää suolaliuosta. Beecher 
hämmästyi, kun potilas rauhoittui välittömästi ikään kuin hänelle olisi annettu 
morfiinia. Potilas näytti tuntevan vain lievää kipua operaation aikana eikä 
mitään shokkitilaa kehittynyt. Suolaliuos näytti yhtä tehokkaalta kuin 
tehokkaimmat kivunlievittäjät. Seuraavien kuukausien aikana, kun morfiinia 
ei ollut, Beecher jatkoi suolaliuoksen käyttöä ja se toimi. Palattuaan 
Amerikkaan sodan jälkeen hän oli vakuuttunut plasebon voimasta ja keräsi 
ympärilleen ryhmän tutkimaan ilmiötä. 

5.2 Plasebon dynamiikkaa 

Vasta 1950-luvulla on alettu tehdä vertailevaa tutkimusta plasebon ja 
vaikuttavan aineen välillä (Beecher, 1955). Beecher on läpikäynyt lukuisia 
plasebosta tehtyjä tutkimuksia. Hän oletti, että plasebo toimii rajoitetusti 
psykologisella vasteella. Tämän kautta se tuottaisi objektiivisesti havaittavia 
fysiologisia muutoksia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että monet 
”tehokkaat” lääkkeet ovat ainoastaan hieman tehokkaampia kuin plasebo. 
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Farmakologisen vaikutuksen lisäksi lääkkeellä on myös psykologinen 
merkitys, jota kutsutaan plaseboefektiksi. Se voi olla joko positiivinen tai 
negatiivinen, jolloin sitä kutsutaan noseboefektiksi (Moerman, 2002b; 
Kleinman, Guess & Wilentz, 2002). Vaikka noseboefekti on varmaan yhtä 
vanha kuin plaseboefektikin, niin vasta 1960-luvulla Walter Kennedy (1961) 
kiinnitti siihen huomiota omana ilmiönään. Kuten klassisessa 
ehdollistamisessa sillä, mitä odotetaan, on tärkeä merkitys. Suuri osa 
plasebotutkimuksista, jotka liittyvät niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin 
vaikutuksiin, on tehty behavioristisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta 
(Hahn, 1999). Benedettin tutkimusryhmä tutki verbaalisia suggestioita 
iskeemisissä kiputiloissa terveillä aikuisilla ja Parkinson-potilailla (Benedetti 
ym., 2003). Verbaalisilla suggestioilla oli suurempi merkitys hormonaalisen 
toiminnan lisääntymiseen tai vähentymiseen kuin kortikoideilla.  

Plasebovaikutus vaihtelee yksilöstä toiseen ja on vaikeasti etukäteen 
ennustettavissa. Kehittyneillä kuvantamenetelmillä on voitu todeta 
plaseboilmiöön liittyviä muutoksia eri aivoalueissa (Kleinman ym., 2002). 
Plaseboilmiöt näkyvät funktionaalisessa magneettisessa resonanssi-
kuvantamisessa (fMRI) ja positroniemissiotomografia (PET) skannauksissa 
eri aivoalueiden aktivoitumisena. Hypnoottiset suggestiot voivat muuttaa 
aivojen aktiviteettia kokeellisissa kipututkimuksissa. Tällöin voidaan nähdä 
kuvantamenetelmillä, mitkä aivoalueet aktivoituvat. 

Kuvantamenetelmien kehityttyä lääkkeiden käyttöön liittyviä psyykkisiä 
tekijöitä on voitu tutkia, kun vaikutus nähdään somaattisella tasolla. Tällöin 
psyykkisesti ja farmakologisesti aktivoituneet mekanismit näyttävät olevan 
synergisesti vuorovaikutuksessa lääkkeitä käytettäessä (Benedetti ym., 2003). 

Vallance (2006) on käynyt lävitse yli 40 000 plasebotutkimusta ja 
paneutunut aiheeseen. Aiheesta on kirjoitettu lukuisia kirjoja, kuten Shapiro 
& Shapiro (1997); Guess, Engel, Kleinman & Kusek (2002); Harrington 
(1999.); Kirsch (1999a.); Evans (2003) ja Benedetti (2009). Plaseboeffektiä on 
kutsuttu vasteodotukseksi (response expectation), jonka esiintyminen ei ole 
tahdosta riippuvainen (Kirsch, 1999c). Tämä eroaa stimulus-odotuksista, 
jotka liittyvät ulkoisiin tapahtumiin. Plasebo ja nosebo-reaktioille ei ole 
löydetty yksinkertaista tieteellistä selitystä (Enck, Benedetti & Schedlowski 
(2008). Esiintyy erilaisia mekanismeja, jotka saavat aikaan aktiivisia 
prosesseja aivoissa. Tällaisia ovat odotukset ja erilaiset assosiaatioyhteydet.  

Tutkimuksissa on oletettu, että uskomusefektillä on plasebossa merkittävä 
osuus, mutta se ei selitä kaikkea (Evans, 2003). Usko riittää helpottamaan 
kipua ja vähentämään tulehdusta sekä lievittämään depressiota ja 
ahdistuneisuutta. Sen ei katsota parantavan syöpää tai skitsofreniaa.  

Plaseboefektin esiintyminen edellyttää odotuksia ja plasebolle tarpeellisia 
symboleita (Wampold, Imel & Minami, 2007). Monilla teorioilla on yritetty 
selittää plaseboefektiä. Kirsch (1999b) ja Fields (2000) ovat korostaneet 
odotusten merkitystä ja Moerman (2002a) merkityksen luomisen tärkeyttä 
plaseboefektissä (meaning effect). Kyse voi olla ihmisen uskoon vaikuttavasta 
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kokemuksesta, ”experience” ja/tai auktoriteetilta saadusta sanallisesta 
informaatiosta (Evans, 2003). 

Myös immuunijärjestelmä on herkkä psykologiselle vaikutukselle (Martin, 
1997). Odotusten ja ehdollistamisen merkitystä on pyritty selvittämään. 
Näissä kokeissa stimulus on korvattu toisella. Pavlovin koirakokeet aloittivat 
nämä tutkimukset. Psykodynaamisesta näkökulmasta ehdollistamisessa 
kahden asian välille luodaan assosiaatioyhteys. Venäläiset tiedemiehet 
huomasivat, että myös immuunisysteemi voidaan ehdollistaa. Emotionaaliset 
ja psykologiset tekijät voivat vaikuttaa immuunijärjestelmään. Ihmisen 
sisäinen järjestelmä on psykologisesti ja emotionaalisesti haavoittuvampi kuin 
lajien, joiden psyykkinen tila pohjautuu tässä ja nyt kokemukseen. Elämän 
muutokset, menetykset ja suru vaikuttavat koko hyvinvointiin.   

Verbaalisen informaation merkitys tulee selvästi esille verrattaessa kahta 
erilaista potilaille annettua konsultaatiota, toisessa konsultaatiossa annettiin 
empaattinen rauhoittava tieto, että mitään vakavaa sairautta ei ollut löytynyt 
ja he tulisivat pian voimaan paremmin (Thomas, 1994). Toinen konsultaatio 
oli samanlainen paitsi, että se sisälsi täysin todenmukaisen arvion sekä ettei 
lääkäri ollut varma oireiden syistä. Sairaudesta toipumisessa oli merkittävä 
ero näiden kahden ryhmän välillä. Empaattisen rauhoittavan tiedon saaneista 
potilaista 64 % toipui, kun taas toisesta ryhmästä vain 39 % potilaista parani. 

Plasebotutkimuksessa oli selvästi kerrottu vatsakivuista kärsivälle 
ryhmälle, ettei heidän nauttimansa lääke sisältänyt lainkaan vaikuttavaa 
ainetta (Kaptchuk ym., 2010). Vertailuryhmänä oli satunnaistettu ryhmä, joka 
ei saanut lääkkeellistä hoitoa. Molemmissa ryhmissä luotiin lämmin, 
positiivinen suhde tutkittaviin. Tapaamiset olivat säännöllisiä ja jatkuivat 
yhdeksän kuukauden ajan. Tulokset olivat vakuuttavia, tutkimusryhmän 
oireet lievenivät merkittävästi enemmän kuin vertailuryhmässä, jossa 
tapahtui myös toipumista. Tutkimuksen tuoma kiinnostus tutkittavia kohtaan 
oli merkittävämpi kuin vaikuttamaton plasebotabletti. Tämä osoittaa, että 
plasebosta käytetty nimitys hoitovaikutus ei ole aiheeton (Puustinen & 
Louhiala, 2002). 

Vauvojen aivosähkötoimintaa tutkittaessa (Lehtonen ym., 1998) havaittiin 
imetyksen vaikuttavan suoraan lapsen aivotoimintaan. Inhimillinen 
vuorovaikutus elämän alkuvaiheessa on sekä psykologinen että ruumiillinen 
tapahtuma (Lehtonen, 2009). Lapsen aivoissa näkyy hänen reagointinsa äidin 
lähettämiin viesteihin. Äidin ääni on lapselle tärkeämpi ja rauhoittavampi 
kuin muiden henkilöiden äänet (Purhonen ym., 2004). Kun äiti ja lapsi ovat 
onnistuneessa vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa, silloin vauva voi saada 
hyvät kasvun edellytykset. 

Plasebovaikutus liittyy läheisesti mieliruumis- problematiikkaan. Krystal & 
Krystal (1988) ovat esittäneet teorian siitä, miten plasebo vaikuttaa. Plasebo 
ei anna sen käyttäjälle funktiota, vaan antaa vapauden käyttää sitä. Jos henkilö 
voi harjoittaa toimintoa plasebon, lääkkeen tai hypnoosin vaikutuksen 
alaisena, niin se osoittaa, että fantasia estää hänen vapauttaan harjoittaa 
toimintoa. Lääkeriippuvaiset henkilöt kokevat, että heidän itsestään 
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huolehtimistoiminto on varattu äidilliselle objektirepresentaatiolle ja on sen 
vuoksi pois heidän omasta käytöstään. Jos lapsella on käsitys, että äidillä on 
yksinoikeus rakkauden voimaan, niin lapsella on häiriö self-representaatiossa. 
Tällöin lapsi on menettänyt kyvyn käyttää omia voimiaan.  

Kun henkilö toimii lääkärin, plasebon, behavioristin biofeedback-koneen, 
hypnotisoijan suggestion tai shamaanin maagisen loitsun vaikutuksen 
alaisena, hän saa pääsyn aikaisemmin objekteille varatuille toiminnoille 
(Wieder & Kaplan, 1969). Koska tarvittava toiminta on koettu osaksi 
objektirepresentaatiota, se on rituaalisesti hyödynnettävissä symbolisesti 
syömällä tai sisäistämällä objekti. Objektiin liittyvä mielikuva voi edustaa 
hyvää tai pahaa. Kun objektin symboli ”on otettu sisään” joko määrättynä 
lääkkeenä, alkoholina, laittomana huumeena tai jopa pyhänä ehtoollisena, 
ambivalenssi objektia kohtaan saattaa tulla merkittäväksi. Lääkekokemuksen 
prototyyppi on imetystilanne, jossa äiti ruokkii nälkäisen vauvan ja poistaa 
nälän aiheuttaman pahan olon (Bembich, 2011). 

Plasebo toimii symbolisesti aikuiselle samoin kuin äiti toimii lapsen kanssa 
varhaisessa lapsuudessa (Forrer, 1964). Plasebo itsessään symbolisesti 
edustaa maitoa, joka poistaa nälän tunteen, kuten varhaisessa lapsuudessa. 
Plasebo näyttää olevan tehokkain silloin, kun henkilö on stressaantunein 
(Beecher, 1955). On todettu, että injektoitu plasebolääke toimii paremmin 
kuin tabletti. Tabletissa vaikuttavat sen muoto, väri ja koko mielikuvaan sen 
tehokkuudesta (Martin, 1997). 

Brandin eli merkkilääkkeen vaikutus lääkkeen tehoon tuli esille, kun 
tutkittiin 835 naisella kipulääkkeen (asetyylisalisyylihappo) vaikutusta 
päänsärkyyn (Branthwaite & Cooper, 1981). Tutkimuksessa aktiivinen lääke 
vaikutti paremmin kuin plasebo.  Merkkilääke tehosi paremmin kuin ei-
merkkilääke sekä merkkilääkkeeksi naamioitu plasebo vaikutti paremmin 
kuin ilman brandia oleva plasebo. Ihmiset, jotka aikaisemman kokemuksen 
perusteella käyttivät merkkilääkettä, osoittivat suurempaa luottamusta tähän 
brandiin ja kokivat sen nytkin tehokkaammaksi.  

Plasebon vaikutuksen alaisena potilaat kykenevät harjoittamaan 
moninaisia toimintoja, joita he eivät tavallisesti voineet kontrolloida (Krystal 
& Krystal, 1988). Autonomisesti kontrolloituja ruumiin alueita koskeva tila on 
analoginen hysteerisen halvauksen kanssa.  

Plaseboefekti voi perustua illuusioon. Ilmiö alkaa jo vauvaiässä ennen 
puheen oppimista, jolloin ”minuus” on ruumis-minää (body-ego). Plaseboa 
käyttäessä mieli luo illuusion tehokkaasta lääkkeestä, jolloin myös ruumis 
reagoi siihen. 
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5.3 Värit 

Kautta aikojen vuorokausirytmi on vaikuttanut ihmisten elämään. Yö merkitsi 
olosuhteita, joissa toiminta päättyi ja ihmiset vetäytyivät levolle (Lüscher, 
1971). Päivä toi olosuhteet, joissa toiminta oli mahdollinen. Yö toi 
passiivisuuden, lepotilan ja yleensä alensi metabolista ja rauhastoimintaa. 
Päivä toi mahdollisuuden toimintaan, lisäsi metaboliaa ja rauhastoimintaa 
tuoden ihmisille energiaa. Näihin tilanteisiin assosioituvat värit ovat öisen 
taivaan tumman sininen ja päivänvalon kirkas keltainen. Tumman sinistä 
pidetään hiljaisuuden ja passiivisuuden värinä. Kirkas keltainen on toivon ja 
aktiivisuuden väri. Primitiiviselle ihmiselle aktiivisuus merkitsee joko 
metsästystä tai hyökkäystä tai hän on itse hyökkäyksen kohteena. Aktiivisuus 
suunnataan voittamiseen tai hankintaan.  Se voi olla myös itsesuojelua. 
Punainen väri on edustanut ulospäin suuntautunutta hyökkäystä tai 
valloitusta; vihreä sen komplementtivärinä itsesuojelua. Näin ollen punaista 
on pidetty aktiivisuuden värinä kun taas vihreää on pidetty passiivisuuden 
värinä.   

Purppuranpunainen tunnetaan jo ajalta 1600 eaa. (Huttunen, 2005). 
Foinikialaiset olivat huomanneet, että tiettyjen kotiloiden erite värjäsi 
kangaskuidun aluksi keltaiseksi ja auringossa väri muuttui 
purppuranpunaiseksi. Caesar (100-4eaa.) julisti lain, että vain keisari sai 
käyttää tiettyä purppuranpunaista väriä. Keltainen on kuulunut Kiinassa 
keisarillisiin väreihin ja sen käyttö oli ankarasti kielletty muilta.  

Väreillä on kulttuurihistoriallisesti erilaisia merkityksiä, jotka ovat 
vaikuttaneet ihmisten arkielämään ja värivalintoihin (Huttunen, 2005). Värit 
ovat tietyn aseman symboleita, esimerkiksi luterilaisessa kirkossa piispan 
asuun kuuluu sinipunainen paita, jolla hän erottuu tavallisesta papistosta. 
Väreihin liittyy myös uskonnollista symboliikkaa ja tätä on nähtävissä 
edelleenkin kirkollisissa eli liturgisissa väreissä. Kirkkovuoden eri aikoina 
käytetään sitä väriä, joka kuuluu siihen aikaan luettavaan Raamatun tekstiin.  

Valkoista luterilaiset pitävät ilon, kiitollisuuden, autuuden ja puhtauden 
värinä. Se on myös Jumalan, taivaan enkelien ja pyhien symboli. Vihreä kuvaa 
luterilaisille toivoa ja iankaikkista elämää, mutta myös se on elämän ja arjen 
väri. 

Punainen on veren, tulen, tunnustuksen väri sekä Pyhän Hengen väri. 
Huttusen mukaan punainen muistuttaa niistä henkilöistä, jotka ovat 
todistaneet uskoaan kuolemaakin uhaten. Violetti ilmentää katumusta, 
odotusta ja parannusta. ”Musta on surun ja murheen sekä katoavaisuuden 
väri. Mustaa käytetään usein hautajaisissa” (Huttunen, 2005).  

Kokeissa, joissa ihmisiä pyydettiin tarkastelemaan puhdasta punaista 
vaihtelevan pituisia aikoja, osoitettiin, että tällä värillä oli stimuloiva vaikutus 
(Lüscher, 1971). Tällöin verenpaine nousee, hengitysnopeus ja sydämen 
lyöntitiheys nopeutuvat. Punaisella on kiihottava vaikutus hermoston 
toimintaan, varsinkin autonomisen hermoston sympaattiseen puoleen. 
Samanlaisella altistumisella puhtaalle siniselle on taas päinvastainen 
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vaikutus. Verenpaine laskee, sydämen lyöntitiheys ja hengitysnopeus 
hidastuvat. Tumman sininen on siksi ”rauhoittava” vaikutukseltaan ja sen 
vaikutus tapahtuu pääasiallisesti autonomisen hermoston parasympaattisen 
puolen kautta.  

Lääkkeen värin ja määrän psykologisia ja fysiologisia merkitystä tutkittiin 
100 lääketieteen opiskelijalla (Blackell, Bloomfield & Buncher, 1972). Heille 
oli annettu yksi tai kaksi vaaleanpunaista tai sinistä kapselia. Vaikka kapselit 
olivat inerttejä, niin heille oli kerrottu, että toinen kapseli oli stimulantti ja 
toinen sedatiivinen. Opiskelijat reagoivat kyselyssä, että vaaleanpunaiset 
kapselit olivat stimulantteja kun taas siniset vaikuttivat sedatiivisesti. 
Kahdella kapselilla oli voimakkaampi vaikutus kuin yhdellä. Sedatiivinen 
vaikutus oli kuusi kertaa yleisempi kuin stimuloiva vaikutus. Tutkituista 54 % 
raportoi tunteneensa itsensä väsyneemmäksi. Tässä värin vaikutuksen lisäksi 
nähdään, miten puheen sisältämä suggestio vaikuttaa koehenkilöihin. 

Kauppinen on tutkinut värejä non-verbaalisina signaaleina 
lääkepakkauksissa, jossa väreillä on tämä sama non-verbaalinen merkitys 
kuin itse lääkkeillä (Kauppinen, 2004). Lääkeryhmän värit saattavat heijastaa 
kulloinkin markkinoilla olleiden lääkkeiden värijakaumia, samankaltaisia 
tuloksia ovat saaneet Buckalew & Coffield (1982); de Craen, Roos, Vries & 
Kleijnen (1996) sekä Jacobs & Nordan (1979).   

5.4  Voodoo 

Piilotajunnalla näyttää olevan maagista valtaa parantaa tai tappaa (Bernstein, 
2002). Se on meidän tietoisen tahtomme ulottumattomissa. Sen toimintaa on 
vaikea ennustaa. Se on viimeisiä alueita, joita emme voi tietoisesti 
kontrolloida. Jotkut syöpäpotilaat saattavat mystisesti parantua. 
Plasebokokeet osoittavat, että ihmisillä itsellään on voima tuottaa kaikki 
lääkkeiden vaikutukset, sekä hyödylliset että haitalliset vaikutukset. 
Yhteisöissä, joissa uskotaan maagisuuteen, tabua rikkova henkilö voi kuolla.  

Voodoo-kuolemien tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että psyykkiset tekijät 
johtavat kuolettaviin biologisiin muutoksiin. Varhainen kirjallinen kuvaus 
tästä ilmiöstä löytyy Uudessa Testamentissa Apostolien tekojen viidennessä 
luvussa, kun Pietari nuhteli Ananiasta ja hänen vaimoaan Safiraa 
vilpillisyydestä. Nuhtelu päättyi kummankin kuolemaan (Lasagna, 1986). 

Canon (1942) ja Ellenberger (1951) ovat kuvanneet luonnonkansojen 
keskuudessa tapahtuneita voodoo-kuolemia. Canonin mukaan noitatohtorit 
saattoivat aiheuttaa magian avulla kuoleman.  Etelä-Amerikassa intiaanit 
uskoivat päälliköillä tai poppamiehillä olevan hallussaan yliluonnollisia 
voimia. Pelon avulla he saattoivat aiheuttaa kuoleman. Primitiivisessä 
yhteiskunnassa uskolla on suunnaton suggestiivinen voima. 

Afrikkalaisessa muodossa tabun rikkominen johti kuolemaan, ellei 
noitatohtori tullut apuun (Ellenberger, 1951). Polynesialaisessa muodossa 
voodoo-kuolemat liittyivät usein syyllisyyteen, jossa korostui nolous ja häpeä. 
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Uudessa Seelannissa maoreilla oli lukuisia uskonnollisia tabuja ja määräyksiä, 
joiden rikkominen saattoi johtaa kuolemaan. Australiassa kuoleman syyt 
olivat maagisia. Eräissä tapauksissa kuolema oli aikaansaatu osoittamalla 
luulla ihmistä (pointing the bone /boning). 

Ellenberger kuvaa alkuasukkaiden uskoa siihen, että taikojalla on suora 
mahdollisuus taian toimeenpanemiseen. Uskotaan maagiseen vaikutukseen. 
Havaijilla eräs poppamies halusi manata valkoisen miehen kuolemaan. 
Valkoinen vastasi, että hän itse voi tehdä saman taian poppamiehelle. 
Alkuasukas koki, että hän tuli valkoisen miehen taikomaksi ja lysähti kokoon 
ja kuoli pian sen jälkeen. Tapahtumat, joihin ei ole varustautunut eikä ole 
aikaa valmistautua, aiheuttavat sosiaalista stressiä.  

Voodoo-kuolemat noudattavat samaa kaavaa: henkilön täytyy olla hyvin 
suggestioaltis, kyseenalaistamatta noidan, velhon tai lääkärin valtaa (Martin, 
1997). Hänen täytyy olla äärimmäisen vakuuttunut, että hänellä ei ole valtaa 
pelastaa itseään. Sosiaalinen paine on myös merkityksellinen, ”kirottu” 
menettää sosiaalisen asemansa. Sosiaalinen ympäristö jakaa tämän saman 
uskomuksen väistämättömästä kuolemasta hyläten epäonnisen ihmisen 
kuolemaan eristämällä hänet yhteisön ulkopuolelle. 

Canonin (1942) mukaan usko yliluonnollisen valtaan saa ihmiset 
uskomaan todeksi kiroamisen tai noituuden. Myöhemmissä pohdinnoissaan 
Canon (2002) miettii emootioiden merkitystä somaattisissa oireissa. On 
todettu, että raivo ja pelko vaikuttavat ruumiiseen, joko hyökkäysvietti tai 
pelkoon liittyvä pakovietti. Nämä vietit ovat palvelleet tehokkaasti 
olemassaolon taistelussa. Tällöin mobilisoidaan emootioiden avulla kaikki 
voimat äärimmäisessä levottomuuden tai kiihtymyksen tilassa. Canonin 
mukaan henkilöiden kuolema noituuden vaikutuksesta tapahtui hermoston 
ylistimulaation vuoksi. Näin hän päätteli observaatioidensa avulla, joten 
maagiselle voodoo-kuolemalle voi olla biologinen perusta (Sternberg, 2002). 
Lester (2009) esittää, että nälkiintymisellä ja kuivumisella on merkitystä 
näissä kuolemissa sekä luopumisella ja toivonsa menettämisellä. 

Krystal´in (1978b) mukaan kiihtyneestä tilanteesta eteneminen 
passiiviseen luovuttamiseen ja katatoniseen reaktioon voi tapahtua, jos kohtaa 
väistämättömän ja ylivoimaisen vaaran. Psykologinen kuolema ilmiönä usein 
kielletään. Yleisesti ajatellaan, että se tapahtuu vain eksoottisissa tilanteissa 
kuten voodoo-kuolemissa primitiivisissä kulttuureissa. Lääketieteellisissä 
kirjoituksissa on dokumentoitu kuolemansyyn johtuneen psykologisista 
reaktioista tapahtumiin kuten rakkauden menetykseen, huonoihin uutisiin ja 
omanarvontunteen menetykseen. Onnelliset tapahtumat voivat myös 
aiheuttaa psykologisen kuoleman.  
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6 Lääkkeet ja tunteet 

Tunteiden merkityksestä on monenlaisia käsityksiä. Niitä voidaan pitää 
ihmisiä yhdistävinä tai erottavina, mutta myös ihmisen käyttäytymistä 
motivoivina voimina. Krystal´in (1990) mukaan tunteet ovat osana kaikissa 
mentaalisissa tapahtumissa, olipa kyse havainnoista, impulsseista tai 
konflikteista. Hänen mukaansa tunteet ovat aina läsnä signaaleina ja 
kytkiminä informaation prosessoinnissamme. Tämä on hänen hypoteesinsa 
informaatiotulvasta ja sen säätelystä. Tietoisuuden tai tajunnan tilan 
muuttamisella voidaan tietoisesti hallita ahdistavia havaintoja tai impulsseja 
ilman, että ne provosoivat traumaattista reaktiota. Tähän useimmiten 
käytetään erilaisia lääkkeitä, mutta myös hypnoottisia tiloja (Krystal, 1985). 

 
”Ahdistus on realistinen ja humaani reaktio lukemattomissa ihmisen 
elämän vaikeuksissa, kärsimyksissä ja ristiriidoissa. Tosin monille 
täydellinen ahdistuksesta pääseminen on mieluinen kuvitelma, mutta 
monille ahdistuksen ja sen tarkoittaman tajunnantilan pois 
lääkitseminen merkitsisi inhimillisyyden, arvostelukyvyn ja 
todellisuudentajun menetystä”  
 

Pentti Ikonen, teoksessa Kettunen (1999). 
 

Descartesin toteamus, ”Cogito ergo sum” – ”ajattelen, olen siis olemassa” 
kiteyttää tietämisen rajoja (Lehtonen, 2011). Aluksi Descartesin 
mekanistisessa luonnonfilosofiassa henki ja aine olivat toisensa poissulkevia 
määreitä, joten mikään, mikä oli ajattelua, ei voi olla ainetta ja päinvastoin. 
Ihmisen mieli ja ruumis olivat kaksi erillistä, mutta toistensa kanssa 
vuorovaikutuksessa olevaa oliota. Lehtonen esittää, että Descartesin tapa 
ymmärtää ruumiin ja mielen suhde muuttui olennaisella tavalla hänen työnsä 
myöhemmissä vaiheissa. Descartes tarkasteli mielen sidonnaisuutta 
ruumiiseen teoksessa ”Sielun liikutukset”. Kirjassa hän luonnehtii ihmisen 
olemusta mielen ja ruumiin yhdessä muodostamana kokonaisuutena, jota hän 
pitää nimenomaan ihmiselle luonteenomaisena. 

Farmaseuttinen koulutus perustuu kliiniseen kokeelliseen lääketieteeseen, 
jolla on juurensa dualismissa, jossa henki ja aine nähdään erillisinä (Morris, 
1999). Siinä on erotettu psyykkinen ja fyysinen, jolloin ruumiin toimintoja 
tarkastellaan mekaniikan lakien mukaan. Mekanistisessa traditiossa, joka on 
modernin biolääketieteen taustalla, ajatus plasebovaikutuksesta esim. kivun 
poistajana on irrationaalinen.  

Psyykenlääkkeiden käyttö on yleistä nykyisessä mielenterveyden hoidossa 
(Abel-Horowitz, 1998). Voidaankin sanoa, että psykiatria on siirtynyt mieleen 
kohdistuvasta lääketieteellisestä spesialiteetista aivoihin kohdistuvaan 
spesialiteettiin. 



Lääkkeet ja tunteet 

66 

Kernbergin (1993) mukaan psykodynaaminen malli psyykkisen toiminnan 
teoriana sisältää selitysvoimaisen mallin psykopatologiasta ja sen yhteydestä 
ihmisen käyttäytymisen, biologisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja 
kulttuurisesti määräytyviin tekijöihin. 

Lääkkeet ovat keino, jolla voidaan yrittää sopeutua raskaaseen elämään, jos 
muut keinot, kuten esimerkiksi kulttuuri tai harrastukset eivät auta. Joyce 
McDougallin (1986) mukaan somaattinen sairastuminen voi olla keino 
selviytyä sietämättömästä elämäntilanteesta. Näin lääkkeet, joilla yritetään 
parantaa sairautta, saattavat jäädä käyttämättä. Sairastumisen tuoma 
sekundaarihyöty saattaa olla niin suuri, ettei se motivoi parantumista.  

Kun ihminen kohtaa ylivoimaisen esteen, voi tapahtua regressio eli 
taantuminen. Se miten tämä tapahtuu, riippuu hänen psykososiaalisesta 
kehityksestään. Tyypillisesti regressio tulee esille kaikessa sairastamisessa 
(Tähkä, 1984a). Sairausregressio on adaptiivinen tapahtuma, joka on 
seurausta sairauden aiheuttamasta tavanomaisten itsesäätelykeinojen 
pettämisestä ja sitä seuraavasta automaattisesta etsiytymisestä 
varhaisemmalle kehitystasolle, jolloin oman ruumiin hoito ja säätely oli vielä 
delegoitu ulkopuolisille henkilöille. 

Torjunta poistaa tietoisuudesta mentaalisia sisältöjä, jotka häiritsevät 
yksilön tapaa kokea itsensä (Tähkä, 1996). Jos on tarve pitää kiinni 
horjumattoman terveyden illuusiosta, niin mielen täytyy poistaa 
tietoisuudesta kaikki se, joka muistuttaa muusta. Potilailla voi olla tarve 
muunnella lääkkeenottoa, etenkin sosiaalisissa tilanteissa ja lomamatkoilla, 
välttääkseen lääkkeen haittavaikutuksia. Tämä taas kuvastaa toimintaa 
välittömän mielihyväperiaatteen mukaan, jossa halutaan välttää 
epämiellyttäviä haittavaikutuksia, sairauden hoidon kustannuksella. 

Freudin (1926) mukaan tunteet ovat signaaleja, joilla subjekti kontrolloi 
egoa. Ihminen ei ainoastaan koe tunteita passiivisesti, vaan tunteet ovat 
signaaleja vaaran uhatessa, ne auttavat puolustautumisessa ja näin ollen 
avuttomuuden tunteen välttämisessä. 

Elämän alkutaipaleella äidin ja lapsen välinen kommunikaatio 
nonverbaalisella tasolla on erityinen kommunikaatiomuoto, joka tapahtuu 
tunteiden välityksellä. Tämä kommunikaatio on perustana myös empatialle. 
Puheen kehittyminen toisen elinvuoden aikana on psyykeä organisoiva 
tapahtuma. Sillä on erityinen merkitys tunteiden kehityksen kannalta, koska 
se mahdollistaa niiden verbalisoinnin ja progressiivisen desomatisoinnin. 
Erillisten self- ja objektirepresentaatioiden muodostuminen on tärkein askel 
tunteiden eriytymisessä (Krystal, 1974). Vanhempien tehtävä on 
kasvatuksessa antaa lapselle hyvä itsetunto ja kyky nauttia yksilöllisyydestään 
(McDougall, 1986). 

Tunteiden hallinta tapahtuu nuoruusiässä oppimalla ja samaistumalla. 
Nuori tarvitsee tunteen, että hänellä on oikeus käyttää toimintoja, joita 
vanhemmat ovat käyttäneet hänen lapsuudessaan. Krystal´in (1975) mukaan 
ihmisellä on yleinen uskonnollisuuden, inspiraation, magiikan, taikauskon ja 
lääkkeiden tarve, joilla kaikilla on yhteisenä tekijänä pyrkimys voittaa sisäinen 
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torjunta tai esteet. Varhaisesta äiti-lapsi -suhteesta luopuminen mahdollistaa 
edistymisen minän integraatiossa sekä lisää tietoisuutta tunteiden 
signaaliluonteesta. Oleellista on ymmärtää tunteiden kognitiivinen yhteys. 
Tämä kehitys ei ole helppoa eikä aina tapahdu tyydyttävästi. Tämä on askel 
kypsiin aikuisuuden tunteisiin ja niiden sietokykyyn. 

Eri ihmiset sietävät psyykkistä stressiä eri tavoin. Jos kynnys on matala, 
näyttää siltä, että ihmiset ovat taipuvaisia psykosomaattiseen sairastamiseen 
(McDougall, 1986). Psykosomaattinen haavoittuvuus on selvästi yhteydessä 
narsistiseen itsetuntoon. Mitä hauraampi tasapaino on, sitä enemmän sisäistä 
jännitettä pyritään lieventämän acting-out -käyttäytymisen tai somaattisen 
oireen muodostuksen kautta. Ruumiillisen oireen ilmaantuessa henkilö ei 
useimmiten ole tietoinen psyykkisen tuskansa ja sisäisen ristiriitansa syistä. 
Valmius psykosomaattiseen sairastumiseen syntyy, kun mieli ei rekisteröi 
psyykkistä kipua tai konfliktia. Tällöin mielessä ei ole psyykkistä edustusta 
ongelman ratkaisemiseksi, vaan ruumis mukautuu tunteen somaattiseen 
puoleen. Turvallisuuden tai omanarvontunteen menetys tai hylätyksi 
tuleminen voivat olla sellaisia traumaattisia tapahtumia, jotka edeltävät 
vaikeaa psykosomaattista sairastamista. 

Tyttöjen kasvatus voi olla erilaista kuin poikien. Tytöiltä voidaan vaatia 
enemmän kiltteyttä ja tottelevaisuutta kuin pojilta (Reenkola, 2008). 
Seurauksena voi olla tunteiden kuten aggressioiden tukahduttamista, jolloin 
niitä ei voi ilmaista (Salonen, 1992). Pojille voidaan hyväksyä vapaampi 
aggressioiden esille tuominen verukkeella ”pojat ovat poikia”. Naisiin usein 
liitetään äitimyytti, johon kuuluu kärsivällisyys ja pitkämielisyys. Äitinä 
nainen saattaa joutua pitämään tunteitaan sisällään ollakseen hyvä äiti ja 
suojellakseen lastaan omilta vihamielisiltä tunteiltaan (Reenkola, 2008).  

Psykosomaattisissa sairauksissa tunteilla on keskeinen merkitys sairauden 
synnyssä ja ylläpidossa (Krystal, 1997). Pelko ja ahdistuneisuus viestittävät, 
että jotain pahaa on tapahtumassa. Pelko varoittaa ulkoisesta ja vältettävissä 
olevasta vaarasta. Ahdistuneisuus viittaa sisäiseen, tiedostamattomaan 
vaaraan. Masennus on viesti siitä, että jotain pahaa on tapahtunut ja olemme 
taipuvaisia liittämään syyn itseemme ja/tai tuomitsemme itsemme 
avuttomuuteen estääksemme pahaa tapahtumasta. Mielihyvän näkökulmasta 
tunteet ovat kipua tuottavia tai miellyttäviä. Mielihyvä täytyy erottaa 
tyydytyksestä ja kärsimys täytyy erottaa kivusta. Depressioon liittyvä 
psykomotorinen hidastuminen näkyy koko organismissa.  

Tunteita voidaan pitää siltana mielen ja psykobiologisen puolen välillä 
(Krystal, 1975). Fysiologiset tuntemukset liittyvät psykosomaattisiin tiloihin 
kuten sydämentykytys, punastuminen, rentoutuminen ja verenpaineenlasku, 
jotka kuuluvat normaaliin tunne-elämään. Yleensä kiinnitetään huomiota 
tunteiden fysiologiseen puoleen, kuten kosteisiin kämmeniin, kuivaan 
suuhun, nopeaan pulssiin tai hengitykseen, mutta ei tunnisteta 
ahdistuneisuutta.  Monet henkilöt hakeutuvat lääkäriin, koska eivät voi sietää 
joitakin tunteitaan, kuten masentuneisuuttaan tai ahdistuneisuuttaan.  
Sietämättömiä tunteita yritetään hoitaa lääkkeillä, jolloin tunteita ei voida 
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käyttää toimintaa ohjaavina signaaleina. Yleinen virheellinen käsitys on, että 
tunteita pitäisi purkaa. 

Pentti Ikonen (2010) on kuvannut, että jos tunteemme eivät integroidu 
niille kuuluviin rakenteisiin, niin joudumme turvautumaan niiden 
dissosiointiin eli hajottamiseen, josta voi seurata ahdistusta, masennusta tai 
muita oireita.  

”Kaipaamme sellaisia affektien ja tunteiden organisaatioita 
(rakenteita), johon uudet kokemuksemme asettuvat tavalla, joka ei 
kuohuta eikä järkytä meitä enemmän kuin voimme sietää ja jonka 
voimme hyväksyä”.   

(Ikonen, 2010)  

Filosofiset, tieteelliset, uskonnolliset ym. kokemukset voivat olla sellaisia, 
joista pidämme kiinni mihin hintaan hyvänsä.  

”Oletamme tavallisesti tiedostamattamme, että niiden avulla voimme 
pitää affektiemme ja tunteittemme kokonaisorganisaation 
hallinnassamme. Ne antavat meille turvallisuuden tunnetta 
yllättävän kokemuksen keskellä. Pyrimme pitämään niistä kiinni 
silloinkin, kun ne eivät enää toimi. Yritämme säilyttää 
mieltymyksiemme ja vihamielisyyksiemme kuviot.” 

(Ikonen, 2010) 

Lääkkeitä voidaan käyttää myös elämän ongelmien peittämiseen ja ne voivat 
olla keino paeta todellisuutta ja sietää sitä. Rauhoittavien lääkkeiden käyttöä 
voidaan pitää kemiallisena anekauppana, jonka avulla huono omatunto 
ostetaan hiljaiseksi. Ihmiset saattavat toivoa, että löytyisi pilleri, joka ratkaisisi 
elämän vaikeat ongelmat. 

Toisaalta lääkkeet ovat tärkeitä sairauksien hoidossa. Niiden avulla monien 
sairauksien hoito on helpottunut. Tämä on merkinnyt parempaa elämän 
laatua ja pidempää ikää. 
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7 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

Kirjallisuuskatsauksessa on kuvattu lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää 
farmaseuttista ja psykodynaamista näkemystä. Lääkeinformaation saatavuus 
on muuttunut merkittävästi Suomessa viimeisen kolmen vuosikymmenen 
aikana. Tässä on kuvattu suppeasti, miten lääkeinformaatio on kehittynyt 
viime vuosikymmenien aikana. Toisaalta lääkkeistä saatava tieto ei aina 
ratkaise, kuinka lääkettä käytetään ja kuinka lääkkeen käyttämiseen 
sitoudutaan. Joskus tarpeelliset ja elämää ylläpitävät lääkkeet saattavat jäädä 
käyttämättä. Henkilön persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten hän suhtautuu 
lääkkeisiin.  

Psykodynaamisen teorian mukaan ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, 
johon vaikuttavat kaikki hänen kokemuksensa. Tässä on tarkasteltu ihmisen 
psykologista kehitystä ja sen lainalaisuuksia. Siihen kuuluvat mm. 
transferenssi-ilmiöt, maaginen ajattelu, illuusiot ja psykosomaattiset ilmiöt. 

Lääkkeiden käyttö on yhteydessä sairastavuuteen ja henkilön sisäiseen 
hyvinvointiin. Tähän kuitenkin vaikuttavat monet tekijät. Ympäristöllä ja 
työyhteisöllä voi olla merkittävä vaikutus henkilön hyvinvointiin. Esimerkiksi 
masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat huomattava ongelma nykypäivänä. 
Yhdistäviä tekijöitä on etsitty psykodynaamisen ymmärtämisen ja lääkkeiden 
koetun vaikuttavuuden välillä, johon kuuluvat myös plaseboefektit. 

Plaseboilmiöissä tulee esille ihmisen alttius erilaisille vaikutteille, kuten 
toiveille, odotuksille, illuusioille ja suggestiivisille ilmauksille. Länsimaisen 
kulttuurin rationaalisen ajattelun alta saattaa löytyä tarvetta etsiä lohtua 
maagisuudesta vaikeissa elämän tilanteissa. 

 Kokemukset vaikuttavat, miten lääkkeisiin ja hoitaviin henkilöihin 
luotetaan. Tämä vaikuttaa hoitomyönteisyyteen ja hoitoon sitoutumiseen. 
Lääkkeisiin on kautta aikojen kohdistunut toiveita ja odotuksia silloinkin, kun 
lääkkeellä ei ole ollut farmakologisia vaikutuksia. 

Psykoterapeuttiset keinot tulisi ottaa huomioon lääkehoidon ohella. 
Henkilön oma aktiivisuus ja kulttuuriset harrastukset lisäävät hyvinvointia. 
Oman elämän hallinta ei ole kaikille itsestäänselvyys ja sairastaessa saatetaan 
tarvita lääkkeitä. Lääkkeiden käyttöön liittyy myös vajaakäyttöä sekä 
liikakäyttöä. Henkilö, joka ei tunnista tunteitaan eikä pysty ilmaisemaan niitä 
sanoina, voi joutua turvautumaan lääkkeisiin. Tunteiden sietokyvyn alhaisuus 
ja psykosomaattinen haavoittuvuus lisäävät lääkkeiden käytön tarvetta. 
Väestön ikääntyminen tuo mukanaan ongelmia ja lääkkeiden käyttö ja hoivan 
tarve lisääntyvät.  
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8 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimusosassa tarkastellaan vuonna 1984 suomalaisesta 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä postikyselyn avulla saatua aineistoa. Siinä tarkastellaan 
lääkkeisiin kohdistuvia illuusioita, toiveita, odotuksia ja asenteita.  

Lääkkeiden käyttöä tutkitaan psykodynaamisesta näkökulmasta, joka 
antaa mahdollisuuden tarkastella niitä ilmiöitä, jotka eivät kuulu 
biomedisiinisen tutkimuksen piiriin. Lääkkeet voivat saada merkityksiä, joita 
ei niillä ole farmakologisten ominaisuuksiensa perusteella. Oletetaan, että 
niihin voidaan liittää henkilön sisäisen maailman värittämiä odotuksia ja 
illuusioita.  

Hypoteesin mukaan sukupuolella, iällä ja koulutuksella on vaikutusta 
siihen, miten lääkkeet ja niiden teho koetaan. Oletetaan, että 
peruskoulutuksen saaneet suhtautuvat lääkkeisiin eri tavalla kuin 
korkeamman asteen koulutuksen saaneet. Asioita, joita tutkittiin, olivat 
muuan muassa: 
 

1) lääkkeisiin liittyvät toiveet, pelot ja illuusiot 
2) käsitykset lääkkeiden tehosta 
3) miten muiden ajatukset vaikuttavat lääkkeen tehoon 
4) lääkkeiden korvattavuus keskustelulla 
5) ei-farmakologisten tekijöiden vaikutus 
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9 Aineisto ja menetelmät 

9.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja esitutkimus 

Tutkimus toteutettiin postikyselynä. Tämän etuina voidaan pitää 
taloudellisuutta ja tavoittavuutta (Jyrinki, 1977). Tieto on hankittu 
objektiivisesti ja puolueettomasti ja vältetty subjektiivisia kannanottoja 
(Metsämuuronen, 2006a). Tällöin haastattelijan vaikutus eliminoituu 
(Hirsjärvi, 1980). Kysymykset ovat samat kaikille vastaajille.  Haittoina 
voidaan pitää suurempaa vastaamattomuutta kuin haastattelussa. Osa 
vastaajista saattaa palauttaa lomakkeen puutteellisesti täytettynä.  

Tutkimusta suunniteltaessa käytettiin koeluontoisia kysymyksiä, joiden 
oletettiin valaisevan tätä tutkimusaluetta. Esitutkimuksessa päädyttiin 52 
kysymystä ja useita osakysymyksiä käsittävään lomakkeeseen (Liite 2). Siinä 
kysyttiin lisäksi taustatietoja, kuten sukupuoli, siviilisääty, koulutus, ammatti, 
ikä ja asuinpaikka. Yksi sivu varattiin vastaajan lisätietoja varten. Suurin osa 
kysymyksistä oli avoimia, joukossa oli vain muutamia strukturoituja 
kysymyksiä. Lomakkeen ulkoasun suunnittelussa päädyttiin 23 sivuiseen A5-
kokoiseen malliin. Kyselylomakkeen käyttökelpoisuus varmistettiin 
testaamalla sitä kymmenellä koehenkilöllä. Testin perusteella lomake 
todettiin toimivaksi. 

Esitutkimus tehtiin Yliopiston Apteekin Tampereen sivuapteekissa 
syksyllä 1983. Kyselylomakkeet jaettiin asiakkaille ostosten yhteydessä 
palautuskuorissa siten, että ne olivat valmiita postitettaviksi täytön jälkeen.  
Asiakkaille jaettiin 400 lomaketta 6.9 – 14.9.1983 välisenä aikana. Niissä oli 
mukana esittelylehtinen, jossa lyhyesti esiteltiin tutkimuksen tarkoitus. 
Lomakkeet pyydettiin palauttamaan palautuskuoressa Helsingin yliopiston 
farmasian laitokselle. Apteekin henkilökunnan mukaan asiakkaat 
suhtautuivat myötämielisesti tutkimukseen. 

Lomakkeen laajuuden vuoksi osattiin odottaa niukkaa vastausprosenttia. 
Tämän vuoksi päädyttiin 400 lomakkeen jakeluun.  Seuraavan kuukauden 
aikana lomakkeita palautettiin 75 kappaletta eli noin 19 %. Avoimet 
kysymykset antoivat suuntaa, millaiset asiat kiinnostivat asiakkaita ja mistä 
haluttiin enemmän tietoa. Lääkeinformaatiota koskevissa kysymyksissä 
korostui halu saada tietoa haittavaikutuksista. Lisäksi toivottiin yhteistyötä 
lääkärien ja apteekkien henkilökunnan kesken. 

Lääkkeisiin kohdistuvista odotuksista korostui toive, että lääkkeet olisivat 
turvallisia, luotettavia eikä niillä olisi sivuvaikutuksia. Haluttiin että lääkkeet 
parantaisivat sairauden, nopeasti ja tehokkaasti. Seuraavassa on poimintoja 
esitutkimuksesta saaduista vastuksista: ”lääke, joka tehoaa vaivaan kuin 
vaivaan!”, ”helposti annosteltava, tehokas, mahdollisimman vähän tai ei 
ollenkaan sivuvaikutuksia”. ”Lääke olisi kuin puhallus, joka auttaa, kun 
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sormeen sattuu tai kun on kuhmu päässä. Se helpottaa ja sillä ei ole 
sivuvaikutuksia”. 

9.2 Kyselylomake 

Esitutkimuksessa saaduista vastaajien esittämistä keskeisistä ajatuksista 
laadittiin strukturoituja kysymyksiä, joita täydennettiin apteekkityössä ja 
farmasian piirissä saamani kokemuksen perusteella. Esitutkimuksessa saadut 
vastaukset litteroitiin ja näistä laadittiin tutkimuslomake, jota testattiin 
kymmenellä koehenkilöllä suppeassa pilottitutkimuksessa. Lomake 
osoittautui käyttökelpoiseksi. Kysymykset perustuivat pääosin 
esitutkimuksessa esitettyjen avointen kysymysten vastuksiin. 
Kyselylomakkeen teossa sain apua tilastotieteen laitokselta.  

Tarkoituksena oli kartoittaa lääkkeisiin kohdistuvia asenteita, toiveita ja 
illuusioita. Lomakkeen laadinnassa oli tärkeää, että se oli selkeä ja helppo 
täyttää sekä antoi mahdollisuuden vastausten tilastolliseen käsittelyyn. 
Vastausformaattina käytettiin Likert-asteikollisia kysymyksiä (Likert, 1932).  

Tässä tutkimuksessa käytetty viisiportainen tyytyväisyysasteikko oli: 
erittäin tyytyväinen (1) – tyytyväinen (2) – en tyytyväinen enkä tyytymätön (3) 
– melko tyytymätön (4) - erittäin tyytymätön (5). Vastaava kuusijakoinen 
asenneasteikko oli: Erittäin paljon (1) – paljon (2) – jossain määrin (3) – 
melko vähän (4) – erittäin vähän (5) – ei ollenkaan (6). 

Rensis Likert julkaisi vuonna 1932 väitöskirjassaan suuren suosion 
saaneen asennemittausasteikon. Hänen kehitti menetelmän, jolla voi mitata 
psykologisia asenteita tieteellisesti (Bertram 2015). Yleisimmin käytössä ovat 
viisiportaiset asteikot. Jotkut tutkijat käyttävät 7 tai 9 -portaisia asteikkoja, 
joilla saadaan lisää herkkyyttä kyselyyn. On käytetty myös neliportaista 
asteikkoa. Näin saatuja tuloksia voidaan käsitellä tilastollisesti.  Likert 
korostaa, että validius edellyttää, että vastaaja haluaa olla yhteistyössä ja tuoda 
esille oman asenteensa eikä sitä, mitä hän olettaa, että häneltä odotetaan. 

Kokonaisuudessaan tutkimus sisälsi yli 300 muuttujaa. Tässä työssä 
käytetyt kysymykset esitetään liitteessä 3. Kysymysten vastausvaihtoehdot 
olivat valmiit eli kyseessä oli strukturoitu kysely. Lomakkeen täyttämiseen 
riitti, kun ympyröi sopivan vaihtoehdon. 

9.3 Otantasuunnitelma 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat väestörekisterikeskuksen väestön 
keskusrekisterin ns. pohjarekisteristä 15 vuotta täyttäneet kansalaiset. 
Otantamenetelmänä käytettiin ositettua otantaa. Kustakin läänistä poimittiin 
läänin kokoon nähden suhteellisesti yhtä suuri yksinkertainen satunnaisotos. 
Suomen mantereelta otos oli 4000 henkilöä ja Ahvenanmaalta 100 henkilöä, 
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Naiset (n = 2095) Miehet (n = 2005) 

koska ahvenanmaalaisten otos olisi muuten jäänyt pieneksi. Taustatietoina 
olivat mm. sukupuoli, ikä ja koulutus (liite 3). 
 

 

 

Kuvio 3 Otoksen (n = 4100) ikäpyramidi.  

Taulukko 1. Otannan ikäjakauman arvoja (n = 4100)

 

 
 

Tunnusluku nainen mies
n 2095 2005
minimi 16 16
alakvartiili 29 28
mediaani 41 38
keskiarvo 44,6 41,9
yläkvartiili 60 55
maksimi 94 95
keskihajonta 18,8 17,2
vinous 0,4 0,5
huipukkuus -0,9 -0,6
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9.4 Tutkimuksen suoritus 

 
Ensimmäinen erä (4100) suomen- ja ruotsinkielisiä kyselylomakkeita 
lähetettiin postitse 16. huhtikuuta 1984 eli juuri ennen pääsiäistä. Tarkoitus 
oli lähettää lomakkeet siten, että ihmisillä olisi hyvää aikaa vastata niihin 
vaikkapa pääsiäispyhinä, koska lomake oli verrattain laaja. Muistutuskirje 
lähetettiin postitse 24. huhtikuuta eli pääsiäisen jälkeen. Tässä oli mukana 
saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen vastuuhenkilöistä ja korostettiin 
osallistumisen tärkeyttä. Tarjottiin myös mahdollisuutta ottaa puhelimitse 
yhteyttä tutkimuksen tekijään.  Maanantaihin 14. toukokuuta mennessä 
lomakkeita oli palautettu 2069 lomaketta eli 50,5 %. Vastaamattomille 
lähetettiin toinen muistutuskirje. Kaikkiaan saatiin hyväksyttäviä vastauksia 
2454, joista oli 2400 Suomen mantereelta ja 54 Ahvenanmaalta. Koska 
ahvenanmaalaiset olisivat olleet yliedustettuina väestömäärään nähden, 
heidät päädyttiin jättämään pois tästä tarkastelusta. 

Saadut kyselylomakkeet koodattiin ja tiedot siirrettiin syksyn 1984 ja 
kevään 1985 aikana yliopiston laskentakeskuksessa reikäkorteille ja 
Burroughs-koneeseen, jossa käytettiin BMDP-ohjelmaa. Myöhemmin 
tulokset siirrettiin VAX-laitteistoon ja sieltä PC:lle. Viimeiset aineiston 
analyysit on tehty SPSS Statistics -ohjelmalla (versio 23-25) vuosien 2016 - 
2018 aikana. SPSS -ohjelmistosta tulokset on siirretty Microsoft Exceliin, 
jonka avulla tuloksia visualisoitiin kaavioiksi ja siirrettiin Word-ohjelmistoon. 

 

Taulukko 2. Vastanneiden ikäjakautuman arvoja (n = 2400) 

 
Hyväksyttyjä lomakkeita oli 60 % eli kato oli 40 % otoksesta ja näihin 
kuuluivat myös kuolleiksi ilmoitetut henkilöt. Vastanneista jätti 1,3 % 
ilmoittamatta ikänsä ja sukupuolensa (n = 32). Vastanneista oli 22,8 % naisia 
enemmän kuin miehiä (taulukko 2 ja kuvio 4). Otannassa naisten keski-ikä oli 
44,6 vuotta ja kyselyyn vastanneiden naisten keski-ikä oli 43,5 vuotta. Miesten 
keski-ikä otannassa oli 41,9 vuotta ja vastanneiden 41,7 vuotta. 

 

Tunnusluku nainen mies
n 1305 1063
minimi 15 15
alakvartiili 29 28
mediaani 41 38
keskiarvo 43,5 41,7
yläkvartiili 58 54
maksimi 90 95
keskihajonta 18 16,7
vinous 0,4 0,4
huipukkuus -0,9 -0,7
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Miehet (n = 1063) Naiset (n = 1305) 

 

 

 

Kuvio 4 Vastanneiden ilmoittama ikä ja sukupuoli (n = 2368). 

Koulutusluokituksessa on käytetty ISCED-luokitusta (International Standard 
Classification of Education), joka perustuu Tilastokeskuksen 
koulutusluokitukseen ja kansainväliseen koulutusluokitukseen (Tilastokeskus, 
1982; Kumpulainen, Pirkko 1985, 15.9.1985, henkilökohtainen tiedonanto). 

 
 

 Perusaste:    vähemmän kuin kansakoulu 
   kansakoulu 
   kansakoulu ja ammattikoulutus 
   keski- tai peruskoulu 
Keskiaste:      keski- tai peruskoulu ja ammattikoulutus 
   ylioppilastutkinto 
   ylioppilastutkinto ja ammattikoulutus 

  opiskelija 
Korkea-aste: opistotasoinen koulutus 
   korkeakoulu tai yliopistotutkinto 
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Kuvio 5 Ikäryhmät koulutuksen mukaan luokiteltuna (n = 2351). 

Nuorimmalla ikäryhmällä (15 - 25-vuotiaat) oli eniten keskiasteen koulutusta 
(kuvio 5). Tämä ikäluokka ei ole ennättänyt saamaan korkea-asteen 
koulutusta. Ikä ja koulutustaso korreloivat tässä ryhmässä jossain määrin. 
Muuttujat ”ikä” ja ”koulutus” selittävät osin samaa vaihtelua aineistossa.  
Ikäluokassa 26 – 35-vuotiaista oli eniten korkea-asteen koulutuksen saaneita. 
Vanhimmalla ikäluokalla oli keskiasteen ja korkea-asteen koulutusta vähiten. 

9.5 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vastausten eroja iän, sukupuolen ja koulutustason 
funktiona. Tilastollisena testinä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia 
tai t-testiä (Metsämuuronen, 2006b) silloin, kun tarkasteltu ilmiö saatettiin 
tulkita määrälliseksi ominaisuudeksi (esimerkiksi kivun tai kärsimyksen 
määrä). Vaikka tässä tutkimuksessa käytetyt Likert-asteikolliset kysymykset 
ovat täsmällisesti ottaen järjestysasteikollisia muuttujia (eivätkä välimatka- 
tai suhdeasteikollisia), varianssianalyysi on menetelmänä robusti tilastollisten 
oletusten (kuten normaalisuusoletus) rikkomuksia vastaan (Norman, 2010). 

Toisaalta osa kysymyksistä heijasteli ilmiöitä, jotka ovat luonteeltaan 
selkeästi laadullisia (esimerkiksi vastaajien tyytyväisyys lääkärissä käyntiin). 
Tällaisten kysymysten tapauksessa ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin χ2-testin 
avulla. Koska χ2-testi ei itsessään kerro, mitkä ristiintaulukon solut 
poikkesivat eniten odotusarvoistaan, laskettiin ryhmien välisten erojen 

15-25 26-35 36-46 47-59 60-95
perusaste 171 7,3% 243 10,3% 300 12,8% 357 15,2% 410 17,4%
keskiaste 239 10,2% 101 4,3% 67 2,8% 35 1,5% 28 1,2%
korkea-aste 45 1,9% 159 6,8% 102 4,3% 66 2,8% 28 1,2%
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ymmärtämiseksi standardoidut Pearson-residuaalit ristiintaulukon soluille 
(Sharpe, 2015). 

F-testiä varten aineistossa oleva varianssi hajotetaan kahteen elementtiin: 
yhtäältä ryhmien sisäiseen (Within Groups) ja toisaalta ryhmien väliseen 
vaihteluun (Between Groups) (Metsämuuronen, 2006a). Sisäisessä 
vaihtelussa neliösumma lasketaan ryhmien sisällä, tätä käsitellään 
eräänlaisena virheenä eli satunnaisena vaihteluna. Ryhmien välisessä 
vaihtelussa ryhmien neliösumma lasketaan ryhmien välillä ja tätä pidetään 
systemaattisena vaihteluna. Keskiarvojen erojen tilastollista merkittävyyttä 
kuvaa F-testi. F-testisuureen todennäköisyys F-jakaumassa (p-arvo, 
Signifigance, eli Sig.) kertoo, hylätäänkö nollahypoteesi vai jääkö 
nollahypoteesi voimaan. Mikäli p-arvo on 0,05 tai pienempi, nollahypoteesi 
hylätään. Tällöin keskiarvot eroavat toisistaan merkitsevästi. 

Määrällisiksi katsottujen ominaisuuksien tapauksessa raportoidaan 
ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat, sekä testisuureiden (t-testisuure tai F-
testisuure) lisäksi estimaatit efektikoolle. Miesten ja naisten välisten erojen 
suuruutta kuvataan Cohenin d:n avulla, jonka laskemisessa käytettävä 
keskihajontaestimaatti laskettiin ottamalla neliöjuuri ryhmäkohtaisten 
varianssien keskiarvosta. Tämän jälkeen efektikoolle laskettiin 95 %:n 
luottamusväli Cohenin d:n varianssiestimaattiin perustuen (Bonnet 2008).  

Varianssianalyysien osalta raportoidaan efektikokona selitysosuus η2. Etan 
neliön luottamusvälin laskenta on kuvattu artikkelissa (Steiger, 2004). Tässä 
yhteydessä käytettiin 95 % luottamusvälin asemasta 90 % luottamusväliä, 
koska etan neliö on nimensä mukaisesti neliöity suure, eikä se voi saada nollaa 
pienempää arvoa. 95 %:n luottamusvälin laskeminen voisi johtaa tilanteisiin, 
joissa ero on tilastollisesti merkitsevä 5 %:n merkitsevyystasolla, mutta 
luottamusväli peittää arvon 0. Lisäksi, koska etan neliö ei voi saada nollaa 
pienempiä arvoja, tilastollisesti ei-merkitsevän eron luottamusvälin on 
alettava arvosta 0.  

Prosenttiosuuksien luottamusvälien laskennassa käytettiin Wilsonin 
menetelmää, joka on todettu perinteistä normaaliapproksimaatioon 
perustuvaa menetelmää tarkemmaksi (Brown, 2001). 
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10 Tulokset 

Tutkimuslomake kokonaisuudessaan oli varsin laaja, joten tähän tarkasteluun 
on valittu osa kysymyksistä, jotka koskevat vastaajien käsityksiä, toiveita ja 
illuusioita lääkkeistä. Lisäksi tarkasteltiin vastaajien terveydentilaa, 
lääkkeiden käyttöä ja mielikuvia lääkkeiden tehosta ja lääkärissä käynnistä. 
Kysymyksiä tarkasteltiin sukupuolen, iän ja koulutustason mukaan.  

10.1 Terveydentila 

Vastaajista 50 % piti terveydentilaansa erittäin hyvänä tai hyvänä (kuvio 6). 
Sen sijaan terveydentilaansa huonona tai erittäin huonona piti kaksi 
prosenttia. Naisten ja miesten vastaukset eivät eronneet toisistaan. 

 

Kuvio 6 Terveydentila sukupuolen mukaan (n = 2360, naiset n= 1300, miehet n=1060, K32). 

Ikä vaikutti terveydentilaan siten, että nuorimmat tunsivat terveytensä 
hyväksi, vanhimmat vastaajat kokivat terveydentilansa joko kohtalaiseksi tai 
huonoksi (kuvio 7). Terveydentilassa tapahtui selvää laskua 46 ikävuoden 
jälkeen. (Kuviossa 7 ja 8 y-akseli: 3=melko huono, 4=kohtalainen, 5=melko 
hyvä, 6=hyvä, 7=erittäin hyvä.) 
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Kuvio 7 Terveydentila suhteessa vastaajan ikään. Virhepalkit kuvaavat 95 %:n 
luottamusvälin ikäryhmien keskiarvoille.  

Koulutusluokituksen mukaan perusasteen koulutuksen saaneiden 
terveydentila oli huonompi kuin keski- ja korkea-asteen koulutuksen 
saaneiden (kuvio 8). Keski- ja korkea-asteen koulutuksen saaneiden 
terveydentila oli samantasoinen, heidän välillään ei ollut eroja. 

 

Kuvio 8 Terveydentila suhteessa vastaajan koulutustasoon. Virhepalkit kuvaavat 95 %:n 
luottamusvälin koulutustasoryhmien keskiarvoille.  
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Vastaajat olivat yleisimmin kärsineet kivuista ja säryistä (kuvio 9). Vastaajista 
15 % oli kärsinyt melko tai erittäin paljon selkäsärystä, 13 % lihaskivuista, 11 % 
päänsärystä ja 10 % vatsavaivoista. Vähiten kärsittiin ystävien puutteesta 3 %, 
rauhattomuudesta 4 %, yksinäisyydestä 5 % ja unettomuudesta 6 %. 

 

Kuvio 9 Vastaajien kokema kärsimys (K 33). 

 
Taulukossa 3 on esitetty sukupuoleen liittyvien tilastollisten vertailujen 
tulokset sekä erojen suuruutta kuvaavat efektikoot luottamusväleineen. Naiset 
kärsivät päänsärystä yleisemmin kuin miehet, kun taas miehet kärsivät 
yleisemmin rauhattomuudesta ja melusta. Muiden oireiden kohdalla ei ollut 
merkitseviä eroja sukupuolten välillä.  
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Taulukko 3. Miesten ja naisten kokemien vaivojen luonne.

 

 
Taulukossa 4 ja kuviossa 10 verrataan ikäluokkia keskenään. Iän myötä 
vastaajien kokemien erilaisten vaivojen määrä lisääntyi. Lihaskipujen (etan 
neliö 0,103) ja selkäsärkyjen (etan neliö 0,073) ohella erityisesti unettomuus 
(etan neliö 0,104) lisääntyi voimakkaasti iän myötä. Vanhempana kärsittiin 
myös enemmän yksinäisyydestä, melusta ja mahavaivoista. 
    Eetan neliön arvo 0,01 vastaa pientä efektiä, 0,06 keskikokoista ja 0,14 
suurta efektiä (Cohen 1973). 
  

d alaraja yläraja
nainen 1201 1,97 1,36
mies 956 1,57 1,20
nainen 1195 1,98 1,42
mies 972 1,9 1,35
nainen 1201 1,91 1,55
mies 974 1,92 1,48
nainen 1196 1,65 1,41
mies 959 1,59 1,34
nainen 1187 1,08 1,37
mies 957 1,12 1,28
nainen 1159 0,85 1,17
mies 949 1,07 1,21
nainen 1184 0,8 1,22
mies 949 0,73 1,10
nainen 1168 0,69 1,14
mies 949 0,74 1,10
nainen 1173 1,33 1,47
mies 946 1,46 1,49

Efektikoko
95 % luottamusväli

Kuinka paljon 
kärsitte

Sukupuoli N ka kh t-testi p-arvo

yksinäisyydestä

ystävien puutteesta

melusta

7,31 < 0.001

0,21 0,833

0,72

päänsärystä

lihaskivuista

selkäsärystä

mahavaivoista

unettomuudesta

rauhattomuudesta

0,472

1,04

0,23 0,40

1,32 0,189 0,06 -0,03 0,14

0,31

-0,09 0,08

1,01 0,311 0,04 -0,04 0,13

-0,01

-0,03 -0,12 0,05

4,07 < 0.001 -0,19 -0,27 -0,10

0,300 -0,04 -0,13 0,04

1,41 0,158 0,06 -0,02 0,15

2,00 0,045 -0,09 -0,17 0,00
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Taulukko 4. Vastaajien kokemien vaivojen luonne iän funktiona.

 

 

eta2 alaraja yläraja
15-25 453 1,83 1,19
26-35 496 1,79 1,27
36-46 454 1,88 1,26
47-59 390 1,76 1,37
60-95 350 1,70 1,51
15-25 450 1,52 1,17
26-35 491 1,57 1,27
36-46 454 1,81 1,31
47-59 401 2,41 1,41
60-95 354 2,67 1,45
15-25 452 1,45 1,28
26-35 495 1,63 1,42
36-46 453 1,77 1,49
47-59 407 2,42 1,54
60-95 352 2,48 1,64
15-25 450 1,57 1,20
26-35 494 1,58 1,30
36-46 452 1,49 1,35
47-59 394 1,63 1,46
60-95 351 1,92 1,60
15-25 447 0,74 1,01
26-35 490 0,79 1,10
36-46 446 0,87 1,20
47-59 397 1,44 1,44
60-95 347 1,89 1,59
15-25 450 0,86 1,10
26-35 489 0,91 1,16
36-46 451 0,86 1,20
47-59 385 1,07 1,24
60-95 317 1,11 1,26
15-25 451 0,75 1,01
26-35 492 0,67 1,05
36-46 451 0,64 1,17
47-59 390 0,77 1,18
60-95 334 1,10 1,42
15-25 452 0,71 1,08
26-35 492 0,68 1,09
36-46 449 0,63 1,09
47-59 390 0,74 1,13
60-95 318 0,87 1,23
15-25 448 1,18 1,33
26-35 489 1,30 1,41
36-46 450 1,45 1,52
47-59 389 1,67 1,57
60-95 327 1,44 1,58

3,820 0,004 0,007 0,001 0,013

8,882 < 0.001

päänsärystä 1,138 0,337 0,002 0,000 0,005

0,010 0,003 0,017

0,123

yksinäisyydestä

lihaskivuista 61,830 < 0.001 0,103 0,083

0,008

Kuinka paljon 
kärsitte

Ikä N ka kh F-testi p-arvo
Efektikoko

90 % luottamusväli

6,527 < 0.001 0,012 0,005 0,020

0,017

ystävien puutteesta

melusta

42,284 < 0.001 0,073 0,055 0,090

5,463 < 0.001

61,748 < 0.001 0,104 0,084 0,124

selkäsärystä

mahavaivoista

unettomuudesta

rauhattomuudesta

0,025

2,480 0,042 0,005 0,000 0,009
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Kuvio 10 Vastaajien kokema kärsimys ikäluokittain. Virhepalkit kuvaavat 95 %:n 
luottamusvälin (K 33). 

Kuvio 10 osoittaa havainnollisesti särkyjen ja unettomuuden lisääntymisestä 
iän myötä. Erityisesti kivut ja säryt lisääntyivät 47 ikävuoden jälkeen. 
Päänsärky oli yhtä yleistä kaikissa ikäryhmissä.  
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Taulukko 5. Vastaajien kokema kärsimys koulutustason funktiona.

  
Taulukossa 5 ja kuviossa 11 nähdään, miten eri koulutusryhmissä kärsittiin 
erityyppisistä vaivoista. Selkein ero ryhmien välillä havaittiin lihaskipujen 
kohdalla (etan neliö 0.049): erityisesti perusasteen koulutuksen saaneet 
henkilöt kärsivät lihaskivuista. He kärsivät enemmän myös selkäsäryistä, 
unettomuudesta ja yksinäisyydestä. 

 

eta2 alaraja yläraja
perusaste 1285 1,83 1,35
keskiaste 469 1,76 1,24
korkea-aste 390 1,70 1,25
perusaste 1296 2,19 1,42
keskiaste 468 1,69 1,26
korkea-aste 389 1,44 1,26
perusaste 1306 2,15 1,55
keskiaste 465 1,60 1,42
korkea-aste 389 1,47 1,37
perusaste 1286 1,70 1,43
keskiaste 464 1,48 1,26
korkea-aste 392 1,52 1,29
perusaste 1275 1,27 1,41
keskiaste 464 0,88 1,19
korkea-aste 391 0,81 1,11
perusaste 1241 1,01 1,23
keskiaste 464 0,86 1,12
korkea-aste 390 0,87 1,14
perusaste 1261 0,85 1,25
keskiaste 468 0,78 1,11
korkea-aste 391 0,51 0,90
perusaste 1246 0,78 1,18
keskiaste 466 0,68 1,07
korkea-aste 391 0,53 0,94
perusaste 1254 1,47 1,51
keskiaste 464 1,31 1,43
korkea-aste 387 1,22 1,42

Kuinka paljon 
kärsitte

Koulutusaste N ka kh F-testi p-arvo
Efektikoko

90 % luottamusväli

0,005 0,020

0,008

< 0.001

3,586

0,002 0,015

0,005 0,001 0,010

8,208 < 0.001

0,000

0,028

12,391 < 0.001

0,005

4,933 0,007

0,049 0,036 0,065

0,040 0,027 0,054

0,005 0,001 0,011

0,024 0,014 0,035

0,003 0,000 0,008

0,012

45,189 < 0.001

5,656 0,004

25,924

päänsärystä 1,695 0,184 0,002

lihaskivuista

selkäsärystä

mahavaivoista

unettomuudesta

rauhattomuudesta

yksinäisyydestä

ystävien puutteesta

melusta

56,504 < 0.001
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Kuvio 11 Vastaajien kokema kärsimys koulutustason mukaan jaoteltuna. Virhepalkit kuvaavat 
95 %:n luottamusvälin. 

10.2 Lääkkeiden merkitys 

Vastaajista 30 %:lle lääkkeillä oli suuri tai melko suuri merkitys (kuvio 12). 
Neljännekselle vastaajista lääkkeillä ei ollut ollenkaan tai erittäin vähän merkitystä. 

 

Kuvio 12 Lääkkeiden merkitys vastanneille (n = 2354). (K 34) Virhepalkit kuvaavat 95 %:n 
luottamusvälin, joka on muodostettu Wilsonin menetelmää käyttäen.  
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Kuviossa 13 nähdään, että nuorille 15-25-vuotiaille lääkkeillä oli vähemmän 
merkitystä kuin 36-46-vuotiaille ja sitä vanhemmille ikäryhmille. (Y-akseli: 
2=melko vähän merkitystä, 3=jonkin verran merkitystä, 4=melko suuri 
merkitys.) 
  Lääkkeiden merkitys kasvoi ikääntyessä. Sukupuolten välillä ei ollut eroja. 

 

Kuvio 13 Lääkkeiden koettu merkitys ikäryhmien mukaan jaoteltuna (n = 2330).                                                          

 
Kuviossa 14 nähdään, miten perusasteen koulutuksen saaneille lääkkeet olivat 
tärkeämpiä kuin keski- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille. Sen sijaan 
korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen saaneet eivät eronneet tilastollisesti 
toisistaan. Kaikille, myös koulutetuille, lääkkeet tulivat tärkeämmäksi iän 
myötä. (Y-akseli: 2=melko vähän merkitystä, 3=jonkin verran merkitystä.) 

Kuviossa 15 lääkkeiden käyttöä tarkasteltaessa särkylääkkeet olivat eniten 
käytetty lääkeryhmä. Niitä oli käyttänyt kaksi kolmasosaa vastaajista kyselyä 
edeltäneen 12 kuukauden aikana. Jonkin verran alle puolet oli käyttänyt 
yskänlääkkeitä, vitamiineja ja flunssalääkkeitä (n. 40 %). Kuumelääkkeitä, 
antibiootteja ja luontaistuotteita oli käyttänyt noin kolmasosa vastaajista. 
Piristyslääkkeistä, masennus- ja ahdistuslääkkeitä oli käytetty varsin harvoin. 
Unilääkkeiden käyttö oli myös varsin marginaalista. Masennuslääkkeitä oli 
vuonna 1984 käyttänyt 1,9 % vastaajista sekä töissä että lomalla. 

Kuviossa 15 ja taulukossa 6 näkyy, että lääkkeiden käyttö loma-aikoina ja 
töissä ollessa on hyvin vähäistä. Vastanneista alle prosentti käytti loma-aikana 
masennus-, verenpaine-, sydän-, reuma-, ahdistus-, piristys-, rauhoittavia, 
uni-, liikahappo-, astma-, hormoni- ja allergialääkkeitä. 
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Kuvio 14 Lääkkeiden koettu merkitys koulutusryhmien mukaan jaoteltuna. 

 

Kuvio 15 Lääkkeiden käyttö viimeisen 12 kuukauden aikana (K 5).  
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Taulukko 6. Lääkkeitä käyttäneiden prosentuaalinen osuus eri aikoina.  
Lääkkeen käyttö 

Lääkkeen tyyppi loma-
aikoina 

vapaa-
aikoina 

töissä 
ollessa 

sekä 
töissä että 

lomalla 
masennuslääkkeet 
(n=1576) 

0,0 0,4 0,2 1,9 

verenpainelääkkeet 
(n=1672) 

0,1 1,6 0,3 11,1 

sydänlääkkeet  
(n=1655) 

0,1 2,1 0,4 9,2 

reumalääkkeet 
(n=1676) 

0,1 1,5 0,3 3,8 

ahdistuslääkkeet 
(n=1572) 

0,1 0,4 0,1 2,0 

piristyslääkkeet 
(n=1571) 

0,1 0,1 0,6 1,1 

rauhoittavat lääkkeet 
(n=1612) 

0,2 2,3 1,1 3,5 

unilääkkeet  
(n=1603) 

0,2 1,9 0,7 2,4 

liikahappoisuuslääkkeet 
(n=1619) 

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

astmalääkkeet 
(n=1698) 

0,3 0,4 0,3 3,6 

hormonilääkkeet 
(n=1594) 

0,4 1,1 0,2 7,5 

allergialääkkeet 
(n=1610) 

0,5 2,1 0,7 9,4 

vitamiinit  
(n=1728)  

1,0 11,6 4,3 31,2 

luontaistuotteet 
(n=1678) 

1,2 8,3 1,5 21,6 

influenssalääkkeet 
(n=1652) 

1,5 8,0 7,2 22,7 

yskänlääkkeet  
(n=1849) 

1,5 13,0 8,6 28,6 

antibiootit  
(n=1656) 

1,5 4,0 6,1 23,7 

särkylääkkeet  
(n=1867) 

1,8 15,3 9,6 42,7 

Kuumelääkkeet 
(n=1659) 

2,3 10,5 6,0 17,1 
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Taulukossa 6 näkyy verenpainelääkkeiden, sydänlääkkeiden ja useiden 
muiden lääkkeiden kohdalla, että loma- ja vapaa-aikoina käytetään 
vähemmän lääkkeitä kuin töissä että lomalla. Yleisimmin käytettyjä lääkkeitä, 
kuten särky-, yskän- ja kuumelääkkeitä, käytettiin myös vapaa-aikoina. 
Antibioottien käyttö lomalla oli vähäisempää. 

10.3 Lääkkeiden ominaisuudet 

Kuviossa 16 nähdään, että suurin osa vastanneista toivoi lääkkeen vaikuttavan 
odotetulla tavalla, parantavan sairauden, poistavan kivut ja oireet nopeasti. 
Useampi kuin kolme neljästä kiinnitti huomiota erittäin paljon lääkkeen 
haittavaikutuksiin ja riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin.  Lääkkeiltä 
toivottiin myös työkyvyn ja hyvän yleiskunnon ylläpitoa.  Yli puolet toivoi 
lääkkeeltä melko tai erittäin paljon väsymystä poistavaa ja hyvää oloa tuovaa 
vaikutusta. Vajaalle puolelle vastaajista oli tärkeää, että lääke olisi helppo 
niellä, samoin että lääke antaisi unta. Kolmannes toivoi lääkkeeltä melko tai 
erittäin paljon luontaistuotteen kaltaisuutta ja ikää pidentävää ominaisuutta, 
neljännes toivoi hyvänmakuisuutta.  

 

Kuvio 16 Lääkkeiltä toivotut ominaisuudet (K13). 

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

parantaisi sairauden (n=2176)
vaikuttaisi odotetusti (n=2189)

ei riippuvuutta (n=2170)
ei sivuvaikutuksia (n=2179)

poistaisi oireet (n=2142)
poistaisi kivut (n=2145)

nopeatehoisuutta (n=2128)
ylläpitäisi työkykyä (n=2161)

pitäisi yleiskunnon hyvänä (n=2140)
hinta kohtuullinen (n=2143)

poistaisi väsymyksen (n=2131)
tekisi hyvän olon (n=2111)

helppo niellä (n=2152)
antaisi unta (n=2110)

pidentäisi ikää (n=2096)
luontaistuotteen kaltainen (n=2111)

hyvän makuinen (n=2127)

ei ollenkaan erittäin vähän melko vähän jossain määrin melko paljon eritäin paljon
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Sukupuolen mukaan vastauksissa oli eroja (taulukko 7). Naiset asettivat 
lääkkeille suurempia toiveita kuin miehet. Naiset toivoivat, että lääke 
ensisijaisesti poistaisi oireet ja kivut, vaikuttaisi odotetulla tavalla, olisi 
luontaistuotteen kaltainen ja olisi helppo niellä. Tärkeää naisille oli myös, että 
lääke ei aiheuttaisi riippuvuutta eikä sillä olisi haittavaikutuksia. Heille oli 
tärkeämpää lääkkeen hinnan kohtuullisuus kuin miehille. Miehet toivoivat 
naisiin verrattuna lääkkeiltä enemmän ikää pidentävää vaikutusta. 

Taulukko 7. Miesten ja naisten lääkkeiltä toivomat ominaisuudet

 

 

d alaraja yläraja
nainen 1197 4,82 0,47
mies 988 4,71 0,58

nainen 1194 4,69 0,79
mies 982 4,55 0,86

nainen 1184 4,78 0,60
mies 988 4,71 0,70

nainen 1160 2,48 1,61
mies 963 2,43 1,57

nainen 1180 3,4 1,46
mies 968 3,12 1,47

nainen 1142 2,22 1,90
mies 950 2,53 1,91

nainen 1150 2,67 1,76
mies 957 2,37 1,67

nainen 1186 4,57 1,09
mies 980 4,37 1,26

nainen 1161 4,36 0,87
mies 963 4,25 0,88

nainen 1170 4,61 0,76
mies 971 4,43 0,84

nainen 1170 3,99 1,07
mies 970 3,88 1,10

nainen 1181 4,08 1,23
mies 977 3,98 1,23

nainen 1169 3,49 1,52
mies 959 3,4 1,46

nainen 1153 2,83 1,80
mies 954 2,88 1,72

nainen 1149 3,37 1,65
mies 958 3,24 1,57

nainen 1176 4,53 0,81
mies 966 4,37 0,88

nainen 1175 3,93 1,41
mies 962 3,78 1,39

2,60 0,010 0,11 0,02 0,19

4,49 < 0.001 0,19 0,10 0,28

1,84 0,066 0,08 0,00 0,17

-0,58 0,560 -0,03 -0,11 0,06

1,44 0,150 0,06 -0,02 0,15

1,95 0,051 0,08 0,00 0,17

2,34 0,019 0,10 0,02 0,19

5,28 < 0.001 0,23 0,14 0,31

2,87 0,004 0,13 0,04 0,21

3,91 < 0.001 0,17 0,08 0,26

4,04 < 0.001 0,18 0,09 0,26

-3,72 < 0.001 -0,16 -0,25 -0,08

4,42 < 0.001 0,19 0,11 0,28

0,77 0,444 0,03 -0,05 0,12

0,26

2,58 0,010 0,11 0,02 0,19

p-arvo
Efektikoko

95 % luottamusväli

vaikuttaisi 
odotetulla tavalla
ei olisi 
sivuvaikutuksia

kh t-testi

4,98 < 0.001 0,21 0,12 0,29

3,83 < 0.001 0,17 0,09

parantaisi 
sairauden

Ominaisuus Sukupuoli N ka

hyvänmakuinen

helppo niellä

pidentäisi ikää

luontaistuotteen 
kaltainen
ei aiheuttaisi 
riippuvuutta

antaisi unta

tekisi hyvän olon

poistaisi kivut

pitäisi yleiskunnon 
hyvänä

nopeatehoisuus

poistaisi oireet

hinta kohtuullinhen

ylläpitäisi työkykyä

poistaisi 
väsymyksen
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Taulukossa 8 ja kuviossa 17 nähdään, että iän mukaan tarkasteltuna lääkkeet 
olivat tärkeimpiä vanhimmalle ikäryhmälle ja heidän toiveensa olivat 
konkreettisia (K 13, X-akseli: 0=ei ollenkaan, 1=erittäin vähän, 2=melko 
vähän, 3=jossain määrin, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon). Eniten he 
toivoivat lääkkeiltä hyvää yleiskuntoa (etan neliö 0,079) ja ikää pidentävää 
vaikutusta (etan neliö 0,067). Lisäksi he toivoivat lääkkeiden antavan unta, 
poistavan väsymyksen ja kivut sekä tekevän hyvän olon. He toivoivat 
lääkkeiltä elämää ylläpitäviä ominaisuuksia ja hyvää oloa.  
     Työkyvyn ylläpito oli tärkeintä 47-59 vuotiaille. Lääkkeiden hinnan 
kohtuullisuus merkitsi eniten kahdelle vanhemmalle ja nuorimmalle 
ikäryhmälle.  
      Nuorin ikäryhmä toivoi lääkkeiltä, että ne olisivat luontaistuotteen 
kaltaisia, jolloin saatettiin olettaa, että luonnosta saadut lääkkeet olisivat 
parempia kuin synteettisesti valmistetut. Tässä kysymyksessä (Taulukko 8) ei 
saatu eroja suhtautumisessa lääkkeen sivu- eli haittavaikutuksiin ikäryhmien 
välille. Kun kysyttiin erilaisia toimintamalleja suhtautumisessa lääkkeen 
haittavaikutuksiin, havaittiin selviä eroja ikäryhmien välillä (Taulukko 10, K 
11). 
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Taulukko 8. Vastaajien lääkkeiltä toivomat ominaisuudet iän funktiona. 

 

eta2 alaraja yläraja
15-25 423 4,62 0,71
26-35 464 4,64 0,77
36-46 412 4,61 0,87
47-59 347 4,67 0,74
60-95 275 4,55 1,04
15-25 423 4,69 0,69
26-35 464 4,73 0,67
36-46 412 4,81 0,54
47-59 347 4,81 0,58
60-95 275 4,73 0,73
15-25 423 2,32 1,44
26-35 464 2,27 1,49
36-46 412 2,42 1,56
47-59 347 2,57 1,72
60-95 275 2,87 1,70
15-25 423 3,28 1,33
26-35 464 3,13 1,35
36-46 412 3,15 1,53
47-59 347 3,26 1,58
60-95 275 3,45 1,57
15-25 423 1,74 1,75
26-35 464 1,91 1,84
36-46 412 2,48 1,85
47-59 347 2,93 1,93
60-95 275 2,94 1,88
15-25 423 2,23 1,57
26-35 464 2,36 1,67
36-46 412 2,65 1,72
47-59 347 2,82 1,79
60-95 275 2,69 1,79
15-25 423 4,49 1,18
26-35 464 4,48 1,18
36-46 412 4,58 1,07
47-59 347 4,50 1,13
60-95 275 4,35 1,26
15-25 423 4,20 0,90
26-35 464 4,34 0,80
36-46 412 4,39 0,83
47-59 347 4,35 0,84
60-95 275 4,24 0,99
15-25 423 4,53 0,73
26-35 464 4,48 0,87
36-46 412 4,55 0,78
47-59 347 4,52 0,82
60-95 275 4,59 0,79

poistaisi oireet 0,946 0,436 0,002 0,000 0,004

nopeatehoisuus 2,867 0,022 0,005 0,000 0,010

ei aiheuttaisi 
riippuvuutta

1,568 0,180 0,003 0,000 0,006

luontaistuotteen 
kaltainen

8,132 < 0.001 0,015 0,007 0,024

pidentäisi ikää 37,390 < 0.001 0,067 0,050 0,084

helppo niellä 4,957 0,001 0,009 0,003 0,016

hyvänmakuinen 9,418 < 0.001 0,018 0,008 0,027

parantaisi 
sairauden

2,073 0,082 0,004 0,000 0,008

ei olisi 
sivuvaikutuksia

0,356 0,840 0,007 0,000 0,001

Ominaisuus Ikä N ka kh F-testi p-arvo
Efektikoko

90 % luottamusväli
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Taulukko 8. (jatkuu) 

 

eta2 alaraja yläraja
15-25 423 4,00 0,91
26-35 464 3,72 1,17
36-46 412 3,88 1,12
47-59 347 4,03 1,07
60-95 275 4,06 1,15
15-25 423 3,82 1,20
26-35 464 3,89 1,26
36-46 412 4,03 1,26
47-59 347 4,35 1,03
60-95 275 4,12 1,28
15-25 423 3,11 1,44
26-35 464 3,19 1,54
36-46 412 3,37 1,51
47-59 347 3,91 1,32
60-95 275 3,88 1,31
15-25 423 2,30 1,62
26-35 464 2,66 1,68
36-46 412 2,78 1,78
47-59 347 3,31 1,77
60-95 275 3,42 1,70
15-25 423 2,99 1,53
26-35 464 3,09 1,63
36-46 412 3,19 1,64
47-59 347 3,61 1,60
60-95 275 3,83 1,44
15-25 423 4,33 0,81
26-35 464 4,44 0,79
36-46 412 4,41 0,87
47-59 347 4,55 0,81
60-95 275 4,64 0,78
15-25 423 3,35 1,44
26-35 464 3,61 1,51
36-46 412 3,89 1,44
47-59 347 4,27 1,16
60-95 275 4,35 1,08

hinta 
kohtuullinen

ylläpitäisi 
työkykyä

poistaisi 
väsymyksen

antaisi unta

tekisi hyvän 
olon

poistaisi kivut

Ominaisuus

pitäisi 
yleiskunnon 
hyvänä

31,095 0,056 0,040 0,071

32,970 0,059 0,043

< 0.001

45,100 0,079 0,060 0,096< 0.001

< 0.001

0,075

22,559 0,041 0,027 0,055

< 0.001

< 0.001

Efektikoko
90 % luottamusväliIkä N ka kh F-testi p-arvo

7,650 0,014 0,006 0,022

7,936 < 0.0010,015 0,006 0,023

15,378 0,028 0,016 0,039< 0.001
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Kuvio 17 Lääkkeiltä toivotut ominaisuudet ikäryhmittäin (K13). 

Taulukossa 9 ja kuviossa 18 nähdään, että vastaukset erosivat selkeästi 
koulutuksen mukaan.  Perusasteen koulutuksen saaneet toivoivat lääkkeiltä 
enemmän kuin muut. He toivoivat lääkkeiden poistavan väsymyksen (etan 
neliö 0,054) ja pitävän yleiskunnon hyvänä (etan neliö 0,053). He toivoivat 
myös enemmän kuin muut, että lääke antaisi unta, tekisi hyvän olon ja olisi 
hyvänmakuinen sekä odottivat lääkkeeltä ikää pidentävää vaikutusta, 
luontaistuotteen kaltaisuutta ja nielemisen helppoutta.  He toivoivat lääkkeiltä 
mielihyvää tuottavia ominaisuuksia ja odottivat, että mielihyvä tulisi itsen 
ulkopuolelta kuten lääkkeistä, jolloin tunnetiloja voisi itse säädellä ja hallita. 

0 1 2 3 4 5

ei olisi sivuvaikutuksia

parantaisi sairauden

hyvänmakuinen

helppo niellä

pidentäisi ikää

luontaistuotteen kaltainen

ei aiheuttaisi riippuvuutta

nopeatehoisuus

poistaisi oireet

hinta kohtuullinen

ylläpitäisi työkykyä

poistaisi väsymyksen

antaisi unta

tekisi hyvän olon

poistaisi kivut

pitäisi yleiskunnon hyvänä

60-95 47-59 36-46 26-35 15-25
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Taulukko 9. Vastaajien lääkkeiltä toivomat ominaisuudet koulutustason funktiona. 

eta2 alaraja yläraja
perusaste 1121 4,67 0,81
keskiaste 437 4,58 0,79
korkea-aste 361 4,56 0,86
perusaste 1121 4,77 0,61
keskiaste 437 4,71 0,64
korkea-aste 361 4,73 0,73
perusaste 1121 2,71 1,60
keskiaste 437 2,20 1,47
korkea-aste 361 1,94 1,46
perusaste 1121 3,39 1,47
keskiaste 437 3,24 1,37
korkea-aste 361 2,76 1,45
perusaste 1121 2,63 1,90
keskiaste 437 1,93 1,80
korkea-aste 361 1,89 1,88
perusaste 1121 2,73 1,70
keskiaste 437 2,42 1,62
korkea-aste 361 2,02 1,74
perusaste 1121 4,43 1,24
keskiaste 437 4,56 1,05
korkea-aste 361 4,58 1,05
perusaste 1121 4,35 0,87
keskiaste 437 4,22 0,84
korkea-aste 361 4,25 0,88
perusaste 1121 4,58 0,74
keskiaste 437 4,47 0,85
korkea-aste 361 4,45 0,89
perusaste 1121 4,06 1,05
keskiaste 437 3,84 1,09
korkea-aste 361 3,58 1,13
perusaste 1121 4,13 1,18
keskiaste 437 3,87 1,22
korkea-aste 361 3,87 1,31
perusaste 1121 3,71 1,36
keskiaste 437 3,12 1,52
korkea-aste 361 2,98 1,60
perusaste 1121 3,14 1,72
keskiaste 437 2,46 1,69
korkea-aste 361 2,31 1,75
perusaste 1121 3,57 1,50
keskiaste 437 2,96 1,62
korkea-aste 361 2,83 1,72
perusaste 1121 4,56 0,74
keskiaste 437 4,34 0,86
korkea-aste 361 4,27 0,92
perusaste 1121 4,09 1,26
keskiaste 437 3,46 1,54
korkea-aste 361 3,52 1,52

< 0.001

2,922 0,054

1,396 0,248

49,283 < 0.001

poistaisi oireet 0,005

4,92 0,007

5,105 0,006

0,000 0,004

hyvänmakuinen 0,045 0,031 0,059

F-testi p-arvo
Efektikoko

90 % luottamusväli

ei olisi 
sivuvaikutuksia

0,003 0,000 0,007

Ominaisuus Koulutusaste N ka kh

ylläpitäisi työkykyä

poistaisi 
väsymyksen

antaisi unta

tekisi hyvän olon

poistaisi kivut

nopeatehoisuus 0,005

pitäisi yleiskunnon 
hyvänä

0,027

0,014

0,051

0,027

29,929 < 0.001

2,697 0,068

29,055

ei aiheuttaisi 
riippuvuutta

0,003

0,038

pidentäisi ikää 0,037

hinta kohtuullinen

0,001 0,010

0,001 0,003

0,024 0,050

luontaistuotteen 
kaltainen

0,029 0,018 0,041

39,598 < 0.001

30,954

0,007

< 0.001

15,564 < 0.001

0,000 0,007

0,023

0,054 0,039 0,07060,226 < 0.001

0,016

0,016 0,03828,902 < 0.001

parantaisi 
sairauden

0,001

0,053 0,039 0,06959,781 < 0.001

0,036 0,06655,525 < 0.001

helppo niellä 0,027

0,047 0,033 0,06251,125 < 0.001

0,017 0,039
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Kuvio 18 Lääkkeiltä toivotut ominaisuudet koulutustason mukaan jaoteltuna. (X-akseli: 0=en 

ollenkaan, 1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=jossain määrin, 4=melko paljon ja 
5=erittäin paljoin.) 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

ei olisi sivuvaikutuksia

parantaisi sairauden

hyvänmakuinen

helppo niellä

pidentäisi ikää

luontaistuotteen kaltainen

ei aiheuttaisi riippuvuutta

nopeatehoisuus

poistaisi oireet

hinta kohtuullinen

ylläpitäisi työkykyä

poistaisi väsymyksen

antaisi unta

tekisi hyvän olon

poistaisi kivut

pitäisi yleiskunnon hyvänä

korkea-aste keskiaste perusaste
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10.4 Lääkkeen haittavaikutukset 

Kuviossa 19 nähdään haittavaikutuksien aiheuttavan erilaisia reaktioita 
suhtautumisessa lääkkeisiin. Vain 16 % käyttäisi lääkettä normaalisti, 15 % 
vähentäisi lääkkeen käyttöä. Neljännes jättäisi lääkkeen käyttämättä, 
neljännes vain tarkkailisi enemmän lääkkeen vaikutusta ja viidennes tulisi 
varovaiseksi. Vaikka tieto haittavaikutuksista lisäisi tarkkailua ja aiheuttaisi 
varovaisuutta, käytännössä 60 % vastaajista kuitenkin käyttäisi lääkettä 
ohjeen mukaan. Vastaajan sukupuolella ei ollut vaikutusta suhtautumisessa 
haittavaikutuksiin 2(4) = 5.95, p = 0.203.  

 

 

Kuvio 19 Lääkkeiden haittavaikutuksen merkitys (% vastaajista, n=2261) (K 11). 
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Taulokossa 10 nähdään, miten suhtautuminen lääkkeen haittavaikutuksiin oli 
yhteydessä vastaajan ikään, 2(16) = 141.71, p < 0.001. Erityisesti vanhimpaan 
ikäryhmään kuuluvat vastaajat kertoivat jatkavansa lääkkeen käyttöä 
normaalisti sen haittavaikutuksista huolimatta, toisin kuin 26 - 46 –vuotiaat 
vastaajat, joista monet kertoivat jättävänsä lääkkeen käyttämättä, mikäli 
haittavaikutuksia ilmenee. Nuorimmassa ikäryhmässä oli eniten vastaajia, 
jotka kertoivat suhtautuvansa haittavaikutuksiin tulemalla varovaisiksi tai 
tarkkailemalla lääkkeen käyttöä. Kun Standardoidun Pearsonin-residuaalin 
arvo on suurempi kuin +2 tai pienempi kuin -2, on kyseisellä solulla selkeä 
vaikutus testisuureen arvoon. 
 
 

Taulukko 10. Suhtautuminen lääkkeen sivuvaikutuksiin ikäluokittain.

 
 

 
 
 
 

 
 

lkm 85 149 145 100 78 557
% ikäluokasta 18,9% 30,2% 32,2% 23,8% 18,4% 24,9%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

-3,3 3,1 4,0 -0,6 -3,4

lkm 73 77 64 57 61 332
% ikäluokasta 16,3% 15,6% 14,2% 13,5% 14,4% 14,8%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

0,9 0,5 -0,4 -0,8 -0,3

lkm 103 94 89 89 61 436
% ikäluokasta 22,9% 19,0% 19,7% 21,1% 14,4% 19,5%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

2,1 -0,3 0,2 1,0 -2,9

lkm 135 125 112 102 90 564
% ikäluokasta 30,1% 25,3% 24,8% 24,2% 21,3% 25,2%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

2,7 0,1 -0,2 -0,5 -2,1

lkm 53 49 41 73 133 349
% ikäluokasta 11,8% 9,9% 9,1% 17,3% 31,4% 15,6%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

-2,5 -3,9 -4,3 1,1 10,0

lkm 449 494 451 421 423 2238
% ikäluokasta 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ikäluokka

YhteensäSuhtautuminen 
sivuvaikutuksiin

60-9515-25 26-35 36-46 47-59

Yhteensä

jätätte lääkkeen 
käyttämättä

vähennätte 
lääkkeen 
käyttöä

tulette 
varovaiseksi

tarkkailette 
lääkkeen 
käyttöä

käytätte 
lääkettä 
normaalisti
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Suhtautuminen lääkkeen haittavaikutuksiin oli yhteydessä myös vastaajan 
koulutustasoon, 2(8) = 58.16, p < 0.001 (taulukko 11). Perusasteen 
koulutuksen saaneet henkilöt vastasivat muita koulutustasoja useammin 
jatkavansa lääkkeen käyttöä normaalisti haittavaikutuksista huolimatta. Sitä 
vastoin, erityisesti korkea-asteen koulutuksen saaneet henkilöt kertoivat 
vähentävänsä lääkkeen käyttöä haittavaikutusten ilmaantuessa. 

 

Taulukko 11. Suhtautuminen lääkkeen sivuvaikutuksiin koulutusluokittain

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteensä
perusaste keskiaste korkea-aste

lkm 346 111 97 554
% koulutustasosta 24,9% 23,8% 25,1% 24,7%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

0,3 -0,5 0,2

lkm 175 73 84 332
% koulutustasosta 12,6% 15,7% 21,8% 14,8%
Standardoitu 
Pearson-residuaali -3,8 0,6 4,2
lkm 250 108 79 437
% koulutustasosta 18,0% 23,2% 20,5% 19,5%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

-2,3 2,2 0,5

lkm 347 128 92 567
% koulutustasosta 25,0% 27,5% 23,8% 25,3%
Standardoitu 
Pearson-residuaali -0,4 1,2 -0,7
lkm 270 46 34 350
% koulutustasosta 19,5% 9,9% 8,8% 15,6%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

6,4 -3,8 -4,1

lkm 1388 466 386 2240
% koulutustasosta 100% 100% 100% 100%

Yhteensä

Koulutustaso

jätätte 
käyttämättä

vähennätte 
käyttöä

tulette 
varovaiseksi

tarkkailette 
käyttöä

käytätte 
normaalisti

Suhtautuminen 
sivuvaikutuksiin
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10.5 Illuusiot lääkkeen tehosta 

Tärkeimpänä lääkkeen tehoon vaikuttavana tekijänä pidettiin lääkkeen 
päävaikutusta (kuvio 20). Neljän tärkeimmän lääkkeen tehoon vaikuttavan 
tekijän joukkoon kuului vastaajien käsityksen mukaan lääkkeen odotettu 
vaikutus, lääkkeen sivuvaikutukset ja lääkärin asenne. Lääkkeen tehoon 
vähemmän vaikuttaviksi tekijöiksi nähtiin mainostus, lääkkeen väri ja 
lääkepakkauksen ulkonäkö. 

 

 

Kuvio 20 Lääkkeen tehoon vaikuttavia tekijöitä. (K 14: viisi tärkeintä osatekijää, jotka 
vaikuttavat lääkkeen tehoon.) 
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Kysyttäessä lääkemuodon vaikutusta lääkkeen tehoon vastaajat pitivät 
selkeästi injektioita kaikkein tehokkaimpana lääkemuotona (kuvio 21). 
Toiselle sijalle tulivat peräpuikot. Tabletit, kapselit ja mikstuurat pidettiin 
lähes yhtä tehokkaina. Injektioita lukuun ottamatta muiden lääkemuotojen 
välillä ei ollut suuria eroja.  

 

 

Kuvio 21 Lääkemuodon vaikutus lääkkeen tehoon (K 16). 

Kuviossa 22 nädään, että vastaajista neljänneksen mielestä, sillä miten tabletti 
nautitaan, ei ole lainkaan vaikutusta tabletin tehoon.  Kolmanneksen mielestä 
nauttimistapa vaikuttaa tabletin tehoon melko tai erittäin paljon. Tabletin 
vaikuttava aine ratkaisee, onko esim. ruuan kanssa nauttiminen suotavaa.   
       Tabletin koon vaikutus (kuvio 22, 23 ja 24) on ongelmallisempi, koska 
tabletin koko ja vaikuttavan aineen määrä eivät aina vastaa toisiaan. Osan 
mielestä tabletin nimellä tai värillä on vaikutusta lääkkeen tehoon. He 
edustavat sitä ryhmää vastaajista, jossa odotetaan lääkkeen tehoa tekijöistä, 
jotka kuuluvat farmakologisten vaikutusten ulkopuolelle. 

 

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

injektioina n=2079

peräpuikkoina n=2078

tabletteina n=2150

kapseleina n=2088

mikstuuroina n=2056…

pillereinä n=2041

tippoina n=2080

annosjauheina n=1996

poretabletteina n=2044

imeskelytabletteina n=2037

ei ollenkaan vaikutusta erittäin pieni vaikutus melko pieni vaikutus

jonkin verran vaikutusta melko suuri vaikutus erittäin suuri vaikutus
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Kuvio 22 Tabletin tehoon vaikuttavat tekijät (K 12).  

Kuviossa 22 nähdään, että noin kahden kolmasosan mukaan tabletin värillä ei 
ole ollenkaan vaikutusta tabletin tehoon. Vastanneista 8,4 % arvioi tabletin 
värin vaikuttavan erittäin paljon, melko paljon tai jossain määrin tabletin 
tehoon. Hieman yli puolet arvioi, ettei tabletin nimellä ei ole vaikutusta 
tabletin tehoon, lähes 30 % arvioi nimen vaikuttavan jossain määrin, melko 
paljon tai erittäin paljon.  

Neljännes vastanneista ilmoitti, ettei tabletin nauttimistavalla ole 
vaikutusta tabletin tehoon. Yli 55 % vastanneista katsoi, että tabletin 
nauttimistavalla on jossain määrin, melko paljon tai erittäin paljon vaikutusta 
tabletin tehoon. Vajaa puolet vastasi, että tabletin koolla ei ole mitään 
vaikutusta tabletin tehoon (kuviot 22 ja 23). Runsas neljännes oletti, että 
tabletin koolla on jossain määrin, melko paljon tai erittäin paljon vaikutusta 
tabletin tehoon.  

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

miten tabletti nautitaan (n=2174)

 tabletin koko (n=2133)

tabletin nimi (n=2153)

tabletin väri (n=2094)

ei vaikuta ollenkaan vaikuttaa erittäin vähän vaikuttaa melko vähän

vaikuttaa jossain määrin vaikuttaa melko paljon vaikuttaa erittäin paljon
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Kuvio 23 Tabletin koon vaikutus tabletin tehoon (K 15). 

 

10.5.1 Väri ja lääkkeen teho 
Lääkkeen värillä oli jossain määrin, melko tai erittäin paljon vaikutusta 
lääkkeen tehoon 6 % mielestä vastanneista.  

 

Kuvio 24 Värin vaikutus lääkkeen tehoon (n=2270) (K 17). 
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pieni tabletti <0,5 cm (n=2200)

keskikokoinen tabletti 0,5-1 cm (n=2170)

suuri tabletti >1,0 cm (n=2122)

ei vaikuta ollenkaan vaikuttaa erittäin vähän vaikuttaa melko vähän

vaikuttaa jossain määrin vaikuttaa melko paljon vaikuttaa erittäin paljon
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Tutkittaessa käsityksiä, mikä väri olisi paras ja toiseksi paras kunkin lääkkeen 
kohdalla, todettiin perinteisesti käytettyjen lääkkeiden värien olevan 
vallitsevia (taulukko 12, K 17). Esimerkiksi yskänlääkkeissä totuttua ruskeaa 
väriä pidettiin parhaana. Särkylääkkeissä, kuumelääkkeissä, 
influenssalääkkeissä, verenpainelääkkeissä ja antibiooteissa pidettiin 
valkoista väriä parhaana. Punaista väriä pidettiin vaikuttavimpana 
piristyslääkkeissä. 

 

Taulukko 12. Minkä värinen lääke tuntuu tehokkaimmalta ja toiseksi tehokkaimmalta kussakin 
lääkeryhmässä, arvot prosentteina. 

  

 
 

Väri Paras Toiseksi Paras Toiseksi Paras Toiseksi Paras Toiseksi
Harmaa 4,2 6,1 5,4 24 5,5 23,2 6,7 18,4
Sininen 1,2 1,9 3,3 5,7 3,8 6 6,1 5,9
Vihreä 2,2 2,8 1,3 3 4 7,1 0,8 4,1
Punainen 15,4 17,2 15,9 10,8 10,8 8,6 21,7 12,2
Keltainen 1,7 7,5 9 25,7 4,3 24,4 16,7 17,8
Sinipun. 3,4 2,8 2,3 7,5 1,5 4,8 4,7 8,1
Ruskea 48,2 27,4 1,3 8,1 2,5 10,1 5 10
Musta 17,8 25,8 0,5 2,1 1,5 2,4 0,8 2,8
Valkoinen 5,9 8,6 61 13,2 66,2 13,4 37,3 20,6
n = 409 361 390 334 399 336 359 320

Väri Paras Toiseksi Paras Toiseksi Paras Toiseksi Paras Toiseksi
Harmaa 9,8 19,1 4,4 7,2 12,1 25,4 12,8 22,2
Sininen 5,4 8,9 2,8 8,4 13,9 8,2 10,3 8,7
Vihreä 4,5 6,5 12,9 14,4 3,6 8,6 8,1 7,6
Punainen 27,4 8,5 22,6 13,8 5,4 5,8 7,5 9,7
Keltainen 7,7 19,5 26,7 25,6 5,4 15,8 10 13,5
Sinipun. 5,1 7,8 4,4 6,3 3,3 6,2 2,5 4,2
Ruskea 2,4 11,9 5,8 7,5 3,6 11,3 5,6 12,2
Musta 0,9 2,4 0,8 1,9 6 2,7 2,5 6,6
Valkoinen 36,9 15,4 19,6 15 46,5 15,8 40,6 15,3
n = 336 293 363 320 331 291 320 288

Väri Paras Toiseksi Paras Toiseksi Paras Toiseksi Paras Toiseksi
Harmaa 3,4 9 8,6 17,3 13,5 20,1 13,5 22,6
Sininen 6,8 6,9 10,5 8,8 1,4 4,3 7,2 8,4
Vihreä 10,5 12,4 8,6 8,1 2,3 4,6 9,4 8
Punainen 32,1 15,9 12,7 9,5 8,6 12,5 8,5 7,3
Keltainen 10,2 25,2 8,9 15,1 12,9 21,7 9,1 16,7
Sinipun. 9,3 8,6 7,3 6,7 4 6,3 5,3 4,9
Ruskea 4 7,6 4,8 11,6 2,6 10,2 5,6 11,1
Musta 1,2 3,8 4,8 4,9 2,6 2 1,6 4,9
Valkoinen 22,5 10,7 33,8 18 52,1 18,4 39,8 16
n = 324 290 314 284 349 304 319 319

Piristävät lääk. Ahdistuslääkkeet Antibiootit Allergialääkkeet

Yskänlääkkeet Kuumelääkkeet Särkylääkkeet Influenssalääk.

Verenpainelääk. Vitamiinit Unilääkkeet Rauhoittavat l.



 

105 

10.5.2 Muiden ajatukset ja lääkkeen teho 
Lääkäreiden ajatukset vaikuttivat vastanneiden käsitykseen lääkkeen tehosta 
noin kolmannekseen melko tai erittäin paljon (kuvio 25). Farmaseuttien 
ajatukset vaikuttivat vähemmän. Puolison ajatuksilla oli vaikutusta joka 
kahdeksanteen vastanneista. Tuttavien ajatuksilla oli varsin vähän vaikutusta, 
samoin televisiolla ja lehdillä. Vähiten lääkkeen tehoon vaikuttavia olivat 
sukulaisten mielipiteet. 

 

Kuvio 25 Muiden ajatusten ja median vaikutus lääkkeen tehoon. (K 20: Miten lääkkeen 
tehoon vaikuttaa se, mitä muut ajattelevat siitä?) 

 
 

 
Naislääkärin ajatukset lääkkeistä sekä lehtien esittämät ajatukset vaikuttivat 
enemmän naisten kuin miesten ajatuksiin lääkkeen tehosta (taulukko 13). 
Muuten naisten ja miesten vastauksissa ei ollut merkitttäviä eroja. 
  

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

radio (n=2108)

sukulaiset (n=2111)

lehtien mielipiteet (n=2108)

televisio (n=2116)

tuttavat (n=2113)

puoliso (n=2102)

miesfarmaseutti (n=2108)

naisfarmaseutti (n=2108)

mieslääkäri (n=2167)

naislääkäri (n=2193)

ei vaikuta ollenkaan vaikuttaa erittäin vähän vaikuttaa melko vähän

vaikuttaa jonkin verran vaikuttaa melko paljon vaikuttaa erittäin paljon
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Taulukko 13. Miesten ja naisten käsitykset muiden ajatusten vaikutuksesta lääkkeen tehoon. 

 

Nais- ja mieslääkärin ajatukset lääkkeen tehosta vaikutti eniten ikäryhmään 
15 - 26-vuotiaat, samoin farmaseuttien ja tuttavien ajatukset (kuvio 26 ja 
taulukko 14). Median: lehtien, television ja radion vaikutus lääkkeen tehoon 
oli suurin nuorimman ikäluokan (15 - 25-vuotiaat) kohdalla verrattuna 
kaikkiin muihin ikäryhmiin, vanhimpiin ikäryhmiin mediassa esiintuodut 
ajatukset vaikuttivat vähiten.  
                                                                                                                                                                           

d alaraja yläraja
nainen 1207 2,45 1,98
mies 981 2,26 1,92
nainen 1177 2,40 1,95
mies 986 2,29 1,92
nainen 1149 1,95 1,72
mies 946 1,84 1,67
nainen 1156 1,87 1,69
mies 948 1,76 1,63
nainen 1148 1,50 1,55
mies 949 1,61 1,55
nainen 1155 1,17 1,34
mies 953 1,18 1,32
nainen 1155 1,04 1,28
mies 952 1,03 1,24
nainen 1153 1,15 1,34
mies 951 1,03 1,27
nainen 1156 1,16 1,37 0,06 -0,03 0,15
mies 955 1,08 1,30
nainen 1156 1,14 1,36
mies 948 1,06 1,30

sukulaiset

lehtien mielipiteet

televisio

radio

naislääkäri

mieslääkäri

naisfarmaseutti

miesfarmaseutti

puoliso

tuttavat

0,09 0,01 0,18

0,06 -0,03 0,15

-0,01 -0,09 0,08

0,01 -0,08 0,09

0,07 -0,02 0,15

-0,07 -0,16 0,02

0,133

-1,58 0,114

2,30 0,022

1,34 0,181

0,01

-0,03

Taho Sukupuoli N ka kh t-testi

1,43 0,154

1,45 0,148

0,10

0,06

0,06

-0,21 0,832

0,29 0,775

2,09 0,036

1,55 0,122

1,50

-0,02

p-arvo
Efektikoko

95 % luottamusväli

0,18

0,14

0,15
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Taulukko 14. Käsitykset muiden ajatusten vaikutuksesta lääkkeen tehoon ikäluokittain.

 

eta2 alaraja yläraja
15-25 424 2,64 1,83
26-35 476 2,21 1,92
36-46 430 2,16 1,97
47-59 368 2,40 2,05
60-95 288 2,18 2,02
15-25 424 2,63 1,82
26-35 476 2,18 1,90
36-46 430 2,16 1,97
47-59 368 2,35 2,02
60-95 288 2,15 2,01
15-25 424 2,25 1,66
26-35 476 1,75 1,68
36-46 430 1,80 1,69
47-59 368 1,85 1,74
60-95 288 1,67 1,65
15-25 424 2,19 1,63
26-35 476 1,71 1,65
36-46 430 1,77 1,67
47-59 368 1,71 1,70
60-95 288 1,55 1,61
15-25 424 1,69 1,48
26-35 476 1,44 1,47
36-46 430 1,45 1,52
47-59 368 1,33 1,52
60-95 288 1,64 1,67
15-25 424 1,47 1,34
26-35 476 1,18 1,31
36-46 430 1,06 1,26
47-59 368 0,92 1,24
60-95 288 1,10 1,37
15-25 424 1,34 1,29
26-35 476 1,03 1,24
36-46 430 0,93 1,20
47-59 368 0,75 1,11
60-95 288 1,01 1,35
15-25 424 1,45 1,35
26-35 476 1,14 1,32
36-46 430 1,02 1,28
47-59 368 0,85 1,20
60-95 288 0,85 1,24
15-25 424 1,48 1,36
26-35 476 1,14 1,35
36-46 430 1,07 1,29
47-59 368 0,90 1,24
60-95 288 0,84 1,26
15-25 424 1,46 1,37
26-35 476 1,13 1,35
36-46 430 1,00 1,27
47-59 368 0,89 1,23
60-95 288 0,86 1,28

0,025 0,014 0,035

14,657 < 0.001

13,204 < 0.001radio

televisio 0,027 0,016 0,038

lehtien mielipiteet 14,853 < 0.001 0,028 0,016 0,039

sukulaiset 13,578 < 0.001 0,025 0,014 0,036

0,029

puoliso 4,344 0,002 0,008 0,002 0,014

tuttavat 10,378 < 0.001 0,020 0,010

0,023

naisfarmaseutti 6,581 < 0.001 0,013 0,005 0,020

miesfarmaseutti 7,984 < 0.001 0,015 0,006

mieslääkäri 3,841 0,004 0,007 0,001 0,013

p-arvo
Efektikoko

90 % luottamusväli

naislääkäri 3,828 0,004 0,007 0,001 0,012

Taho Ikä N ka kh F-testi
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Kuvio 26 Muiden ajatusten vaikutus käsitykseen lääkkeen tehosta ikäryhmittäin.                  
(Y-akseli: 0=ei ollenkaan, 1=erittäin vähän, 2= melko vähän ja 3=jossain määrin.) 

 
Lääkäreiden ajatukset lääkkeiden tehosta vaikuttivat useimmin korkea- ja 
keskiasteen koulutuksen saaneiden ajatuksiin (taulukko 15 ja kuvio 27). 
Keskiasteen koulutuksen saaneisiin vaikuttivat farmaseuttien ajatukset 
enemmän kuin perus- ja korkea-asteen koulutuksen saaneisiin. Keski-asteen 
koulutuksen saaneet olivat kaikissa ryhmissä alttiimpia muiden ajatusten 
vaikutuksille, perusasteen koulutuksen saaneisiin muiden ajatusten vaikutus 
oli vähäisin.  
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Taulukko 15. Käsitykset muiden ajatusten vaikutuksesta lääkkeen tehoon koulutustasoittain 

 
 

eta2 alaraja yläraja
perusaste 1158 2,12 1,98
keskiaste 451 2,61 1,86
korkea-aste 380 2,54 1,94
perusaste 1158 2,08 1,95
keskiaste 451 2,60 1,86
korkea-aste 380 2,57 1,96
perusaste 1158 1,72 1,70
keskiaste 451 2,20 1,67
korkea-aste 380 1,95 1,65
perusaste 1158 1,63 1,66
keskiaste 451 2,16 1,65
korkea-aste 380 1,89 1,62
perusaste 1158 1,40 1,54
keskiaste 451 1,69 1,51
korkea-aste 380 1,59 1,48
perusaste 1158 1,03 1,28
keskiaste 451 1,41 1,37
korkea-aste 380 1,24 1,31
perusaste 1158 0,91 1,22
keskiaste 451 1,27 1,32
korkea-aste 380 1,07 1,22
perusaste 1158 0,94 1,26
keskiaste 451 1,37 1,40
korkea-aste 380 1,17 1,26
perusaste 1158 0,97 1,28
keskiaste 451 1,42 1,41
korkea-aste 380 1,17 1,28
perusaste 1158 0,95 1,27
keskiaste 451 1,4 1,42
korkea-aste 380 1,13 1,28

12,044

13,147

13,251

16,838

3,771

11,779

11,591

20,229

18,459

lehtien 
mielipiteet

tuttavat

0,028

televisio < 0.001 0,017 0,009 0,027

18,884radio < 0.001 0,018 0,009

< 0.001 0,019 0,010 0,029

sukulaiset < 0.001 0,011 0,004 0,019

< 0.001 0,011 0,005 0,019

puoliso 0,023 0,004 0,000 0,009

miesfarmaseutti < 0.001 0,016 0,008 0,025

naisfarmaseutti < 0.001 0,013 0,005 0,021

mieslääkäri < 0.001 0,012 0,005 0,020

naislääkäri < 0.001 0,011 0,005 0,019

Taho Koulutusaste N ka kh F-testi p-arvo
Efektikoko

90 % luottamusväli
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Kuvio 27 Muiden ajatusten vaikutus käsitykseen lääkkeen tehosta koulutustasoittain.          
(Y-akseli: 0=ei ollenkaan, 1=erittäin vähän, 2= melko vähän ja 3=jossain määrin.) 

10.6 Lääkkeiden käyttötarkoitukset 

10.6.1 Särkylääkkeet 
 
Kuviossa 28 nähdään, että vajaa 80 % vastanneista arvioi särkylääkkeiden 
voivan lievittää kipua melko tai erittäin paljon ja jossain määrin myös 
psyykkistä kipua. Särkylääkkeen kykyyn lievittää masennusta ja ahdistusta 
uskottiin varsin vähän, vielä harvemmat uskoivat sen kykyyn lievittää pelkoja, 
yksinäisyyttä ja ikävystymistä. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Va

ik
ut

us
 k

äs
ity

ks
ee

n 
lä

äk
ke

en
 te

ho
st

a

perusaste keskiaste korkea-aste



 

111 

 

Kuvio 28 Mihin särkylääkkeitä käytetään. (K 21: Kuinka paljon uskotte särkylääkkeen voivan 
lievittää erilaisia tiloja?). 

Särkylääkkeen korvaaminen keskustelulla oli vain harvan mielestä 
mahdollista (kuvio 29). Enimmäkseen ajateltiin, ettei lääke ole lainkaan tai 
melko vähän korvattavissa.  

 

Kuvio 29 Särkylääkkeen korvaaminen keskustelulla % (n=2326) (K 19). 
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10.6.2 Rauhoittava lääke 
Vastaajista yli puolen mielestä rauhoittavan lääkkeen käyttöä voisi korvata 
melko tai erittäin paljon keskustelulla (kuvio 30). Neljänneksen mielestä 
keskustelu voisi kohtalaisesti korvata rauhoittavan lääkkeen käytön. 

 

 

Kuvio 30 Rauhoittavan lääkkeen korvaaminen keskustelulla % (n=2317) (K 18: Voisiko 
mielestänne rauhoittavan lääkkeen käyttöä korvata keskustelulla?) 

Naisten mielestä rauhoittavan lääkkeen käyttöä voidaan korvata keskustelulla 
(ka = 2,63, kh = 1,12) enemmän kuin miesten mielestä (ka = 2,39, kh = 1,17), t 
(2191) = 5,17, p < 0,001. Ero miesten ja naisten välillä oli kuitenkin pieni (d = 
0,21 [0,13, 0,29]).  

Ikäryhmien välillä oli selvä ero. Kahden nuorimman (15–35 -vuotta) 
ikäryhmän mielestä rauhoittava lääke voidaan korvata keskustelulla 
merkitsevästi useammin kuin kahden vanhimman (47–95 -vuotta) ikäryhmän 
mielestä (etan neliö 0,045) (taulukko 16 ja kuvio 31). Luottamus keskustelun 
voimaan laski 35-ikävuoden jälkeen. 
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Taulukko 16. Vastaajien näkemys rauhoittavan lääkkeen korvaamisesta keskustelulla iän 
funktiona 

 
 

 

Kuvio 31 Vastaajien näkemys rauhoittavan lääkken korvaamisesta keskustelulla 
ikäryhmittäin. (Y-akseli: 0=ei ollenkaan, 1=erittäin vähän, 2= melko vähän ja 
3=jossain määrin.) 

Korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen saaneiden mielestä rauhoittavan 
lääkkeen käyttöä voitiin korvata keskustelulla useammin kuin perusasteen 
koulutettujen mielestä (etan neliö 0,045) (taulukko 17 ja kuvio 32). Koulutus 
lisäsi keskustelun arvostusta ja asioiden merkityksen pohtimista. 
Rauhoittavan lääkkeen käyttö on keino välttää rauhattomuuden ja 
levottomuuden syiden pohtimista. 
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26-35 505 2,76 1,02
36-46 467 2,58 1,10
47-59 446 2,36 1,21
60-95 423 2,11 1,30
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Ikä
Efektikoko
90 % luottamusväliN ka kh F-testi p-arvo



Tulokset 

114 

 

Taulukko 17. Näkemykset rauhoittavan lääkkeen korvaamisesta keskustelulla 
koulutustasoittain 

 

 

Kuvio 32 Vastaajien näkemys rauhoittavan lääkken korvaamisesta keskustelulla 
koulutustasoittain. (Y-akseli: 0=ei ollenkaan, 1=erittäin vähän, 2= melko vähän ja 
3=jossain määrin.) 

10.6.3 Lääke ja ihmissuhteet 
Vastaajilta tiedusteltiin, voisiko lääkkeet heidän mielestään korvata 
ihmissuhteita (kuvio 33). Enemmistön mielestä ne eivät voineet korvata 
ihmissuhteita. Vastaajista 4 % ilmoitti, että lääkkeet voivat korvata 
ihmissuhteita erittäin tai melko paljon.  
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30,745 < 0.001 0,045 0,031 0,058
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Kuvio 33 Lääkkeiden mahdollisuus korvata ihmissuhteita (n=2319) (K 22).  

 

10.7 Lääkärissäkäyntiin liittyvät odotukset 

Kuviossa 34 nähdään, että osa vastaajista ilmoitti, että he olisivat 
helpottuneita (31 %), tyytyväisiä (19 %) tai tunteneet onnistuneensa (11 %), jos 
he eivät olisi saaneet lääkemääräystä lääkäriltä. Viidenneksestä käynti tuntuisi 
turhalta (20 %). Vain 7 % olisi niin pettyneitä, että hakeutuisivat toiseen 
lääkäriin. Vain harva (1,6 %) hankkisi apteekista omatoimisesti lääkettä. 
Useimmille riitti lääkärin arvio tilanteesta.  
       Kuviossa 35 on ryhmitelty uudelleen vastaukset siten, että tyytyväiseksi 
katsottiin vastaukset: käynti tuntuu onnistuneelta ja olette helpottunut tai 
tyytyväinen (61 %). Turhautuneeksi katsottiin vastaukset: käynti tuntui 
turhalta tai häpeälliseltä, pidätte sairautta luulotautina tai olette pettynyt (31 
%). Apua muualta tarkoittaa, että vastaaja menee toiseen lääkäriin tai hankkii 
itse lääkkeitä apteekista (8 %).  
       Yli puolet vastaajista olisi tyytyväisiä saadessaan lääkärin arvion 
tilanteesta. Vain pieni osa etsisi apua muualta ja olisi tyytymätön 
lääkärissäkäyntiin. 
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Kuvio 34 Miltä tuntuu lääkärissäkäynnin jälkeen, jos lääkäri ei määrännyt lääkkeitä. (% 
vastaajista, n= 2296) (K 35). 

 

Kuvio 35 Tyytyväisyys lääkärissäkäyntiin (n = 2296). 

Naisten ja miesten välillä ei ollut eroja tyytyväisyydessä lääkärissäkäyntiin 
2(2) = 0.496, p = 0.780.  

Taulukossa 18 ja 19 havaitaan eroja ikäryhmien välillä ( 2(8) = 21.390, p = 
0.006) samoin kuin koulutustasojenkin välillä ( 2(4) = 91.514, p < 0.001). 
Vanhimpaan ikäryhmään kuuluneet henkilöt olivat vähiten tyytyväisiä ja 
eniten turhautuneita lääkärissä käyntiin, jos heille ei määrätty lääkkeitä 
(taulukko 18).  
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Taulukko 18. Tyytyväisyys lääkärissäkäyntiin ikäluokittain

 
 
Koulutuksen mukaan kaikki ryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi 
toisistaan siten, että perusasteen koulutuksen saaneet olivat 
tyytymättömämpiä verrattuna korkea-asteen koulutuksen saaneisiin ja 
keskiasteen koulutuksen saaneisiin, jos eivät saaneet lääkärissäkäynnillä 
lääkemääräystä. Tyytyväisimpiä olivat ilman reseptiä jääneet korkea-asteen 
koulutuksen saaneet (taulukko 19). 

 

Taulukko 19. Tyytyväisyys lääkärissäkäyntiin koulutustasoittain 

lkm 281 322 272 269 229 1373
% ikäluokasta 62,9% 65,2% 59,4% 60,7% 53,3% 60,4%
Standardoitu 
Pearson-
residuaali

1,2 2,4 -0,5 0,1 -3,4

lkm 141 127 150 136 160 714
% ikäluokasta 31,5% 25,7% 32,8% 30,7% 37,2% 31,4%
Standardoitu 
Pearson-
residuaali

0,1 -3,1 0,7 -0,4 2,9

lkm 25 45 36 38 41 185
% ikäluokasta 5,6% 9,1% 7,9% 8,6% 9,5% 8,1%
Standardoitu 
Pearson-
residuaali

-2,2 0,9 -0,2 0,4 1,2

lkm 447 494 458 443 430 2272
% ikäluokasta 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ikäluokka
Tyytyväisyys 
lääkärissäkäyntiin

15-25 26-35 36-46 47-59 60-95

Yhteensä

Yhteensä

tyytyväinen

turhautunut

apua muualta

perusaste keskiaste korkea-aste Yhteensä

lkm 762 318 301 1381
% koulutustasosta 53,5% 68,4% 77,8% 60,7%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

-9,0 3,8 7,6

lkm 531 110 68 709
% koulutustasosta 37,3% 23,7% 17,6% 31,2%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

8,2 -3,9 -6,3

lkm 131 37 18 186
% koulutustasosta 9,2% 8,0% 4,7% 8,2%
Standardoitu 
Pearson-residuaali

2,3 -0,2 -2,8

lkm 1424 465 387 2276
% ikäluokasta 100% 100% 100% 100%

Yhteensä

Tyytyväisyys 
lääkärissäkäyntiin

Koulutustaso

tyytyväinen

turhautunut

apua muualta
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11 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan psykodynaamisesta näkökulmasta 
lääkkeiden käyttöä. Tarkastelu painottuu lääkkeiden ei-farmakologisiin 
ominaisuuksiin ja subjektiivisesti koettuihin vaikutuksiin, joihin kuuluu 
plaseboefektit ja odotukset lääkkeiden vaikutuksista. 

Tutkimus on laajaan väestöotokseen perustuva poikkileikkaus vuoden 
1984 aikuisväestön näkemyksistä lääkkeistä. Otos antoi hyvän kuvan sen 
hetken tilanteesta. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole kansainvälisestä 
kirjallisuudesta löytynyt. Kyselytutkimus kartoitti vastaajien lääkkeitä 
koskevia mielikuvia, toiveita ja illuusioita. Tutkimuksen runkona käytetty 
Likert -tyyppinen asteikko loi edellytykset tälle tarkastelulle. Vastausprosentti 
oli 60, jota voidaan pitää hyvänä. 

Lakiin apteekkilaitoksesta (4/1928) tuli muutos vuonna 1983. Lain 
58/1983 § 13 aloitti uuden aikakauden apteekeista annettavasta 
lääkeinformaatiosta ja muutti väestön mahdollisuuksia saada enemmän tietoa 
käyttämistään lääkkeistä. Tätä ennen lääkkeistä kertominen jäi lähinnä 
lääkkeen määränneelle lääkärille.  

Kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu lääkeinformaation kehitystä 
kuluneina vuosikymmeninä keskittyen apteekkien lääkeneuvontaan. Tähän 
liittyy erilaiset kampanjat mm. Kysy lääkkeistä- ja Tippa-projektit. Näissä on 
tutkittu lääkkeisiin liittyvää tiedollista informaatiota ja sen vaikutusta 
lääkkeiden käyttöön.  Miten ihmiset mielessään hahmottavat lääkkeet, niiden 
käytön ja vaikutukset, on jäänyt vähemmälle tutkimiselle (Järvinen ym., 2013; 
Parkkamäki, 2013). 

Lääketieteessä on tämän tutkimuksen jälkeen tapahtunut huomattavaa 
kehitystä, minkä seurauksena lääkkeiden määrä, lääkkeiden käyttö ja 
lääkkeillä hoidettavien sairauksien määrä on moninkertaistunut. 
Hoitotulokset ovat merkittävästi parantuneet. Lääkkeiden käyttöön liittyvät 
ongelmat ovat myös lisääntyneet, kuten antibioottiresistentit bakteerit ja 
lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset. Lääkemäärän lisääntyessä etenkin 
ikäihmisillä on huomattu haitallisia yhteisvaikutukset.  

 

11.1 Keskeiset havainnot 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan kyselytutkimuksen avulla väestön 
lääkkeisiin kohdistamia toiveita ja illuusioita psykodynaamisesta 
näkökulmasta.  

Hypoteesina tutkimuksessa oli, että sukupuolella, iällä ja koulutuksella 
olisi vaikutusta lääkkeisiin kohdistuviin toiveisiin ja illuusioihin. Miesten ja 
naisten vastauksissa oletettiin olevan eroja lääkkeisiin kohdistuvissa 
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odotuksissa ja toiveissa. Eri ikävaiheissa oleville ihmisille lääkkeillä oletettiin 
olevan erilainen merkitys. Koulutustasolla oletettiin myös olevan vaikutusta 
lääkkeiden käyttöön. 

 

Keskeiset havainnot olivat seuraavat: 
      
1. Lääkkeisiin liittyi joukko toiveita, joista osaa voidaan pitää illuusioina. 

Lääkkeiltä odotettiin ominaisuuksia, jotka olivat farmakologisten 
vaikutusten ulkopuolella. 

2. Ikä vaikutti terveydentilaan ja lääkkeiden merkitykseen. Vanhimmat 
vastaajat tunsivat terveydentilansa huonoimmaksi ja lääkkeet tulivat 
tärkeämmiksi. Ikääntyneet henkilöt toivoivat lääkkeiltä iän pidennystä, 
unettomuuden ja väsymyksen poistumista sekä hyvää oloa. 

3. Perusasteen koulutuksen saaneet kärsivät eniten erilaisista kivuista ja 
säryistä ja heille lääkkeet olivat tärkeämpiä kuin korkeamman asteen 
koulutuksen saaneille. 

4. Lääkkeiden käyttö vaihteli elämäntilanteen mukaan ja oli erilaista 
vapaa-aikoina, lomilla tai normaalissa työelämässä. Voidaan olettaa, 
että kun työelämän paineet helpottuivat, niin lääkkeiden tarve väheni. 

5. Lääkkeen tehoon vaikutti se, mitä muut ajattelivat siitä. Tätä voisi 
selittää tekijät, joihin plasebovaikutus perustuu. 

6. Haittavaikutuksilla oli vaikutusta useimpien vastaajien 
suhtautumiseen lääkkeiden käyttöön. Tieto haittavaikutuksista aiheutti 
varovaisuutta, käytön vähentämistä tai jopa lääkkeen käytön 
lopettamista. 

7. Enemmistö vastaajista piti rauhoittavan lääkkeen käytön korvaamista 
keskustelulla mahdollisena.  

8. Särkylääkkeitä käytettiin kipuun, mutta myös jossain määrin 
käyttötarkoituksen ulkopuolella oleviin oireisiin kuten ahdistukseen ja 
masennukseen. 

9. Lääkkeen ulkonäköön, väriin, tabletin kokoon tai nimeen kiinnitettiin 
huomiota ja niiden oletettiin vaikuttavan lääkkeen tehoon. Esimerkiksi 
lääkkeen nimellä ja värillä ei ole farmakologista vaikutusta. 

10. Useimmat olivat tyytyväisiä lääkärissäkäyntiin, vaikka he eivät olisi 
saaneet lääkemääräystä. Heille lääkärin kanssa käyty keskustelu oli 
riittävää. 
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11.2 Lääkkeisiin kohdistuvat illuusiot 

Vastanneilla oli vaihtelevia käsityksiä siitä, mikä lääkkeissä vaikuttaa. 
Lääkkeisiin liitetyt odotukset, toiveet ja illuusiot tuovat esille piilotajuisten 
tekijöiden merkityksen, joka tulee lääkkeen farmakologisen vaikutuksen 
lisäksi. Tämä tulee esille plasebo- ja noseboilmiöissä. Lääkkeen 
farmakologinen teho ei riipu siitä, mitä kanssaihmiset ajattelevat lääkkeistä.  

Lääkkeiltä toivottiin hyvää mieltä tuottavia ominaisuuksia: ne 
parantaisivat sairauden, vaikuttaisivat odotetusti sekä poistaisivat oireet ja 
kivut, eivätkä aiheuttaisi riippuvuutta ja haittavaikutuksia.  

Lääke tehoaa, vaikka käyttäjä ei tiedä ja ymmärrä sitä, mikä lääkkeessä 
vaikuttaa. Lääkkeen farmakologinen teho säilyy riippumatta siitä, miten 
lääkkeeseen suhtaudutaan. Farmakologisen vaikutuksen lisäksi lääkkeeseen 
liitetty informaatio, toiveet ja odotukset voivat vaikuttaa lääkkeen koettuun 
tehoon, johon tulee mukaan plasebovaikutus. Lääkkeeseen liitetty illuusio voi 
vaikuttaa halukkuuteen käyttää lääkettä.  Osalla vastaajista ei ollut selvää 
käsitystä siitä, mikä lääkkeessä vaikuttaa. Esimerkiksi tabletin fyysinen koko 
ja vaikuttavan yhdisteen määrä eivät välttämättä korreloi. Lääkkeen 
ulkonäköön, väriin, kokoon tai nimeen kiinnitettiin huomiota ja oletettiin 
niiden vaikuttavan lääkkeen tehoon. Kun vaikutusmekanismeja ei tunneta, se 
antaa mahdollisuuden erilaisille fantasioille. Lääkemarkkinointi liittää usein 
lääkkeisiin erilaisia mielikuvia, joita se pyrkii hyödyntämään. 

Lääkkeen nimellä ja lääkkeeseen liitetyillä mielikuvilla oli vaikutusta 
lääkkeen koettuun tehoon. Plasebo- ja nosebovaikutus perustuu joukkoon 
erilaisia tekijöitä, kuten ihmisten illuusioihin, toiveisiin, odotuksiin, 
luottamukseen hoitotilanteessa ja suggestioihin. Luottamus tai epäluottamus 
perustuu Erik H. Eriksonin (1950) mukaan varhaiseen vauvan ja äidin 
väliseen vuorovaikutukseen. Nuorin ikäryhmä, 15 – 25 -vuotiaat, olivat muita 
valmiimpia ottamaan vastaan tietoa ulkopuolelta. Vanhimmat ja perusasteen 
koulutuksen saaneet vastaajat pitäytyivät muita enemmän omissa 
käsityksissään.  Korkeammin koulutetut olivat valmiimpia kuuntelemaan 
asiantuntijoita ja ottamaan vastaan lääkeinformaatiota. 

11.3 Lääkkeiden haittavaikutukset 

Ihmisten pelot tulevat esille tarkasteltaessa lääkkeiden sivu- tai 
haittavaikutuksia. Vuonna 1984 noin neljännes arveli jättävänsä lääkkeet 
käyttämättä, jos lääkkeellä olisi haittavaikutuksia. Pakkausselosteiden tultua 
lääkkeisiin vuonna 1994 tieto haittavaikutuksista on lisääntynyt, silti 
lääkkeiden käyttö on kasvanut moninkertaiseksi kuluneina vuosikymmeninä. 
Runsainta lääkkeiden käyttäjäryhmää edustavat nykyään iäkkäimmät ihmiset 
(Saastamoinen & Verho, 2013; Dimitrow, 2016; Jyrkkä, 2011).  

Lääkkeiden haittavaikutuksiin on kiinnitetty runsaasti huomiota. Tässä 
tutkimuksessa korostui toive, että lääkkeillä ei olisi haittavaikutuksia. 
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Haittavaikutukset olivat merkittävä tekijä suhtautumisessa lääkkeeseen, vain 
joka kuudes vastanneista ilmoitti suhtautuvansa lääkkeeseen normaalisti, jos 
lääkkeellä olisi haittavaikutuksia. Osa jättäisi lääkkeen käyttämättä ja muut 
vähentäisivät tai tarkkailisivat tilannetta. Tieto haittavaikutuksista vaikutti 
keski-ikäisiin ja koulutetuimpiin voimakkaimmin. Lääkkeiden 
pakkausselosteisiin ei ollut vielä vuonna 1984 totuttu, pelättiin tiedon 
haittavaikutuksista vaikuttavan lääkkeiden käyttöön sitoutumiseen. Lääkärit 
saattoivat välttää lääkkeiden haitoista kertomista asiakkailleen. Vielä 
tutkimusaineiston keruuhetkellä lääketeollisuudella oli vahvasti tietoa 
panttaava asenne (Langbein ym., 1983; Sichrovsky, 1984). 

Lääkkeiden käyttötilastojen valossa, lääkkeiden käyttö on lisääntynyt 
tutkimusajankohdasta tähän päivään. Tiedon saaminen haittavaikutuksista ei 
ole vähentänyt lääkkeiden käyttöä. Mahdollisesti lääkkeitä saatetaan jättää 
käyttämättä koettujen haittavaikutusten vuoksi. Uusien lääkkeiden kalleus voi 
olla myös este lääkkeiden hankkimiselle. 

Nykyään tiedon tarjonta on runsasta ja tietoa voidaan hakea mm. 
internetin tietovarastosta. Vaikka on tietoa, kuinka lääkkeitä tulisi käyttää, 
niitä ei välttämättä käytetä ohjeiden mukaan tai lääkkeiden ottaminen vain 
unohdetaan. Sairaudet, joihin lääkkeet on määrätty, voivat jäädä hoitamatta. 

Vanhukset eivät yleensä kiinnittäneet huomiota lääkkeiden 
haittavaikutuksiin. Lääkkeet saattoivat olla ainoa keino saada lievitystä 
sairauksiinsa.  Lääkkeiden yhteensopimattomuus ja liiallinen lääkkeiden 
käyttö voi olla ongelmana vanhuksilla. 

 

11.4 Keskustelu lääkehoidon korvaajana 

Keskustelun avulla voidaan prosessoida mielen sisältöjä ja saada niihin 
psyykkistä kosketusta. Kasvu ja kehitys nuorten kohdalla ja ikääntyminen 
vanhemmiten tuovat mukanaan haasteita, joista selviydytään eri tavoin. Jos ei 
ole sisäistetty kykyä rauhoittaa omaa mieltä, voidaan joutua turvautumaan 
lääkkeiden apuun.  

Tässä tutkimuksessa noin puolet ajatteli, että rauhoittavan lääkkeen voisi 
korvata keskustelulla. Tätä mieltä oli enemmistö naisista, nuorista ja 
koulutetuimmista. Ihmissuhteiden korvaaminen lääkkeillä ei enemmistön 
mielestä ollut mahdollista. Vanhimmat ikäluokat ja perusasteen koulutetut 
olivat jossain määrin taipuvaisia ajattelemaan, että ihmissuhteita voisi korvata 
lääkkeiden avulla. Tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmasosaa vastanneista 
oli tyytyväisiä lääkärissäkäyntiin, vaikka he eivät saaneet lääkemääräystä. 
Keskustelu lääkärin kanssa vähentää epätietoisuutta ja ahdistuneisuutta. 
Joskus jo diagnoosin saaminen helpottaa. Vain harva hakeutui toiseen 
lääkäriin tai hankki itse lääkkeitä apteekista.  

Psyyken lääkkeet ovat eräs keino hoitaa psyykkisiä ongelmia. Niitä 
käytettiin vuonna 1984 varsin vähän, käyttö on tilastojen mukaan kasvanut 
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monikymmenkertaisesti vuoteen 2015 mennessä (kuva 1). Vuoden 1990 
jälkeen kipulääkkeiden kuten ibuprofeiinin ja parasetamolin käyttö on 
lisääntynyt (kuva 2).  

Ihminen on psykosomaattinen kokonaisuus. Tunteiden tulisi toimia 
tienviittoina. Niiden tiedostamattomuus voi aiheuttaa fyysisiä sairauksia. 
Sairaus voi olla pako sietämättömästä elämäntilanteesta, jolloin fyysinen 
sairastuminen on pienempi paha. Vaikka sairastumisen tarkoitus on auttaa 
henkilö selviytymään ongelmatilanteesta, se voi kuitenkin uhata koko elämää. 
Psyykkisen surutyön sijaan tavanomaisista pettymyksistä ja suruista saatetaan 
tehdä lääkkeellä hoidettavia sairauksia, jolloin psyykkisen haltuunoton 
asemasta lisätään medikalisaatiota. Lääketeollisuus voi hyödyntää tätä 
kehittämällä uusia indikaatioita lääkkeille. 

Nykyaikainen aivotutkimus on todennut, että subjektiivinen 
mielikuvamaailma ja ajatusten muodostama kokonaisuus on ihmismielen 
kyky ja voimavara (Lehtonen, 2009). Mielikuvamaailmaa on mahdollista 
rikastaa tiedostamattomien mielen sisältöjen tavoittamisella, jotka eivät ole 
olleet sanallisesti tavoitettavia tai löytäneet henkilön kannalta ymmärrettävää 
sisältöä (Quinodoz, 2003).  

Havainnot aivojen kehittymisestä osoittavat, että varhaisella hoivalla ja 
siihen liittyvällä vuorovaikutuksella on suotuisa vaikutus lapsen 
aivotoimintaan ja aivojen kokonaistilaan (Lehtonen, 2009). 
Molemminpuolinen vuorovaikutus elämän alussa on sekä psyykkinen että 
fyysinen tapahtuma. Puutteet vuorovaikutuksessa saattavat johtaa 
yksinäisyyteen ja eristäytyneisyyteen.  Psyykkistä hyvinvointia voidaan 
parantaa psykoterapeuttisen työskentelyn avulla, jolla voidaan korjata myös 
kehitysestymiä (Tähkä 1996).  

Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiöllä tehdyssä tutkimuksessa on osoitettu 
puolentoista vuoden terapian parantaneen opiskelukykyä sekä vaikuttaneen 
työkykyyn suotuisasti (Pylkkänen & Repo, 2006). Helsingin 
Psykoterapiatutkimuksessa todettiin myös lyhyiden ja fokusoitujen 
terapioiden vähentäneen ahdistuneisuutta ja lisänneen hyvinvointia ja 
sosiaalista toimivuutta (KELA, 2004). Psykoterapioilla ja psykoanalyysilla on 
saavutettu muutoksia henkilön persoonallisuudessa, sairauslomien tarpeen 
vähenemistä ja työkyvyn paranemista (Leuzinger-Bohleber, 2003; Knekt, 
2010). Tämä merkitsee psyykkisen kärsimyksen vähenemistä ja hyvinvoinnin 
lisääntymistä. 
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11.5 Taustamuuttujat 

11.5.1 Sukupuoli 
Naisten ja miesten vastauksissa ei ollut suuria eroja. Molempien terveydentila 
oli vastausten mukaan hyvin samankaltainen. Eroja esiintyi muun muassa 
lääkkeisiin kohdistuvissa toiveissa. 

Naiset olivat vuonna 1970 kaikissa ikäryhmissä vähemmän koulutettuja 
kuin miehet (Repo, 2012). Vuoteen 2012 mennessä tilanne oli muuttunut ja 
naiset olivat miehiä koulutetumpia lähes kaikissa ikäryhmissä, lukuun 
ottamatta yli 65-vuotiaita naisia, jotka olivat vähemmän koulutettuja kuin 
samanikäiset miehet. Naiset työskentelivät useammin julkisella sektorilla ja 
palvelu- ja myyntialoilla kuin miehet (Tilastokeskus, 2009). Vaikka naisten 
koulutustaso on viime vuosina noussut, heidän osuutensa vastuunalaisissa 
tehtävissä on pienempi kuin miesten (Keski-Petäjä, 2015).  

Naiset toivoivat lääkkeiltä enemmän kipua poistavia ja parantavia 
ominaisuuksia. Päänsärky oli huomattavasti yleisempää naisilla kuin miehillä. 
Tämä ero voi johtua monista eri syistä, mutta myös biologisista tekijöistä. 
Tämä voi liittyä naisen kykyyn synnyttää uutta elämää ja siihen kuuluvaan 
kuukautiskiertoon (Mäenpää-Reenkola, 1998). Naisten ja miesten väliseen 
eroon voi vaikuttaa myös kulttuuriset ja kasvatukselliset tekijät. (Reenkola, 
2008). Tytöt saattavat joutua poikia enemmän tukahduttamaan 
aggressioitaan (Salonen, 1991). Heiltä saatetaan odottaa hillitympää ja 
kiltimpää käytöstä kuin pojilta. Naisten tukahdutetut aggressiot voivat tuntua 
erilaisina kipu- tai päänsärkytiloina. 

Enemmistö naisista uskoi keskustelun voivan korvata rauhoittavan 
lääkkeen käyttöä. Naisten halukkuus selvitellä ongelmiaan keskustelun avulla 
näkyy mm. Kansaneläkelaitoksen kuntoutustilastosta, jossa naisten osuus 
kuntoutuspsykoterapian kustannuksista vuonna 2016 oli 77 % ja miesten 
osuus 23 % (Kela, 2017). Nuoruusikäiset tytöt hakeutuivat tiiviimpiin 
sosiaalisiin suhteisiin kuin pojat ja tunnesuhteissaan he tukivat toisiaan 
(Rankin, Lane, Gibbons, & Gerrard, 2004). Naisten mielestä lääkkeiden 
tehoon vaikutti enemmän naislääkärin kuin mieslääkärin ajatukset.  Naiset 
luottivat miehiä enemmän median esittämiin ajatuksiin.  

Miehet kärsivät sen sijaan enemmän rauhattomuudesta. He eivät ehkä ole 
tottuneet verbalisoimaan tunteitaan. Jos tunteet eivät ole tulleet psyykkisen 
työskentelyn alaisiksi, se voi johtaa tunteiden somatisoitumiseen. Tällöin 
tunteet saattavat purkautua eri tavoin ja tunteet saattavat jäävät tiedostamatta 
(Bohleber, 2010; Keinänen, 2005). 

 Miehet toivoivat lääkkeiltä naisia useammin ikää pidentävää vaikutusta. 
Miesten keski-ikä on ollut alhaisempi kuin naisten. Vuonna 2015 Suomessa 
syntyneen poikalapsen odotettavissa oleva tilastollinen keskimääräinen 
elinikä oli 78,5 vuotta ja tyttölapsella 84,1 vuotta (Tilastokeskus, 2015). Äidin 
voi olla helpompi tulkita tyttövauvan lähettämiä viestejä (McDougall, 2000). 
Tämä voisi selittää tyttöjen suurempaa luottamusta sosiaaliseen 
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kanssakäymiseen.   Mies voi jäädä psyykkisesti keinottomammaksi, jolloin 
toivotaan esimerkiksi lääkkeiltä ratkaisua elämän ongelmiin eikä luoteta 
mahdollisuuteen keskustelun avulla löytää ratkaisua ongelmiin.  

 

11.5.2 Ikä 
Tutkimuksessa ikävaiheet jaettiin viiteen ryhmään, jotka olivat lähes 
samankokoisia ja edustivat yksilön erilaisia kasvu- ja kehitysvaiheita. 

Nuorten ikäluokaan, 15 – 25 v, kuuluu erilaisissa elämäntilanteessa olevia 
ihmisiä. Osa on koululaisia, osa opiskelijoita ja työelämässä olevia. Usein 
ammatillinen ura on vielä avoin, samoin perheen perustaminen. Nuoret 
tunsivat itsensä terveimmiksi ja kärsivät vähemmän kivuista ja säryistä kuin 
muut. Päänsärkyä heillä oli saman verran kuin muilla vastaajilla. Lääkkeen 
koettuun tehoon vaikutti muiden ajatukset lääkkeistä. He myös tulisivat 
varovaisemmiksi lääkkeiden käytössä, jos lääkkeellä olisi haittavaikutuksia. 

Nuoret aikuiset, 25 – 35 -vuotiaat, sijoittuvat omille urille ja ammatteihin, 
perheitä perustetaan. Lapset hankitaan usein tässä iässä. Koulutus antaa 
mahdollisuuden moratoriovaiheeseen, joka mahdollistaa pidemmän 
psyykkisen kasvun ja kypsymiseen ennen sitoutumista työelämään. Nuorten 
aikuisten ryhmä oli parhaiten koulutettu. Tässä ryhmässä oltiin huolestuneita 
lääkkeiden haittavaikutuksista ja heistä monet jättäisivät lääkkeen 
käyttämättä, jos esiintyisi haittavaikutuksia. Muissa suhteissa tämän ryhmän 
vastaukset eivät eronneet nuorimmasta ikäryhmästä. 

Varhaisessa keski-iässä, 36 – 46 -vuotiaana, elämä useimmiten on 
vakiintunut. Siihen kuuluu keski-iän kriisi, joka liittyy havaintoon elämän 
lakipisteen saavuttamisesta ja sitä seuraavasta loivasta laskusta kohti 
ikääntymistä. Tästä oli osoituksena lievä lasku terveydentilassa. Muiden 
tulosten osalta tämä ryhmä edusti keskivertoa, eikä erottunut joukosta. 

Myöhäisemmässä keski-iässä, 47 – 59 -vuotiaat, kuljetaan kohti 
työelämästä luopumista. Useissa ammateissa voidaan työelämässä jatkaa tätä 
pidempään. Osa ihmisistä on uransa huipulla tässä iässä ja toista laitaa 
edustavat he, jotka joutuvat siirtymään sairaseläkkeelle. Kipujen ja särkyjen 
lisääntyessä lääkkeiltä toivottiin työkyvyn ylläpitoa ja hyvinvointia ja 
elämänhallintaa tukevia asioita. Lääkkeet tulivat tärkeämmiksi perusasteen 
koulutuksen saaneilla tässä ikäryhmässä. 

Vanhuudessa, 60 – 95 -vuotiaana, oli selvästi eniten vaivoja ja särkyjä ja 
lääkkeet olivat tarpeellisempia. Tästä huolimatta he kuuntelivat vähemmän 
median ja muiden ajatuksia lääkkeistä. He jatkaisivat lääkkeiden käyttöä 
haittavaikutuksista huolimatta.  

Vastanneiden terveydentila oli huonontunut ikääntymisen myötä ja 
lääkkeet tulivat tarpeellisemmiksi. Vanhimmat ikäryhmät toivoivat lääkkeiltä 
ikää pidentävää vaikutusta. He toivoivat lääkkeiltä myös hyvää yleiskuntoa, 
hyvää oloa, väsymyksen poistoa ja unta. Vanhemmiten lääkkeet voivat korvata 
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heikentyviä tai puuttuvia elintoimintoja. Iän myötä toiveet lääkkeitä kohtaan 
muuttuivat elämää ylläpitävään suuntaan.  

11.5.3 Koulutus 
Tutkimuksen tekoaikaan väestön koulutustaso oli nykyiseen verrattuna 
huomattavasti alhaisempi (Tilastokeskus, 2012).  Esimerkiksi muun kuin 
peruskoulun tutkinnon suorittaneita oli vuonna 1990 puolet väestöstä, kun 
heitä vuonna 2010 oli kaksi kolmasosaa väestöstä. Korkeampi koulutus 
painottui vuonna 1984 nuorimpiin ikäryhmiin siten, että 26 – 35 -vuotiaat 
olivat parhaiten koulutettuja. Osa 15 – 25 -vuotiaista oli vielä kouluiässä ja osa 
opiskelijoita tai aloittamassa työelämää. Koulutusasteesta riippumatta 
lääkkeiden merkitys kasvoi iän mukana.  

Peruskoulutuksen saaneilla oli enemmän odotuksia lääkkeiden suhteen 
kuin muilla ryhmillä. Heillä oli enemmän lihaskipuja, särkyjä ja unettomuutta 
kuin keski- ja korkea-asteen koulutuksen saaneilla, joten he toivoivat lievitystä 
vaivoihinsa. He olivat pettyneimpiä, jos he eivät saaneet lääkemääräystä 
lääkärissä käydessään. He halusivat lääkäriltä konkreettista apua, ei niinkään 
keskustelua tai neuvoja.  

Perusasteen koulutuksen saaneet toivoivat lääkkeiltä hyvänmakuisuutta, 
hyvää oloa ja yleiskuntoa ja iän pidennystä sekä työkykyä ylläpitäviä 
ominaisuuksia, unettomuuden hoitoa, väsymyksen ja kipujen poistamista.  

Keskiasteen koulutuksen saaneisiin vaikuttivat eniten muiden ajatukset 
lääkkeiden tehosta, erityisesti lääkäreiden ja farmaseuttien ajatukset. 

Korkea-asteen koulutetut olivat varovaisimpia lääkkeiden 
haittavaikutusten suhteen ja saattaisivat vähentää lääkkeiden käyttöä 
haittavaikutusten ilmaannuttua. Lääkäreiden ajatukset vaikuttivat heidän 
kohdallaan lääkkeen tehoon. Rauhoittavia lääkkeitä voitaisiin korvata 
keskustelulla. 
 

11.6 Tutkimuksen rajoitteet ja menetelmälliset puutteet 

Kyseessä oli lomaketutkimus, jonka etuna on, ettei haastattelijan rooli vaikuta 
vastauksiin (Jyrinki, 1977). Toisaalta ei ole mahdollista tehdä selventäviä 
kysymyksiä. Kysymykset ovat kaikille samat.  

Katotutkimusta ei voitu suorittaa, koska ajankohdan tilanne ei sallinut sitä. 
Ikäpyramidia tarkasteltaessa näkyy, että otos ei ollut täysin onnistunut, mutta 
se antoi riittävän kattavan kuvan koko väestöstä.  

Tässä kuvataan tilannetta vuonna 1984. Tämän jälkeen ei ole tehty 
samankaltaista tutkimusta, jossa olisi voitu selvittää, miten suhtautuminen 
lääkkeisiin on muuttunut viimeisen 30 vuoden aikana. 
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11.7 Jatkotutkimuksia 

Vuoden 1984 jälkeen on yhteiskunnassa tapahtunut merkittävää kehitystä, 
kuten informaatiotekniikan runsas lisääntyminen, tiedonsiirron 
helpottuminen ja nopeutuminen. Apteekkien asema ja lääkelainsäädäntö on 
muuttunut lääkeinformaation suhteen tänä aikana. Tällä on vaikutusta 
lääkkeiden käyttöön ja lääkeinformaation saamiseen. Lääketieteen 
kehittyminen ja uusien lääkkeiden kehittäminen on saattanut lisätä ihmisten 
uskoa lääkkeiden kaikkivoipaisuuteen. 

Jatkossa voisi selvittää tarkemmin, millainen tieto lääkkeistä olisi 
käyttäjille tarpeellista ja tarkoituksenmukaista huomioon ottaen myös 
piilotajuisten tekijöiden vaikutuksen. Lääkkeisiin liittyy erityispiirre, että 
mukana on erilaisia intressiryhmiä kuten lääkkeen valmistaja, markkinoija, 
määrääjä, myyjä, käyttäjä ja maksaja, jotka voivat olla osittain tai kokonaan 
eri tahoja. Jatkossa olisi aiheellista tutkia myös, miten asiakkaiden 
taloudellinen tilanne vaikuttaa lääkkeiden hankintaan ja niiden käyttöön.  

Nykyisin käytössä oleva sähköinen resepti antaa hyvän mahdollisuuden 
seurata yksityiskohtaisesti väestön lääkkeiden käyttöä. Aika näyttää, tuleeko 
tämä vaikuttamaan farmaseuttisen henkilöstön toimenkuvaan ja miten se 
vaikuttaa asiakaskeskeiseen apteekkipalveluun.  

Sähköiseen reseptiin siirtymisen myötä osa lääkkeiden liikakäyttäjistä ja 
addikteista on voinut joutua vaikeaan asemaan. Jos he ovat tottuneet saamaan 
samanaikaisesti useilta lääkäreiltä lääkemääräyksiä käyttämistään lääkkeistä, 
niin tätä mahdollisuutta on nyt rajoitettu. Kirjallisuuskatsauksessa on tullut 
esiin, että lääkkeiden liikakäyttäjät yrittävät lääkkeiden avulla hoitaa puutteita 
persoonallisuutensa rakenteissa, jotta elämä tuntuisi siedettävältä. Kun 
lääkekontrolli on tiukentunut, niin onko yhteiskunnalla mahdollisuuksia 
lisätä palveluja näiden ongelmakäyttäjien auttamiseksi? Tämä saattaisi olla 
yksi tutkimusaihe. 

Lääkkeiden käyttämättä jättäminen on merkittävä lääkehoitoon liittyvä 
ongelma, jota olisi aiheellista tutkia. Tutkimuksessa olisi syytä ottaa huomioon 
myös piilotajuiset tekijät, jotka vaikuttavat lääkkeen käyttämättömyyteen.  

Jatkotutkimuksissa voisi selvittää, miten ihmisten lääkkeisiin liittyvät 
käsitykset, toiveet ja illuusiot ovat muuttuneet viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana. Vastaavanlaisen väestökyselyn toistaminen antaisi 
mahdollisuuden tarkastella tapahtunutta muutosta, kun olosuhteet niin 
apteekeissa kuin terveydenhuollossa ja väestön valistuneisuudessa ovat 
muuttuneet. 

 
 



 

127 

11.8 Johtopäätökset 

Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä olivat lääkkeisiin kohdistuvat toiveet ja 
illuusiot. Osa lääkkeitä kohtaan liittyvistä odotuksista voi olla epärealistisia. 
Lääkkeitä koskevat odotukset olivat yhteydessä henkilön ikään ja 
koulutustasoon. Nuorimmat, itsensä terveiksi tuntevat vastaajat, tarvitsivat 
lääkkeitä varsin harvoin ja silloin he olivat varovaisia haittavaikutusten 
suhteen. Iän karttuessa säryt ja vaivat lisääntyivät ja lääkkeiden käyttö kasvoi 
huolimatta niiden mahdollisista haittavaikutuksista. Tärkeintä oli lääkkeistä 
saatava apu. 

Haittavaikutuksilla voi olla osuutta siinä, että lääkkeitä jää käyttämättä. 
Lääkkeet voivat herättää myös ristiriitaisia tunteita, niitä saatetaan hankkia 
kotiin, vaikka niitä ei haluttaisi käyttää. Lääke voi toimia fetissinä tai 
transitionaaliobjektina, suojana omia pelkoja ja avuttomuuden tunnetta 
vastaan. Lääkkeiden turvaa tuottavat mielikuvat ovat tärkeitä. 

On totuttu siihen, että sairastamiseen saadaan apua lääkkeistä. Lääkkeiltä 
odotetaan elämänlaadun parantumista ja toivotaan iän pidentymistä ja 
oireiden poistumista. Keski-ikäiset toivoivat lääkkeiltä työkykyä ylläpitäviä 
ominaisuuksia, vanhimpien toiveisiin sisältyi toiveet yleiskunnon 
säilymisestä, väsymyksen poistamisesta ja unen saamisesta lääkkeiden avulla. 

Sairastamiseen liittyy usein regressiivisiä ilmiöitä eli taannutaan 
tilapäisesti varhaisempiin käyttäytymismalleihin. Jos henkilö on sairauden 
vuoksi regredioitunut varhaisemmalle kehitystasolle, toiminnassa saattaa 
korostua enemmän mielihyväperiaatteen kuin realiteettiperiaatteen 
mukainen toiminta. Tämä voisi selittää tiedollisen informaation huonoa 
tulosta lääkkeiden käyttöön sitoutumisessa. Jos sairastuminen on 
tiedostamaton keino selviytyä sietämättömästä elämäntilanteesta, lääkkeiden 
käyttöön liittyvästä tiedollisesta informaatiosta ei aina ole hyötyä. Kun 
toivotaan hoivaa ja huolenpitoa, tieto silloin ei kosketa potilasta.  

Lääkkeiden käyttöön saatetaan liittää maagisia toiveita ja illuusioita, jotka 
toimivat suojana ahdistusta vastaan. Maagisesti ajatteleva henkilö ei tunne 
olevansa samojen lainalaisuuksien alainen kuin muut, joita koskevat 
luonnonlait, ajan armottomuus ja kuoleman ehdottomuus. Maaginen ajattelu 
hämärtää todellisuutta ja pyrkii häivyttämään sisäisen ja ulkoisen 
todellisuuden välisen eron. Lääkkeet voivat lohduttaa ja ylläpitää illuusioita 
toivosta viimeiseen hetkeen saakka. Yhteiskunnan ikärakenteen muutos 
vaikuttaa lääkkeiden käytön lisääntymiseen, kun ikääntyneiden ja lääkkeitä 
tarvitsevien ihmisten osuus suhteellisesti kasvaa.  

Lääkkeet voivat saada vaihtelevia merkityksiä henkilön sisäisen maailman 
ja lääkkeen käyttötarkoituksen mukaan. Lääkkeiden avulla voidaan hallita 
mikrobikantoja ja korvata elintoimintojen puutteita sekä niillä voidaan 
lievittää puutteita persoonallisuuden rakenteissa ja vaimentaa tai muokata 
erilaisia tunnetiloja. 

Lääkkeiden käyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä moninkertaiseksi. 
Käytännössä lääkkeiden ja lääketieteen kehittyminen on merkittävästi 
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pidentänyt ihmisten elinikää ja helpottanut lukuisten sairauksien hoitoa. 
Lääkkeisiin saatetaan kohdistaa toiveita, että kaikki elämän ongelmat 
voitaisiin ratkaista lääkkeiden avulla. Osalla ihmisistä on lääkkeisiin 
kohdistuvia toiveita ja illuusioita, jotka eivät liity lääkkeen farmakologisiin 
ominaisuuksiin. Toive lääkkeestä, joka ei aiheuttaisi riippuvuutta, on 
monitahoinen kysymys. Lääke, joka saa aikaan epämiellyttävän olon, ei 
aiheuta yleensä riippuvuutta, sen sijaan yhdiste, joka tuo hyvän olon herättää 
kaipuun ja halun toistaa tuon kokemuksen. 

 Viime aikoina ikäihmisten lääkkeiden käyttöön on kiinnitetty huomiota. 
Heidät nähdään ryhmänä, jonka lääkitys voi olla ongelmallista. Vanhuus 
merkitsee monille luopumista totutuista elämäntavoista. Lääkkeiden avulla 
voidaan ylläpitää heikentyneitä elintoimintoja ja korvata niitä. Ikäihmisiä on 
entistä enemmän kansalaisista, joten lääkkeiden käyttö ja tarve lisääntyy.  

Tutkimuksen tekemisen aikaan lääkkeiden pakkausselosteet eivät olleet 
vielä yleisiä. Lääkärit ja apteekit olivat keskeisessä asemassa lääketiedon 
jakamisessa. Tiedon lisääntyminen ja suuntaus yhteistyöhön eri 
terveydenhoitoalojen kesken pyrkii saamaan asiakkaan keskeiseksi tekijäksi 
omassa hoidossaan.   

Koko lääketieteen historian ajan lääkäreitä on arvostettu ja kunnioitettu. 
Plasebo-ilmiössä tulee esille usko lääkkeen tehoon siitä huolimatta, ettei 
lääkkeiden farmakologisille vaikutuksille ole aina ollut pohjaa lääketieteen 
monituhatvuotisen historian aikana. 

Kokemus haittavaikutuksista saattaa tehdä ihmiset varovaisiksi lääkkeiden 
käytössä ja jopa saada heidät välttämään tarpeellisten lääkkeiden käyttöä. 
Lääkkeiden käyttämättä jättäminen saattaa viivästyttää toipumista. Sairaus 
voidaan joskus torjua tai kieltää. Tiedetään älyllisellä tasolla hoidon ja 
lääkkeiden tarve, mutta ei toimita tiedon mukaan. Uskotaan omaan 
haavoittumattomuuteen, ei hyväksytä sairautta ja hoidon tarvetta. Kun 
unohdetaan käyttää välttämättömiä lääkkeitä, saatetaan toimia piilotajuisten 
yllykkeiden eikä tiedon mukaan.  

Lääkeinformaation avulla voidaan vaikuttaa vain rajallisesti lääkkeiden 
käyttöön tai niiden käyttämättömyyteen. Ihmisen tietoinen toiminta edustaa 
vain osaa mielen toiminnasta. Mielen tiedostamattomat pyrkimykset saattavat 
vaikuttaa sairauden hoitoon ja lääkkeiden käyttöön varsinkin, jos 
sairastaminen on pakokeino hankalasta elämätilanteesta.  

Esitutkimuksessa eräs vastaaja luonnehti ihannelääkettä: ” Lääke olisi kuin 
puhallus, joka auttaa, kun sormeen sattuu tai kun on kuhmu päässä. Se 
helpottaa ja sillä ei ole sivuvaikutuksia.” 
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13 Liitteet 

13.1 Liite 1. Tiedekunnan ilmoitus 27.9.1984 
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13.2 Liite 2. Esitutkimuslomake 

Helsingin yliopisto 
Farmasian laitos  
PL 336  
00170 HELSINKI  
  
1. Millaisia odotuksia teillä on apteekkipalvelujen suhteen?  
2. Minkälaisia muutoksia haluaisitte apteekkipalveluun?  
3. Mihin suuntaan haluaisitte apteekkipalvelujen kehittyvän 

tulevaisuudessa?  
4. Miltä teistä tuntuisi mahdollisimman pitkälle viety itsepalvelu 

apteekissa?  
5. Miltä teistä tuntuisi mahdollisimman pitkälle viety automaatio 

apteekissa?  
6. Haluaisitteko apteekissa asioida aina saman farmaseutin kanssa, joka 

tuntisi Teidät paremmin kuin jos asioisitte aina eri henkilön kanssa?  
7. Miltä teistä tuntuisi perhelääkäriä vastaava ”oma” farmaseutti?  
8. Minkälainen on mielestänne hyvä farmaseutti?  
9. Minkälaista on mielestänne hyvä apteekkipalvelu?  
10. Miten nopeasti haluaisitte reseptinne toimitettavaksi?  

Rengastakaa mieleisenne kohta.  
1) alle 2:ssa minuutissa  
2) alle 5:ssä minuutissa  
3) alle 10:ssä minuutissa  
4) alle 15:ssä minuutissa  
5) alle puolessa tunnissa  
6) haluaisitte tulla myöhemmin hakemaan samana päivänä  
7) haluaisitte tulla hakemaan vasta seuraavana päivänä 

11. Kuinka kauan olette valmis odottamaan reseptiänne apteekissa? 
Odotan mieluimmin ______ minuuttia kuin tulisin uudelleen sitä 
hakemaan.  

12. Mitä pidätte tärkeänä apteekin toiminnassa?  
13. Minkälaisia tietoja haluaisitte saada apteekista?  
14. Minkälaisia tietoja haluaisitte saada käyttämistänne lääkkeistä? 
15. Miten lääketietouden jakaminen eli lääkeinformaatio tulisi suorittaa?  
16. Kuka olisi mielestänne sopiva henkilö jakamaan lääkeinformaatiota 

apteekissa?  
17. Kenen pitäisi viimekädessä vastata lääkkeiden käytöstä?  
18. Kuinka tarkoin valvottua tulisi lääkkeiden käytön olla?  
19. Miten haluaisitte lääkkeiden käyttöä valvottavan?  
20. Haluaisitteko huolehtia yksinomaan itse omien lääkkeittenne 

käytössä?  
21. Haluaisitteko, että lääkärit ja apteekit olisivat yhteistyössä lääkkeiden 

käytön valvomiseksi? Miltä Teistä tuntuisi tämän laatuinen yhteistyö?  
22. Mikä tulisi apteekin osuuden olla lääkkeiden käytön valvonnassa?  
23. Minkälainen merkitys on lääkkeillä elämässänne?  
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24. Mitä odotatte lääkkeiltä? Voisitteko mainita esimerkkejä?  
25. Miten toivotte lääkkeiden kehittyvän tulevaisuudessa?  
26. Minkälainen olisi mielestänne ihannelääke?  
27. Olisiko joitain reseptilääkkeitä, joita haluaisitte saada ilman reseptiä? 

Mainitkaa esimerkkejä ja kertokaa kunkin lääkkeen kohdalla, miksi 
haluaisitte sitä ilman reseptiä?  

28. Miten odotatte lääketieteen kehittyvän lähitulevaisuudessa?  
29. Mitä odotatte lääkäriltänne, kun menette lääkäriin?  
30. Miltä Teistä tuntuu lääkärissä käynti, jos Teille ei määrätä lääkkeitä 

silloin kun Teillä on jokin vaiva ja sairaus?  
31. Tiedättekö mielestänne riittävästi käyttämienne lääkkeiden 

vaikutuksista?  
31.1. Kertovatko lääkärit riittävästi määräämiensä lääkkeiden 

vaikutuksista? Olisiko Teillä esimerkkejä?  
31.2. Kerrotaanko apteekissa riittävästi lääkkeiden 

vaikutuksista? Esimerkkejä?  
31.3. Kerrotaanko luontaistuotekaupoissa riittävästi siellä 

myytävien tuotteiden vaikutuksista? Esimerkkejä?  
32. Minkälaisia tietoja haluaisitte saada lääkäriltä hänen määräämistään 

lääkkeistä?  
32.1. Minkälaisia tietoja haluaisitte saada apteekeista lääkkeistä 

tai luonnontuotteista?  
32.2. Minkälaisia tietoja haluaisitte luontaistuotekauppojen 

tuotteista?  
33. Mistä tähän mennessä olette saaneet tietonne lääkkeistä? Voisitteko 

luetella ne tärkeysjärjestyksessä?  
34. Jos tiedätte, että lääkkeellä on mahdollisesti sivuvaikutuksia, miten se 

vaikuttaa lääkkeen käyttöön? Olisiko Teillä esimerkkejä?  
35. Miten luotettaviksi katsotte erilaiset lääketietolähteet?  

a) erittäin luotettavia tietolähteitä ovat:  
b) luotettavia tietolähteitä ovat:  
c) epäluotettavia tietolähteitä ovat:  

36 Miten tavallisimmin käytätte lääkärin määräämiä lääkkeitä? 
Rengastakaa mielestänne sopiva väittämä.  
a) käytätte ohjeen mukaan  
b) käytätte vähemmän kuin ohjeessa on määrätty  
c) käytätte enemmän kuin ohjeessa on määrätty  
d) jätätte hankkimatta lääkkeet. Voisitteko mainita esimerkkejä?  

37. Mitä reseptilääkkeitä käytätte? Voisitteko mainita lääkkeen nimen, 
annostuksen ja käyttötarkoituksen sekä kertoa minkälainen 
mielikuva Teillä on siitä, miten lääke vaikuttaa.  

37.1. Lääkkeen nimi ____________ vahvuus ___________ 
annostus _______________ käyttötarkoitus ______________ 
Kuinka kauan olette käyttänyt tätä lääkettä?______________ 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä lääke 
vaikuttaa tai on vaikuttanut? _________________________  
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37.2. Lääkkeen nimi _________________________________ 
vahvuus _________, annostus_____________________ 
käyttötarkoitus___________________________________ 
Kuinka kauan olette käyttänyt tätä lääkettä? 
Milloin?___________ Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, 
miten tämä lääke vaikuttaa tai on vaikuttanut? 
__________________________________ 

38. Mitä käsikauppalääkkeitä (ilman reseptiä saatavia lääkkeitä) käytätte? 
Voisitteko mainita lääkkeen nimen, annostuksen sekä mihin vaivaan 
tai sairauteen ja milloin tai kuinka kauan olette käyttänyt lääkettä? 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten lääke vaikuttaa?  

38.1.Lääkkeen nimi__________________________________ 
vahvuus__________, annostus ________________________ 
Milloin ja kuinka kauan olette käyttänyt lääkettä?  
_________________________________________________ 
Mihin vaivaan tai sairauteen olette käyttänyt tätä lääkettä?  
_________________________________________________ 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä lääke 
vaikuttaa tai on vaikuttanut?  
________________________________________  
 
38.2. Lääkkeen nimi _________________________________ 
vahvuus ___________, annostus _____________________ 
Milloin ja kuinka kauan olette käyttänyt lääkettä?  
_________________________________________________ 
Mihin vaivaan tai sairauteen olette käyttänyt tätä lääkettä?  
_________________________________________________ 
Millainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä lääke vaikuttaa 
tai on vaikuttanut? 
___________________________________________  

 
39. Mitä lääkkeenomaisia luonnontuotteita käytätte tai olette käyttäneet? 

Voisitteko mainita tuotteen nimen, annostuksen sekä mihin vaivaan, 
sairauteen tai millä tavoin terveydenhoitoon olette käyttänyt tätä 
tuotetta? Milloin tai kuinka kauan olette sitä käyttänyt? Minkälainen 
mielikuva Teillä on siitä, miten tuote vaikuttaa?  

39.1. Tuotteen nimi ____________________________________ 
vahvuus _____________, annostus ______________________ 
käyttötarkoitus_________________________________________ 
Milloin ja kuinka kauan olette käyttänyt tätä tuotetta?  
____________________________________________________ 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä tuote vaikuttaa tai 
on vaikuttanut? ________________________________________  
 
39.2. Tuotteen nimi ____________________________________ 
vahvuus ______________, annostus _______________________ 
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käyttötarkoitus _________________________________________ 
Milloin ja kuinka kauan olette käyttänyt tätä tuotetta?  
_____________________________________________________  
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä tuote vaikuttaa tai  
on vaikuttanut? 
_________________________________________  

 
40. Mitä homeopaattisia tai antroposofisia valmistetta käytätte tai olette 

käyttänyt? Voisitteko mainita valmisteen nimen, annostuksen sekä 
mihin vaivaan sairauteen tai millä tavalla terveyden hoitoon olette 
käyttänyt valmistetta? Milloin tai kuinka kauan olette sitä käyttänyt? 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tuote vaikuttaa?  

 
40.1. Valmisteen nimi ___________________________________ 
vahvuus ______________, annostus ______________________ 
käyttötarkoitus ________________________________________ 
Milloin ja kuinka kauan olette käyttänyt tätä valmistetta? 
_____________________________________________________ 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä valmiste vaikuttaa 
tai on vaikuttanut? 
____________________________________________________ 
 
40.2. Valmisteen nimi __________________________________ 
vahvuus ______________, annostus _______________________ 
käyttötarkoitus _______________________________________ 
Milloin ja kuinka kauan olette käyttänyt tätä valmistetta?  
____________________________________________________ 
Minkälainen mielikuva Teillä on siitä, miten tämä valmiste vaikuttaa 
tai on vaikuttanut? 
____________________________________________________  

41. Mitä kahvi ja tee merkitsevät Teille? _____________________________  
42. Mitä tupakka merkitsee Teille? ________________________________  
43. Mitä alkoholi merkitsee Teille? _________________________________  
44. Mitä käsikauppalääkkeet merkitsevät Teille? ______________________  
45. Mitä reseptilääkkeet merkitsevät Teille? __________________________  
46. Mitä huumausaineet merkitsevät Teille? __________________________  
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HENKILÖTIETONNE RENGASTAKAA OIKEA VAIHTOEHTO!  
 

47. Sukupuoli  1. mies  
    2. nainen  

48. Siviilisääty  1. naimaton  
    2. naimisissa  
    3. avoliitossa  
    4. eronnut tai asumuserossa 
    5 leski  

49. Mikä on koulutuksenne?  
1. vähemmän kuin kansakoulu  
2. kansakoulu  
3. kansakoulut ja ammattikoulutus  
4. keskikoulu  
5. keskikoulu ja ammattikoulutus  
6. ylioppilastutkinto  
7. ylioppilastutkinto ja ammattikoulutus  
8. kansakoulut tai yliopistotutkinto    9. muu koulutus, mikä?  

 
50. Mikä on Teidän nykyinen ammattinne tai ellette ole työssä, entinen 

ammattinne? (kuvatkaa ammattinne tarkkaan)  
 

51. Mikä on ikänne? Mihin alla olevaan ikäryhmään kuulutte?  
1. alle 15 vuotta  
2. 15 – 19 vuotta  
3. 20 – 24 vuotta  
4. 25 - 29 vuotta  
5. 30 - 34 vuotta 
6. 35 - 39 vuotta 
7. 40 – 44 vuotta 
8. 45 – 49 vuotta 
9. 50 – 54 vuotta 
10.  55 – 59 vuotta 
11.  60 – 64 vuotta 
12.  65 vuotta 

 
52. Asuinpaikkakuntanne: 

sen asukasluku on   1. alle 1000 henkeä 
               2. 1000 – 5000 henkeä 
   3. 5001 – 10.000 henkeä 
   4. 10.001 – 20.000 henkeä 
   5. 20.001 – 30.000 henkeä 
   6. 30.001 – 50.000 henkeä 
   7. 50.001 – 100.000 henkeä 
   8. yli 100.000 henkeä 

 
Kiitos vaivannäöstänne! 
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13.3 Liite 3. Tässä tutkimuksessa käytetyt kysymykset 
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