
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEPTISESTI VALMISTETTAVIEN JA LOPPUSTERILOITAVIEN 

VALMISTEIDEN 

RISKIKARTOITUS TURUN YLIOPISTOLLISEN 

KESKUSSAIRAALAN SAIRAALA-APTEEKISSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Noora Vilhunen 

Pro gradu -tutkielma 
Helsingin yliopisto 

Farmasian tiedekunta 

Farmakologian ja  

farmakoterapian osasto 

Kliinisen farmasian ryhmä 
Oppiaine: Sosiaalifarmasia 

Huhtikuu 2021 



 
Tiedekunta  
Farmasian tiedekunta 

Laitos  

Farmakologian ja lääkehoidon osasto 

Tekijä  
Noora Vilhunen 

Työn nimi  
Aseptisesti valmistettavien ja loppusteriloitavien valmisteiden riskikartoitus Turun yliopistollisen 

keskussairaalan sairaala-apteekissa 

Oppiaine  
Sosiaalifarmasia 
Työn laji/ Ohjaaja  
Pro gradu -tutkielma / Kati Koskinen 

Aika  

Huhtikuu 2021 
Sivumäärä  

121 sivua 

Tiivistelmä  

Sairaala-apteekin omien valmisteiden tehtävänä on turvata potilaiden lääkitystarpeet, silloin kun teollisten tuot-

teiden valikoima on rajallinen eikä kaikille potilasryhmille pystytä tarjoamaan kattavasti lääkkeitä. Valmisteita 

on hyvin paljon ja niihin liittyy monia erityispiirteitä, kuten lääkkeen nopea tarve, useiden lääkemuotojen val-

mistus sekä eräkokojen ja valmistusprosessien vaihtelu. Sairaala-apteekissa valmistettaviin lääkevalmisteisiin 

liittyy paljon riskejä verrattuna teollisiin valmisteisiin. Riskit liittyvät muun muassa lääkevalmisteen tehoon, laa-

tuun ja mikrobiologiseen puhtauteen. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tehdä valmistekohtainen riskien arviointi Turun yliopistollisen keskussairaa-

lan sairaala-apteekin valmistusvalikoimaan kuuluvista valmisteista. Tutkimuksen aineisto sisälsi 118 erilaista 

sairaala-apteekin valmistetta. Riskien arviointi tehtiin tähän tarkoitukseen kehitetyn riskimatriisin avulla omaval-

mistuslaboratorion aseptisesti valmistettavista ja loppusteriloitavista valmisteista. Riskimatriisissa oli tunnistettu 

ja arvioitu erilaisia valmisteisiin liittyviä laatu- ja turvallisuusriskejä. Eri riskeistä saatavat riskipisteet kerrottiin 

yhteen ja näin saatiin kullekin valmisteelle kokonaisriskipisteet. Riskipisteytetyt valmisteet luokiteltiin laadulli-

sesti matalan, kohtalaisen ja korkean riskin valmisteisiin. Tutkimuksen avulla saatujen tulosten perusteella ta-

voitteena on jatkossa kohdentaa laadunvarmistusta entistä tehokkaammin ja sen seurauksena pyrkiä vähentämään 

riskejä lääkevalmistuksessa. 

 

Matalan riskin valmisteiden osuus oli tutkimuksessa suurin (38 %, n=45). Tutkimuksessa arvioiduista valmis-

teista toiseksi eniten (37 %, n=44) oli korkean riskin ja vähiten (25 %, n=29) kohtalaisen riskin valmisteita. Kaikki 

tutkimuksen lasten parenteraaliset ravitsemusliuokset eli TPN-valmisteet olivat korkean riskin valmisteita. Suu-

rimmat riskipisteet (6561 pistettä) tutkimuksessa saivat perfuusoriruiskuun valmistettava kirkas TPN-infuusio-

neste ja EVA-pussiin valmistettava NumetaG16E-pohjainen TPN-infuusioneste. Silmätipoista 88 % ja kipukase-

teista 68 % kuului korkean riskin luokkaan. Kipukaseteista suurimmat riskipisteet sai morfiini-klonidiini-bupi-

vakaiini-ketamiini-NaCl-kasetti (1944 pistettä) ja silmätipoista autologiset seerumisilmätipat (1296 pistettä). Sil-

mäinjektioista 60 % ja kipuruiskuista puolet oli korkean riskin valmisteita. Silmäinjektioista bevasitsumabia si-

sältävät injektiot saivat suurimmat riskipisteet (972 pistettä). Kohtalaisen riskin valmisteet olivat yleisimmin eri-

laisia infuusioita. Suurimmat riskipisteet tämän ryhmän sisällä saivat defibrotidi-infuusioliuos, oksitosiini-in-

fuusioliuos sekä geeniterapiavalmiste onasemnogeeniabeparvoteekki-infuusioliuos. Liuosten ja kipukasettien 

osuus kohtalaisten riskin valmisteissa oli toiseksi suurin. Kaikki tutkimuksen ihotestivalmisteet, voiteet ja inha-

laationesteet olivat matalan riskin valmisteita. 

 

Tutkimuksessa käytetyn riskimatriisin avulla voidaan tunnistaa korkean riskin valmisteita sairaala-apteekin lää-

kevalmistuksessa ja kohdentaa laadunvarmistusta entistä tehokkaammin. Riskiluokittelu voidaan nähdä järjestel-

mälähtöisen turvallisuusajattelun suojauksena, jonka avulla voidaan hallita erilaisia riskejä lääkevalmistuksessa 

ja vähentää potilaille koituvia haittoja. Tutkimuksessa saatuja tuloksia ei voida suoraan yleistää muihin sairaala-

apteekkeihin, koska sairaala-apteekeissa valmistettavat tuotteet, valmistusprosessit ja valmistusmäärät eivät vält-

tämättä vastaa toisiaan.  
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Pharmacy compounding involves the preparation of customized medications that are not commercially available 
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The aim of this study was to perform a product specific risk assessment of aseptically processed and terminally 

sterilized products belonging to the manufacturing range of the hospital pharmacy of Turku University Central 

Hospital. The study material contained 118 different products. The risk assessment was performed with the help 

of a risk matrix in which various quality and safety risks have been identified and assessed. The risk points 

obtained from the different areas of risks were multiplied together to obtain total risk points for each product. 

The products were qualitatively classified according to the total risk points into low-risk, medium-risk and high-
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All total parenteral nutrition (TPN) solutions of the study were classified as high-risk products. TPN solution 

prepared into a syringe without lipids and TPN solution prepared into an EVA bag without lipids had the highest 
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The risk matrix used in the study can be used to identify high-risk compounded preparations in hospital pharma-

cies. Risk assessment enables targeting quality assurance more effectively to high-risk products. Risk assessment 

can be used to manage various risks in pharmaceutical compounding and reduce harm to patients. The results 
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KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 

 
Endoftalmiitti 

 

Näköä uhkaava silmänsisäinen tulehdus (Duodecim 2018a). 

 
Endotoksiini 

 

Gramnegatiivisen bakteerin ulkokalvon lipopolysakkaridi, joka aiheuttaa infektion ai-

kana isäntäelimistössä kuumetta, valkosolujen ja verihiutaleiden niukkuutta sekä endo-

toksiinisokin (Duodecim 2020a).  

 
Haittatapahtuma  

Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle (Suomen Potilasturvayhdistys 2015). 

 

Karanteeni 

Käyttöön hyväksymättömien raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja lääkevalmisteiden 

sekä pakkausmateriaalien ja nimilippujen, käyttökielto ja pitäminen erillään hyväksy-

tyistä aineista ja materiaaleista (Fimean määräys 6/2011). 

 
Kontaminaatio  

Saastuminen tai tartunta. Mikrobien joutuminen paikkaan, jossa niitä ei toivota (Duode-

cim 2020b). 

 

Käyttökuntoon saattaminen 

Toimenpide tai toimenpiteitä, jotka lääkevalmisteelle on tehtävä ennen kuin lääke on val-

mis potilaalle annettavaksi (Fimean määräys 6/2012). 

 

Läheltä piti-tapahtuma  

Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitalta vältyttiin joko sat-

tumalta tai siksi, että poikkeama tai vaaratilanne havaittiin ja haitalliset seuraukset pys-

tyttiin estämään ajoissa (Suomen Potilasturvayhdistys 2015).



 

Lääkehaittatapahtuma 

Lääkehoidon vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle tai liittyy ajallisesti lääk-

keen käyttöön. Lääkehaittatapahtuma käsittää tilanteet, jotka johtuvat joko lääkkeen luon-

teesta (haittavaikutus) tai lääkityspoikkeamista (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 

ROHTO 2006). 

 

Lääkehoitoprosessi 

Toimintaketju, johon kuuluvat lääkehoidon tarpeen arviointi, lääkkeen valinta ja määrää-

minen, lääkkeen toimittaminen, annostelu ja antaminen, potilaan osallistaminen lääkehoi-

toon, motivointi ja neuvonta, hoidon seurannan järjestäminen, tuloksen arviointi sekä tie-

donkulun varmistaminen potilaalle ja tämän hoitoon osallistuville organisaatioille ja hen-

kilöille (Lääkeinformaatioverkosto 2019). 

 

Lääketurvallisuus  

Lääkkeeseen valmisteena liittyvät turvallisuus, johon sisältyy lääkkeen farmakologisten 

ominaisuuksien sekä vaikutusten tunteminen ja arvioiminen, lääkkeen laadukas valmis-

tusprosessi, valmisteen merkitseminen ja valmisteeseen liittyvä informaatio sekä lääke-

valmisteen tiedossa olevat ja odottamattomat haittavaikutukset (Stakes ja Lääkehoidon 

kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

Lääkityspoikkeama 

Lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Voi johtua tekemi-

sestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä. Samassa merkityksessä käyte-

tään usein sanaa virhe, joka on sisällöltään suppeampi ja sävyltään negatiivinen (Stakes 

ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

 



 

Lääkitysturvallisuus 

Lääkevalmisteen käyttöön, lääkehoitojen toteuttamiseen ja lääkehoitoprosessiin liittyvä 

turvallisuus, johon kuuluvat kaikki ne terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja orga-

nisaatioiden periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon tur-

vallisuus, haittatapahtumien ehkäisy ja potilaan suojaaminen vahingoittumiselta (Stakes 

ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

Off label -käyttö 

Lääkkeiden määräämistä myös sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka ei ole voimassa ole-

van valmisteyhteenvedon mukainen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2008). 

 

Potilasturvallisuus  

Kaikki terveydenhuollon organisaation toiminnot, joiden tavoitteena on varmistaa hoidon 

turvallisuus ja suojata potilasta vahingoittumasta. Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua 

ja se kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden ja hoidossa käytettävien laittei-

den turvallisuuden (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

Riski  

Riski on vaaratilanteesta mahdollisesti aiheutuvan vamman tai terveyshaitan todennäköi-

syyden ja vakavuuden yhdistelmä (todennäköisyys x seuraus) (Suomen Potilasturvayh-

distys 2015). 

 

Riskien arviointi  

Riskien arviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheut-

tamien riskien suuruuden määrittämistä. Riskien arvioinnin tavoitteena on turvallisuuden 

tehokas parantaminen (Suomen Potilasturvayhdistys 2015). 

 

Riskienhallinta  

Riskienhallinta on systemaattista työtä toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ja hait-

tojen estämiseksi. Riskienhallinta tarkoittaa kaikkea toimintaa riskien pienentämiseksi tai 

poistamiseksi (Suomen Potilasturvayhdistys 2015). 



 

Suojaukset  

Tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja sisältyvät rakenteet ja 

menettelyt, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja estää haitalliset poikkeamat ja estää nii-

den johtaminen vaaratapahtumaan (Suomen Potilasturvayhdistys 2015). 

 

Suuren riskin lääkkeet 

Lääkkeitä, joiden virheellinen käyttö aiheuttaa muita lääkkeitä todennäköisemmin vaka-

via haittoja potilaalle (Institute for Safe Medication Practices 2018). 

 

Terapeuttinen leveys 

Suurimman turvallisen ja pienimmän tehoavan hoitoannoksen välinen ero eli lääkeval-

misteen annokset, jotka aiheuttavat hoitovaikutuksen ilman vakavia haittavaikutuksia 

(Duodecim 2021). 

 

Turvallinen lääkehoito  

Keskeinen osa potilasturvallisuutta, joka toteutuu, kun lääkkeiden määrääminen ja käyttö 

ovat asianmukaista. Lääkkeen oikeassa käytössä lääke on määrätty ja annettu oikein, se 

auttaa hoidettavaan sairauteen ja sen haittavaikutukset ovat hyväksyttävät suhteessa te-

hoon ja potilaan tilaan. Turvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta, lääke-

turvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 

ROHTO 2006). 

 

Vaaratapahtuma  

Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa po-

tilaalle (Suomen Potilasturvayhdistys 2015). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LYHENTEET 

 

CFU  Colony forming units, pesäkkeitä muodostavat yksiköt 

 

FDA   Food and Drug Administration, Yhdysvaltain 

elintarvike- ja lääkevirasto 

 

Fimea   Finnish Medicines Agency, Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

 

GMO Geenimuunneltu organismi, jonka perimää on muunneltu geenitekniikan 

keinoin 

 

GMP  Good manufacturing practices, lääkkeiden hyvät 

tuotantotavat 

 

ICH  The International Conference on Harmonisation of Technical Require-

ments for Registration of Pharmaceuticals for Human Use 

 

ISMP   Institute for Safe Medication Practices 

 

IO  Intraokulaarinen, silmänsisäinen lääkkeen antotapa 

 

IV   Intravenoosinen, laskimonsisäinen lääkkeen antotapa 

 

IT Intratekaalinen lääkkeen antotapa, jossa lääke injektoidaan selkäydinnes-

teeseen 

 

LIV   Laminaari-ilmavirtaus 

 

PCA  Patient-controlled analgesia, potilaan itsensä säätelemä kivunlievitys 

 

PIC/S GPP  Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Co-operation 

Scheme: Good Preparation Practices 

 

TPN Total parenteral nutrition, potilaan kokonaisravitsemus annetaan parente-

raalisesti eli suonensisäisesti 

 

USP   United States Pharmacopeia 
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I KIRJALLISUUSOSA 

 
 

1 JOHDANTO 

 
Sairaala-apteekeissa valmistetaan sellaisia tuotteita, joita ei ole kaupallisesti saatavilla tai 

jotka ovat tiettyjä potilaita varten yksilöityjä annoksia (Kontra ym. 2005; Gudeman ym. 

2013; Palmgrén ym. 2015; Susi ym. 2017). Sairaala-apteekin valmisteiden tehtävänä on 

turvata potilaiden lääkitystarpeet, silloin kun teollisten tuotteiden valikoima on rajallinen 

eikä kaikille potilasryhmille pystytä tarjoamaan kattavasti lääkkeitä (Kontra ym. 2005). 

Sairaala-apteekissa valmistettava lääke on joko ex tempore -valmiste, jolloin lääkeval-

miste käytetään nopeasti potilaan hoidossa, tai oma lääkevalmiste, jolloin lääke valmis-

tetaan varastoitavaksi sairaala-apteekissa (Fimean määräys 6/2011). Tietyt potilasryhmät, 

esimerkiksi lapset, kipu- ja silmätautipotilaat sekä kirurgiset potilaat, tarvitsevat sairaala-

apteekin valmistamia lääkkeitä muita enemmän (Kontra ym. 2005). Valmisteita on hyvin 

paljon ja niihin liittyy monia erityispiirteitä, kuten lääkkeen nopea tarve, useiden lääke-

muotojen valmistus sekä eräkokojen ja valmistusprosessien vaihtelu (Palmgrén ym. 2015).  

 

Sairaala-apteekissa valmistettaviin lääkevalmisteisiin liittyy paljon riskejä verrattuna te-

ollisiin valmisteisiin (Jackson ja Lowey 2010). Riskit liittyvät muun muassa lääkevalmis-

teen tehoon, laatuun ja mikrobiologiseen puhtauteen (USP Pharmacists´Pharmacopeia 

<797> 2008; Jakson ja Lowey 2010; Watson ym. 2020). Yhdysvaltain lääkeviranomaisen 

(U.S. Food and Drug Administration, FDA) julkaisemien tutkimusten tulosten mukaan 

noin kolmasosa apteekkien omavalmisteista ei täytä vaadittuja laatuvaatimuksia (FDA 

2001; Mullarkey 2009). Useimmiten ongelmien taustalla ovat esimerkiksi vaihtelut vai-

kuttavan aineen pitoisuudessa tai mikrobiologiset kontaminaatiot (Mullarkey 2009; Wat-

son ym. 2020). Maailmalla on raportoitu useita tapauksia, joissa apteekkien heikkolaatui-

set lääkevalmisteet ovat aiheuttaneet vakavia haittatapahtumia tai jopa kuolemia (Civen 

ym. 2006; Sunenshine ym. 2007; Kanter ym. 2008; Maragakis ym. 2009; Smith ym. 2013; 

Moehring ym. 2014; Woodcock ja Dohm 2017; Watson ym. 2020).  
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Lääkevalmisteen laatu rakennetaan tuotteeseen sen valmistuksen aikana. Pelkkä valmiin 

lääkevalmisteen laadunvalvonta ei riitä takaamaan hyvää laatua, vaan laatua tarvitaan val-

mistusprosessin jokaisessa vaiheessa (Kontra ym. 2005). Laadunvarmistus (quality assu-

rance, QA) kattaa kaikki toimenpiteet, joiden tavoitteena on varmistaa tuotteen tai mate-

riaalin laatu. Siihen sisältyvät muun muassa laadukkaat raaka-aineet ja pakkausmateriaa-

lit, asianmukaiset tilat ja laitteet, valmisteiden suunnittelu- ja valmistusprosessi, henkilö-

kunnan osaaminen ja koulutus, dokumentaatio sekä riskin arviointiin perustuvat laadun-

varmistustoimenpiteet (PIC/S 2014). Suomen lääkelain (395/1987) 14 § mukaan sairaala-

apteekkien ja lääkekeskusten on noudatettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing 

Practice, GMP) lääkkeenvalmistuksessa. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat eli GMP-oh-

jeistus on osa laadunvarmistusta (Kontra ym. 2005). Ohjeistus kattaa sekä lääkevalmis-

tuksen että laadunvalvonnan vaatimukset hyvälle tuotantotavalle (European Commission 

2012). Ohjeistuksen avulla varmistetaan, että lääkevalmiste tuotetaan erästä toiseen yh-

denmukaisesti täyttäen sille asetetut laatuvaatimukset (European Commission 2008). 

Näin pyritään varmistamaan, että lääkevalmisteet vastaavat käyttötarkoitustaan ja ovat 

käyttäjilleen turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita. 

 

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa määritellään, että jokaiselle sairaala-apteekissa 

valmistettavalle lääkevalmisteelle tulisi tehdä riskien arviointi, jonka tulosten perusteella 

valitaan tuotteelle laadunvarmistusjärjestelmä (Committee of Ministers of the Council of 

Europe 2016). Farmaseuttisen valmisteen riskien arvioinnissa on otettava huomioon lää-

kemuoto ja antoreitti, valmistusmäärä, farmakologinen teho, terapeuttisen ikkunan le-

veys, valmistusprosessi sekä lääkkeen jakelu (Committee of Ministers of the Council of 

Europe 2016).  Päätöslauselman mukaan valmisteet tulisi luokitella vähintään korkean 

riskin ja matalan riskin valmisteisiin. Korkean riskin valmisteiden yhteydessä olisi suosi-

teltavaa noudattaa laadunvarmistuksen osalta GMP-ohjeistusta ja matalan riskin valmis-

teiden yhteydessä PIC/S-ohjeistusta. GMP-oppaan ohjeet on laadittu laajamittaiseen te-

ollisesti valmistettujen lääkkeiden tuotantoon (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kus 2021). PIC/S-opas puolestaan sisältää EU:n GMP-opasta yksityiskohtaisempia esi-

merkkejä lääkkeiden hyvien valmistustapojen toteutuksesta nimenomaan sairaala-aptee-

keissa ja lääkekeskuksissa. 
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Lääkehoidon riskit voivat liittyä itse lääkeaineeseen, hoitoprosessiin, toimintaympäris-

töön tai lääkkeen käyttäjään (Näveri 2019). Lääketurvallisuudella tarkoitetaan lääkkeen 

turvallisuutta valmisteena (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). Lää-

kitysturvallisuus puolestaan tarkoittaa koko lääkehoitoprosessin turvallisuutta (Hämeen-

Anttila ym. 2018). Turvallinen lääkehoito edellyttää sekä lääke- että lääkitysturvallisuu-

den hallintaa. Potilaan kannalta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hän saa oikeaa 

lääkettä oikealla annoksella, oikealla tavalla annosteltuna ja oikeaan aikaan (Wakefield 

ym. 1999). Virheet lääkehoidossa tapahtuvat useimmiten inhimillisen erehdyksen seu-

rauksena. Virheet ja vahingot eivät kuitenkaan saisi vaarantaa potilasturvallisuutta, vaan 

niitä pitäisi pyrkiä ennalta ehkäisemään riskienhallinnan keinoin. Riskienhallintaa pitäisi 

toteuttaa organisaation kaikilla tasoilla ja jokaisen työntekijän tulisi toteuttaa sitä myös 

omassa toiminnassaan (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015).  Riskien tunnistami-

nen ja niistä saatavan tiedon hyödyntäminen käytännön tasolla ovat ennakoivan riskien-

hallinnan ja toimivan lääkitysturvallisuuskulttuurin edellytys (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2021).  

 

Tämän pro gradu -tutkielman kirjallisuuskatsauksessa ja tutkimusosassa tarkastellaan sai-

raala-apteekin lääkevalmistusta ja siihen liittyviä riskejä. Kirjallisuuskatsauksessa esitel-

lään riskienhallintaa yleisellä tasolla sekä käydään yleisesti läpi sairaala-apteekin lääke-

valmistuksen periaatteita, lääkevalmisteita, valmistuksen riskejä ja laadunhallintaa lääke-

valmistuksessa. Lääkevalmistuksen osalta keskitytään erityisesti steriiliin lääkevalmis-

tukseen.  

 

Tutkimusosassa tehtiin valmistekohtainen riskien arviointi Turun yliopistollisen keskus-

sairaalan sairaala-apteekin valmistusvalikoimaan kuuluvista valmisteista. Riskien arvi-

ointi tehtiin tähän tarkoitukseen kehitetyn riskimatriisin avulla omavalmistuslaboratorion 

aseptisesti valmistettavista ja loppusteriloitavista valmisteista. Riskipisteytetyt valmisteet 

luokiteltiin matalan, kohtalaisen ja korkean riskin valmisteisiin. Tutkimuksen avulla saa-

tujen tulosten perusteella tavoitteena on jatkossa kohdentaa laadunvarmistusta entistä te-

hokkaammin ja sen seurauksena pyrkiä vähentämään riskejä lääkevalmistuksessa. 
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2 INHIMILLISEN EREHDYKSEN TEORIA 

 

Pro gradu -tutkielman teoreettiseksi viitekehykseksi riskialttiimpien valmisteiden tarkas-

teluun Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekin omavalmistuksessa valit-

tiin James Reasonin vuonna 1990 kehittämä inhimillisen erehdyksen teoria (human error 

theory) (Reason 2000). Teorian pääajatuksena on hallita riskejä yksilöä syyllistämättä 

kiinnittämällä huomio koko järjestelmään ja sen heikkouksiin. 

 

Reasonin (2000) teorian mukaan inhimillisen erehdyksen ongelmaa voidaan lähestyä 

joko yksilö- tai järjestelmälähtöisesti. Yksilökeskeinen lähestymistapa keskittyy yksilöstä 

johtuviin virheisiin. Siinä vaarallisten toimintatapojen nähdään johtuvan muun muassa 

tarkkaamattomuudesta, unohtelusta, huolimattomuudesta sekä välinpitämättömyydestä. 

Virheet johtavat usein syyttelyyn ja ihmisten käyttäytymistä yritetään muuttaa. Yksilö-

painotteinen lähestymistapa on ollut perinteinen näkökulma lääketieteessä (Reason 

2000). Yksittäisen ihmisen syyttäminen virheestä on helpompaa kuin esimerkiksi virhee-

seen johtaneen huonon toimintatavan osoittaminen organisaatiotasolla. Näkökulmaan 

liittyy kuitenkin paljon heikkouksia, koska unohdetaan olosuhteiden vaikutus virheisiin. 

Samanlaiset olosuhteet altistavat usein samankaltaisille virheille. Yksilöpainotteiseen nä-

kökulmaan liittyy vakavia puutteita ja sen liiallinen soveltaminen voidaan nähdä uhkana 

turvallisemman terveydenhuollon kehittämiselle. 

 

Järjestelmälähtöisessä ajattelutavassa lähtökohtana on, että ihmiset ovat erehtyväisiä ja 

virheitä tapahtuu jopa parhaissa ja turvallisimmissa organisaatioissa (Reason 2000). 

Tässä ajattelutavassa pyritään keskittymään työskentelyolosuhteisiin ja rakentamaan eri-

laisia suojauksia, joilla virheitä pystyttäisiin välttämään tai niiden seurauksia vähentä-

mään. Virheen tapahtuessa oleellista ei ole se, kuka teki virheen, vaan se, miksi ja miten 

suojaukset ovat pettäneet ja millaisiin tarvittaviin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä samankal-

taisten virheiden ehkäisemiseksi. 

 

Reasonin (2000) reikäjuustomallin (Swiss cheese model) mukaan järjestelmässä on useita 

reikiä kuten juustossa. Reiät ovat jatkuvassa muutoksessa sulkeutuen, avautuen tai vaih-

taen paikkaa. Normaalisti yksi reikä ei aiheuta ongelmia, mutta kun reiät hetkellisesti 
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asettuvat kohdakkain, eli suojaukset pettävät, virhe voi tapahtua (kuva 1). Suojaukset ovat 

prosessiin suunniteltuja rakenteita tai menettelyjä, joiden avulla voidaan tunnistaa haital-

lisia virheitä ja estää niiden aiheuttamia vaaratapahtumia (Stakes ja Lääkehoidon kehittä-

miskeskus ROHTO 2006).  Suojausten valinnassa on kuitenkin syytä käyttää harkintaa ja 

myös niiden vaikuttavuutta tulee seurata (Billstein-Leder ym. 2018). 

 

 

Kuva 1. Riskienhallinnan reikäjuustomalli (Swiss Cheese Model) (Reason 2000). Kaikkien suo-

jauksien pettäessä samaan aikaan, voi tapahtua virhe. 

 

Aukot suojauksissa johtuvat välittömistä virheistä ja piilevistä olosuhteista tai näiden kah-

den yhteisvaikutuksesta (Reason 2000). Välittömät virheet ovat potilaaseen tai järjestel-

mään välittömässä yhteydessä olevien työntekijöiden tekemiä turvallisuutta vaarantavia 

tekoja, jotka voivat olla esimerkiksi huolimattomuuksia, unohduksia tai toimintatapojen 

rikkomisia. Näillä on suora vaikutus suojauksiin. Piilevillä olosuhteilla puolestaan tarkoi-

tetaan järjestelmässä olevia tekijöitä, jotka voivat muodostua virheen mahdollistaviksi 

olosuhteiksi. Näitä voivat olla esimerkiksi riittämätön miehitys tai kiire. Piilevät olosuh-

teet voivat aiheuttaa joko heikkouksia suojauksiin tai muodostaa pitkäaikaisia aukkoja 

(esimerkiksi epäluotettava laite). Nämä olosuhteet voivat olla näkymättömissä pitkiäkin 

aikoja, ennen kuin ne yhdistyvät välittömien virheiden kanssa aiheuttaen poikkeaman 

mahdollisuuden. Piilevät olosuhteet ovat järjestelmässä olevia ennustettavia ongelmia.  

Toisin kuin välittömät virheet, on piilevät olosuhteet mahdollista tunnistaa ennakoimalla 

ja korjata ne ennen kuin poikkeama ilmenee. Piilevien olosuhteiden tunnistaminen ja kor-

jaaminen ovat ennakoivaa riskienhallintaa.  
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Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää tehdä järjestelmästä mahdollisimman vastus-

tuskykyinen erityyppisiä virheitä vastaan. Suojauksen pettäminen tai puuttuminen pääs-

tää virheen eteenpäin mahdollisesti potilaalle saakka, jos virhettä ei huomata prosessin 

missään vaiheessa.  Sairaala-apteekin valmisteiden riskiluokittelu voidaan nähdä suo-

jauksena, jonka avulla voidaan toteuttaa ennakoivaa riskienhallintaa laadunvarmistuksen 

suunnittelussa ja kohdentamisessa. 

 

 

3 RISKIENHALLINTA 

 
Potilas- ja asiakasturvallisuutta voidaan parantaa laadunhallinnan lisäksi toimivalla ris-

kienhallinnalla (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017).  Vaaratilanteita ja vahinkoja voidaan 

estää ennakoimalla laatu- ja turvallisuusongelmia. Riskienhallinta on järjestelmällinen 

prosessi (kuva 2), jossa erilaisia riskejä tunnistetaan ja analysoidaan sekä niiden aiheut-

tamia seurauksia pyritään vähentämään (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015). Pro-

sessin tavoitteena on löytää keinoja riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttä-

välle tasolle.   

 

 

Kuva 2. Riskienhallinnan prosessi (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015). 
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Riskienhallintaa tulisi toteuttaa kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinta voidaan ja-

kaa käytännön toiminnan tasolla toteutettavaan operatiiviseen riskienhallintaan sekä or-

ganisaation johdon vastuulla olevaan strategiseen riskienhallintaan (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2011). Johdon vastuulla on huolehtia riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 

järjestämisestä (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015). Operatiivinen taso puolestaan 

huolehtii käytännön turvallisuuden jokapäiväisestä hallinnasta. Riskienhallinta perustuu 

riskienhallintajärjestelmään, joka on osa terveydenhuoltolakiin perustuvaa laadun ja po-

tilasturvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaa.  

 

Riskienhallinta käsittää kaikki menettelyt, joiden avulla järjestelmällisesti tunnistetaan ja 

arvioidaan toimintaan liittyviä riskejä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016). Riskien-

hallintajärjestelmässä tulee olla kuvattuna riskienhallinnan tavoitteet sekä erilaiset toi-

mintatavat riskien tunnistamiseksi ja niiden arvioimiseksi (Suomen Potilasturvallisuus-

yhdistys 2015). Olennaista hyvin toteutetussa riskienhallinnassa on se, miten tehokkaasti 

omassa toimintaympäristössä tunnistetaan erilaisia riskejä, arvioidaan niiden vakavuutta 

sekä toteutumisen todennäköisyyttä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016). Näiden tun-

nistusten ja arviointien pohjalta luodaan yksilölliset ja tehokkaat toimet riskien hallitse-

miseksi. Lisäksi riskienhallintajärjestelmässä tulee olla kuvattuna riskienhallinnan vas-

tuut ja periaatteet, joilla riskienhallinnan toteutumista seurataan sekä se, miten toimin-

nasta raportoidaan (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015). 

 

Potilasturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnissa tunnistetaan potilaan turvallisuuteen 

liittyviä vaaroja, määritetään vaaroista aiheutuvien riskien suuruutta sekä arvioidaan 

esiintyneiden riskien merkitystä (Helovuo ym. 2011). Riskin suuruuteen (kuva 3) vaikut-

taa se, miten todennäköisesti vaaratekijä esiintyy ja miten vakavia siitä aiheutuneet seu-

raukset ovat (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015).  

 

 

Kuva 3. Riskin suuruuden määrittäminen (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015). 
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Riski ja vaaratapahtuma eivät kuitenkaan tarkoita samoja asioita, vaan vaaratapahtuma 

syntyy, kun riskit toteutuvat kyseisessä tilanteessa (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 

2015). Vaaratapahtuman seuraukset eivät suoraan kerro tapahtuman riskien suuruudesta, 

koska myös sattuma voi vaikuttaa syntyneiden seurausten vakavuuteen. Riskienhallinta 

perustuu siihen, että organisaatiossa tunnistetaan toimintaan vaikuttavia vaaroja. Riskejä 

voidaan tunnistaa säännöllisillä ennakoivilla riskikartoituksilla, vaaratapahtumien rapor-

toinnista saatavien tietojen avulla sekä hoitoprosesseihin ja muutostilanteisiin liittyvillä 

riskianalyyseillä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Yleistä tietoa riskeistä saa myös 

julkaisuista, joissa käsitellään muualla raportoituja turvallisuuspoikkeamia ja vaaratilan-

teita (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016). Riskin suuruuden arvioinnilla voidaan oh-

jata toimenpiteet niiden vaarojen hallintaan, jotka aiheuttavat suurimman uhan potilastur-

vallisuuden vaarantumiselle (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015). 

 

Riskin suuruus muuttuu riskienhallinnan kautta (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 

2015). Riskiä voidaan pienentää muuttamalla vaaratapahtuman todennäköisyyttä tai lie-

ventämällä vaarasta aiheutuvia seurauksia (kuva 3). Riskillä on siis tunnistusvaiheessa 

tietty suuruus ja riskienhallinnan toimenpiteiden jälkeen riskin suuruus muuttuu. Muutos 

kertoo siitä miten tehokkaat riskienhallinnan toimet ovat olleet. Oikein toteutettuna ris-

kienhallinta vähentää tai pienentää toiminnassa syntyneitä riskejä hyväksyttävälle tasolle 

(Baseman ja Mollah 2013). Riskien arvioinnissa riskin suuruutta käytetään toimenpitei-

den kohdistamisen perusteena (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Riskin suuruus ja tarvittavat toimenpiteet riskin pienentämiseksi (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2016). 
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Toimenpiteiden toteutumista ja tilanteiden muuttumista on myös seurattava (Suomen Po-

tilasturvallisuusyhdistys 2015). Säännöllisesti toistuvien riskien arviointien avulla voi-

daan havaita riskitason muuttuminen ja mahdollisesti huomata uusien riskien syntymi-

nen. 

 

 

4 LÄÄKEVALMISTUS SAIRAALA-APTEEKISSA 

 

Suomessa on yhteensä 25 lääkkeitä valmistavaa sairaala-apteekkia, jotka toimivat sai-

raanhoitopiireissä, yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa (Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskus Fimea 2020 b). Lisäksi Yliopiston Apteekki valmistaa lääkkeitä 

lääkevalmistusosastollaan Helsingin Pitäjänmäessä ja toimittaa niitä yksityisten apteek-

kien sekä sairaala-apteekkien edelleen toimitettavaksi (Yliopiston Apteekki 2020). Sai-

raala-apteekkien ja lääkekeskusten tehtävänä on vastata sairaaloiden ja terveyskeskusten 

lääkehuollosta (Fimean määräys 6/2012). Lääkkeiden valmistus on vain yksi sairaala-ap-

teekin monista lääkehuoltoon liittyvistä palveluista. Sairaala-apteekeissa valmistetaan 

sellaisia tuotteita, joita ei ole kaupallisesti saatavilla tai jotka ovat tiettyjä potilaita varten 

yksilöityjä annoksia (Kontra ym. 2005; Gudeman ym. 2013; Palmgrén ym. 2015; Susi 

ym. 2017). Sairaala-apteekin valmisteiden tehtävänä on turvata potilaiden lääkitystarpeet, 

silloin kun teollisten tuotteiden valikoima on rajallinen eikä kaikille potilasryhmille pys-

tytä tarjoamaan kattavasti lääkkeitä (Kontra ym. 2005).  

 

4.1 Lait, määräykset, ohjeistukset ja suositukset 

 

Lääkevalmistusta sairaala-apteekeissa säätelevät Suomessa lääkelaki (395/1987) ja -ase-

tus (693/1987) sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräykset. Lää-

kevalmistuksessa noudatettavia Fimean määräyksiä ovat esimerkiksi 6/2011 (Apteekkien 

lääkevalmistus), 5/2012 (Lääkkeiden hyvät tuotantotavat) sekä 6/2012 (Sairaala-apteekin 

ja lääkekeskuksen toiminta). Lääkevalmistukselle on voimassa samat lakisääteiset vaati-

mukset niin teollisuudessa kuin sairaala-apteekissakin. Lääkealan turvallisuus- ja kehit-

tämiskeskus Fimean antamassa määräyksessä 6/2011 todetaan kuitenkin, että sairaala-

apteekkien lääkevalmistus eroaa lääkkeiden teollisesta valmistuksesta ja 
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lääketeollisuudessa noudatettavista menettelytavoista. Sairaala-apteekissa valmistetuilla 

lääkevalmisteilla ei ole myyntilupaa eivätkä ne kuulu samanlaisen ennakkovalvonnan pii-

riin kuin teollisesti valmistetut lääkevalmisteet. Tästä huolimatta niiden on kuitenkin täy-

tettävä laatuvaatimukset ja oltava turvallisia sekä tehokkaita. 

 

Suomen lääkelain (395/1987) 14 § mukaan sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten on nou-

datettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practice, GMP) lääkkeenvalmistuk-

sessa. Euroopan komission GMP-oppaan (Guide to Good Manufacturing Practice for Me-

dicinal Products) tarkoituksena on antaa laajamittaiseen lääkevalmistukseen ja laadun-

varmistukseen ohjeita, joiden avulla voitaisiin varmistaa, että lääkkeiden valmistus täyt-

tää niille asetetut vaatimukset. GMP-ohjeistukset määrittelevät myös lääkevalmistusti-

loilta vaadittavat olosuhteet. Yksityiskohtaisempia käytännön esimerkkejä GMP:n mu-

kaisista toimintatavoista lääkevalmistuksessa löytyy PIC/S:n (Pharmaceutical Inspection 

Convention and Pharmaceutical Co-operation Scheme) sekä WHO:n (World Health Or-

ganization) laatimista ohjeista ja suosituksista. Laatuvaatimuksia lääke- ja apuaineille 

sekä eri lääkemuodoille löytyy eri farmakopeoista. Suomessa noudatetaan Euroopan far-

makopeaa. Lisäksi EN/ISO 14644 -standardeissa käsitellään muun muassa lääkevalmis-

tuksen puhdastilojen suunnittelua, puhtausluokituksia ja niiden vaatimuksia. 

 

Sairaala-apteekilla ja lääkekeskuksella tulee olla toimiva laatujärjestelmä (Fimean mää-

räys 6/2012). Lääke- ja lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot ja menettelyt 

tulee määräyksen mukaan ohjeistaa. Lisäksi lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät riskit 

tulee kartoittaa ja niiden ehkäisemiseksi tulee käyttää lääkehoidon turvallisuutta paranta-

via ratkaisuja. Lääkehuollon turvallisuutta toimintayksiköissä voidaan lisätä esimerkiksi 

ohjeistamalla riskialttiiden lääkkeiden käsittelyä. 

 

4.2 Varastoon valmistettavat lääkevalmisteet 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrittelee sairaala-apteekissa val-

mistettavan oman lääkevalmisteen valmisteeksi, joka valmistetaan varastoitavaksi sai-

raala-apteekissa (Fimean määräys 6/2011). Oma lääkevalmiste on itsehoitolääkevalmiste, 

joka ei vaadi reseptiä. Omina lääkevalmisteina ei pidetä vahvistetuissa farmakopeoissa 



11 
 

tai yleisissä ohjekirjoissa, kuten Dispensatorium Fennicumissa, esiintyviä lääkevalmis-

teita. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vaatii sairaala-apteekkien omille 

lääkevalmisteille laadunvalvontadokumentaation ja lopputuotteen laatu tulee tutkia jokai-

sesta varastoon valmistettavasta tuotantoerästä (Kontra ym. 2005). Varastoon valmistet-

taville omille lääkevalmisteille tehdään aina laadunvalvonnan analyysejä ennen valmis-

teen käyttöön hyväksymistä. Laadunvalvonnan analyysit toteutetaan sairaala-apteekin 

analyysilaboratoriossa sekä sopimusanalytiikkana ulkopuolisen luotettavan toimijan to-

teuttamana. Kun kaikki laadunvalvontaan liittyvät tulokset on saatu ja ne täyttävät asete-

tut vaatimukset, proviisori vapauttaa valmistetun lääke-erän karanteenista ja hyväksyy 

sen käyttöön. Valmiste-erä, joka ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia hylätään ja hävite-

tään asianmukaisesti. 

 

Sairaala-apteekkien tulee tehdä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle en-

nakkoilmoitus omista lääkevalmisteistaan vähintään kaksi kuukautta ennen valmisteen 

käyttöönottoa (Fimean määräys 6/2011). Ennakkoilmoitus sisältää muun muassa valmis-

teen täydellisen koostumuksen raaka-aineen laatuineen, valmistusohjeen, valmisteen laa-

tuvaatimukset ja laadunvalvontatutkimukset, kelpoisuusajan määräytymisperusteineen 

sekä selvityksen mahdollisista säilyvyystutkimuksista. 

 

4.3 Ex tempore -valmisteet 

 

Ex tempore -valmisteella tarkoitetaan itsehoito- tai reseptilääkevalmistetta, joka valmis-

tetaan tilauksen mukaan ja käytetään nopeasti potilaan hoidossa (Fimean määräys 

6/2011). Näitä valmisteita ei pidetä sairaala-apteekin varastossa. Ex tempore -valmisteet 

ovat potilaskohtaisia lyhyen kestonajan tuotteita, jotka ovat tarkoitettu vain lyhytaikai-

seen käyttöön (Kontra ym. 2005). Sairaala-apteekkien tulee ilmoittaa Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskus Fimealle vuosittain tammikuun aikana edellisenä kalenteri-

vuonna valmistetuista ex tempore -valmisteista reseptien, jakelurivien tai valmistuserien 

kappalemäärät, valmisteen steriiliys, lääkemuoto, vaikuttavat aineet sekä valmistettu 

määrä (Fimean määräys 6/2011). Käyttökuntoon saatetut lääkevalmisteet eivät kuulu il-

moitusvelvollisuuden piiriin. 
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Ex tempore -lääkkeitä valmistettaessa valmistuksen aikaisia laadunvalvontakontrolleja 

liitetään mukaan valmistusprosessiin, koska valmisteen loppukontrolli pienten valmistus-

erien ja lääkkeen nopean käyttötarpeen vuoksi on usein hankala tai jopa mahdotonta to-

teuttaa (Kontra ym. 2005; Palmgrén ym. 2015). Valmistuksen aikaisia laadunvalvonta-

kontrolleja ovat esimerkiksi suodattimen eheydentestaus, pH:n mittaus tai valmisteen 

kirkkauden visuaalinen tarkastelu (Institute for Safe Medication Practices 2016). Ex tem-

pore -valmisteiden mikrobiologiset laadunvalvontatulokset valmistuvat usein vasta kun 

lääke on jo annettu potilaalle, joten laadunvarmistuksen ja validoinnin merkitys korostuu 

erityisesti näiden valmisteiden kohdalla (Kontra ym. 2005). Steriilien ex tempore -val-

misteiden laadunvalvonnassa onkin yleensä vähemmän vaiheita kuin varastoon valmis-

tettavien omien lääkevalmiste-erien kohdalla. Ex tempore -lääkevalmistuksen aikaisia 

kriittisiä vaiheita arvioi kaksoistarkistuksin valmistajasta riippumaton toinen henkilö 

(Kontra ym. 2005; Institute for Safe Medication Practices 2016). Esimerkiksi lähtöainei-

den punnitustulokset tulisi tarkistuttaa toisella henkilöllä (PIC/S 2014). Valmiin lääke-

valmisteen tarkistaa ja hyväksyy käyttöön mahdollisuuksien mukaan valmistajasta poik-

keava henkilö, farmaseutti tai proviisori (Kontra ym. 2005). Mikäli jälkikäteen saatavat 

mikrobiologiset laadunvalvontatulokset eivät täytä asetettuja vaatimuksia, laatii lääkeval-

mistuksesta vastaava proviisori poikkeamaraportin ja koordinoi tarvittavat toimenpiteet. 

 

Susi kumppaneineen (2017) tutkivat systemaattisessa katsauksessaan ex tempore -lääke-

valmistuksen yleisyyttä maailmalla. Ex tempore -reseptien määrä kaikista lääkemääräyk-

sistä oli alhainen, vain alle 5 %. Alle 12-vuotiaat lapset olivat tutkimuksen mukaan suurin 

käyttäjäryhmä. He tarvitsevat eniten räätälöityä lääkehoitoa, erityisesti annoksen ja an-

nosmuodon osalta. Eniten määrättiin ihotautien lääkkeitä ja toiseksi yleisin ryhmä olivat 

erilaiset oraaliset annosmuodot, kuten liuokset ja suspensiot. Syitä omalle lääkevalmis-

tukselle olivat tutkimuksen mukaan esimerkiksi kaupallisen valmisteen puuttuminen tai 

halu tarjota kokonaisvaltaista farmaseuttista palvelua. Sairaala-apteekkien valmistamien 

ex tempore -lääkkeiden määräämiseen esteeksi nousivat useimmiten lääkekorvauksen 

puuttuminen tai lääkäreiden tiedon puute itse lääkevalmisteesta. Huolta apteekkien lää-

kevalmistuksessa herättivät tuotteen stabiilisuuteen ja annostarkkuuteen liittyvät riskit 

sekä vakioidun valmistusmenetelmän puuttuminen.  
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4.4 Sairaala-apteekin lääkevalmistuksen erityispiirteitä  

 

Sairaala-apteekkien valmistamien lääkkeiden käyttäjät ovat Suomen lääkelain (395/1987) 

14 §:ssä rajattu oman sairaalan yksiköihin ja ainoastaan Lääkealan turvallisuus- ja kehit-

tämiskeskus Fimean myöntämällä erillisellä luvalla muihin sosiaali- tai terveydenhuollon 

yksiköihin. Tietyt potilasryhmät, esimerkiksi lapset, kipu- ja silmätautipotilaat sekä ki-

rurgiset potilaat, tarvitsevat sairaala-apteekin valmistamia lääkkeitä muita enemmän 

(Kontra ym. 2005). Näille potilasryhmille teollisuus ei pysty tarjoamaan riittävän katta-

vasti lääkkeitä. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi valmisteiden vähäinen kulutus ja siitä 

aiheutuvat kustannuskysymykset tai esimerkiksi valmisteen huono säilyvyys. Lisäksi jat-

kuvasti yleistyvät teollisesti valmistettavien myyntiluvallisten lääkkeiden saata-

vuushäiriöt lisäävät apteekkien oman lääkevalmistuksen tarvetta (Shehab ym. 2018; 

AlKhatib ym. 2019). Toisinaan valmistuksen taustalla voi olla huomattava kustannus-

säästö terveydenhuollon toimintayksikössä. Tästä esimerkkinä on bevasitsumabin (Avas-

tin®) off label -käyttö silmänsisäiseen hoitoon myyntiluvallisen ranibitsumabi-valmis-

teen (Lucentis®) sijasta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2015).  

 

Sairaala-apteekissa valmistettavia lääkevalmisteita on hyvin paljon ja niihin liittyy monia 

erityispiirteitä, kuten lääkkeen nopea tarve, useiden lääkemuotojen valmistus sekä eräko-

kojen ja valmistusprosessien vaihtelu (Palmgrén ym. 2015). Kuvassa 4 on esitetty suoma-

laisten sairaala-apteekkien lääkevalmistuksen jakautumista varastovalmisteiden, ex tem-

pore -valmisteiden sekä käyttökuntoon saatettujen potilaskohtaisten valmisteiden välillä 

vuosina 2016–2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökoh-

tainen tiedonanto 20.11.2020). Kuvassa esitetyt luvut kuvaavat valmisteiden määriä val-

mistuserinä. 
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Kuva 4. Sairaala-apteekkien valmistuserien määrät (n) vuosina 2016–2019 (Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2020). 

 

Määrällisesti eniten suomalaisissa sairaala-apteekeissa saatetaan käyttökuntoon erilaisia 

potilaskohtaisten annosten valmistuseriä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: 

Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2020). Käyttökuntoon saattamisella tarkoi-

tetaan esimerkiksi kuiva-aineen liuottamista tai lääkkeen laimentamista tiettyyn pitoisuu-

teen (Qureshi ym. 2014). Käyttökuntoon saattamista ei lueta varsinaiseksi lääkevalmis-

tukseksi, jossa yhdestä tai useammasta raaka-aineesta tai lääkeaineesta valmistetaan uusi 

lääkevalmiste tai -muoto (Suvikas-Peltonen 2017). Vuonna 2017 käyttökuntoon saatettu-

jen annosten valmistus oli tässä neljän vuoden seurannassa suurinta, yli 267 000 valmis-

tuserää. Varsinainen lääkevalmistus kattaa ex tempore -valmisteet ja varastoon valmistet-

tavat tuote-erät. Sairaala-apteekkien lääkevalmistuksen erityispiirteiden, kuten nopean 

tarpeen vuoksi, ex tempore -valmistus on apteekeissa laajamittaisempaan kuin varastoon 

valmistus. Ex tempore -valmiste-erien määrä on kasvanut noin 11,7 % vuonna 2019 

(n=46 212) edelliseen vuoteen 2018 (n=41 368) verrattuna. Varastoon valmistaminen on 

huomattavasti vähäisempää verrattuna käyttökuntoon saattamiseen tai ex tempore -val-

mistukseen. Vuonna 2019 varastoon valmistettiin 6680 valmistuserää. Varastoon valmis-

tettavien erien määrä on kuitenkin kasvanut melko tasaisesti neljän vuoden seuranta-ai-

kana. 
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4.5 Sairaala-apteekin valmisteita  

 
Sairaala-apteekkien tulee ilmoittaa kalenterivuosittain Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

miskeskus Fimealle tietoja valmistamistaan tuotteista. Vuoden 2019 ilmoitusten mukaan 

steriileistä ja aseptisesti valmistettavista tuotteista sairaala-apteekeissa on valmistettu in-

jektioita, kipuvalmisteita, liuoksia, silmävalmisteita, infuusioita, ravitsemusliuoksia, kor-

vatippoja, inhalaationesteitä, ihotestivalmisteita, voiteita ja geelejä sekä insuliinisäiliöitä 

(kuva 5) (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tie-

donanto 20.11.2020).  

 

 
Kuva 5. Sairaala-apteekkien aseptinen ja steriilivalmistus vuonna 2019 ilmoitettuna jakeluyksik-

köinä (n) (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 

20.11.2020). 

 

Steriilien valmisteiden osalta eniten oli valmistettu erilaisia injektioita, yli 93 000 jakelu-

yksikköä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tie-

donanto 20.11.2020). Injektioiden osuus oli 37 % aseptisesti valmistettavien ja steriilien 

valmisteiden jakeluyksiköistä. Seuraavaksi eniten oli valmistettu kipuruiskuja, yli 41 000 

yksikköä ja liuoksia, yli 37 000 jakeluyksikköä. Insuliinisäiliöiden sekä voiteiden ja gee-

lien aseptinen valmistus oli vuonna 2019 vähäistä. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, 

että sairaala-apteekkeihin lähetettävällä tiedonkeruulomakkeella ei ole erikseen silmäin-

jektioita lääkemuotona (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, 
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henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2021). Osa sairaaloista on ilmoittanut valmistamansa 

silmäinjektiot injektioina. 

 

Ei-steriileistä eli galeenisista valmisteista sairaala-apteekeissa oli vuonna 2019 valmis-

tettu erilaisia oraalisia annosmuotoja, liuoksia, voiteita ja geelejä, ihotestivalmisteita sekä 

korvatippoja (kuva 6) (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilö-

kohtainen tiedonanto 20.11.2020).  

 

 
Kuva 6. Sairaala-apteekkien galeeninen valmistus vuonna 2019 ilmoitettuna jakeluyksikköinä (n) 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 

20.11.2020). 

 

Määrällisesti eniten vuonna 2019 oli valmistettu kapseleita, yli 40 000 jakeluyksikköä 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 

20.11.2020). Erilaisten annosjauheiden osuus oli ollut toiseksi suurin (n=29 595).  Kor-

vatippoja oli valmistettu vuonna 2019 vähiten (n=421). Huomioitavaa on, että kuvien 5 

ja 6 valmistusmäärien osalta kannattaa suhtautua kriittisesti jakeluyksiköiden määriin. 

Osa sairaala-apteekeista on todennäköisesti ilmoittanut esimerkiksi liuosten määrän pak-

kauksina, osa millilitroina. 

 

Käyttökuntoon saatettavia lääkkeitä ovat esimerkiksi erilaiset mikrobilääkkeet, potilas-

kohtaiset solunsalpaaja-annokset ja monoklonaaliset vasta-aineet. Kuvassa 7 on esitetty 

sairaala-apteekeissa käyttökuntoon saatetut annokset vuonna 2019 jakeluyksikköinä 

421

2 587

4 749

10 213

13 101

29 595

40 299

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Korvatipat

Ihotestivalmisteet

Voiteet ja geelit

Oraaliliuokset ja -suspensiot

Liuokset

Annosjauheet

Kapselit

Jakeluyksikkömäärä

Galeeninen valmistus



17 
 

ilmoitettuna (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen 

tiedonanto 20.11.2020). Eniten (n=369 231) käyttökuntoon saatettiin systeemisesti vai-

kuttavia infektiolääkkeitä eli mikrobilääkkeitä, joiden osuus oli 54 % kaikista käyttökun-

toon saatettujen lääkkeiden jakeluyksiköistä. Potilaskohtaisten solunsalpaaja-annosten 

osuus vuonna 2019 oli 36 % (n=246 561). 

 

 
Kuva 7. Sairaala-apteekeissa käyttökuntoon saatetut annokset (n) vuonna 2019 jakeluyksikköinä 

ilmoitettuna (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 

20.11.2020). 

 

4.6 Osastoilla tapahtuva lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen  

 

Monet sairaaloissa käytettävistä suonensisäisistä lääkkeistä pitää saattaa käyttökuntoon 

ennen potilaille annostelua (Cousins ym. 2005).  Cousinsin ja kumppaneiden (2005) tut-

kimuksen mukaan lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen ja annostelun yhteydessä on ha-

vaittu erilaisia virheitä jopa 13–84 % tapauksista. Lääkitysvirheet, kuten väärän lääkkeen 

tai väärän annoksen annosteleminen potilaille, ovat aiheuttaneet haittatapahtumia ja jopa 

kuolemia (Cousins ym. 2005; Brun ja Klovrzova 2012). Myös valmisteiden mikrobiolo-

ginen kontaminaatio vaikuttaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen turvallisuuteen 

(Austin ja Elia 2013; Suvikas-Peltonen 2017). Keskittämällä lääkevalmistus sairaaloissa 

sairaala-apteekkiin, voidaan vähentää osastoilla tapahtuvaa lääkkeiden käyttökuntoon 

saattamista sekä tarjota turvallisempaa ja laadukkaampaa lääkkeenvalmistuspalvelua 

(Kontra ym. 2005; Beaney 2010; Austin ym. 2015; Suvikas-Peltonen 2017; Larmené-

Beld ym. 2019).   
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Larmené-Beld ja kumppanit julkaisivat vuonna 2019 systemaattisen katsauksen, jossa to-

dettiin mikrobiologisen kontaminaation olevan jopa lähes 100 kertaa yleisempää, silloin 

kun parenteraalisesti annosteltava lääke saatettiin käyttökuntoon osastolla (7,47 %), ver-

rattuna siihen, että lääke valmistettiin sairaala-apteekissa (0,08 %). Aiemmin vuonna 

2015 Austin kumppaneineen saivat tutkimuksessaan vastaaviksi luvuiksi 3,7 % (osasto) 

ja 0,5 % (apteekkiympäristö). He totesivat lisäksi kontaminoitumisen olevan yleisempää, 

mikäli lääke valmistettiin yksittäisenä annoksena (2,1 %) verrattuna osana erävalmistusta 

apteekissa (0,2 %). Erot eri ympäristöissä valmistettujen mikrobiologisesti kontaminoi-

tuneiden valmisteiden määrissä johtuvat muun muassa sairaala-apteekin kontrolloidusta 

puhdastilaympäristöstä, aseptiseen työskentelyyn koulutetusta ja validoidusta henkilö-

kunnasta sekä erilaisten lääkevalmistuksen ohjeistusten ja dokumentoinnin noudattami-

sesta (Austin ja Elia 2013; Larmené-Beld ym. 2019).   

 

Sairaanhoitajien suorittamaan käyttökuntoonsaattamisen mikrobiologista riskiä on tut-

kittu simuloimalla lääkeruiskujen valmistusta steriilillä elatusaineella (Van Grafhorst ym. 

2002; Brun ja Klovrzova 2012). Joissakin tutkimussairaaloissa valmistetuista ruiskuista 

kontaminoitui mikrobiologisesti jopa yli 40 %. Lisäämällä hoitajien aseptisten toiminta-

tapojen koulutusta ja siirtämällä ruiskujen valmistus LIV-kaappiin, saatiin kontaminoitu-

jen ruiskujen määrää vähennettyä tutkimuksissa merkittävästi. Suomessa Suvikas-Pelto-

nen tutkimusryhmineen on kehittänyt Delfoi-menetelmällä 64 arvioitavaa kohtaa sisältä-

vän auditointityökalun, jonka avulla voidaan arvioida lääkkeiden käyttökuntoon saatta-

misen laatua ja hyvien toimintatapojen toteutumista sairaaloiden osastoilla (Suvikas-Pel-

tonen ym. 2016).   

 

Fimean määräyksen (6/2012) mukaan lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen tulisi tapah-

tua sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa aina, kun se on mahdollista. Euroopan neu-

voston päätöslauselmassa todetaan, että lääkevalmistus tulisi toteuttaa sairaala-apteekissa 

ja vain alhaisen riskiluokan valmisteiden osalta valmistus voisi tapahtua osasto-olosuh-

teissa (Committee of Ministers of the Council of Europe 2016). Valmisteiden riskiluokit-

telun perusteella korkean riskin lääkkeet tulisi siis aina ohjata sairaala-apteekin valmis-

tukseen (Beaney 2010). Beaneyn kumppaneineen (2005) kehittivät tutkimuksessaan ris-

kiarviointityökalun sairaalan osastoilla tapahtuvaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamista 
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varten. Työkalun avulla voitiin tunnistaa ja laskea eri lääkevalmisteiden käyttökuntoon 

saattamisen riskiarvo osasto-olosuhteissa. Riskiarviointityökalu sisältää kaavan, jossa 

painotetaan ja pisteytetään erilaisia riskejä liittyen lääkkeiden käyttökuntoon saattami-

seen. Tutkimuksen mukaan riskitekijöitä ovat lävistysten lukumäärä (A), valmistukseen 

liittyvät laskut (B), ampullin tai lagenulan osittainen käyttö (C), lääkkeen valmistusym-

päristö (D), työntekijälle haitallinen lääkeaine (E), mikrobiologista kasvua edistävä lää-

keaine (F), lääkkeen annostelutapa (G), annostelun kestoaika (H), harvoin valmistettava 

lääkevalmiste (I), potilaan erityistarpeet (J) sekä potilasturvallisuuden kannalta vaaralli-

nen käytäntö lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa (K). Kehitetty kaava on muotoa ORS 

= A(B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)/2. Kaavassa kaikki muut riskitekijät lasketaan yhteen, 

paitsi lävistysten lukumäärää on painotettu, ja se toimii kaavassa kertojana (A). Riskipis-

tetekijät jaetaan kaavassa vielä kahdella, jolloin saadaan lopullinen riskiarvo eli Overall 

Risk Score (ORS). Kaavan avulla pystytään tunnistamaan sellaiset lääkkeet, joiden val-

mistukseen liittyy eniten riskejä. Tällaiset suuren riskin lääkkeet tulisi ohjata sairaala-

apteekin lääkevalmistukseen valmistettavaksi. 

 

Suomessa Suvikas-Peltonen tutkimusryhmineen (2018) tekivät vastaavan lääkekohtaisen 

riskien arvioinnin Satakunnan keskussairaalan lääkevalikoimaan kuuluvista käyttökun-

toon saatettavista injektioina ja iv-infuusioina annosteltavista lääkkeistä. Tutkimuksessa 

tehty riskien arviointi perustui Beaneyn ym. (2005) kehittämään kaavaan, josta oli pois-

tettu kohdat: lääkeaine edistää mikrobiologista kasvua (F) ja puutteellinen käytäntö (K). 

Muokatun kaavan avulla laskettiin kullekin valmisteelle Overall Risk Score eli ORS-pis-

teet. Tutkimuksessa tunnistettiin 27 erilaista riskilääkettä (Suvikas-Peltonen ym. 2018). 

Mikrobilääkkeiden osuus suurimpien riskipisteiden saaneiden lääkkeiden joukossa oli 

huomattava. Suurimman riskipistemäärän Satakunnan keskussairaalassa sai Remicade®, 

jonka vaikuttavana aineena on infliksimabi. Tulokset puoltavat käyttökuntoon saattamis-

ten lisäämistä sairaala-apteekeissa muun muassa kontrolloitujen puhdastilojen ja erilais-

ten käyttökuntoon saattamista helpottavien automaatioratkaisujen vuoksi. 
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5 STERIILI LÄÄKKEENVALMISTUS 

 
5.1 Steriili lääkevalmiste 

 

Yksi sairaala-apteekin vaativimmista tehtävistä on steriilin lääkkeen valmistaminen 

(Kontra ym. 2005). Steriili lääkevalmiste tarkoittaa lääkevalmistetta, joka ei sisällä eläviä 

organismeja (Fimean määräys 6/2011). Tietyt lääkevalmisteiden antoreitit kuten intrate-

kaalinen, intravenoosinen tai intraokulaarinen lääkkeenanto edellyttävät aseptista lääk-

keenvalmistustapaa (Kontra ym. 2005). Tiettyjä lääkevalmisteita, esimerkiksi ihotestiai-

neita allergiadiagnostiikkaan, voidaan myös valmistaa aseptisesti, jotta valmisteille saa-

daan pidempi kestoaika. Euroopan komission GMP-ohjeistossa liite 1 (Manufacture of 

sterile Medicinal Products) käsittelee steriilien lääkkeiden valmistusta ja sen periaatteita 

noudatetaan sairaala-apteekkien steriilissä valmistuksessa (European Commission 2008). 

Steriilin lääkkeen valmistamisessa noudatetaan tarkkoja vaatimuksia, jotta minimoidaan 

riskit valmisteen kontaminoitumiselle.  

 

Steriilit lääkevalmisteet voidaan valmistaa joko steriloimalla lopputuote tai valmistus voi-

daan tehdä steriileistä raaka-aineista aseptista työskentelytapaa noudattaen (Fimean mää-

räys 6/2011). Aseptisella työskentelyllä tarkoitetaan steriilien tuotteiden käsittelyä niin, 

että tuotteiden steriiliys säilyy. Ensisijainen steriilin lääkkeen valmistusvaihtoehto on val-

misteen loppusterilointi, joka tapahtuu esimerkiksi kuumailmasteriloinnilla tai höyryste-

riloinnilla (European Commission 2008). Ellei valmisteen loppusterilointi ole mahdol-

lista, tuote voidaan suodattaa bakteereja pidättävän suodattimen läpi tai valmistamalla 

tuote steriileistä raaka-aineista aseptisesti. Ex tempore -valmisteita ei yleensä voida lop-

pusteriloida, koska raaka-aineet, pakkaukset ja pienet valmistusmäärät, eivät välttämättä 

siihen sovellu (Palmgrén ym. 2015).  

 

Käytettävä sterilointiprosessi on validoitava ja sterilointi tulee tapahtua kirjallisten toi-

mintaohjeiden mukaisesti (European Commission 2008; Fimean määräys 6/2011). Steri-

lointimenetelmän tehokkuus on tarkistettava ja dokumentoitava vähintään kerran vuo-

dessa viranomaisten määräysten mukaisesti (Fimean määräys 6/2011). Sterilointiproses-

sin tehokkuutta seurataan esimerkiksi mittaamalla höyrysterilointiajon aikaista lämpöti-

laa ja painetta tai kuumailmasteriloinnissa aikaa ja lämpötilaa (European Commission 
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2008). Kuumailmasteriloinnissa voidaan myös käyttää itiönauhoja biologisina indikaat-

toreina osoittamaan valmisteiden mahdollinen mikrobiologinen kontaminaatio. Vuonna 

2001 Yhdysvalloissa 11 potilasta sairastui erilaisiin infektioihin saatua sairaala-apteekin 

valmistamia kontaminoituneita beetametasoni-injektioita (Civen ym. 2006). Potilaista 

kolme kuoli sairastuttuaan aivokalvontulehdukseen eli meningiittiin. Tapauksen tutkin-

nassa Serratia marcescens-bakteeria löytyi apteekin puhdastilasta ja kantaliuoksista. Li-

säksi valmistusapteekin autoklavointiprosessin lämpötilat olivat liian alhaisia ja valmiin 

tuotteen loppusterilointi oli epäonnistunut. 

 

Steriiliyden varmistamiseksi sairaala-apteekin lääkevalmisteista lähetetään näytteitä 

yleensä ulkopuolisen sopimuslaboratorion tekemiin steriiliystesteihin valmistusohjeen 

laadunvalvontaosion mukaisesti (VSSHP lääkehuolto työohje V02.015 2020). Steriiliys-

testaus tulee tehdä jokaisesta varastoon valmistettavasta steriiliksi määritellystä lääke-

erästä sekä lisäksi omaehtoisena laadunvalvontana joistakin ex tempore -valmisteista. 

Steriiliystestaus suoritetaan Euroopan farmakopean kohdan 2.6.1 mukaisesti joka ST01-

suoraviljely- tai ST02-membraanisuodatusmenetelmällä (Ph.Eur. Sterility 2.6.1.). Suori-

tettava testi valitaan tutkittavan tuotteen ominaisuuksien perusteella. Inkubointiaika far-

makopean mukaiselle steriiliystestaukselle on 14 vuorokautta. Mikrobikantojen kasva-

tustestit ja menetelmän validointi tehdään farmakopeassa määriteltyjen testimikrobikan-

tojen avulla. Farmakopeassa on myös määritelty erilaisten kasvatusalustojen koostumuk-

set ja tutkittavat eräkohtaiset vähimmäisnäytemäärät.  

 

Steriiliystestauksen lisäksi sairaala-apteekin valmistamia lääkevalmisteita lähetetään en-

dotoksiinitesteihin laadunvalvontavaatimusten mukaan (VSSHP lääkehuolto työohje 

V02.015 2020). Endotoksiinitestaus suoritetaan Euroopan farmakopean kohdan 2.6.14 

mukaisesti käyttämällä kromogeenista kineettista menetelmää ja suurin sallittu endotok-

siinimäärä lääkevalmisteessa lasketaan Euroopan farmakopean kappaleen 5.1.10 mukai-

sesti (Ph.Eur. Bacterial endotoxins 2.6.14; Ph.Eur. Guidelines for using the test for bac-

terial endotoxins 5.1.10). Endotoksiinitestaus suoritetaan kaikista varastoon valmistetta-

vista parenteraalisesti annosteltavista valmiste-eristä. Myös lääkevalmistuksessa ja erilai-

sissa tukiprosesseissa käytettävä vesi tutkitaan endotoksiinien osalta.  
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5.2 Steriilin lääkkeen valmistusprosessi 

 

Lääkehoitoprosessi käsittää toimintaketjun lääkärin suorittamasta lääkehoidon tarpeen ar-

vioinnista aina lääkehoidon vaikutusten seurantaan asti (Lääkeinformaatioverkosto 

2019). Sairaalassa lääkkeiden valmistamisesta vastaa sairaala-apteekki (Fimean määräys 

6/2012). Lääkkeet valmistetaan sairaala-apteekissa lääkärin määräyksen ja osaston tilauk-

sen perusteella. Valmistuksen jälkeen lääkkeet toimitetaan osastolle potilaalle annetta-

vaksi. Kuvassa 8 on esitetty sairaalan lääkehoitoprosessin vaiheet lääkevalmistuksen nä-

kökulmasta. 

 

 
Kuva 8. Lääkehoitoprosessin vaiheet lääkevalmistuksen näkökulmasta (mukaillen Hedlund ym. 

2017). 

 

Kuvassa 9 on esitetty steriilin lääkkeen valmistusprosessin vaiheet Turun yliopistollisen 

keskussairaalan sairaala-apteekissa (VSSHP lääkehuolto työohje V01.025 2020). Val-

mistusprosessin yksityiskohdat voivat hieman vaihdella sairaala-apteekeittain.  

  



23 
 

 

Kuva 9. Steriilin tuotteen valmistus Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekissa 

(VSSHP lääkehuolto työohje V01.025 2020).  

 

Steriilit lääkevalmisteet valmistetaan sairaala-apteekissa osaston tekemän tilauksen pe-

rusteella (VSSHP lääkehuolto työohje V01.025 2020). Tilaus tulee apteekkiin yleisimmin 

sähköisen tilausohjelman kautta. Toisinaan tilaus vastaanotetaan sairaala-apteekissa 

myös fax-tilauksena tai kirjallisen sähköpostin välityksellä. Farmaseuttisen henkilökun-

nan tulee varmistua tilauksen oikeellisuudesta sekä selvittää mahdolliset epäselvyydet en-

nen lääkkeiden toimittamista (Fimean määräys 6/2012). Sairaala-apteekin valmistamat 

lääkkeet eivät kuulu peruslääkevalikoimaan, jonka vuoksi tilauksen vahvistaa aina lää-

käri.  

 

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen galeenisessa laboratoriossa työskentelevä farmaseutti 

ottaa valmistettavasta tuotteesta valmistuseräpöytäkirjan (VSSHP lääkehuolto työohje 

V01.025 2020). Pöytäkirjan perusteella galeenisessa laboratoriossa työskentelevä lääke-

työntekijä kerää ja pyyhkii etanolilla valmistukseen tarvittavat raaka-aineet ja tarvikkeet 

sekä siirtää ne valmistuseräpöytäkirjan kanssa materiaalisulun kautta aseptiseen labora-

torioon. Aseptisessa laboratoriossa farmaseutti valmistaa lääkkeen hyväksyttyä valmis-

tusohjetta noudattaen ja dokumentoi valmistuksen vaiheet valmistuseräpöytäkirjaan. Hän 

myös toimittaa valmiin tuotteen takaisin materiaalisulun kautta galeeniseen laboratori-

oon.  
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Valmistusvaiheen jälkeen galeenisen laboratorion lääketyöntekijä etiketöi ja pakkaa val-

misteen (VSSHP lääkehuolto työohje V01.025 2020). Hän voi myös omalta osaltaan osal-

listua valmisteen laadunvalvontaan esimerkiksi suorittamalla suodattimen eheystestauk-

sen tai varmistamalla tuotteen kirkkauden visuaalisella tarkastelulla. Lääketyöntekijä do-

kumentoi pöytäkirjaan tekemänsä vaiheet. Tämän jälkeen galeenisen laboratorion farma-

seutti tarkistaa koko valmistustapahtuman dokumentoinnin, valmisteen ulkonäön, etiketit 

ja pakkaustapahtuman. Hän joko hyväksyy tai hylkää valmiste-erän tekemänsä tarkistuk-

sen perusteella. Jos valmiste sisältää analyysilaboratoriossa tai ulkopuolisen toimijan 

puolesta toteutettavaa analytiikkaa, valmiste-erä asetetaan karanteeniin odottamaan ana-

lyysien tuloksia. Valmisteen läpäistessä analyysit proviisori hyväksyy erän ja vapauttaa 

sen toimitettavaksi. Mikäli valmiste-erä ei täytä asetettuja vaatimuksia, se hylätään. Hy-

väksytyille valmisteille galeenisen laboratorion farmaseutti suorittaa jakelun lääkehuol-

lon tietojärjestelmä WebMarelassa ja hoitaa kuljetusjärjestelyt osastolle.  

 

5.3 Laitteet, tilat ja puhtaanapito 

 
5.3.1 Laitteet 

 

Sairaala-apteekkien lääkevalmistustilojen ja laitteiden tulee vastata EU:n GMP- oppaan 

vaatimuksia (Fimean määräys 6/2012). Lääkevalmistuksessa käytettävien laitteiden toi-

mivuudesta tulee varmistua ja asianmukaiset huollot sekä kalibroinnit on tehtävä sään-

nöllisesti. Kriittisinä laitteina pidetään muun muassa vaakoja, LIV- ja suojakaappeja, au-

toklaavia sekä kuumailmakaappia (Apteekkariliitto 2010). Kriittisten laitteiden toiminta 

tulee tarkastaa vähintään 12 kuukauden välein ja laitteet on oltava yksilöitävissä. 

 

5.3.2 Tilat 

 

Steriilit lääkevalmisteet valmistetaan sairaala-apteekkien puhdastiloissa (European Com-

mission 2008). Puhdastila on tila, jonka erilaisten hiukkasten kokonaismäärää valvotaan 

ja niiden muodostuminen sekä kulkeutuminen tilasta toiseen pyritään minimoimaan. Puh-

dastiloihin tuleva ilma suodatetaan HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) -suodat-

timien läpi (Kontra ym. 2005). HEPA-suodatin suodattaa tuloilmasta 99,997 % 
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partikkeleista, jotka ovat kooltaan suurempia kuin 0,3 µm. Hiukkaset eli partikkelit voivat 

olla elottomia tai eläviä. Eläviä partikkeleita ovat erilaiset mikrobit ja elottomiksi partik-

keleiksi luokitellaan muun muassa pölyhiukkaset tai ihmisen kuolleesta ihosolukosta ir-

toavat partikkelit. Puhdastilojen elävien mikrobien määrää valvotaan säännöllisesti ela-

tusainetta sisältävillä laskeumamaljoilla ja ilmanäytemittarin avulla otettavilla aktiivi-il-

manäytteillä. Mikäli mikrobien määrää valvovilla maljoilla pesäkkeiden kasvu ylittää EU 

GMP -suositusten mukaiset raja-arvot tai A-puhtausluokan maljoilla esiintyy pesäkkeitä, 

mikrobikasvustoja sisältävät maljat lähetään tunnistettavaksi niitä analysoivaan laborato-

rioon. Puhdastilat jaetaan EU GMP-oppaan mukaan eri puhtausluokkiin (A, B, C ja D) 

tilan puhtausvaatimusten suhteen partikkeleiden, mikrobien ja ilmanvaihdon osalta (Eu-

ropean Commission 2008) (Taulukot 2 ja 3). Puhdastilan hiukkasten pitoisuus saadaan 

vaaditulle tasolle tehokkaan ilmastoinnin avulla (Kontra ym. 2005). Lepotilan puhtaus-

taso saavutetaan tilassa 15–20 minuuttia valmistustoiminnan jälkeen (European Commis-

sion 2008). 

 

Taulukko 2. EU:n GMP-ohjeiden mukaiset partikkelitasot eri puhtausluokissa (European Com-

mission 2008). 

 

Suurin sallittu hiukkasmäärä/m³ 

  
Luokka 

Lepotila Toiminta 

0,5 µm 5 µm 0,5 µm 5 µm 

A 3 520 20 3 520 20 

B 3 520 29 352 000 2 900 

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 

D 3 520 000 29 000 - - 
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Taulukko 3: EU:n GMP-ohjeiden mukaiset mikrobitasot eri puhtausluokissa toiminnan aikana 

(European Commission 2008). 

  
Suurin sallittu määrä eläviä mikro-organismeja 

Luokka 

 
ilmanäyte 
CFU/m³ 

 
laskeumamaljat 

90 mm          
CFU/4 h 

kontaktimaljat 
55 mm 

CFU/malja 

käsinenäyte   
5 sormea 

CFU/malja 

A <1 <1 <1 <1 

B 10 5 5 5 

C 100 50 25 -  

D 200 100 50 - 

CFU= colony forming units =pesäkkeitä muodostavat yksiköt 
  

 

Partikkelien lisäksi puhdastilojen fysikaalisia olosuhteita, kuten lämpötilaa, ilmankos-

teutta ja painetta valvotaan jatkuvasti sähköisellä olosuhdevalvontajärjestelmällä (Euro-

pean Commission 2008). Lämpötilan ja ilmankosteuden säädössä huomioidaan tilassa 

tehtävät valmisteet ja työviihtyvyys (Kontra ym. 2005). Turun yliopistollisessa keskus-

sairaalan sairaala-apteekissa raja-arvot puhdastilojen lämpötilalle ovat 15–25 ˚C ja suh-

teelliselle ilmankosteudelle 45±15 % (VSSHP Lääkehuolto työohje V02.003 2018).  Puh-

dastila pidetään ylipaineisena ympäröiviin tiloihin verrattuna (European Commission 

2008). Näin pyritään estämään ulkopuolisen ilman epäpuhtauksien pääsy puhdastilaan 

ylipaineen ohjatessa puhdasta ilmaa tilasta ulospäin (Kontra ym. 2005). Vierekkäiset tilat 

erotellaan painesuluin ja eri tilojen välinen paine-ero on 10–15 Pa (European Commission 

2008). Paine-ero ohjaa ilmavirtauksia ja ilmanpaine alenee mentäessä puhtaammasta luo-

kasta likaisempaan.  

 

Puhdastilojen materiaali- ja henkilöliikenne ohjataan erillisten paineistettujen sulkutilo-

jen kautta aina likaisesta puhtaampaan päin eli D>C>B>A (Kontra ym. 2005; European 

Commission 2008). Sairaala-apteekissa B-luokan puhdastiloissa valmistetaan ja käyttö-

kuntoon saatetaan steriilejä lääkemuotoja sekä varastoon valmistettavina että ex tempore 

-valmisteina. Osa näistä on lääkevalmisteita ja osa teknisiä valmisteita. Varsinainen ste-

riili lääkevalmistus tapahtuu puhtausluokkaa A olevissa laminaari-ilmavirtakaapeissa 
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(LIV-kaappi) tai suojakaapeissa. LIV-kaapin toimintaperiaate on puhaltaa puhdasta 

HEPA-suodatettua ilmaa pystyvirtauksena suojattavaan alueeseen (Kontra ym. 2005). 

Pystyvirtauksella toimiva kaappi soveltuu aseptiseen työskentelyyn, jolloin työskentely-

alue säilyy hiukkasvapaana ja käsiteltävä tuote pysyy puhtaana. Pystyvirtauskaappi ei 

kuitenkaan suojaa työntekijää. Käsiteltäessä aineita tai tuotteita, joista voi olla haittaa 

työntekijälle tai ympäristölle on käytettävä kiertoilmaperiaatteella toimivia suojakaap-

peja. Niissä pystyvirtauksen lisäksi imetään työskentelyaukosta 25–30 % korvausilmaa 

huonetilasta, jolloin estetään haitallisten aineiden pääsy kaapin ulkopuolelle.  

 

Puhtausluokka B on laminaarivirtausyksikön taustatilaa kuvaava puhdastila-alue (Kontra 

ym. 2005; European Commission 2008). B-tilassa valmistetaan esimerkiksi suuret sterii-

lisuodatettavat liuoserät ja aseptisesti valmistettavat voiteet. Henkilö- ja materiaalisulut 

ovat B/C-tiloja. Ei-steriilien lääkkeiden valmistustila eli galeeninen laboratorio on usein 

EU GMP:n mukaisesti C-puhtausluokan tila, mutta vähintään puhtausluokkaa D. Tilassa 

valmistetaan teknisiä valmisteita ja ei-steriilejä lääkkeitä varasto- sekä ex tempore -val-

misteina. Galeenisessa laboratoriossa myös sekundääripakataan ja etiketöidään kaikki 

sairaala-apteekissa valmistettavat valmisteet. Primaarit pakkausmateriaalit, kuten injek-

tioliuospullot pakataan pesun jälkeen autoklavointia varten D-luokan tiloissa.  

 

5.3.3 Puhtaanapito 

 

Tilojen puhtauteen ja siivottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Puhdastilan pinto-

jen, kuten työtasojen, kosketuspintojen ja lattioiden, tulee olla helposti puhdistettavia ja 

niiden puhtautta valvotaan säännöllisesti ottamalla näytteitä kontaktimaljoilla tai sively-

näytteillä (Kontra ym. 2005; European Commission 2008).  Tilat siivotaan lääkevalmis-

tustöiden jälkeen tai vaihtoehtoisesti ainakin 30 minuuttia ennen valmistustöiden aloitta-

mista (Kontra ym. 2005). Varoaika tarvitaan, koska siivous nostaa ilmavirtoja ja tiloissa 

leijuvien hiukkasten määrää. Tilojen siivouksesta vastaavat henkilöt ovat perehdytettyjä, 

koulutettuja ja valtuutettuja puhdastilasiivouksen ammattilaisia (European Commission 

2008). Siivous suoritetaan kirjallisten ohjeiden mukaan käyttäen ennalta määrättyjä sii-

vousvälineitä ja -aineita. EU GMP-vaatimusten mukaan A- ja B-luokan puhdastiloissa 
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tulee käyttää steriilejä desinfektio- ja puhdistusaineita. Siivousjärjestys suunnitellaan tar-

kasti ja siivouksessa noudatetaan ylhäältä alas ja puhtaasta likaiseen -periaatetta (Kontra 

ym. 2005). Siivouksesta vastaavien henkilöiden puhdastilapukeutumista ja työskentely-

tapojen tehokkuutta valvotaan säännöllisin mikrobiologisin testein.  

 

Moehring kumppaneineen (2014) tutkivat apteekin valmistamien laskimoon annettavien 

fentanyylivalmisteiden kontaminoitumista. Kontaminoituneet valmisteet aiheuttivat Dur-

hamin yliopistollisessa sairaalassa Pohjois-Carolinassa seitsemälle potilaalle bakteremian 

vuonna 2012. Analyysinäytteiden perusteella Burkholderia contaminans -bakteereja löy-

dettiin potilaiden lisäksi fentanyylistä, pH-mittarin kalibrointiliuoksesta ja puhdastilan 

sulun lavuaarista. Tutkijat totesivat mahdollisiksi kontaminaatiolähteiksi puhdastilan pin-

nat, laitteet ja työntekijän käsineet, joiden avulla bakteerit pääsivät leviämään steriiliksi 

oletettuihin fentanyylivalmisteisiin. Tapaus osoittaa puhdastilasiivouksen ja aseptisten 

työskentelytapojen merkityksen tärkeyttä steriilien lääkkeiden valmistamisprosessissa. 

 

5.4 Henkilökunta 

 

Puhdastilojen henkilömäärä eri luokan tiloissa on tarkoin rajattu ja ulkopuoliset henkilöt, 

esimerkiksi huoltomiehet, ovat tiloissa vain valvotusti ja opastettuna (European Commis-

sion 2008). Sairaala-apteekin lääkevalmistuksesta vastaa kyseisen toimialan vastuupro-

viisori. Lääkevalmistusproviisori toimii yhteistyössä farmaseuteista ja lääketyöntekijöistä 

koostuvan lääkevalmistustiimin kanssa. Tämän lisäksi lääkevalmistustiloissa työskente-

lee muun muassa laitoshuoltajia ja välinehuoltajia. Henkilökunta perehdytetään ja koulu-

tetaan lääkevalmistuksen tehtäviin, noudatettaviin menettelytapoihin sekä sairaala-aptee-

kissa käytettäviin työ- ja toimintaohjeisiin (European Commission 2008). Ammattitaitoa 

ylläpidetään osallistumalla säännöllisesti ja dokumentoidusti GMP-koulutuksiin sekä lää-

kevalmistusta koskeviin koulutuksiin. Henkilöstön vastuut ja valtuudet määritellään tar-

kasti. Lääkkeitä saa itsenäisesti valmistaa vain kirjallisen valtuutuksen saanut laillistettu 

farmaseutti tai proviisori (Fimean määräys 6/2011). Lääketyöntekijät voivat kirjallisen 
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luvan saatuaan osallistua lääkevalmistuksen avustaviin tehtäviin farmaseuttisen henkilö-

kunnan ohjauksessa ja valvonnassa.  

 

5.5 Yleisiä periaatteita puhdastilatyöskentelyssä 

 

Aseptiikka on steriilin materiaalin tai elävän kudoksen suojaamista mikrobeilta estämällä, 

poistamalla tai tuhoamalla mikrobit. Aseptista toimintatapaa käytettäessä pyritään siis 

toimimaan mikrobittomasti ja estämään mikrobikontaminaation synty (Duodecim 

2020c). Suurin mikrobiologinen riski lääkevalmistustilan puhtaudelle on ihminen ja ih-

misen osuus kontaminaatioista puhdastilassa on jopa 80 % (Kontra ym. 2005; Boom ym. 

2020). Useimmiten steriilin tuotteen kontaminoi kosketus (Kontra ym. 2005). Steriilissä 

lääkevalmistuksessa hyvän käsihygienian merkitys korostuu. Hyvään käsihygieniaan 

kuuluu käsien ohjeiden mukainen pesu ja desinfiointi sekä käsien ihon hoito ja suojakä-

sineiden käyttö (Suvikas-Peltonen 2017). Huonosti hoidettu käsihygienia on suuri konta-

minaatioriski levittäen tehokkaasti erilaisia partikkeleja ja mikrobeja. Sunenshinen ja 

kumppaneiden tutkimuksessa (2007) yhdysvaltalaisessa apteekissa valmistettu kontami-

noitunut magnesiumsulfaatti-infuusio aiheutti 18 potilaalla bakteremian. Kontaminaation 

todennäköisenä lähteenä pidettiin tuotteen valmistaneen farmaseutin käsien välityksellä 

kontaminoitunutta infuusiopussin lääkelisäysporttia. Ihmisestä irtoaa koko ajan erilaisia 

partikkeleita ja niiden mukana mikrobeja. Näin ollen on tärkeää, että puhdastilaan men-

nään ainoastaan terveenä, noudatetaan henkilökohtaista hygieniaa ja käytetään asianmu-

kaista puhdastilan suojavaatetusta (European Commission 2008). Meikki, korut tai kellot 

eivät sovellu aseptiseen työskentelyyn. 

 

Valmistautuminen aseptiseen työntekoon alkaa kirjallisten toimintaohjeiden mukaisella 

puhdastilapukeutumisella ja huolellisella ohjeiden mukaisella käsien pesulla ja desinfi-

oinnilla. Jokaiseen tilaan pukeudutaan asianmukaisesti erillisessä pukeutumissulussa 

puhtausluokan vaatimusten mukaisesti (European Commission 2008). Steriilissä lääke-

valmistuksessa B-luokan tiloissa pukeudutaan steriiliin puhdastila-asuun (Kontra ym. 

2005). Steriili asu puetaan pukeutumiskäsineitä käyttäen ulkopintaan koskematta. 
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Pukeutumisen onnistumista testataan työasunäyttein. Näytteitä otetaan kontaktimaljoilla 

vatsasta ja molemmista hihansuista. Työskentelyn aikana valmistajan käsihygieniaa seu-

rataan säännöllisesti ottamalla sormimaljanäytteitä.  

 

Aseptiseen työskentelyyn osallistuvien työntekijöiden aseptisen työmenetelmän toimi-

vuus validoidaan vähintään 12 kuukauden välein (Fimean määräys 6/2011). Perehdytys-

vaiheessa uuden työntekijän on suoritettava aseptisen työmenetelmän testi hyväksytysti 

kolme kertaa, ennen kuin hän voi saada valtuutuksen itsenäiseen työskentelyyn B-luokan 

puhdastiloissa (European Commission 2008). Työmenetelmän testeissä jäljitellään sterii-

lien lääkevalmisteiden valmistusta kriittisissä olosuhteissa ja valmisteiden valinnassa 

huomioidaan kyseisessä apteekissa valmistettavat keskeiset valmisteet (Fimean määräys 

6/2011). Sigward kumppaneineen (2012) tutkivat farmaseuttien aseptista työskentelyä si-

mulaatiotestillä, jossa testilagenulat oli kontaminoitu. Tutkimuksessa osoitettiin, että far-

maseutit, jotka käyttivät ohjeistettuja, oikeita aseptisia työtapoja läpäisivät aseptisen työ-

menetelmän testin. Mikrobiologinen kasvu testiliuoksissa korreloi suoraan virheellisiin 

työskentelytapoihin sekä huonoihin aseptisiin toimintatapoihin. 

 

Kaikissa puhdastiloissa tulee liikkua ja työskennellä rauhallisesti. Näin estetään ilmavir-

tausten häiriintymistä. Työskentely tapahtuu kirjallisesti ohjeistettujen toimintaohjeiden 

mukaan (European Commission 2008). Oikeanlainen aseptinen työskentely vaatii suun-

nitelmallisuutta. Lääkevalmistuksessa tämä tarkoittaa muun muassa työjärjestyksen etu-

käteissuunnittelua. Puhdistus on aseptisen toiminnan kannalta tärkeää (Suvikas-Peltonen 

2017).  Ennen työskentelyn aloittamista työskentelypinnat pyyhitään 70–80 % etanolilla 

käyttäen steriilejä pyyhintäliinoja. Pyyhintä tulee tehdä yhdensuuntaisin vedoin aina puh-

taasta likaisempaan päin eli ylhäältä alas ja takaa eteenpäin. Kaikki tarvittavat välineet ja 

raaka-aineet pyyhitään tai sumutetaan etanolilla LIV-kaappiin ennen työskentelyn aloi-

tusta. Myös lagenulien ja ampullien tulpat pyyhitään etanolilla valmistuksen aikana aina 

ennen niiden lävistystä.  
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6 ESIMERKKEJÄ LÄÄKEVALMISTUKSESTA ERI POTILASRYHMILLE 

 
6.1 Lastentautien valmisteet 

 
Lapset ovat yksi sairaala-apteekkien lääkevalmistuksen keskeisimmistä potilasryhmistä 

(Kontra ym. 2005).  Lapsia ei voida pitää pienikokoisina aikuisina, ja lääkkeet vaikuttavat 

lapsilla hyvin eri tavoin kuin aikuisilla (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016). Lasten 

kehon nestetilavuus suhteessa painoon on suuri ja erityisesti ennenaikaisesti syntyneillä 

keskosilla rasvan määrä elimistössä on hyvin pieni (Kontra ym. 2005). Vastasyntyneillä 

ruuansulatuskanavan entsyymiaktiviteetti on usein alhainen ja plasman albumiinin määrä 

sekä kyky sitoa lääkeaineita on heikompi kuin aikuisilla. Aineenvaihdunta poikkeaa ai-

kuisen vastaavasta ja elimistössä voi syntyä lääkeaineista myrkyllisiä hajoamistuotteita 

(Kontra ym. 2005; Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus 2020 b). Lapsen sairaus 

voi poiketa aikuisen vastaavasta sairaudesta ja lääke voi vaatia lapselle erilaisen annoksen 

tai olla jopa kokonaan toimimaton (Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus 2020 b). 

Myös lääkkeiden sivuvaikutukset voivat ilmetä lapsella eri tavoin kuin aikuisilla.  

 

Lääkevalmisteiden kehittäminen lapsille on harvoin lääketeollisuudelle kannattavaa ja 

lasten lääkehoidon kehityksestä huolimatta kaupallinen lääkevalikoima ei kata kaikkia 

lapsipotilaiden lääkitystarpeita (Helin-Tanninen 2013). Nahatan ja kumppaneiden (2008) 

julkaisemassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa lähes 75 % aikuisille käytetyistä lääke-

valmisteista ei ollut myyntiluvassa rekisteröity alle 12-vuotiaiden lasten käyttöön. 

Vuonna 2007 Suomessa lapsille määrätyistä lääkkeistä 57 % määrättiin off label  -mää-

räyksenä eli valmisteyhteenvedosta poiketen (EMA 2009). Sairaalahoidossa olevista lap-

sista suurimmalle osalle määrätään myyntiluvatonta lääkettä tai he saavat off label -mää-

räyksen (Lindell-Osuagwu 2014). Suurin osa lääkevalmisteista on suunniteltu ja tutkittu 

ainoastaan aikuisilla (Helin-Tanninen 2013). Tästä syystä aikuisten lääkevalmisteita ei 

voida käyttää sellaisenaan lapsille. Kliinisten tutkimusten vähäisen määrän vuoksi eri-

ikäisille lapsille sopivista lääkeannoksista ei yleensä ole riittävästi tutkittua tietoa (Kontra 

ym. 2005). Lasten lääkinnässä yliannostukset lisäävät haittavaikutusten riskiä ja alian-

nostelusta seuraa lääkkeen tehottomuutta. Lapsille tarvitaan usein sopivampia lääkemuo-

toja, useita annosvahvuuksia ja lapsille turvallisia apuaineita (Helin-Tanninen 2013). Esi-

merkiksi pitkävaikutteisia, hitaasti lääkeainetta vapauttavia depot-lääkevalmisteita 
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kaivattaisiin lasten kivun ja epilepsia hoitoon (Rautamo ym. 2020). Lasten lääkkeiden 

saatavuuden parantamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto julkaisivat vuonna 2007 

lastenlääkeasetuksen (Regulation (EC) No 1901/2006), jonka tavoitteena on edistää uu-

sien lääkkeiden ja lääkemuotojen kehittämistä lapsille. Lisäksi tarvitaan erityisesti kes-

kosten ja täysiaikaisten vastasyntyneiden hoitoa koskevaa tietoa jo käytössä olevien val-

misteiden valmisteyhteenvetoihin (Lindell-Osuagwu 2014).  

 

Kun lapsille soveltuvia kaupallisia valmisteita ei ole saatavissa, turvaudutaan sairaala-

apteekeissa erityisosaamista vaativaan ex tempore -valmistukseen tai joudutaan käyttä-

mään myyntiluvallisia tuotteita valmisteyhteenvedoista poiketen, kuten esimerkiksi an-

netaan laskimonsisäisiä lääkkeitä oraalisesti (Kontra ym. 2005; Lindell-Osuagwu 2014; 

Rautamo ym. 2020). Eniten sairaala-apteekkien valmistamia lääkkeitä tarvitsevat alle 2-

vuotiaat lapset (Kontra ym. 2005). Oraaliset kiinteät annosmuodot (tabletit ja kapselit) 

ovat lapsille usein epäsopivia nielemisvaikeuksien vuoksi ja tietyt, kiinteät annosvahvuu-

det ovat epäkäytännöllisiä, koska tällöin valmisteen annosta ei voida säätää lapsen painon 

mukaan (Nahata ym. 2008; Rautamo ym. 2020). Nestemäiset oraaliset valmisteet helpot-

tavat nielemistä ja mahdollistavat yksilöllisen annoksen säätämisen. Sairaala-apteekissa 

valmistetaan lapsille erilaisia suun kautta annosteltavia valmisteita kuten oraaliliuoksia ja 

-suspensioita, annosjauheita ja kapseleita. Tyypillisiä lääkeaineita näihin annosmuotoihin 

ovat esimerkiksi spironolaktoni, nifedipiini, hydroklooritiatsidi ja propranololi (Kontra 

ym. 2005). Raaka-aineet ovat yleensä lääkelaatuisia puhdasaineita, myyntiluvallisia tab-

letteja tai kapseleita tai suonensisäiseen antoon tarkoitettuja valmisteita. Suonensisäisten 

valmisteiden käyttöä raaka-aineena voi rajoittaa kuitenkin esimerkiksi paha maku, saos-

tumisongelmat tai kallis hinta. Suun kautta annosteltavien lääkemuotojen valmistuksen 

ongelmia ovat esimerkiksi suuret annosvaihtelut, apuaineen valinnan vaikeus, sedimen-

toituminen sekä säilyvyys.  

 

Sairaala-apteekeissa valmistetaan esimerkiksi vastasyntyneille keskosille ja ruuansula-

tuskanavan toimintahäiriöistä kärsiville lapsille yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöi-

tyjä erilaisia parenteraalisia ravitsemusliuoksia (Calkins ym. 2014). Jos valmiste sisältää 

kaikki tarvittavat ravintoaineet eikä potilas saa enteraalista ravintoa, käytetään ravitse-

musliuoksesta nimitystä total parenteral nutrition (TPN). Parenteraalisia 
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ravitsemusliuoksia tarvitaan nesteiden, elektrolyyttien ja energian saannin turvaamiseksi, 

kun normaali suun kautta tapahtuva ruokinta on riittämätöntä tai mahdotonta (Bonnarby 

ym. 2005; Calkins ym. 2014). Ravitsemusliuosten avulla turvataan lapsen normaalia kas-

vua ja neurologista kehitystä (Calkins ym. 2014; Morgan ym. 2014; Hermanspann ym. 

2017). TPN-valmisteen koostumus määräytyy potilaan painon ja kliinisen tilan mukaan, 

joten samallekin potilaalle voidaan joutua tekemään päivittäin koostumusmuutoksia 

(Mourkogianni ym. 2020). TPN-valmisteet ovat usein monia erilaisia lisäyksiä sisältäviä 

seoksia, joten monivaiheinen valmistusprosessi sisältää monia virhemahdollisuuksia ja 

valmisteiden mikrobiologisen kontaminaation riski on suuri (Bonnarby ym. 2005).  

 

Suonensisäisesti annettavat TPN-valmisteet ovat steriilejä valmisteita, jotka valmistetaan 

puhdastiloissa puhtausluokassa A (Kontra ym. 2005; PIC/S 2014).  Ravitsemusliuoksen 

valmistus sairaala-apteekissa tapahtuu steriiliin perfuusoriruiskuun, steriiliin tyhjään pa-

renteraalisille ravintoliuoksille tarkoitettuun pussiin (EVA-pussi) tai suoraan kaupallisen 

valmisteen pakkaukseen. Kaupallisia valmisteita ovat esimerkiksi NumetaG16E®, Nu-

metaG19E® ja SmofKabiven® . Kaupalliset ravitsemusvalmisteet ovat kolmikammio-

pusseja, joissa glukoosi, aminohapot ja rasva ovat säilytyksen aikana omissa kammiois-

saan (Kontra 2005). Ennen potilaalle antoa kammioiden väliset saumat avataan ja valmis-

teeseen voidaan lisätä potilaan yksilöllistä tarvetta vastaava määrä erilaisia hivenaine-, 

vitamiini- ja elektrolyyttikonsentraatteja. Pussit voidaan myös annostella kirkkaina eli 

pussista voidaan avata vain aminohappoliuoksen ja glukoosiliuoksen välinen sauma il-

man lipidejä.  

 

Lapsille valmistetaan sairaala-apteekissa myös erilaisia injektioliuoksia. Aikuisten laski-

monsisäisesti annosteltavien lääkevalmisteiden pitoisuudet ovat lapsille usein liian kor-

keita ja vaativat laimentamista ennen annostelua (Nahata ym. 2008). Useat aikuisten in-

jektionesteistä sisältävät myös etenkin vastasyntyneille haitallisia tai sopimattomia apu-, 

säilytys- tai lisäaineita (Kontra ym. 2005; Lass ym. 2012). Esimerkiksi säilytysaine bent-

syylialkoholin aineenvaihdunta ei toimi keskosilla ja aineen kumuloituminen voi johtaa 

metaboliseen asidoosiin (Kontra ym. 2005). Kun laimennosliuokset valmistetaan sai-

raala-apteekin puhdastiloissa, saadaan valmisteille pidempi kestoaika ja samalla voidaan 

pienentää osastoilla tapahtuvan laimentamisen virheriskiä. Laimennettavia liuoksia ovat 
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esimerkiksi mikrobilääkkeistä flukonatsoli- ja vankomysiiniliuokset sekä kivun hoitoon 

tarkoitetut fentanyyli- ja morfiiniliuokset.  

 

6.2 Kivunhoidon valmisteet 

 

Suurin osa sairaaloiden kipupotilaista saa avun myyntiluvan saaneista kaupallisista val-

misteista (Kontra ym. 2005). Joskus kivun hoitoon tarvitaan kuitenkin sairaala-apteekissa 

valmistettavia potilaskohtaisia ratkaisuja tai valmisteita, joita ei ole markkinoilla. Sai-

raala-apteekissa valmistetaan erilaisia steriilejä kipulääkeseoksia aseptisesti sekoitta-

malla keskenään steriilejä tehdasvalmisteisia lääkeaineita. Steriilit kipulääkeseokset val-

mistetaan erilaisiin kasetteihin, ruiskuihin, pumppuihin ja infuusioliuospusseihin. Sai-

raala-apteekeissa valmistetaan kivunhoidon lääkevalmisteita esimerkiksi postoperatiivi-

sen eli leikkauksen jälkeisen kivun, synnytyskivun, neuropaattisen kivun ja syöpäkivun 

hoitoon (Kontra ym. 2005). 

 

Potilaalle annettavan pumpun avulla voidaan toteuttaa kivun itsehoitoa (PCA, patient 

controlled analgesia) (Momeni ym. 2006). PCA-menetelmällä toteutetaan opioidien it-

seannostelua (Pöyhiä ym. 1996). Menetelmää käyttämällä potilas voi lääkärin määrää-

missä rajoissa ja hoitohenkilökunnan valvonnassa ottaa opioidiannoksia infuusiopump-

puun liitetyn annostelunäppäimen avulla. Itse pumppuun ohjelmoidaan kullekin potilaalle 

potilaskohtainen kerta-annoksen suuruus, kahden annoksen välinen lukkoaika, jonka ku-

luessa kone ei anna uutta annosta, annoksen yläraja aikayksikköä kohden ja tarvittaessa 

taustainfuusio (Pöyhiä ym. 1996; Momeni ym. 2006). Pumppuun kiinnitetään yleensä 

sairaala-apteekissa valmistettu lääkeaineseoksen sisältävä polyvinyylikloridisäiliö eli ka-

setti (Kontra ym. 2005). Lääkekasetteja on olemassa eri tilavuuksilla, esimerkiksi 50 mil-

lilitran ja 100 millilitran kasetteja. Menetelmä soveltuu sekä lapsille että aikuisille ja sitä 

voidaan käyttää muun muassa leikkausten jälkeisen kivun, akuutin traumakivun, synny-

tyskivun ja syöpäkivun hoitoon (Pöyhiä ym. 1996). Yleisimmin käytetty annostelureitti 

PCA-menetelmällä on laskimoyhteys, mutta myös muita annostelureittejä kuten epidu-

raalista, intratekaalista ja ihon alle tapahtuvaa lääkkeen annostelua voidaan käyttää (Pöy-

hiä ym. 1996; Kontra ym. 2005; Momeni ym. 2006). 
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Sairaala-apteekissa valmistettavat kipulääkeseokset sisältävät yleensä vahvoja opioideja. 

Vahvoja opioideja ovat fentanyyli, morfiini, oksikodoni, hydromorfoni ja metadoni 

(Kalso 2009; Duodecim 2019). Äkillistä eli akuuttia kipua voidaan hoitaa tehokkaimmin 

yhdistämällä opioidi paikallispuudutteeseen (Kontra ym. 2005). Näin voidaan vähentää 

mahdollisia haittavaikutuksia ja pienentää yksittäisten lääkeaineiden pitoisuuksia. Kipu-

lääkeseoksissa käytettäviä paikallispuudutteita ovat bupivakaiini, ropivakaiini ja levobu-

pivakaiini. Tarvittaessa kivun hoitoa voidaan tehostaa lisäämällä opioidin ja puudutteen 

seokseen erilaisia adjuvantteja, kuten klonidiinia. Klonidiini pidentää opioidi-puudute-

seoksen vaikutusaikaa ja vähentää opioiditoleranssin kehittymistä. Myös ketamiinia käy-

tetään opioidin ja puudutteen kanssa estämään sentraalista herkistymistä kivulle. Lisäksi 

lääkeseoksiin voidaan lisätä esimerkiksi pahoinvointia tai levottomuutta estäviä oheis-

lääkkeitä, kuten haloperidolia ja midatsolaamia.  

 

Lääkekasettien täyttö vaatii aseptisten työskentelytapojen hallintaa ja puhdastilaympäris-

töä, erityisesti kun kyseessä on epiduraalinen antotapa (Kontra ym. 2005). Kasetin koos-

tumuksen suunnittelussa tarvitaan muun muassa yhteensopimattomuuksien selvittämistä 

lääkeaineiden, muiden raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin osalta. Lääkeaineiden kemi-

allisen ja mikrobiologisen säilyvyyden tuntemista tarvitaan puolestaan valmisteen kesto-

ajan määrittämiseen. 

 

Steriilien kipulääkeseosten lisäksi sairaala-apteekissa valmistetaan kipupotilaille muun 

muassa kapsaisiinivoidetta, kodeiinifosfaattikapseleita sekä morfiinioraaliliuosta (Kontra 

ym. 2005). Morfiinin hyötyosuus suun kautta annostelussa on kuitenkin huono ja annos 

on 3–4 kertainen suonensisäiseen lääkitykseen verrattuna.  

 

6.3 Silmätautien valmisteet 

 

Silmäkirurgian ja silmälääkinnän kehittymisestä huolimatta silmälääkkeitä valmistavia 

lääketehtaita on vähän (Kontra ym. 2005). Syinä tähän on muun muassa silmälääkkeiden 

kapea-alaiset markkinat sekä silmän haasteellinen farmakokinetiikka. Silmän sairauksien 

lääkintä on haasteellista, koska vain 5 % silmään annostellusta lääkeaineesta lopulta saa-

daan imeytymään silmään (Suvikas-Peltonen 2017). Silmälääkkeet ovat steriilejä 
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valmisteita, jotka valmistetaan sairaala-apteekissa A-puhtausluokassa (Kontra ym. 2005). 

Valmistuksen lähtöaineet ovat joko steriilejä kaupallisia valmisteita tai epästeriilejä 

raaka-aineita, jolloin valmisteen steriiliys varmistetaan yleisimmin steriilisuodatuksella.  

 

Sairaala-apteekissa valmistettavat silmätautien lääkevalmisteet ovat silmätippoja, silmä-

voiteita ja silmävesiä sekä silmänsisäisiä injektioita (Kontra ym. 2005). Silmälääkkeillä 

hoidetaan muun muassa erilaisia tulehduksellisia silmäsairauksia, silmävammoja tai niitä 

käytetään erilaisissa silmän tutkimuksissa ja silmäleikkauksissa. Tiettyjä valmisteita, esi-

merkiksi Skeppens-liuosta, käytetään silmäleikkauksissa mydriaattina eli mustuaista laa-

jentavana lääkkeenä. Silmän värikalvotulehduksessa eli iriitissä saattaa toisinaan muo-

dostua kiinnikkeitä värikalvon reunasta mykiön pintaan (Duodecim 2017). Kiinnikkeet 

voidaan irrottaa silmän sidekalvon alle pistettävällä Skeppens-liuoksella, jonka vaikutta-

vat aineet laajentavat mustuaista tehokkaammin kuin tavanomaiset mustuaista laajentavat 

silmätipat. Joissakin sairaala-apteekeissa on alettu valmistamaan myös hankalan kuiva-

silmäisyyden hoitoon niin sanottuja autologisia seerumisilmätippoja, jotka ovat potilaan 

omasta seerumista laimentamalla valmistettuja silmätippoja (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 2011).  Hoitoa saavat potilaat käyvät säännöllisin väliajoin laboratori-

ossa luovuttamassa vertaan silmätippojen valmistusta varten (Kari 2009). Sairaala-aptee-

kissa valmistetut silmätipat luovutetaan potilaille sairaalan poliklinikalla.  

 

Kustannussyistä sairaala-apteekeissa valmistetaan nykyisin paljon silmään injisoitavia 

silmäpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käytettäviä lääkeaineita, afliberseptia sekä 

bevasitsumabia (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2015). Silmänpohjan eli 

verkkokalvon ikärappeuma on tarkan näkemisen alueelle kohdistuva sairaus (Duodecim 

2018b). Kosteassa silmänpohjan ikärappeumassa silmänpohjan suonikalvoston verisuo-

net kasvavat hallitsemattomasti aiheuttaen turvotusta ja verkkokalvon eri kerrosten irtoa-

mista toisistaan. Silmän sisään lasiaistilaan annosteltavat verisuonikasvutekijöiden estä-

jät estävät uudissuonten muodostumista ja hidastavat näön heikkenemistä. Bevasitsumabi 

(Avastin®) on laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu biologinen syöpälääke, jonka koh-

teena on verisuonten endoteelin kasvutekijä (VEGF) (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

miskeskus 2012). Lääkeaine on alun perin kehitetty suolistoalueen syöpien hoitoon 

(Palmgrén ym. 2015). Avastinia® kuitenkin käytetään useissa sairaaloissa myös 
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valmisteyhteenvedosta poiketen silmänsisäisenä injektiona ikään liittyvän verkkokalvon 

rappeuman hoitoon (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012). Tähän sairauteen 

on myös olemassa myyntiluvallinen silmänsisäiseen käyttöön tarkoitettu lääke ranibitsu-

mabi (Lucentis®). Myyntiluvallisen ranibitsumabin hinta on kuitenkin monikertainen be-

vasitsumabiin verrattuna.  

 

Bevasitsumabin käyttöön silmänsisäisesti liittyy kontaminaatioriski, koska käyttö edel-

lyttää sairaala-apteekissa tapahtuvaa uudelleen pakkaamista kerta-annosruiskuihin ennen 

antoa (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012). Eri sairaala-apteekkien sil-

mäinjektioiden valmistusprosesseissa esiintyy myös vaihtelua, joten riskien vähentä-

miseksi valmistusprosessien kansallista yhdenmukaistamista olisi syytä harkita (Lääke-

alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2015).  Kontaminoituneiden valmisteiden vuoksi 

bevasitsumabin käyttöön on liittynyt vakavia silmätulehduksia (Frost ja Kainer 2011; 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012; Sheyman ym. 2013; Edison ym. 2015). 

Vuonna 2011 Yhdysvalloissa 16 potilasta sai vakavan silmäinfektion apteekissa valmis-

tettujen kontaminoituneiden bevasitsumabi-silmäinjektioiden seurauksena (Institute for 

Safe Medication Practices 2012). Potilaista yhden infektio johti aivotulehdukseen ja yksi 

potilaista menetti lopulta näkönsä. Euroopan lääkeviraston vaatimuksesta Avastinin® 

pakkausselosteeseen ja valmisteyhteenvetoon on kontaminoituneiden valmisteiden 

vuoksi lisätty varoituksia silmänsisäisestä off label -käytöstä (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 2012). 

 
 

7 SAIRAALA-APTEEKIN LÄÄKKEENVALMISTUKSEN RISKIT 

 
7.1 Sairaala-apteekin lääkevalmistuksessa esiintyneitä virheitä 

 
Sairaala-apteekissa valmistettaviin omiin lääkevalmisteisiin liittyy paljon riskejä verrat-

tuna teollisiin valmisteisiin (Jackson ja Lowey 2010). Riskit liittyvät muun muassa val-

misteiden tehoon, laatuun ja mikrobiologiseen puhtauteen (USP Pharmacists´Pharmaco-

peia <797> 2008; Jackson ja Lowey 2010; Watson ym. 2020). Mikrobiologisen kontami-

naation lisäksi valmisteet voivat sisältää kemiallisia tai fysikaalisia epäpuhtauksia tai esi-

merkiksi bakteerien endotoksiineja (USP Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008). 
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Valmisteiden pitoisuus voi vaihdella ilmoitetusta pitoisuudesta tai valmisteen lähtöaineet 

eivät täytä vaadittuja laatuominaisuuksia. Lääkevalmistuksessa tapahtuvat vakavat, jopa 

kuolemaan johtavat, lääkitysvirheet, aiheutuvat yleisimmin väärästä annoksesta tai vää-

rästä vahvuudesta, mikrobiologisesta kontaminaatiosta tai valmisteen virheellisestä eti-

ketöinnistä (Al-Fadel ym. 2016). 

 

Yhdysvalloissa on toteutettu havainnointitutkimus, jossa tarkasteltiin virheiden esiinty-

mistä suonensisäisesti annosteltavien steriilien lääkkeiden valmistuksessa viidessä eri sai-

raala-apteekissa (Flynn ym. 1997). Tutkimuksessa oli mukana muun muassa erilaisia in-

jektioita, syöpälääkkeitä ja parenteraalisesti annosteltavia ravitsemusliuoksia. Keskimää-

räinen virheiden esiintymisprosentti kaikkien tutkimusapteekkien kesken oli 9 % (n=145 

virhettä, 1679 tutkittua valmistetta). Väärään annokseen liittyvät virheet olivat tutkimuk-

sessa yleisin virhetyyppi. Virheitä esiintyi eniten valmistettaessa parenteraalisia ravitse-

musliuoksia. Kokonaan manuaalisen valmistuksen yhteydessä ravitsemusliuoksissa 

esiintyneiden virheiden osuus oli 37 % havainnoiduista virheistä ja osittain automatisoi-

dun valmistuksen yhteydessä virheiden osuus oli 22 %. 

 

Bateman ja Donyai (2010) tutkivat aseptiseen lääkevalmistukseen liittyviä virheitä sai-

raala-apteekeissa (n=43) Iso-Britanniassa vuosina 2004–2007.  Kaikista aseptisesti val-

mistetuista lääkkeistä vain pieni osa (0,49 %) sisälsi virheen. Raportoiduista virheistä 

eniten virheitä (40 %) tapahtui aikuisten solunsalpaaja-annoksissa ja yleisin virhetyyppi 

liittyi valmisteen etiketöintiin (34,2 %). Suurimmasta osasta (68,6 %) ilmoitetuista vir-

heistä ei ilmennyt haittaa potilaalle, koska ne olivat niin sanottuja läheltä piti -tilanteita. 

Virheitä sattui eniten (78,1 %) henkilökunnan inhimillisen erehdyksen seurauksena. Hen-

kilöstövajaus ja suurempi hetkellinen työtaakka altistivat virheille eniten. Tutkimuksen 

havainnot korostavat useiden tarkistusvaiheiden ja kaksoistarkistuksen merkitystä riskien 

pienentämiseksi ja virheiden havaitsemiseksi ennen lääkkeen vapauttamista ja annostelua 

potilaalle. 

 

Yhdysvaltalainen Institute for Safe Medication Practices -järjestö (ISMP) toteutti 

vuonna 2020 kyselytutkimuksen farmasian alan ammattilaisille liittyen steriilien lääkkei-

den valmistukseen apteekeissa (Institute for Safe Medication Practices 2020). 
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Kyselytutkimukseen osallistui yli 600 (n=634) alan ammattilaista. Suurin osa kyselyyn 

vastanneista (87 %) työskenteli sairaala-apteekissa. Tutkimuksen mukaan 74 % vastan-

neista oli tietoisia vähintään yhdestä lääkevalmistuksessa tapahtuneesta virheestä vii-

meisten 12 kuukauden aikana. Yleisin kyselyn perusteella ilmoitettu virhetyyppi oli vää-

rän annoksen tai väärän vahvuuden valmistaminen (58 % vastauksista). Väärään kanta-

liuokseen (51 %) tai sen tilavuuteen (43 %) liittyvät virheet sekä etiketöintivirheet (41 %) 

nousivat kyselytutkimuksen vastauksissa esiin. Kuvassa 10 on esitetty esimerkkejä sai-

raala-apteekin lääkevalmistuksessa esiintyvistä virheistä. 

 

 

Kuva 10. Esimerkkejä mahdollisia virheistä sairaala-apteekin lääkevalmistuksessa (koottu mu-

kaillen lähteistä Bateman ja Donyai 2010; Al-Fadel ym. 2016; Hedlund ym. 2017; Institute for 

Safe Medication Practices 2020; Watson ym. 2020). 
 

7.2 Valmisteiden riskien arviointi  

 

Apteekissa valmistettavien lääkevalmisteiden sisältämät riskit tulisi arvioida huolellisesti 

ja riskin arvion perusteella valita potilaalle oikea hoitovaihto (Committee of Ministers of 

the Council of Europe 2016). Myyntiluvallisten lääkkeiden teho ja turvallisuus osoitetaan 

myyntilupaprosessin edellyttämissä tutkimuksissa. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 

lääkkeen turvallisuutta seurataan toteuttamalla lääketurvatoimintaa. Sairaala-apteekkien 

valmistamat lääkevalmisteet ovat myyntiluvattomia eivätkä kuulu samanlaisen lainsää-

dännöllisen valvonnan piiriin (Fimean määräys 6/2011). Sairaala-apteekin valmisteilla ei 
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ole myöskään valmisteyhteenvetoa tai pakkausselostetta, jossa olisi tietoa lääkkeen 

haitta- ja yhteisvaikutuksista sekä oikeasta käytöstä (Gudeman ym. 2013). Tämän seu-

rauksena samanlaisia johtopäätöksiä valmistetun tuotteen laadusta, tehosta ja turvallisuu-

desta ei pystytä tekemään. Myös lääkkeen määräävän lääkärin tulisi tiedostaa nämä riskit 

(Jackson ja Lowey 2010; Watson ym. 2020). Apteekkien valmistamien lääkevalmisteiden 

käyttö tulisi aina olla kliinisesti perusteltua ja vaihtoehto ainoastaan silloin, jos sopivaa 

kaupallista valmistetta ei ole saatavilla.  

 

Vaihtoehtoja sairaala-apteekkien valmistamille lääkevalmisteille löytyy lukuisia ja ne py-

ritään ottamaan huomioon ennen lääkevalmisteiden valmistamista (Lindell-Osuagwu 

2014). Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi samaan terapiaryhmään kuuluvan toisen vai-

kuttavan aineen sisältävän kaupallisen valmisteen käyttö tai saman kaupallisen lääkkeen 

eri annostelureitin, kuten injektiovalmisteen käyttö oraaliseen annosteluun (Kontra ym. 

2005; Jackson ja Lowey 2010). Näiden vaihtoehtojen kohdalla on huomioitava muun mu-

assa lääkkeen terapeuttinen leveys, valmisteen sisältämät apuaineet sekä riittävä imeyty-

minen valitulla annostelureitillä. Sairaanhoidollisista ja perustelluista syistä voidaan po-

tilaan lääkehoitoon käyttää myös erityislupavalmisteita. Erityislupavalmisteilla ei ole voi-

massa olevaa myyntilupaa Suomessa, joten kyseisillä valmisteilla voi käytössä ilmetä 

puutteita tehossa, turvallisuudessa tai laadussa (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kus 2020a). Viranomaisten hyväksymää kansallista käännöstä valmisteyhteenvedosta tai 

pakkausselosteesta ei aina ole saatavilla, joten lääkkeen määrääjän on usein hankittava 

lisätietoa valmisteesta ja sen edellyttämistä varotoimista. Kaikilla vaihtoehdoilla on kui-

tenkin omat riskinsä ja valinta pitää tehdä kokonaisvaltaisella riskien arvioinnilla. Farma-

seuttisen valmisteen riskinarvioinnissa on otettava huomioon lääkemuoto ja antoreitti, 

valmistusmäärä, farmakologinen teho, terapeuttisen ikkunan leveys, valmistusprosessi 

sekä lääkkeen jakelu (Committee of Ministers of the Council of Europe 2016). 

 

7.2.1 Valmisteiden suunnittelu 

 

Valmisteen valmistusohjeen ja koostumuksen suunnittelee yleensä lääkevalmistuksesta 

vastaava proviisori tai farmaseutti yhdessä laadunvalvonnasta vastaavan henkilökunnan 

kanssa (Kontra ym. 2005). Valmisteen suunnittelussa tehdään usein yhteistyötä 
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esimerkiksi lääkärin kanssa. Suunnittelun alkuvaiheessa on tärkeää pohtia kriittisesti, 

onko valmiste ylipäätään tarpeellinen vai voisiko sen korvata kaupallisella valmisteella 

(Jackson ja Lowey 2010). Lääkevalmisteen koostumuksen suunnittelun alussa arvioidaan 

tulevan valmisteen farmakoterapeuttisia ja biofarmaseuttisia tekijöitä (Kontra ym. 2005). 

Seuraavaksi on määriteltävä potilaan tarpeet, tarvittava farmaseuttinen laatu, valmistee-

seen käytettävät vaikuttavat aineet sekä apuaineet, valmistusmenetelmät sekä valmisteen 

kemiallinen, fysikaalinen ja mikrobiologinen säilyvyys. Suunnitteluvaiheessa määrite-

tään myös valmiin lääkevalmisteen laatuvaatimukset ja näihin liittyvät analyysit. Lopul-

lisen valmistusohjeen hyväksyy nimetty vastuuhenkilö, tavallisesti apteekkari. 

 

Valmisteiden suunnittelussa tulisi käyttää farmakopeoissa olevia vakioformulaatioita tai 

muita kansallisesti tunnettuja formulaatioita (Committee of Ministers Council Europe 

2016, Institute for Safe Medication Practices 2016). Suomessa noudatetaan viranomais-

päätöksellä Euroopan farmakopeaa (Apteekkariliitto 2010). Farmakopea sisältää laatu-

vaatimukset muun muassa lääkevalmisteiden lääke- ja apuaineille sekä lääkemuodoille. 

Myös muista farmakopeoista (USP, BP ja DAB) voi löytää monografioita, joita ei löydy 

Euroopan farmakopeassa. Jos lääkevalmisteelle ei löydy sopivaa monografiaa farmako-

peoista, lääkevalmisteiden formulaatioissa tulisi käyttää validoituja koostumuksia ja val-

misteen stabiilisuudesta tulisi olla tutkimustietoa (Jackson ja Lowey 2010). Validoimat-

tomien formulaatioiden käyttö on riski, joka pitää ottaa huomioon niitä käytettäessä. For-

mulaation epäonnistuminen voi aiheuttaa vaikuttavan aineen epätasaiseen jakautumiseen 

valmisteessa ja johtaa lääkeaineen yli- tai aliannosteluun. Tästä voi seurata jopa myrkytys 

tai vaihtoehtoisesti lääkehoidon tehottomuutta. Formulaation epäonnistuminen voi johtua 

muun muassa lääkeaineiden yhteensopimattomuudesta tai lääkeaineen hajoamisesta. Ris-

kien vähentämiseksi lääkevalmisteiden formulaatiot kannattaa pitää mahdollisimman yk-

sinkertaisina ja valmisteen suunnittelusta kannattaa hyödyntää kirjallisia julkaisuja ja 

muilta sairaala-apteekeilta saatua luotettavaa tietoa valmisteiden koostumuksesta. 

 

7.2.2 Raaka-aineet 

 

Goldman (2004) selvitti tutkimuksessaan apteekeissa valmistettujen alaraajojen ihon ve-

risuonilaajentumien ruiskutushoitoon käytettävien 3-prosenttisten natriumtetradekyyli-

sulfaatti-liuosten koostumusta. Näyteliuokset oli valmistettu kolmessa eri apteekissa. 
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Tutkimuksessa selvisi, että apteekit olivat käyttäneet valmistukseen huonolaatuista raaka-

ainetta ja sen seurauksena valmiista tuotteista löytyi merkittäviä määriä myrkyllistä kar-

bitolia. 

 

Steriilin lääkevalmistuksen raaka-aineet tulisi olla oikeaksi tunnistettuja, oikean laatuisia 

ja oikeaa puhtausluokkaa olevia (USP Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008). Lääke-

valmistukseen käytettävien raaka-aineiden laatu on aina varmistettava asianmukaisin tut-

kimuksin ennen käyttöönottoa (Fimean määräys 6/2011). Lääkevalmistuksessa käytettä-

vien raaka-aineiden laadunvalvontatutkimukset tehdään Euroopan farmakopean mukai-

sesti. Luotettavan raaka-aineen toimittajan analyysitodistuksella voidaan korvata raaka-

aineiden tunnistaminen ex tempore -valmisteiden osalta (Fimean ohjauskirje 27.11.2020).  

Raaka-aineiden tutkiminen, vapauttaminen käyttöön tai hylkääminen kirjataan erilliseen 

laadunvalvontadokumentaatioon (Apteekkariliitto 2010). 

 

Yksi lääkevalmistuksen keskeinen raaka-aine on vesi. Veden käsittely apteekin lääkeval-

mistuksessa tulee ohjeistaa toimintaohjeella (Fimean määräys 6/2011). Käytettävän ve-

den tulee olla mikrobiologiselta ja kemialliselta laadultaan Euroopan farmakopean mu-

kaista ja käyttötarkoitukseensa sopivaa. Farmakopean mukaista puhdistettua vettä (aqua 

purificata) käytetään vain lääkevalmisteissa, joiden ei tarvitse olla steriilejä eikä pyro-

geenittömiä (Kontra ym. 2005). Farmakopean mukainen vesi voidaan valmistaa käyttäen 

ioninvaihtimia, ultrasuodatusta, käänteisosmoosia tai tislausta (Ph. Eur. Supplement 9.1). 

Steriileissä valmisteissa käytettävän veden on oltava steriiliä ja pyrogeenitöntä. Aptee-

kissa valmistettavan veden laatu tulee varmistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa asian-

mukaisin tutkimuksin (Fimean määräys 6/2011). 

 

Lääkevalmiste voi mikrobiologisen kontaminaation lisäksi kontaminoitua myös kemial-

lisesti tai fysikaalisesti (USP Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008). Ristikontaminaa-

tio on raaka-aineen, tuotteen tai muun materiaalin kontaminoitumista toisella raaka-ai-

neella tai tuotteella (European Commission 2014). Ristikontaminaatio voi tapahtua myös 

pölyn, kaasujen, höyryjen, aerosolien, geneettisen materiaalin tai erilaisen organismien 

välityksellä. Kun lääkevalmisteita tuotetaan samoissa tiloissa käyttäen samoja laitteita, 

on ristikontaminaation mahdollisuus aina olemassa. Ristikontaminaation mahdollisuus 
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tulee ottaa huomioon muun muassa materiaali- ja henkilöliikenteen ohjauksessa, tilojen 

ja laitteiden suunnittelussa ja puhtaanapidossa sekä koko tuotteen valmistusprosessissa ja 

laadunhallinnan toimissa. Ristikontaminaation välttämiseksi ennen valmistuksen aloitta-

mista huolehditaan siitä, että työvälineet ja työtila ovat puhtaat (Kontra ym. 2005). Lääk-

keenvalmistustilassa tulisi valmistaa samanaikaisesti vain yhtä valmistetta ja lääke-erää 

ristikontaminaatio- ja sekoittumisriskin vuoksi. Jotkut valmisteet, kuten antibiootit ja so-

lunsalpaajat, voidaan lisäksi valmistaa omissa erillisissä tiloissaan. Punnittujen raaka-ai-

neiden ja keskeneräisten valmisteiden merkitseminen on tärkeää sekaannusten välttä-

miseksi ja tuotteet tulisi etiketöidä mahdollisimman nopeasti valmistumisen ja tarkasta-

misen jälkeen (Fimean määräys 6/2011). 

 

7.2.3 Pitoisuus 

 

Steriilin lääkevalmisteen vaikuttavan aineen pitoisuus tulisi olla monografioissa määri-

tellyn mukainen tai vähintään välillä 90,0–110,0 % teoreettisesti lasketusta ja nimilipussa 

ilmoitetusta pitoisuudesta annetun säilyvyysajan loppuun asti (USP Pharmacists´Phar-

macopeia <797> 2008). Yhdysvaltain lääkeviranomainen (U.S. Food and Drug Admini-

stration, FDA) on tutkinut yhdysvaltalaisten apteekkien valmistamien lääkevalmisteiden 

laatua pienen otoskoon tutkimuksissaan vuosina 2001 ja 2006 (FDA 2001; Mullarkey 

2009). Tutkimuksiin valittiin erilaisia annosmuotoja kuten muun muassa steriilejä injek-

tioita, silmävalmisteita ja oraalisia annosmuotoja. Tutkittavat valmisteet analysoitiin pää-

asiassa USP:n (United States Pharmacopeia) suosittelemilla menetelmillä. Valmisteista 

tutkittiin niiden laatua, steriiliyttä, jakelutarkkuutta ja vaikuttavan aineen pitoisuutta. Val-

misteiden vaikuttavan aineen pitoisuus vaihteli vuoden 2001 tutkimuksessa 59 prosentista 

89 prosenttiin ja vuoden 2006 tutkimuksessa puolestaan 68 prosentista 268 prosenttiin. 

Vaihtelut pitoisuudessa voivat vaikuttaa lääkevalmisteesta saatavaan terapeuttiseen vas-

teeseen. Liian pieni pitoisuus voi johtaa lääkehoidon tehottomuuteen ja liian suuret pitoi-

suudet lisäävät mahdollisten haittavaikutusten voimakkuutta ja esiintymistodennäköi-

syyttä. FDA:n tutkimusten tulosten mukaan noin kolmasosa (vuonna 2001 34 % ja 

vuonna 2006 33 %) apteekkien omista lääkevalmisteista ei täyttänyt vaadittuja laatuvaa-

timuksia (FDA 2001; Mullarkey 2009). FDA analysoi myös vuosittain samoilla 
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analyysimenetelmillä teollisesti valmistettuja myyntiluvallisia valmisteita (FDA 2001). 

Myyntiluvallisista valmisteista laatuvaatimuksia täyttämättömiä valmisteita on ollut alle 

2 %.  

 

Watson tutkimusryhmineen (2020) julkaisivat systemaattisen katsauksen Yhdysvalloissa 

viimeisen 30 vuoden aikana (1990–2020) tapahtuneista apteekkien lääkevalmistukseen 

liittyvistä virheistä. Tutkimuksessa tapausraporteista (n=2155) tunnistettiin yhteensä 63 

lääkevalmistuksessa tapahtunutta erilaista virhettä. Näistä 21 virhettä (33 %) liittyi val-

misteen nimilipusta poikkeavaan virheelliseen pitoisuuteen. Pitoisuuteen liittyvät virheet 

aiheuttivat kolme kuolemantapausta ja vahinkoa yhteensä 36 potilaalle, joista suurin osa 

oli riskialttiita potilasryhmiä kuten, lapsia tai vanhuksia. Vuonna 2007 kolme ihmistä 

kuoli saatuaan texasilaisen apteekin valmistamaa laskimoon annosteltua kolkisiinia sel-

käkipuun (McKeown ym. 2007). Mittausvirhe apteekissa johti kuolettavaan kolkisiinipi-

toisuuteen. Pitoisuuden todettiin olleen 8-kertainen verrattuna suositeltuun pitoisuuteen. 

12-vuotias poika sai vuonna 2020 sairaalahoitoa vaativia haittavaikutuksia saatuaan ap-

teekin valmistamaa klonidiinioraaliliuosta (Barbuto ja Burns 2020). Liuoksen pitoisuu-

den olisi valmistusohjeen mukaan pitänyt olla 0,09 mg/ml, mutta analyysissä pitoisuu-

deksi osoittautui 0,72 mg/ml.  

 

7.2.4 Mikrobiologinen laatu 

 

Mikrobien aineenvaihduntatuotteet voivat vaikuttaa lääkevalmisteen fysikaalisiin ja ke-

miallisiin ominaisuuksiin heikentäen valmisteen terapeuttista vaikutusta (Eklund ym. 

1996). Mikrobeilla kontaminoituneet valmisteet voivat aiheuttaa myös erilaisia infekti-

oita potilaille. Infektion vaikeusasteeseen vaikuttavat muun muassa lääkevalmisteen an-

nostelureitti ja potilaan vastustuskyky sekä infektion aiheuttaneen mikrobin laji ja luku-

määrä.  

 

Maailmalla on raportoitu useita tapauksia, joissa heikkolaatuiset apteekkien valmistamat 

lääkevalmisteet ovat aiheuttaneet vakavia haittatapahtumia tai jopa kuolemia (Civen ym. 

2006; Sunenshine ym. 2007; Kanter ym. 2008; Maragakis ym. 2009; Smith ym. 2013; 

Moehring ym. 2014; Woodcock ja Dohm 2017; Watson ym. 2020). Staes 
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tutkimusryhmineen (2013) löysivät katsauksessaan yhteensä 11 tapausta vuosien 2000 ja 

2012 välillä liittyen apteekkien valmistamiin mikrobiologisesti kontaminoituneisiin val-

misteisiin. Shehab kumppaneineen (2018) puolestaan raportoivat tuoreemmassa katsauk-

sessaan 19 erilaisesta apteekin kontaminoituneisiin valmisteisiin liittyvästä tapauksesta. 

Näistä tapauksista (n=19) noin 26 % liittyivät apteekkien valmistamiin steroidi-injektioi-

hin ja noin 16 % silmänsisäisiin bevasitsumabi-valmisteisiin. Erityistä huomiota on saa-

nut vuonna 2012 sattunut tapaus, jossa useita satoja potilaita (n=753) sai muun muassa 

sieniperäisen aivokalvontulehduksen saatuaan epiduraalisesti annettuja apteekin valmis-

tamia kontaminoituneita metyyliprednisoloniasetaatti-injektioita (Woodcock ja Dohm 

2017). Potilaista ainakin 64 kuoli. Tapauksen seurauksena Yhdysvaltain lääkeviranomai-

nen (FDA) tehosti apteekkien sekä sopimusvalmistajien lääkevalmistuksen valvontaa po-

tilasturvallisuuden lisäämiseksi (Cantrell 2016). 

 

Watson tutkimusryhmineen (2020) julkaisivat systemaattisen katsauksen Yhdysvalloissa 

viimeisen 30 vuoden aikana (1990–2020) tapahtuneista apteekkien lääkevalmistukseen 

liittyvistä virheistä. Tutkimuksessa tapausraporteista (n=2155) tunnistettiin yhteensä 63 

virhettä. Näistä 27 virhettä (43 %) liittyivät kontaminoituneisiin valmisteisiin. Valmistei-

den kontaminoitumisesta aiheutuneet virheet johtuivat joko mikrobi- tai sieniperäisestä 

kontaminoitumisesta, bakteerien endotoksiineista tai toisen lääkeaineen aiheuttamasta 

kontaminaatiosta. Noin 19 % (n=5) tapauksista liittyi steroidivalmisteisiin ja noin 30 % 

(n=8) oli silmänsisäisesti annettavia lääkevalmisteita. Kontaminoituneet valmisteet ai-

heuttivat haittoja yhteensä 1119 potilaalle ja niistä aiheutui 81 kuolemantapausta. Taulu-

kossa 4 on esitetty Watsonin ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa esiintyneitä konta-

minoituneisiin valmisteisiin liittyviä tapauksia rajoitetusti vuosien 2010–2020 väliltä. 
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Taulukko 4. Kontaminoituneita valmisteita vuosina 2010–2020 (mukaillen Watson ym. 2020) 

Vuosi Kontaminoitu-
nut valmiste 

Kontaminantti Kontaminoitumi-
sen syy 

Annostelu-
reitti 

Seuraus (potilaat) 

2011 TPN 
Serratia  
marcescens 

Valmistuksen  
monivaiheisuus 

Laskimoon 
Bakteremia (19,  
kuollut 9) 

2011 Bevasitsumabi 
Streptococcus  
mitis/ oralis 

Tuntematon 
Silmänsisäinen 
injektio 

Endoftalmiitti (12) 

2011-
2012 

BBG + triamsi-
loni 

Fusarium  
incarnatum--
equiseti, Bipolaris 
hawaiiensis 

Kontaminoitunut 
puhdastila 

Silmänsisäinen 
injektio 

Endoftalmiitti (47) 

2012 
Bevasitsumabi + 
triamsiloni 

Exserophilum  
speces, Bipolaris 
hawaiiensis 

Kontaminoituneen 
pullon käyttö pie-
nempiin annoksiin 
jakamisessa 

Silmänsisäinen 
injektio 

Endoftalmiitti (8) 

2012 
Metyylipred-
nisoloni 

Exserophilum 
rostratum,  
Aspergillius  
fumigatus + 
muita sieniä 

Kontaminoitunut 
puhdastila, ei-steriilit 
raaka-aineet,  
epäonnistunut  
autoklavointi 

Epiduraalinen, 
paraspinaalinen, 
nivelen sisäinen 

Meningiitti, paraspi-
naalinen infektio, hal-
vaus, niveltulehdus 
(753, kuollut 64)  

2012 Fentanyyli 
Burkholderia cepa-
cia 

Kontaminoitunut 
puhdastila 

Laskimoon Bakteremia(7) 

2012-
2013 

Metyylipred-
nisoloni 

Enterobacter 
cloacae, Klebseilla 
pneumoniae,  
Aspergillus spp. 

Laiminlyönnit  
aseptisessa  
työskentelyssä 

Lihakseen 
iho/pehmytkudo-
sinfektio (26) 

2013 Bevasitsumabi 
Granulicatella  
adiacens, 
Abiotrophia spp. 

Laiminlyönnit  
aseptisessa  
työskentelyssä 

Silmänsisäinen 
injektio 

Endoftalmiitti (5) 

2013 
Metyyliskopola-
miini 

Tuntematon 
Laiminlyönnit  
aseptisessa  
työskentelyssä 

Laskimoon 
Kuume, flunssan  
kaltaiset oireet (6) 

2013 
Kalsiumgluko-
naatti 

Rhodococcus equi 
Laiminlyönnit  
aseptisessa  
työskentelyssä 

Laskimoon Bakteremia (15) 

2016 Omepratsoli Baklofeeni 
Inhimillinen  
sekaannus 
raaka-aineessa 

Enteraalinen 

Alentunut tajunnan-
taso, metabolinen 
asidoosi, toistuvia  
kohtauksia (1) 

2016 Biotiini 4-aminopyridiini 
Puutteet olosuh-
teissa ja valvonnassa 

Oraalinen Tuntematon (2) 

2016 
Ihmisen korion-
gonadotropiini 

Mycobacterium 
chelonae 

Tuntematon Lihakseen 
Pehmytkudosinfektio 
(6) 

2017 
Triamsiloni + 
moksifloksasiini 

Tuntematon Tuntematon 
Lasiaisen sisäi-
nen injektio 

Näön menetys, 
makulan turvotus,  
verkkokalvon  
rappeuma (43) 

2019 Bevasitsumabi 
Granulicatella  
adiacens 

Tuntematon 
Lasiaisen sisäi-
nen injektio 

Endoftalmiitti (4) 

2019 Glutationi Endotoksiini Tuntematon Laskimoon 
Oksentelu,  
hengenahdistus (7) 

BBG = Brilliant Blue Green    
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Mahdollisia kontaminaation lähteitä sairaala-apteekin aseptisessa lääkevalmistuksessa 

ovat valmistushenkilökunnasta tai materiaaleista irtoavat partikkelit, epästeriilit lähtöma-

teriaalit, valmistusympäristö sekä pitkittyneet valmistusprosessit ennen sterilointia (USP 

Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008). Aseptisessa työskentelyssä työntekijästä johtu-

vat syyt aiheuttavat suurimman riskin mikrobiologiselle kontaminaatiolle (Suvikas-Pel-

tonen ym. 2017; Boom ym 2020). Työntekijästä johtuvia riskilähteitä ovat muun muassa 

työntekijän kädet sekä työskentelytapa. Kontaminaatioriskiä voidaan vähentää oikeanlai-

sella puhdastilapukeutumisella sekä työntekijöiden puhdastilatyöskentelyyn liittyvällä 

koulutuksella (Boom ym. 2020). Käsiin liittyvät riskit johtuvat huonosta käsihygieniasta, 

käsineiden rikkoutumisista, käsineiden liian pitkistä vaihtoväleistä, väärästä pukemista-

vasta tai käsineiden kontaminaatiosta työskentelyn aikana koskettaessa ei-steriileihin pin-

toihin. Boomin ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa suurimman riskin kontaminaa-

tiolle aiheuttivat työntekijän käsineet ja aseptisen työskentelyn aikana käytetyt ei-steriilit 

materiaalit. Ilman kautta tapahtuva kontaminaatioriski arvioitiin pieneksi. Tutkimus to-

teutettiin kymmenessä hollantilaisessa sairaala-apteekissa. Trisselin tutkimusryhmän 

(2007) mukaan steriilien lääkevalmisteiden kontaminoituminen johtuu yleisimmin käsien 

ja kosketuksen välityksellä tapahtuvasta kontaminoitumisesta. He tutkivat epästeriilien ja 

steriilien käsineiden sekä käsineiden desinfioimisen vaikutusta valmisteen mikrobiologi-

seen kontaminoitumiseen aseptisen työmenetelmän testissä. Steriilien käsineiden käyttö 

yhdessä toistuvan desinfioinnin kanssa vähensivät lopputuotteen kontaminoitumista mer-

kittävästi. 

 

Austinin ja kumppaneiden systemaattisen katsauksen mukaan yhteensä noin 4,2 % eri 

terveydenhuollon ympäristöissä aseptisesti valmistetuista parenteraalisesti annostelta-

vista lääkkeistä on mikrobiologisesti kontaminoitunut (Austin ym. 2015). Mikrobiologi-

sen kontaminaation välttämiseksi laskimonsisäiset lääkkeet tulisi aina valmistaa käyttäen 

oikeita aseptisia työskentelytapoja. Suvikas-Peltonen kumppaneineen (2017) tunnistivat 

systemaattisessa katsauksessaan erilaisia vääristä toimintatavoista johtuneita syitä paren-

teraalisten lääkevalmisteiden kontaminoitumiseen. Yleisimmät syyt valmisteiden konta-

minoitumiselle olivat puutteet aseptisessa työskentelyssä, ruiskujen, ampullien ja la-

genulien monikäyttö tai puutteet työympäristössä. Valmistajan koulutuksella ja koke-

muksella on merkitystä kontaminaatiomääriin (Austin ja Elia 2013). Aseptiset tekniikat 
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eivät pelkästään takaa steriiliä tuotetta, vaan kontaminoituminen voi tapahtua esimerkiksi 

ympäristön välityksessä tai lääkkeen annostelun aikana (Suvikas-Peltonen ym. 2017). 

Ympäristöstä johtuvia mikrobiologisen kontaminaation riskejä voidaan vähentää valmis-

tamalla riskialttiiden annostelureittien lääkkeet sairaala-apteekkien kontrolloidussa puh-

dastilaympäristöissä (Beaney 2010). Lisäksi puhdastilaympäristössä ja ammattitaitoisen 

henkilökunnan valmistaman lääkevalmisteen mikrobiologinen säilyvyysaika on pidempi 

kuin osastolla valmistetun (Stucki ym. 2009). 

 

7.2.5 Yhteensopivuus ja kestoaika 

 

Valmisteiden suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon kaikkien valmisteen ainesosien fysi-

kaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet (Nahata ym. 2008). Ainesosien tulee olla 

yhteensopivia, jotta valmis tuote on stabiili, tehokas, helposti annosteltava ja hyvin sie-

detty.  Lääkevalmisteen stabiilius tarkoittaa valmisteen kemiallista ja fysikaalista pysy-

vyyttä sekä tarvittaessa kykyä vastustaa mikrobien kasvua (USP Pharmacists´ Pharmaco-

peia <1150>). Lääkkeiden yhteensopimattomuudet luokitellaan kemiallisiin, fysikaalisiin 

ja terapeuttisiin yhteensopimattomuuksiin (Kontra ym. 2005). Yhteensopimattomuuksia 

voidaan tutkia aistivaraisin menetelmin tai erilaisten analyysimenetelmien avulla. Kemi-

allinen yhteensopimattomuus voi johtaa vaikuttavan aineen pitoisuuden pienenemiseen, 

toksisen tai kokonaan toisen yhdisteen muodostumiseen tai tuotteen muuttumiseen koko-

naan tehottomaksi. Fysikaalinen yhteensopimattomuus voi aiheuttaa valmisteessa sak-

kaantumista, värinmuutoksia tai kaasuuntumista. Yhteensopimattomuuksia voi ilmetä 

niin lääkeaineiden, apuaineiden, infuusionesteiden kuin pakkausmateriaalinkin välillä.  

 

Sairaala-apteekissa valmistettavat parenteraaliset ravitsemusliuokset (parenteral nutri-

tion, PN) sisältävät useita lämmölle ja hapelle herkkiä ainesosia (Kontra ym. 2005). Ami-

nohapot ja rasvaemulsioiden monityydyttymättömät rasvahapot hydrolysoituvat tai ha-

pettuvat herkästi. Vitamiineista esimerkiksi c-vitamiini reagoi herkästi hapen kanssa (All-

wood ja Kearney 1998). Ravitsemusliuosten happi on peräisin valmisteen ainesosista, 

valmistusprosessista, ravitsemuspussiin jäävästä ilmasta ja pussin seinämän läpäisevästä 

hapesta. Ravitsemusliuosten ainesosien välillä on myös yhteensopimattomuuksia (Kontra 

ym. 2005). Glukoosi ja aminohapot reagoivat herkästi keskenään niin kutsutussa 
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Mailardin reaktiossa muodostaen glykosyyliamiineja. Rasvaemulsion koostumus voi kär-

siä emulsion ollessa pitkään kosketuksissa aminohappojen, glukoosin ja elektrolyyttien 

kanssa. Tällöin voi seurauksena olla partikkelikoon kasvamista ja emulsion kermoittu-

mista. Vahvat glukoosiliuokset (30–50 %) vaikuttavat happamina epäedullisesti rasva-

emulsion säilyvyyteen. Tästä syystä glukoosin sekoittaminen aminohappoliuoksen 

kanssa ennen rasvaemulsioon yhdistämistä voi parantaa tuotteen stabiiliutta. Ravitsemus-

liuoksissa merkittävin saostumisen aiheuttaja on yleensä kalsiumfosfaatti, erityisesti suu-

rissa pitoisuuksissa (Allwood ja Kearney 1998).  

 

Lääkevalmisteen suunnitteluvaiheessa arvioidaan valmisteen säilyvyys eli kestoaika 

(Kontra ym. 2005). Lääkevalmisteen säilyvyysaika on valmistumisen ja valmisteelle 

määritellyn vanhenemispäivän välinen aika. Säilyvyys määritellään fysikaalisen ja kemi-

allisen säilyvyyden sekä mikrobiologisen kontaminaation riskin perusteella. Lääkeval-

misteen kemiallinen säilyvyys tarkoittaa vaikuttavan aineen pitoisuuden pysymistä 90–

110 % rajoissa ilmoitetusta pitoisuudesta annetun kelpoisuusajan aikana ilman, että myr-

kyllisiä hajoamistuotteita muodostuu. Fysikaalisella säilyvyydellä tarkoitetaan fysikaalis-

ten ominaisuuksien, kuten ulkonäön, tasa-aineisuuden ja liukenemisominaisuuksien py-

syvyyttä. Mikrobiologien säilyvyys puolestaan tarkoittaa lääkevalmisteen steriiliyttä tai 

kykyä vastustaa mikrobien kasvua. Valmisteen säilyvyyteen vaikuttavat sekä lääkeaineen 

että muiden ainesosien kestoajat ja ominaisuudet sekä säilytysolosuhteet, kuten lämpötila, 

happi, hiilidioksidi ja kosteus (Kontra ym. 2005; USP Pharmacists´ Pharmacopeia 

<1150>). Säilyvyyteen vaikuttavat lisäksi muun muassa lääkeaineen pitoisuus, pH, par-

tikkelikoko, ionivahvuus, polymorfia, kiteytyminen, höyrystyminen, adsorptio ja käytetyt 

säilytysaineet (Kontra ym. 2005).  

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vaatii selvityksen varastoon valmis-

tettaville, omille lääkevalmisteille tehdyistä säilyvyystutkimuksista tai muun perustelun 

kelpoisuusajan määrittämiselle (Fimean määräys 6/2011). Kestoajan pitää lähtökohtai-

sesti perustua tieteelliseen, luotettavaan ja tutkittuun näyttöön (Kontra ym. 2005). Val-

misteiden kestoaikaa voidaan arvioida omien tai muiden tekemien säilyvyystutkimusten 

avulla, kirjallisuuden tai julkaistujen artikkelien perusteella. Myös yleisiä kestoaikasuo-

situksia, esimerkiksi farmakopeoihin, on laadittu.  
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Palmgrén kumppaneineen (2015) tutkivat Satasairaalan sairaala-apteekissa valmistettu-

jen bevasitsumabi-injektioiden mikrobiologista säilyvyyttä. Tutkimuksessa käytettiin Eu-

roopan farmakopean (Ph.Eur.) menetelmälle vaihtoehtoista nopeampaa menetelmää, jolla 

saatiin määritettyä tutkittujen injektioiden mikrobiologinen säilyvyys. Menetelmän toi-

mivuus osoitettiin erillisillä mikrobikantojen kasvatustesteillä. Testimikrobeina käytettiin 

Euroopan farmakopean kappaleen 2.6.1. mukaisia bakteeri- ja sienikantoja, jotka tunnis-

tettiin massaspektrometrillä tai mikroskopoimalla. Tutkimuksessa sairaala-apteekin val-

mistamia bevasitsumabi-injektioita lisättiin kaupallisiin BacT/ALERT® -mikrobiviljely-

pulloihin. Viljelypulloja inkuboitiin BacT/ALERT® -mittauslaitteessa +35˚C:ssa 10 vuo-

rokauden ajan. Mikrobiviljelyjen tulosten perusteella voitiin osoittaa, että bevasitsumabi-

injektiot säilyivät steriileinä kaksi vuorokautta, joten valmisteelle voitiin tutkitusti antaa 

kahden vuorokauden mikrobiologinen kestoaika kylmäsäilytyksessä. 

 

7.2.6 Inhimilliset erehdykset 

 
Ravitsemusliuosten valmistaminen sairaala-apteekissa on korkean riskin valmistustoi-

mintaa, joka sisältää useita mahdollisuuksia sekaannuksille ja henkeä uhkaaville virheille 

(Hermanspann ym. 2017). Virhe voi tapahtua missä tahansa prosessin vaiheessa eli ravit-

semusliuoksia määrättäessä, tilattaessa, valmistettaessa tai annosteltaessa (Sacks ym. 

2009; Hermanspann ym. 2017). Sacks kumppaneineen (2009) tutkivat lasten ja aikuisten 

ravitsemusliuoksiin liittyvää prosessia havainnointitutkimuksessaan Yhdysvaltain Wis-

consin osavaltiossa sijaitsevassa sairaalassa. Tutkimuksessa erilaisten lääkitysvirheiden 

esiintymisprosentiksi saatiin 1,6 % (74 virhettä, 4730 määräystä). Useimmat näistä vir-

heistä (39 %) esiintyivät tilattaessa valmistetta sairaala-apteekista. Virheitä tapahtui esi-

merkiksi käsin kirjoitetun määräyksen siirtämisessä apteekin sähköiseen järjestelmään. 

Valmistusvaiheen virheet liittyivät muun muassa virheelliseen etiketöintiin tai virheelli-

siin ainesosiin ja niitä havaittiin 24 % tutkimuksessa esiintyneistä virheistä.  

 

Batemanin ja Donyain (2010) tutkimuksessa lasten ravitsemusliuoksiin liittyvistä vir-

heistä 68,3 % johtui työntekijän inhimillisestä virheestä. Ravitsemusliuosten valmistami-

nen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita laskutoimituksia ja yksikkömuunnok-

sia, koostumusten tarkistamista, monimutkaisen valmistusvaiheen sekä vaatii erityistä 

huolellisuutta valmisteen etiketöinnissä, pakkaamisessa ja toimittamisessa osastolle 
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(Mourkogianni ym. 2020). Valmistusprosessin jokainen vaihe lisää omalta osaltaan vir-

heen mahdollisuutta (Kuva 11). 

 

 
Kuva 11. Esimerkkejä erilaisista inhimillisten erehdysten aiheuttamista virheistä ravitsemusliuos-

ten valmistusprosessissa (mukaillen Mourkogianni ym. 2020). 

 

Laskuvirheiden on todettu olevan yksi suurimmista virhelähteistä lääkevalmistuksessa ja 

niiden on todettu aiheuttaneen useita potilashaittatapauksia (Jackson ja Lowey 2010). 

Mourkogianni tutkimusryhmineen (2020) osoittivat tutkimuksessaan koostumusten ma-

nuaalisen laskemisen olevan suurin virheriski lasten ravitsemusliuosten valmistusproses-

sissa kreikkalaisessa sairaala-apteekissa. Mitä monimutkaisempi laskutoimitus vaaditaan, 

sitä suurempi on virheen mahdollisuus (Jackson ja Lowey 2010). Tästä syystä valmistet-

tavien lääkkeiden formulaatiot olisi syytä pitää mahdollisimman yksinkertaisina. Kaikki 

laskut tulisi kaksoistarkistaa toisen henkilön toimesta ja tapahtuma tulisi dokumentoida 

eräpöytäkirjoihin. Yleisimpiä laskuvirheisiin liittyviä virheitä tapahtuu desimaalipilkun 

käytössä tai muutettaessa yksiköitä toisikseen, esimerkiksi muutettaessa milligrammoja 

mikrogrammoiksi tai millimooleja millilitroiksi. Vuonna 2006 vastasyntynyt keskonen 

kuoli saadessaan kuolettavan annoksen sinkkikonsentraattia sairaala-apteekin valmista-

massa TPN-ravitsemusliuoksessa (Institute of Safe Medication Practices 2007). 1000-

kertainen yliannos tapahtui laskuvirheen seurauksena yksikkömuunnoksen yhteydessä. 

Inhimillisen erehdyksen seurauksena farmaseutti muutti annostilauksen mikrogrammat 
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milligrammoiksi. Virhe huomattiin liian myöhään ja pientä potilasta ei kyetty enää pelas-

tamaan. 

 
Laskuvirheiden lisäksi inhimillisiä erehdyksiä lääkevalmistuksessa tapahtuu esimerkiksi 

valmiiden tuotteiden etiketöinnissä. Lääkevalmisteissa käytettävien nimilippujen oikeel-

lisuus on aina varmistettava ennen valmisteen käyttöön hyväksymistä (Fimean määräys 

6/2011). Oikeellisuus varmistetaan vertaamalla valmistetun tuotteen nimilippua valmis-

tuseräpöytäkirjassa olevaan hyväksyttyyn nimilipun perusmalliin. Vuonna 2014 Yhdys-

valloissa raportoitiin etiketöintivirheestä sairaala-apteekin valmistaessa samanaikaisesti 

sekä lihasrelaksantti- että lidokaiini-injektioita (Institute of Safe Medication Practices 

2014). Valmistuksen etiketöinnin yhteydessä lidokaiini- ja lihasrelaksanttiruiskujen ni-

miliput sekoittuivat inhimillisen erehdyksen seurauksena. Molemmat lääkevalmiste-erät 

sisälsivät saman määrän ruiskuja ja ruiskut sisälsivät saman tilavuuden kirkasta lää-

keaineliuosta. Valmiiden injektioiden samankaltaisuudesta johtuen virheen havaitsemi-

nen ruiskujen visuaalisessa tarkastelussa oli vaikeaa ennen erien vapauttamista. Lopulta 

virhe huomattiin vasta leikkausosastolla lihasrelaksantin potilaille aiheuttamien lamaan-

nuttavien oireiden avulla. Esimerkkitapauksen kaltaisia etiketöintivirheitä voidaan estää 

muun muassa etiketöimällä valmiste-erä välittömästi valmistuksen jälkeen erillään 

muista tuote-eristä, tulostamalla ainoastaan tarvittava määrä nimilippuja kutakin erää var-

ten ja vertaamalla valmisteen nimilippuja mallinimilippuihin. 

 

7.2.7 Kliininen käyttö, potilasryhmät ja antoreitti 

 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on luokitellut sairaalat lääkitysturvallisuuden näkökul-

masta suuren riskin toimintaympäristöksi (World Health Organization 2017). Noin 6% 

sairaalahoidossa olevista potilaista kokee lääkehaittatapahtuman (Krähenbühl-Melcher 

ym. 2007). Yli 25 % näistä lääkehaittatapahtumista olisi estettävissä (Bates ym 1995; 

Aspden ym. 2007). Lääkkeitä annostellaan sairaalassa paljon laskimonsisäisesti nopean 

vaikutuksen ja suuren biologisen hyötyosuuden vuoksi (Schepel ja Kuitunen 2020).  Las-

kimonsisäiseen annosteluun liittyy kuitenkin suuria riskejä, sillä esimerkiksi lääkkeen 

vaikutuksen kumoaminen on vaikeaa (Suvikas-Peltonen 2017). Lääkkeet ovat lisäksi 

usein suuren riskin lääkkeitä, joten myös lääkityspoikkeamat ovat luonteeltaan vakavam-

pia (Institute for Safe Medication Practices 2018). Intratekaalinen ja epiduraalinen 
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lääkkeenanto ovat riskialttiita antotapoja muun muassa vaativan antotekniikan vuoksi. 

Näiden lääkkeenantoreittien lääkkeet eivät saa sisältää säilytysainetta, mutta niiden on 

silti oltava mikrobiologisesti puhtaita (Schepel ja Kuitunen 2020). Mikrobiologisen kon-

taminaation välttämiseksi riskialttiiden antoreittien valmisteet tulisi valmistaa tai saattaa 

käyttökuntoon sairaala-apteekissa tai vähintäänkin LIV- tai suojakaapissa steriiliyden 

varmistamiseksi (Suvikas-Peltonen 2017). Perusteellisten valmistuksen aikaisten laadun-

varmistuskontrollien sekä lopputuotteen laadunvalvonnan määrän tulisi lisääntyä sen mu-

kaan mitä riskialttiimpi on lääkevalmisteen annostelureitti (USP Pharmacists´Pharmaco-

peia <797> 2008). Valmisteen epästeriiliys, mahdolliset bakteerien endotoksiinit, virheet 

valmisteen pitoisuudessa tai väärät lähtöaineet aiheuttavat suuremman vaaran potilaalle, 

jos lääkkeen annostelu tapahtuu esimerkiksi suonensisäisesti tai suoraan keskushermos-

toon. 

 

Apteekin valmistamien lääkevalmisteiden riskejä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon lää-

keaineen ominaisuudet sekä potilasryhmä, jolle lääkeainetta annetaan (Jackson ja Lowey 

2010). Virheannostelu käytettäessä kapean terapeuttisen leveyden valmisteita voi johtaa 

jopa potilaan kuolemaan tai aliannosteltaessa lääkehoidon tehottomuuteen. Toiset potilaat 

voivat olla riskialttiimpia saada vakavampia haittoja kuin toiset. Riskialttiita potilasryh-

miä ovat esimerkiksi lapset, raskaana olevat, vanhukset, monisairaat ja monilääkityt (Nä-

veri 2019). Lisäksi heikentynyt munuaisten tai maksan toiminta tai perinnöllinen vaihtelu 

lääkeainemetaboliassa voivat suurentaa lääkehoitoon liittyviä riskejä. Sairaala-apteekin 

valmistamat lääkevalmisteet tulisi tunnistaa suuren riskin lääkehoidoksi ja riskien arvi-

oinnin lisäksi tulisi aina harkita myös muita mahdollisia hoitovaihtoehtoja.  

 

7.2.8 Valmistajaan kohdistuvat riskit 

 

Riskien arvioinnissa on otettava huomioon valmistajaan kohdistuvat terveys- ja turvalli-

suusriskit (Jackson ja Lowey 2010). Lääkevalmistuksessa voidaan ajoittain joutua käsit-

telemään muun muassa allergisoivia, karsinogeenisiä, teratogeenisiä tai mutageenisiä ai-

neita. Potilaille annosteltaessa vaarallisista lääkevalmisteista saatava hyöty potilaan hoi-

toon on mahdollisia haittoja suurempi (USP Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008). 

Vaarallisille lääkevalmisteille altistuneet työntekijät eivät puolestaan saa valmisteista 
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terapeuttista hyötyä, mutta altistuminen voi johtaa terveydellisiin haittoihin. Altistuminen 

voi johtaa allergisiin ihottumiin, erilaisiin lisääntymiskykyyn liittyviin haittoihin tai jopa 

syöpään sairastumiseen. Esimerkiksi syöpälääkkeitä käsittelevien apteekin työntekijöi-

den virtsasta on löydetty selviä lääkeainepitoisuuksia ifosfamidia ja syklofosfamidia 

(Wick ym. 2003). Tästä syystä vaarallisia aineita tulee käsitellä lääkevalmistuksessa va-

roen ja aineiden haitallisuus on huomioitava jo valmistusprosesseja suunniteltaessa (USP 

Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008). Työntekijöiden suojaukseen ja aineiden asian-

mukaiseen säilytykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

 

8 LAATU LÄÄKKEENVALMISTUKSESSA 

 
8.1 Laadunhallinta (Quality management) 

 
Laadun puute aseptisessa työskentelyssä ja mikrobikontaminaatio steriiliksi oletetussa 

lääkevalmisteessa voi aiheuttaa potilaalle vakavan haitan tai jopa kuoleman (Civen ym. 

2006; Sunenshine ym. 2007; Maragakis ym. 2009; Smith ym. 2013; Moehring ym. 2014). 

Laatua voi kuitenkin olla hankala todentaa lopputuotteesta tarpeeksi laaja-alaisesti. Ste-

riilien tuotteiden laadunvalvonnassa ei voida normaalisti käyttää näytteiden analysointia 

vaan tuotteen steriiliys ja valmistusprosessin toiminta pitää varmistaa validoidulla val-

mistusprosessilla (Kontra ym. 2005). Lääkevalmisteen laatu rakennetaan tuotteeseen sen 

valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa. Sairaala-apteekin lääkevalmistuksen lähtökoh-

tana tulisi olla, että apteekissa valmistettu lääke on yhtä laadukas kuin teollisesti valmis-

tettu lääke (Apteekkariliitto 2010). Lääkkeiden valmistuksessa ja valvonnassa tarvitaan 

laadunhallintaa (Kontra ym. 2005). Laadunhallinta käsittää lääkevalmisteen laadunvar-

mistuksen, hyvien tuotantotapojen noudattamisen sekä laadunvalvonnan. Laadukas tuote 

syntyy huolehtimalla tilojen, laitteiden ja valmistusvälineiden kunnosta, valmistajan am-

mattitaidosta, asianmukaisista työtavoista sekä dokumentaatiosta (Apteekkariliitto 2010). 

Lääkevalmisteiden laatu perustuu kattavaan riskienhallintaan, jonka tavoitteena on tun-

nistaa, arvioida ja hallita ne riskitekijät, jotka vaikuttavat lääkevalmisteen laatuun (ICH 

Q9 2005). 
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8.2 Laadunvarmistus ennen valmistusta (Quality assurance) 

 
Laadunvarmistus (quality assurance, QA) kattaa kaikki toimenpiteet, joiden tavoitteena 

on varmistaa tuotteen tai materiaalin laatu (Kontra ym. 2005). Se on sarja toimenpiteitä, 

joiden tavoitteena on varmistaa tuotteen laatu koko lääkevalmistusprosessin ajan. Laa-

dunvarmistukseen sisältyvät muun muassa laadukkaat raaka-aineet ja pakkausmateriaalit, 

asianmukaiset tilat ja laitteet, valmisteiden suunnittelu- ja valmistusprosessi, henkilökun-

nan osaaminen ja koulutus, dokumentaatio, validointi sekä riskinarviointiin perustuvat 

laadunvarmistustoimenpiteet (Fimean määräys 6/2011; European Commission 2012; 

PIC/S 2014). 

 

8.3 Lääkkeiden hyvät tuotantotavat (Good manufacturing practice) 

 
Suomen lääkelain (395/1987) 14 § mukaan sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten on nou-

datettava hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practice, GMP) lääkkeenvalmistuk-

sessa. Alkujaan hyvien tuotantotapojen periaatteet ja ohjeistus laadittiin teolliseen lääk-

keenvalmistukseen ja vasta myöhemmin GMP-ohjeiston noudattamista on alettu vaatia 

apteekkien lääkevalmistuksessa (Kontra ym. 2005). Lääkkeiden hyvät tuotantotavat eli 

GMP-ohjeistus on osa laadunvarmistusta. Ohjeistus kattaa sekä lääkevalmistuksen että 

laadunvalvonnan vaatimukset hyvälle tuotantotavalle (European Commission 2012). Oh-

jeistuksen avulla varmistetaan, että lääkevalmiste tuotetaan erästä toiseen yhdenmukai-

sesti täyttäen sille asetetut laatuvaatimukset (European Commission 2008). Näin pyritään 

varmistamaan, että lääkevalmisteet vastaavat käyttötarkoitustaan ja ovat käyttäjilleen tur-

vallisia, laadukkaita ja tehokkaita.  

 

Lääkevalmistuksessa dokumentaation avulla estetään pelkkään suulliseen tiedonkulkuun 

liittyvää erehtymisen riskiä ja osoitetaan, että suoritetut toimenpiteet on tehty hyväksyt-

tyjen menettelytapojen mukaisesti (Fimean määräys 6/2011). Dokumentaatio on tärkeä 

osa GMP:tä ja valmisteen laatua (European Commission 2008). Erilaisia lääkevalmistuk-

sessa käytettäviä dokumentteja ovat esimerkiksi toimintaohjeet, valmistusohjeet, valmis-

tuseräpöytäkirjat sekä laadunvalvontadokumentit (Apteekkariliitto 2010). Lääkevalmis-

tuksen on aina tapahduttava kirjallisen ohjeen mukaan. Koko valmistusprosessi pitää olla 

jäljitettävissä ja se pitää pystyä todentamaan myös valmistuksen jälkeen. 
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8.4 Laadunvalvonta valmistuksen jälkeen (Quality control) 

 
Laadunvalvonta (quality control, QC) on osa lääkkeiden hyviä tuotantotapoja eli GMP:tä 

(Kontra ym. 2005). Laadunvalvonta varmistaa, esimerkiksi näytteenotolla, materiaali- ja 

valmistuserän täyttävän sille asetetut vaatimukset (Apteekkariliitto 2010). Laadunvalvon-

nassa käytettävien menetelmien ja valmisteelle asetettujen laatuvaatimusten tulee perus-

tua voimassa olevaan farmakopeaan (Committee of Ministers of the Council of Europe 

2016). Lääkevalmiste hyväksytään käyttöön voimassa olevien laadunvalvonta- ja toimin-

taohjeiden mukaan (Fimean määräys 6/2011). Lääkevalmisteen hyväksyjän tulisi aina 

mahdollisuuksien mukaan olla eri henkilö kuin lääkkeen valmistaja. Käyttöön vapautta-

minen edellyttää laadunvalvontadokumentaation kriteerien täyttämistä ja tulosten kirjaa-

mista. Laadunvalvontaan kuuluu muun muassa tilojen, laitteiden, työntekijän ja työtapo-

jen sekä puhdastilasiivouksen ja siivousaineiden säännöllinen kontrollointi (Kontra ym. 

2005). 

 

8.5 Validointi 

 
Laadunvarmistus ja validointi ovat tärkeä osa sairaala-apteekkien lääkevalmistusproses-

sia (Kontra ym. 2005). Validointi on suunnitelmallista ja dokumentoitavaa laadunvarmis-

tusta, jonka tarkoituksena on osoittaa tilan ja sen järjestelmien kyky tuottaa laatuvaati-

mukset täyttävää lopputuotetta (European Commission 2014). Se on suunniteltu, testattu, 

dokumentoitu ja hyväksytty osoitus siitä, että prosessi, menetelmä, tila ja järjestelmä toi-

mivat tasaisesti ja toistettavasti. Validoinnin tarkoitus on osaltaan varmistaa potilastur-

vallisuuden toteutuminen (Kontra ym. 2005). Pelkästään laadunvalvonta ei siis yksistään 

riitä vaan lääkevalmistuksen toimivuus pitää osoittaa validoimalla toiminnan kannalta 

kriittiset prosessit, tilat ja laitteet. Validoinnissa prosessit pilkotaan osaprosesseiksi ja va-

lidointi toistetaan yleensä kolmena rinnakkaistestinä. Validointi toteutetaan ennalta teh-

dyn suunnitelman mukaan käyttäen hankalinta mahdollista (”worst case”) tilannetta tai 

olosuhdetta. Validoinnista laaditaan raportti, jonka hyväksyntä tehdään kirjallisesti (Eu-

ropean Commission 2014). Esimerkkejä validoinnista ovat steriilien lääkkeiden valmis-

tukseen osallistuvan henkilöstön aseptisen työmenetelmän ja pukeutumisen validointi 

sekä höyry- ja kuumailmasterilointiprosessien validoinnit (Kontra ym. 2005). 
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8.6 Auditoinnit 

 
Sairaala-apteekin toimintaa ja laatujärjestelmän toimivuutta tulisi arvioida suunnitelmal-

lisesti ja säännöllisesti sisäisten tarkastusten eli auditointien avulla (Fimean määräys 

6/2012). Sisäisen auditoinnin tarkoituksena on todentaa vaatimusten noudattaminen, sel-

vittää erilaiset poikkeamat ja pohtia toiminnan kehityskohtia (Apteekkariliitto 2010). Tar-

kastuksen kohteeksi voidaan valita joko yksittäinen prosessi tai jokin toiminnan laajempi 

kokonaisuus (Kontra ym. 2005). Sisäisistä tarkastuksista tehdään raportti ja havaituille 

puutteille sovitaan korjaustoimenpiteet sekä aikataulu (Fimean määräys 6/2012). Korjaa-

vien toimenpiteiden toteutusta seurataan ja se dokumentoidaan. Lääkevalmistuksen sisäi-

siä tarkastuskohteita voivat olla esimerkiksi laitteet (laiteluettelo, kalibroinnit, huollot ja 

ohjeistus), pakkausmateriaalien ja valmisteiden hyväksymismenettelyt, toimintaohjeet ja 

niiden noudattaminen tai perehdytyksen toteutuminen ja sen asianmukainen dokumen-

taatio (Kontra ym. 2005). 

 

8.7 Tuotevirheet 

 

Lääkkeiden valmistuksessa voi laadunvarmistustoimenpiteistä huolimatta tapahtua vir-

heitä ja vahinkoja, joiden seurauksena sairaala-apteekista voidaan toimittaa valmiste-eriä, 

jotka eivät täytäkään laatuvaatimuksia. Sairaala-apteekki vastaa valmistamiensa lääke-

valmisteiden laadusta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2020d). Myyntiluval-

listen valmisteiden tavoin sairaala-apteekkien tuotevirheet voidaan luokitella niiden va-

kavuuden perusteella (Fimean määräys 2/2019). Luokan 1 tuotevirhe aiheuttaa käyttäjäl-

leen vakavaa terveydellistä haittaa tai on jopa hengenvaarallinen. Esimerkkeinä luokan 1 

virheistä ovat steriilin valmisteen mikrobiologinen kontaminaatio tai pakkauksen sisällön 

poikkeaminen pakkauksen merkinnöistä. Luokan 2 tuotevirhe voi olla käyttäjälle mah-

dollisesti haitallinen tai vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen. Valmiste ei silloin esimer-

kiksi täytä laatuvaatimuksia pitoisuuden tai stabiiliuden osalta. Luokan 3 tuotevirheestä 

ei todennäköisesti ole merkittävää haittaa käyttäjälle. Näitä virheitä ovat esimerkiksi vi-

allinen pakkaus tai silmin havaittava vaaraton epäpuhtaus. Luokan muu virheitä ovat esi-

merkiksi merkityksetön painovirhe tai poikkeama pakkauksen ulkonäössä. Nämä virheet 

eivät aiheuta haittaa käyttäjälle tai riskiä lääkehoidon toteutumiselle.  
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on sairaala-apteekeista ilmoitettu 

vuosien 2010–2020 välisenä aikana yhteensä 11 tuotevirheilmoitusta (Lääkealan turval-

lisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2020). Tuote-

virheiden jakauma eri luokkiin ja tuotevirheiden syyt on esitetty taulukossa 5. Eniten il-

moituksia on tullut luokan 2 (n=4) sekä luokan muu (n=4) tuotevirheistä. Ilmoitusten 

syynä on yleisemmin ollut jokin poikkeama valmisteen laadussa, esimerkiksi mikrobio-

loginen kontaminaatio tai väärä pitoisuus sekä tuotteen merkitsemisessä eli etiketöinnissä 

tapahtuneet virheet. Vakavista luokan 1 tuotevirheistä ei kyseisenä aikavälinä tullut yh-

tään ilmoitusta. Taulukossa esitettyjen tuotevirheilmoitusten lisäksi kyseisellä aikavälillä 

on tehty yksi ilmoitus apteekin valmisteen potilaalle aiheuttamasta haittavaikutuksesta, 

jonka syytä ei kuitenkaan pystytty selvittämään.  

 

Taulukko 5. Fimealle sairaala-apteekeista ilmoitetut tuotevirheet vuosina 2010–2020 (Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Särkkä E, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2020). 

 

 

Tuotevirheen sattuessa virheellinen valmiste-erä tulee poistaa käytöstä mahdollisimman 

nopeasti (Kontra ym. 2005). Tuotevirhe-epäilyt on tutkittava ja dokumentoitava huolella. 

Virheelliset valmisteet tulee säilyttää erillään muista valmisteista ja usein tutkitaan myös 

saman tuotteen muut valmistuserät. Tuotevirheiden käsittelyyn tulee olla sairaala-aptee-

kissa kirjalliset toimintaohjeet. Tuotevirhetapausten käsittelystä säädetään lääkelaissa 

sekä Fimean määräyksessä ja ohjeessa 2/2019 Tuotevirheiden ja lääkeväärennösten il-

moittaminen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2020d). 
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II TUTKIMUSOSA 

 
 

9 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tehdä valmistekohtainen riskien arviointi Turun yli-

opistollisen keskussairaalan (Tyks) sairaala-apteekin valmistusvalikoimaan kuuluvista 

valmisteista. Riskien arviointi tehtiin tähän tarkoitukseen kehitetyn riskimatriisin avulla 

omavalmistuslaboratorion aseptisesti valmistettavista ja loppusteriloitavista valmisteista. 

Riskipisteytetyt valmisteet luokiteltiin matalan, kohtalaisen ja korkean riskin valmistei-

siin. Tutkimuksen avulla saatujen tulosten perusteella tavoitteena on jatkossa kohdentaa 

laadunvarmistusta entistä tehokkaammin ja sen seurauksena pyrkiä vähentämään riskejä 

lääkevalmistuksessa. 

 
 

10 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 
10.1 Tutkimuksen aineisto 

 
Pro gradu -tutkielman aineistona olivat Tyks sairaala-apteekissa aseptisesti valmistettavat 

ja loppusteriloitavat valmisteet. Riskiluokiteltavat valmisteet saatiin listattua lääkehuol-

lon tietojärjestelmä WebMarelan LAB907-ohjelmassa muodostetun raportin avulla. Ai-

neistona käytettiin aikavälillä 1.1.2020–31.12.2020 Tyks sairaala-apteekissa valmistet-

tuja valmisteita. Tutkimuksessa arvioidut valmisteet olivat lääkevalmisteita, allergiadiag-

nostiikkaan käytettäviä ihotestausvalmisteita, teknisiä loppusteriloitavia valmisteita sekä 

lääkevalmistuksen raaka-aineita. Tietojärjestelmästä saadussa aineistossa oli yhteensä 

234 valmistetta. Poissuljettujen valmisteiden jälkeen varsinaiseen riskiluokiteltavaan tut-

kimusaineistoon jäi yhteensä 118 valmistetta. Kuvassa 12 on esitetty tutkimusaineiston 

muodostuminen. Ei-aseptisesti valmistettavat galeenisen valmistuksen tuotteet rajattiin 

tutkimuksesta pois, jotta tutkimus ei muodostuisi liian laajaksi. Lisäksi tutkimuksessa ha-

luttiin keskittyä erityisesti steriileihin ja aseptisesti valmistettaviin valmisteisiin niiden 

sisältämien riskien ja valmistuksen vaativuuden vuoksi. Tutkimusaineistosta poissuljet-

tiin kliinisiin lääketutkimuksiin sairaala-apteekissa valmistettavat valmisteet, jotka voivat 
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olla joko varsinaisia tutkimusvalmisteita tai lume- eli plasebovalmisteita. Aineistosta 

poistettiin myös erilaiset tarvikkeet, lääkevalmistuksen kontrollit sekä poistuneet valmis-

teet.  

 

 

Kuva 12. Aineiston muodostuminen 

 

 

Lääkehuollon tietojärjestelmä WebMarelan LAB907-ohjelmassa muodostetusta rapor-

tista poimittiin riskiluokiteltavien valmisteiden perustiedot: tuotenimi, lääkemuoto, tieto 

käyttökuntoon saattamisesta, varastoon valmistamisesta tai ex tempore -valmistuksesta 

sekä valmistusmäärät valmistuserinä ja jakeluyksikköinä. Kuvassa 13 on esitettynä tutki-

muksessa arvioitujen valmisteiden jakautuminen ex tempore -valmistuksen, varastoon 

valmistamisen ja käyttökuntoon saattamisen kesken. Valmisteista suurin osa 79 % (n=93) 

oli ex tempore -valmisteita. Varastoon valmistettavien osuus oli 15 % (n=18). Käyttökun-

toon saatettuja valmisteita aineistosta oli vähiten eli 6 % (n=7). 

 



61 
 

 
Kuva 13. Tutkimuksessa arvioitujen valmisteiden jakautuminen 

 

 

Ihotestivalmisteet muodostivat suurimman ryhmän (n= 28, 24 %) arvioiduista valmis-

teista (taulukko 6). Kipukasetteja ja -pumppuja oli yhteensä 22 kappaletta (19 %) ja eri-

laisten liuosten osuus oli 13 % (n=15). Oraalivalmisteita oli tutkimusaineistossa vähiten, 

vain yksi valmiste (1 %). 

 

Taulukko 6. Valmisteiden määrät ja osuudet aineistosta valmistetyypeittäin. 

Valmistetyyppi Lukumäärä (n) Prosenttiosuus 

Ihotestivalmisteet 28 24 % 

Kipukasetit/pumput 22 19 % 

Liuokset 15 13 % 

Injektiot 12 10 % 

Infuusiot 11 9 % 

Silmätipat 8 7 % 

TPN-valmisteet 7 6 % 

Silmäinjektiot 7 6 % 

Voiteet 3 3 % 

Kipuruiskut 2 2 % 

Inhalaationesteet 2 2 % 

Oraaliliuokset 1 1 % 
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Kuvassa 14 on esitettynä tutkimuksessa arvioitujen valmisteiden valmistusmäärät valmis-

tuserinä ja jakeluyksikköinä aineiston keräysvuonna 2020. Jakeluyksikköinä mitattuna 

Tyks sairaala-apteekissa valmistettiin eniten erilaisia silmäinjektioita (19 237 ruiskua/la-

genulaa, 1 079 valmistuserää). Valmistuserinä ilmoitettuna eniten valmistettiin TPN-ra-

vitsemusliuoksia (1 663 erää, 4 415 ruiskua/pussia). Erilaisia infuusioita valmistettiin 528 

erää ja lähes 14 000 jakeluyksikköä. Vähiten valmistettiin inhalaationesteitä (5 erää, 15 

pulloa). 

 

   

Kuva 14. Valmisteiden valmistusmäärät erinä ja jakeluyksikköinä ilmoitettuna. 

 

 

10.2 Menetelmä ja aineiston analysointi 

 
Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallita ne riskitekijät, jotka vaikut-

tavat lääkevalmisteen laatuun (ICH Q9 2005). Riskien arvioinnin tulisi perustua tieteelli-

seen tietoon ja tähdätä aina potilasturvallisuuden parantamiseen. Riskienhallintaprosessi 

toimenpiteineen tulisi suhteuttaa kulloisenkin riskin suuruuteen. Toimenpiteiden toteu-

tusta tulisi myös seurata ja arvioida riskit uudelleen tilanteiden muuttuessa. Kuvassa 15 

on esitettynä riskienhallintaprosessin vuokaavio. 
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Kuva 15. Riskienhallintaprosessin vuokaavio (mukaillen ICH Q9 2005). 

 

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa määritellään, että jokaiselle sairaala-apteekissa 

valmistettavalle lääkevalmisteelle tulisi tehdä riskin arviointi, jonka tulosten perusteella 

tuotteelle valitaan laadunvarmistusjärjestelmä (Committee of Ministers of the Council of 

Europe 2016). Päätöslauselmassa ehdotetussa riskien arvioinnissa on otettava huomioon 

farmaseuttisen valmisteen lääkemuoto ja antoreitti, valmistusmäärä, farmakologinen 

teho, terapeuttisen ikkunan leveys, valmistusprosessi sekä lääkkeen jakelu. Valmisteet 

tulisi päätöslauselman mukaan luokitella vähintään korkean riskin ja matalan riskin val-

misteisiin. Korkean riskin valmisteiden yhteydessä olisi suositeltavaa noudattaa laadun-

varmistuksen osalta GMP-ohjeistusta ja matalan riskin valmisteiden yhteydessä PIC/S-

ohjeistusta. GMP-oppaan ohjeet on laadittu laajamittaiseen teollisesti valmistettujen lääk-

keiden tuotantoon (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2021). PIC/S-opas puo-

lestaan sisältää EU:n GMP-opasta yksityiskohtaisempia esimerkkejä lääkkeiden hyvien 

valmistustapojen toteutuksesta nimenomaan sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa. 

Tarve tämän pro gradu -tutkimuksen riskiluokittelulle perustuu kyseiseen Euroopan neu-

voston päätöslauselmaan. 
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Valmisteiden riskiluokittelussa tässä tutkimuksessa käytettiin riskimatriisia, jossa on tun-

nistettu ja arvioitu erilaisia valmisteisiin liittyviä laatu- ja turvallisuusriskejä. Riskien ar-

vioinnin alkuperäisenä mallina käytettiin vuonna 2013 Salla Kalsin Itä-Suomen yliopis-

ton farmasian laitokselle tekemän pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa esiteltyä ris-

kitason arviointimallia (Kalsi 2013). Malli on esitetty taulukossa 7.  

 

Taulukko 7. Alkuperäinen riskitason arviointimalli (Kalsi 2013). 

 

 

Kyseinen riskitason arviointimalli on koottu Euroopan neuvoston päätöslauselmassa eh-

dotetun mallin, USP farmakopean steriilejä lääkevalmisteita koskevan kappaleen (USP 

Pharmacists´Pharmacopeia <797> 2008) sekä kirjallisuuden avulla (Kalsi 2013). Alku-

peräistä arviointimallia on kehitetty edelleen ja se on ollut käytössä Kuopion yliopistolli-

sen sairaalan (KYS) sairaala-apteekissa (Helin-Tanninen M, henkilökohtainen tiedonanto 

3.4.2020 ja 2.11.2020). Myös Satasairaalan sairaala-apteekissa Porissa on ollut käytössä 

Salla Kalsin pro gradu -tutkielman pohjalta muokattu riskitason arviointimalli (Suvikas-
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Peltonen E, henkilökohtainen tiedonanto 11.11.2020). Tässä tutkimuksessa käytetyn ris-

kimatriisin muodostuminen esitetään kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Tutkimuksessa käytetyn riskimatriisin muodostuminen. 

 

Riskimatriisin pohjana käytettiin KYS sairaala-apteekin nykyistä käytössä olevaa mallia 

(Helin-Tanninen M, henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2020 ja 2.11.2020). Lisäksi käytet-

tyyn riskimatriisiin lisättiin kohtia Satasairaalan sairaala-apteekin mallista valmistusme-

netelmien, valmistusmäärien ja säilyvyyden osalta (Suvikas-Peltonen 2019; Suvikas-Pel-

tonen E, henkilökohtainen tiedonanto 11.11.2020). Riskimatriisia muokattiin vielä edel-

leen kirjallisuuden ja Tyks sairaala-apteekin valmisteiden edellyttämiä tarpeita varten. 

Tässä tutkimuksessa käytetyssä mallissa huomioitiin uutena asiana valmisteen tilausta-

paan liittyvät riskit. Esimerkiksi käsin kirjoitetut tilauskaavakkeet lisäävät inhimillisen 

erehdyksen riskiä epäselvän käsialan vuoksi (Mourkogianni ym. 2020). Valmistusproses-

sin mahdolliset laskutoimitukset haluttiin myös lisätä riskimatriisiin. Laskuvirheiden on 

todettu olevan yksi suurimmista virhelähteistä lääkevalmistuksessa ja niiden on todettu 

aiheuttaneen useita potilashaittatapauksia (Institute of Safe Medication Practices 2007; 

Jackson ja Lowey 2010). Mitä monimutkaisempi laskutoimitus vaaditaan, sitä suurempi 

on virheen mahdollisuus (Jackson ja Lowey 2010). Riskimatriisiin lisättiin myös arvioin-

tiperusteita potilasryhmän, antoreitin ja käsittelijään kohdistuvan haitallisuuden osalta 

vastaamaan paremmin Tyks sairaala-apteekin valmisteita. Tutkimuksessa käytetty riski-

matriisi on esitetty taulukossa 8. 

 

Alkuperäinen 
riskitason 

arviointimalli Salla 
Kalsin pro 

gradusta vuodelta 
2013

KYS sairaala-
apteekin nykyinen 

riskimatriisi 
pohjana, johon 

lisättiin  
Satasairaalan 

sairaala-apteekin 
tekemiä muutoksia

Riskimatriisia 
muokattiin edelleen 
kirjallisuuden avulla 

ja Tyks sairaala-
apteekin tarpeita 

vastaavaksi

Tutkimuksessa 
käytetty valmis 

riskimatriisi
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Taulukko 8. Riskimatriisi 

LAATURISKIT Matala (1 p) Kohtalainen (2 p) Korkea (3 p) 
Vaikuttavan aineen 
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden turval-
lisuus 

• matala toksisuus 

• laaja terapeuttinen leveys 

• heikko farmakologinen vaiku-
tus 

• myyntiluvallinen 

• farmakopealaatuiset lähtöai-
neet 

• voimakas farmakologinen vai-
kutus 

• erityisluvallinen 

• kapea terapeuttinen leveys 

• hyvin voimakas farmakologinen vai-
kutus 

• off label-käyttö 

• muut kuin farmakopealaatuiset läh-
töaineet 

Formulaatio • teho ja turvallisuus tutkittu 

• validoitu formulaatio  

• tehosta ja turvallisuudesta ko-
kemuksia 

• yleisesti käytetty formulaatio 

• tehosta ja turvallisuudesta ei ole 
kokemuksia 

• validoimaton formulaatio 

Potilasryhmät • terveet aikuiset 

• raaka-aine tai apuvalmiste 

• monisairaat • lapset 

• vanhukset 

• kriittisesti sairaat 

Antoreitti • valmisteet tekniseen käyttöön 
tai raaka-aine lääkevalmistuk-
sessa 

• ehjälle iholle annosteltavat 
valmisteet 

• rikkinäiselle iholle annostelta-
vat valmisteet 

• oraaliset valmisteet 

• subkutaaninen 

• intramuskulaarinen 

• silmävalmisteet vahingoittu-
mattomaan silmään 

• inhaloitava 

• virtsarakkoon, peräsuoleen, 
kohtuun, sisäkorvaan 

• intratekaalinen 

• epiduraalinen 

• intravenoosi 

• intraokulaarinen 

• silmävalmisteet leikkauksissa ja 
vammautuneeseen silmään 

Valmistusprosessi • ei-steriilin valmisteen laimen-
taminen ja sekoittaminen 

• aseptinen valmistus, jossa kor-
keintaan kolme steriiliä teh-
dasvalmistetta 

• steriilin tehdasvalmisteen jaka-
minen aseptisesti pienempiin 
pakkauksiin 

• steriilin tehdasvalmisteen ruis-
kuunveto 

• kokonaan suljettu valmistus-
systeemi 

• valmistusprosessi ei sisällä las-
kutoimituksia 

• aseptinen valmistus, jossa yli 
kolme steriiliä tehdasvalmis-
tetta 

• useista ampulleista tai pulloista 
sisällön siirtäminen aseptisesti 
yhteen tai useampaan steriiliin 
pakkaukseen 

• suljetun kaltainen systeemi 

• valmistusprosessi sisältää yk-
sinkertaisen laskutoimituksen 

• epästeriilien lähtöaineiden käyttä-
minen loppusteriloitavaan valmis-
teeseen 

• steriilien lähtöaineiden mittaami-
nen tai sekoittaminen epästeriileillä 
laitteilla ennen loppusterilointia 

• avointen valmistusastioiden käyttö 

• valmistusprosessi sisältää 
useita/monimutkaisia laskutoimi-
tuksia 

Säilyvyys • säilyvyys tutkittu 

• stabiili valmiste 

• annettu lyhyt kestoaika  
(max 2 vrk) 

• säilytysaine 

• säilyvyys arvioitu (tieteelliset 
julkaisut, Farmakopea) 

• annettu keskipitkä kestoaika 
 (3-29 vrk) 

• ei säilytysainetta 

• ampulli 

• säilyvyyttä ei ole tutkittu tai arvi-
oitu 

• epästabiili valmiste 

• toksiset hajoamistuotteet 

• annettu pitkä kestoaika  
(yli 30 vrk) 

• ravintoliuokset 

• rasvaemulsiot 

• glukoosiliuokset < 40 % 

Eräkoko ja valmistus-
määrä 

• pieni eräkoko (<5) 

• alle 12 valmistusta/vuosi 

• keskikokoinen eräkoko (5-20) 

• 12-50 valmistusta/vuosi 

• suuri eräkoko (>20) 

• yli 50 valmistusta/vuosi 

Tilaustapa • kiinteä ohje 

• sähköinen tilaus 

• avoin ohje 

• sähköinen tilaus 

• avoin ohje 

• tilaus käsin kirjoitettu faksi 

Haitallisuus käsitteli-
jälle 

• ei haitallinen • allergisoiva 

• herkistävä 

• ärsyttävä, syövyttävä, haitalli-
nen hengitettynä 

• karsinogeeninen 

• teratogeeninen 

• mutageeninen 

• genotoksinen 

• tappavaa joutuessaan iholle, myr-
kyllistä hengitettynä 

• tartuntavaarallinen GMO 

• veritapaturmavaara 
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Valmisteiden laatu- ja turvallisuusriskit pisteytettiin numeerisesti edellä esitetyn riski-

matriisin avulla. Riskien arvioinnissa otettiin huomioon seuraavat riskitekijät: vaikutta-

van aineen ominaisuudet ja raaka-aineen turvallisuus, formulaatio, potilasryhmä, anto-

reitti, valmistusprosessi, säilyvyys, valmistusmäärä, tilaustapa sekä käsittelijään kohdis-

tuva haitallisuus. Euroopan neuvoston päätöslauselmassa esitetyssä mallissa huomioitiin 

myös lääkevalmisteen jakeluun valmistussairaalan ulkopuolelle liittyvä riski. Jakeluun 

kohdistuvaa riskiä ei olla huomioitu aiemmissa suomalaisissa riskitason arviointimal-

leissa ja kyseinen riski jätettiin pois myös tässä tutkimuksessa käytetystä riskimatriisista. 

Suomessa sairaala-apteekin valmisteiden käyttäjät rajoittuvat pääsääntöisesti oman sai-

raalan yksiköihin (Kontra ym. 2005). Valmistekohtaisia riskipisteitä annettiin ennalta 

määriteltyjen ja taulukossa 8 näkyvien arviointikriteerien mukaan niin, että matala riski 

oli yksi piste, kohtalainen riski kaksi pistettä ja korkea riski kolme pistettä. Jos valmis-

teella oli useampi vaihtoehto saman riskin arvioinnissa, pisteyttäminen toteutettiin  ris-

kialttiimman vaihtoehdon periaatteella. Eri osa-alueista saadut riskipisteet kerrottiin yh-

teen ja näin saatiin kullekin valmisteelle kokonaisriskipisteet.  

 

Riskipisteytyksessä käytettiin apuna lääkehuollon tietojärjestelmä WebMarelasta saata-

via valmistetietoja, kuten valmistusohjeita ja säilyvyystietoja. Lisäksi WebMarelasta saa-

tiin valmistekohtaisia tietoja liittyen esimerkiksi raaka-aineisiin, valmistusmääriin, erä-

kokoihin sekä jakelujen kohdistumiseen tietyille osastoille. Riskien arvioinnissa käytet-

tiin myös valmisteiden sisältämien kaupallisten lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetojen 

tietoja sekä raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteita. Raaka-aineina käytettyjen lääke-

aineiden terapeuttinen leveys tarkistettiin go.drugbank.com -sivustolta. Potilasryhmien ja 

antoreittien osalta epäselvissä tapauksissa konsultoitiin sairaalan osastojen henkilökuntaa 

sekä osastofarmaseutteja.  

 

Kriittisesti sairaiden potilaiden ajateltiin olevan esimerkiksi syöpäpotilaita tai tehohoidon 

potilaita. Valmisteen formulaation katsottiin olevan validoitu, jos valmisteelle oli tehty 

omia säilyvyystutkimuksia ja valmistetuille tuote-erille tehtiin lopputuotteen analytiikkaa 

ennen valmistuserän vapauttamista potilaskäyttöön. Validoimattomat formulaatiot olivat 

valmisteita, joiden koostumus edellytti tarkistamista ennen valmistusta. Näitä olivat esi-

merkiksi TPN-valmisteet sekä avoimia ohjeita sisältävät kipukasetit ja -ruiskut. 
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Valmisteen tulkittiin olevan haitallinen käsittelijälle, mikäli raaka-aineen käsittelyyn liit-

tyi erityisiä varotoimenpiteitä, käyttöturvallisuustiedotteessa oli mainittu vaaralausek-

keita tai vaikuttavan aineen valmisteyhteenvedossa oli selkeä maininta esimerkiksi lääk-

keen teratogeenisuudesta. Ihotestivalmisteet, voiteet ja  erilaiset raaka-aineena käytettä-

vät kantaliuokset pisteytettiin valmistusprosessin osalta ei-steriilin valmisteen laimenta-

minen ja sekoittaminen -kohdan mukaisesti. Valmistusprosessin osalta nämä valmisteet 

luokiteltiin kuuluvaksi valmisteen käyttötarkoitus huomioiden matalan riskin luokkaan. 

Esimerkiksi ihotestivalmisteiden vaatimuksena ei ole olla steriilejä, mutta ne valmistetaan 

sairaala-apteekissa aseptisesti pidemmän kestoajan saamiseksi. 

 

Riskimatriisin avulla tehdyn riskipisteytyksen jälkeen valmisteet luokiteltiin laadullisesti 

kokonaisriskipisteiden perusteella kolmeen luokkaan eli matalan riskin, kohtalaisen ris-

kin ja korkean riskin valmisteisiin (ICH Q9 2005). Eri riskiluokkien pisterajat määritettiin 

kokeellisesti valmisteiden sijoittumisen mukaan. Kuvassa 17 on esitettynä tutkimuspro-

sessin kulku. 

 

 

Kuva 17. Tutkimusprosessin kulku (prosessin vaiheet mukaillen ICH Q9 2005; Suomen Potilas-

turvallisuusyhdistys 2015). 

 

Riskien 
tunnistami-

nen

•Laatu- ja turvallisuusriskejä tunnistava riskimatriisi luotiin valmiiden mallien ja kirjallisuuden 
avulla sekä Tyks sairaala-apteekin tarpeita vastaavaksi

Riskien 
analysointi

•Tutkittavat valmisteet riskipisteytettiin erilaisten laatu- ja turvallisuusriskien mukaan 
riskimatriisin avulla

•Riskimatriisissa matala riski oli 1 piste, kohtalainen riski 2 pistettä ja korkea riski 3 pistettä

•Valmisteen kokonaisriskipisteet saatiin kertomalla eri riskeistä saadut pisteet yhteen 

Riskien 
merkittä-
vyyden 
arviointi

•Valmisteet luokiteltiin laadullisesti matalan riskin, kohtalaisen riskin ja korkean riskin 
valmisteisiin

•Tulosten perusteella pohdittiin keinoja riskien vähentämiseksi tai riskien hallitsemiseksi

Toimenpitei-
den valinta ja 
toteuttami-

nen

•Laadunvarmistuksen kohdentaminen tutkimusten tulosten perusteella
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Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin kuvailevia (descriptive statistics) menetel-

miä (Holopainen ja Pulkkinen 2013). Eri luokkiin sijoittuvien valmisteiden määrät esitet-

tiin lukumäärinä (n) ja suhteellisina frekvensseinä (%). Tulosten analysoinnissa käytettiin 

apuna Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa. 

 
10.3 Tutkimuksen eettisyys ja luvat 

 
Tutkimuksen eettisyys edellyttää, että tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta on noudatettava tutkimustyössä, tie-

don hankinnassa ja käsittelyssä sekä tulosten esittämisessä (Hirsijärvi ym. 2009). Koko 

tutkimusprosessin aikana varmistettiin tiedon oikeellisuus ja tutkimuksessa tapahtuvia 

virheitä pyrittiin vähentämään.  Tutkimustulokset pyrittiin raportoimaan huolellisesti ja 

totuudenmukaisesti. Tälle pro gradu -tutkimukselle ei haettu ihmistieteiden eettisen en-

nakkoarvioinnin toimikunnalta lausuntoa, sillä tutkimus ei täytä Tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan asettamia edellytyksiä lausunnon hakemiselle (Kohonen ym. 2019). Tut-

kimus keskittyi sairaala-apteekin valmisteisiin, joten potilastietoja ei käsitelty tutkimuk-

sen missään vaiheessa. Pro gradu -tutkimukselle ei myöskään tarvittu erillistä tutkimus-

lupaa Turun yliopistolliselta keskussairaalalta. 

 

 

11 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

11.1 Valmisteiden pisteytys 

 
Tutkimuksessa arvioidut valmisteet pisteytettiin riskimatriisissa (taulukko 8) määritelty-

jen arviointikriteerien avulla. Valmisteita oli yhteensä n=118 kappaletta ja erilaisia arvi-

oitavia laatu- ja turvallisuusriskejä oli yhdeksän kappaletta. Tutkimuksessa oli siis yh-

teensä n=1 062 arvioitavaa kohtaa. Taulukossa 9 on esitettynä valmisteiden eri osa-alu-

eista saadut riskipisteet kokonaispistemäärän mukaan suurimmasta arvosta pienempään. 

 



70 
 

 

Taulukko 9. Valmisteiden pisteytys           

 
 
 
Valmiste  

Vaikuttavan  
aineen  
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden 
turvallisuus 

Formu-
laatio 

Potilas-
ryhmät Antoreitti 

Valmistus-
prosessi Säilyvyys 

Valmistus-
määrä ja 
eräkoko Tilaustapa 

Haitallisuus 
käsittelijälle Yhteensä 

TPN-infuusioneste perfuusoriruiskussa kirkas 3 3 3 3 3 3 3 3 1 6561 

TPN-infuusioneste EVA-pussissa (NumetaG16E-pohjainen) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 6561 

TPN-infuusioneste NumetaG16E-pussissa 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4374 

TPN-infuusioneste perfuusoriruiskussa rasvat 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2916 

TPN-infuusioneste NumetaG19E-pussissa 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2916 

TPN-infuusioneste EVA-pussissa rasvat 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2916 

Morfiini-klonidiini-bupivakaiini-ketamiini-NaCl-kipukasetti 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1944 

Morfiini-klonidiini-levobupivakaiini-ketamiini-NaCl- 
kipukasetti 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1944 

Morfiini-midatsolaami-NaCl-kipukasetti 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1944 

TPN-infuusioneste SmofKabiven-pussissa 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1458 

Autologiset seerumisilmätipat 2,5ml 3 2 2 2 3 2 3 1 3 1296 

Fenoli-Aqua 70mg/ml 1ml injektio 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1296 

Fenoli-glyseroli 50mg/ml 5ml injektio 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1296 

Morfiini-haloperidoli-NaCl-kipukasetti 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1296 

Oksikodoni-NaCl-kipukasetti 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1296 

Bevasitsumabi 3.75mg/0.15ml silmäinjektio 3 2 3 3 1 2 3 1 3 972 

Klonidiini-bupivakaiini-NaCl-kipukasetti 3 3 3 3 3 2 1 2 1 972 

Lys IV liuos  3 2 3 3 3 1 3 2 1 972 

Mitomysiini 0.2mg/ml 2ml silmätippa 3 2 3 3 3 2 1 1 3 972 

Morfiini-haloperidoli-hyoskiinibutyyli-bromidi-NaCl- 
kipukasetti 3 3 3 3 3 2 1 2 1 972 

Morfiini-haloperidoli-midatsolaami (1mg/ml)-NaCl- 
kipukasetti 3 3 3 3 3 2 1 2 1 972 
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Valmiste 
 

Vaikuttavan  
aineen  
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden 
turvallisuus 

Formu-
laatio 

Potilas-
ryhmät Antoreitti 

Valmistus-
prosessi Säilyvyys 

Valmistus-
määrä ja 
eräkoko Tilaustapa 

Haitallisuus 
käsittelijälle Yhteensä 

Morfiini-NaCl-kipukasetti 3 2 3 3 2 2 2 2 1 864 

Skeppensliuos 2ml  2 2 2 3 3 2 2 1 3 864 

Aflibersepti 4,4mg/0,11ml silmäinjektio 2 2 3 3 1 2 3 1 3 648 

Kokaiini-hydrokloridi 40mg/ml 5ml silmätippa 3 2 3 2 3 2 1 1 3 648 

Kokaiini-hydrokloridi 20mg/ml 5ml silmätippa 3 2 3 2 3 2 1 1 3 648 

Levobupivak. 0.625mg/ml 200ml + fentanyyli 50mikrog/ml 
20ml infuusio 3 2 3 3 2 2 3 1 1 648 

Levobupivak. 1.25mg/ml 200ml + fentanyyli 50mikrog/ml 
20ml infuusio 3 2 3 3 2 2 3 1 1 648 

Levobupivak. 1.25mg/ml 200ml + klonidiiniHCl 150mikrog/ml 
2ml infuusio 3 2 3 3 2 2 3 1 1 648 

Morfiini-haloperidoli-kipukasetti 3 2 3 3 3 2 1 2 1 648 

Oksikodoni-hydrokloridi-trihydr. 100mikrog/ml 5ml injektio 3 2 3 3 3 2 2 1 1 648 

Oksikodoni-haloperidoli-kipukasetti 3 3 3 3 2 2 1 2 1 648 

Oksikodoni-haloperidoli-midatsolaami-NaCl-kipukasetti 3 3 3 2 3 2 1 2 1 648 

Oksikodoni-ketamiini-NaCl-kipukasetti 3 2 3 3 2 2 3 1 1 648 

Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 2mg/ml 100ml kipukasetti 3 2 3 3 2 2 3 1 1 648 

Klooriheksidiinidiglukonaatti 0.2mg/ml 5ml silmätippa 3 2 2 2 3 2 2 1 2 576 

Morfiini-klonidiini-NaCl-kipuruisku 3 2 2 3 2 2 2 2 1 576 

Spiritus 80% 2ml injektio 2 2 2 3 3 2 2 1 2 576 

Baklofeeni-IT-injektioliuos 50mikrog/ml 3 2 2 3 3 2 1 2 1 432 

Kokaiini-hydrokloridi 80mg/ml 5ml silmätippa 3 2 2 2 3 2 1 1 3 432 

Levobupivakaiini + fentanyyli + klonidiini 221ml infuusio 3 2 3 3 2 2 2 1 1 432 

Metaoksedriini 25mg/ml 5ml silmätipat 2 2 3 2 3 2 3 1 1 432 

Morfiini-klonidiini-bupivakaiini-NaCl-kipukasetti 3 2 3 3 2 2 1 2 1 432 
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Valmiste 
 

Vaikuttavan  
aineen  
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden 
turvallisuus 

Formu-
laatio 

Potilas-
ryhmät Antoreitti 

Valmistus-
prosessi Säilyvyys 

Valmistus-
määrä ja 
eräkoko Tilaustapa 

Haitallisuus 
käsittelijälle Yhteensä 

Sinkkisulfaattiliuos 0.25% 100ml 1 2 3 2 3 2 3 1 2 432 

Defibrotidi-infuusioliuos 3 1 3 3 3 1 2 2 1 324 

Oksitosiini 66.4mikrog + 0.9% NaCl 500ml infuusio 3 2 1 3 2 3 3 1 1 324 

Onasemnogeeniabeparvoteekki infuusioliuos 3 1 3 3 2 1 1 2 3 324 

Morfiini-klonidiini-bupivakaiini-kipuruisku 3 2 2 3 2 2 1 2 1 288 

Natriumtiosulfaatti-injektioliuos 40mg/ml 10ml 2 2 3 2 3 2 1 1 2 288 

Baklofeeni-IT-injektioliuos 5mikrog/ml 3 2 2 3 3 2 1 1 1 216 

Foskarnetti 4.8mg/0.2ml silmäinjektio 3 2 2 3 1 2 1 1 3 216 

Gansikloviiri 2mg/0.5ml silmäinjektio 3 2 2 3 2 1 1 1 3 216 

Gansikloviiri 4mg/0.2ml silmäinjektio 3 2 2 3 2 1 1 1 3 216 

Kefuroksiimi 1.5g 50ml infuusioliuos 2 1 3 3 1 2 3 1 2 216 

Levobupivak. 0.625mg/ml 200ml + klonidiiniHCl  
150mikrog/ml 2ml infuusio 3 2 3 3 2 2 1 1 1 216 

Linetsolidi 2mg/ml infuusioneste 3 2 3 3 1 1 1 2 2 216 

Mitomysiini 2mg/ml 5ml liuos suuonteloon 3 2 3 2 1 2 1 1 3 216 

Morfiini-kipukasetti 3 2 3 3 2 2 1 1 1 216 

Oksitosiini 33.2mikrog + 0.9% NaCl 500ml infuusio 3 2 1 3 2 3 2 1 1 216 

Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 10mg/ml  
250ml kipukasetti 3 2 3 3 2 2 1 1 1 216 

Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 10mg/ml 50ml kipukasetti 3 2 3 3 2 2 1 1 1 216 

Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 10mg/ml  
100ml kipukasetti 3 2 3 3 2 2 1 1 1 216 

Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 2mg/ml 50ml kipukasetti 3 2 3 3 1 2 2 1 1 216 

Fentanyyli-ropivakaiini-NaCl-kasetti 100ml 3 2 1 3 1 3 3 1 1 162 

Glukoosi-oraaliliuos 20% 50ml 1 1 3 2 3 3 3 1 1 162 
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Valmiste 
 

Vaikuttavan  
aineen  
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden 
turvallisuus 

Formu-
laatio 

Potilas-
ryhmät Antoreitti 

Valmistus-
prosessi Säilyvyys 

Valmistus-
määrä ja 
eräkoko Tilaustapa 

Haitallisuus 
käsittelijälle Yhteensä 

Alumiinikloridiliuos 20% tekninen 10ml 1 2 1 2 3 2 3 1 2 144 

Amfoterisiini B silmätippa 1,5mg/g 10g 3 2 2 2 3 2 1 1 1 144 

Baklofeeni-IT-injektioliuos 12.5mikrog/ml 3 2 2 3 2 2 1 1 1 144 

Ferrikloridi-liuos 10% 5ml tekninen 1 2 1 2 3 2 3 1 2 144 

Ferrikloridi-liuos 50% 5ml tekninen 1 2 1 2 3 2 3 1 2 144 

Gentamisiini-liuos 3 ml injektio korvaan 3 1 2 2 3 1 2 1 2 144 

Vetyperoksidi-liuos 30mg/ml 100ml ex tempore 1 2 1 2 3 2 3 1 2 144 

Vetyperoksidi-liuos 30mg/ml 100ml 1 1 3 2 3 1 3 1 2 108 

Albumiini (bovine) 1mg/ml 8ml ihotestiliuos  3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Albumiini (chicken egg grade V) 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Alfa-kaseiini 1mg/ml 8ml ihotestiliuos  3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Alfa-laktalbumiini 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Alunaliuos 10mg/ml 1000ml 1 2 3 2 3 2 1 1 1 72 

Beta-laktoglobuliini 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Conalbumiini (chicken egg white) 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Doksisykliinivoide 10mg/ml 50g 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Laktoferriini 1mg/ml 4ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Propyleeniglykoliliuos 5 ml injektio 1 2 1 1 3 2 3 1 2 72 

Trypsiini-inhibiittori type II-0 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 3 72 

Levobupivakaiini 1.25mg/ml 300ml Pain Buster-pumppu 2 2 2 2 1 2 2 1 1 64 

Glyseroli (vedetön) 5ml injektio 3 1 1 2 3 1 3 1 1 54 

Glyseroli 85% (sis. fenolia 0.5%) 8ml ihotestiliuos 3 2 1 1 1 3 1 1 3 54 

Atsoväriaine-liuossarja 10mg/ml 7x10ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 2 48 

Copper chlorophylli-liuos 1% 10ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 2 48 



74 
 

 
 
 
Valmiste 
 

Vaikuttavan  
aineen  
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden 
turvallisuus 

Formu-
laatio 

Potilas-
ryhmät Antoreitti 

Valmistus-
prosessi Säilyvyys 

Valmistus-
määrä ja 
eräkoko Tilaustapa 

Haitallisuus 
käsittelijälle Yhteensä 

Karmiininpunainen-liuos (E-120) 0.5% 10ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 1 2 48 

Lysozyymi 1% 5ml ihotestiliuos 3 2 1 2 1 2 1 2 1 48 

Glyseroliliuos 85% 2ml  1 2 1 1 3 2 3 1 1 36 

Ammoniumpersulfaatti-vesiliuos 2% 10 ml ihotestiliuos 3 2 1 1 1 2 1 1 2 24 

Amyylialkoholi-vesiliuos 10% 10 ml ihotestiliuos 3 2 1 1 1 2 1 1 2 24 

Hopea-nitraattiliuos 1mg/ml 1000ml 1 1 1 2 3 1 2 1 2 24 

Kaliumpersulfaatti-vesiliuos 2% 10ml ihotestiliuos 3 2 1 1 1 2 1 1 2 24 

Natriumkloridi 3% 100ml tekninen liuos  1 1 2 2 3 1 2 1 1 24 

Titaanikloridiliuos 0.5% 10ml ihotestiliuos 3 2 1 1 1 2 1 1 2 24 

Valkovaseliini 50g voide tekninen 1 2 1 1 3 2 2 1 1 24 

Infuusio-puskuriliuos (0.1M fosf.) 10 ml 2 1 1 1 3 1 3 1 1 18 

Infuusio-puskuriliuos (0.1M fosf.) 60 ml 2 1 1 1 3 1 3 1 1 18 

Kloorivety-happoliuos 0.1M 10 ml 1 1 1 1 3 1 3 1 2 18 

Etikkahappo-liuos 10% 10 ml ihotestiliuos 1 2 1 2 1 2 1 1 2 16 

Hopeanitraatti-vaseliinivoide 10mg/g 50g 1 2 1 2 1 2 1 1 2 16 

Natriumkloridi-inhalaatioliuos 3% 100ml 1 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

Natriumkloridi-inhalaatioliuos 0.9% 100ml 1 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

Natriummetabisulfiittiliuos 50mg/ml 10 ml ihotestiliuos 1 2 1 2 1 2 1 1 2 16 

Alfa-amylaasi-vesiliuos 0.01 % 10ml ihotestiliuos 3 2 1 1 1 2 1 1 1 12 

Alunakanta-liuos 100 mg/ml 1000ml 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 

Etanoli-vesiliuos 35% 10ml ihotestiliuos 1 2 1 1 1 3 1 1 2 12 

Etanoli-vesiliuos 70% 10ml ihotestiliuos 1 2 1 1 1 3 1 1 2 12 

Formaldehydi-kantaliuos 3.5% ihotestiliuos 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 

Formaldehydi-liuos 0.1% 10ml ihotestiliuos 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 
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Valmiste 
 

Vaikuttavan  
aineen  
ominaisuudet ja 
raaka-aineiden 
turvallisuus 

Formu-
laatio 

Potilas-
ryhmät Antoreitti 

Valmistus-
prosessi Säilyvyys 

Valmistus-
määrä ja 
eräkoko Tilaustapa 

Haitallisuus 
käsittelijälle Yhteensä 

Formaldehydi-liuos 0.32% 10ml ihotestiliuos 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 

Formaldehydi-liuos 1% 10ml ihotestiliuos 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 

Formaldehydi-liuos 2% 10ml ihotestiliuos 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 

Hydrokortisoni-etanoli-vesiliuos 1% 10g ihotestiliuos 1 2 1 1 1 2 1 1 3 12 

Glyseroli 85% 10 ml tekninen liuos 1 1 1 1 3 1 2 1 1 6 
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Taulukko 10. Valmisteiden lukumäärät ja prosenttiosuudet riskien arviointiperusteiden mukaan.
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Edellä esitetyssä taulukossa 10 on nähtävissä valmisteiden lukumäärät ja prosenttiosuudet 

eriteltyinä riskien arviointiperusteiden kesken. Taulukossa 11 ja kuvassa 18 esitetään, 

miten valmisteiden riskipisteet jakautuivat korkean, kohtalaisen ja matalan pistemäärän 

kesken.  

 

Taulukko 11. Riskipisteiden jakautuminen valmisteiden kappalemäärän (n) mukaan. 

LAATU- JA TURVALLISUUSRISKIT MATALA RISKI 
(1 p) 

KOHTALAINEN 
RISKI (2 p) 

KORKEA 
RISKI (3 p) 

Vaikuttavan aineen ominaisuudet ja 
raaka-aineiden turvallisuus 

29 11 78 

Formulaatio 13 92 13 

Potilasryhmät 47 19 52 

Antoreitti 22 43 53 

Valmistusprosessi 42 25 51 

Säilyvyys 15 89 14 

Valmistusmäärä ja eräkoko 63 24 31 

Tilaustapa 90 21 7 

Haitallisuus käsittelijälle 59 27 32 

 

 

Kuva 18. Riskipisteiden prosentuaalinen jakautuminen valmistekohtaisesti eri riskien kesken. 
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Vaikuttavan aineen ominaisuudet ja raaka-aineen turvallisuus sai eniten (66 %, n=78) 

korkean riskin pisteitä arvioitujen valmisteiden kesken tässä tutkimuksessa (kuva 18). 

Näiden valmisteiden lähtöaineet eivät olleet farmakopealaatuisia (15 %, n=18), käyttö oli 

valmisteyhteenvedosta poikkeavaa (14 %, n=17), vaikuttavalla aineella oli hyvin voima-

kas farmakologinen vaikutus (27 %, n=32) tai kapea terapeuttinen leveys (9 %, n=11). 

Antoreitti (45 %, n=53), potilasryhmät (44 %, n=52) ja valmistusprosessi (43 %, n=51) 

olivat alle puolella valmisteista korkean riskin tasoa. Korkean riskin valmisteilla valmis-

teen antoreittinä oli esimerkiksi laskimonsisäinen (29 %, n=34), intraokulaarinen (6 %, 

n=7) tai epiduraalinen (5 %, n=6) antotapa. Korkean riskin potilasryhmiä olivat esimer-

kiksi kriittisesti sairaat tehohoidon tai syöpätautien potilaat (25 %, n=30) ja lapset (17 %, 

n=20). Valmistusprosessin osalta korkean riskitason valmisteiden valmistuksessa käytet-

tiin esimerkiksi avoimia valmistusastioita (25 %, n=29) tai valmistusprosessi sisälsi useita 

laskutoimituksia (14 %, n=16). Tilaustapa oli puolestaan vain kuudella prosentilla (n=7) 

valmisteista korkean riskin luokkaa. Korkean riskin tilaustapa käsitti avoimen valmistus-

ohjeen ja tilaus faksattiin käsin kirjoitettuna tilauksena sairaala-apteekkiin. Kaikki kysei-

set valmisteet olivat TPN-valmisteita. 

 

Formulaatio oli pisteytyksessä yleisimmin (78 %, n=92 valmistetta) kohtalaisen riskin 

luokkaa. Tällöin valmisteen tehosta ja turvallisuudesta oli kokemuksia (23 %, n=27) tai 

formulaatio oli yleisesti käytetty (55 %, n=65). Myös säilyvyys oli suurimmalla osalla 

(75 %, n=89) tuvalmisteista kohtalaista riskitasoa eli säilyvyys oli esimerkiksi arvioitu 

tieteellisten julkaisujen tai farmakopean perusteella (53 %, n=63). Valmisteista yhteensä 

9 % (n=11) oli raaka-aineiden puolesta erityisluvallisia tai farmakologisesti voimakkaasti 

vaikuttavia eli kohtalaiseen riskitasoon kuuluvia. 

 

Tilaustapa sai valmisteiden keskuudessa selkeästi eniten (76 %, n=90 valmistetta) matalia 

riskipisteitä. Nämä valmisteet olivat kiinteäohjeisia valmisteita, jotka tilattiin sairaala-ap-

teekista sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Valmistusmäärän ja eräkoon puolesta hie-

man yli puolet (53 %, n=63) valmisteista oli matalan riskin luokkaa eli valmisteiden vuo-

tuinen valmistusmäärä oli alle 12 erää ja valmistettava eräkoko oli pieni (<5 jakeluyksik-

köä). Puolet arvioiduista valmisteista (50 %, n=59) ei ollut haitallisia käsittelijälle eli 

nämä valmisteet luokiteltiin matalan riskin luokkaan arvioitaessa kyseistä riskiä. 
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Käsittelijään kohdistuva haitallisuus arvioitiin korkeimpaan riskiluokkaan 32 valmis-

teella (27 %). Näistä valmisteista eniten (47 %, n=15) oli ihotestivalmisteita. Valmisteen 

genotoksisuus (10 %, n=12), esimerkiksi raaka-aineineen sisältämän fenolin, johdosta oli 

yleisimmin arvioitu korkean riskitason käsittelijään kohdistuva haitallisuus. Formulaa-

tion osalta vain 11 % (n=13) valmisteista sai matalia riskipisteitä. Näiden valmisteiden 

formulaatio oli validoitu (8 %, n=9) tai teho- ja turvallisuus tutkittu (3 %, n=4). 

 

11.2 Valmisteiden laadullinen luokittelu 

 
Riskimatriisin avulla tehdyn riskipisteytyksen jälkeen valmisteet luokiteltiin laadullisesti 

kokonaisriskipisteiden perusteella kolmeen luokkaan eli matalan riskin, kohtalaisen ris-

kin ja korkean riskin valmisteisiin (ICH Q9 2005). Eri riskiluokkien pisterajat määritettiin 

kokeellisesti valmisteiden sijoittumisen mukaan. Riskiluokkien pisterajat näkyvät taulu-

kossa 12. 

Taulukko 12. Eri riskiluokkien pisterajat 

RISKILUOKKA PISTERAJAT 

Matala riski 1      –  107 

Kohtalainen riski 108  –  431 

Korkea riski 432  – 

 

Matalan riskin valmisteiden osuus oli tutkimuksessa suurin eli 38 % (n=45) (kuva 19). 

Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista toiseksi eniten (37 %, n=44) kuului korkean ris-

kin valmisteisiin ja vähiten (25 %, n=29) oli kohtalaisen riskin valmisteita.  

 

 

Kuva 19. Tutkimuksessa arvioitujen valmisteiden jakautuminen eri riskiluokkiin 
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Taulukossa 13 ja kuvassa 20 on esitettynä valmisteiden jakautuminen prosentuaalisesti ja 

kappalemäärien mukaan eri riskiluokkiin valmistetyyppien perusteella.  

 

Taulukko 13. Riskiluokkien jakautuminen valmisteiden kappalemäärän (n) mukaan. 

VALMISTETYYPIT MATALAN RISKIN 
VALMISTEET 

KOHTALAISEN RISKIN 
VALMISTEET  

KORKEAN RISKIN 
VALMISTEET 

Ihotestivalmisteet 28 0 0 

Kipukasetit/pumput 1 6 15 

Liuokset 7 6 2 

Injektiot 4 4 4 

Infuusiot 0 7 4 

Silmätipat 0 1 7 

TPN-valmisteet 0 0 7 

Silmäinjektiot 0 3 4 

Voiteet 3 0 0 

Kipuruiskut 0 1 1 

Inhalaationesteet 2 0 0 

Oraaliliuokset 0 1 0 

 

 

Kuva 20. Riskiluokkien prosentuaalinen jakautuminen valmistetyyppien mukaan. 

 

Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista kaikki Tyks sairaala-apteekissa valmistettavat 

TPN-valmisteet (n=7) kuuluivat korkean riskin valmisteisiin. Erilaisista valmistusvali-

koimaan kuuluvista silmätipoista (88 %, n=7), kipukaseteista (68 %, n=15) ja silmäinjek-

tioista (60 %, n=4) suurin osa kuului korkean riskiluokan valmisteisiin. Kipuruiskuista 
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puolet (50 %) valmisteista oli korkean riskiluokan  ja puolet (50 %) kohtalaisen riskiluo-

kan valmisteita. Kaikki tutkimuksen oraaliliuokset (n=1) kuuluivat kohtalaisen riskitason 

valmisteisiin. Infuusioista 64 % (n=7) oli kohtalaisen riskin valmisteita. Ihotestivalmis-

teista (n=28), voiteista (n=3) ja inhalaationesteistä (n=2) kaikki tutkimuksessa arvioidut 

valmisteet kuuluivat matalan riskin valmisteisiin. 

 

11.2.1 Korkean riskin valmisteet 

 
Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista 37 % (n=44) luokiteltiin riskikartoituksessa kor-

kean riskin valmisteiksi. Korkean riskiluokan riskipisteiden alarajaksi määriteltiin 432 

riskipistettä (Taulukko 12). Korkean riskin valmisteet ja valmisteiden saamat riskipisteet 

on esitetty taulukossa 14. 

 
Taulukko 14. Korkean riskin valmisteet ja valmisteiden saamat kokonaisriskipisteet. 

 

 

Korkean riskin valmisteiden saamien riskipisteiden keskiarvo tutkimuksessa oli noin 

1356 riskipistettä ja vaihteluväli [432, 6561]. Riskipisteiden tyyppiarvo eli moodi tutki-

muksen korkean riskin valmisteiden kesken oli 648 ja mediaani eli keskimmäinen riski-

pisteluku 864. Suurimmat riskipisteet (6561 pistettä) tutkimuksessa saivat 

VALMISTE RISKIPISTEET VALMISTE RISKIPISTEET

TPN-infuusioneste perfuusoriruiskussa kirkas 6561 Skeppensliuos 2ml 864

TPN-infuusioneste EVA-pussissa (NumetaG16E-pohjainen) 6561 Aflibersepti 4,4mg/0,11ml silmäinjektio 648

TPN-infuusioneste NumetaG16E-pussissa 4374 Kokaiini-hydrokloridi 40mg/ml 5ml silmätippa 648

TPN-infuusioneste perfuusoriruiskussa rasvat 2916 Kokaiini-hydrokloridi 20mg/ml 5ml silmätippa 648

TPN-infuusioneste NumetaG19E-pussissa 2916

Levobupivak. 0.625mg/ml 200ml + fentanyyli 50mikrog/ml 

20ml infuusio 648

TPN-infuusioneste EVA-pussissa rasvat 2916

Levobupivak. 1.25mg/ml 200ml + fentanyyli 50mikrog/ml 20ml 

infuusio 648

Morfiini-klonidiini-bupivakaiini-ketamiini-NaCl-kipukasetti
1944

Levobupivak. 1.25mg/ml 200ml + klonidiiniHCl 150mikrog/ml 

2ml infuusio 648

Morfiini-klonidiini-levobupivakaiini-ketamiini-NaCl-kipukasetti 1944 Morfiini-haloperidoli-kipukasetti 648

Morfiini-midatsolaami-NaCl-kipukasetti 1944 Oksikodoni-hydrokloridi-trihydr. 100mikrog/ml 5ml injektio 648

TPN-infuusioneste SmofKabiven-pussissa 1458 Oksikodoni-haloperidoli-kipukasetti 648

Autologiset seerumisilmätipat 2,5ml 1296 Oksikodoni-haloperidoli-midatsolaami-NaCl-kipukasetti 648

Fenoli-Aqua 70mg/ml 1ml injektio 1296 Oksikodoni-ketamiini-NaCl-kipukasetti 648

Fenoli-glyseroli 50mg/ml 5ml injektio 1296 Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 2mg/ml 100ml kipukasetti 648

Morfiini-haloperidoli-NaCl-kipukasetti 1296 Klooriheksidiinidiglukonaatti 0.2mg/ml 5ml silmätippa 576

Oksikodoni-NaCl-kipukasetti 1296 Morfiini-klonidiini-NaCl-kipuruisku 576

Bevasitsumabi 3.75mg/0.15ml silmäinjektio 972 Spiritus 80% 2ml injektio 576

Klonidiini-bupivakaiini-NaCl-kipukasetti 972 Baklofeeni-IT-injektioliuos 50mikrog/ml 432

Lys IV liuos 972 Kokaiini-hydrokloridi 80mg/ml 5ml silmätippa 432

Mitomysiini 0.2mg/ml 2ml silmätippa 972 Levobupivakaiini + fentanyyli + klonidiini 221ml infuusio 432

Morfiini-haloperidoli-hyoskiinibutyyli-bromidi-NaCl-kipukasetti 972 Metaoksedriini 25mg/ml 5ml silmätipat 432

Morfiini-haloperidoli-midatsolaami (1mg/ml)-NaCl-kipukasetti 972 Morfiini-klonidiini-bupivakaiini-NaCl-kipukasetti 432

Morfiini-NaCl-kipukasetti 864 Sinkkisulfaattiliuos 0.25% 100ml 432
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perfuusoriruiskuun valmistettava kirkas TPN-infuusioneste ja EVA-pussiin valmistettava 

NumetaG16E-pohjainen TPN-infuusioneste. 

 

Valmistetyypeittäin korkean riskin valmisteista eniten (n=15) oli kipukasetteja (kuva 21). 

Kipukaseteista suurimmat riskipisteet sai morfiini-klonidiini-bupivakaiini-ketamiini-

NaCl-kasetti (1944 pistettä). Korkean riskin kipukasetit olivat pääsääntöisesti morfiinia 

(n=9) ja oksikodonia (n=5) sisältäviä kipulääkeseoksia. Toiseksi yleisimmät valmistetyy-

pit korkean riskin valmisteiden kesken olivat silmätippavalmisteet (n=7) sekä TPN-val-

misteet (n=7). Silmätipoista suurimmat riskipisteet sai autologiset seerumisilmätipat 

(1296 pistettä). Muita korkean riskin silmätippavalmisteita olivat mitomysiiniä, kokaii-

nihydrokloridia, klooriheksidiinidiglukonaattia sekä metaoksedriinia sisältävät valmis-

teet.  

 

 

Kuva 21. Korkean riskin valmisteet valmistetyypeittäin. 

 

Kaikki tutkimuksen ravitsemusliuokset eli TPN-valmisteet (n=7) olivat korkean riskin 

valmisteita. Näistä ravitsemusliuoksista kuusi valmistetta saivat koko tutkimuksen suu-

rimmat kokonaisriskipisteet (6561, 4374 ja 2916 pistettä).  Perfuusoriruiskuun valmistet-

tava kirkas TPN-infuusioneste ja EVA-pussiin valmistettava NumetaG16E-pohjainen 

TPN-infuusioneste saivat tutkimuksen suurimmat riskipisteet (6561 pistettä). TPN-in-

fuusioneste kaupallisessa SmofKabiven-pussissa sai ravitsemusliuoksista vähiten riski-

pisteitä (1458 pistettä). Injektiovalmisteista fenolia sisältävät fenoli-aqua 70 mg/ml ja 
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fenoli-glyseroli 50 mg/ml saivat korkeimmat riskipisteet (1296 pistettä). Silmäinjektioista 

korkeimmat riskipisteet sai silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käytettävä, be-

vasitsumabia sisältävä, silmäinjektio (972 pistettä). Samaan indikaatioon valmistettava 

aflibersepti-silmäinjektio kuului myös korkean riskin luokkaan (648 pistettä). Silmän si-

dekalvon alle pistettävä Skeppens-liuos sai tutkimuksessa 864 pistettä ja sokean silmän 

hoitoon pistettävä Spiritus-injektioneste 576 riskipistettä. Korkean riskiluokan infuusiot 

ovat kaikki (n=4) epiduraalisesti annettavia levobupivakaiinia sekä fentanyylia ja/tai klo-

nidiinia sisältäviä lääkeseoksia. Liuoksista (n=2) syöpäpotilaiden kantasolujen keräyk-

seen valmistettava Lys IV liuos sai tutkimuksessa 972 riskipistettä ja kipuruiskuista (n=1) 

morfiini-klonidiini-NaCl-kipuruisku 576 pistettä. Intratekaalisesti annettava baklofeeni-

injektio (50 µg/ml) sai tutkimuksessa 432 riskipistettä ja kuului korkean riskiluokan val-

misteisiin. 

 

11.2.2 Kohtalaisen riskin valmisteet 

 
Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista 25 % (n=29) luokiteltiin riskikartoituksessa koh-

talaisen riskin valmisteiksi. Kohtalaisen riskiluokan riskipisteiden rajoiksi määriteltiin 

108–431 riskipistettä (Taulukko 12). Kohtalaisen riskin valmisteet ja valmisteiden saamat 

riskipisteet on esitetty taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. Kohtalaisen riskin valmisteet ja valmisteiden saamat riskipisteet. 

 

 

VALMISTE RISKIPISTEET VALMISTE RISKIPISTEET

Defibrotidi-infuusioliuos 324 Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 10mg/ml 250ml kipukasetti 216

Oksitosiini 66.4mikrog + 0.9% NaCl 500ml infuusio 324 Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 10mg/ml 50ml kipukasetti 216

Onasemnogeeniabeparvoteekki infuusioliuos 324 Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 10mg/ml 100ml kipukasetti 216

Morfiini-klonidiini-bupivakaiini-kipuruisku 288 Oksikodonihydrokloriditrihydraatti 2mg/ml 50ml kipukasetti 216

Natriumtiosulfaatti-injektioliuos 40mg/ml 10ml 288 Fentanyyli-ropivakaiini-NaCl-kasetti 100ml 162

Baklofeeni-IT-injektioliuos 5mikrog/ml 216 Glukoosi-oraaliliuos 20% 50ml 162

Foskarnetti 4.8mg/0.2ml silmäinjektio 216 Alumiinikloridiliuos 20% tekninen 10ml 144

Gansikloviiri 2mg/0.5ml silmäinjektio 216 Amfoterisiini B silmätippa 1,5mg/g 10g 144

Gansikloviiri 4mg/0.2ml silmäinjektio 216 Baklofeeni-IT-injektioliuos 12.5mikrog/ml 144

Kefuroksiimi 1.5g 50ml infuusioliuos 216 Ferrikloridi-liuos 10% 5ml tekninen 144

Levobupivak. 0.625mg/ml 200ml + klonidiiniHCl 

150mikrog/ml 2ml infuusio 216
Ferrikloridi-liuos 50% 5ml tekninen

144

Linetsolidi 2mg/ml infuusioneste 216 Gentamisiini-liuos 3 ml injektio korvaan 144

Mitomysiini 2mg/ml 5ml liuos suuonteloon 216 Vetyperoksidi-liuos 30mg/ml 100ml ex tempore 144

Morfiini-kipukasetti 216 Vetyperoksidi-liuos 30mg/ml 100ml 108

Oksitosiini 33.2mikrog + 0.9% NaCl 500ml infuusio 216
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Kohtalaisen riskin valmisteiden saamien riskipisteiden keskiarvo tutkimuksessa oli noin 

207 riskipistettä ja vaihteluväli [108, 324]. Riskipisteiden tyyppiarvo tutkimuksen koh-

taisen riskin valmisteiden kesken oli 216 ja mediaani myös 216. Kohtalaisen riskin val-

misteista kolme erilaista infuusioliuosta saivat tämän riskiluokan suurimmat riskipisteet 

(324 pistettä). Kohtalaisen riskin valmisteista vähiten riskipisteitä sai varastoon valmis-

tettava 3-prosenttinen vetyperoksidiliuos (108 pistettä). 

 

Valmistetyypeittäin kohtalaisen riskin valmisteista eniten oli infuusioita (n=7) (kuva 22). 

Kohtalaisen riskin valmisteista suurimmat riskipisteet saivat defibrotidi-infuusioliuos, 

vahvempi oksitosiini-infuusioliuos sekä geeniterapiavalmiste onasemnogeeniabeparvo-

teekki-infuusioliuos (324 pistettä). Käyttökuntoon saatettava, kefuroksiimi antibioottia, 

sisältävä infuusioliuos sai tutkimuksessa 216 riskipistettä. Kohtalaisen riskin luokkaan 

kuuluvia liuoksia (n=6) olivat esimerkiksi varastoon valmistettavat 20-prosenttinen alu-

miinikloridiliuos (144 pistettä) sekä ferrikloridiliuokset (144 pistettä).  

 

 

Kuva 22. Kohtalaisen riskin valmisteet valmistetyypeittäin. 

 

Kipukasetteja kohtalaiseen riskiluokkaan kuului kuusi kappaletta. Suurin osa kaseteista 

(n=4) oli oksikodonia eri pitoisuuksina ja tilavuuksina sisältäviä kipukasetteja (216 riski-

pistettä). Kohtalaiseen riskiluokkaan kuului myös yksi morfiinia sisältävä kasetti (216 

pistettä) sekä yksi fentanyyli-ropivakaiini-NaCl-kasetti (162 pistettä). Injektiovalmis-

teista tiettyjen solunsalpaajien ekstravasaation hoitoon käytettävä 4-prosenttinen 
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natriumtiosulfaatti-injektioliuos sai suurimmat riskipisteet (288 pistettä). Intratekaalisen 

lääkkeen antotavan valmisteita kohtalaisessa riskiluokassa olivat lihasrelaksantti baklo-

feenia eri pitoisuuksina (5 µg/ml ja 12,5 µg/ml) sisältävät injektioliuokset (216 pistettä ja 

144 pistettä). Silmäinjektioista foskarnettia ja gansikloviiria sisältävät injektiot kuuluivat 

kohtalaisen riski valmisteisiin (216 pistettä). Silmätipoista amfoterisiini B silmätippa 

(144 pistettä), kipuruiskuista morfiini-klonidiini-bupivakaiini-ruisku (288 pistettä) ja 

oraaliliuoksista 20-prosenttinen glukoosiliuos (162 pistettä) kuuluivat kohtalaiseen riski-

luokkaan.  

 

11.2.3 Matalan riskin valmisteet 

 
Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista 38 % (n=45) luokiteltiin riskikartoituksessa ma-

talan riskin valmisteiksi. Matalan riskiluokan riskipisteiden rajoiksi määriteltiin 1–107 

riskipistettä (Taulukko 12). Matalan riskin valmisteet ja valmisteiden saamat riskipisteet 

on esitetty taulukossa 16. 

 

Taulukko 16. Matalan riskin valmisteet ja valmisteiden saamat riskipisteet. 

 

 

VALMISTE RISKIPISTEET VALMISTE RISKIPISTEET

Albumiini (bovine) 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Natriumkloridi 3% 100ml tekninen liuos 24

Albumiini (chicken egg grade V) 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Titaanikloridiliuos 0.5% 10ml ihotestiliuos 24

Alfa-kaseiini 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Valkovaseliini 50g voide tekninen 24

Alfa-laktalbumiini 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Infuusio-puskuriliuos (0.1M fosf.) 10 ml 18

Alunaliuos 10mg/ml 1000ml 72 Infuusio-puskuriliuos (0.1M fosf.) 60 ml 18

Beta-laktoglobuliini 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Kloorivety-happoliuos 0.1M 10 ml 18

Conalbumiini (chicken egg white) 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Etikkahappo-liuos 10% 10 ml ihotestiliuos 16

Doksisykliinivoide 10mg/ml 50g 72 Hopeanitraatti-vaseliinivoide 10mg/g 50g 16

Laktoferriini 1mg/ml 4ml ihotestiliuos 72 Natriumkloridi-inhalaatioliuos 3% 100ml 16

Propyleeniglykoliliuos 5 ml injektio 72 Natriumkloridi-inhalaatioliuos 0.9% 100ml 16

Trypsiini-inhibiittori type II-0 1mg/ml 8ml ihotestiliuos 72 Natriummetabisulfiittiliuos 50mg/ml 10 ml ihotestiliuos 16

Levobupivakaiini 1.25mg/ml 300ml Pain Buster-pumppu 64 Alfa-amylaasi-vesiliuos 0.01 % 10ml ihotestiliuos 12

Glyseroli (vedetön) 5ml injektio 54 Alunakanta-liuos 100 mg/ml 1000ml 12

Glyseroli 85% (sis. fenolia 0.5%) 8ml ihotestiliuos 54 Etanoli-vesiliuos 35% 10ml ihotestiluos 12

Atsoväriaine-liuossarja 10mg/ml 7x10ml ihotestiliuos 48 Etanoli-vesiliuos 70% 10ml ihotestiliuos 12

Copper chlorophylli-liuos 1% 10ml ihotestiliuos 48 Formaldehydi-kantaliuos 3.5% ihotestiliuos 12

Karmiininpunainen-liuos (E-120) 0.5% 10ml ihotestiliuos 48 Formaldehydi-liuos 0.1% 10ml ihotestiliuos 12

Lysozyymi 1% 5ml ihotestiliuos 48 Formaldehydi-liuos 0.32% 10ml ihotestiliuos 12

Glyseroliliuos 85% 2ml 36 Formaldehydi-liuos 1% 10ml ihotestiliuos 12

Ammoniumpersulfaatti-vesiliuos 2% 10 ml ihotestiliuos 24 Formaldehydi-liuos 2% 10ml ihotestiliuos 12

Amyylialkoholi-vesiliuos 10% 10 ml ihotestiliuos 24 Hydrokortisoni-etanoli-vesiliuos 1% 10g ihotestiliuos 12

Hopea-nitraattiliuos 1mg/ml 1000ml 24 Glyseroli 85% 10 ml tekninen liuos 6

Kaliumpersulfaatti-vesiliuos 2% 10ml ihotestiliuos 24
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Matalan riskin valmisteiden saamien riskipisteiden keskiarvo tutkimuksessa oli 36 riski-

pistettä ja vaihteluväli [6, 72]. Riskipisteiden tyyppiarvo tutkimuksen matalan riskin val-

misteiden kesken oli 72 ja mediaani 24. Matalan riskin valmisteista suurimmat riskipis-

teet (72 pistettä) saivat yhteensä 11 valmistetta. Matalan riskin valmisteista vähiten riski-

pisteitä sai 85-prosenttinen tekninen glyseroliliuos. 

 

Valmistetyypeittäin matalan riskin valmisteista eniten (n=28) oli allergiatestaukseen käy-

tettäviä ihotestivalmisteita (kuva 23). Ihotestivalmisteista kaikki valmisteet kuuluivat ma-

talaan riskiluokkaan ja näistä kahdeksan valmistetta sai 72 riskipistettä. Näitä olivat esi-

merkiksi albumiinia, alfa-kaseiinia, alfa-laktalbumiinia ja laktoferriinia sisältävät ihotes-

tiliuokset. Erilaisia liuoksia matalan riskitason valmisteista oli seitsemän kappaletta. Virt-

sarakon huuhteluun käytettävä alunaliuos sai tutkimuksessa 72 riskipistettä. Muita mata-

lan riskiluokan liuoksia olivat esimerkiksi hopeanitraattiliuos (24 pistettä), 3-prosenttinen 

natriumkloridiliuos (24 pistettä) ja kloorivety-happoliuos (18 pistettä). Kaikki tutkimuk-

sen voiteet eli doksisykliinivoide (72 pistettä), valkovaseliinivoide (24 pistettä) ja ho-

peanitraatti-vaseliinivoide (16 pistettä) sekä inhalaationesteet eli natriumkloridi-inhalaa-

tioliuokset (16 pistettä) kuuluivat matalan riskin valmisteisiin. Matalan riskin valmistei-

siin kuului myös leikkausalueen puudutukseen käytettävä levobupivakaiinia sisältävä 

Pain Buster-kipupumppu. 

 

 

Kuva 23. Matalan riskin valmisteet valmistetyypeittäin. 
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12 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

 

12.1 Aikaisempien tutkimusten tulokset 

 

Täysin samanlaista sairaala-apteekin valmisteiden riskiluokittelua ei ole julkaistu aiem-

min, joten tässä tutkimuksessa saaduilla tuloksilla ei ole suoraa vertailukohtaa. Martin de 

Rosales Cabrera kumppaneineen (2014) julkaisivat espanjankielisessä artikkelissaan 

suunnittelemansa riskimatriisin, jonka avulla he arvioivat steriilien valmisteiden riskejä 

eri terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Riskimatriisissa arvioitiin valmistusproses-

sia, annostelureittiä, lääkeaineen turvallisuusprofiilia, valmistusmääriä, jakelua ja riskiä 

mikrobiologiselle kontaminaatiolle. Riskitaso luokiteltiin numeroiden sijasta 6-kirjaimi-

sella kirjainyhdistelmällä. Kirjainyhdistelmän perusteella valmisteet luokiteltiin matalan, 

kohtalaisen ja korkean riskin valmisteisiin. Riskien arvioinnissa saatujen tulosten perus-

teella määriteltiin valmisteen valmistuspaikka, validointiaika ja kestoajat säilytysolosuh-

teineen. Espanjalaisessa tutkimuksessa käytetty riskimatriisi, riskitasojen luokittelu ja 

matriisin käyttötarkoitus eroavat tämän tutkimuksen vastaavista. Myös riskiarvioidut val-

misteet olivat enimmäkseen erilaisia. Autologiset seerumisilmätipat luokiteltiin sekä 

Martin de Rosales Cabrera ym. (2014) tutkimuksessa että tässä pro gradu -tutkimuksessa 

korkean riskin valmisteiksi. Korkean riskin valmisteiksi tässä tutkimuksessa luokitellut 

bevasitsumabia sisältävät silmäinjektiot puolestaan olivat espanjalaisessa tutkimuksessa 

kohtalaisen riskitason valmisteita.  

 
Tässä tutkimuksessa käytetyn riskiluokittelun kaltainen menetelmä on ollut aiemmin käy-

tössä Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaala-apteekissa sekä Satasairaalan sai-

raala-apteekissa Porissa. KYS sairaala-apteekissa tehdyssä valmisteiden riskien arvioin-

nissa bevasitsumabia ja afliberseptia sisältävät silmäinjektiot kuuluivat korkean riskin 

valmisteisiin aivan kuten tässäkin tutkimuksessa (Helin-Tanninen M, henkilökohtainen 

tiedonanto 3.2.2021).  KYS sairaala-apteekin luokittelussa korkean riskin valmisteita oli-

vat myös esimerkiksi suuren valmistusmäärän kipukasetit, kefuroksiimilaimennokset, ve-

typeroksidiliuokset sekä levobupivakaiinia sisältävät pumput. Erillisistä raaka-aineista 

valmistettavat TPN-ravitsemusliuokset kuuluivat korkean riskin valmisteisiin, kun taas 

Numeta-pohjaiset TPN-valmisteet kohtalaiseen riskitasoon. Mainituista korkean riskin 

valmisteista silmäinjektioiden ohella ainoastaan erillisistä raaka-aineista valmistetut 
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TPN-valmisteet ja kipukasetit olivat sekä KYS sairaala-apteekissa, että Tyks sairaala-ap-

teekissa samaan riskiluokkaan kuuluvia. Tässä pro gradu -tutkimuksessa käytettiin muo-

kattua riskimatriisia, joten valmisteiden saamat riskipisteet eivät ole suoraan verrattavissa 

toisiinsa. Käytettyyn riskimatriisiin lisättiin esimerkiksi tilaustapaan liittyvä riski, joten 

arvioitavien riskien lisääntyessä myös kokonaisriskipisteet ovat suurempia. Eri riskiluok-

kien pisterajat määritettiin kokeellisesti valmisteiden sijoittumisen mukaan molemmissa 

sairaala-apteekeissa, jonka vuoksi myös pisterajat erosivat toisistaan. Tuloksiin vaikuttaa 

lisäksi se, että sairaala-apteekkien valmistusvalikoimat ja valmistusmäärät vaihtelevat. 

Vaihtelu johtuu muun muassa sairaaloiden erikoisaloista, koosta tai sijainnista. Esimer-

kiksi Kuopiossa korkean riskin valmisteiksi luokiteltuja traneksaamihappoa tai kokaii-

nilimakalvopuudutetta ei valmisteta Turussa.  

 

Satasairaalan sairaala-apteekissa on tehty kriittisten lääkevalmistusprosessien määrittä-

minen riskimatriisin avulla toteutetulla riskipisteytyksellä (Suvikas-Peltonen 2019). Ris-

kipisteytys toteutettiin laskemalla matriisin eri osa-alueista saatavat riskipisteet yhteen. 

Yhteenlasketuista riskipisteistä saatiin valmisteelle riskiluku ja kriittisen valmisteen pis-

terajaksi määriteltiin yli 40 riskipistettä. Kriittisen pisterajan ylittivät riskipisteytyksessä 

esimerkiksi alunaliuos, bevasitsumabi-silmäinjektiot, kefuroksiimilaimennokset, kipuka-

setit, merbrominliuos ja sufenta-ropivakaiiniruiskut. Yhteisiä valmisteita näistä Tyks sai-

raala-apteekin korkean riskin valmisteiden kanssa olivat bevasitsumabi-silmäinjektiot 

sekä kipukasetit. TPN-valmisteet eivät Satasairaalan sairaala-apteekin riskipisteytyksessä 

ylittäneet kriittistä pisterajaa. Merbrominliuosta ja sufenta-ropivakaiiniruiskuja ei valmis-

teta Tyks sairaala-apteekissa. Satasairaalan sairaala-apteekissa kriittiseksi valmisteeksi 

luokiteltu alunaliuos sai tässä tutkimuksessa vähemmän riskipisteitä ja kuului matalan 

riskin valmisteisiin. Erot Satasairaalan sairaala-apteekin ja Tyks sairaala-apteekin riski-

pisteytysten välillä johtuvat muun muassa käytetyn riskimatriisin eroista sekä kokonais-

riskipisteiden erilaisesta laskutavasta. Satasairaalan sairaala-apteekissa pisteet laskettiin 

yhteen ja tässä tutkimuksessa eri riskeistä saadut pisteet kerrottiin yhteen. Satasairaalan 

sairaala-apteekissa määriteltiin valmisteiden kriittinen pisteraja ja tässä tutkimuksessa 

valmisteet jaettiin matalaan, kohtalaiseen ja korkeaan riskiluokkaan. Tässäkin vertailussa 

tuloksiin vaikuttaa myös näiden sairaala-apteekkien valmistusvalikoimien ja valmistus-

määrien vaihtelu. 
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12.2 Tutkimuksessa arvioidut valmisteiden laatu- ja turvallisuusriskit 

 
Sairaalassa lääkkeitä annostellaan käyttäen riskialttiita annostelureittejä ja hoidetaan 

kriittisesti sairaita potilaita (Schepel ja Kuitunen 2020). Tässä tutkimuksessa arvioituihin 

antoreittiin sekä potilasryhmään liittyviin riskeihin ei voida sairaalahoidossa juurikaan 

vaikuttaa. Näin ollen nämä sairaala-apteekin valmisteisiin liittyvät riskit on hyväksyttävä.  

 

Valmistusmäärää arvioitiin tutkimuksessa vuositasolla, koska kuukausittainen tai viikoit-

tainen valmistusmäärä voi vaihdella huomattavasti. Valmistusmäärän vaikutus kokonais-

riskipisteisiin ja valmisteiden riskiluokitteluun on nähtävissä tutkimuksessa usean val-

misteen kohdalla. Esimerkiksi suuri vuosittainen valmistusmäärä ja eräkoko nostivat glu-

koosioraaliliuoksen riskipisteitä kohtalaisen riskin tasolle. Valmistusmäärän liittyvään 

riskiin ei voida yleensä vaikuttaa, koska sairaala-apteekin valmistamien tuotteiden määrät 

riippuvat valmisteiden tarpeesta. Eräkoon osalta olisi järkevää suosia valmisteiden tar-

peita vastaavia pieniä eräkokoja, koska suurten eräkokojen kohdalla mikrobiologisen 

kontaminaation riski yleensä kasvaa. Tutkimuksessa hieman yli puolet (53 %) valmisteita 

oli valmistusmäärän ja eräkoon puolesta matalan riskin luokkaa eli valmisteiden vuotui-

nen valmistusmäärä oli alle 12 erää ja valmistettava eräkoko oli pieni (<5 jakeluyksik-

köä). Sairaala-apteekkien lääkevalmistuksen tulisikin olla pienen mittakaavan potilas-

kohtaista valmistusta silloin, kun teollisten tuotteiden valikoima on rajallinen eikä kaikille 

potilasryhmille pystytä tarjoamaan kattavasti lääkkeitä (Kontra ym. 2005). Poikkeuksena 

ovat tiettyjen valmisteiden, kuten steriilin vetyperoksidiliuoksen, suuret valmistusmäärät 

kaupallisten valmisteiden saatavuusongelmien seurauksena. Laajamittainen lääkevalmis-

tus kuuluu kuitenkin teollisuuteen. 

 

Valmisteen suunnittelun yhteydessä määritellään tulevan valmisteen sisältämät vaikutta-

vat aineet ja apuaineet. Vaikuttavan aineen ominaisuuksiin ja raaka-aineen turvallisuu-

teen vaikuttavaan riskiin voidaan vaikuttaa valitsemalla valmisteelle aina mahdollisim-

man turvalliset raaka-aineet. Steriilin lääkevalmistuksen raaka-aineet tulisi aina olla oi-

keaksi tunnistettuja, oikean laatuisia ja oikeaa puhtausluokkaa olevia (USP Pharma-

cists´Pharmacopeia <797> 2008). Boomin ja kumppaneiden (2020) tutkimuksessa suu-

rimman riskin kontaminaatiolle työntekijän käsineiden ohella aiheuttivat aseptisen työs-

kentelyn aikana käytetyt ei-steriilit materiaalit. Esimerkkinä raaka-aineen turvallisuuteen 
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liittyvän riskin pienentämisestä on tutkimuksen yhteydessä havaittu Spiritus-injektion 

valmistusraaka-aineen muuttaminen turvallisemmaksi steriiliksi etanoliksi. Valmisteen 

suunnittelun alkuvaiheessa tulee myös aina kriittisesti pohtia, onko valmiste ylipäätään 

tarpeellinen vai voisiko sen korvata kaupallisella valmisteella (Jackson ja Lowey 2010).  

 

Tilaustapaan kohdistuvia riskejä voidaan pienentää suosimalla kiinteitä annosohjeita ja 

tilaamalla sairaala-apteekin valmisteet sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Tutkimuk-

sessa pieni osa (6 %) valmisteista kuului tilaustavan perusteella korkeaan riskiluokkaan. 

Kyseiset valmisteet olivat kuitenkin kaikki tutkimuksessa suurimpia riskipisteitä saaneita 

TPN-valmisteita. Muuttamalla TPN-valmisteiden tilausprosessia käsin kirjoitetuista fak-

sitilauksista sähköiseen tilaukseen voitaisiin vähentää inhimillisten erehdysten riskiä ja 

parantaa prosessin kokonaisturvallisuutta. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on to-

dettu sähköisen tilaamisen parantaneen TPN-valmistusprosessin turvallisuutta (Bonnar-

bry 2005; Sacks ym. 2009; MacKay ym. 2016; Mourkogianni ym. 2020). 

 

Valmisteiden suunnittelussa tulisi aina mahdollisuuksien mukaan käyttää farmakopeoissa 

olevia vakioformulaatioita tai validoituja koostumuksia (Jackson ja Lowey 2010; Com-

mittee of Ministers Council Europe 2016; Institute for Safe Medication Practices 2016). 

Validoimattomien formulaatioiden käyttö on riski, joka pitää ottaa huomioon niitä käy-

tettäessä. Formulaation (11 %) ja säilyvyyden (13 %) osalta valmisteista vain pieni osa 

oli matalan riskin valmisteita eli kyseisten valmisteiden formulaatio oli validoitu tai val-

misteen säilyvyys oli tutkittu. Formulaatioon liittyviä riskejä voitaisiin pyrkiä vähentä-

mään lisäämällä kiinteäohjeisten valmisteiden osuutta sairaala-apteekin valmistusvali-

koimissa. Tämä edellyttää kuitenkin tiivistä yhteistyötä valmisteita määräävien lääkärien 

kanssa valmisteen suunnitteluvaiheessa. Säilyvyyteen liittyviä riskejä puolestaan voitai-

siin vähentää tekemällä apteekeissa aktiivisesti omia säilyvyystutkimuksia. Säilyvyystut-

kimusten tekemistä sairaala-apteekeissa kuitenkin rajoittavat muun muassa tutkimuksiin 

käytettävien voimavarojen, välineiden ja laitteiden sekä osaamisen puute. Raaka-aineiden 

kilpailutusten ja saatavuuskatkosten myötä valmisteiden koostumuksiin joudutaan usein 

tekemään muutoksia. Muutosten seurauksena valmisteen aikaisemmilla koostumuksilla 

tehtyjä säilyvyystutkimusten tuloksia ei voida enää välttämättä suoraan käyttää valmis-

teen uuden koostumuksen kestoajan määrittämiseen. 
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Valmistusprosessin osalta riskejä voitaisiin pienentää esimerkiksi laatimalla valmistus-

ohjeet mahdollisimman vähän laskutoimituksia sisältäviksi. Laskuvirheiden on todettu 

olevan yksi suurimmista virhelähteistä lääkevalmistuksessa ja niiden on todettu aiheutta-

neen useita potilashaittatapauksia (Jackson ja Lowey 2010). Mitä monimutkaisempi las-

kutoimitus vaaditaan, sitä suurempi on virheen mahdollisuus (Jackson ja Lowey 2010). 

Tästä syystä valmistettavien lääkkeiden formulaatiot olisi syytä pitää mahdollisimman 

yksinkertaisina. Kaikki laskut tulisi kaksoistarkistaa toisen henkilön toimesta ja tapah-

tuma tulisi dokumentoida eräpöytäkirjoihin. Kirjallisuuskatsauksessa esitetyn Batemanin 

ja Donyain (2010) tutkimuksen havainnot korostavat useiden tarkistusvaiheiden ja kak-

soistarkistuksen merkitystä riskien pienentämiseksi ja virheiden havaitsemiseksi. Kak-

soistarkistusten lisäksi laskuvirheitä voidaan pyrkiä ehkäisemään lääkelaskujen sujuvalla 

ja moitteettomalla hallinnalla. Tämän vuoksi lääkevalmistukseen osallistuvan henkilö-

kunnan lääkelaskentataitojen vahvistamiseen ja osaamisen todentamiseen olisi syytä kiin-

nittää huomiota. Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista kaikki avoimia valmistusohjeita 

sisältävät valmisteet sisälsivät koostumusten tarkistamiseen ja raaka-aineiden määrien 

laskemiseen vaadittavia laskuja valmistusprosesseissaan. Näitä olivat esimerkiksi TPN-

valmisteet, korkean riskin kipukasetit sekä LYS IV liuos. 

 

Puolet tutkimuksessa arvioiduista valmisteista oli käsittelijälle haitallisia. Osa valmis-

teista oli vain kohtalaisesti haitallisia, kuten herkistäviä tai ärsyttäviä. Tutkimuksessa oli 

kuitenkin mukana myös muun muassa teratogeenisia, genotoksisia ja  karsinogeenisia ai-

neita sisältäviä valmisteita. Lisäksi esimerkiksi Skeppens-liuoksen valmistuksessa käy-

tettävä ainesosa, homatropiinihydrobromidi, on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan tap-

pavaa joutuessaan iholle ja hengitettynä. Aseptisessa työskentelyssä B-tilan puhdastila-

pukeutuminen sisältää puhdastila-asun, suojakäsineet sekä suusuojan. Puhdastilapukeu-

tuminen voi osaltaan toimia työntekijän suojauksena. Valmisteiden sisältämiin haitallisiin 

aineisiin on kuitenkin syytä suhtautua vakavasti. Toisinaan lääkevalmistuksessa tapahtuu 

esimerkiksi työtapaturmia, kuten ampullien rikkoontumisia tai neulan pistoja. Työnteki-

jälle haitallisten valmisteiden yhteydessä valmistusohjeet on syytä päivittää varmista-

maan riittävä lisäsuojautuminen, esimerkiksi suojalasein ja nitriilikäsinein. Valmisteen 

mahdollinen teratogeenisuus tulee myös mainita valmistusohjeessa ja raskaana olevien ei 

ole syytä valmistaa tai käsitellä kyseisiä valmisteita.  
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12.3 Korkean riskin valmisteet 

 
12.3.1 TPN-valmisteet 

 
Yhdysvaltalainen Institute for Safe Medication Practices -järjestö (ISMP) luokittelee pa-

renteraaliset ravitsemusliuokset suuren riskin lääkkeiksi (Institute for Safe Medication 

2018). TPN-valmisteet ovat usein monia erilaisia raaka-aineita sisältäviä seoksia, joten 

monivaiheinen valmistusprosessi sisältää monia virhemahdollisuuksia ja valmisteiden 

mikrobiologisen kontaminaation riski on suuri (Bonnarby ym. 2005).  Tutkimukset ovat 

osoittaneet virheiden esiintymisprosentin olevan korkea valmistettaessa ravitsemusliuok-

sia sairaala-apteekissa, erityisesti kun kyseessä on Tyks sairaala-apteekissakin käytössä 

oleva manuaalinen valmistusprosessi (Flynn ym. 1997). Yhdysvalloissa tehdyssä tutki-

muksessa ravitsemusliuosten valmistamisen yhteydessä virheiden esiintymisprosentti  

(24 %) oli yli kaksinkertainen verrattuna muihin suuren riskin lääkkeisiin liittyviin vir-

heisiin tutkimussairaalassa (10,3 %) (Sacks ym. 2009).    

 

Lasten kokonaisravitsemukseen parenteraalisesti annosteltavat TPN-valmisteet luokitel-

tiin tässä tutkimuksessa korkean riskin valmisteiksi. Suurimmat riskipisteet tutkimuk-

sessa saivat perfuusoriruiskuun valmistettava kirkas TPN-infuusioneste ja EVA-pussiin 

valmistettava NumetaG16E-pohjainen TPN-infuusioneste. Tutkimuksen TPN-valmisteet 

saivat korkeimpia riskipisteitä lähes kaikista arvioitavista riskeistä, ainoastaan käsitteli-

jään kohdistuva haitallisuus oli näillä valmisteilla matalaa riskitasoa. Riskipiste-erot val-

misteiden välillä johtuivat lähinnä raaka-aineista ja formulaatiosta. Erillisistä raaka-ai-

neista valmistettavat rasvaa sisältävät TPN-valmisteet eivät sisällä elektrolyyttikonsent-

raatteja  ja nämä valmisteet saivat matalammat riskipisteet raaka-aineiden osalta. Valmii-

siin kaupallisiin kolmikammiopusseihin (NumetaG16E®, NumetaG19E® ja SmofKabi-

ven®) valmistettavat TPN-infuusionesteet olivat puolestaan formulaation osalta kohta-

laista riskitasoa, koska valmisteiden koostumukset tarkistetaan valmistamisen yhteydessä 

valmistajan lääkelisäystaulukoista.  

 

Valmisteissa käytettävistä raaka-aineista esimerkiksi kaliumkloridi- ja natriumkloridi-

konsentraatit sekä 20-prosenttiset ja sitä vahvemmat glukoosiliuokset luokitellaan suuren 

riskin lääkkeiksi (Institute for Safe Medication 2018). Kaliumkloridikonsentraatin 
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kohdalla yliannostus tai annostelu väärälle potilaalle voi johtaa potilaan kuolemaan (So-

siaali- ja terveysministeriö 2021). Lisäksi ravitsemusliuoksissa käytettäviin kaliumklo-

ridi- ja natriumkloridikonsentraatteihin liittyy raaka-aineiden sekaantumisen riski eli niin 

sanottuja LASA-ongelmia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Look alike, Sound alike 

-lääkkeet (LASA-lääkkeet) voivat sekoittua keskenään samankaltaisen vaikuttavan ai-

neen nimen, pakkauksen tai valmistenimen vuoksi (Laatikainen ym. 2019). Yhdysval-

loissa toteutetussa havainnointitutkimuksessa osoitettiin, että valmistusvaiheessa raaka-

aineisiin liittyvistä virheistä suurin osa virheistä liittyi juuri elektrolyytteihin (Sacks ym. 

2009). Tulevaisuudessa elektrolyyttien ja muiden raaka-aineiden, kuten oikean vahvuisen 

glukoosiliuoksen, tunnistaminen viivakoodilla valmistusvaiheessa voisi parantaa valmis-

tusprosessin turvallisuutta ja varmistaa oikean raaka-aineen valinnan.  

 

TPN-valmisteen koostumus määräytyy potilaan painon ja kliinisen tilan mukaan, joten 

samallekin potilaalle voidaan joutua tekemään päivittäin koostumusmuutoksia eikä stan-

dardoitujen vakiokoostumusten valmistaminen ja riskien pienentäminen koostumuksen 

osalta ole tämän vuoksi mahdollista (Mourkogianni ym. 2020). Valmistaminen on lisäksi 

monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita laskutoimituksia ja yksikkömuunnoksia, 

koostumusten tarkistamista, monimutkaisen valmistusvaiheen sekä vaatii erityistä huo-

lellisuutta valmisteen etiketöinnissä, pakkaamisessa ja toimittamisessa osastolle. Lasku-

virheiden on todettu olevan yksi suurimmista virhelähteistä lääkevalmistuksessa ja niiden 

on todettu aiheuttaneen useita potilashaittatapauksia (Jackson ja Lowey 2010). Mourko-

gianni tutkimusryhmineen (2020) osoittivat tutkimuksessaan ravitsemusliuosten koostu-

musten manuaalisen laskemisen olevan suurin yksittäinen virheriski lasten ravitsemus-

liuosten valmistusprosessissa kreikkalaisessa sairaala-apteekissa. Yleisimpiä laskuvirhei-

siin liittyviä virheitä tapahtuu desimaalipilkun käytössä tai muutettaessa yksiköitä toisik-

seen, esimerkiksi muutettaessa milligrammoja mikrogrammoiksi tai millimooleja milli-

litroiksi (Jackson ja Lowey 2010). Tyks sairaala-apteekista osasto tilaa TPN-valmisteiden 

elektrolyytit millimooleina ja ne muutetaan sairaala-apteekin valmistuksessa millilit-

roiksi. Prosessin turvallisuutta voitaisiin tulevaisuudessa parantaa ja inhimillisten ereh-

dysten riskiä pienentää, jos sähköinen tilausjärjestelmä pystyisi laskemaan yksikkömuun-

nokset automaattisesti. Nykytilassa laskuihin liittyviä riskejä voidaan pyrkiä pienentä-

mään kriittisten laskutoimitusten dokumentoidulla kaksoistarkistuksella. 
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TPN-valmisteiden turvallisuutta ja valmisteiden sisältämiä riskejä voidaan pienentää esi-

merkiksi muuttamalla valmisteiden tilausprosessia. Käsin kirjoitetut tilauskaavakkeet li-

säävät inhimillisten erehdysten riskiä muun muassa epäselvän käsialan vuoksi (Mourko-

gianni ym. 2020). Faksatun tilauskaavakkeen tietojen manuaalinen siirtäminen apteekki-

järjestelmä WebMarelaan lisää myös osaltaan virheiden riskiä. Useissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa on todettu sähköisen tilaamisen parantaneen TPN-tilausprosessin turvalli-

suutta (Bonnarbry 2005; Sacks ym. 2009; MacKay ym. 2016; Hermanspann ym. 2017; 

Mourkogianni ym. 2020). 

 

Suvikas-Peltonen kumppaneineen (2017) tunnistivat systemaattisessa katsauksessaan 

yleisimmiksi syiksi parenteraalisten valmisteiden kontaminoitumiselle puutteet asepti-

sessa työskentelyssä, ruiskujen, ampullien ja lagenulien monikäytön tai puutteet työym-

päristössä. TPN-valmisteiden valmistusprosessissa ruiskujen, raaka-ainetta sisältävien la-

genulien ja injektiopullojen monikäyttö on yleistä. Lisäksi ravitsemusliuokset itsessään 

ovat otollisia kasvualustoja mikrobeille. Mikrobiologisen kontaminaation riskin vuoksi 

TPN-valmisteista olisi jatkossa hyvä ottaa esimerkiksi puolivuosittain steriiliystestinäyt-

teitä ja valmisteiden eri raaka-aineiden pitoisuuksia olisi myös hyvä kontrolloida labora-

torioanalyysein. Tulevaisuudessa valmistusprosessin turvallisuutta voitaisiin parantaa 

esimerkiksi annosten turvarajojen asettamisella sähköisiin järjestelmiin, raaka-aineiden 

viivakooditunnistuksella ja automaation lisäämisellä valmistusprosessiin (MacKay ym. 

2016; Curtis 2018). Kuvassa 24 on esitetty esimerkkejä TPN-valmistusprosessien riskien 

pienentämiseksi ja niiden hallitsemiseksi. 

 

 

Kuva 24. TPN-valmistusprosessin riskien pienentäminen ja hallinta. 
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12.3.2 Kipukasetit 

 
Kivunhoitoon itsehoitoon (PCA) polyvinyylikloridisäiliöhin eli kasetteihin valmistettavat 

steriilit kipulääkeseokset muodostivat tutkimuksessa suurimman yksittäisen valmiste-

tyyppiluokan korkean riskin valmisteiden kesken. Korkean riskin kipukasetit olivat pää-

sääntöisesti useita tehdasvalmisteisia steriilejä lääkevalmisteita sisältäviä kipulääkeseok-

sia. Kipukaseteista suurimmat riskipisteet sai morfiini-klonidiini-bupivakaiini-ketamiini-

NaCl-kasetti. Kipulääkeseoksissa käytettävistä lääkeaineista esimerkiksi morfiini, oksi-

kodoni, midatsolaami ja ketamiini kuuluvat suuren riskin lääkkeisiin (Institute for Safe 

Medication 2018). Opioidien kohdalla virheellinen käyttö tai pitoisuus voi aiheuttaa po-

tilaalle hengityslaman ja jopa kooman (Schepel ja Kuitunen 2020). Esimerkiksi morfiinin 

kohdalla kaupallisten raaka-aineina käytettävien valmisteiden (Morphin® 2 mg/ml ja 

Morphin® 20 mg/ml) väliset kymmenkertaiset vahvuuserot lisäävät kohtalokkaiden vir-

heiden mahdollisuutta. Kipukaseteilla antoreittinä käytetään usein riskialtista epiduraa-

lista tai laskimonsisäistä annostelua. Lisäksi potilasryhmänä ovat hyvin usein kriittisesti 

sairaat syöpäpotilaat tai lapsipotilaat. Eri kipukasettien välisiin riskipiste-eroihin tutki-

muksessa vaikuttivat valmistuksen laajamittaisuus ja valmisteen koostumus tilattaessa. 

Avoimen koostumuksen kipukasetit saivat formulaation osalta korkeimpia riskipisteitä, 

koska valmistaminen edellyttää koostumuksen tarkistamista. Koostumuksia tarkistetta-

essa proviisori tarkistaa lääkeaineiden keskinäisiä yhteensopivuuksia ja säilyvyystietoja 

erilaisista tietokannoista. Esimerkiksi lääkeaineiden välinen mahdollinen fysikaalinen 

yhteensopimattomuus voi aiheuttaa valmisteessa sakkaantumista (Kontra ym. 2005).  

 

Korkean riskin kipukasettien turvallisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla valmis-

teista mahdollisuuksien mukaan kiinteitä koostumuksia. Avoimet koostumukset voivat 

lisätä valmisteiden sisältämien ainesosien yhteensopimattomuuksia sekä mahdollistavat 

erilaisten tilaus- ja laskuvirheiden esiintymisen. Tutkimuksen yhteydessä huomattiin, että 

kipukasettien osalta eri valmisteiden säilyvyyksien arviointi ja kestoaikojen määräytymi-

sen perusteet vaihtelivat valmisteiden kesken. Kestoaikatietojen yhdenmukaistaminen ja 

omien säilyvyystutkimusten tekeminen vähentäisivät näiden valmisteiden saamia koko-

naisriskipisteitä. Koska kipukaseteissa oli korkean riskitason valmisteita, kipukasettien 

lisääminen omana testinään vuosittaiseen aseptisen työmenetelmän testaukseen voisi olla 
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aiheellista. Kuvassa 25 on esitetty esimerkkejä kipukasettien valmistusprosessin riskien 

pienentämiseksi ja niiden hallitsemiseksi. 

 

 

Kuva 25. Kipukasettien valmistusprosessin riskien pienentäminen ja hallinta. 

 

12.3.3 Silmävalmisteet 

 
Korkean riskin silmätautien lääkevalmisteet olivat erilaisia silmätippoja ja silmänsisäisiä 

injektioita. Korkean riskin silmäinjektioita olivat kostean silmänpohjan ikärappeumassa 

käytettävät bevasitsumabia ja afliberseptia sisältävät silmäinjektiot, iriitin hoidossa käy-

tettävä Skeppens-liuos sekä sokean silmän hoitoon valmistettava Spiritus-injektio. Suu-

rimmat riskipisteet näistä sai bevasitsumabia sisältävä silmäinjektio.  Bevasitsumabi on 

kapean terapeuttisen leveyden syöpälääke, jonka käyttö silmänsisäisenä injektiona on 

kustannusperusteista off label -käyttöä. Bevasitsumabin off label -käyttöön silmänsisäi-

sesti liittyy kontaminaatioriski, koska käyttö edellyttää sairaala-apteekissa tapahtuvaa uu-

delleen pakkaamista kerta-annosruiskuihin ennen antoa. Valmistusprosessi itsessään on 

melko yksinkertainen, mutta useissa tutkimuksissa on todettu kontaminoituneiden val-

misteiden aiheuttaneen vakavia silmätulehduksia (Frost ja Kainer 2011; Lääkealan tur-

vallisuus- ja kehittämiskeskus 2012; Sheyman ym. 2013; Edison ym. 2015). Jakeluyksik-

köinä mitattuna Tyks sairaala-apteekissa valmistettiin vuonna 2020 eniten erilaisia sil-

mäinjektioita (19 237 ruiskua/lagenulaa, 1 079 valmistuserää). Valmistetuista silmäinjek-

tioista suurin osa (71,3 %, 13 720 ruiskua) oli bevasitsumabi-silmäinjektioita. Suuri val-

mistusmäärä lisää näihin valmisteisiin liittyviä riskejä. Bevasitsumabi-injektiot luokitel-

tiin tutkimuksessa myös korkeaan riskiluokkaan käsittelijään kohdistuvan haitallisuuden, 

teratogeenisuuden vuoksi. Näiden valmisteiden kohdalla kokonaisriskiä voitaisiin pie-

nentää tekemällä omia säilyvyystutkimuksia, kuten esimerkiksi Satasairaalan sairaala-ap-

teekissa on tehty (Palmgrén ym. 2015). Suurten valmistusmäärien vuoksi riskejä tulisi 

myös yrittää hallita lisäämällä säännöllistä mikrobiologista näytteenottoa valmiista tuote-
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eristä. Lisäksi vaikuttavan aineen teratogeenisuuden vuoksi on huolehdittava valmistajan 

riittävästä suojauksesta ja raskaana olevien ei tulisi käsitellä bevasitsumabia sisältäviä 

valmisteita.  

 

Silmätipoista lähes kaikki valmisteet luokiteltiin tutkimuksessa korkean riskin valmis-

teiksi. Suurimmat riskipisteet sai hankalan kuivasilmäisyyden hoitoon käytettävät auto-

logiset seerumisilmätipat, jotka ovat potilaan omasta seerumista laimentamalla valmistet-

tuja silmätippoja. Autologisten seerumisilmätippojen kokonaisriskipisteitä lisäsivät muun 

muassa avoimia valmistusastioita sisältävä valmistusprosessi sekä suuri vuosittainen val-

mistusmäärä (95 erää, 2850 pulloa). Tyks sairaala-apteekissa vuonna 2020 valmistetuista 

silmätipoista 81 % oli autologisia seerumisilmätippoja. Nämä valmisteet olivat korkean 

riskin valmisteita myös käsittelijään kohdistuvan haitallisuuden vuoksi. Käsiteltäessä po-

tilaan omaa seerumia muodostuu veritapaturmavaara, esimerkiksi neulan piston seurauk-

sena. Työntekijöiden suojaukseen on kiinnitettävä erityishuomiota näiden valmisteiden 

kohdalla ja vaatimuksena on, että valmistajan tulee olla rokotettu virusten aiheuttaman 

maksatulehduksen eli hepatiitin varalta.  

 

Korkean riskin silmätipat olivat lähes kaikki haitallisia käsittelijälle. Esimerkiksi syöpä-

lääke mitomysiiniä sisältävät silmätipat luokiteltiin tutkimuksessa vaikuttavan aineensa 

vuoksi karsinogeenisiksi ja kokaiinisilmätipat teratogeenisiksi. Valmisteista esimerkiksi 

kokaiinisilmätipat valmistetaan epästeriileistä lähtöaineista suodattamalla. Epästeriilit 

lähtöaineet voivat lisätä näiden valmisteiden mikrobiologisen kontaminoitumisen riskiä 

(Boom ym. 2020). Silmätippavalmisteiden riskejä voitaisiin hallita lisäämällä mahdolli-

suuksien mukaan säännöllistä valmiiden tuotteiden mikrobiologista näytteenottoa. Osasta 

valmisteita, esimerkiksi metaoksedriinisilmätipoista, jälkivalvontaa on pyritty toteutta-

maan jo nykyiselläänkin. Yksittäisenä turvallisuusparannuksena syöpälääke mitomysii-

niä sisältävät silmätipat aiotaan siirtää keskitettyyn solunsalpaaja-annosvalmistukseen 

valmistettavaksi. Kuvassa 26 on esitetty esimerkkejä silmävalmisteiden valmistusproses-

sin riskien pienentämiseksi ja niiden hallitsemiseksi. 

 



98 
 

 

Kuva 26. Silmävalmisteiden valmistusprosessin riskien pienentäminen ja hallinta. 

 

12.4 Kohtalaisen riskin valmisteet 

 
Tutkimuksessa arvioiduista valmisteista 25 % kuului kohtalaiseen riskiluokkaan. Kohta-

laisen riskiluokan valmisteista eniten oli erilaisia infuusioita. Suurimmat riskipisteet tä-

män ryhmän sisällä saivat lapsille valmistettava maksan verisuonten vaurioitumista ja 

tukkeutumista estävä defibrotidi-infuusioliuos, synnytysten käynnistykseen käytettävä 

vahvempi oksitosiini-infuusioliuos sekä spinaalista lihasatrofiaa sairastavien lasten hoi-

dossa käytettävä geeniterapiavalmiste onasemnogeeniabeparvoteekki-infuusioliuos. 

Kohtalaisen riskiluokan infuusiot olivat varsin heterogeeninen ryhmä. Valmistusproses-

sin osalta useat näistä infuusiovalmisteista, esimerkiksi defibrotidi-infuusioliuos, 

onasemnogeeniabeparvoteekki-infuusioliuos ja kefuroksiimilaimennokset ovat varsin 

yksinkertaisia, käyttökuntoon saatettavia valmisteita. Defibrotidiliuoksen ja onasemno-

geeniabeparvoteekki-infuusioliuoksen vaikuttavat aineet ovat myyntiluvallisia lääkeai-

neita, joiden säilyvyys on tutkittu ja käyttökuntoon saattaminen tapahtuu sairaala-aptee-

kissa valmistusyhteenvedon ohjeiden mukaisesti. Näiden valmisteiden kokonaisriskipis-

teitä laskevat myös pienet vuosittaiset valmistusmäärät. KYS sairaala-apteekin sekä Sa-

tasairaalan sairaala-apteekin riskipisteytyksissä kefuroksiimilaimennokset luokiteltiin 

korkean riskin valmisteiksi (Suvikas-Peltonen 2019; Helin-Tanninen M, henkilökohtai-

nen tiedonanto 3.2.2021). Tässä tutkimuksessa kefuroksiimilaimennokset saivat kohta-

laiseen riskiluokkaan kuuluvat kokonaisriskipisteet. Kefuroksiimi-infuusioita käytetään 

Turun yliopistollisessa sairaalassa myös kriittisesti sairailla tehohoidon potilailla laski-

monsisäisesti ja vuosittaiset käyttökuntoon saattamismäärät ovat korkeita (109 erää, 

10900 pulloa). Kokonaisriskipisteitä kuitenkin laskevat muun muassa valmisteiden vai-

kuttavan aineen kaupallinen formulaatio, yksinkertainen käyttökuntoon saattamispro-

sessi, valmisteen kiinteä ohje ja sähköinen tilaustapa. Erot tämän valmisteen 
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sijoittumisessa sairaala-apteekkien kesken voivat johtua käytettyjen riskimatriisien, ris-

kipisteytysten laskutapojen ja valmisteiden riskiluokkiin jaottelun eroista. 

 

Kipukasetteja kohtalaiseen riskiluokkaan kuului kuusi kappaletta. Suurin osa kaseteista 

oli oksikodonia eri pitoisuuksina ja tilavuuksina sisältäviä kipukasetteja. Lisäksi kohta-

laiseen riskiluokkaan kuului yksi morfiinia sisältävä kasetti sekä yksi fentanyyli-ropiva-

kaiini-NaCl-kasetti.  Kohtalaiseen riskiluokkaan kuuluvat kipukasetit olivat koostumuk-

seltaan yksinkertaisimpia kuin korkeaan riskiluokkaan kuuluvat kipukasetit. Kiinteän val-

mistusohjeen vuoksi näiden kasettien valmistus ei edellytä koostumuksen tarkistamista 

ennen valmistusta ja valmistusprosessissa ei myöskään ole riskejä lisääviä laskutoimituk-

sia. Fentanyyli-ropivakaiini-NaCl-kasettia lukuun ottamatta kohtalaisen riskin kipukaset-

tien valmistusmäärät vuositasolla olivat myös vähäisiä. 

 

Intratekaalisen antotavan lääkevalmisteet luokitellaan suuren riskin lääkkeiksi (Institute 

for Safe Medication 2018). Tässä tutkimusaineistoissa oli kolme intratekaalisesti annos-

teltavaa lihasrelaksantti baklofeenia eri pitoisuuksina (50 µg/ml, 5 µg/ml ja 12,5 µg/ml) 

sisältävää injektioliuosta. Näistä valmisteista 50 µg/ml baklofeeni-injektioliuos luokitel-

tiin pisterajojen mukaan korkeaan riskiluokkaan ja kaksi muuta valmistetta kohtalaiseen 

riskiluokkaan. Erot näiden samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien IT-valmisteiden välillä 

johtuivat valmistusprosessin eroista avoimien valmistusastioiden suhteen sekä vuosittai-

sista valmistusmääristä. Korkeaan riskiluokkaan kuuluvaa 50 µg/ml baklofeeni-injek-

tioliuosta oli valmistettu tutkimusvuonna eniten. Baklofeenivalmisteiden kohdalla on 

nähtävissä valmistusmäärän vaikutus kokonaisriskipisteisiin ja eri riskiluokkien pistera-

jojen muuttaminen olisi voinut vaikuttaa näiden valmisteiden sijoittumiseen. Valmistus-

määrän vaikutus valmisteen sijoittumiseen nähdään myös kipuruiskujen luokittelun yh-

teydessä. Morfiini-klonidiini-NaCl-kipuruisku kuului tutkimuksessa korkean riskin val-

misteisiin suuremman vuosittaisen valmistusmäärän vuoksi ja muilta osin samat riskipis-

teet saanut morfiini-klonidiini-bupivakaiini-ruisku puolestaan kohtalaisen riskin valmis-

teisiin. 

 

 



100 
 

Silmätautien valmisteista foskarnettia ja gansikloviiria sisältävät silmäinjektiot ja silmä-

tipoista amfoterisiini B silmätippa kuuluivat kohtalaiseen riskiluokkaan. Silmäinjektioi-

den osalta erot korkean riskin valmisteisiin liittyvät esimerkiksi potilasryhmään ja pie-

nempiin vuosittaisiin valmistusmääriin. Viruslääkkeiksi luokiteltavia forkarnettia ja gan-

sikloviiria käytetään potilasryhmältään monisairaiden hoidossa (kohtalainen riskipiste), 

kun taas korkean riskin silmäinjektioiden käyttäjäryhmänä olivat useimmiten vanhukset 

(korkea riskipiste). Sienilääke amfoterisiinia (amfoterisiini B) sisältävät lääkevalmisteet 

luokitellaan suuren riskin lääkkeiksi (Institute for Safe Medication 2018). Tässä tutki-

muksessa silmätipoista amfoterisiini B silmätippa oli ainut kohtalaisen riskiluokan val-

miste muiden silmätippojen ollessa korkean riskin valmisteita. Piste-erot selittyvät muun 

muassa valmistusmäärän ja käsittelijään kohdistuvan haitallisuuden avulla. Esimerkiksi 

korkean riskin silmätippojen, kuten autologisten seerumisilmätippojen ja metaoksedriini 

silmätippojen, vuosittaiset valmistusmäärät ovat amfoterisiini B silmätippoja suuremmat. 

Amfoterisiini B silmätippojen ei tutkimuksessa katsottu myöskään olevan haitallisia kä-

sittelijälle, kun taas esimerkiksi autologiset seerumisilmätipat ovat veritapaturmavaaran 

tai mitomysiini silmätipat karsinogeenisuuden vuoksi käsittelijälle haitallisia. 

 
12.5 Matalan riskin valmisteet 

 
Kaikki tutkimusaineiston ihotestivalmisteet, voiteet ja inhalaationesteet luokiteltiin riski-

kartoituksessa matalan riskin valmisteiksi. Valmistetyypeittäin matalan riskin valmis-

teista eniten oli allergiatestaukseen käytettäviä ihotestivalmisteita. Ihotestivalmisteiden 

joukossa oli sekä ehjälle iholle annosteltavia epikutaani- eli lapputestejä että rikkinäiselle 

iholle annosteltavia prick-testejä. Epikutaanitesteillä tutkitaan yleensä hidasta kosketus-

allergiaa ja prick-testeillä eli ihopistokokeilla nopeaa atooppista allergiaa (Duodecim 

2014a ja 2014b). Tutkimuksen ihotestausvalmisteet olivat kaikki pienen vuosittaisen val-

mistusmäärän tuotteita. Riskipistehajontaa valmisteiden kesken aiheutui lähinnä lähtöai-

neiden laadun, antoreitin tai käsittelijään kohdistuvan haitallisuuden perusteella. Useim-

pien allergiatestausliuosten lähtöaineet eivät olleet farmakopealaatuisia ja korkeimpaan 

käsittelijään kohdistuvaan riskitasoon kuuluvista valmisteista  47 % oli ihotestivalmis-

teita. Käsittelijään kohdistuva haitallisuus johtui lähinnä useiden ihotestivalmisteiden si-

sältämästä genotoksisesta fenolista. Ihotestivalmisteet, voiteet ja  erilaiset raaka-aineena 

käytettävät kantaliuokset pisteytettiin valmistusprosessin osalta tässä tutkimuksessa ei-
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steriilin valmisteen laimentaminen ja sekoittaminen -kohdan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, 

että valmistusprosessin osalta nämä valmisteet luokiteltiin kuuluvaksi, valmisteen käyt-

tötarkoitus huomioiden, matalan riskin luokkaan. Esimerkiksi ihotestivalmisteiden vaati-

muksena ei ole olla steriilejä, mutta ne valmistetaan aseptisesti pidemmän kestoajan saa-

vuttamiseksi.  

 

Liuokset muodostivat toiseksi suurimman valmistetyyppiluokan matalan riskin valmis-

teiden kesken. Virtsarakon huuhteluun käytettävä alunaliuos sai tässä tutkimuksessa 72 

riskipistettä ja valmiste luokiteltiin matalan riskin valmisteeksi. Satasairaalan sairaala-

apteekissa tehdyssä riskipisteytyksessä alunaliuos ylitti kriittiseksi arvioidun pisterajan 

(Suvikas-Peltonen 2019). Tässä tutkimuksessa alunaliuoksen kokonaisriskipisteitä laski-

vat farmakopealaatuiset lähtöaineet, pieni vuosittainen valmistusmäärä, sähköinen tilaus-

tapa ja valmisteen kiinteä valmistusohje. Alunaliuos ei myöskään ollut haitallinen käsit-

telijälle ja annostelu virtsarakkoon katsottiin olevan kohtalaisen riskitason antotapa. Erot 

sairaala-apteekkien tulosten kesken voivat jälleen johtua eroavista riskimatriiseista, ko-

konaispisteiden laskutavasta sekä pisteytysten eroista. 

 

Matalan riskin valmisteiden osalta tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää olo-

suhdekontrollien näkökulmasta. Määrittämällä kriittiset lääkevalmisteet ja prosessit voi-

daan vähentää olosuhdekontrolleja matalan riskiluokan valmisteiden osalta (European 

Commission 2008). Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan harkita joidenkin matalan 

riskiluokan valmisteiden olosuhdekontrollimaljojen poistamista ja vähentää näin massii-

vista maljojen käyttöä. 

 
12.6 Suojauksia sairaala-apteekin lääkevalmistuksessa 

 
Sairaala-apteekissa valmistettaviin lääkevalmisteisiin liittyy paljon riskejä verrattuna te-

ollisiin valmisteisiin ja maailmalla on raportoitu useita tapauksia, joissa apteekkien val-

mistamat heikkolaatuiset lääkevalmisteet ovat aiheuttaneet vakavia haittatapahtumia tai 

jopa kuolemia (Civen ym. 2006; Sunenshine ym. 2007; Kanter ym. 2008; Maragakis ym. 

2009; Smith ym. 2013; Moehring ym. 2014; Woodcock ja Dohm 2017; Watson ym. 

2020). Kirjallisuuskatsauksessa esitetyt esimerkkitapaukset ovat paljolti Yhdysvalloista. 

Yhdysvalloissa mikrobiologiset kontaminaatiot ovat viime vuosikymmeninä aiheuttaneet 
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ongelmia, koska sairaala-apteekkien steriiliä lääkevalmistusta on ulkoistettu erillisiin lää-

kevalmistuskeskuksiin (Gudeman ym. 2013; Cantrell 2016). Valmistuksen luonne on 

muuttunut potilaskohtaisten annosten valmistamisesta laajamittaisen valmistuksen suun-

taan ja esimerkiksi mikrobiologisesti kontaminoituneet valmisteet ovat päässeet leviä-

mään useisiin osavaltioihin. Yhdysvalloissa tapahtuneeseen apteekkien lääkevalmistuk-

sen ulkoistamispalveluihin ovat osaltaan vaikuttaneet muun muassa tiukentuneet valmis-

tukseen liittyvät säädökset ja farmaseuttisen henkilökunnan koulutuksen sekä työnkuvan 

muuttuminen aiempaa kliinisempään suuntaan (Cantrell 2016).  

 

Sairaala-apteekin lääkevalmistuksen riskejä voidaan vähentää pitämällä sairaala-apteek-

kien lääkevalmistus pienten potilaskohtaisten annosten valmistuksena. Tässä pro gradu -

tutkimuksessa hieman yli puolella arvioiduista valmisteista valmistusmäärät vuositasolla 

olivatkin hyvin pieniä. Toisaalta esimerkiksi bevasitsumabia sisältävien silmäinjektioi-

den valmistus on jo varsin laajamittaista, joten valmisteiden mikrobiologiseen steriiliys-

testaukseen olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. Tulevaisuudessa alkuperäislääkkei-

den patenttien umpeutuessa on odotettavissa nykyistä edullisempia biosimilaareja silmän 

kostean ikärappeuman hoidossa käytettäville bevasitsumabille ja afliberseptille. Tällä voi 

olla vaikutusta myös sairaala-apteekin valmistamiin silmäinjektioihin ja niiden määriin.  

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tehdyn riskien arvioinnin tulosten perusteella on mahdol-

lista kohdentaa laadunvarmistusta entistä tehokkaammin erityisesti korkean riskin val-

misteisiin. Lääkevalmistusprosessia voidaan kehittää järjestelmälähtöisesti potilasturval-

lisemmaksi kehittämällä prosessin tunnistettuihin riskikohtiin erilaisia suojauksia. Kehi-

tettyjen suojausten tavoitteena on estää tuotevirheiden aiheuttamat vaaratapahtumat. Esi-

merkkejä lääkevalmistusprosessin eri vaiheisiin liittyvistä ja tässä tutkimuksessa esille 

tulleista suojauksista on koottu kuvaan 27. 
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Kuva 27. Esimerkkejä erilaisista suojauksista, joilla voidaan ehkäistä tuotevirheitä (mukaillen 

Reason 1990). 

 
 

Kuvassa 27 esitettyjen spesifisten suojausten lisäksi lääkevalmistusprosessin turvalli-

suutta voidaan parantaa myös yleisellä tasolla. Yleisiä suojauksia sairaala-apteekkien lää-

kevalmistuksessa ovat muun muassa viranomaismääräysten ja GMP-ohjeiden noudatta-

minen, tilojen olosuhdevalvonta, valmisteiden ristikontaminaatiota ehkäisevät toimet, 

kriittisten prosessien, tilojen ja laitteiden validoinnit, sisäiset auditoinnit sekä työntekijöi-

den säännöllinen lääkevalmistukseen ja aseptisiin toimintatapoihin liittyvä koulutus. Val-

mistajan koulutuksella ja kokemuksella on vaikutusta lääkevalmisteiden kontaminoitu-

miseen (Austin ja Elia 2013). Aseptisessa työskentelyssä työntekijästä johtuvat syyt ai-

heuttavat suurimman riskin mikrobiologiselle kontaminaatiolle (Suvikas-Peltonen ym. 

2017; Boom ym 2020). Kontaminaatioriskiä voidaan vähentää oikeanlaisella puhdastila-

pukeutumisella sekä työntekijöiden puhdastilatyöskentelyyn liittyvällä koulutuksella 

(Boom ym. 2020).   

 

Tulevaisuudessa potilasturvallisuutta voitaisiin parantaa ja inhimillisten erehdysten riskiä 

pienentää lisäämällä automaatiota  ja teknologiaa lääkkeenvalmistusprosessiin. Oikeat 

raaka-aineet voitaisiin tunnistaa koneellisesti viivakoodilla ja painoanalyysin avulla voi-

taisiin paremmin varmistua lisätyistä raaka-ainemääristä (Institute for Safe Medication 
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Practices 2016). Solunsalpaajavalmistuksessa ja antibioottien laimentamisessa hyödyn-

netään jo robottisovelluksia suomalaisissakin sairaala-apteekeissa (Metsämuuronen ym. 

2018). Robotit voivat muun muassa parantaa käyttökuntoon saatettujen valmisteiden an-

nostarkkuutta, vähentää valmistusprosessin inhimillisiä virheitä sekä työntekijöiden altis-

tumista haitallisille lääkeaineille (Dehmel ym. 2011; Sessink ym. 2015). Kliinistä päätök-

senteontukijärjestelmää hyödyntävät sähköiset tilausjärjestelmät ja erilaisten lääkeannos-

ten turvarajojen asettaminen järjestelmiin muuttaisivat lääkkeiden tilaamis- ja määrää-

misprosessin turvallisuutta (Curtis 2018). Sähköisten tilausten avulla myös erilaiset  pilk-

kuvirheet ja käsialasta johtuvat tulkintavirheet mahdollisesti pienenisivät. Automaation 

ja teknologian käyttöönottoa sairaala-apteekkien lääkevalmistuksessa hidastavat kuiten-

kin aikaa vievä koulutus sekä suuret käyttöönotto- ja ylläpitokustannukset suhteessa tuo-

tannon määrään (Al-Fadel ym. 2016; Curtis 2018). 

 

Suomalaisissa sairaaloissa farmaseuttien työnkuva on muuttunut osastofarmasian lisään-

tyessä logistisista tehtävistä kliinisempään suuntaan (Schepel ym. 2019). Farmaseuttien 

roolia lääkitysturvallisuuden asiantuntijoina on saatu korostettua ja farmaseutit ovat yhä 

useammin sairaaloissa osana moniammatillista hoitotiimiä. Farmaseuttien työnkuvan ja 

opetuksen suuntautuessa yhä enemmän kliiniseen suuntaan, olisi kuitenkin syytä kiinnit-

tää huomioita myös farmaseuttien käytännön lääkevalmistustaidon ylläpitämiseen. Esi-

merkiksi Yhdysvalloissa viimeisten vuosikymmenten aikana tarve apteekkien lääkeval-

mistukselle on lisääntynyt (Pegues 2006). Lääkevalmistustaitoa ylläpitämällä mahdollis-

tetaan lääkehuollon osalta erikoissairaanhoidon toimintaedellytyksiä ja pystytään vastaa-

maan potilaiden erityistarpeisiin sekä nykyisin varsin yleisiin lääkkeiden saatavuushäiri-

öihin. 

 
12.7 Tutkimuksen luotettavuus: validiteetti ja reliabiliteetti 

 
Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua voidaan käsitellä validiteetin ja reliabiliteetin avulla 

(Tuomi ja Sarajärvi 2013). Validiteetti määrittää onko tutkimuksessa tutkittu oikeita asi-

oita ja reliabiliteetti mittaa tulosten toistettavuutta. Näiden käsitteiden käyttö ei aina ole 

yksiselitteistä ja tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös muiden kriteerien 

avulla. 
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Tutkimuksen validiteettia on pyritty parantamaan tutkimuksen hyvällä suunnittelulla ja 

tutkimusprosessi on pyritty kuvaamaan niin, että prosessin kulkua pystyy seuraamaan. 

Tutkimusprosessin vaiheet on pyritty dokumentoimaan tarkasti ja jäljitettävästi, valinto-

jen syyt ja ratkaisut on pyritty perustelemaan ja aineiston muodostuminen sekä poissul-

kukriteerit on esitetty selkeästi. Tutkimusaineisto kattaa kaikki valmisteet, jotka on val-

mistettu vuoden sisällä Tyks sairaala-apteekissa. Aineistoa voidaan näin ollen pitää riit-

tävänä tutkimuksen luotettavalle suorittamiselle ja sen sisäinen luotettavuus on hyvä. 

Myös aineiston keruu on suoritettu luotettavasti lääkehuollon tietojärjestelmä WebMare-

lan avulla.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että riskipisteytyksessä käytettyä riskimatriisia 

ei ole validoitu. Riskimatriisi on alun perin koottu useasta lähteestä ja sen aiemmat versiot 

ovat olleet käytössä kahdessa apteekissa, KYS sairaala-apteekissa sekä Satasairaalan sai-

raala-apteekissa Porissa. Aiemman käytön vuoksi riskimatriisin varsinaista pilotointia ei 

katsottu tarpeelliseksi. Tässä tutkimuksessa käytetty riskimatriisi on yhdistetty aiemmin 

käytössä olleista matriiseista ja sitä on muokattu edelleen vastaamaan paremmin Tyks 

sairaala-apteekin tarpeita. Käytetyssä riskimatriisissa ei ole painotettu eri riskitekijöitä 

niiden merkityksellisyyden mukaan vaan kaikkien riskien on katsottu olevan samanarvoi-

sia. Pohdittavaksi kuitenkin jää, olisiko joku osa-alue ollut jotain toista tärkeämpi. Mat-

riisissa olisi voitu painottaa esimerkiksi riskialttiimpia annostelureittejä korkeammalla 

pistemäärällä tai antaa mikrobiologisen kontaminaation riskille enemmän painoarvoa. 

Käytetty riskimatriisi on myös monivaiheinen ja se sisältää monta arvioitavaa kohtaa. 

Riskipisteytyksen toteutus kertomalla riskipisteet yhteen, johtaa siihen, että yksikin vir-

heellinen arvio muuttaa lopullista tulosta huomattavasti. Toisaalta riskimatriisin validi-

teettia arvioitaessa tultiin siihen lopputulokseen, että käytetty riskimatriisi soveltuu hyvin 

siihen tarkoitukseen, johon se on kehitetty. Riskimatriisin avulla voidaan tunnistaa kor-

kean riskitason valmisteita lääkevalmistuksessa ja kohdentaa laadunvarmistusta saatujen 

tulosten perusteella entistä tehokkaammin. Matriisin käytön lisääntyessä sitä on mahdol-

lista kehittää entisestään.  
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Tutkimuksessa valmisteiden riskipisteytyksessä käytettiin apuna useita erilaisia lähteitä. 

Riskien arviointi ei aina ole helppoa tai suoraviivaista. Eri henkilöt saattavat arvioida ris-

kejä ja sen seurauksia eri tavoin. Tässä tutkimuksessa sekä ohjaajalle että tutkijalle lää-

kevalmistuksen periaatteet ja riskit olivat tuttuja molempien työhistorian takia. Tutkija on 

työskennellyt lääkevalmistuksessa työntekijänä ja ohjaaja esimiehenä. Riskien suuruus 

pyrittiin määrittämään lääkevalmistuksen toiminnan kannalta mahdollisimman johdon-

mukaisesti ja arvioinnissa pyrittiin mahdollisimman objektiiviseen arvioon. Mitä selke-

ämmin riskien suuruuden määrittelyn periaatteet sovitaan ennen riskipisteytystä ja mitä 

yhtenäisempää arviointi on, sitä helpompaa on luokitella riskejä. Ennen valmisteiden var-

sinaista riskipisteyttämistä ohjaaja ja tutkija eivät testanneet riskimatriisin käyttämistä. 

Tutkimuksen reliabiliteettia kuitenkin lisättiin keskustelemalla ohjaajan kanssa riskien 

arvioinnin kriteereistä ennen varsinaista valmisteiden pisteytysvaihetta. Tutkija kävi ris-

kipisteytyksen useaan kertaan läpi mahdollisten huolimattomuusvirheiden havaitse-

miseksi. Tutkijan suoritettua valmisteiden pisteytyksen, tutkimuksen ohjaaja kävi myös 

läpi valmisteiden pisteytyksen. Useimmissa tapauksissa sekä ohjaaja että tutkija päätyivät 

samaan lopputulokseen. Eriävistä riskipisteistä keskusteltiin, kunnes saavutettiin konsen-

sus. Kahden tutkijan tulkinnan ristiriidattomuus lisää tutkimuksen luotettavuutta ja sen 

sisäistä validiteettia (Kananen 2017). Saatujen tulosten toistettavuutta arvioitsijoiden vä-

lillä ei arvioitu laskennallisesti (inter-rater reliabiliteetti, Cohenin kappa κ) (McHugh 

2012). Selvittämättä myös jää, olisiko suuremman asiantuntijamäärän toteuttama riski-

pisteytys muuttanut saatuja tuloksia.  

 

Riskimatriisin avulla tehdyn riskipisteytyksen jälkeen valmisteet luokiteltiin kokonaisris-

kipisteiden perusteella kolmeen luokkaan. Eri riskiluokkien pisterajat määritettiin kokeel-

lisesti valmisteiden sijoittumisen mukaan. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää valmis-

teiden kokeellinen jaottelu riskiluokkiin. Erityisesti korkean riskin valmisteiden kesken 

kokonaisriskipisteiden hajonta oli suurta ja pisterajat olisi voitu myös määritellä toisin. 

Menetelmän avulla saatiin kuitenkin tunnistettua riskivalmisteita ja piste-erot valmistei-

den välillä olivat selkeitä. 
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Tutkimukselle ja sen tuloksille ei löydy suoraa vertailukohtaa aikaisempien tutkimusten 

muodossa. Kirjallisia tietolähteitä ja vastaavan kaltaisia tutkimuksia on kuitenkin käytetty 

soveltuvin osin tulosten tarkastelussa ja pohdinnassa. Saatujen tulosten siirrettävyys toi-

seen sairaala-apteekkiin riippuu siitä, miten samanlaisia ovat valmistusmäärät, valmistus-

prosessit ja valmistettavat tuotteet raaka-aineineen sekä säilyvyystietoineen. Käytännössä 

tutkimuksessa saatuja tuloksia ei voida suoraan yleistää muihin sairaala-apteekkeihin, 

koska apteekkien koko, erikoisalat ja sijainti vaihtelevat. Tämän vuoksi sairaala-apteek-

kien valmistusvalikoimat vaihtelevat ja eri valmisteiden käyttömäärät eivät välttämättä 

vastaa toisiaan. 

 
 

13 TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA JATKOTUTKIMUKSET 

 

Riskien arvioinnin avulla voidaan tunnistaa korkean riskin valmisteita lääkevalmistuk-

sessa ja arviointi tulisi jatkossa toteuttaa kaikille uusille valmisteille jo valmisteen suun-

nittelun yhteydessä. Riskin arvioinnin perusteella voidaan kohdentaa eräkohtaista laadun-

valvontaa, valmistuksen aikaisia kontrolleja ja lopputuotteen analytiikkaa tarkemmin kor-

kean riskin lääkevalmisteisiin. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi lisäämällä kvantitatiivista 

ja mikrobiologista näytteenottoa korkean riskin ex tempore -valmisteiden osalta. Esimer-

kiksi TPN-ruiskuista voitaisiin jatkossa ottaa steriiliystestinäytteitä. Testaus voitaisiin to-

teuttaa validoidulla koostumuksella puolivuosittain ja näytteenottopäivänä käyttää haas-

tavinta mahdollista (”worst case”) tilannetta eli perjantaita, jolloin ruiskuja valmistetaan 

edessä olevan viikonlopun tarpeita varten eniten.  

 

Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää laadunvalvonnan suunnitellussa ja kohdentamisessa 

myös olosuhdekontrollien näkökulmasta (Suvikas-Peltonen 2019). PIC/S-ohjeisto suosit-

taa ottamaan laskeumamaljanäytteet jokaisen A-puhtausluokassa tapahtuvan lääkeval-

mistuksen ajalta (PIC/S 2014). Euroopan unionin GMP-ohjeiston mukaan mikrobiolo-

gista näytteenottoa A-puhtausluokan tiloissa tulee puolestaan toteuttaa kriittisten lääke-

valmistusprosessien ajalta (European Commission 2008). Jos pystytään määrittämään 

kriittiset lääkevalmisteet ja prosessit, voidaan noudattaa GMP-ohjeistoa ja vähentää olo-

suhdekontrolleja matalan riskiluokan valmisteiden osalta. Tutkimuksen tulosten 
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perusteella voidaan harkita joidenkin matalan riskiluokan valmisteiden olosuhdekontrol-

limaljojen poistamista ja vähentää näin massiivista maljojen käyttöä. 

 

Aseptiseen työskentelyyn osallistuvien työntekijöiden aseptisen työmenetelmän vuosit-

taisissa testeissä tulee jäljitellä steriilien lääkevalmisteiden valmistusta kriittisissä olosuh-

teissa ja valmisteiden valinnassa tulee huomioida kyseisessä apteekissa valmistettavat 

keskeiset valmisteet (Fimean määräys 6/2011). Steriiliin lääkevalmistukseen osallistuvan 

henkilöstön aseptisen työmenetelmän testeihin pystytään riskin arvioinnin perusteella pa-

remmin valitsemaan kriittisiä korkean riskin lääkevalmisteita. Turun yliopistollisen kes-

kussairaalan sairaala-apteekin osalta tämä voisi tarkoittaa kipukasettien lisäämistä vuo-

sittaiseen aseptisen työmenetelmän testaukseen. Tähän asti kipukasettien osalta aseptisen 

työmenetelmän testi on katettu toisella samankaltaisella työmenetelmän testillä. 

 

Riskin arvioinnin perusteella olisi myös teoriassa mahdollista siirtää Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämällä erillisellä luvalla joitakin matalan riski-

luokan ex tempore -valmisteita sairaala-apteekin varastoon valmistettavaksi. Tutkimuk-

sen tulosten perusteella matalan riskin valmisteissa on kuitenkin vain vähän vaihtoehtoja 

tähän ja osa valmisteista on jo varastoon valmistettavia. Suurin osa tutkimuksessa tode-

tuista matalan riskin valmisteista on ihotestivalmisteita, joiden valmistus- ja käyttömäärät 

ovat vähäisiä. Vähäisen tarpeen vuoksi varastoon valmistaminen ei ole järkevää.  

 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin valmisteiden sisältämiä laatu- ja turvallisuusriskejä tähän 

tarkoitukseen kehitetyn riskimatriisin avulla. Lääkevalmistuksen kokonaisriskejä arvioi-

taessa tulisi lääkevalmisteeseen liittyvien riskien lisäksi ottaa huomioon muun muassa 

valmistusprosessiin, tiloihin ja laitteisiin sekä henkilökunnan koulutukseen ja pätevyy-

teen liittyvät riskit (Brun ja Klovrzova 2012). Jatkotutkimuksena voitaisiin määrittää kor-

kean riskin valmisteiden osalta tarkemmin valmistusprosessin riskejä. Tällöin voitaisiin 

ottaa huomioon virheen tapahtumisen ja havaitsemisen todennäköisyys sekä mahdollisen 

virheen aiheuttamat seuraukset (PIC/S 2008). Valmistusprosessin turvallisuutta voitaisiin 

parantaa tunnistamalla prosessin heikkoja kohtia moniammatillisesti esimerkiksi vika-, 

vaikutus- ja kriittisyysanalyysin avulla (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis, 

FMECA) (ICH Q9 2005). Näin tekivät esimerkiksi Mourkogianni tutkimusryhmineen 
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(2020) tarkastellessaan lasten ravitsemusliuosten valmistusprosessia kreikkalaisessa sai-

raala-apteekissa. He arvioivat numeerisesti valmistusprosessissa tapahtuvien mahdollis-

ten riskien vakavuutta, esiintymistä ja havaittavuutta. Arvioitujen numeroarvojen anta-

man tulon perusteella he saivat kullekin arvioidulle riskille riskiluvun (Risk priority num-

ber, RPN). Parannustoimenpiteet kohdistettiin valmistusprosessin vaiheisiin, jotka saivat 

korkeimmat riskiluvut. Menetelmän avulla pystyttiin parantamaan vastasyntyneiden kes-

kosten hoidossa käytettävien ravitsemusliuosten valmistusprosessin turvallisuutta. 

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin Satasairaalan tapaan toteuttaa myös Turun yliopistollisessa 

keskussairaalassa osastoilla käyttökuntoon saatettavien laskimonsisäisesti annosteltavien 

lääkkeiden riskien arviointi (Suvikas-Peltonen ym. 2018). Osastoilla käyttökuntoon saa-

tettaville valmisteille tehtäisiin riskipisteytys Satasairaalassa käytetyn riskinarviointityö-

kalun avulla ja saatujen tulosten pohjalta eniten riskipisteitä saaneet lääkkeet ohjattaisiin 

potilasturvallisuuden parantamiseksi apteekin lääkevalmistukseen. Näin voitaisiin lisätä 

sairaala-apteekin roolia myös lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa. Toisaalta sairaala-

apteekeilla on vain rajalliset mahdollisuudet ottaa erilaisia lääkkeitä valmistusvalikoi-

maansa. Euroopan neuvoston päätöslauselmassa todetaan, että lääkevalmistus tulisi to-

teuttaa sairaala-apteekissa ja vain alhaisen riskiluokan valmisteiden osalta valmistus voisi 

tapahtua myös osasto-olosuhteissa (Committee of Ministers of the Council of Europe 

2016). Tämän vuoksi soveltuvia matalan riskin valmisteita voitaisiin riskien arvioinnin 

tulosten perusteella siirtää pois sairaala-apteekin valmistuksesta ja tehdä osastojen omissa 

LIV-kaapeissa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tällaisia valmisteita ei kuitenkaan 

löytynyt.  

 

 

14 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Sairaala-apteekissa valmistettaviin lääkevalmisteisiin liittyy paljon riskejä verrattuna te-

ollisiin valmisteisiin. Riskit liittyvät muun muassa lääkevalmisteen tehoon, laatuun ja 

mikrobiologiseen puhtauteen. Virheet lääkevalmistuksessa tai poikkeamat valmistusolo-

suhteissa voivat aiheuttaa potilaille vakavia haittatapahtumia ja jopa kuolemia. 
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Potilasturvallisuutta voidaan parantaa laadunhallinnan lisäksi toimivalla riskienhallin-

nalla. Riskien arviointi on keskeinen lähtökohta laadukkaalle toiminnalle ja turvallinen 

lääkehoito edellyttää riskien tunnistamista ja niiden hallintakeinojen kehittämistä. 

 

Tutkimuksessa käytetyn riskimatriisin avulla voidaan tunnistaa ja arvioida erilaisia sai-

raala-apteekin valmisteisiin liittyviä laatu- ja turvallisuusriskejä. Saatujen tulosten perus-

teella voidaan luokitella sairaala-apteekin valmistamia tuotteita matalan, kohtalaisen ja 

korkean riskin valmisteiksi. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa korkean riskin valmis-

teita ja kohdentaa laadunvarmistusta entistä tehokkaammin. Riskiluokittelu voidaan 

nähdä järjestelmälähtöisen turvallisuusajattelun suojauksena, jonka avulla voidaan hallita 

erilaisia riskejä lääkevalmistuksessa ja vähentää potilaille koituvia haittoja. 

 

Tutkimuksen avulla saatiin tavoitteiden mukaan tunnistettua korkean riskin lääkevalmis-

teet Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekissa. Tutkimuksen tulokset pe-

rustuvat validoimattomaan riskimatriisiin, jonka aiempia erilaisia versioita on ollut käy-

tössä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekissa sekä Satasairaalan sairaala-ap-

teekissa Porissa. Tutkimuksessa saatuja tuloksia ei voida suoraan yleistää muihin sai-

raala-apteekkeihin, koska apteekkien koko, erikoisalat ja sijainti vaihtelevat. Tämän 

vuoksi sairaala-apteekkien valmistusvalikoimat vaihtelevat ja eri valmisteiden käyttö-

määrät eivät välttämättä vastaa toisiaan.  
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