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Tiivistelmä: 

Apteekkien toimintaa on kehitetty laajasti viimeisten vuosikymmenten aikana, ja erityisesti lääkeneuvonnan 
merkitys on korostunut. Lisäksi apteekit voivat tarjota muita rationaalista lääkehoitoa edistäviä palveluja, kuten 
lääkehoidon arviointeja, koneellista annosjakelua ja muita lääkehoidon tukipalveluja. Tässä kaikessa 
toiminnassa tarvitaan potilastietoja, joita apteekeissa on tällä hetkellä saatavilla vain lääkemääräyksistä, Kelan 
lääkekorvaustiedoista sekä asiakkaalta kysymällä. Tämän vuoksi esille on noussut tarve lisätä potilastietojen 
saatavuutta apteekeissa potilastietojärjestelmän kautta.  

Tässä tutkimuksessa määritettiin, millaisia potilastietoja apteekeissa tulisi olla saatavilla 1) lakisääteisen 
lääkkeiden toimittamisen, siihen liittyvän lääkeneuvonnan ja hoidon seurannan, sekä 2) muun terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvän palvelutoiminnan toteuttamiseksi. Lisäksi 
kartoitettiin asiantuntijoiden kokemuksia potilastiedon riittävyydestä apteekeissa rationaalisen lääkehoidon 
toteutumisen kannalta, sekä sitä, missä muodossa ja miltä aikaväliltä apteekkityössä tarvittavien potilastietojen 
tulisi näkyä apteekkien tietojärjestelmissä. 

Tutkimus toteutettiin 3-kierroksisena Delphi-tutkimuksena, jonka asiantuntijapaneelin muodosti 20 kliiniseen 
farmasiaan erikoistunutta farmasian ammattilaista. Konsensus muodostettiin alustavan potilastietolistan 
avulla, johon oli koottu lääkehoitojen kannalta keskeisiä potilastietoja kirjallisuuden ja tutkimusryhmän 
asiantuntijuuden perusteella (yhteensä 39 potilastietoa). Asiantuntijoiden yksimielisyyden rajaksi asetettiin  
≥80 %. Kierrokset toteutettiin sähköisinä kyselyinä kevään ja kesän 2022 aikana. Vastaukset analysoitiin 
määrällisin ja laadullisin menetelmin.    

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista asiantuntijoista koki apteekeissa saatavilla olevan potilastiedon määrän 
riittämättömänä. Tutkimuksella saavutettiin vahva konsensus siitä, että apteekeilla tulisi olla varsin laaja joukko 
potilastietoja käytössä lääkkeiden toimittamisen ja siihen liittyvän neuvonnan sekä rationaalista lääkehoitoa 
edistävien palvelujen toteuttamiseksi. Potilastiedoista 9 saavutti konsensusrajan lääkkeiden toimittamisen 
yhteydessä ja 31 muun palvelutoiminnan yhteydessä. Molemmista näkökulmista asiantuntijat arvottivat 
tärkeimmiksi potilastiedoiksi tiedot asiakkaan diagnooseista, verenpaineen mittaustulokset ja munuaisten 
toimintaa kuvaavan GFR-arvon. Tietojen saatavuuteen ja hyödyntämiseen havaittiin kuitenkin liittyvän myös 
haasteita muun muassa nykyiseen lainsäädäntöön, apteekkien resursseihin sekä farmaseuttisen henkilöstön 
koulutustasoon liittyen. Nämä seikat tulisi ottaa huomioon apteekkien toiminnan sekä sähköisen potilastiedon 
(mm. Kanta-palvelut) kehitystyössä. 
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Abstract: 

The operation of community pharmacies has developed extensively over the past decades, with special 
emphasis on medication counselling services. In addition to dispensing, pharmacies can offer various kinds of 
clinical pharmacy services, such as medication reviews, automated dose dispensing and other services to 
support rational use of medicines. All this activity requires patient information, which is currently available in 
pharmacies only from prescriptions, reimbursement information, and by asking the customer. Because of this, 
a need to increase the availability of patient information in pharmacies has come up.  

The aim of this study was to determine what kind of patient information should be available in community 
pharmacies for 1) the statutory dispensing of medicines, the medication counselling and treatment monitoring, 
and 2) other services related to promotion of health and well-being and prevention of diseases. Furthermore, 
the study investigated experts' experiences of the sufficiency of patient information in pharmacies, as well as 
in what form and from what period the information should be available in pharmacies. 

The study was conducted as a 3-round Delphi study with an expert panel consisting of 20 pharmacists 
specialized in clinical pharmacy. Consensus was formed with the help of a preliminary patient information list 
which had been compiled based on the literature and the expertise of the research group (a total of 39 patient 
data items). The limit of the experts' consensus was set to ≥80%. The Delphi-rounds were conducted as 
electronic surveys during the spring and summer of 2022. The responses were analysed using quantitative 
and qualitative methods. 

Most of the expert panellists (n=20) perceived that the patient information available in community pharmacies 
was insufficient. This study reached a strong consensus that pharmacies should have quite a large set of 
patient information available both for dispensing medicines and medication counselling, and for providing 
services supporting rational use of medicines. Of the patient data items, nine reached the consensus line 
concerning dispensing of medicines and 31 measures concerning other services. From both points of view, 
information about the client's diagnoses, blood pressure, and the GFR value indicating kidney function were 
rated as the most important to be available in community pharmacies. However, the panellists also reported 
challenges to overcome in the access and utilization of the patient information, for example, related to current 
legislation, resources, and competences of pharmacists. These aspects should be considered in the 
development of community pharmacy practice and electronic patient information (e.g., Kanta services). 
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KESKEISET KÄSITTEET 

 

Avohoito 

Sairaalan tai muun laitoksen ulkopuolella tapahtuva terveyden- tai sairauden hoito 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista 

1507/2007). 

 

Katkeamaton lääkehoito 

Kokonaisuutena koordinoitua lääkehoitoa, jossa kaikilla hoitoa toteuttavilla henkilöillä 

sekä potilaalla itsellään on käytössään kaikki hoitoon liittyvät tiedot, sekä oikeus 

päivittää niitä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a) 

 



 

  
 

Lääkehoitoprosessi 

Toimintaketju, johon kuuluvat lääkehoidon tarpeen arviointi, lääkkeen valinta ja 

toimittaminen, lääkkeen annostelu ja antaminen, potilaan motivointi, neuvonta ja 

lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen, hoidon seurannan järjestäminen, hoitotuloksen 

arviointi sekä tiedonkulun varmistaminen potilaalle ja tämän hoitoon osallistuville 

organisaatioille ja henkilöille. Myös potilaskohtaisen lääkehoitosuunnitelman laatiminen 

on osa lääkehoitoprosessia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011). 

 

Lääkkeiden toimittaminen 

Prosessi, joka sisältää lääkemääräyksen ja lääkevalmisteen oikeellisuuden tai 

itsehoitolääkkeen tarpeen ja soveltuvuuden varmistamisen, lääkkeen toimittamisen 

dokumentoinnin, lääkkeen käyttöön liittyvän neuvonnan sekä lääkehoidon vaikutusten 

huomioinnin ja seurannan (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 

lääkkeiden toimittamisesta 2/2016, Sosiaali- ja terveysministeriö 2022d). 

 

Palvelutoiminta 

Lääkelain (395/1987) mukaista apteekkien harjoittamaa lääkkeisiin sekä muuhun 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvää 

toimintaa. Palvelutoimintaa voivat olla esimerkiksi eritasoiset lääkehoidon 

arviointipalvelut, lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä erilaiset lääkehoitoon 

sitoutumista ja omahoitoa tukevat palvelut, kuten astma- ja diabetespalvelut (Dimitrow 

ym. 2021, Suomen Apteekkariliitto 2022c). 

 

Potilastieto 

Terveydenhuollon asiakkaan tai potilaan terveydentilaa tai toimintakykyä tai tämän 

saamaa terveyspalvelua koskeva asiakastieto (Terveydenhuollon tiedonhallinnan sanasto 

2022). 

 

Rationaalinen lääkehoito 

Rationaalinen lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, taloudellista, yhdenvertaista ja 

laadukasta lääkehoitoa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a). 

 



 

  
 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

EKG Elektrokardiogrammi 

Fimea Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

GFR Glomerular Filtration Rate (suom. glomerulusten suodatusnopeus) 

ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems 

INR International Normalized Ratio 

Kela Kansaneläkelaitos 

LHA Lääkehoidon arviointi 

LHKA Lääkehoidon kokonaisarviointi 

PEF Peak Expiratory Flow 

PKV Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava 

RAI Resident Assessment Instrument 

RAVA Rajala-Vaissi 

RTD Real-Time Delphi 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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1 JOHDANTO 

 

Suomalaisten apteekkien toimintaa on kehitetty laajasti viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Erityisesti lääkkeiden toimittamisen yhteydessä annettava lääkeneuvonta on ollut 

kehityksen kohteena (Vainio 2004, Jokinen 2020, Mononen 2020, Airaksinen ym. 2021 

Dimitrow ym. 2021, Dimitrow ym. 2022). Lisäksi apteekit tarjoavat erilaisia rationaalista 

lääkehoitoa edistäviä palveluja, kuten lääkehoidon arviointeja, lääkkeiden koneellista 

annosjakelua ja muita lääkehoidon tukipalveluja (Dimitrow ym. 2021, Kinnunen ym. 

2021, Dimitrow ym. 2022, Suomen Apteekkariliitto 2022c). Näitä palveluja on pyritty 

muotoilemaan osaksi paikallisia ja valtakunnallisia hoitoketjuja, ja sitä kautta 

integroimaan apteekkien toimintaa yhä kiinteämmäksi osaksi muuta sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmää (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a, Jokinen 2020). Apteekit 

ovat suunnanneet palvelujaan etenkin pitkäaikaissairaiden ja monilääkittyjen avohoidon 

potilaiden lääkehoidon toteutuksen tukemiseen, sillä apteekissa nämä henkilöt tapaavat 

terveydenhuollon ammattilaisen vähintään kolmen kuukauden välein hakiessaan 

reseptilääkkeitään (Kvarnström 2016, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). 

 

Samaan aikaan on kuitenkin huomattu, ettei apteekeissa farmaseuttisen henkilökunnan 

saatavilla oleva potilastieto välttämättä riitä näiden kaikkien tehtävien ja palvelujen 

toteuttamiseen halutulla tavalla (Westerling 2011, Hakoinen 2017, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kortejärvi ja Kunnamo 

2019, Kallio 2021). Apteekit näkevät asiakkaisiin liittyviä tietoja ainoastaan 

lääkemääräyksistä, Kelan myöntämistä lääkkeiden suorakorvausoikeuksista sekä 

asiakkaalta kysymällä. Potilastiedon puutteen lisäksi apteekeilta puuttuvat suorat 

yhteydenpitoväylät muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin, mikä vaikeuttaa 

rationaalisen lääkehoidon toteuttamista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). 

 

Näiden seikkojen myötä esiin on noussut tarve lisätä potilastietojen saatavuutta 

apteekeissa potilastietojärjestelmän kautta. Laajemmat tiedonsaantioikeudet 

mahdollistaisivat apteekeissa työskentelevien farmasian ammattilaisten 

asiantuntemuksen paremman hyödyntämisen, joustavoittaisivat erityisesti apteekkien ja 

lääkärien välistä kommunikaatiota sekä yhtenäistäisivät neuvontaa ja lääkehoidon 
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seurantakäytäntöjä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018b, Kortejärvi ja Kunnamo 2019) Nämä olisivat linjassa myös sote-uudistuksen 

tavoitteiden kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022f).  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määritellä Delphi-menetelmää hyödyntäen, millaisia 

potilastietoja avohuollon apteekeissa tulisi olla saatavilla 1) lakisääteisen lääkkeiden 

toimittamisen, siihen liittyvän lääkeneuvonnan ja hoidon seurannan yhteydessä, sekä 2) 

lääkkeisiin tai muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn 

liittyvän palvelutoiminnan yhteydessä. Lisäksi kartoitettiin ammattilaisten kokemuksia 

potilastiedon riittävyydestä apteekeissa rationaalisen lääkehoidon toteutumisen kannalta 

sekä sitä, missä muodossa ja miltä aikaväliltä apteekkityössä tarvittavien potilastietojen 

tulisi näkyä apteekkien tietojärjestelmissä. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään 

lääkehoitoon liittyvän tiedon kokonaishallintaa ja apteekkien asemaa avohoidon 

lääkehoitoprosessissa, sekä syvennytään tyypillisimpien kansantautien hoidon seurantaan 

ja potilastietojen tulkintaan. 

 

 

I      KIRJALLISUUSOSA 

 

 

2 LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄN TIEDON KOKONAISHALLINTA 

 

Lääkitystiedon pirstaleisuus ja heikko tiedonkulku terveydenhuollon yksiköiden välillä 

on tunnistettu merkittäväksi haasteeksi lääkehoitoprosessissa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a). Erilaisia tietojärjestelmiä 

on paljon eri yksiköissä sekä yksiköiden sisällä, eivätkä nämä keskustele keskenään. 

Tilanne on haasteellinen etenkin lääkitysturvallisuuden kannalta, sillä lääkehoitoa 

voidaan joutua toteuttamaan puutteellisin tai päivittämättömin tiedoin. Tämän vuoksi 

tiedonkulun sujuvoittaminen onkin avainasemassa turvallisen ja rationaalisen 

lääkehoidon kehitystyössä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022e).  
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Ratkaisuksi haasteeseen on esitetty katkeamattoman lääkehoitoprosessin edistämistä 

laajasti koko sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a). 

Katkeamattomalla lääkehoidolla tarkoitetaan kokonaisuutena koordinoitua lääkehoitoa, 

jossa kaikilla hoitoa toteuttavilla henkilöillä sekä potilaalla itsellään on käytössään kaikki 

hoitoon liittyvät tiedot, sekä oikeus päivittää niitä. Suomessa katkeamattoman 

lääkehoitoprosessin kehittäminen on lähtenyt liikkeelle yliopistosairaaloiden aloitteesta, 

ja näkökulma keskittyy toistaiseksi sairaalaympäristöön, jossa prosessia on lähdetty 

kehittämään erilaisten automaatioiden, älykkäiden teknisten ratkaisujen sekä 

päätöksenteon tukijärjestelmien avulla. On kuitenkin tärkeää, että kokonaisuutta 

täydennetään myös muiden sote-organisaatioiden näkökulmilla, jotta lääkehoitoprosessi 

pysyy katkeamattomana kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välillä. 

Avohoidon lääkehoitoprosessissa myös avohuollon apteekeilla on keskeinen rooli 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a). 

 

Katkeamattoman lääkehoidon edistämiseksi on aloitettu valtakunnallisten Kanta-

tietojärjestelmäpalvelujen laajamittainen kehitystyö, jonka tavoitteena on koota yhteen 

kaikki lääkehoitoon liittyvät tiedot (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022e, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2022a). Keskeisimpiä projekteja työssä ovat kansallisen lääkityslistan 

kehittäminen sekä Omakanta-palvelun käyttömahdollisuuksien laajentaminen. 

Kehitystyötä tehdään pitkäjänteisesti osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

koordinoimaa lääkeasioiden uudistusta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022e). Uudistus 

on laaja kokonaisuus, ja sen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, 

varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja 

saavutettavuus. Uudistus pohjautuu STM:n raporttiin (2019:5) sisältyvään lääkeasioiden 

tiekarttaan.  

 

2.1 Kansallinen lääkityslista 

 

Kansallinen lääkityslista on kehitteillä oleva valtakunnallinen, organisaatioriippumaton 

lista potilaan lääkityksestä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020b). Lista pohjautuu Kanta-

palveluihin, joilla lääkitystietoja haetaan, kirjataan ja tallennetaan jo nykypäivänä 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020b, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022b). 
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Lääkityslistan tavoitteena on koota lääkkeen käyttäjän lääkitystiedot yhdeksi selkeäksi 

kokonaisuudeksi, jonka näkevät kaikki lääkehoitoprosessissa mukana olevat 

terveydenhuollon ammattilaiset omien käyttöoikeuksiensa rajoissa, sekä lääkkeen 

käyttäjä itse. Asiakkaan lääkitys- ja taustatiedot tallennetaan lääkityslistalle sähköisessä, 

rakenteisessa ja monipuolisesti luokiteltavassa muodossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018a, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020).  

 

Terveydenhuollon ammattilaisille lääkityslista tulee näkymään Kanta-palveluiden sekä 

suomi.fi -palvelun kautta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2020). Valtakunnallisten palveluiden avulla on mahdollista kehittää 

lääkityslista, joka toimii samalla tavalla kaikissa terveydenhuollon yksiköissä riippumatta 

siitä, minkälaista potilastietojärjestelmää yksikkö käyttää. Kanta-palveluihin kuuluva 

Reseptikeskus tulee vastaamaan siitä, että lääkityslistalla näkyvät ainoastaan voimassa 

olevat lääkitystiedot. Listan tiedot tulevat perustumaan yksittäisiin lääkemerkintöihin, 

jotka voidaan jakaa erilaisiin toimintoihin, esimerkiksi lääkitystiedon katseluun tai 

lääkkeen antoon. Lisäksi lääkitysten kohdalle tulee olemaan mahdollista kirjata 

tarkastusmerkintöjä. Kansallisen lääkityslistan tarkoituksena on, että sitä voidaan 

hyödyntää lääkkeiden toimittamisen lisäksi myös monipuolisesti lääkehoidon 

suunnittelussa ja seurannassa. 

 

Lääkkeen käyttäjällä lääkityslista tulee toiminaan Omakanta-palvelun kautta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018b, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). Omakanta on 

Potilastiedon arkistoon ja Reseptikeskuksen tietovarantoihin pohjautuva palvelu, josta 

lääkkeen käyttäjä näkee omat lääkemääräyksensä, niiden toimitustiedot, 

potilaskertomukset, tiedot laboratorio- ja röntgentutkimuksista sekä erilaiset lokitiedot, 

jotka syntyvät tietojen luovuttamisesta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kanta 

2022b). Palvelun kautta lääkkeen käyttäjä pystyy myös hallinnoimaan tietojen näkyvyyttä 

ja suostumuksiaan, sekä esimerkiksi lähettämään reseptien uusimispyyntöjä lääkärille.  
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2.2 Omatietovaranto ja hyvinvointisovellukset 

 

Omakantaan kuuluu kansallinen tietovaranto, Omatietovaranto, johon kansalaiset voivat 

itse kirjata erilaisia hyvinvointitietojaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kanta 

2022d). Tallennettavia tietoja voivat olla muun muassa erilaiset mittaustiedot, oirearviot, 

tarkastukset ja omahoitosuunnitelmat. 

 

Hyvinvointitiedot tallennetaan Omatietovarantoon omalla laitteella, esimerkiksi 

älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella (Kanta 2022a). Tietojen tallentamiseen 

käytetään kolmansien osapuolien tarjoamia sovelluksia tai internetissä toimivia selaimia 

tai ohjelmistoja. Tällä hetkellä Omatietovarannon kanssa yhteensopivilla sovelluksilla 

voi välittää tietoa muun muassa verensokerista, insuliinin annostelusta, fyysisestä 

aktiivisuudesta sekä hoidon tarpeen arvioinnista (Kanta 2022c). Yhteensopivien 

sovellusten ja käyttöaiheiden määrän voidaan kuitenkin olettaa tulevaisuudessa kasvavan, 

sillä erilaisten itseseurannan laitteiden käyttö on yleistynyt merkittävästi. Fyysisen 

aktiivisuuden ja verensokerin lisäksi tällä hetkellä markkinoilla olevilla 

itseseurantalaitteilla voidaan mitata muun muassa sykettä, verenpainetta, 

hengitystaajuutta sekä EKG:tä (elektrokardiogrammi) (Alharbi ym. 2019). Markkinoilla 

olevat laitteet ovat myös yhä luotettavampia - esimerkiksi eteisvärinän tunnistamiseen 

kehitetyt uudenlaiset mittaustekniikat voisivat tarjota lupaavia ja käyttäjäystävällisiä 

menetelmiä eteisvärinän seulontaan (Santala 2022). 

 

Toistaiseksi Omatietovarantoon tallennetut tiedot ovat ainoastaan kansalaisen itsensä 

käytettävissä, mutta tulevaisuudessa asiakastietolain uudistuksen myötä tietoja on 

mahdollista jakaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille käytettäväksi hoito- 

tai palvelusuhteen tukena (Kanta 2022d). Ammattikäyttö tulee tapahtumaan oman 

ammattilaissovelluksen avulla, ja tietojen näkeminen edellyttää kansalaisen 

suostumuksen sekä voimassa olevan hoitosuhteen tai muun asiayhteyden. 

Omatietovaranto tulee olemaan keskeisessä osassa myös kansallisen lääkityslistan 

toiminnan kannalta, sillä on suunniteltu, että varannon avulla lääkkeen käyttäjä pystyisi 

kirjaamaan listan yhteyteen tietoa lääkkeiden käytöstä sekä muista terveyteensä liittyvistä 

asioista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020b). 
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3 APTEEKKIEN TEHTÄVÄT LÄÄKEHOITOPROSESSISSA 

 

Apteekkien toimialaan kuuluvat lääkkeiden vähittäismyynti, jakelu ja valmistus sekä 

lääkkeisiin liittyvä neuvonta ja palvelutoiminta (Lääkelaki 395/1987). Suomen 

apteekkiverkostoon kuuluu yli 800 apteekkia ja sivuapteekkia, lukuisia apteekkien 

palvelupisteitä ja yli 200 apteekkien verkkopalvelua (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2022d, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2022). Näiden kaikkien 

tehtävänä on huolehtia sijaintialueensa lääkehuollosta sijaintialueen väestön tarpeiden 

mukaisesti. Apteekkien tehtävät ja toiminnan periaatteet säädetään laissa (Lääkelaki 

395/1987, Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Apteekkien tärkeimpiin 

tehtäviin kuuluu toimittaa kansalaisille heidän tarvitsemansa lääkkeet sekä vastata 

lääkkeiden laadusta ja apteekkipalvelujen saatavuudesta.  

 

Lääkkeen toimittaminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää lääkemääräyksen ja 

lääkevalmisteen oikeellisuuden tai itsehoitolääkkeen tarpeen ja soveltuvuuden 

varmistamisen, lääkkeen toimittamisen dokumentoinnin, lääkkeen käyttöön liittyvän 

neuvonnan sekä lääkehoidon vaikutusten huomioinnin ja seurannan (Lääkelaki 395/1987, 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2022d). Lisäksi apteekkien tulee varmistaa, että 

lääkevaihdon ja hintaneuvonnan avulla asiakkaalle tarjotaan toimitushetkellä edullisinta 

lääkevalmistetta, ja että lääkemääräykset tallentuvat sähköiseen tietokantaan.  

 

Lääkelain (395/1987) mukaan apteekeissa voidaan harjoittaa myös lääkkeisiin sekä 

muuhun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn 

liittyvää palvelutoimintaa, kunhan toiminnalla ei ole tarkoitus lisätä lääkkeiden käyttöä. 

Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi eritasoiset lääkehoidon arviointipalvelut, 

lääkkeiden koneellinen annosjakelu sekä erilaiset lääkehoitoon sitoutumista ja omahoitoa 

tukevat palvelut, kuten astma- ja diabetespalvelut (Dimitrow ym. 2021, Dimitrow ym. 

2022, Suomen Apteekkariliitto 2022c). 

 

Viime vuosien aikana apteekkipalveluja on pyritty nivomaan yhä kiinteämmäksi osaksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua, ja eri ammattilaisille määriteltyjä tehtäviä   

avohoidon lääkehoitoprosessissa on kiteytetty muun muassa rationaalisen lääkehoidon 



7 
 

  
 

toimeenpano-ohjelman laatimisen yhteydessä (Kuva 1, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018a). Avohoidon lääkehoitoprosessissa apteekeilla on keskeinen rooli lääkkeiden 

käytön neuvonnassa, lääkehoidon vaikutuksien seurannassa, lääkitysongelmien 

tunnistamisessa sekä lääkityksen kokonaisuuden arvioinnissa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a). Apteekit nähdään luotettavana matalan kynnyksen 

asiointipaikkana, jossa terveydenhuollon ammattilaiset palvelevat ilman ajanvarausta 

(Suomen Apteekkariliitto 2017, Suomen Apteekkariliitto 2018, Laaksonen 2019, 

Dimitrow ym. 2021). Tällaisen matalan kynnyksen palvelun on myös todettu keventävän 

merkittävästi muun terveydenhuollon kuormitusta ja yhteiskunnan kokonaiskustannuksia 

(PwC 2015, Suomen Apteekkariliitto 2017). 

 

 
Kuva 1. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman laatimisen yhteydessä 
määriteltyjä potilaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtäviä 
avohoidon lääkehoitoprosessissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). 
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3.1 Lääkeneuvonta 

 

Apteekit saivat Suomessa oikeuden antaa lääkeneuvontaa vuonna 1973 (Vainio 2004). 

Tätä ennen apteekkitoiminnan pääpaino oli lääkkeiden valmistuksessa ja toimittamisessa, 

ja neuvonta nähtiin ainoastaan lääkärien tehtävänä. Vuosien saatossa apteekkien 

neuvontatehtävän merkitys on kasvanut, ja 1980-luvulla lääkeneuvonnan 

organisointityön myötä apteekeille asetettiin lakisääteinen lääkeneuvontavelvoite 

lääkkeiden toimittamisen yhteyteen. Velvoite tuli voimaan 1983 apteekkilain uudistuksen 

yhteydessä ja se sisällytettiin vuonna 1987 säädettyyn, edelleen voimassa olevaan, 

lääkelakiin (395/1987). Siitä lähtien lääkeneuvontaa ja asiakkaille suunnattua 

lääkeinformaatiota on kehitetty eri keinoin ja hankkein, ja lääkeneuvonnan kehittäminen 

on otettu keskeiseksi osaksi myös terveyspoliittisia tavoitteita (Kuva 2, Mononen 2020, 

Kallio 2021). 

 
Kuva 2. Lääkeinformaation ja apteekkien lääkeneuvonnan keskeisimpiä kehityshankkeita 
Suomessa. (Vainio 2004, Mononen 2020, Kallio 2021) 
 

Nykyisin lääkeneuvonnan rooli apteekkitoiminnassa on keskeinen, ja myös neuvonnan 

näkökulma on muuttunut 1970-luvulla vallalla olleesta paternalistisesta tavasta 

nykypäivän yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen ja asiakaskeskeiseen neuvontaan, joka 

korostaa myös potilaan omaa vastuuta hoitonsa onnistumisesta ja seurannasta 
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(Hakkarainen ja Airaksinen 2001, Vainio 2004, Mononen 2020). Lääkeneuvonnan 

toteutumista on tutkittu kansallisella tasolla useasta eri näkökulmasta sekä apteekin 

ammattilaisten että lääkkeen käyttäjien osalta (Mononen 2020, Dimitrow ym. 2021). 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että apteekit koetaan lääkärien ja pakkausselosteiden ohella 

tärkeimmiksi lääketiedon lähteiksi, ja että apteekissa saatuun lääkeneuvontaan ollaan 

tyytyväisiä (Hämeen-Anttila ym. 2014, Jauhonen ym. 2018, Mononen ym. 2019, 

Mononen 2020, Dimitrow ym. 2021). On kuitenkin käynyt ilmi, että lääkeneuvonnan 

asiakaslähtöisyyttä tulisi edelleen parantaa ja päästä eroon lääkevalmistekeskeisyydestä 

(Mononen 2020, Dimitrow ym. 2021). Myös neuvonnan sisällössä on vaihtelua potilas- 

ja terapiaryhmittäin, apteekkien välillä sekä apteekkien sisällä ammattilaisten välillä 

(Westerling 2011, Regina 2017, Alastalo ym. 2018, Mononen ym. 2018, Dimitrow ym. 

2021). Yhä vahvemman asiakaslähtöisyyden edellytyksiksi on tunnistettu muun muassa 

kokonaisvaltaisempi asiakkaan terveydentilan ja sairauksien, käytössä olevien lääkkeiden 

ja ei-lääkkeellisten hoitokeinojen sekä elämäntapaohjauksen tarpeen huomioiminen 

(Kanerva ym. 2010, Parkkamäki 2013, Regina 2017).  

 

3.2 Lääkehoidon vaikutusten seuranta 

 

Lääkehoidon vaikutusten seurannasta vastaa lähtökohtaisesti aina lääkäri, mutta myös 

muut hoitoon osallistuvat, mukaan lukien farmasian ammattilaiset apteekeissa, ovat 

seurannassa mukana (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021, Kuva 1). Seurantaa tehdään 

muun muassa havainnoimalla potilaan tilaa, keskustelemalla sekä suorittamalla erilaisia 

mittauksia ja laboratoriokokeita. Seurantakäynneillä potilaan rooli on keskeinen, ja 

esimerkiksi erilaiset potilaan esiin tuomat havainnot, kokemukset sekä omaseurannan 

tulokset tuovat terveydenhuollon ammattilaisille sellaista tärkeää tietoa, jota ei muuten 

voida havaita (Kari ym. 2018, Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). Tiedot lääkehoidon 

seurannasta tulisi kirjata potilasasiakirjoihin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). 

 

Etenkin pitkäaikaissairaiden ja monilääkittyjen avohoidon potilaiden lääkehoidon 

seurannassa apteekeilla on aktiivinen tehtävä, sillä potilaat asioivat apteekissa vähintään 

kolmen kuukauden välein, ja siten yleensä useammin kuin muissa terveydenhuollon 

yksiköissä (Kvarnström 2016, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). Koska 
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lääkemääräykset voivat tällä hetkellä olla voimassa korkeintaan kaksi vuotta, saattaa 

lääkehoidon seuranta tapahtua muualla terveydenhuollossa ainoastaan reseptin uusimisen 

yhteydessä, eikä välttämättä silloinkaan (Oravainen ym. 2021). Potilaan kontaktia 

lääkäriin saattaa harventaa entisestään nykyaikana vallalla oleva sähköinen reseptien 

uusimiskäytäntö, jossa reseptin uusinta voi jäädä helposti pelkäksi tekniseksi 

suoritukseksi ilman potilaskontaktia ja lääkärin perehtymistä potilaan tilanteeseen    

hoitopäätöstä tehdessään (Oravainen 2019, Oravainen ym. 2021). 

 

3.3 Lääkehoidon arviointi moniammatillisesti 

 

Suomessa lääkehoidon arviointipalvelut jaetaan kolmeen tyyppiin: lääkityksen 

tarkistukseen, lääkehoidon arviointiin ja lääkehoidon kokonaisarviointiin (Taulukko 1) 

(AATE-ryhmä 2017). Nykyiset farmasian alan määritelmät eritasoisille arvioinneille on 

peräisin vuodelta 2017, jolloin määriteltiin myös osaamistavoitteet kullekin arvioinnin 

tasolle. Eritasoisten arviointien avulla lääkityksistä pystytään tunnistamaan ehkäistävissä 

olevia hoidollisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia ja riskitekijöitä.  

 

Taulukko 1. Lääkehoidon arvioinnin tasot (mukaillen AATE-ryhmä 2017) 

 Lääkityksen tarkistus Lääkehoidon arviointi Lääkehoidon 
kokonaisarviointi 

Tarkoitus Arvioidaan lääkkeiden 
käyttöä ja lääkityksen 
ajantasaisuutta, sekä 
reseptin/lääkityslistan 
teknisiä ja hoidollisia 
asioita 

Arvioidaan lääkkeiden 
käyttöä, hoitoon 
sitoutumista ja omahoidon 
onnistumista, sekä 
tunnistetaan ja ratkaistaan 
lääkehoidon ongelmia 

Arvioidaan lääkehoidon 
tarkoituksenmukaisuutta 
huomioiden potilaan 
sairaudet ja terveydentila, 
ratkaistaan hoidollisesti 
merkittäviä ongelmia 
yhteistyössä hoitavan 
lääkärin ja muun 
hoitotiimin kanssa. Sisältää 
lääkärin vahvistamat 
tarvittavat 
korjaustoimenpiteet sekä 
suunnitelman 
lääkitysmuutosten 
seurannalle. 

Käytettävät tietolähteet Lääkitys- ja potilastiedot 
siinä laajuudessa kuin ne 
ovat saatavilla 

Lääkitys- ja potilastiedot 
siinä laajuudessa kuin ne 
ovat saatavilla 

Laajat lääkitys- ja 
potilastiedot. Lisätietoja 
pyydetään tarvittaessa 
hoitavalta lääkäriltä tai 
hoitajalta potilaan 
suostumuksella. 
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Kuka tekee? Farmaseutti/ proviisori LHA-asiantuntijuuden 
suorittanut farmaseutti/ 
proviisori 

LHKA-erityispätevyyden 
suorittanut farmaseutti/ 
proviisori 

Asiakkaan osallisuus Ei välttämätön Aktiivinen osallistuminen  Aktiivinen osallistuminen, 
sisältää haastattelun ja 
tarvittaessa kotikäynnin 

 

 

Lääkehoidon arviointi on Suomessa yksi tutkituimpia apteekkipalveluja, ja käytössä on 

useita erilaisia toimintamalleja erilaisissa toimintaympäristöissä (Kiiski ym. 2019, 

Kinnunen ym. 2021). Lääkehoidon arvioinnin sisältävien toimintamallien avulla on 

pystytty muun muassa tunnistamaan kliinisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyvä 

ongelmia iäkkäillä ja edistämään järkevän lääkehoidon toteutumista (Leikola 2012, 

Merikoski 2017, Schepel ym. 2019). Lisäksi arviointien on havaittu olevan mahdollinen 

keino vaikuttaa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytön optimointiin iäkkäillä 

(Toivo 2020). Lääkehoidon arvioinnin ja koneellisen annosjakelupalvelun aloittamisen 

yhdistelmän on puolestaan osoitettu parantavan ikääntyneiden lääkehoidon laatua 

vähentämällä sopimattomien lääkkeiden käyttöä sekä käytössä olevien lääkkeiden 

kokonaismäärää (Sinnemäki ym. 2017). Kustannusvaikuttavuustutkimusta lääkehoidon 

arviointipalveluista yksinään ei ole toistaiseksi tehty, mutta lääkehoidon 

kokonaisarvioinnin sisältävä laajempi Oma21-omahoitomalli on kustannus-

utiliteettianalyysin perusteella osoitettu dominoivan normaalia hoitokäytäntöä (Dimitrow 

ym. 2021, Kari 2022). 

 

On myös esitetty, että tulevaisuudessa määräajoin tehtävistä lääkehoidon arvioinneista 

siirryttäisiin kohti jatkuvampaa lääkehoitojen optimointia, jossa arviointia tehdään 

jatkuvasti asiakkaan asioidessa terveydenhuollossa (Kortejärvi ja Kunnamo 2019). 

Tällaisen optimoinnin avulla saattaisi olla mahdollista ennaltaehkäistä lääkehoitoihin 

liittyviä ongelmia ja siten vähentää jälkikäteisen lääkityksen arvioinnin tarvetta. 

Farmasian ammattilaisten näkökulmasta lääkehoitojen arviointiin ja optimointiin liittyvä 

osaaminen kasvaa vuosi vuodelta, sillä nykyisin lääkehoidon arvioinnin (LHA) 

asiantuntijuus sisältyy farmaseutin koulutusohjelman perusopintoihin (Aronpuro ym. 

2017). 
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3.4 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 

 

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on vakiintunein ja laajimmin käytössä oleva 

apteekkien rationaalista lääkehoitoa edistävistä palveluista (Jokinen 2020, Sinnemäki 

2020, Kinnunen ym. 2021, Valve 2021, Mikkola ym. 2022). Koneellinen annosjakelu on 

potilaskohtainen palvelu, jossa apteekki jakaa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet 

annoskohtaisiin pusseihin tai muihin annostelijoihin ja toimittaa ne potilaalle tyypillisesti 

kahden viikon erissä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, Mikkola ym. 2022). 

Koneellinen annosjakelu soveltuu sellaisille potilaille, jotka käyttävät useita suun kautta 

annosteltavia lääkkeitä säännöllisesti ja joiden lääkehoito on vakiintunutta. Päätös 

annosjakeluun siirtymisestä tehdään yksilöllisesti, ja lopullisen päätöksen tekee lääkäri. 

Moniammatillisessa tiimissä tehtävä tarvittavan laajuinen lääkehoidon arviointi kuuluu 

oleellisena osana annosjakelupalveluun, ja arviointi tulisi tehdä aina palvelun aloituksen 

yhteydessä sekä tämän jälkeen vähintään kerran vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016). 

 

Koneellisen annosjakelupalvelun tavoitteena on edistää rationaalista lääkkeiden käyttöä, 

parantaa lääkitysturvallisuutta, lisätä potilaan hoitoon sitoutumista, vähentää tarpeettomia 

lääkehoidon kustannuksia sekä vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa lääkkeiden 

manuaalisesta jakamisesta muihin tehtäviin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, Mikkola 

ym. 2022). Apteekeille annosjakelupalvelun toteuttaminen antaa myös mahdollisuuden 

hyödyntää, ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamista sekä laajentaa yhteistyötä 

paikallisten hoito- ja hoivayksiköiden kanssa (Mikkola ym. 2022). Apteekissa tapahtuva 

koneellinen annosjakelu on luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Lääkealan turvallisuus- 

ja kehittämiskeskus Fimea (Lääkelaki 395/1987). 

 

Vuoden 2021 lopussa Suomen apteekeista valtaosa (n=573) tarjosi asiakkailleen 

koneellista annosjakelupalvelua (Mikkola ym. 2022). Apteekit voivat toimia 

annosjakelupalvelussa joko palvelun tarjoajana tai annosjakelupussien 

sopimusvalmistajana. Annosjakelupalvelun tarjoajana apteekki tilaa annosjaellut 

lääkkeet annosjakeluyksiköstä ja toimittaa ne asiakkailleen esimerkiksi hoivayksiköihin 

tai kotihoitoon. Prosessin aikana apteekki vastaa myös lääkkeiden toimittamisesta, 
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lääkitysten tarkistamisesta, lääkitysmuutosten koordinoinnista, tilausten ja lääkkeiden 

jaon oikeellisuudesta, lääkemääräysten voimassaolon seuraamisesta, lääkeneuvonnasta 

sekä lääkkeiden hinnoittelusta. Sopimusvalmistajana toimiessaan apteekki puolestaan 

tuottaa itse lääkkeiden jakamisen ja myy annosjaellut lääkkeet muille apteekeille. 

Lääkkeiden jakamista varten apteekilla tulee olla annosjakeluyksikkö, jossa on 

valmistukseen soveltuvat tilat, laitteet ja henkilöstö.  

 

Koneellinen annosjakelupalvelu nähdään yleisesti hyödyllisenä sekä 

lääkitysturvallisuutta parantavana palveluna (Mikkola ym. 2022).  On esimerkiksi 

osoitettu, että koneellisen annosjakelupalvelun aloittaminen yhdistettynä lääkehoidon 

arviointiin parantaa iäkkäiden lääkehoidon laatua vähentämällä sopimattomien 

lääkkeiden käyttöä sekä käytössä olevien lääkkeiden kokonaismäärää (Sinnemäki ym. 

2017). Palvelun toteuttamiseen on osoitettu liittyvän kuitenkin myös paljon haasteita, 

kuten esimerkiksi riittämätön lainsäädäntö ja ohjaus, laatukriteerien puute sekä epätasa-

arvoinen kilpailutus (Mikkola ym. 2022). On myös havaittu, että annosjakeluprosessiin 

sisältyy lukuisia lääkitysturvallisuutta heikentäviä riskikohtia eivätkä 

annosjakeluasiakkaille tehtävät lääkehoidon arvioinnit ole niin säännönmukaisia, 

suunnitelmallisia eikä yksilölliseen tarpeeseen perustuvia, mitä niiden tulisi olla 

(Sinnemäki ym. 2014, Sinnemäki 2020, Mikkola ym. 2022, Suomen Apteekkariliitto 

2022d). 

 

3.5 Muut lääkehoidon tukipalvelut 

 

Lääkehoidon arvioinnin ja koneellisen annosjakelupalvelun lisäksi monet apteekit 

tarjoavat myös muita lääkehoidon tukipalveluja asiakkailleen. Tällaisia palveluja voivat 

olla esimerkiksi astma- ja diabetespalvelut, inhalaatiohoidon tarkastuspalvelu sekä 

tupakoinnin lopettamisen tukipalvelu (Suomen Apteekkariliitto 2022c). Palvelujen 

tavoitteina on muun muassa varmistaa lääkehoidon onnistuminen, tukea omahoitoa sekä 

parantaa sairauksien hallintaa. 

 

Ensimmäinen apteekin koordinoima suunnitelmallinen diabeteksen omahoitoa tukeva 

paikkakuntakohtainen ohjelma toteutettiin Suomessa vuonna 2007 (Parkkamäki 2013). 
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Ohjelman tavoitteena oli kannustaa ja tukea tyypin 2 diabeetikkoja voimaantumaan 

sairautensa omahoitoon, ja se sisälsi sekä asiantuntijoiden vetämiä tietopitoista 

yleisötilaisuuksia että diabeetikon ja farmasian ammattilaisen kahdenkeskisiä tapaamisia 

apteekissa. Ohjelma antoi diabeetikoille mahdollisuuden syventyä omahoitoon 

keskustelevasti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ja pystyttiin 

osoittamaan, että ohjelma täydensi diabeteshoitajan vastaanottotoimintaa sekä tuki 

diabeetikon omahoitoon voimaantumista ja sitoutumista perinteistä toimintaa 

vaikuttavammin. Myös tupakoinnista vieroituksen tukena apteekit on nähty merkittävänä 

toimijana tarjoamassa henkilökohtaista korvaushoidon suunnittelua ja neuvontaa, sillä 

vieroitukseen käytettäviä valmisteita käytetään harvoin hoidon onnistumisen kannalta 

optimaalisella tavalla (Kurko 2015). 

 

 

4 ASIAKASTIEDOT JA TIEDONLÄHTEET APTEEKEISSA 

 

Asiakastietojen sähköinen käsittely sosiaali- ja terveydenhuollossa perustuu 

käyttöoikeuksiin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä 784/2021). Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä muut 

asiakas- ja potilastietoja käsittelevät henkilöt saavat käyttöoikeudet ainoastaan 

työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, joihin heillä on 

tiedonsaantioikeus. Asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava tietoteknisesti 

varmistettu asiakas- tai hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus. Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa säädetään, mitä tietoja eri ammattiryhmien henkilöt 

työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat käyttää (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon 825/2022). Asetus käsittää 

kuitenkin ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon kentän, johon avohuollon 

apteekkitoiminta ei nykyisten määritelmien mukaan kuulu. 

 

Apteekkien tietojärjestelmärakenne koostuu sisäisen lähiverkon järjestelmistä (intranet) 

sekä apteekkien ulkopuolisten tahojen ylläpitämistä järjestelmistä (ekstranet ja internet) 

(Kuva 3). Toiminnan keskiössä on apteekkitietojärjestelmä, jonka kautta apteekeilla on 

yhteys valtakunnallisiin Kanta-palveluihin (Westerling 2011, Kanta 2022e). Kanta-
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palveluiden osalta apteekkien tiedonsaantioikeus rajoittuu lääkemääräysten keskitettyyn 

kansalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen, josta apteekeilla on lääkkeen ostajan 

suullisella pyynnöllä oikeus hakea sähköisen lääkemääräyksen tiedot (Laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007). Reseptikeskuksen lisäksi apteekeilla on käytössä laajasti 

erilaisia tietokantoja, verkkopalveluja ja portaaleja, joita on mahdollista käyttää 

lääkehoidon hallinnan ja lääkeneuvonnan tukena (Westerling 2011, 

Lääkeinformaatioverkosto 2019, Kallio 2021). Suurin osa näistä tietolähteistä keskittyy 

kuitenkin lääketietoon asiakas-/potilastiedon sijaan. Reseptikeskuksesta saatavien 

lääkemääräysten tietojen lisäksi apteekeilla on mahdollisuus saada asiakkaisiin liittyviä 

tietoja ainoastaan Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta sekä asiakkaalta 

kysymällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Apteekkien nykyinen tietojärjestelmärakenne (mukaillen Westerling 2011). 
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4.1 Sähköinen lääkemääräys 

 

Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteella laadittua 

lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn 

valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto 2022, Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Reseptikeskus 

sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset sekä apteekkien niihin tekemät 

toimitusmerkinnät. Apteekeissa sähköisiä lääkemääräyksiä käsitellään 

apteekkijärjestelmässä, joka hakee tiedot Reseptikeskuksesta, ja tallentaa tehdyt 

merkinnät (Kanta 2022e). 

 

Laki määrittää vähimmäistiedot, jotka sähköisen lääkemääräyksen tulee sisältää (Laki 

sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Näitä ovat potilaan nimi ja henkilötunnus 

(syntymäaika, jos ei henkilötunnusta), lääketietokannan mukaiset tiedot lääkkeestä tai 

lääkeaineesta tai apteekissa valmistettavan lääkkeen koostumus, lääkkeen toimittamisen 

ja käytön kannalta tarpeelliset tiedot, lääkkeen määrääjä ja terveydenhuollon 

toimintayksikön tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot, mahdollisen 

sairausvakuutuskorvauksen ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot sekä lääkemääräyksen 

tunniste. Lisäksi lääkemääräys saa sisältää muuta lääkkeen määräämisen, käytön ja 

toimittamisen sekä lääkehoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta merkityksellistä 

tietoa. 

 

Lääkemääräys on laadittava aina sähköisesti pois lukien tilanteet, joissa määrääminen ei 

ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista, hoidon tarve on kiireellinen tai kyseessä on pro 

auctore-, erityislupavalmisteen tai lääkkeellisen kaasun lääkemääräys (Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2022). Kyseisissä erityistilanteissa lääkemääräys 

voidaan antaa paperilomakkeella tai puhelimitse, ja määräys tallennetaan apteekissa 

Reseptikeskukseen. Sähköinen lääkemääräys on voimassa yleensä 24 kuukautta sen 

laatimisesta (Kanta 2022e). Poikkeuksena ovat kuitenkin PKV- ja 

huumausainelääkemääräykset, potilaskohtaisen erityisluvan vaativat lääkemääräykset 

sekä lääkemääräykset sellaisille biologisille lääkkeille, joille on määräyspäivänä 

saatavilla biosimilaari. Näiden poikkeustapausten lääkemääräykset ovat voimassa 12 
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kuukautta. Lisäksi lääkkeen määrääjä voi itse rajoittaa määräyksen voimassaoloaikaa. 

Vanhentuneet lääkemääräykset mitätöidään automaattisesti Reseptikeskuksessa, jolloin 

ne myös häviävät apteekkijärjestelmässä aukeavasta toimitettavien lääkemääräysten 

listasta. Jos lääkemääräyksessä on vielä toimitettavaa, voi lääkkeen määrääjä tai apteekki 

mitätöidä lääkemääräyksen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. 

 

4.2 Kelan suorakorvaustiedot 

 

Apteekit kuuluvat Kelan suorakorvausmenettelyyn, jolloin asiakkailla on mahdollisuus 

saada lääkkeet korvattuna apteekista siten, että maksettavaksi jää ainoastaan lääkkeiden 

omavastuuosuus (Sairausvakuutuslaki 1224/2004, Kansaneläkelaitos 2022a). Asiakkaan 

oikeuden suorakorvaukseen voi tarkistaa Kelan ylläpitämästä suorakorvaustietojen 

kyselypalvelusta (Kansaneläkelaitos 2022c). Jos asiakkaalla ei ole oikeutta 

suorakorvaukseen, ei tietoja välity kyselypalvelun kautta. Palvelu antaa apteekille 

seuraavat tiedot reaaliaikaisesti:  

 

 suku- ja etunimet 

 työpaikkakassan numero ja nimi 

 oikeus suorakorvaukseen (Kyllä/Ei) 

 KT / Korvaus toimistosta -tieto 

 korvausnumero, korvausoikeuden nimi ja korvausoikeuden mahdollinen 

päättymispäivä 

 tieto jäljellä olevan (maksettavan) alkuomavastuun määrästä 

 tieto jäljellä olevan (maksettavan) vuosiomavastuun määrästä 

 Kelan myöntämän perustoimeentulotuen maksusitoumustiedot 

 tarkenne suorakorvaukseen (poikkeuslupa suorakorvaukseen, esim. 

ulkomaanmatkaa varten). 

 

Suorakorvaustiedoista apteekki voi siis muun muassa tarkistaa, onko asiakkaalla oikeus 

lääkkeiden suorakorvaukseen, onko hänelle myönnetty lääkekustannuksia kattava 

maksusitoumus tai korvausoikeusnumero, onko hänellä käytössä lääkekustannuksia 

kattava työpaikkakassa, sekä mikä on jäljellä olevan alku- tai vuosiomavastuun määrä. 
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Myönnetyistä korvausoikeusnumeroista apteekit saavat tietoa asiakkaan terveydentilasta 

ja diagnooseista, sillä korvausoikeudet myönnetään sairauskohtaisesti lääkärin 

kirjoittamalla B-lausunnolla (Kansaneläkelaitos 2022b).  

 

4.3 Lääketiedon lähteet ja työkalut lääkeneuvonnan tukena 

 

Apteekkien käyttöön on tarjolla monipuolisia lääketiedon lähteitä lääkeneuvonnan ja 

lääkehoitojen arvioinnin tueksi, ja lääkevalmistekohtaisen tiedon määrä apteekeissa on 

kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana paljon (Kallio 2021). Apteekit ovat saaneet 

käyttöönsä myös useita uusia terveys- ja lääketietoa tarjoavia tietokantoja ja työkaluja, ja 

nykypäivänä valtaosa lääketiedosta on sähköisessä muodossa (Pitkä ym. 2018, Mononen 

2020, Kallio 2021). Tietolähteiden valikoima apteekeissa on pääosin sama kuin 

muuallakin terveydenhuollossa (Pitkä ym. 2018, Toivo ym. 2018, 

Lääkeinformaatioverkosto 2019, Kallio 2021). Taulukkoon 2 on koottu apteekkien 

keskeisimpiä tietolähteitä lääkeneuvonnan, lääkityksen sopivuuden- ja riskienarvioinnin 

sekä lääkehoidon seurannan avuksi.  

 

Taulukko 2. Koonti lääkeneuvonnan, lääkityksen sopivuuden- ja riskienarvioinnin sekä 
lääkehoidon seurannan kannalta keskeisistä tietolähteistä apteekeissa 
(Lääkeinformaatioverkosto 2019, Kallio 2021). 

Tietolähde ja julkaisija Kuvaus 
Lääkkeen 
valmisteyhteenveto,  
 
Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea/ 
Pharmaca Fennica 
lääketietopalvelu, 
Lääketietokeskus 

Lakisääteiset tiedot lääkevalmisteen nimestä, vaikuttavista 
aineista ja niiden määristä, lääkemuodosta, käyttöaiheista, 
annostuksesta ja antotavasta, vasta-aiheista, varoituksista ja 
käyttöön liittyvistä varotoimista, yhteisvaikutuksista, käytöstä 
raskauden ja imetyksen aikana, vaikutuksesta ajokykyyn ja 
koneiden käyttökykyyn, haittavaikutuksista, yliannostuksesta, 
farmakodynamiikasta, farmakokinetiikasta, prekliinisistä 
turvallisuustiedoista, apuaineista, yhteensopimattomuuksista, 
kestoajasta, säilytyksestä, pakkauksesta ja valmisteen 
kuvauksesta, käyttö- ja käsittelyohjeista, korvattavuudesta ja 
ATC-koodista. 

TietoTippa/YA helppi -
tietokannat, 
 
Suomen Apteekkariliitto/ 
Yliopiston Apteekki 

Apteekin tietojärjestelmään integroitu suullisen 
lääkeneuvonnan tukitietokanta, joka sisältää nopeasti 
silmäiltävässä muodossa olevaa lääkeneuvonnan onnistumisen 
kannalta oleellista tietoa. Tiedot koottu lääkevalmisteen 
valmisteyhteenvedosta ja pakkausselosteesta (geneerinen 
tietokanta). 

Inxbase 
(yhteisvaikutukset), 

Luokittelee lääkkeiden väliset yhteisvaikutukset neljään 
luokkaan (A-D) kliinisen merkittävyyden perusteella. Sisältää 
lisäksi lääkkeiden ja ravintoaineiden sekä lääkkeiden ja 
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Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

luontaistuotteiden välisiä kliinisesti merkittäviä 
yhteisvaikutuksia. 

Riskbase (haittariskit), 
Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

Esittää lääkityksen farmakodynaamisiin ominaisuuksiin 
perustuvan profiilin lääkityksen mahdollisista 
haittavaikutuksista ja riskeistä neljään luokkaan (A-D) 
jaettuna. Profiiliin sisältyy arvio antikolinergisestä ja 
serotonergisestä kuormasta, ummetuksesta, sedaatiosta, 
ortostatismista, verenvuotoriskistä, kouristusriskistä, QT-ajan 
pidentymisestä, munuaistoksisuudesta sekä vaikutuksesta 
elimistön kalium- ja natriumtasapainoon. 

Gravbase ja Lactbase  
(raskaus ja imetys), 
Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

Tarjoaa ajantasaista tietoa lääkkeiden, vitamiinien, 
hivenaineiden, tavallisten nautintoaineiden sekä huumeiden 
turvallisuudesta raskauden ja imetyksen aikana. Mahdollisuus 
etsiä myös korvaava valmiste. 

Renbase (munuaiset), 
Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

Sisältää tiedon lääkkeiden turvallisuudesta sekä tarvittavista 
annosmuutoksista munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. 
Kattaa lääkevalmisteiden lisäksi myös mm. vitamiineja ja 
hivenaineita. 

Heparbase (maksa), 
Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

Sisältää tiedon lääkkeiden turvallisuudesta sekä tarvittavista 
annosmuutoksista maksan vajaatoiminnan yhteydessä. Kattaa 
lääkevalmisteiden lisäksi myös mm. vitamiineja ja 
hivenaineita. 

Herbalbase 
(luontaistuotteet), 
Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

Sisältää yhteenvetoja luontaistuotteiden tutkimustietoon 
perustuvasta tehosta ja turvallisuudesta (esim. munuaisten 
vajaatoiminnan yhteydessä) sekä annosteluohjeista. Kuvaa 
myös luontaistuotteiden turvallisuuden raskauden ja imetyksen 
aikana. 

Lääkityksen kokonaisarvio, 
Terveysportti/Kustannus 
Oy Duodecim 

Työkalu, jonka avulla voidaan arvioida lääkityksen 
kokonaisuutta. Arvioon sisältyvät lääkkeiden käyttöaiheet, 
vasta-aiheet, lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoiminnan 
yhteydessä, merkittävät lääke-lääkeyhteisvaikutukset, 
haittavaikutukset sekä laboratorioarvot. 

Lääke 75+, 
Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea 

Näyttää lääkkeen soveltuvuuden yli 75-vuotiaille. Luokittelee 
lääkkeet neljään kategoriaa (A-D) soveltuvuuden perusteella. 
Luokittelu on laadittu yleisesti käytössä olevien kriteeristöjen 
perusteella (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM). 

Salko-tietokanta, 
Suomen Apteekkariliitto 

Tietokanta, jonka avulla voidaan tunnistaa lääkityksen 
farmakodynaamisia ja -kineettisiä yhteisvaikutuksia, 
antikolinergisyyttä, sedatiivista ja serotonergistä kuormaa sekä 
iäkkäille sopimattomia lääkkeitä. Suunniteltu apteekeille 
lääkehoidon arvioinnin avuksi. 

Käypä hoito -suositukset, 
Duodecim ja 
erikoislääkäriyhdistykset 

Riippumattomat, tutkimusnäyttöön perustuvat kansalliset 
hoitosuositukset eri sairauksista. 

Terveyskirjasto, 
Kustannus Oy Duodecim 

Asiantuntijoiden laatimia, helposti ymmärrettävässä muodossa 
olevia artikkeleja terveydestä, sairauksista, ja lääkkeistä. 
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5 TIEDONKULUN KEHITTÄMISTARPEET APTEEKEISSA 

 

Samalla kun apteekkien toimintaa on kehitetty laajasti viimeisten vuosikymmenten 

aikana niin lääkeneuvonnan kuin muiden rationaalista lääkehoitoa edistävien palvelujen 

osalta, on huomattu, ettei apteekkien saatavilla oleva tieto välttämättä riitä näiden 

kaikkien tehtävien toteuttamiseen halutulla tavalla. Haasteeksi on muodostunut se, ettei 

apteekeilla ole pääsyä asiakkaiden lääkehoidon kannalta tärkeisiin potilastietoihin eikä 

suoria yhteydenpitoväyliä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin (Westerling 

2011, Hakoinen 2017, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018b, Kortejärvi ja Kunnamo 2019, Kallio 2021).  

 

Jotta apteekkipalvelujen kehittyminen voisi jatkua suunnitellulla tavalla, tulisi tiedon 

määrää ja yhteydenpitokanavia apteekeissa lisätä. Onkin esitetty, että rationaalisen 

lääkehoidon toteutumisen varmistamiseksi apteekeille voitaisiin asiakkaan 

suostumuksella myöntää oikeus häntä koskevien lääkitystietojen, kuten 

lääkehoitosuunnitelman sekä lääkehoitoon liittyvien diagnoosi- ja laboratoriotietojen, 

käyttöön (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, 

Kortejärvi ja Kunnamo 2019). Laajemman tiedonsaantioikeuden myötä apteekeissa 

työskentelevien farmasian ammattilaisten asiantuntemusta ja asiantuntijapalveluita olisi 

mahdollista hyödyntää yhä tehokkaammin uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteissa. Lisäksi on korostettu, että apteekkien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja yhteydenpitoon tulisi kiinnittää huomiota 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kinnunen ym. 

2021).  

 

Toimivia digitaalisia kanavia pitkin tapahtuvan eri lääkehoitoprosessin toimijoiden 

välisen tiedonvaihdon avulla voitaisiin sujuvoittaa lääkkeiden toimittamista, parantaa 

lääkitysturvallisuutta ja säästää sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018b). Kanavia pitkin esimerkiksi lääkkeen määrääjä voisi viestiä 

apteekkiin mahdollisista huomioista lääkkeen käyttöön tai hoidon seurantaan liittyen, tai 

siitä, että on ottanut lääkemääräystä laatiessaan huomioon käytössä olevien lääkkeiden 

välisen yhteisvaikutuksen. Apteekki vastavuoroisesti voisi viestiä tekemistään 
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huomioista esimerkiksi havaittuihin haittariskeihin tai merkittäviin yhteisvaikutuksiin 

liittyen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kallio 2021). Lisäksi apteekit voisivat 

välittää tietoa tekemistään lääkehoidon tarkistuksista tai arvioinneista sekä niiden 

yhteydessä havaituista asioista muille asiakkaan lääkehoitoon osallistuville 

ammattilaisille. 

 

 

6 POTILASTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN APTEEKEISSA – ESIMERKKEJÄ 
ULKOMAILTA 

 

Tutkimuksen taustoittamiseksi kirjallisuudesta etsittiin sekä esimerkkejä maista, joissa 

potilastiedot laajemmassa mittakaavassa ovat jo osa avohuollon apteekkien toimintaa 

sekä malleja, joissa potilastietoja on hyödynnetty apteekeissa.  Kirjallisuushakuja tehtiin 

talven 2022 aikana Pubmed-, Medline Ovid- ja Scopus-tietokantoihin. Käytettyjä 

hakusanoja olivat esimerkiksi ”community pharmacy”, ”patient information”, ”patient 

record”, ”electronic health record” ja ”laboratory data”. Hakusanoja yhdistettiin 

hakulausekkeiksi siten, että haettavan artikkelin otsikon tai abstraktin tuli sisältää jokin 

apteekkiin sekä potilastietoon liittyvä termi. Hakuja rajattiin siten, että ne sisälsivät 

ainoastaan vuodesta 2000 alkaen julkaistut artikkelit. 

 

Viitteitä malleista, joissa avohuollon apteekeissa työskentelevillä farmasian 

ammattilaisilla on päivittäisessä työssään oikeus nähdä asiakkaidensa laboratoriotiedot, 

löytyi verrattain vähän. Donovan tutkimusryhmineen selvitti systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessaan (2019) Kanadassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, 

Uudessa Seelannissa sekä Australiassa sairaalan ulkopuolella työskentelevien farmasian 

ammattilaisten oikeuksia nähdä asiakkaidensa laboratoriotietoja sekä tilata uusia 

tutkimuksia. Eroihin maiden sekä eri alueiden välillä vaikuttavat suurilta osin alueiden 

erilainen lainsäädäntö ja toimivalta. Tyypillisimmin farmasian ammattilaisilla havaittiin 

olevan oikeudet laboratoriotietoihin, jos he työskentelivät yhteistyössä esimerkiksi 

lääkärin kanssa tai heillä oli rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus. Usein näissä 

tapauksissa ammattilaisilla oli myös oikeus tilata tarvittavia laboratoriotestejä potilaille.  
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Tehtyjen kirjallisuushakujen perusteella ainoastaan Kanadassa tietyissä provinsseissa 

kaikilla farmasian ammattilaisilla havaittiin olevan oikeus nähdä asiakkaidensa 

laboratoriotiedot, ja myös avohuollon apteekissa työskentelevistä osa pystyy tilaamaan 

erilaisia testejä ja tehdä niiden perusteella tulkintoja (Mansell ym. 2017, Donovan ym. 

2019). Leung tutkimusryhmineen (2016) selvitti kyselytutkimuksellaan sähköisten 

tietojärjestelmien käyttöä kanadalaisissa avohuollon apteekeissa ja raportoi, että 23 %:lla 

vastanneista oli käytössään tietojärjestelmä, josta laboratoriotutkimusten tulokset 

näkyivät. Tästä joukosta 57 % koki tietojen saatavuuden parantavan työnsä tuottavuutta 

ja 87 % potilaiden hoidon laatua. Lisäksi jopa 91 % farmasian ammattilaisista, joilla 

tietoja ei ollut saatavilla, ilmoitti haluavansa oikeudet niiden käyttöön. 

 

Tutkimuksia, joissa hyödynnetään lääkitys- ja laboratoriotietojen yhdistämistä, on koottu 

taulukkoon 3. Taulukossa kuvataan tiivistetysti kunkin tutkimuksen tavoitteet, 

menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksista ainoastaan kolme sijoittuu 

avohuollon apteekkeihin, mutta tiedon vähäisestä määrästä huolimatta tutkimusta on 

tehty useasta näkökulmasta, esimerkiksi lääkitysturvallisuuteen, hoidon seurantaan sekä 

lääke-lääkeinteraktioihin liittyen (Geerts ym. 2009, Hughes ym. 2011, Yokoyama ym. 

2021). Useiden näkökulmien lisäksi tutkimusten tulokset ovat olleet lupaavia, ja on 

esitetty, että laboratoriotietojen saatavilla olo apteekeissa voisi estää lääkityspoikkeamia 

ja mahdollistaa farmasian ammattilaisten vahvemman roolin potilaiden hoidon tukena. 

Tutkimuksissa tunnistettiin myös laboratoriotutkimuksia, joiden avulla 

lääkityspoikkeamia tyypillisimmin havaitaan. Näistä keskeisimpinä nousivat esiin 

munuaisten toiminnan ja elimistön elektrolyyttitasapainon tutkimukset (Geerts ym. 2009, 

Yokoyama ym. 2021). Myös muun muassa maksan toiminnasta, veren hyytymisestä, 

veren glukoosipitoisuudesta, verenkuvasta sekä kilpirauhasen toiminnasta kertovat 

tutkimukset tunnistettiin hyödyllisiksi (Geerts ym. 2009). 

 

Konkreettisimmin potilastietojen hyödyntämistä apteekeissa kuvaa Yokoyaman 

tutkimusryhmän (2021) Japanissa tekemä tutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia, miten 

lääkehoitoon liittyvien laboratoriotietojen saatavilla olo avohuollon apteekissa vaikuttaa 

farmasian ammattilaisten tekemiin lääkemääräysten tarkistuksiin, sekä lopulta 

lääkehoidon turvallisuuteen. Tutkimuksessa avohoidon potilaiden reseptitietojen 



23 
 

  
 

yhteyteen alettiin liittämään lääkitykseen oleellisesti liittyviä laboratoriotuloksia, ja 

neljän vuoden ajan seurattiin, miten apteekeista sairaalaan tulevat lääkemääräyksiin 

liittyvät yhteydenotot muuttuivat. Intervention myötä lääkemääräyksiin liittyvien 

yhteydenottojen määrä sekä tämän myötä lääkemääräyksiin tehtyjen muutosten määrä 

kasvoivat merkittävästi. Eniten yhteydenottoja saivat aikaan munuaistoimintaan ja veren 

kaliumpitoisuuteen liittyvät epäselvyydet (< 80 %). Tutkimus osoitti, että apteekeissa 

tehtävän lääkemääräysten tarkistamisen laatu sekä lääkehoidon tehokkuus ja turvallisuus 

paranivat, kun laboratoriotietoja saatiin käyttöön apteekeissa. Lääkityksiin yhdistetty 

laboratoriotietodata todettiin tehokkaaksi ja helppokäyttöiseksi, vaikka apteekin 

henkilökunta ei ollut sitä aikaisemmin tottunutkaan käyttämään. Tutkimuksen avulla 

pystyttiin antamaan suositus lääkehoitoihin liittyvien laboratoriotietojen käyttöönotosta 

apteekeissa yhä laajemmin. 
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Taulukko 3. Tutkimuksia, joissa on hyödynnetty lääkitys- ja laboratoriotietojen yhdistämistä. 

Kirjoittaja, vuosi, maa Tavoitteet Tutkimusmenetelmä Keskeiset löydökset Johtopäätökset 
Schiff ym. 2000 
USA 

Tutkia, kuinka usein avohoidon 
potilaille määrätään kaliumlisä 
tapauksissa, joissa potilaan veren 
kaliumpitoisuus on koholla. 

Tutkimussairaalassa hoitoa saaneilta 
henkilöiltä haettiin laboratoriotiedot, 
joissa oli kohonnut veren 
kaliumpitoisuus, sekä kirjoitetut 
kaliumreseptit, ja nämä linkitettiin 
yhteen. Tunnistettujen potilaiden 
tiedoista analysoitiin tarkemmin 
manuaalisesti mm. aikaisempia 
kaliumpitoisuuksia sekä lääkärien 
tekemiä toimenpiteitä. 

Yhteyksiä korkean veren 
kaliumpitoisuuden ja reseptien 
kirjoituksen välille löytyi. Yhteensä 674 
(2 %) kaikista kaliumlisäresepteistä oli 
kirjoitettu potilaille, joilla oli havaittu 
kohonnut veren kaliumpitoisuus 
äskettäin. Näistä 276 potilaalla veren 
kaliumpitoisuus oli koholla samana 
päivänä, kun kaliumlisäresepti oli 
kirjoitettu, eikä myöhempiä toimenpiteitä 
kaliumlisän käytön lopetukselle/ 
tauotukselle havaittu. 

Tutkimus ehdottaa järjestelmien 
kehittämistä, jotta virheitä voidaan 
ennaltaehkäistä, esim. varoitukset 
kohonneesta kaliumpitoisuudesta 
reseptiä kirjoitettaessa. 
Kaliumvalmisteen määräämistä ei 
suositella, jos veren kaliumpitoisuus on 
koholla. Toisaalta ei kuitenkaan ole 
virallista suositusta raja-arvolle, ja monet 
tekijät voivat vaikuttaa pitoisuuteen. 

Wetzler ja Snyder 2000 
USA 

Arvioida lääkitys- ja 
laboratoriotietojen avulla 
diabeteksen hoitoa eri 
hoitoyksiköissä ja määrittää, 
vaikuttavatko laboratoriotiedot 
potilaiden lääkehoitoon ja hoidon 
seurantaan. 

Tutkimukseen osallistuneet yksiköt 
lähettivät potilaidensa tiedot yhden 
vuoden ajalta, jotka tutkimusryhmä 
analysoi. Tietojen tuli sisältää tiedot 
potilaan kokonaislääkityksestä sekä 
tehdyistä HbA1c -laboratoriotesteistä. 

Muutoksia hoitoon tehtiin vain pienellä 
osalla potilaista, joilla HbA1c-arvo oli 
koholla. Tutkimuksessa havaittiin myös, 
että lähes viidennekselle potilaista, joilla 
HbA1c-arvo oli koholla, ei tehty 
jatkoseurantaa 90 päivän sisällä 
löydöksestä. 

Aineiston perusteella hoitoyksiköissä ei 
noudateta johdonmukaisesti kansallisia 
suosituksia potilaiden seurannasta 
tilanteissa, joissa HbA1c-arvo on 
merkittävästi koholla. Lääkitys- ja 
laboratoriotiedot yhdistämällä pystytään 
suuntaamaan huomio helpommin 
potilaisiin, joiden hoito on 
epätasapainossa. 

Schiff ym. 2005 
USA 

Tutkia, miten lääkitys- ja 
laboratoriotietoja yhdistämällä 
voidaan havaita diagnostisia 
virheitä, tunnistaa potilaat, jotka 
eivät kohonneesta TSH-
pitoisuudesta huolimatta ole 
saaneet levotyroksiinireseptiä 
sekä tarjota heille 
tarkoituksenmukainen testaus ja 
hoito. 

Laboratoriotietokannasta saadut 2 
peräkkäisen vuoden TSH-
testitulokset yhdistettiin 
apteekkitietokantaan. Tietojen avulla 
löydettiin potilaat, joilla oli kohonnut 
TSH-pitoisuus, mutta eivät olleet 
saaneet levotyroksiinireseptiä. 
Löydettyihin potilaisiin oltiin 
yhteydessä, ja potilaat, jotka eivät 
käyttäneet lääkitystä, kutsuttiin 
testattavaksi uudelleen. 

2 vuoden aikana yhteensä 177 (18 %) 
potilaalta puuttui tieto lääkityksestä, 
vaikka TSH-arvo oli merkittävästi 
koholla. Näistä 23 potilaalla ei ollut 
tietoa normaalista poikkeavista 
testituloksistaan. Muut potilaat joko 
käyttivät toista lääkettä, hakivat 
lääkkeensä toisesta apteekista, eivät 
olleet lääkehoidon tarpeessa tai 
potilaaseen ei saatu yhteyttä tutkimuksen 
aikana. 

Lääkitys- ja laboratoriotiedot 
yhdistämällä voidaan saada tietoa 
potilaista, joiden hoito ja hoidon seuranta 
on epäonnistunut, vaikka aineistosta 
löydettyjen potilaiden määrä olikin 
melko pieni. Tietoja yhdistämällä olisi 
mahdollista tunnistaa paremmin 
hoitoketjujen herkkyyksiä sekä parantaa 
potilasturvallisuutta. 

Geerts ym. 2009 
Alankomaat 

Tutkia, millaisia laboratoriotestejä 
avohuollon apteekeissa tarvitaan 
arvioimaan mahdollisten lääke-
lääkeinteraktioiden kliinistä 
merkittävyyttä. 

Aineistoksi valittiin 100 eri 
apteekissa yhden valitun päivän 
aikana asioineet asiakkaat, jotka 
käyttivät vähintään kahta lääkettä 
samanaikaisesti. Asiakkaiden 

Asiakkaista 24,4 %:lla havaittiin yksi tai 
useampi potentiaalinen interaktio, ja 9 
%:lla interaktion kliinisen 
merkittävyyden arviointia varten olisi 
tarvittu laboratoriotestejä. 

Suurella osalla apteekkien asiakkaista on 
riski interaktioille, joiden kliinisen 
merkittävyyden arvioinnissa tarvitaan 
tietoa laboratoriotesteistä. Käytettävissä 
olevat laboratoriotiedot tuovat lisäarvoa 
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reseptitiedot analysoitiin, ja tiedoista 
poimittiin mahdolliset lääke-
lääkeinteraktiot, joiden kliinisen 
merkittävyyden arviointia varten 
tarvitaan laboratoriotestejä.  

Laboratoriotestien tarve kasvoi käytössä 
olevien lääkkeiden määrän sekä iän 
noustessa. Yleisimmät tarvittavat 
laboratoriotestit liittyivät munuaisten 
toimintaan, elektrolyytteihin sekä veren 
hyytymiseen. 

interaktioiden riskienhallintaan. 
Lisätutkimusta tarvitaan mm. siitä, mitä 
testejä tulisi linkittää apteekkitietoihin, 
kenelle testejä tulisi tehdä ja kuinka 
usein, ja millaisia toimenpiteitä 
normaalista poikkeavien tulosten 
löytyessä tulisi tehdä. 

Hughes ym. 2011 
Kanada 

Tutkia, millaisia muutoksia 
potilaiden hoidossa tapahtui, kun 
hoitoyksiköissä ja apteekeissa 
työskentelevät farmasian 
ammattilaiset saivat 
käyttöoikeuden potilaiden 
laboratoriotietoihin. 

Laadullinen tutkimus, jossa erilaisissa 
ympäristöissä (mm. lääkärin 
vastaanoton yhteydessä, yksityisessä 
apteekissa, ketju-/ 
ostoskeskusapteekissa) 
työskenteleviä farmasian 
ammattilaisia, teknisiä työntekijöitä 
sekä harjoittelijoita haastateltiin, ja 
haastattelut analysoitiin. 

Hoitoyksiköissä työskentelevät 
farmasian ammattilaiset käyttivät 
laboratoriotietoja enemmän kuin 
apteekkien farmasian ammattilaiset.  
Pääosin lääkkeiden toimittamista tekevät 
apteekkien farmasian ammattilaiset 
toivat esiin useita huolenaiheita 
laboratoriotietojen käyttöön liittyen (mm. 
koulutuksen riittävyys, työnkuva). 
Tiettyjen potilasryhmien ja lääkkeiden 
kohdalla laboratoriotiedoista koettiin 
kuitenkin olevan enemmän hyötyä. 

Vaikka tietojen integraatiossa on ollut 
haasteita, potentiaalia farmasian 
ammattilaisten suuremmalle roolille 
potilaiden hoidossa löytyy. 
Jatkotutkimusta on tehtävä tavoista, joilla 
laboratoriotietoja pystyttäisiin 
integroimaan nykyisiin toimintamalleihin 
yhä paremmin, sekä tavoista, joilla 
apteekkien toimintaa voidaan muuttaa 
asiakaskeskeisempään suuntaan. 

Yokoyama ym. 2021 
Japani 

Tutkia, miten lääkehoitoon 
liittyvien laboratoriotietojen 
saatavilla olo apteekissa vaikuttaa 
farmasian ammattilaisten 
tekemiin lääkemääräysten 
tarkastuksiin sekä lopulta 
lääkehoidon turvallisuuteen. 

Tutkimuksen alkaessa avohoidon 
potilaiden reseptitietojen yhteyteen 
alettiin liittämään laboratoriotuloksia, 
ja neljän vuoden ajan seurattiin, 
miten apteekeista tulevat 
lääkemääräyksiin liittyvät 
yhteydenotot muuttuivat. Sairaalassa 
työskentelevät farmasian 
ammattilaiset vastaanottivat 
apteekkien yhteydenotot 
lääkemääräyksissä havaituista 
virheistä ja epäselvyyksistä, ja 
konsultoivat tarpeen mukaan 
lääkäreitä. 

Potilaiden laboratoriotietoihin liittyvien 
yhteydenottojen määrä ja 
lääkemääräyksiin tehtyjen muutosten 
määrä kasvoivat merkittävästi sen 
jälkeen, kun apteekit saivat 
laboratoriotiedot käyttöönsä. 
Eniten muutoksia saivat aikaan 
munuaistoimintaan ja veren 
kaliumpitoisuuteen liittyvät epäselvyydet 
(< 80 %). 
 

Lääkemääräysten tarkastamisen laatu 
apteekeissa parani, kun laboratoriotiedot 
saatiin käyttöön. Myös lääkehoidon 
tehokkuus ja turvallisuus paranivat, kun 
useilta vasta-aiheilta sekä 
haittavaikutusten pahenemisilta 
vältyttiin. 
Lääkityksiin yhdistetty laboratoriodata 
todettiin tehokkaaksi ja 
helppokäyttöiseksi apteekissa, vaikka 
henkilökunta ei ollut sitä aikaisemmin 
tottunut käyttämään. Tutkijat ehdottavat 
lääkkeisiin linkitetyn laboratoriotiedon 
käyttöönottoa kaikissa apteekeissa. 
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Suomessa potilastietojen hyödyntämistä lääkehoitojen toteutuksessa on tutkittu 

toistaiseksi ainoastaan hoitajien ja lääkärien näkökulmasta iäkkäiden kotihoidossa 

(Riukka ym. 2021). Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia mittaustuloksia 

hyödynnetään lääkehoidon toteutuksessa. Lääkärien vastausten perusteella iäkkäiden 

lääkehoidon seurannassa käytettiin säännöllisimmin apuna munuaisten toimintaa 

mittaavaa GFR-mittausta (Glomerular Filtration Rate), verenpaineen ja verensokerin 

mittausta sekä lääkkeen vaikutusta veren hyytymiseen mittaavaa INR (International 

Normalized Ratio) -määritystä. Hoitajat puolestaan raportoivat tekevänsä työssään 

yleisimmin juuri verenpaineen ja verensokerin mittauksia sekä INR-määrityksiä. Lisäksi 

hoitajat tekivät paljon iäkkäiden toimintakykyä mittaavia RAI- (Resident Assessment 

Instrument) sekä RAVA (Rajala-Vaissi) -arviointeja, mutta näitä lääkärit eivät 

tutkimustulosten perusteella juurikaan hyödyntäneet. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

erilaisia terveydentila- ja toimintakykymittauksia tehtiin paljon, mutta niiden tuloksia 

voitaisiin hyödyntää iäkkäiden rationaalisen lääkehoidon tukemisessa paljon nykyistä 

enemmän. Lisäksi ehdotettiin, että mittaustuloksista voisi olla hyötyä myös lääkehoidon 

arviointeja tekeville osastofarmaseuteille. 

 

 

7 TYYPILLISIMPIEN KANSANTAUTIEN HOITO SUOMESSA 

 

Kansantaudit ovat sairauksia, jotka ovat yleisiä väestössä, ja joilla on suuri merkitys 

väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022c). 

Kansantaudit vaikuttavat myös kansantalouteen, sillä ne vaikuttavat väestön työkykyyn, 

ja tautien hoito vaatii terveydenhuollon resursseja. Suomessa kansantauteihin katsotaan 

kuuluvan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, 

syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden 

ongelmat. 

 

Jokaisen yllä mainitun sairauden hoidossa lääkehoidolla on keskeinen merkitys, ja 

vuosittain koottavat lääketilastot osoittavat, että kansalaiset käyttävät lääkkeitä eniten 

juuri kansantauteihin lukeutuvien sairauksien hoitoon (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos 2021). Vuonna 2020 Suomessa yleisimpiä 
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erityiskorvattuihin lääkkeisiin oikeuttavia sairauksia olivat krooninen verenpainetauti, 

diabetes, krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset 

keuhkosairaudet, krooninen sepelvaltimotauti sekä krooniset sydämen rytmihäiriöt. 

Jokaista sairautta hoidetaan ja sairauden kehitystä seurataan omien hoitosuositustensa 

sekä potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti perusterveydenhuollossa tai 

erikoissairaanhoidossa (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus, 2020; Tyypin 2 

diabetes: Käypä hoito -suositus, 2020; Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus, 2021; Astma: 

Käypä hoito -suositus, 2022; Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus, 2022; Krooninen 

sepelvaltimo-oireyhtymä: Käypä hoito -suositus, 2022). Koska monissa tapauksissa 

potilaan hoitoon kuuluu lääkehoito ja hoito toteutetaan avohoitona, on apteekkien rooli 

kansantautien hoidon onnistumisen ja seurannan kannalta keskeinen. Apteekki on usein 

potilaan säännöllisin kontakti terveydenhuollon ammattilaiseen, sillä lääkkeitä haetaan 

apteekista tyypillisesti vähintään kolmen kuukauden välein (Kvarnström 2016, Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2018b). 

 

Taulukkoon 4 on koottu keskeisimpien kansantautien Käypä Hoito -suositusten mukaiset 

hoidon seurannan perusperiaatteet sekä seurannassa yleisimmin käytettävät 

terveydentilamittarit aikuispotilailla. Seurannan sisältö ja aikataulu määritetään kuitenkin 

aina yksilöllisesti potilaan tilan mukaan. 

 

Taulukko 4. Keskeisimpien kansantautien hoidon seurannan perusperiaatteet Käypä hoito 
-suositusten mukaisesti. U-Alb/Krea: virtsasta määritetty albumiini-/kreatiniinipitoisuus, 
eGFR: arvioitu glomerulusten suodosnopeuden, P-K: plasman kaliumpitoisuus, P-Na: 
plasman natriumpitoisuus, P-Krea: plasman keratiniinipitoisuus, HbA1c: 
sokerihemoglobiini, PVK: perusverenkuva, S-ALAT: seerumin 
alaniiniaminotransferaasipitoisuus, EKG: elektrokardiografia. 

Krooninen verenpainetauti (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus 2020) 
- jokaisella seurantakäynnillä arvioitavat perustoimenpiteet 

o verenpainetaso (kotimittausarvojen tulkinta tai lääkärin/hoitajan 
vastaanotolla tehty mittaus) 

o sydämen toiminta, sykkeen tunnustelu 
o elintapojen seuranta, mm. paino, suolan käyttö, alkoholi, tupakointi, liikunta 
o lääkehoidon ja hoitotavoitteiden toteutuminen 

- yksilöllisen harkinnan mukaan vähintään kahden vuoden välein 
o kohde-elinvaurioiden ja muiden valtimotautien riskitekijöiden kartoitus 

laboratoriomittauksin, mm. U-Alb/Krea, eGFR, lipidit, verensokeri 
o verenpainelääkityksen seuranta laboratoriomittauksin, mm. P-K, P-Na, P-

Krea, eGFR 
o FINRISKI-laskuri: valtimotaudin kokonaisriski primaaripreventiossa 
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- verenpainelääkkeen aloituksen tai muutoksen jälkeen suositellaan 1–2 kuukauden 
välein yhteydenottoa lääkäriin, kunnes hoitotasapaino on saavutettu 

Diabetes (Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 2020) 
- 6–12 kuukauden välein seurattavat 

o omahoidon toteutuminen ja haasteet, hoidossa jaksaminen 
o HbA1c-pitoisuus 
o hypoglykemiat ja ketoasidoosit 
o elintavat, mm. paino, liikunta, ruokailutottumukset 
o verenpaineen taso kotimittauksissa 
o pistospaikat 
o jalkojen tutkiminen (riskitekijät) 

- vuosittain seurattavat 
o laboratoriomittauksia: P-Krea, eGFR, PVK, P-K, P-Na 
o jalkojen kunto, suun ja hampaiston terveys 
o verenpainetaso ja syke 
o ajoterveys 

- 1–3 vuoden välein seurattavat 
o laboratoriomittauksia: S-ALAT, lipidit 
o silmänpohjakuvaus ja näkökyky 
o EKG ja fyysinen suorituskyky 

- lisäksi veren glukoosipitoisuuden säännöllinen omaseuranta: insuliinihoidon 
yhteydessä välttämätön, valtaosalle muista diabeetikoista myös tärkeää etenkin 
hoidon alussa 

Krooninen keuhkoastma (Astma: Käypä hoito -suositus, 2022) 
- Omahoidon kokonaisuus 

o Oireiden tunnistaminen ja ärsykkeiden välttäminen 
o PEF-kotimittaukset 
o Terveelliset elintavat: liikunta, painonhallinta, tupakoinnin välttäminen 
o Lääkehoidon omatoiminen säätely ohjeiden mukaan 

- Seurantakäyntien sisältö 
o Astman hallinnan tason määritys: oireiden selvitys, PEF-seuranta, 

spirometria 
o Lääkityksen ja hoitoon sitoutumisen tarkistaminen 
o Inhalaatiotekniikan ja PEF-puhallustekniikan tarkistaminen 
o Lääkityksen päivitys tarpeen mukaan 
o Omahoito-ohjeen tarkistaminen 
o Tupakoinnista kysyminen 

- Säännöllistä lääkitystä käyttävien suositellaan käymään kontrollissa vuosittain, 
muissa tapauksissa lääkärin arvio tulee tehdä vähintään 3–5 vuoden välein 

Krooninen sepelvaltimotauti (Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus, 2022; Krooninen 
sepelvaltimo-oireyhtymä: Käypä hoito -suositus, 2022) 

- Seurantakäynnin sisältö 
o oireiden, elintapojen, riskitekijöiden ja hoitoon liittyvien mahdollisten 

ongelmien selvittäminen 
o liitännäissairauksien vaikutuksen selvittäminen 
o verenpainetason seuranta 
o laboratoriomittauksia: lipidit, paastoverensokeri, lääkitykseen liittyvät 

turvakokeet 
- Seurantaa suositellaan vähintään vuosittain. Usein potilailla myös muita 

samanaikaisia sairauksia, jotka vaikuttavat seurannan tiheyteen ja sisältöön. 
Krooniset sydämen rytmihäiriöt: eteisvärinä (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus, 2021) 

- Seurantakäynnin sisältö 
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o aivoverenkierron häiriöiden vaaratekijöiden ja näihin viittaavien oireiden 
selvitys 

o antikoagulaatiohoidon toteutumisen arviointi 
o oireiden seuranta 
o lääkityksen sopivuuden seuranta (mm. vasta-aiheiden ilmeneminen) 
o eteisvärinän tyypin selvitys ja mahdolliset muutokset 
o kliininen tutkimus ja rutiinimittauksena EKG 

- Yksilöllisen tarpeen mukaan tehtäviä tutkimuksia 
o Rasitus-EKG ja EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti 
o laboratoriomittauksia: PVK, trombosyytit, P-K, P-Na, P-Krea, veren 

glukoosipitoisuus, lipidit, lääkehoidon turvakokeet 
o sydämen kaikututkimus 
o thorax-röntgenkuvaus 
o invasiiviset tutkimukset 

- Eteisvärinä edellyttää säännöllistä seurantaa. Ajoitukseen vaikuttavat potilaan muut 
sairaudet, kokonaistilanne sekä rytmihäiriöiden esiintyminen. 

 

 

8 POTILASTIETOJEN TULKINTA 

 

Jotta apteekit pystyisivät hyödyntämään potilastietoja mahdollisimman hyvin, tulee siellä 

työskentelevien farmasian ammattilaisten tuntea keskeiset lääkehoitoihin liittyvät 

potilastiedot sekä se, miten niitä tulkitaan. Tähän kappaleeseen on koottu tietoa erilaisten 

potilastietojen tulkinnasta yleisellä tasolla sekä erityisesti tyypillisimpien kansantautien 

lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden arviointiin sekä hoidon seurantaan liittyen. 

Mittaustuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomioitava tulosten ja hoidon tavoitteiden 

yksilöllisyys  (Eerola 2021c). 

 

8.1 Diagnoositiedot 

 

Sanatarkasti diagnoosi tarkoittaa ”läpikotaista tietoa” (Keinänen-Kiukaanniemi 2020). 

Lääketieteessä diagnoosilla tarkoitetaan tyypillisesti taudin, sairauden tai oireen 

olemassaolon ja sen laadun määrittävää nimeä (Louhiala 2019, Duodecim 

lääketieteellinen sanasto 2022). Diagnostiikkaa eli diagnoosien tekemistä pidetään 

lääketieteen kivijalkana ja diagnoosin määrittäminen on lääkärin työn ydinosaamista 

(Keinänen-Kiukaanniemi 2020). Diagnosointi kuuluu siis lääkärien tehtäviin, ja on 

keskeinen osa heidän työtään. 
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Näkökulmia diagnoosin määritelmän takana, ja siten myös määritelmiä, on monia, mutta 

perimmäinen tarkoitus diagnooseilla on auttaa potilasta (Louhiala 2019). Diagnoosi voi 

olla varma tai epävarma, tai joissain tilanteissa sitä ei pystytä asettamaan lainkaan. 

Diagnoosi voi ilmetä ensisilmäyksellä, tai sen selvittäminen voi olla pitkä ja 

monimutkainen prosessi. On tyypillistä, että diagnoosit vaihtelevat ajan, paikan, tieteen 

aseman sekä vallitsevien selitysmallien mukaan. Nykyiset diagnoosit voivatkin erota 

esimerkiksi aikaisempien vuosikymmenten aikana tehdyistä diagnooseista ja kertovat 

siitä, mistä tutkijat ovat kiinnostuneita nykypäivänä, millaisia menetelmiä heillä on 

käytössään diagnoosin selvittämiseen ja millainen on vallitseva maailmankuva. 

 

Lääketieteellisten seurauksien lisäksi diagnooseilla voi olla myös sosiaalisia ja 

taloudellisia seurauksia (Louhiala 2019). Diagnoosin saaminen tuo potilaalle selityksen 

vaivaansa, ja läheisille paremman mahdollisuuden ymmärtää potilaan tilannetta 

(Keinänen-Kiukaanniemi 2020). Lisäksi esimerkiksi työnantaja, vakuutusyhtiö ja 

sosiaalitoimisto tarvitsevat tiedon diagnoosista tehdäkseen omia ratkaisujaan, joilla on 

vaikutuksia potilaan talouteen ja toimeentuloon. Kelasta lääkärin lausunnolla haettavien 

lääkkeiden korvausoikeuksien yhteydessä diagnoositiedolla on myös tärkeä merkitys, 

sillä korvausoikeus myönnetään vain tiettyjen sairauksien hoitoon (Kansaneläkelaitos 

2022b). Toisaalta diagnoosista voi olla potilaalle myös haittaa, sillä se voi rajoittaa 

esimerkiksi ammatinvalintaa ja työhön pääsyä, tai aiheuttaa häpeän tunnetta ja stigmaa 

(Keinänen-Kiukaanniemi 2020). 

 

Suomessa diagnoosien luokittelussa on käytetty vuodesta 1996 alkaen Maailman 

terveysjärjestö WHO:n (World Health Organization) kehittämään kansainvälistä 

tautiluokitusjärjestelmää, ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) -järjestelmää (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011). 

Järjestelmä esittää diagnoosit määrämuotoisina ja luokiteltuina terveydenhuollon 

tietojärjestelmissä, mikä auttaa laadukkaan tutkimuksen ja hoidon toteutumista. 

Suomalainen ICD-10 -järjestelmä koostuu useimmiten nelimerkkisistä koodeista, joiden 

ensimmäinen merkki on kirjain ja loput kolme merkkiä numeroita. Poikkeustapauksissa 

esiintyy kuitenkin myös kolme- tai viisimerkkisiä koodeja. ICD-järjestelmästä on 

julkaistu myös uudempi versio ICD-11, jonka käyttö on ollut mahdollista vuoden 2022 
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alusta lähtien (World Health Organization 2022).  Suomessa uusi järjestelmä otetaan 

todennäköisesti käyttöön vasta sitten, kun sote-uudistus on valmis ja toiminnassa (Pihlava 

2018). 

 

8.2 Verenpaineen mittaus ja ortostaattinen koe 

 

Kohonneen verenpaineen diagnosointi perustuu potilaan verenpainetason mittaukseen 

joko kotona tai hoitajan tai lääkärin vastaanotolla (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -

suositus, 2020). Mittaus tehdään kliinisissä testauksissa hyväksytyllä laitteella 

ensisijaisesti olkavarresta, mutta tarvittaessa myös ranteesta. Mittalaitteen mansetin koko 

valitaan olkavarren ympärysmitan mukaan. Mittaus voidaan tehdä kummasta kädestä 

tahansa, mutta oikeasta kädestä mitattu verenpaine on yleensä hieman korkeampi. Ennen 

mittauksen aloitusta tutkittavan suositellaan olevan paikallaan ilman fyysistä ja henkistä 

rasitusta, jotta tulos olisi mahdollisimman luotettava. Mittaus toistetaan tyypillisesti kaksi 

kertaa 1–2 minuutin välein, ja tulokset kirjataan ylös. 

 

Kotimittaukset kuvaavat useimmiten vastaanottomittausta luotettavammin paineen 

tavanomaista tasoa, ja kotona verenpainetta on helpompi seurata säännöllisemmin 

(Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus, 2020). Kotona verenpaine ja syke mitataan 

aamuin illoin kahdesti 1–2 minuutin välein yhteensä 4–7 päivän ajan, ja mittauksista 

lasketaan keskiarvot. Sekä aamu- että iltapaineiden säännöllinen seuranta voi antaa 

viitteitä myös esimerkiksi uniapneasta, jossa verenpaine on tyypillisesti aamulla 

korkeampi kuin illalla. Verenpaineen tavoitetasoon vaikuttavat tutkittavan tautiriski, ikä 

sekä muut sairaudet (Taulukko 5). Tyypillisesti verenpaine nousee iän myötä, mutta myös 

perintötekijät, muut sairaudet ja elintavat ovat keskeisessä roolissa verenpaineen 

kohoamisessa. Erityisesti vähäinen liikunta, tupakointi, runsas suolan käyttö, alkoholi ja 

lakritsiuutetta sisältävät tuotteet altistavat kohonneelle verenpaineelle. Lisäksi monet 

lääkkeet, kuten tulehduskipulääkkeet, hormonivalmisteet, glukokortikoidit ja eräät 

masennus- ja psykoosilääkkeet voivat nostaa verenpainetta (Claus ja Saseen 2018, 

Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus, 2020). 
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Taulukko 5. Verenpaineen tavoitetasot potilasryhmittäin (Kohonnut verenpaine: Käypä 
hoito -suositus, 2020). 
 
Potilasryhmä Tavoitetaso 
Yleinen tavoitetaso < 140/90 mmHg, kotitaso < 135/85 mmHg 
Suuren tautiriskin potilaat < 130/80 mmHg, kotitaso < 125/80 mmHg 
Yli 80-vuotiaat < 150/90 mmHg, kotitaso < 140/85 mmHg 
Diabeetikot < 140/80 mmHg, kotitaso < 135/80 mmHg 
Kroonista munuaistautia sairastavat  
(eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) 

< 130/80 mmHg, kotitaso < 125/80 mmHg 

 

 

Ortostaattisella hypotensiolla tarkoitetaan pystyasentoon liittyvää verenpaineen laskua 

(Kantola ym. 2018, Niiranen 2021). Tila aiheutuu autonomisen hermoston 

säätelyhäiriöstä, jonka taustalla on tyypillisesti esimerkiksi hermostoon kohdistuva 

sairaus tai lääkkeet, jotka vähentävät sympaattisen hermoston aktiivisuutta tai laajentavat 

verisuonia. Esiintyvyyden todennäköisyys kasvaa myös elimistössä tapahtuvien 

ikääntymismuutosten myötä, ja noin 40 %:lla iäkkäistä ortostatismia esiintyy ilman 

mitään selkeää syytä. Ortostaattisen hypotension toteamiseen käytetään ortostaattista 

koetta (Niiranen 2021). Kokeessa tutkittava on ensin viiden minuutin ajan 

makuuasennossa, jonka jälkeen hän nousee seisomaan, ja verenpaine mitataan noustessa 

sekä 1, 2 ja 3 minuutin kuluttua seisomaan noususta (Kuva 4). Ortostaattinen hypotensio 

todetaan, jos systolinen verenpaine laskee vähintään 20 mmHg tai diastolinen vähintään 

10 mmHg seisomaan nousun jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Ortostaattisen hypotension toteaminen ortostaattisen kokeen avulla (Niiranen 
2021). 
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8.3 Elektrokardiografia (EKG) 

 

Elektokardiografia (EKG) eli sydänfilmi on sydämen sähköistä toimintaa mittaava 

perustutkimus (Eerola 2022a). Tutkimuksen avulla voidaan tunnistaa rytmihäiriöitä sekä 

muita sydämen sairauksia (mm. tiheä- ja harvalyöntisyys, eteisvärinä, lisälyönnit, 

sydäninfarktit), joilla kullakin on tunnusomaiset muutoksensa. Mittaus tapahtuu 12 

elektrodin avulla, jotka kiinnitetään standardoituihin kohtiin potilaan rinnassa ja 

raajoissa. Mittauksesta piirtyy EKG-käyrä, josta sydämen toimintaa voidaan tulkita. 

Tulkinta vaatii erityistä taitoa, ja on keskeinen osa lääkärin koulutusta.  

 

Tietyissä tapauksissa, kuten esimerkiksi sepelvaltimotaudin yhteydessä, sydänoireita 

ilmenee ainoastaan rasituksen yhteydessä, eivätkä ne siten näy tavallisessa EKG-

mittauksessa (Eerola 2022d). Tällöin voidaan tehdä rasitus-EKG, jossa mittaus tehdään 

yleensä kuntopyörällä tuotetun rasitustilan yhteydessä. Joissain tilanteissa sydämen 

toimintaa on puolestaan tarpeen seurata pidemmän aikaa esimerkiksi diagnoosin 

varmistamiseksi. Tällöin voidaan käyttää EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiä (Holter-

tutkimus), jossa tutkimuslaite sijoitetaan tutkittavan vyötärölle, ja siihen kiinnitetään 

iholle asetettavien sydämen sähkökäyrää rekisteröivien elektrodien johdot (Eerola 2022e, 

Korhonen ym. 2021). Pitkäaikaisrekisteröinnin avulla voidaan saada tarkempaa tietoa 

rytmihäiriön luonteesta ja esimerkiksi lääkityksen tarpeesta. Pitkäaikaisrekisteröinnin 

rinnalle on kehitetty myös tapahtuma-EKG-rekisteröinti, jossa EKG kerätään vain tietyt 

kriteerit, esim. merkittävät tiheä- tai harvalyöntisyys tai lyöntitauot, täyttäviltä jaksoilta 

(Korhonen ym. 2021). Tämä mahdollistaa perinteistä Holter-tutkimusta pidemmän 

rekisteröintiajan. 

 

8.4 Spirometria, oskillometria ja PEF 

 

Spirometrian avulla tutkitaan keuhkojen tuuletustoimintaa (Terveyskylä 2022). 

Tutkimuksessa puhalletaan keuhkojen tilavuutta sekä puhalletun ilman virtausnopeutta 

mittaavaan laitteeseen, joka antaa tulokset sekä numeerisessa muodossa että 

puhalluskäyränä. Pienillä lapsilla keuhkojen toiminnan mittaukseen voidaan käyttää 

oskillometriaa, joka ei ole spirometrian tavoin riippuvainen puhallusvoimasta ja 
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tekniikasta. Oskillometriassa hengitys tapahtuu normaalisti suukappaleen kautta, ja laite 

mittaa keuhkojen toimintaa paineaaltovärähtelyn avulla.  

 

PEF-mittauksen (peak expiratory flow) avulla mitataan uloshengityksen huippuvirtausta, 

eli sitä, kuinka nopeaan uloshengitykseen tutkittava pystyy syvän sisäänhengityksen 

jälkeen (Eerola 2021a). Mittaus tehdään PEF-mittarilla, johon opetettua tekniikkaa 

käyttäen puhalletaan kolme kertaa peräkkäin. Tulokseksi otetaan näiden puhallusten 

keskiarvo, ja mittauksen yksikkönä on litraa minuutissa (l/min). PEF-mittaukseen 

vaikuttavat keuhkojen toiminnan lisäksi myös tutkittavan ikä, sukupuoli ja pituus, joten 

viitearvot ovat hyvin yksilöllisiä.  

 

PEF-mittausta käytetään erityisesti astman diagnosoinnin ja hoitotasapainon seurannan 

yhteydessä (Eerola 2021a). Tällöin tehdään tyypillisesti kahden viikon omatoiminen 

PEF-seuranta kotona. Seurannassa puhallukset PEF-mittariin tehdään sekä ennen että 

jälkeen keuhkoputkia avaavan lääkityksen. Hoitavaa lääkettä tutkittava käyttää 

normaalisti pois lukien diagnostinen PEF-seuranta, jonka yhteydessä käytössä on 

ainoastaan avaava lääke. PEF-arvojen tulkinnassa itse arvoa keskeisempää on seurata 

arvojen heilahtelua päivän mittaan. Pieni n. 5–8 % vaihtelu on normaalia, mutta toistuvat 

vähintään 20 % vaihtelut viittaavat astmaan. 

 

8.5 Laboratoriotutkimukset 

 

Laboratoriotutkimuksiin viitataan lyhenteillä, jotka antavat tietoa itse tutkimuksesta, sekä 

sen suoritustavasta (Eerola 2022b, Huslab 2022f). Esimerkiksi paastotilassa plasmasta 

mitattava glukoosiarvo lyhennetään kirjainyhdistelmäksi fP-Gluk. Erilaisiin tutkimuksiin 

viittaavia lyhenteitä on paljon, ja niitä on koottu taulukkoon 6. 
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Taulukko 6. Laboratoriotutkimuksiin viittaavia lyhenteitä (Eerola 2022b, Huslab 2022f). 
Lyhenne Selitys Esimerkkitutkimuksia 
B kokoveri (blood) verisolujen tutkimus, hemoglobiini 
E punasolut 

(erythrocyte) 
punasoluindeksit (E-MCH, E-MCHC, E-MCV) 

P plasma kemialliset veritutkimukset esim… 
S seerumi voidaan käyttää plasman sijaan 
f paastonäyte (fasting) paastoglukoosi, kolesteroli 
U / nU / 
dU 

virtsa / yövirtsa / 
vuorokauden aikana 
kertyvä virtsa (urine) 

albumiinin pitoisuus 

F uloste (feces) helikobakteeritutkimukset 
Li selkäydinneste vasta-aineiden määritys 
Pt koko potilas EKG, sokerirasituskoe 

 

Verinäytteet otetaan yleensä laskimosta, esimerkiksi kyynärtaipeesta tai pikkulapsilla 

päänahan laskimosta (Eerola 2022f). Laskimoverta kerätään mittaukseen tarvittava 

määrä, ja tarvittavat ainesosat erotetaan kokoverestä. Virtsanäytteet kerätään näyteastiaan 

eri tavoin riippuen siitä, mitä halutaan mitata (Eerola 2021d). Bakteeritutkimuksissa 

käytetään usein puhtaasti laskettua virtsaa (PLV), jotta virtsaputken suulta ei tulisi 

näytteeseen liikaa bakteereita. Tällöin ennen näytteenottoa tehdään alapesu ja virtsaa 

lasketaan pieni määrä WC-pönttöön ennen näytteen keräystä. Tietyt näytteet puolestaan 

otetaan ilman pesua ja heti ensipisaroista lähtien. 

 

Paastomittauksia tehdään tilanteissa, joissa ruokailu vaikuttaa merkittävästi mitattavaan 

arvoon (Eerola 2022c). Tällaisia ovat esimerkiksi verensokerin sekä kolesterolin 

tutkimukset, sillä ruokailun jälkeen veren glukoosi- ja kolesterolipitoisuudet nousevat 

hetkellisesti. Paastomittauksen yleinen ohje on olla syömättä 10–12 tunnin ajan ennen 

näytteen ottoa. Lisäksi kutakin mittausta varten on omat ohjeistuksensa, jotka on syytä 

tarkistaa aina ennen näytteenottoa. Tällöin mittaustulos on mahdollisimman tarkka ja 

vertailukelpoinen. 

 

Viitearvot määrittävät rajat, joiden sisällä mittaustulosta voidaan pitää ”normaalina” 

(Eerola 2021c). Viitearvot määritetään tutkimalla suuri joukko ihmisiä ja laskemalla väli, 

johon noin 95 % mitatuista arvoista sijoittuu. On siis mahdollista, että mittaustulos on 

hieman viitearvojen ulkopuolella ilman, että henkilö on sairas, ja tämän vuoksi 

tutkimustuloksia on tulkittava aina yksilöllisesti. Moniin mittaustuloksiin vaikuttavat 
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myös esimerkiksi ikä ja sukupuoli, joten viitearvoja voi olla useampia erilaisille 

potilasryhmille. Lisäksi on tyypillistä, että viitearvoilla on laboratoriokohtaisia eroja 

erilaisien tutkimusmenetelmien takia. Tämän vuoksi tutkimustulosten yhteydessä 

ilmoitetaan yleensä näytteen tutkineen laboratorion viitearvot. 

 

8.5.1 Verenkuva 

 

Perusverenkuva ja trombosyytit (B-PVKT) on yleistutkimus, joka antaa tietoa potilaan 

verisoluista (punasolut, valkosolut, verihiutaleet) ja hemoglobiinista (Tunturi 2021o). 

Verenkuvaa käytetään apuna lukuisien sairauksien toteamisessa ja seurannassa. 

Perusverenkuva koostuu seuraavista tutkimuksista: 

 

 Punasolujen määrä (B-Eryt) ja punasolujen tilavuusosuus eli hematokriitti (B-

HKR) 

 Hemoglobiini (B-Hb)  

 Punasoluindeksit (E-MCH, E-MCHC, E-MCV)  

o E-MCH: paljonko yksi punasolu keskimäärin sisältää hemoglobiinia 

o E-MCHC: keskimääräinen hemoglobiinin määrä litrassa punasoluja 

o E-MCV: punasolujen keskitilavuus (koko) 

 Punasolujen kokojakauma (E-RDW) 

 Valkosolut eli leukosyytit (B-Leuk) 

 Verihiutaleet eli trombosyytit (B-Trom) 

 

Punasolujen määrästä ja ominaisuuksista kertovia tutkimuksia käytetään muun muassa 

tutkittaessa erilaisia sydän- ja keuhkosairauksia ja anemioita (Tunturi 2021o, Tunturi 

2022e, Tunturi 2022f). Punasolut ovat tyypillisesti melko tasakokoisia, mutta tietyt 

sairaudet tai vitamiinien puutostilat voivat vaikuttaa punasolujen kokoon. Tilapäiset syyt, 

kuten oleilu ohuessa vuoristoilmassa tai anabolisten steroidien käyttö voivat puolestaan 

suurentaa veren punasolupitoisuutta. Alhainen hemoglobiiniarvo viittaa usein anemiaan 

(Tunturi 2022b). Anemian taustalla voi olla lukuisia tekijöitä, mutta yksi syistä on 

raudanpuute, joka voi johtua esimerkiksi elimistössä tapahtuvasta verenvuodosta. 

Hemoglobiiniarvo voi olla myös viitearvojen yläpuolella. Tämä johtuu yleensä elimistön 
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tavallista niukemmasta hapensaannista esimerkiksi keuhkosairauden tai tupakoinnin 

aiheuttamasta hapenpuutteesta, kuivumisesta tai korkeassa ilmanalassa oleilusta johtuen. 

 

Valkosolujen eli leukosyyttien erityistehtävä on osallistua elimistön tulehdusten 

torjuntaan (Tunturi 2021k). Tämän vuoksi tulehduksen yhteydessä valkosolujen määrä 

elimistössä kasvaa, mutta myös muut tilat, kuten raskaus, tupakointi, fyysinen aktiivisuus, 

pahoinvointi, ruokailu ja erilaiset psyykkiset tunnekokemukset voivat nostaa 

valkosoluarvoja. Perusverenkuva sisältää valkosolujen kokonaismäärän ilmoittavan 

tutkimuksen (B-Leuk). Jos valkosolujen määrä on suurentunut, on usein aiheellista tehdä 

myös erillinen valkosolujen erittelylaskenta (B-Diff). Tällöin pystytään selvittämään, 

minkä valkosolutyypin määrä veressä on erityisesti kasvanut. 

 

Verihiutaleet eli trombosyytit ovat keskeinen tekijä veren hyytymisessä (Tunturi 2022g). 

Niiden määrä vaihtelee yksilöllisesti, mutta pysyy yleensä melko vakiona. Muun muassa 

monet lääkeaineet, maksasairaudet ja suuri alkoholin käyttö voivat vähentää 

verihiutaleiden määrää. Jos verihiutaleiden määrä on merkittävästi vähentynyt, ilmenee 

tavallista helpommin verenvuotoja. Verihiutaleiden määrä voi myös kasvaa esimerkiksi 

verisairauksien, tulehdustilojen ja äkillisten verenvuotojen yhteydessä. Myös tupakointi 

ja raju liikunta voivat nostaa verihiutaleiden määrää. Liiallinen verihiutaleiden määrä 

veressä kasvattaa puolestaan veritulppien ilmenemisen riskiä. 

 

8.5.2 Maksakokeet 

 

Maksakokeet ovat verinäytteestä tehtäviä laboratoriotutkimuksia, jotka kertovat maksan 

toiminnasta (Tunturi 2021l). Kokeiden avulla voidaan tutkia monipuolisesti maksan 

sairauksia ja häiriötiloja, esimerkiksi maksatulehduksia. Yleisimmin mitataan 

alaniiniaminotransferaasia (P-ALAT), alkalista fosfataasia (P-AFOS), 

glutamyylitransferaasia (P-GT) sekä bilirubiinia (P-Bil). Alaniiniaminotransferaasin 

mittauksen rinnalla voidaan käyttää myös aspartaattiaminotransferaasin (P-ASAT) 

mittausta (Tunturi 2021l, Huslab 2022a). Käyttö on kuitenkin nykyään harvinaisempaa 

mittauksen epätarkkuuden vuoksi. 

 



38 
 

 
 

Alaniiniaminotransferaasi (ALAT) ja alkalinen fosfataasi (AFOS) ovat maksassa 

toimivia entsyymejä (Tunturi 2021a, Tunturi 2021b). Niiden pitoisuudet elimistössä 

kohoavat, kun maksan toimintaan tulee häiriö. Entsyymien pitoisuuden nousua 

aiheuttavat tyypillisesti maksan rasvoittuminen sekä maksatulehdus, jotka voivat johtua 

esimerkiksi lihavuudesta, runsaasta alkoholin käytöstä tai hepatiittiviruksista. Myös tietyt 

sairaudet ja lääkeaineet, kuten parasetamoli ja jotkin antibiootit, voivat aiheuttaa etenkin 

ALAT-arvon nousua. ALAT-mittausta pidetään ensisijaisena tutkimuksena maksan 

tulehdusten selvittämisessä, kun taas AFOS kertoo enemmän sapen eritykseen liittyvistä 

häiriöistä. AFOS-entsyymiä esiintyy myös luustossa, keuhkoissa ja munuaisissa, joten 

kohonnut pitoisuus voi olla peräisin muualtakin kuin maksasta tai sapesta. 

 

Glutamyylitransferaasi (GT) on entsyymi, joka toimii pääosin sappitiehyiden seinämissä 

(Tunturi 2021g). Sen arvo suurenee etenkin silloin, kun sapen kulku tiehyissä on estynyt 

(esim. sappikivet), mutta joissain määrin myös maksatulehduksien ja -kasvaimien 

yhteydessä. Pitkäaikainen runsas alkoholin käyttö sekä lihavuus ovat tyypillisiä GT-

arvon nostajia, ja lisäksi muun muassa epilepsialääkkeet sekä trisykliset 

masennuslääkkeet voivat nostaa entsyymin pitoisuutta.  

 

Bilirubiini on punasolujen hajoamisen seurauksena syntyvä aine, jonka elimistö erittää 

maksan kautta sappeen (Tunturi 2021c). Jos tämä eritys esimerkiksi sappikivien tai 

maksasolujen vaurion seurauksena estyy, elimistön bilirubiinipitoisuus kohoaa. 

Bilirubiini on väriltään keltaista, joten sen voimakas kertyminen elimistöön voi aiheuttaa 

silmän valkuaisen ja ihon keltaisuutta, mikä on tyypillinen maksan toiminnan häiriöiden 

oire. 

 

8.5.3 Munuaisten toiminnan mittaus 

 

Munuaisten toimintaa voidaan arvioida mittaamalla muun muassa plasman kreatiniinin 

(P-Krea), urean (P-Urea), tai kystatiini C:n (P-KysC) pitoisuutta (Tunturi 2021d, Tunturi 

2021j, Tunturi 2021s, Huslab 2022d). Nämä ovat kaikki munuaisten kautta erittyviä 

aineita, joiden kohonnut plasmapitoisuus voi viitata heikentyneeseen munuaistoimintaan. 

Tavallisimmin munuaisten toiminnan arvioinnissa käytetään kuitenkin glomerulusten 
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suodatusnopeuden (GFR, engl. Glomerular Filtration Rate) arvoa (Tunturi 2021d). GFR-

arvo saadaan laskukaavalla plasmasta mitatusta kreatiniinin tai kystatiini C:n 

pitoisuudesta, ja se huomioi myös potilaan iän sekä sukupuolen.  

 

Ihmisen GFR-arvo on korkeimmillaan noin 20 vuoden iässä (n. 100 ml/min), ja laskee 

tästä pikkuhiljaa ikääntymisen myötä, keskimäärin noin 5 ml/min jokaista kymmentä 

elinvuotta kohden (Kastarinen 2011). Tämän lisäksi munuaisten toimintaa voivat 

heikentää muun muassa kohonnut verenpaine, diabetes, tupakointi sekä lihavuus. On siis 

tavallista, että iäkkään munuaistoiminta on ainakin jollakin tasolla alentunut.  

 

Kliinisesti merkittävästä munuaisten vajaatoiminnasta puhutaan silloin, kun GFR-arvo on 

alle 60 ml/min (Kastarinen 2011, Saha 2017). Vajaatoimintaa kuvattaessa käytetään 

yleensä viisitasoista asteikkoa: normaali, lievä, keskivaikea, vaikea ja loppuvaiheen 

vajaatoiminta (Kuva 5) (Saha 2017). Munuaisten toiminnan tason määritys ja seuranta 

etenkin iäkkäillä on tärkeää, sillä vajaatoiminta aiheuttaa tyypillisesti oireita vasta pitkälle 

edettyään (Kastarinen 2011, Paakkari ja Forsell 2018, Saha 2021).  

 

Kuva 5. Munuaisten vajaatoiminnan luokittelu (Saha 2017). 
 

Lääkehoitojen näkökulmasta munuaisten toiminnan tasolla on suuri merkitys (Kastarinen 

2011). Heikentynyt munuaistoiminta vaikuttaa merkittävästi lääkkeiden 

farmakokinetiikkaan, sillä monet lääkkeet poistuvat ainakin osittain elimistöstä 

munuaisten kautta. Jos munuaisten toiminta on heikentynyt, lääkkeiden eliminaatio usein 

hidastuu ja vaikutusaika pitenee. Tämä on huomioitava lääkkeen annostuksessa, jotta 

vältytään liian suurelta lääkkeen pitoisuudelta elimistössä. Esimerkiksi monet 

verenpainelääkkeet, opioidit ja tulehduskipulääkkeet ovat sellaisia, joiden annostelussa 

on oltava tarkkana munuaispotilaiden kanssa (Paakkari ja Forsell 2018). 
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8.5.4 Sokerimittaukset 

 

Glukoosipitoisuuden määritys plasmasta joko paastotilassa (fP-Gluk) tai ilman paastoa 

(P-Gluk) on diabeteksen perustutkimus (Tunturi 2021e). Paastomittausta käytetään 

etenkin diabeteksen tunnistamisessa sekä tyypin 2 diabeteksen hoitotasapainon 

seurannassa. Tyypin 1 diabeteksen hoitotasapainon seurannassa puolestaan on tyypillistä, 

että glukoosiarvoa mitataan useita kertoja päivässä ja insuliinia annostellaan tarpeen 

mukaan. Tällöin glukoosipitoisuutta mitataan myös ilman paastoa.  

 

Sokerihemoglobiinin (B-HbA1c, ”pitkäsokeri”) arvo kuvaa glukoosin kiinnittymistä 

punasolujen hemoglobiinimolekyyleihin (Tunturi 2021h). Koska glukoosi kiinnittyy 

hemoglobiiniin hitaasti, antaa mittaus tietoa pidemmän aikavälin sokeritasapainosta ja 

onkin siten keskeinen tutkimus hoidon onnistumisen arvioinnissa.  

 

Sokerirasituskokeen (Pt-Gluk-R/R1, glukoosikoe) avulla mitataan sokerin sietokykyä 

(Tunturi 2021f). Kokeessa otetaan ensin veren glukoosipitoisuuden paastonäyte, jonka 

jälkeen potilas nauttii 75 g glukoosia veteen sekoitettuna, ja kahden tunnin kuluttua veren 

glukoosipitoisuus mitataan uudestaan. Jos arvo on koholla, viittaa se huonontuneeseen 

sokerin sietokykyyn, mikä voi olla merkki esimerkiksi esidiabeteksesta tai raskauden ajan 

diabeteksesta. 

 

8.5.5 Kolesterolimittaukset (lipidit) 

 

Kolesterolilla tarkoitetaan rasva-aineita, joita elimistö tarvitsee monissa tehtävissä, 

esimerkiksi solukalvon rakenneosina sekä steroidien synteesissä (Mustajoki 2022, 

Tunturi 2022c). Kolesteroli on elimistölle tärkeää, mutta liian suurina pitoisuuksina se 

alkaa kertyä valtimoiden seinämiin ja ahtauttaa niitä. Kolesteroli jaetaan ”hyvään” HDL-

kolesteroliin sekä ”pahaan” LDL-kolesteroliin (Mustajoki 2022). Nämä ovat 

kuljetusproteiineja, jotka kuljettavat kolesterolia joko kudoksiin (LDL) tai kudoksista 

pois (HDL).  
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Elimistön erilaisia rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä kutsutaan dyslipidemioiksi 

(Dyslipidemiat: Käypä Hoito -suositus, 2022). Näitä ovat plasman suurentunut kokonais- 

tai LDL-kolesterolin pitoisuus, suurentunut triglyseridipitoisuus, pienentynyt HDL-

kolesterolin pitoisuus tai näiden yhdistelmät. Dyslipidemiat ovat merkittäviä 

valtimotaudin riskitekijöitä, ja lisäävät siten muun muassa sydäninfarktin sekä 

aivohalvauksen riskiä. 

 

Osan kolesterolista elimistö valmistaa itse, mutta osa saadaan ravinnosta, joten 

ruokavaliolla on suuri vaikutus kolesteroliarvoihin (Dyslipidemiat: Käypä Hoito -

suositus, 2022, Tunturi 2022: kolesteroli). Erityisesti runsas kovien rasvojen käyttö, 

niukka ravintokuidun saanti sekä liikkumattomuus vaikuttavat kolesteroliarvoihin 

epäsuotuisasti.  Muita kolesteroliarvoihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. liikunnan määrä, 

lääkkeiden käyttö, sairaudet sekä perintötekijät. 

 

Kolesteroliarvot mitataan veren plasmasta, ja mittaus eritellään usein kolmeen osaan: 

kokonaiskolesteroliin (fP-Kol), HDL-kolesteroliin (fP-Kol-HDL) sekä LDL-kolesteroliin 

(fP-Kol-LDL) (Tunturi 2022a, Tunturi 2022c, Tunturi 2022d). Näiden lisäksi usein 

mitataan plasman triglyseridipitoisuutta (fP-Trigly), joka kuvaa veressä olevaa 

”tavallisen” rasvan määrää (Tunturi 2021p). Triglyseridiarvoa käytetään usein 

riskinarvioinnin tukena. Kohonneita kolesteroliarvoja pyritään aina ensisijaisesti 

hoitamaan ruokavaliomuutoksilla, ja tarpeen mukaan aloitetaan lääkehoito 

(Dyslipidemiat: Käypä Hoito -suositus, 2022). Korkean riskin potilailla lääkehoitoon 

turvaudutaan herkemmin. 

 

8.5.6 Elektrolyytit 

 

Kalium ja natrium ovat tärkeimpiä elimistön suoloja, jotka säätelevät elimistön 

suolatasapainoa ja vaikuttavat siten moniin toimintoihin (Tunturi 2021i, Tunturi 2021m). 

Elimistössä kalium esiintyy pääosin solujen sisällä, kun taas natrium solun ulkoisissa 

nesteissä (Mustajoki 2020). Viitearvoista poikkeava kalium- tai natriumpitoisuus voi 

aiheuttaa monenlaisia elintoimintojen häiriöitä esimerkiksi sydämessä ja lihaksissa, 

minkä vuoksi tasapainon säilyttäminen on tärkeää (Tunturi 2021i, Tunturi 2021m). 
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Elimistö säätelee suolojen pitoisuuksia tehokkaasti, eikä esimerkiksi ruuasta saadulla 

kaliumilla tai natriumilla ole juurikaan vaikutusta aineiden pitoisuuksiin veressä (Tunturi 

2021i, Tunturi 2021m). Veren kaliumpitoisuutta voivat tyypillisesti alentaa erilaiset 

nesteenpoistolääkkeet tai pitkään jatkuva nesteiden menetys esimerkiksi ripulin tai 

oksentelun seurauksena (Tunturi 2021i). Kohonnut kaliumpitoisuus johtuu useimmiten 

munuaisten toiminnan heikentymisestä. Myös lääkkeet, kuten kaliumia säästävät 

diureetit, verenpainelääkkeet tai kaliumlisä, voivat nostaa veren kaliumpitoisuutta. 

Natriumpitoisuus puolestaan on tiiviisti sidoksissa elimistön veden määrään (Tunturi 

2021m). Tämän vuoksi veden kertyminen elimistöön esimerkiksi liian juomisen 

seurauksena laimentaa elimistön nesteitä ja alentaa natriumpitoisuutta, kun taas elimistön 

kuivuminen ja nesteiden väkevöityminen nostavat sitä. Lisäksi monet lääkkeet ja 

sairaudet kerryttävät nestettä elimistöön, ja voivat siten vaikuttaa myös 

natriumpitoisuuteen. Elimistön kalium- ja natriumpitoisuutta mitataan tyypillisesti 

veriplasmasta (P-K, P-Na) (Huslab 2022c, Huslab 2022e). 

 

8.5.7 Kilpirauhasen toiminnan mittaus 

 

Kilpirauhasen toimintaa seurataan mittaamalla veriplasmasta tyreotropiinin (P-TSH) sekä 

vapaan tyroksiinin (P-T4-V) pitoisuuksia (Tunturi 2021q, Tunturi 2021r). Tyreotropiini 

on aivolisäkkeen erittämä, kilpirauhasen toimintaa säätelevä hormoni, ja välttämätön 

kilpirauhashormoni tyroksiinin tuotannolle (Tunturi 2021q). Kun tyroksiinia on 

elimistössä liian vähän, tyreotropiinin pitoisuus kasvaa, ja kun tyroksiinia on riittävästi, 

alkaa tyreotropiinipitoisuus laskea. Tämän vuoksi kilpirauhasen vajaatoiminnassa TSH-

arvo on tyypillisesti korkea, ja liikatoiminnassa puolestaan matala. Hormonipitoisuuden 

avulla voidaan selvittää kilpirauhasen toiminnan häiriöitä ja seurata 

tyroksiinikorvaushoidon toteutumista. Myös tietyt lääkkeet voivat joko nostaa tai laskea 

TSH:ta. 

 

Vapaan tyroksiinin pitoisuus veressä kuvaa sitä tyroksiinin määrää, joka pystyy 

hoitamaan hormonin tehtäviä elimistössä (Tunturi 2021r). Arvo voidaan mitata, kun 

halutaan arvioida kilpirauhasen hormonitoimintaa tai seurata kilpirauhaslääkityksen 
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tehoa. Tyroksiiniarvo ei kuitenkaan reagoi kilpirauhasen toiminnan muutoksiin yhtä 

tehokkaasti kuin tyreotropiini. 

 

8.5.8 INR 

 

Veriplasmasta mitattu tromboplastiiniaika (P-INR) kuvaa veren hyytymisaikaa (Eerola 

2021b, Huslab 2022g). Mitä suurempi arvo on, sitä hitaammin veri hyytyy (Eerola 

2021b). INR (International Normalized Ratio) -mittausta käytetään verenohennuslääke 

varfariinin hoidon seurannassa, ja mittaus tehdään yleensä laskimoverinäytteestä tai 

sormenpäästä otetusta veripisarasta. Hoidon tavoitteena on vähentää veren 

hyytymistaipumusta sen verran, että veritulppien vaara vähenee, mutta vuotoriski ei 

kuitenkaan kasva liian suureksi. Varfariinin tehoon vaikuttavat monet tekijät, kuten 

ruokavalio, alkoholi, muut lääkkeet sekä luontaistuotteet, joten lääkeannos räätälöidään 

aina yksilöllisesti kullekin potilaalle. Sopivan annoksen määrittämisessä ja hoidon 

seurannassa INR-mittaukset ovat tärkeitä, sillä niiden avulla saadaan tietoa 

hoitotasapainosta. Annoksen vakiinnuttua mittauksia tehdään tyypillisesti 1–2 kuukauden 

välein, mutta hoidon alussa sekä tarpeen mukaan esimerkiksi lääkitys- tai 

ruokavaliomuutosten yhteydessä useammin, jopa viikoittain. Lääkitys- tai muut 

muutokset näkyvät INR-arvossa parin päivän viiveellä. 

 

8.5.9 Tulehduksen mittaus (CRP) 

 

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on maksasolujen tuottama valkuaisaine, jonka määrä 

suurenee huomattavasti monenlaisissa tulehduksissa ja kudosvaurioissa (Tunturi 2021n). 

Proteiinin pitoisuus alkaa kasvaa 6–12 tunnin sisällä tulehduksen alkamisesta ja laskee 

myös nopeasti, joten CRP:tä pidetään hyvänä mittarina tulehduksen tunnistamisessa ja 

seurannassa (Huslab 2022b). CRP-arvo kasvaa herkemmin bakteerien aiheuttamissa 

infektioissa, kun taas virusten kohdalla vain vähän. Tärkeimpiä käyttöalueita ovatkin 

nimenomaan bakteeri- ja virusperäisten infektioiden erottaminen ja hoidon seuranta, 

kudostuhon toteaminen, tulehdussairauksien aktiivisuuden seuranta sekä 

postoperatiivisten komplikaatioiden seuranta. Proteiinipitoisuus määritetään 

laskimoverinäytteestä erotellusta plasmasta (P-CRP). 
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II     TUTKIMUSOSA 

 

 

9 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena oli määritellä, millaisia potilastietoja 

avohuollon apteekeissa tulisi olla saatavilla seuraavissa tilanteissa: 

 

1. lakisääteisen lääkkeiden toimittamisen, siihen liittyvän lääkeneuvonnan ja hoidon 

seurannan yhteydessä 

2. lääkkeisiin tai muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien 

ehkäisyyn liittyvän palvelutoiminnan, kuten laajemman lääkehoidon arvioinnin 

(LHA/LHKA), koneellisen annosjakelun ja lääkehoidon tukipalvelujen (esim. 

astma- ja diabetespalvelut) yhteydessä. 

 

Lisäksi kartoitettiin ammattilaisten kokemuksia potilastiedon riittävyydestä apteekeissa 

rationaalisen lääkehoidon toteutumisen kannalta sekä kysyttiin, missä muodossa ja miltä 

aikaväliltä apteekkityössä tarvittavien potilastietojen tulisi näkyä apteekkien 

tietojärjestelmissä. 

 

 

10 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

10.1 Delphi-menetelmä 

 

Tutkimuksessa käytettävä Delphi-menetelmä (Delfoi-menetelmä, engl. Delphi method) 

on laadullinen konsensusmenetelmä, jonka avulla tutkittavasta asiasta pyritään 

saavuttamaan asiantuntijoiden välinen konsensus eli yksimielisyys (Kuusi 2014, 

Dimitrow ja Puumalainen 2021). Menetelmä soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa 

aikaisempaa tutkimustietoa on vähän tai tutkittavasta asiasta vallitsee epävarmuus. 

Delphi-tutkimuksen tavoitteena on usein uusien ja erilaisten vaihtoehtojen löytäminen, ja 

sen avulla voidaan selvittää tutkimukseen osallistuvien arvoja, näkemyksiä ja ideoita. 
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Delphi-menetelmän nimi on lähtöisin antiikin Kreikan Delfoi-oraakkeleista (Kuusi 

2014). Nykyisenlaisessa tulevaisuudentutkimuksessa Delphi-käsitettä alettiin käyttämään 

ensimmäistä kertaa 1950-luvulla Yhdysvalloissa salaisissa sotilasteknologiaa koskevissa 

tutkimuksissa, ja menetelmän käyttö on vuosien varrella laajentunut myös monille muille 

toimialoille (Dalkey ja Helmer 1962, Kuusi 2014, Dimitrow ja Puumalainen 2021). 

Terveydenhuollossa Delphi-menetelmää on sovellettu esimerkiksi erilaisten 

hoitosuositusten ja laatustandardien rakentamiseen (Dimitrow ja Puumalainen 2021). 

Delphi-menetelmää on hyödynnetty esimerkiksi yhdysvaltalaisten Beersin kriteerien 

laatimisessa iäkkäillä vältettävistä lääkkeistä (Beers ym. 1991, Beers 1997, Fick ym. 

2003). Suomessa Delphi-menetelmän avulla on laadittu muun muassa kotihoidon lähi- ja 

perushoitajien käyttöön tarkoitettu iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari, 

lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo sairaalaympäristöön sekä kotona itsenäisesti 

asuvien iäkkäiden käyttöön tarkoitettu Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA 

(Dimitrow ym. 2014, Celikkayalar 2016, Dimitrow ja Toivo 2020). 

 

Perinteinen konsensukseen tähtäävä Delphi-tutkimus koostuu useammasta kierroksesta 

(Kuusi 2014, Dimitrow ja Puumalainen 2021). Kullakin kierroksella tutkimusaiheen 

asiantuntijoista koostuva asiantuntijapaneeli vastaa tutkimuskyselyyn. 

Tutkimusprosessia johtaa manageri tai manageriryhmä, joka kokoaa asiantuntijapaneelin, 

valmistelee paneelille lähetettävän materiaalin ja koordinoi paneelin työskentelyä. 

Asiantuntijapaneeliin kutsutaan monipuolisesti tutkittavaa aihealuetta tuntevia 

asiantuntijoita. Useimmiten 10–20 henkilöstä koostuva asiantuntijapaneeli on 

kokoluokaltaan riittävä (Hsu ja Sandford 2007, Dimitrow ja Puumalainen 2021).  

Asiantuntijat toimivat paneelissa nimettömästi ja itsenäisesti oman näkemyksensä 

mukaisesti sekä toistensa vastauksista tietämättä (Kuusi 2014, Dimitrow ja Puumalainen 

2021). Tällaisella tunnistamattomuudella pyritään siihen, että asiantuntijoiden vastaukset 

ja kommentit olisivat mahdollisimman aitoja ja rehellisiä. 

 

Tutkimuksen aikana kaikille asiantuntijoille esitetään samat kysymykset (Kuusi 2014, 

Dimitrow ja Puumalainen 2021). Vastausajan päätyttyä manageri koostaa koko paneelin 

nähtäville yhteenvedon, jossa kuvataan kierrokselta saatuja vastauksia keskeisten 
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tunnuslukujen avulla. Vastausten perusteella manageri muokkaa tutkimuskyselyä ja 

lähettää seuraavan version paneelille vastattavaksi uudelleen. Tällöin asiantuntijat voivat 

esimerkiksi korjata kannanottojaan tai esittää lisäperusteita. Tavallisimmin 

tutkimuskierroksia tehdään riittävän konsensuksen saavuttamiseksi kaksi tai kolme (Hsu 

ja Sandford 2007, Jünger ym. 2017, Dimitrow ja Puumalainen 2021). Viimeisen 

kierroksen jälkeen tuloksista tehdään lopullinen analyysi ja tulokset raportoidaan.  

 

Edellisissä kappaleissa kuvatut asiantuntijapanelistien tunnistamattomuus 

(anonymiteetti), useamman Delphi-kierroksen aikana rakentuva argumenttien iteraatio 

sekä kierrosten välillä vastauksista koostettava palaute ovatkin Delphi-menetelmän 

tunnusomaisimpia piirteitä (Kuusi 2014). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty ja kuvattu konsensus-Delphi-variaatio on etenkin 

lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyen yleisesti käytetty menetelmätyyppi. Delphi-

menetelmästä on kuitenkin olemassa myös monia muita variaatioita (Linturi 2020b). 

Näitä ovat esimerkiksi argumentti-Delphi, jossa yhteisen konsensuksen sijaan pyritään 

löytämään useampia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tai organisaatio-Delphi, joka tähtää 

erityisesti tietyn organisaation tai instituution kehitykseen. Lisäksi perinteisen 

useammasta kierroksesta koostuvan Delphi-tutkimuksen rinnalla yleistyy ainoastaan 

yhden kierroksen käsittävä ”Real-Time Delphi” (RTD) -variaatio, jossa tutkimuksen 

kysymyksen ja kertyneet vastaukset ovat reaaliaikaisesti avoinna ja asiantuntijapaneelin 

nähtävillä koko kierroksen ajan (Gordon 2008, Linturi 2020a). RTD-tutkimus on nykyään 

helposti toteutettavissa verkkovälitteisesti, ja erityisesti variaation nopeus ja vähempi 

kuormittavuus tekevät siitä houkuttelevan. 

 

10.1.1 Konsensusrajan määritys 

 

Delphi-tutkimuksessa konsensus voidaan määritellä esimerkiksi prosenttiosuuksina tai 

asteikollisten väittämien (esim. Likert-asteikko) yhteydessä raja-arvoina (Jünger ym. 

2017). Prosenttiosuuksina määriteltäessä konsensuksen raja on Delphi-tutkimuksissa 

yleisimmin 75–80 %. Tässä tutkimuksessa konsensusta määrittelevät kysymykset olivat 

monivalintakysymyksiä, joten konsensus määriteltiin prosenttiosuuksina. Konsensuksen 
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rajaksi asetettiin ≥80 %. Tämä tarkoittaa sitä, että konsensuksen saavuttamiseksi 

vähintään 80 % tutkimuksen asiantuntijoista tuli olla sitä mieltä, että esitetty potilastieto 

tulisi olla saatavilla apteekeissa. Rajan alle jääneitä tietoja vietiin seuraaville Delphi-

kierroksille, jos tietoihin esitettiin muokkausehdotuksia, tai jos tutkimusryhmä koki 

tietojen uudelleen arvioinnin aiheelliseksi. 

 

10.1.2 Delphi-menetelmän soveltuvuus tähän tutkimukseen 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aihe on etenkin kansallisella tasolla vielä verrattain uusi, ja 

aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimustieto on vähäistä. Koska Delphi-menetelmällä 

tutkitaan tyypillisesti aiheita, joista vallitsee epävarmuus tai tutkimustietoa on vähän, 

voidaan menetelmän olettaa soveltuvan tähän tutkimukseen hyvin (Kuusi 2014, 

Dimitrow ja Puumalainen 2021). Menetelmää on hyödynnetty erilaisten listausten, kuten 

laatustandardien, kriteeristöjen ja riskimittareiden, laatimisessa, joten myös apteekeissa 

saatavilla olevien potilastietojen määrittelyn voidaan katsoa lukeutuvaksi Delphi-

tutkimukselle soveltuvaksi aiheeksi.  

 

Delphi-tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen eli tutkimuksen luotettavuus pohjautuu 

tutkimukseen osallistuviin asiantuntijoihin ja siihen tutkimustietoon, joka on ollut 

tutkimusta suunniteltaessa saatavilla (Dimitrow ja Puumalainen 2021). Vaikka 

konstruktiivinen luonne saattaa heikentää tulosten luotettavuutta, menetelmä soveltuu 

kuitenkin hyvin nykyhetken näkemysten ja ideoiden keräämiseen. Tässä pro-gradu 

tutkielmassa menetelmän avulla pystytään luomaan pohjaa potilastietojen tarpeelle 

apteekissa. 

 

10.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Pro gradu -tutkielman tavoitteiden mukaisesti tutkimuksen kohderyhmänä olivat 

farmasian ammattilaiset. Tutkimukseen rekrytoitiin lääkehoidon arvioinnin (LHA) 

asiantuntijuuden, lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden tai muun 

kliinisen farmasian erityispätevyyden suorittaneita farmaseutteja, proviisoreja, farmasian 

lisensiaatteja ja tohtoreita, jotka työskentelevät asiakas-/ potilastyössä joko avohuollon 
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apteekissa tai muussa terveydenhuollon yksikössä. Kyseisellä kohderyhmällä katsottiin 

olevan hyvät valmiudet ottaa kantaa tutkittavaan aiheeseen, sillä lääkehoidon 

laajemmissa arvioinneissa hyödynnetään jo nykyisellään erilaisia asiakkaan 

terveydentilasta kertovia tietoja, kuten laboratoriotuloksia ja muita mittaustuloksia 

(AATE-ryhmä 2017). Lisäksi esimerkiksi sairaaloissa ja terveysasemilla työskentelevät 

farmasian ammattilaiset saattavat päästä potilastietojärjestelmien kautta näkemään 

potilastietoja, ja siten käyttämään niitä työnsä apuna. 

 

10.3 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusprosessi alkoi perehtymisellä kirjallisuuteen ja tutkimusmenetelmään. 

Tutkimusryhmä koostui tämän pro gradu -tutkielman kirjoittajasta (päätutkija) ja 

kolmesta kliinisen farmasian tutkimukseen perehtyneestä ohjaajasta.  Päätutkija osallistui 

tutkielmatyöskentelyn ajan Otavan opiston järjestämään Delphi-menetelmäkoulutukseen, 

joka avusti tutkimusmenetelmään perehtymisessä, tutkimuksen käytännön toteutuksessa 

ja menetelmällisessä ohjauksessa (Metodix 2022).  Tutkimusprosessi pääpiirteittäin 

esitetään kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Pro gradu -tutkielman Delphi-tutkimusprosessi. 
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10.3.1 Kyselyn laatiminen 

 

Tutkimuksen ensimmäisen Delphi-kierroksen kyselyn laatiminen aloitettiin perehtymällä 

kirjallisuuteen ja aikaisemmin julkaistuun tutkimustietoon. Kyselyä varten koottiin lista 

keskeisistä potilastiedoista, jotka kirjallisuuden perusteella todettiin mahdollisesti 

hyödyllisiksi muun muassa lääkehoitojen turvallisuuden varmistamisessa ja seurannan 

tukena. Listan laatimisen apuna käytettiin erityisesti Geertsin (2009), Yokoyaman (2021) 

ja Riukan (2021) tutkimusryhmien julkaisuja sekä tyypillisten kansantautien Käypä hoito 

-suosituksia (Kohonnut verenpaine: Käypä hoito -suositus, 2020; Tyypin 2 diabetes: 

Käypä hoito -suositus, 2020; Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus, 2021; Astma: Käypä 

hoito -suositus, 2022; Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus, 2022; Krooninen 

sepelvaltimo-oireyhtymä: Käypä hoito -suositus, 2022). Kirjallisuuden lisäksi 

tutkimusryhmä päätti oman kokemuksensa perusteella joidenkin tietojen sisällyttämisestä 

tutkimukseen.  

 

Ensimmäisen kierroksen tutkimuskysymykset laadittiin tutkimuksen tavoitteiden 

mukaisiksi tutkimusryhmän kesken. Lisäksi tutkimusryhmän kesken pohdittiin, mitkä 

ovat sellaisia taustatietoja, joita tutkimukseen osallistuvilta asiantuntijoilta on tarpeellista 

kerätä, ja tämän perusteella laadittiin taustatietolomake tutkimuksen ensimmäisen 

kierroksen alkuun. 

 

Kyselyn laadintavaiheessa kontaktoitiin myös tutkimusryhmän ulkopuolisia 

asiantuntijoita sekä farmasian että lääketieteen aloilta, ja heiltä pyydettiin kommentteja 

kyselyn sisällöstä. Tutkimusryhmä koki, että jo kyselyn laadintavaiheessa on tärkeää 

saada kommentteja sellaisilta asiantuntijoilta, joilla on käytännön kokemusta 

potilastietojen hyödyntämisestä työssään. 

 

10.3.2 Asiantuntijoiden rekrytointi 

 

Asiantuntijoiden rekrytoinnissa käytettiin mukavuusotantaa hyödyntäen tutkimusryhmän 

kontakteja ja suosituksia. Tutkimuksen kohderyhmään soveltuvista asiantuntijoista 

tehtiin lista, ja asiantuntijat jaettiin kahteen ryhmään tutkimuksen pilotointivaiheen sekä 
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varsinaisen tutkimuksen kesken. Henkilökohtaiset kutsut tutkimukseen lähetettiin 

huhtikuussa 2022 sähköpostitse. 

 

Ensin kutsut lähetettiin tutkimuksen pilottikierrokselle valikoiduille asiantuntijoille 

(n=10). Kutsuihin pyydettiin vastaamaan mahdollisimman pian, sillä aikataulullisista 

syistä pilottikierros pyrittiin saamaan käyntiin nopeasti. Yhteensä seitsemän asiantuntijaa 

ilmoittautui halukkaaksi osallistua pilottikierrokselle, mikä oli riittävä määrä 

kyselylomakkeen testaamiseen. 

 

Varsinaiseen tutkimukseen tavoitteena oli koota vähintään 15–20 henkilön 

asiantuntijapaneeli. Tutkimukseen kutsuttiin yhteensä 32 eri sektoreilla työskentelevää 

farmasian alan asiantuntijaa, joista osa saatiin mukaan pilottikierrokselle osallistuneiden 

asiantuntijoiden suosituksista. Asiantuntijoille lähetettiin kutsut sähköpostitse, ja heitä 

pyydettiin ilmoittamaan halukkuutensa osallistua tutkimukseen kahden viikon kuluessa. 

Asiantuntijoille, joiden sähköpostiosoitteita ei saatu selville, soitettiin, ja mikäli he olivat 

halukkaita osallistumaan, pyydettiin heiltä vielä vahvistus osallistumisesta sähköpostitse. 

Asiantuntijoita pyydettiin myös ilmoittamaan, mikäli he eivät olleet halukkaita 

osallistumaan tutkimukseen. Toisella viikolla vastaamattomille asiantuntijoille lähetettiin 

muistutusviesti sähköpostitse, ja heitä tavoiteltiin puhelimitse mahdollisuuksien mukaan.  

Sähköpostitse lähetettyjä vastauksia halukkuudesta osallistua tutkimukseen pidettiin 

tietoisena suostumuksena osallistumiselle.  

 

Kahden viikon jälkeen yhteensä 20 asiantuntijaa oli ilmoittautunut halukkaaksi osallistua 

tutkimukseen, mikä oli noin 63 % kutsutuista henkilöistä. Tämä täytti tavoitteen 

panelistien lukumäärästä, joten vastausaikaa ei ollut tarpeen pidentää.  

 

Rekrytointiprosessin aikana muutama tutkimukseen kutsuttu asiantuntija ilmaisi 

epäilynsä siitä, onko heillä tarjottavaa tutkimukseen, sillä heillä ei ole ajantasaista 

kokemusta avohuollon apteekkityöstä. Asiantuntijoita kuitenkin rohkaistiin 

osallistumaan ja heille kerrottiin, että tärkeämpää on pystyä arvioimaan muun muassa 

sitä, mistä potilastiedoista olisi hyötyä esimerkiksi lääkehoitojen seurannassa ja 

arvioinnissa. Lisäksi korostettiin, että kyselyissä tulee olemaan koko tutkimuksen ajan 
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mahdollisuus valita vaihtoehto ”en osaa sanoa”, joten kaikkeen ei ole tarpeen ottaa 

kantaa. 

 

10.3.3 Kyselyn pilotointi 

 

Tutkimuksen ensimmäinen kierros pilotoitiin tutkimuksen kohderyhmän kaltaisella 

joukolla asiantuntijoita (n=6) viikon mittaisena ajanjaksona huhtikuussa 2022. 

Asiantuntijoita pyydettiin kyselyyn vastaamisen lisäksi kommentoimaan kyselyn 

ymmärrettävyyttä, sisältöä ja mahdollisia puutteita. Farmasian alan asiantuntijoiden 

lisäksi Otavan opiston Delphi-menetelmäohjaajat (n=3) sekä osa menetelmäkoulutukseen 

osallistujista (n=4) kävivät tutustumassa kyselyyn ja esittämässä kommentteja ja 

huomioita menetelmänäkökulmasta. Delphi-ohjaajat ja koulutukseen osallistujat 

rekrytoitiin mukaan suullisesti huhtikuussa 2022 järjestetyssä Otavan opiston Delphi-

työpajassa. 

 

Pilottikierrokselle sai vastata viikon mittaisen vastausajan puitteissa mihin aikaan tahansa 

joko yhdellä kerralla tai useammassa osassa. Vastauksia sai myös palata muokkaamaan 

ja täydentämään. Vastausaika ilmoitettiin sähköpostiviestillä pilotin alkaessa sekä 

sähköisessä asiantuntijapaneelissa, jossa kyselyyn vastaaminen tapahtui. 

 

Tutkimuksen päätutkija analysoi pilottikierroksen tulokset itsenäisesti, ja tuloksista 

keskusteltiin muun tutkimusryhmän kanssa. Pilotoinnin perusteella kyselyn rakennetta 

päädyttiin muokkaamaan selkeämmäksi, ja vastaajien kommenttien perusteella kolme 

potilastietoa (B12-vitamiinipitoisuuden mittaus, D-vitamiinipitoisuuden mittaus, 

tiettyjen lääkeaineiden pitoisuusmittaukset) lisättiin kyselyyn. Lisäksi ohjeistuksessa 

päädyttiin vielä entisestään korostamaan ”en osaa sanoa” -vaihtoehdon olemassaoloa, 

sillä kyselyn monivalintakysymystyyppi edellytti jokaiseen lomakkeen alakohtaan 

vastaamista, jotta vastaukset tallentuivat. 
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10.3.4 Delphi-kierrosten toteutus 

 

Tutkimus sisälsi yhteensä kolme varsinaista Delphi-kierrosta, jotka toteutettiin 

sähköisesti eDelphi-verkkoalustalle luodussa asiantuntijapaneelissa huhti-kesäkuussa 

2022 (Kuva 7). Jokaisella kierroksella asiantuntijat vastasivat sähköiseen kyselyyn. 

Verkkoalustalta löytyi kyselyjen lisäksi tietoa tutkimuksen taustasta, aikataulusta ja 

tutkimusryhmästä. Kunkin kierroksen alkaessa asiantuntijoille lähetettiin eDelphi-

verkkoalustan kautta sähköpostikutsu, joka sisälsi henkilökohtaisen linkin 

asiantuntijapaneeliin sekä käytännön ohjeita kyselyyn vastaamiseen. Lisäksi 

asiantuntijoille lähetettiin kutsut perinteisellä sähköpostilla, sillä aiemmin oli käynyt ilmi, 

että eDelphin kautta lähetettyjä sähköpostiviestejä oli ohjautunut roskapostiin.  

 

Kunkin Delphi-kierroksen tutkimuskysymykset on esitetty kuvassa 7. Kysymyksiä vietiin 

seuraaville kierroksille edeltävillä kierroksilla saatujen vastausten perusteella. Lisäksi 

vastausvaihtoehtoja muokattiin panelistien antamien kommenttien ja lisäysehdotusten 

mukaisesti. 

Kuva 7. Delphi-kierrosten aikataulu ja tutkimuskysymykset kierroksittain. 
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Tutkimuksen pääkokonaisuus rakentui kysymyksen ”Mitkä potilastiedot mielestäsi tulisi 

olla saatavilla apteekeissa?” ympärille. Asiantuntijoille esitettiin kirjallisuuden 

perusteella koottu lista potilastietoja (n=39), ja tehtäväksi annettiin arvioida, tulisiko 

tietojen olla saatavilla apteekeissa 1) lääkkeitä toimitettaessa, 2) muun palvelutoiminnan 

harjoittamisen yhteydessä vai molemmissa tilanteissa. Tutkimukseen valitut potilastiedot 

oli jaoteltu kyselylomakkeelle useammalle sivulle vastaamisen helpottamiseksi. Jokaisen 

sivun lopussa oli kommenttikenttä, johon asiantuntijat saivat halutessaan perustella 

vastauksiaan, esittää muutosehdotuksia, lisätä puuttuvia tietoja sekä täsmentää tilanteita, 

joissa tiedot voisivat olla hyödyllisiä.  

 

Jokaisella Delphi-kierroksella oli kaksi viikkoa vastausaikaa, mikä on yleisesti käytetty 

myös aikaisemmin toteutetuissa Delphi-tutkimuksissa (Dimitrow ym. 2014, Dimitrow 

2016). Kunkin kierroksen vastausaikaa korostettiin sähköpostikutsuissa, 

kyselylomakkeella sekä muistutusviesteissä paneelissa näkyvillä olleen aikataulun 

lisäksi. Muistutusviestejä lähetettiin eDelphi-verkkoalustan kautta jokaisen kierroksen 

aikana yhteensä kolme kappaletta. Viestit pyrittiin laatimaan motivoiviksi, jotta 

asiantuntijat sitoutuisivat vastaamaan aktiivisesti koko tutkimuksen ajan. Viimeisessä 

muistutusviestissä asiantuntijoita pyydettiin vastaamisen lisäksi myös tarkistamaan, että 

kaikki vastaukset olivat varmasti tallentuneet. Myös varsinaisilla Delphi-kierroksilla 

kyselyyn pystyi vastaamaan vastausajan puitteissa mihin aikaan tahansa yhdellä kerralla 

tai useammassa osassa. 

 

Delphi-kierrosten välillä pidettiin viikon tauot, joiden aikana edeltävän kierroksen 

vastaukset koottiin yhteen ja analysoitiin, ja seuraava kierros suunniteltiin. Kooste 

edeltävän kierroksen vastauksista tuotiin myös asiantuntijoiden nähtäväksi eDelphi-

verkkoalustalle, ja koosteeseen pyydettiin tutustumaan ennen seuraavan kierroksen 

vastaamisen aloittamista. 

 

10.3.5 Aineiston analyysi 

 

Delphi-kierrosten vastaukset koottiin taulukoiksi ja analysoitiin Microsoft Excel -

ohjelmistolla. Ensimmäisellä ja toisella kierroksella monivalintakysymysten vastauksista 
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laskettiin prosenttiosuudet, ja tulokset taulukoitiin sekä lukumäärinä että 

prosenttiosuuksina. Konsensuksen rajaksi oli määritelty ≥80 %. Kolmannella kierroksella 

arvotusasteikollisten kysymysten vastaukset analysoitiin ja raportoitiin keskiarvoina ja 

keskihajontoina. Avoimet kysymykset ja kommentit analysoitiin laadullisella 

induktiivisella sisällönanalyysilla teemoitellen (Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2021). 

Tutkielman tulososaan poimittiin esiin nousseiden teemojen mukaisesti panelistien 

vastauksia ja perusteluja sitaattien muodossa. 

 

10.4 Eettisyys ja luvat 

 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Erillinen tutkimuslupa tai tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan eettinen ennakkoarviointi eivät olleet tarpeellisia tutkimuksen 

toteutuksessa. 

 

Tutkimus tarkasteli farmasian ammattilaisten näkemyksiä potilastietojen 

hyödyntämisestä yleisellä tasolla. Tutkimukseen osallistujilta kerättiin kirjallinen 

suostumus osallistumisesta rekrytoinnin yhteydessä, jolloin heille lähetettiin myös 

kuvaus tutkimuksen sisällöstä ja toteutustavasta. Tutkimuskyselyyn vastaaminen oli 

täysin vapaaehtoista, ja osallistujilla oli oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin tai 

keskeyttää vastaaminen niin halutessaan missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

Vastaaminen tapahtui koko tutkimuksen ajan nimettömästi, eikä vastaajilta kerätty 

henkilötietoja. Vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti ja raportoitiin siten, ettei 

yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. 

 

 

11 TULOKSET 

 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan seuraavissa kappaleissa jokaisen Delphi-kierroksen 

osalta erikseen. Asiantuntijapaneelin taustatiedot sekä Delphi-kierrosten vastaajamäärät 

ja -prosentit on koottu kierroksittain taulukkoon 7.  Yhtä panelistia lukuun ottamatta 

kaikki tutkimukseen lupautuneet asiantuntijat osallistuivat kierroksille.  Asiantuntijat 
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olivat pääosin kokeneita farmasian ammattilaisia, joilla oli työkokemusta monipuolisesti 

erilaisista ympäristöistä. 

 

Taulukko 7. Tutkimukseen lupautuneiden asiantuntijoiden taustatiedot sekä Delphi-
kierrosten (n=3) vastaajamäärät ja vastausprosentit. 

Kierrokset 1. kierros 2. kierros 3. kierros 
Tutkimukseen lupautuneet, n 20 20 20 
Kierroksella vastanneet, n (%) 19 (95 %) 20 (100 %) 19 (95 %) 
Koulutus 

Farmaseutit, n (%) 7 (37 %) 7 (35 %) 6 (32 %) 
Proviisorit, n (%) 11 (58 %) 12 (60 %) 12 (63 %) 
Farmasian tohtorit/lisensiaatit, n (%) 1 (5 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 

Asiantuntijuus/erityispätevyys 
LHA, n (%) 1 (5 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 
LHKA, n (%) 13 (68 %) 14 (70 %) 13 (68 %) 
Osastofarmasian erityispätevyys, n (%) 1 (5 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 
Muu, n (%) 4 (21 %) 4 (20 %) 4 (21 %) 

Työkokemus 
1–5 vuotta, n (%) 1 (5 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 
6–10 vuotta, n (%) 1 (5 %) 1 (5 %) 0 
yli 10 vuotta, n (%) 17 (89 %) 18 (90 %) 18 (95 %) 

Muut terveydenhuoltoalan tutkinnot 
Kyllä (sairaanhoitaja), n (%)  1 (5 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 
Ei, n (%) 18 (95 %) 19 (95 %) 18 (95 %) 

Nykyinen työpaikka 
Avohuollon apteekki, n (%) 6 (32 %) 6 (30 %) 6 (32 %) 
Sairaala, n (%) 6 (32 %) 7 (35 %) 7 (36 %) 
Terveysasema, n (%) 3 (16 %) 3 (15 %) 2 (11 %) 
Muu, n (%) 4 (21 %) 4 (20 %) 4 (21 %) 

Aiemmat päätoimiset työpaikat 
Avohuollon apteekki, n (%) 10 (53 %) 11 (55 %) 10 (53 %) 
Sairaala, n (%) 4 (21 %) 4 (20 %) 4 (21 %) 
Terveysasema, n (%) 2 (11 %) 2 (10 %) 2 (11 %) 
Muu, n (%) 3 (16 %) 3 (15 %) 3 (16 %) 
Ei mikään, n (%) 3 (16 %) 3 (15 %) 3 (16 %) 

 

 

11.1 Ensimmäinen Delphi-kierros 

 

Ensimmäisellä Delphi-kierroksella asiantuntijoille esitettiin seuraavat kysymykset (Liite 

1): 

 

1. Koetko, että apteekissa työskennellessäsi saat/olet saanut riittävästi tietoa 

asiakkaan terveydentilasta suhteessa työtehtävissäsi tarvittaviin tietoihin? 
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2. Mitkä potilastiedot mielestäsi tulisi olla saatavilla apteekeissa? 

3. Missä muodossa mittaustulokset tulisi näkyä apteekkien tietojärjestelmissä? 

4. Miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa? 

 

11.1.1 Asiantuntijoiden kokemukset asiakkaan terveydentilasta kertovan tiedon 

riittävyydestä apteekeissa 

 

Ensimmäinen kysymys ”Koetko, että apteekissa työskennellessäsi saat/olet saanut 

riittävästi tietoa asiakkaan terveydentilasta suhteessa työtehtävissäsi tarvittaviin 

tietoihin?” esitettiin kierroksen alussa ”lämmittelykysymyksenä”. 

Monivalintakysymykseen vastaamisen lisäksi asiantuntijoilla oli mahdollisuus vapaaseen 

kommentointiin. 

 

Valtaosa panelisteista koki, että asiakkaan terveydentilaan liittyvän tiedon määrä 

apteekissa on ollut riittämätön (Taulukko 8). Asiantuntijoiden jättämissä kommenteissa 

korostuivat seuraavat asiat: 

 

 Apteekeissa nähdään ainoastaan reseptitiedot, eivätkä nämäkään aina vastaa 

todellista lääkitystä. 

 Pääosin saatavilla ollut tieto on riittänyt apteekin työtehtävissä, mutta etenkin 

laajempaa lääkehoidon arviointia ja annosjakelun aloittamista varten potilastietoa 

tulisi olla saatavilla. Lisäksi on myös tilanteita, joissa herää epäilys esim. 

poikkeavasta mittaustuloksesta. Tällöin tiedot olisi hyvä päästä tarkistamaan. 

 Apteekissa asiakasta voidaan haastatella omasta terveydentilastaan, mutta tieto on 

asiakkaan muistin/kertomuksen varassa. Aina asiakas ei myöskään tiedä omaa 

tilannettaan. 

 Tarvittavia tietoja voidaan saada apteekkiin asiakkaalta itseltään tai erilaisten 

välikäsien kautta. Tämä on välillä toimivaa ja välillä vaikeampaa vaatien 

esimerkiksi paljon resursseja kuluttavaa selvittelyä ja suostumuksia. 

 Tiedon puute apteekissa on tullut esiin vasta sairaalaan töihin siirtymisen jälkeen. 
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Taulukko 8. Asiantuntijapaneelin vastaukset kysymykseen ”Koetko, että apteekissa 
työskennellessäsi saat/olet saanut riittävästi tietoa asiakkaan terveydentilasta suhteessa 
työtehtävissäsi tarvittaviin tietoihin?”. 
 
Vaihtoehdot Tulos, n (%) 
Kyllä 1 (5 %) 
Ei 15 (79 %) 
En osaa sanoa 3 (16 %) 

 

 

11.1.2 Asiantuntijoiden näkemys siitä, mitkä potilastiedot tulisi olla saatavilla 

apteekeissa 

 

Kysymyksen ”Mitkä potilastiedot mielestäsi tulisi olla saatavilla apteekeissa?” 

yhteydessä asiantuntijoille esitettiin 39 potilastiedosta koostuva lista. Ensimmäisellä 

kierroksella asiantuntijat valitsivat jokaisen potilastiedon kohdalla, tulisiko tiedon olla 

apteekeissa saatavilla 1) lääkkeitä toimitettaessa, 2) muun palvelutoiminnan yhteydessä, 

3) molemmissa edellä mainituissa tilanteissa vai 4) ei ollenkaan. Lisäksi panelisteilla oli 

mahdollisuus valita vastausvaihtoehto 5) en osaa sanoa.  

 

Kierroksella saavutetut konsensusprosentit potilastiedoittain esitetään lääkkeiden 

toimittamisen näkökulmasta taulukossa 9 ja muun palvelutoiminnan harjoittamisen 

näkökulmasta taulukossa 10. Lääkkeiden toimittamisen näkökulmasta yksikään 

potilastieto ei saavuttanut ensimmäisellä kierroksella asetettua 80 % konsensusrajaa. 

Muun apteekeissa harjoitettavan palvelutoiminnan näkökulmasta 80 % konsensusrajan 

ylitti 31/39 potilastietoa.  

 

Taulukko 9. Konsensusprosentit lääkkeiden toimittamisen näkökulmasta ensimmäisellä 
Delphi-kierroksella. 
Tieto Konsensus, kierros 1 (%) 

Tiedot todetuista diagnooseista 79 
GFR-arvo 74 
Verenpaineen mittaustulokset 63 
INR-arvo 58 
Plasman kaliumpitoisuus (P-K) 58 
Viimeisimmän lääkehoidon arvioinnin päivämäärä 58 
Plasman natriumpitoisuus (P-Na) 53 
Plasman tyreotropiinipitoisuus (P-TSH) 53 
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Hemoglobiiniarvo (B-Hb) 42 

Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset (esim. digoksiini, litium, 
valproaatti) 42 
Plasman kokonaiskolesterolipitoisuus (P/fP-Kol) 42 
Veren sokerihemoglobiiniarvo (B-HbA1c) 42 
Ortostaattisen kokeen tulos 37 
PEF-mittauksen tulokset 32 
Plasman D-vitamiinipitoisuus (P-D-25) 32 
Plasman kreatiniinipitoisuus (P-Krea) 32 
Plasman vapaan tyroksiinin pitoisuus (P-T4-V) 32 
Seerumin B12-vitamiinipitoisuus (S-B12-Vit) 32 
Plasman glukoosipitoisuus (P/fP-Gluk) 26 
Plasman HDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-HDL) 21 
Plasman LDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-LDL) 21 
Plasman triglyseridipitoisuus (P/fP-Trigly) 21 
C-reaktiivinen proteiini (CRP) 19 
Alkoholin käytöstä kertovan testin (esim. AUDIT-C) tulos 16 
Kipu-asteikkojen (esim. VAS) tiedot 16 
Ravitsemustilan arvioinnin (esim. MNA) tulos 16 
EKG 11 
Plasman kalsiumpitoisuus (P-Ca) 11 
Muistitestin (esim. MMSE) tulos 5 
Plasman alaniiniaminotransferaasipitoisuus (P-ALAT) 5 
Plasman aspartaattiaminotransferaasipitoisuus (P-ASAT) 5 
Plasman glutamyylitransferaasipitoisuus (P-GT) 5 
Plasman kreatiinikinaasipitoisuus (P-CK) 5 
Yleisten toimintakykymittarien (esim. RAI, RAVA) tulokset 5 
Perusverenkuva (punasolut, valkosolut, verihiutaleet) 0 
Plasman alkalisen fosfataasin pitoisuus (P-AFOS) 0 
Plasman bilirubiinipitoisuus (P-Bil) 0 
Plasman kystatiini C:n pitoisuus (P-KysC) 0 
Plasman ureapitoisuus (P-Urea) 0 

 

Taulukko 10. Konsensusprosentit muun palvelutoiminnan harjoittamisen näkökulmasta 
ensimmäisellä Delphi-kierroksella. 
Tieto Konsensus (%) 

GFR-arvo  100 
Hemoglobiiniarvo (B-Hb) 100 
Kipu-asteikkojen (esim. VAS) tiedot 100 
Plasman glukoosipitoisuus (P-Gluk) 100 
Plasman HDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-HDL) 100 
Plasman kaliumpitoisuus (P-K) 100 
Plasman kokonaiskolesterolipitoisuus (P/fP-Kol) 100 
Plasman kreatiniinipitoisuus (P-Krea) 100 



59 
 

 
 

Plasman LDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-LDL) 100 
Plasman natriumpitoisuus (P-Na) 100 
Plasman triglyseridipitoisuus (P/fP-Trigly) 100 
Plasman tyreotropiinipitoisuus (P-TSH) 100 
Veren sokerihemoglobiiniarvo (B-HbA1c) 100 
Verenpaineen mittaustulokset 100 
INR-arvo 95 

Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset (esim. digoksiini, litium, 
valproaatti) 95 
Plasman vapaan tyroksiinin pitoisuus (P-T4-V) 95 
Ravitsemustilan arvioinnin (esim. MNA) tulos 95 
Seerumin B12-vitamiinipitoisuus (S-B12-Vit) 95 
Tiedot todetuista diagnooseista 95 
Muistitestin (esim. MMSE) tulos 89 
Ortostaattisen kokeen tulos 89 
Perusverenkuva (punasolut, valkosolut, verihiutaleet) 89 
Plasman alaniiniaminotransferaasipitoisuus (P-ALAT) 89 
Plasman aspartaattiaminotransferaasipitoisuus (P-ASAT) 89 
Plasman D-vitamiinipitoisuus (P-D-25) 89 
EKG 84 
PEF-mittauksen tulokset 84 
Plasman alkalisen fosfataasin pitoisuus (P-AFOS) 84 
Plasman glutamyylitransferaasipitoisuus (P-GT) 84 
Viimeisimmän lääkehoidon arvioinnin päivämäärä 84 
Alkoholin käytöstä kertovan testin (esim. AUDIT-C) tulos 79 
Plasman kreatiinikinaasipitoisuus (P-CK) 79 
Plasman kalsiumpitoisuus (P-Ca) 74 
Plasman ureapitoisuus (P-Urea) 74 
Yleisten toimintakykymittarien (esim. RAI, RAVA) tulokset  74 
Plasman bilirubiinipitoisuus (P-Bil) 68 
Plasman kystatiini C:n pitoisuus (P-KysC) 68 
C-reaktiivinen proteiini (CRP) 63 

 

Asiantuntijat jättivät myös paljon kommentteja siitä, miten potilastietoja tulisi olla 

apteekeissa saatavilla, ja minkälaisia haasteita tietojen saavuuteen ja hyödyntämiseen 

liittyy. Lääkkeiden toimittamiseen liittyen korostui, että potilastietoja voisi olla saatavilla 

siltä osin, mitä toimitettavan lääkkeen yhteydessä tarvitaan. Tietojen ei tarvitsisi näkyä 

automaattisesti, vaan ne voisi saada tietojärjestelmästä esiin tarvittaessa. 

 

”Reseptintoimituksessa tulisi nähdä ko. lääkettä koskevat mittaustulokset.” 
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”Tietojen pitäisi näkyä reseptintoimituksessa siltä osin kuin ne liittyvät 

toimitettavaan lääkkeeseen, esim. kolesteroliarvot näkyisivät 

kolesterolilääkkeen toimituksen yhteydessä.” 

 

”INR on hyvä olla tiedossa varfariinia toimitettaessa.” 

 

”Ei tarvitse näkyä aina, mutta tarvittaessa saisi esille” 

 

Osa potilastiedoista puolestaan koettiin tarpeellisiksi kaikkia lääkkeitä toimitettaessa:  

 

”Iäkkäiden kohdalla olisi tärkeä arvioida lääkityksen sopivuutta 

munuaistoimintaan nähden.” 

 

”Plasman kalium- ja natriumpitoisuus: voisi olla hyvä jos näkyisi nämä arvot, 

koska on paljon lääkkeitä, jotka vaikuttavat kalium ja natrium arvoihin.” 

 

Kommenteissa nostettiin esille, että tietojen näkyminen voisi helpottaa neuvontaa, mutta 

toisaalta myöskään liika tieto ei ole hyväksi: 

 

”Helpottaisi neuvontaa, jos näkisi tilanteen.” 

 

”Liika tieto ei helpota aina työtä ja sen takia kaikkien tietojen avaaminen 

voi hankaloittaa tiedon käytettävyyttä.” 

 

Tietojen koettiin olevan hyödyllisiä etenkin hoidon seurannan kannalta sekä tilanteissa, 

joissa asiakas ei itse tarkasti tiedä omaa tilannettaan: 

 

”Verenpaineen mittaustulokset ovat osa lääkehoidon seurantaa ihan jo 

reseptin toimitusvaiheessa ja tulosten perusteella ammattilainen osaa ohjata 

potilaan tarvittaessa lääkärin luokse.” 
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”Plasman tyreotropiinipitoisuus: jos tämä näkyisi lääkettä toimittaessa, voisi 

kiinnittää huomiota jos sitä ei ole mitattu pitkään aikaan.” 

 

”Tiedot todetuista diagnooseista: hyödyllinen tietää silloin kun asiakas tulee 

apteekin tiskille ja "haluaa kaiken mitä saa" esim. kelakattoon.” 

 

Keskeisimpiä kommenteissa esiin nousseista asioista oli kuitenkin se, että lisäkoulutusta 

potilastietojen tulkintaan ja ymmärrystä terveydenhuollon prosesseista tarvitaan, jotta 

tietojen hyödyntäminen apteekeissa olisi järkevää: 

 

”Mitä enemmän apteekissa on arvoja nähtävillä lääkkeiden 

toimitusvaiheessa, sitä enemmän siellä on oltava osaamista myös arvojen 

tulkintaan. Myös terveydenhuollon prosessien tunteminen on oleellista 

arvojen tulkinnan lisäksi. Jos näitä molempia ei tunneta, potilaan ohjaaminen 

lääkäriin ei välttämättä ole oikea-aikaista. Jotta toiminta voisi kehittyä, tämä 

vaatii vahvaa yhteistyötä terveyskeskusten, sairaaloiden ja avohuollon 

apteekkien välillä niin koulutuksen kuin tiedonkulun näkökulmasta.” 

 

”Näiden (potilastietojen) tulkinta täytyy myös osata ja ymmärtää, milloin ja 

miten nämä mahdollisesti ottaa esille reseptin toimituksen yhteydessä  

tarvitaan koulutusta!” 

 

Aina apteekin arjessa tietoihin ei ehtisi myöskään perehtyä: 

 

”Nämä arvot ovat kyllä tärkeitä, mutta apteekin kiireessä lääkkeen 

toimituksen yhteydessä näihin ei yksinkertaisesti ehditä perehtyä.” 

 

Apteekeissa harjoitettavan palvelutoiminnan, erityisesti lääkehoidon arviointien, 

yhteydessä potilastiedon tarve puolestaan koettiin tärkeäksi ja lääkkeiden toimittamisen 

yhteydessä tarvittavaa tietoa laajemmaksi: 
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”Muun palvelutoiminnan yhteydessä olisi hyvä näkyä kaikki 

laboratoriotulokset.” 

 

”LHKA/LHA - palveluissa laboratorioarvot ovat erittäin tärkeä tieto.” 

 

Ensimmäisellä Delphi-kierroksella asiantuntijat esittivät kommenteissaan myös 

potilastietoja, jotka tutkimuksessa mukana olleiden tietojen lisäksi saattaisivat olla 

hyödyllisiä (Taulukko 11). Nämä uudet tiedot lisättiin arvioitavaksi seuraavalle 

kierrokselle. 

 

Taulukko 11. Panelistien (n=19) nostamat lisäysehdotukset ensimmäisellä Delphi-
kierroksella. 

Kommentti Lisäys seuraavalle kierrokselle 
”Asiakkaat mittauttavat jonkin verran 
ferritiinipitoisuuksiaan ja niistä apteekissa 
kyllä keskustellaan. Eli kaipaisin lisäksi 
ferritiiniarvoa. Mahdollisesti myös 
transferriinireseptoriarvoa.” 

Potilastiedot ”Plasman ferritiinipitoisuus” ja 
”Plasman transferriinireseptoriarvo” lisättiin 
seuraavalle kierrokselle 

”MNA:n lisäksi kiinnostaa abumiinitaso, 
joka voi kertoa aliravitsemuksesta ja 
vaikuttaa vapaan lääkeaineen pitoisuuteen” 

Potilastieto ”Plasman albumiinipitoisuus” 
lisättiin seuraavalle kierrokselle 

 

 

Koska lääkkeiden toimittamisen näkökulmasta yksikään potilastieto ei saavuttanut 

asetettua konsensusrajaa (80 %), ja tutkimusryhmä havaitsi ristiriitaa asiantuntijoiden 

monivalintavastausten ja kommentoinnin välillä, päätettiin ensimmäisen kierroksen 

potilastiedot viedä seuraavalle kierrokselle tästä näkökulmasta kokonaisuudessaan 

tarkennetuin ohjein. Näin saatiin varmistettua vastausohjeen selkeys ja tavoiteltu 

ennakoivan riskienhallinnan näkökulma. Muun palvelutoiminnan harjoittamisen 

näkökulmasta suurin osa esitetyistä potilastiedoista saavutti vähintään 80 % 

konsensuksen eikä muutosehdotuksia esitetty, joten toiselle kierrokselle asiantuntijoiden 

arvioitavaksi tuotiin ainoastaan uudet, lisättäväksi ehdotetut tiedot (Taulukko 11). 
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11.1.3 Asiantuntijoiden näkemys siitä, missä muodossa mittaustulokset tulisi näkyä 

apteekkien tietojärjestelmissä 

 

Ensimmäisen Delphi-kierroksen kolmas kysymys selvitti asiantuntijoiden näkemyksiä 

siitä, missä muodossa mittaustulokset tulisi näkyä apteekkien tietojärjestelmissä. 

Monivalintakysymyksen lisäksi asiantuntijoilla oli mahdollisuus kommentoida 

kysymystä vapaasti. 

 

Asiantuntijapaneeli oli lähes yksimielinen siitä, että apteekkien tietojärjestelmissä tulisi 

näkyä tietoa mahdollisimman paljon: itse mittaustulos, päivämäärä, jolloin mittaus on 

tehty sekä tieto siitä, onko tulos asiakkaan hoidon tavoitteiden mukainen (Taulukko 12). 

Kommenteissa nousi esille, ettei tietoa mittauksen tavoitteenmukaisuudesta kuitenkaan 

välttämättä ole saatavilla sairaaloidenkaan tietojärjestelmissä, vaan se on erikseen 

selvitettävä. Toisaalta esitettiin myös, että yleiset mittausten viitearvot mahdolliset 

taustamuuttujat huomioiden voisivat olla riittävä tieto apteekeissa. Tiettyjen vaikeammin 

farmasian ammattilaisten tulkittavissa olevien mittaustulosten kohdalla (mm. EKG) 

kommentoitiin, että pelkkä tieto viimeisimmän mittauksen päivämäärästä voisi riittää. 

 

Taulukko 12. Asiantuntijapaneelin (n=19) vastaukset kysymykseen ”Missä muodossa 
mittaustulokset tulisi näkyä apteekkien tietojärjestelmissä?” ensimmäisellä Delphi-
kierroksella. 
Vaihtoehdot Tulos, n (%) 
Ainoastaan päivämäärä, jolloin mittaus on tehty 0 (0 %) 
Päivämäärä, jolloin mittaus on tehty + tieto siitä, onko tulos hoidon 
tavoitteiden mukainen 

1 (5 %) 

Mittaustulos + päivämäärä, jolloin mittaus on tehty 1 (5 %) 
Mittaustulos + päivämäärä, jolloin mittaus on tehty + tieto siitä, onko 
tulos hoidon tavoitteiden mukainen 

17 (89 %) 

Joku muu, mikä? 0 (0 %) 
 

 

11.1.4 Asiantuntijoiden näkemys siitä, miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla 

saatavilla apteekeissa 

 

Viimeisenä ensimmäisellä Delphi-kierroksella asiantuntijoilta kysyttiin, miltä aikaväliltä 

mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa. Myös tämä kysymys oli 
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monivalintakysymys sisältäen kommentointimahdollisuuden. Asiantuntijoiden 

vastausten jakautuminen vastausvaihtoehtojen välille esitetään taulukossa 13. 

Vastauksista korostui vaihtoehto ”historia 1 vuoden ajalta”, mutta myös muut 

vastausvaihtoehdot saivat kannatusta. 

 

Taulukko 13. Asiantuntijapaneelin (n=19) vastaukset kysymykseen ”Miltä aikaväliltä 
mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa?” ensimmäisellä Delphi-kierroksella 
Vaihtoehdot Tulos, n (%) 
Ainoastaan viimeisin mittaustulos 3 (16 %) 
Historia 1 vuoden ajalta 11 (58 %) 
Historia 2 vuoden ajalta 2 (11 %) 
Joku muu, mikä? 3 (16 %) 

 

Kysymykseen kommentoitiin, että yleensä yksi arvo ei kerro tarpeeksi, vaan on tärkeää 

tietää myös historiatietoa sekä trendiä mittaustuloksen kehittymisestä. Se, kuinka pitkältä 

aikaväliltä mittaustuloksia tarvitsee, on kuitenkin hyvin tapaus- tai lääkekohtaista. 

Asiantuntijat esittivät kommenteissaan ehdotuksia uusista vastausvaihtoehdoista, joten 

kysymys päätettiin viedä seuraavalle Delphi-kierrokselle kahden uuden 

vastausvaihtoehdon kanssa (Taulukko 14). 

 

Taulukko 14. Panelistien (n=19) nostamat lisäysehdotukset ensimmäisellä Delphi-
kierroksella 

Kommentti Lisäys seuraavalle kierrokselle 
”Esim. kolme viimeisintä mittausta. 
Yksittäinen arvo ei kerro tarpeeksi. Trendi 
mihin suuntaan arvot ovat 
kehittymässä on hyödyllisempi. Ei tule 
myöskään liikaa tietoa.” 

Lisättiin seuraavalle kierrokselle 
vastausvaihtoehto ”kolme viimeisintä 
mittaustulosta” 

”Historiaa pitäisi päästä selaamaan tarpeen 
mukaan eri ajoilta.” 

Lisättiin seuraavalle kierrokselle 
vastausvaihtoehto ”historia tarpeen mukaan” 

 

 

11.2 Toinen Delphi-kierros 

 

Toiselle Delphi-kierrokselle tuotiin ensimmäiseltä kierrokselta kysymykset ”Mitkä 

potilastiedot mielestäsi tulisi olla saatavilla apteekeissa?” ja ”Miltä aikaväliltä 

mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa?” (Liite 2). Kyselylomaketta muokattiin 

ensimmäisen kierroksen vastausten perusteella edellisissä kappaleissa kuvatuilla tavoilla.  
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11.2.1 Asiantuntijoiden näkemys siitä, mitkä potilastiedot tulisi olla saatavilla 

apteekeissa 

 

Toisella kierroksella lääkkeiden toimittaminen ja muun palvelutoiminnan harjoittaminen 

oli eritelty omiksi kokonaisuuksikseen. Asiantuntijat valitsivat kysymyksen ”Mitkä 

potilastiedot mielestäsi tulisi olla saatavilla apteekeissa?” yhteydessä kunkin 

potilastiedon kohdalla yhden seuraavista vaihtoehdoista: 1) Kyllä, 2) Ei, 3) En osaa sanoa. 

Potilastiedot, joita asiantuntijat ehdottivat ensimmäisellä kierroksella lisättäväksi (n=3), 

tuotiin toiselle kierrokselle arvioitavaksi kummastakin näkökulmasta. 

 

Kierroksella saavutetut konsensusprosentit potilastiedoittain esitetään lääkkeiden 

toimittamisen näkökulmasta taulukossa 15 ja muun palvelutoiminnan harjoittamisen 

näkökulmasta taulukossa 16. Lääkkeiden toimittamisen näkökulmasta vähintään 80 % 

konsensuksen saavutti nyt 9/42 potilastietoa. Muun apteekeissa harjoitettavan 

palvelutoiminnan näkökulmasta arvioitavina olleista ensimmäisellä kierroksella 

lisättäväksi ehdotetuista tiedoista (n=3) yksikään ei saavuttanut asetettua konsensusrajaa.  

 

Taulukko 15. Konsensusprosentit lääkkeiden toimittamisen näkökulmasta toisella 
Delphi-kierroksella. 
Tieto Konsensus, kierros 2 (%) 

GFR-arvo 100 
Tiedot todetuista diagnooseista 100 
Hemoglobiiniarvo (B-Hb) 95 
INR-arvo 85 

Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset (esim. digoksiini, litium, 
valproaatti) 85 
Plasman kokonaiskolesterolipitoisuus (P/fP-Kol) 85 
Veren sokerihemoglobiiniarvo (B-HbA1c) 85 
Verenpaineen mittaustulokset 85 
Plasman kaliumpitoisuus (P-K) 80 
Viimeisimmän lääkehoidon arvioinnin päivämäärä 75 
Ortostaattisen kokeen tulos 75 
Plasman D-vitamiinipitoisuus (P-D-25) 70 
Plasman glukoosipitoisuus (P/fP-Gluk) 70 
Plasman kreatiniinipitoisuus (P-Krea) 70 
Plasman natriumpitoisuus (P-Na) 70 
Plasman tyreotropiinipitoisuus (P-TSH) 70 
Plasman LDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-LDL) 65 
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Seerumin B12-vitamiinipitoisuus (S-B12-Vit) 65 
Plasman HDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-HDL) 60 
PEF-mittauksen tulokset 55 
Plasman triglyseridipitoisuus (P/fP-Trigly) 55 
Plasman vapaan tyroksiinin pitoisuus P-T4-V) 55 

Perusverenkuva (punasolut, valkosolut, verihiutaleet) 50 
Muistitestin (esim. MMSE) tulos 45 
Plasman ferritiinipitoisuus (P-Ferrit) 45 
Kipu-asteikkojen (esim. VAS) tiedot 40 
EKG 35 
Ravitsemustilan arvioinnin (esim. MNA) tulos 35 
Alkoholin käytöstä kertovan testin (esim. AUDIT-C) tulos 30 
Plasman alaniiniaminotransferaasipitoisuus (P-ALAT) 30 
Plasman kalsiumpitoisuus (P-Ca) 30 
C-reaktiivinen proteiini (CRP) 25 
Plasman transferriinireseptoriarvo (P-TfR) 25 
Plasman ureapitoisuus (P-Urea) 25 
Yleisten toimintakykymittarien (esim. RAI, RAVA) tulokset 25 
Plasman alkalisen fosfataasin pitoisuus (P-AFOS) 20 
Plasman aspartaattiaminotransferaasipitoisuus (P-ASAT) 20 
Plasman glutamyylitransferaasipitoisuus (P-GT) 20 
Plasman kreatiinikinaasipitoisuus (P-CK) 20 
Plasman albumiinipitoisuus (P-Alb) 15 
Plasman bilirubiinipitoisuus (P-Bil) 15 
Plasman kystatiini C:n pitoisuus (P-KysC) 10 

 

Taulukko 16. Konsensusprosentit muun palvelutoiminnan harjoittamisen näkökulmasta 
toisella Delphi-kierroksella. 
Tieto Konsensus, kierros 2 (%) 

Plasman ferritiinipitoisuus (P-Ferrit) 75 
Plasman transferriinireseptoriarvo (P-TfR) 65 
Plasman albumiinipitoisuus (P-Alb) 60 

 

 

Kommenteissa nousi esiin samankaltaisia asioita kuin ensimmäisellä kierroksella, ja 

muun muassa tarvittavan tiedon tapauskohtaisuus ja tiedon saatavuus tarpeen mukaan 

korostui edelleen. Koska kierroksella keskityttiin enimmäkseen lääkkeiden 

toimittamiseen, oli pohdinta tästä näkökulmasta aikaisempaa syvällisempää. Esimerkiksi 

oikeiden lääkkeiden toimittamisen, lääkeneuvonnan ja hoidon seurannan kannalta 

kommentoitiin: 
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”Arjessa käytännössä on tärkeintä tietää mitä diagnooseja potilaalla on ja 

onko siihen lääkitys. Näin estetään "turhien" lääkkeiden toimitus” 

 

”Tiedot edesauttaisivat antamaan täsmällistä lääkeneuvontaa ja hoidon 

seurannan kannalta ovat hyvin tärkeitä.” 

 

Munuaisten ja maksan toiminnasta kertovien potilastietojen tulkinta koettiin 

haasteellisena. Ehdotettiin, että apteekeissa voisi olla hyödyllisintä keskittyä GFR-arvon 

tulkintaan:  

 

”GFR arvo kertoo munuaisten toiminnasta ja esim. munuaistietokanta 

Renbase, kertoo annokset GFR arvon mukaan. Käytännössä Kreatiini 

arvoa tarvitaan Karboplatiini annoksen yhteydessä ja sitä annosta 

apteekissa ei lasketa. Joten on pieni vaara sekoittaa nämä arvot. Kun 

munuaiset huononee GFR arvo pienenee ja P-Krea-arvo suurenee. Olisi 

hyvä keskittyä tuohon GFR:ään. Maksa- arvojen tulkinta on paljon 

vaikeampaa, eikä arvot kerro kaikkea, siksi jättäisin maksa-arvojen 

tulkinnan lääkärille. GFR:n opettelu, munuaistietokannan käyttö ja 

kommenttien laittaminen lääkäreille voisi olla helposti toteutettavissa 

avoapteekeissa.” 

 

”Jos saatavilla GRRe tulos, farmaseutti/proviisori voi tarvittaessa 

konsultoida lääkäriä lääkkeen annoksesta (vrt. lapsen paino ja 

lääkeannos)” 

 

”Maksa-arvoista bilirubiini kiinnostaa, mikäli on tarve arvioida maksan 

vajaatoiminnan vaikeusastetta. Muutoin maksa-arvot on aika epäspesifisiä 

ja tulkinta vaikeaa. P-urea ja P-kysC en ole opetellut tulkitsemaan eikä 

tähän mennessä ole ollut tarvetta.” 

 

Toimintakykyä ja terveydentilaa arvioivat mittarit koettiin lääkkeiden toimittamisen 

sijaan hyödyllisemmiksi lääkehoidon arvioinnin yhteydessä: 
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”Nämä ovat tarpeellisia vain laajempia arviointeja tehdessä. Voisivat olla 

saatavilla tarvittaessa.” 

 

”Näistä tiedoista ei ole mielestäni toimittamisen tai neuvonnan kannalta 

hyötyä. Lääkkeen toimittamisen kannalta merkittävämpää mielestäni on 

näistä mitä asiakas itse kertoo sen hetkisestä tilanteestaan.” 

 

Toisella kierroksella kommenteissa korostui edelleen tarve lisäkoulutukselle 

potilastietojen tulkinnan osalta. Erityisesti eroihin farmaseuttisen henkilöstön osaamisen 

tasossa kiinnitettiin huomiota: 

 

”On vaikea arvioida, mitä pitäisi olla ja mitä olisi hyvä olla. Ei ole 

yksiselitteistä vastausta, koska farmaseuttien osaamisessa on isoja 

heittoja.” 

 

”"Perus"farmaseutti ei välttämättä osaa tulkita kaikkia labra-arvoja ja 

vetää niistä oikeita johtopäätöksiä.” 

 

 

Muun palvelutoiminnan näkökulmasta arvioitavina olleista, toiselle kierrokselle 

lisätyistä, potilastiedoista oltiin sitä mieltä, että tietojen tulkinta vaatii osaamista, mutta 

etenkin lääkehoidon arviointipalvelujen yhteydessä tiedot olisivat hyödyllisiä: 

 

”Mikäli muu palveluntuotanto on esim. lha tai lhka, on tieto hyvä olla 

saatavilla.” 

 

”Nämä vaativat jo koulutusta, että niitä osataan käyttää hyödyksi. Jos 

erityispätevyys on voimassa, näitä pystyy hyödyntämään.” 

 

Toisella kierroksella asiantuntijat eivät esittäneet enempää lisäys- tai muutosehdotuksia 

potilastietoihin, joten kyseistä kysymysasettelua ei ollut tarpeen jatkaa enää kolmannelle 

kierrokselle. 
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11.2.2 Asiantuntijoiden näkemys siitä, miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla 

saatavilla apteekeissa 

 

Kysymys ”Miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa?” tuotiin 

toiselle kierrokselle, sillä ensimmäisellä kierroksella asiantuntijoiden vastaukset 

jakautuivat useamman vaihtoehdon kesken, ja uusia vastausvaihtoehtoja esitettiin 

kommenteissa. Toisella kierroksella kysymys esitettiin asiantuntijoille uudelleen kahden 

uuden vastausvaihtoehdon kanssa.  

 

Asiantuntijoiden vastausten jakautuminen vastausvaihtoehtojen välille esitetään 

taulukossa 17. Vastauksista suurin osa jakautui vaihtoehtojen ”kolme viimeisintä 

mittaustulosta”, ”historia 1 vuoden ajalta” ja ”historia tarpeen mukaan” kesken, mutta 

yksikään vaihtoehdoista ei selkeästi erottunut joukosta.  

 

Taulukko 17. Asiantuntijapaneelin vastaukset kysymykseen ”Miltä aikaväliltä 
mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa?” toisella Delphi-kierroksella 
Vaihtoehdot Tulos, n (%) 
Ainoastaan viimeisin mittaustulos 2 (10 %) 
Kolme viimeisintä mittaustulosta 6 (30 %) 
Historia 1 vuoden ajalta 7 (35 %) 
Historia 2 vuoden ajalta 1 (5 %) 
Historia tarpeen mukaan 4 (20 %) 
Joku muu, mikä? 0 

 

Kommenteissa perusteltiin eri vaihtoehtoja erilaisista näkökulmista. Useamman 

mittaustuloksen avulla olisi mahdollista nähdä arvojen kehittymistä, mutta toisaalta 

viimeisinkin mittaustulos voisi riittää, sillä apteekissa ei pystytä tekemään tietojen 

perusteella muutoksia lääkitykseen. Mittausten ajankohdat voivat myös ulottua hyvin 

erilaisille aikaväleille, minkä vuoksi ei ole yksiselitteistä, olisiko esimerkiksi kolme 

viimeisintä mittaustulosta vai mittaushistoria tietyltä ajanjaksolta hyödyllisempi. 

 

”Olisin sitä mieltä, että viimeisin mittaustulos, koska ei apteekissa tehdä 

lääkemuutoksia ja jos lääkäri haluaa varmistua asiasta, hän voi määrätä 

lisämittauksia. Ei ole tietysti yksiselitteinen kysymys. Tarvittaessa, potilaan 

suostumuksella, voisi katsella aikaisempiakin tuloksia.” 
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”Joskus historia 1 vuoden ajalta näyttäisi tyhjää, joten se ei ainakaan. 

Toisaalta 3 viimeisintä mittausta voi eri mittausten kohdalla jakaantua 

vaikka kuinka pitkälle ajalle. Yksi yksittäinen mittaus ei välttämättä kerro 

mitään. Paras olisi, jos käyttäjä voisi määritellä haettavien 

laboratorioarvojen aikavälin itse tapaus- ja mittauskohtaisesti.” 

 

Vastausten suuren hajonnan vuoksi kysymys päätettiin vielä edelleen viedä kolmannelle 

Delphi-kierrokselle erilaisella kysymystyypillä. 

 

11.3 Kolmas Delphi-kierros 

 

Ensimmäisen ja toisen Delphi-kierroksen aikana saatiin määriteltyä potilastiedot, joiden 

tulisi asiantuntijoiden mielestä olla apteekeissa saatavilla. Kolmannella Delphi-

kierroksella tutkittiin, kokivatko asiantuntijat eroja näiden tietojen tärkeydessä (Liite 3). 

Lisäksi kysymys ”Miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa?” 

tuotiin edelleen asiantuntijoiden arvioitavaksi. 

 

11.3.1 Asiantuntijoiden näkemys kunkin potilastiedon saatavuuden tärkeydestä 

apteekeissa 

 

Kolmannella Delphi-kierroksella asiantuntijoita pyydettiin arvottamaan jokainen esitetty 

potilastieto asteikolla 1-4 seuraavasti: 1 = ei ollenkaan tärkeä, 2 = ei erityisen tärkeä, 3 = 

jokseenkin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä. Lisäksi oli vaihtoehto ”en osaa sanoa”, joka oli 

erillään numeerisesta asteikosta. Kierrokselle tuotiin kahden edellisen kierroksen aikana 

kaikki asetetun konsensusrajan (80 %) saavuttaneet potilastiedot. Lisäksi kierrokselle 

tuotiin sellaiset potilastiedot, jotka olivat saavuttaneet vähintään 75 % konsensuksen 

(lääkkeitä toimitettaessa ”Ortostaattisen kokeen tulos” ja ”Viimeisimmän lääkehoidon 

arvioinnin päivämäärä” sekä palvelutoiminnassa ”Alkoholin käytöstä kertovan testin 

(esim. AUDIT-C) tulos”, ”Plasman ferritiinipitoisuus (P-Ferrit)” ja ”Plasman 

kreatiinikinaasipitoisuus (P-CK)”), sillä tutkimusryhmä katsoi näiden joukossa olleen 

tärkeitä tietoja. Kolmannella kierroksella lääkkeiden toimittaminen ja muun 

palvelutoiminnan harjoittaminen eriteltiin edelleen omiksi kokonaisuuksikseen. 
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Arvotuksen perusteella muotoutunut potilastietojen tärkeysjärjestys esitetään lääkkeiden 

toimittamisen näkökulmasta taulukossa 18 ja muun apteekeissa harjoitettavan 

palvelutoiminnan näkökulmasta taulukossa 19. 

 

Taulukko 18. Arvotuksen perusteella muotoutunut potilastietojen tärkeysjärjestys 
lääkkeiden toimittamisen näkökulmasta. *tiedot, jotka nostettiin viimeiselle kierrokselle 
tutkimusryhmän päätöksellä. 
Tieto Keskiarvo ja keskihajonta 

Tiedot todetuista diagnooseista 3,8 ± 0,4 

GFR-arvo 3,7 ± 0,6 

Verenpaineen mittaustulokset 3,6 ± 0,5 

INR-arvo 3,4 ± 0,7 

Veren sokerihemoglobiiniarvo (B-HbA1c) 3,4 ± 0,7 

Plasman kaliumpitoisuus (P-K) 3,1 ± 0,8 

Plasman kokonaiskolesterolipitoisuus (P/fP-Kol) 3,0 ± 0,6 

Hemoglobiiniarvo (B-Hb) 2,9 ± 0,5 

Viimeisimmän lääkehoidon arvioinnin päivämäärä* 2,9 ± 0,7 

Ortostaattisen kokeen tulos* 2,8 ± 0,7 

Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset (esim. digoksiini, litium, 
valproaatti) 

2,8 ±0,8 

 

Taulukko 19. Arvotuksen perusteella muotoutunut potilastietojen tärkeysjärjestys muun 
palvelutoiminnan harjoittamisen näkökulmasta. *tiedot, jotka nostettiin viimeiselle 
kierrokselle tutkimusryhmän päätöksellä. 
Tieto Keskiarvo ja keskihajonta 

GFR-arvo  4,0 ± 0,0 
Tiedot todetuista diagnooseista 4,0 ± 0,0 
Verenpaineen mittaustulokset 4,0 ± 0,0 
Plasman kaliumpitoisuus (P-K) 3,9 ± 0,3 
Plasman natriumpitoisuus (P-Na) 3,9 ± 0,3 
Hemoglobiiniarvo (B-Hb) 3,8 ± 0,4 
INR-arvo 3,8 ± 0,4 
Ortostaattisen kokeen tulos 3,8 ± 0,4 
Plasman glukoosipitoisuus (P/fP-Gluk) 3,8 ± 0,4 
Veren sokerihemoglobiiniarvo (B-HbA1c) 3,8 ± 0,4 

Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset (esim. digoksiini, litium, 
valproaatti) 3,7 ± 0,5 
Plasman HDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-HDL) 3,7 ± 0,6 
Plasman kokonaiskolesterolipitoisuus (P/fP-Kol) 3,7 ± 0,6 
Plasman LDL-kolesterolipitoisuus (P/fP-Kol-LDL) 3,7 ± 0,6 
Plasman triglyseridipitoisuus (P/fP-Trigly) 3,7 ± 0,6 



72 
 

 
 

PEF-mittauksen tulokset 3,6 ± 0,6 
Plasman kreatiniinipitoisuus (P-Krea) 3,6 ± 0,6 
Plasman tyreotropiinipitoisuus (P-TSH) 3,5 ± 0,6 
Perusverenkuva (punasolut, valkosolut, verihiutaleet) 3,5 ± 0,7 
Viimeisimmän lääkehoidon arvioinnin päivämäärä 3,5 ± 0,7 
EKG 3,4 ± 0,6 
Plasman D-vitamiinipitoisuus (P-D-25) 3,4 ± 0,6 
Plasman vapaan tyroksiinin pitoisuus (P-T4-V) 3,4 ± 0,7 
Kipu-asteikkojen (esim. VAS) tiedot 3,3 ± 0,6 
Muistitestin (esim. MMSE) tulos 3,3 ± 0,7 
Plasman ferritiinipitoisuus (P-Ferrit)* 3,3 ± 0,7 
Seerumin B12-vitamiinipitoisuus (S-B12-Vit) 3,3 ± 0,7 
Ravitsemustilan arvioinnin (esim. MNA) tulos 3,2 ± 0,7 
Alkoholin käytöstä kertovan testin (esim. AUDIT-C) tulos* 3,1 ± 0,7 
Plasman kreatiinikinaasipitoisuus (P-CK)* 3,0 ± 0,7 
Plasman alkalisen fosfataasin pitoisuus (P-AFOS) 2,9 ± 0,7 
Plasman glutamyylitransferaasipitoisuus (P-GT) 2,9 ± 0,7 
Plasman alaniiniaminotransferaasipitoisuus (P-ALAT) 2,9 ± 0,8 
Plasman aspartaattiaminotransferaasipitoisuus (P-ASAT) 2,9 ± 0,8 

 

Asiantuntijoiden kommenteissa korostui se, että lääkkeiden toimituksen yhteydessä 

toimitettavilla lääkkeillä ja palvelutoiminnan yhteydessä lääkityksen kokonaisuudella on 

suuri vaikutus siihen, mitkä potilastiedot ovat milloinkin tärkeitä. Palvelutoiminnasta 

etenkin lääkehoidon arviointien yhteydessä potilastietojen laajaa saatavuutta pidettiin 

tärkeänä. Lääkkeiden toimittamisen yhteydessä korostettiin edelleen tietojen saatavuutta 

tarpeen mukaan. 

 

”Riippuu tietysti toimitettavista lääkkeistä. Mikäli verenpainelääkkeitä, 

mittaukset tärkeitä. Sama koskee diabeteslääkitystä.” 

 

”Tärkeys arvioitava sen mukaan, mitä lääkkeitä käytössä ja millä 

käyttötarkoituksilla.” 

 

” Eriasteisten lääkehoidon arviointien yhteydessä on aina tarvetta tarkistaa 

laboratorioarvoja. Kun myös farmasistit voisivat päästä niitä katsomaan, niitä ei 

aina tarvitsisi erikseen pyytää eikä näin ollen kuormittaa tältä osin 

terveydenhuollon yksikköä.” 
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Kommentointia herätti myös toimintakyky- ja terveydentilamittarien (muistitestit, 

kipuasteikot, ravitsemustilan arviointi, alkoholin käytöstä kertovat testit) tarpeellisuus 

palvelutoiminnan yhteydessä. Mittarien tulokset nähtiin palvelutoiminnassa hyödyllisinä, 

jos niiden tuloksia käytetään asiakkaan kanssa käytävän keskustelun tukena: 

  

”Kipua ja ravitsemusta sekä alkoholin käyttöä voi tarvittaessa arvioida yhdessä 

asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa. MMSE tulos ei varsinaisesti lisää tai 

vähennä lääkehoidon käytäntöjä (annoksia, antoajankohtia tai 

yhteisvaikutuksia). Lääkkeiden ottamisen vaikeuksia voi olla, vaikka MMSE tulos 

olisi hyvä. - tämä täytyy siis varmistaa joka tapauksessa aina esim. lääkehoidon 

arviointeja tehdessä.” 

 

11.3.2 Asiantuntijoiden näkemys siitä, miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla 

saatavilla apteekeissa 

 

Kolmannella Delphi-kierroksella asiantuntijoita pyydettiin arvottamaan kysymyksen 

”Miltä aikaväliltä mittaustulokset tulisi olla saatavilla apteekeissa?” toisella kierroksella 

kolme eniten ääniä saanutta vastausvaihtoehtoa tärkeysjärjestykseen sijoille 1–3. 

Asiantuntijoiden vastaukset esitetään kuvassa 8. Arvotuksen perusteella eniten 

ensimmäisiä ja toisia sijoja keräsivät vaihtoehdot ”kolme viimeisintä mittaustulosta” ja 

”historia 1 vuoden ajalta”, mutta vastaus ei edelleenkään ollut yksimielinen (Kuva 8). 
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Kuva 8. Asiantuntijapaneelin vastaukset kysymykseen ”Miltä aikaväliltä mittaustulokset 
tulisi olla saatavilla apteekeissa?” kolmannella Delphi-kierroksella, jossa 
vastausvaihtoehdot asetettiin tärkeysjärjestykseen sijoille 1–3. 
 

 

11.4 Yhteenveto tuloksista  

 

Yhteenveto tulosten muodostumisesta kolmen Delphi-kierroksen aikana tutkimuksen 

pääkokonaisuuden osalta esitetään kuvassa 9.  
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Kuva 9. Yhteenveto tulosten muodostumisesta tutkimuksen pääkokonaisuuden osalta. 
*konsensuksen saavuttaneiden potilastietojen lukumäärät lääkkeiden toimittamisen + 
muun palvelutoiminnan yhteydessä 
 

 

12 POHDINTA 

 

Tutkimuksen asiantuntijapaneeli oli hyvin sitoutunut tehtäväänsä ja yhtä asiantuntijaa 

lukuun ottamatta kierroksilla 1 ja 3 koko paneeli osallistui kaikille kolmelle Delphi-

kierrokselle. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista asiantuntijoista koki apteekeissa 

saatavilla olevan potilastiedon määrän riittämättömänä, ja paneeli oli yksimielinen siitä, 

että apteekeissa tulisi olla mahdollisuus käyttää potilastietoja sekä lääkkeiden 

toimittamisen että rationaalista lääkehoitoa edistävien palvelujen yhteydessä. Lääkkeiden 

toimittamisen ja lääkeneuvonnan yhteydessä katsottiin riittävän suppeampi 

potilastietomäärä (n=9/42 potilastiedosta saavutti 80 %:n konsensusrajan). Muissa 
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palveluissa, erityisesti lääkehoidon arvioinneissa, katsottiin tarpeelliseksi varsin laaja 

joukko erilaisia tietoja asiakkaan voinnista ja toimintakyvystä (n=31/42), joita tällä 

hetkellä ei ole apteekeissa saatavilla muutoin kuin erikseen pyytämällä. Palvelutoiminnan 

näkökulmasta konsensusrajan alapuolelle jäi siten ainoastaan 11 potilastietoa, ja 

näidenkin kaikkien osalta saavutettiin vähintään 60 % konsensus. Asiantuntijoiden 

mielestä mittaustulokset tulisi esittää apteekkien tietojärjestelmissä mahdollisimman 

laajasti siten, että saatavilla olisi tieto mittauksen tuloksesta, mittauspäivästä sekä siitä, 

onko tulos hoitotavoitteen mukainen. Se, miltä aikaväliltä mittaustuloksia tulisi olla 

saatavilla, todettiin olevan tapauskohtaista. 

 

12.1 Tärkeimmiksi arvotetut potilastiedot 

 

Delphi-kierroksilla erottui selkeästi seuraavat kolme potilastietoa, jotka tulisi olla 

apteekeissa saatavilla sekä lääkkeiden toimituksen yhteydessä että muissa palveluissa: 

tiedot asiakkaan diagnooseista, verenpaineen mittaustulokset ja munuaisten toimintaa 

kuvaava GFR-arvo. Näitä kolmea tärkeimmiksi arvotettua potilastietoa voisi kutsua 

peruspotilastiedoiksi, joita apteekin farmaseuttinen henkilökunta tarvitsee työssään ja 

jotka olisivat hyödyllistä saada rutiininomaiseen käyttöön apteekeissa.  

  

Diagnoositietojen tärkeyden korostuminen asiantuntijapaneelissa viitannee siihen, että 

apteekeilla on tarve saada nykyistä parempi kokonaiskuva asiakkaan sairauksista ja niihin 

määrätyistä lääkehoidoista kuin mitä on tällä hetkellä saatavilla käytössä olevista 

Reseptikeskuksen ja Kelan suorakorvausoikeuksien tiedoista. Verenpaineen 

mittaustulosten saatavuuden merkitykseen liittynee verenpainetaudin ja muiden sydän- ja 

verisuonisairauksien yleisyys väestössä. Nämä sairaudet lukeutuvat suomalaisten 

yleisimpiin kansantauteihin, ja noin 2 miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine, 

mikä lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin (Laatikainen ym. 2012; Kohonnut 

verenpaine: Käypä Hoito -suositus, 2020). Haasteena verenpainetaudin hoidossa on ollut 

normaalin verenpainetason saavuttaminen lääkehoidolla yhdistettynä ei-lääkkeelliseen 

hoitoon, ja on havaittu, että vain noin 40 % verenpainelääkkeitä käyttävistä suomalaisista 

verenpaine on hoitotavoitteissa (World Health Organization 2003; Kohonnut verenpaine: 

Käypä Hoito -suositus, 2020). Pitkäaikaista lääkitystä käyttävien verenpainearvoja 
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olisikin tärkeä seurata myös apteekeissa lääkkeitä toimitettaessa. Tällä tavoin apteekeilla 

olisi mahdollisuus osallistua verenpainelääkkeitä käyttävien asiakkaiden lääkehoidon 

seurantaan ja lisätä lääkehoidon vaikuttavuutta. Verenpaineen mittaustulosten saatavuus 

potilastietojärjestelmästä voisi tehostaa ja systematisoida apteekkien osallisuutta 

omahoidon tukemiseen ja hoitoon sitoutumisen edistämiseen. Apteekit voisivatkin olla 

apuna asiakkaiden motivoinnissa ja sitouttamisessa lääkehoitoon, sillä 

verenpainelääkkeitä käyttävät asioivat apteekeissa säännöllisesti (Kvarnström 2016). 

Haasteita verenpainetason seurantaan potilastiedoista tuo kuitenkin se, että verenpaine on 

tilanneriippuvainen, eivätkä arvot potilastiedoissa välttämättä ole ajantasaiset.  

 

GFR-arvon sijoittuminen tärkeimpien potilastietojen joukkoon osoittaa sitä, että 

asiantuntijat tunnistivat munuaisten toiminnan merkityksen lääkehoitojen kannalta. GFR-

arvolla on merkitystä erityisesti iäkkäiden lääkehoidossa, koska munuaisten toiminnan 

heikkeneminen liittyy tyypillisimmin ikääntymiseen (Kastarinen 2011, Paakkari ja 

Forsell 2018). Tietoisuus GFR-arvon merkitysestä lääkehoidoissa on lisääntynyt viime 

vuosina Suomessa, ja lääkkeiden annostelusta munuaisten vajaatoiminnassa on 

käytettävissä yhä täsmällisempää tutkimustietoa, jota on koottu Terveysportin 

tietokantoihin helpottamaan tiedon soveltamista käytäntöön (Taulukko 2). Yokoyaman 

tutkimusryhmän (2021) tutkimuksessa munuaisten toiminnan taso havaittiin 

yleisimmäksi mittaustulokseksi, jonka vuoksi apteekeista lähetettiin sairaalaan 

tiedusteluja lääkemääräyksen oikeellisuudesta. Tämän perusteella voidaan sanoa, että 

munuaisten toiminnan tasosta kertova tieto olisi erityisesti lääkitysturvallisuuden 

kannalta tärkeä olla apteekkien saatavilla.  Tulevaisuudessa tiedolle tulee olemaan 

tarvetta yhä enemmän, sillä väestön ikääntyessä yhä useamman lääkkeiden käyttäjän 

kohdalla munuaisten toiminnan taso tulee huomioida. Esteenä tiedon käytölle apteekeissa 

on kuitenkin hankaluus saada GFR-arvo käyttöön, ja esimerkiksi lääkehoidon 

moniammatillisissa arvioinneissa GFR-arvo on pyydettävä erikseen yhteistyötaholta, 

kuten lääkäriltä, hoivayksiköstä tai asiakkaalta itseltään.  Toiminta joustavoituisi, jos 

GFR-arvot olisivat saatavilla suoraan apteekkien potilastietojärjestelmästä silloin, kun 

tiedolle on tarve.  
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12.2 Potilastietojen tarve lääkkeiden toimittamisen yhteydessä 

 

Lääkkeiden toimittamisen yhteydessä konsensusrajan ylitti yhdeksän potilastietoa. Tähän 

joukkoon kuului edellä kuvattujen diagnoosi-, verenpaine-, ja GFR-tietojen lisäksi tiedot 

asiakkaan INR-, sokerihemoglobiini-, kalium-, hemoglobiini-, ja 

kokonaiskolesteroliarvoista sekä tiettyjen lääkeaineiden pitoisuusmittauksista. 

 

Nämä potilastiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden suhteessa yleisimpiin 

kansantauteihin ja niiden lääkehoitojen yhteydessä seurattaviin terveysmittareihin.   

Tiedoista löytyy yhtäläisyyksiä myös aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä esimerkiksi 

munuaisten toiminnasta (GFR), elektrolyyttitasapainosta (kalium), veren hyytymisestä 

(INR) ja verensokerista (sokerihemoglobiini) kertovien tietojen ovat osoitettu olevan 

tärkeitä muun muassa lääkkeiden välisiä yhteisvaikutuksia arvioitaessa (Geerts ym. 

2009). Verenpaineen mittaustulosten ohella sydän- ja verisuonitautipotilaiden 

lääkehoitojen seurannan ja hoitoon sitoutumisen tukena esimerkiksi 

elektrolyyttitasapainosta kertova plasman kaliumpitoisuus voisi olla tärkeä mittaustulos 

apteekeissa, sillä monet verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet saattavat vaikuttaa 

elimistön elektrolyyttitasapainoon (Tunturi 2021i). Lisäksi veren kolesterolipitoisuutta 

kuvaavat arvot tukisivat hoidon seurantaa, sillä kohonnut kolesteroli on merkittävä 

valtimotaudin riskitekijä (Dyslipidemiat: Käypä Hoito -suositus, 2022). 

Kokonaiskolesteroliarvon sijaan keskeisempi tieto saattaisi kuitenkin olla LDL-

kolesteroliarvo, sillä yleensä sen perusteella arvioidaan valtimotaudin riskiä ja 

määritellään lääkehoidon tavoitteita (Dyslipidemiat: Käypä Hoito -suositus, 2022).  Myös 

diabetes on yleinen kansantauti, joten mahdollisuus nähdä veren sokeritasapainosta 

kertova sokerihemoglobiiniarvo antaisi apteekeille paremmat edellytykset osallistua 

myös diabeetikon neuvontaan, diabeteksen hoidon seurantaan ja omahoidon tukemiseen 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022c).  

 

Asiantuntijoiden tekemää potilastietojen tarpeellisuuden arviointia lääkkeiden 

toimittamisen yhteydessä saattoi hankaloittaa se, ettei lakisääteiseen lääkeneuvontaan 

sisältyviä asioita ole yksiselitteisesti määritelty (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022e). 

Nykyisen näkemyksen mukaan lakisääteiseen lääkeneuvontaan kuuluu lääkkeiden käytön 
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neuvonta (mm. lääkkeen annostus, annostelu, käyttötarkoitus, vaikutukset, mahdolliset 

haitta- ja yhteisvaikutukset sekä vasta-aiheet, säilytys ja hävitys). Lääkehoitojen 

seurannan ja lääkehoitoihin liittyvien ongelmien tunnistamisen sisältyminen 

lakisääteiseen neuvontaan vaatii sen sijaan vielä tarkempaa määrittelyä. Tulevaisuudessa 

tehtävät linjaukset ja määrittelyt apteekkien lääkeneuvontavelvoitteeseen kuuluvista 

asioista vaikuttavatkin keskeisesti siihen, mitä potilastietoa apteekeissa tarvitaan 

neuvonnan tukena, sillä eri tilanteissa myös potilastiedon tarve on erilainen. 

 

Vaikka moni tutkimuksessa esitetyistä potilastiedoista koettiin tärkeiksi lääkkeiden 

toimittamisen yhteydessä, nostivat asiantuntijat esiin myös apteekkien 

tiedonsaantioikeuksien laajenemiseen liittyviä huolenaiheita ja kehittämistarpeita. 

Erityisesti huolta herättivät apteekkihenkilöstön lisäkoulutuksen tarve ja apteekkien 

niukat resurssit. Näitä teemoja käsitellään tarkemmin omissa kappaleissaan 12.5 ja 12.6. 

 

12.3 Potilastietojen tarve palvelutoiminnan yhteydessä 

 

Palvelutoiminnan yhteydessä asiantuntijat katsoivat tarpeelliseksi varsin laajan joukon 

tietoja asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä. Erityisesti lääkehoidon arviointien 

yhteydessä potilastiedon tarve koettiin suureksi. Tämä on linjassa lääkehoidon arviointiin 

ja kokonaisarviointiin tarvittavien tietojen määritelmien kanssa, joiden mukaan 

potilastietojärjestelmän tietoja tulisi hyödyntää arvioinneissa siinä määrin, kuin ne ovat 

saatavilla (Aronpuro ym. 2017). Apteekeilla voisikin olla mahdollisuus tehdä yhä 

kattavampia ja laadukkaampia lääkehoidon arviointeja, jos oikeudet arvioinneissa 

tarvittavien potilastietojen käyttöön olisivat laajemmat, ja tietoja voisi hyödyntää ilman 

välikäsiä. Tämän myötä myös esimerkiksi tulevaisuuden hyvinvointialueilla apteekkien 

tarjoamia arviointipalveluja voitaisiin hyödyntää yhä enemmän osana alueiden 

lääkehoitoprosesseja. 

 

Potilastietojen laajasta tarpeesta palvelutoiminnan yhteydessä kertonee myös se, että 

kaikki asiantuntijoille esitetyt tiedot saavuttivat vähintään 60 % konsensuksen. 

Voidaankin sanoa, että myös konsensusrajan alle jääneet potilastiedot olivat 

asiantuntijoiden mielestä palvelutoiminnassa hyödyllisiä, vaikkakin pienemmissä 
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määrin. Suurin osa näistä tiedoista oli melko spesifejä ja vaikeammin tulkittavia 

mittaustuloksia, jotka kuvasivat esimerkiksi maksan ja munuaisten toimintaa. Tämä 

saattaa olla yksi syy sille, minkä vuoksi tiedot koettiin vähemmän tarpeellisiksi 

apteekeissa. 

 

12.4 Lainsäädännölliset esteet potilastietojen saatavuudelle apteekeissa  

 

Potilastietojen käyttöä apteekeissa jarruttaa tämän hetken lainsäädäntö, jonka mukaan 

avohuollon apteekkien farmaseuttinen henkilöstö toimii erillään sosiaali- ja 

terveydenhuollon kentästä, eikä siten ole oikeutettu käsittelemään potilastietoja (Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021, Sosiaali- 

ja terveysministeriön asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon 825/2022). Nykyisen 

lainsäädännön puitteissa apteekeilla on mahdollisuus hyödyntää potilastietoja ainoastaan 

asiakkaan itsensä välityksellä, sillä potilastietoja voidaan luovuttaa asiakkaille 

hyvinvointisovellusten kautta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä 784/2021). Tähän nojaten saattaisikin olla mahdollista kehittää 

esimerkiksi sellaisia hyvinvointisovelluksia, joiden kautta apteekit omalla 

käyttöliittymällään pystyisivät asiakkaan myöntämään lupaan perustuen tarkastelemaan 

potilastietoja. Tällaisia sovelluksia voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi apteekkien 

tarjoaman lääkehoidon arviointipalvelun tai muun lääkehoidon onnistumista tukevan 

palvelun yhteydessä. 

 

Potilastietojen saaminen kiinteäksi osaksi apteekkien arkea vaatisi kuitenkin muutoksia 

lainsäädäntöön. Muutosten toteuttamista edesauttaa se, että apteekkien roolin 

korostuminen lääkehoitoprosessissa sekä tiedon puute on tunnistettu (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kortejärvi ja Kunnamo 

2019). Potilastietojen jakaminen apteekeille kansallisen lääkityslistan kautta voisi olla 

yksi tulevaisuuden vaihtoehto potilastiedon saatavuuden mahdollistamiseen.  

 

Potilastietoja saattaisi olla tulevaisuudessa järkevää integroida myös suoraan osaksi 

sähköistä lääkemääräystä. Nykyisin lääkemääräykseen tulee sisällyttää muun muassa 

tieto lääkkeen käyttötarkoituksesta (ellei pois jättämiseen ole perusteltua syytä) sekä alle 
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12-vuotiaan lapsen paino (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 

1088/2010). Tulevaisuudessa lääkemääräykseen merkittäviä vähimmäistietoja 

saattaisikin olla tarpeen arvioida yhä tarkemmin siitä näkökulmasta, mikä palvelisi 

lääkehoidon toteutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden sekä potilaan itsensä tarpeita 

saada tietoa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuudesta ja onnistumisesta. Esimerkiksi 

GFR-arvon voisi sisällyttää lääkemääräyksen perustietoihin lapsen painon tavoin kaikille 

yli 65-vuotiaille. Samoin voisi lääkkeen vaikutuksesta kertovien mittausten (esim. 

verenpaine, kolesteroli, verensokeri) tuloksia liittää kunkin lääkemääräyksen yhteyteen. 

Sähköisiä lääkemääräyksiä voisi olla mahdollista kehittää tulevaisuudessa entistä 

älykkäämmiksi siten, että lääkemääräykseen liitettäviä potilastietoja voisi eritellä 

lääkkeittäin ja sairauksittain. Olisi myös tärkeää, että lääkkeen käyttäjät itse pystyisivät 

kirjaamaan omaseurannan tuloksia (esim. verenpaineen mittaustulokset) kaikkien 

lääkehoitoprosessiin osallistuvien nähtäville Omatietovarannon kautta. Samoin olisi 

tärkeää, että apteekeissa tehtävien mittausten tulokset ja muut havainnot lääkehoidon 

onnistumisesta saataisiin kirjattua kaikkien nähtäville tietojärjestelmiin (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b, Kallio 2021).  

  

12.5 Lisäkoulutuksen tarve 

 

Asiantuntijat ilmaisivat kommenteissaan selkeänä huolenaiheena apteekeissa 

työskentelevien farmasian ammattilaisten koulutuksen puutteen potilastietojen käyttöön 

ja tulkintaan liittyen. Onkin todennäköistä, ettei kaikilla apteekeissa työskentelevillä 

farmasian ammattilaisilla ole nykyisellään riittävästi tietotaitoa potilastiedoista, sillä 

potilastietojen tulkintaa on lisätty farmasian alan peruskoulukseen vasta viime vuosien 

aikana (Kallio 2021, Lias ym. 2021). Toisaalta apteekkien farmaseuttisen henkilöstön 

työnkuva on muuttunut ja muuttuu edelleen asiakaslähtöisempään suuntaan. Viime 

aikoina on noussut esiin myös säädöspaineita tehostettuun lääkeneuvontaan apteekeissa 

(HE 245/2022, Sosiaali- ja terveysministeriö 2022a, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2022b). Nykyisin lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijuus sisältyy farmaseutin 

koulutusohjelman perusopintoihin, minkä myötä yhä kokonaisvaltaisempaan 

lääkehoitojen ja potilastietojen tulkintaan liittyvän osaamisen tarve kasvaa apteekeissa 

jatkuvasti (Aronpuro ym. 2017, Kallio 2021). Myös ennen koulutusohjelmauudistusta 
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lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuuden (LHA) tai lääkehoidon kokonaisarvioinnin 

erityispätevyyden (LHKA) suorittaminen on tuonut laajempaa osaamista apteekkien 

ammattilaisille potilastietojen tulkinnasta (AATE-ryhmä 2017).  

 

Lisäkoulutuksen tarve on tunnistettu tärkeäksi tekijäksi myös muissa 

apteekkiympäristöön sijoittuvissa potilastietojen käyttöön liittyvissä tutkimuksissa 

(Hughes ym 2011, Kallio 2021, Yokoyama ym. 2021). Esimerkiksi Yokoyama 

tutkimusryhmineen (2021) totesi apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle tarjottujen 

koulutusmahdollisuuksien olleen tärkeitä tilaisuuksia edistää laboratoriotietojen käyttöä 

apteekeissa tutkimuksen aikana. Hughesin ym. tutkimuksen (2011) yhteydessä 

lisäkoulutuksen tarjoamisesta ei ollut mainintaa, mutta tutkimuksen tuloksissa 

koulutuksen tarve tunnistettiin yhdeksi merkittäväksi potilastietojen käyttöön 

vaikuttavaksi tekijäksi. Kallion väitöskirjatutkimuksessa (2021) apteekkien 

osallistumisesta iäkkäiden lääkitysten ennakoivaan riskienhallintaan kävi myös ilmi, että 

farmasian ammattilaisten osaamistasossa on eroavaisuuksia, ja he kokivat tarvitsevansa 

lisäkoulutusta muun muassa laboratoriotulosten tulkitsemiseen ja interaktioiden kliinisen 

merkittävyyden arviointiin. Voidaan siis todeta, että lisäkoulutus potilastietojen käyttöön 

on merkittävä tekijä potilastietojen järkevän käytön edistämiseen apteekeissa. Etenkin, 

jos potilastietoja tulisi saataville lääkkeiden toimittamisen yhteyteen tai sellaiseen 

palvelutoimintaan, joka ei edellytä erillistä asiantuntijuutta tai erityispätevyyttä, tulisi 

apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle järjestää tarvittavalla laajuudella lisäkoulutusta 

potilastietojen käyttöön ja niiden hyödyntämiseen työn tukena.  

 

Tutkimuksen vastauksissa nousi esiin myös se, että potilastietojen tulkinnan lisäksi 

koulutusta tarvittaisiin laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien 

ymmärtämiseen sekä moniammatillisen yhteistyön edistämiseen. Tämä on tärkeää, sillä 

jos tietämys muiden yksikköjen toiminnasta on liian vähäistä ja yhteiset toimintamallit 

puuttuvat, on vaarana päällekkäinen tai ristiriitainen työ muiden toimijoiden kanssa, tai 

jopa työn tekemättä jättäminen. Esimerkiksi eri ammattilaisilta saatavan lääkeneuvonnan 

ja muun tiedon tulisi olla ristiriidatonta ja toisiaan täydentävää lääkehoitoprosessin eri 

vaiheissa (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2012, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2022e). Apteekkien näkökulmasta tämä saattaa olla hankalaa 
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esimerkiksi tilanteissa, joissa lääkkeen käyttöaihe puuttuu lääkemääräyksestä tai se 

poikkeaa valmisteyhteenvedon mukaisesta käyttöaiheesta. Sama koskee myös lääkkeiden 

poikkeavia annosohjeita, jos apteekki ei ole saanut tietoa tarkoituksellisesti poikkeavasta 

annostuksesta (SIC! -merkintä). Yhteiset toimintamallit lääkehoitoprosessiin 

osallistuvien toimijoiden välillä tulisikin rakentaa siten, että eri osapuolten toiminta tukisi 

toisiaan ja tapahtuisi oikea-aikaisesti sekä asiakkaan parhaaksi. 

 

12.6 Apteekkien resurssit potilastiedon hyödyntämiseen 

 

Tutkimuksen vastauksissa huolta herättivät myös potilastietojen käyttöön vaadittava aika 

ja apteekkien taloudelliset resurssit. Asiantuntijat kommentoivat muun muassa, ettei 

nykyisellään apteekin kiireisessä arjessa ole aikaa syventyä potilastietojen tulkintaan. 

Potilastietojen entistä laajempi hyödyntäminen apteekeissa etenkin lääkkeiden 

toimittamisen yhteydessä tulisi mitä todennäköisimmin lisäämään asiakkaiden palveluun 

kuluvaa aikaa, mikä nykyisessä apteekkien resurssitilanteessa saattaa olla vaikeaa 

toteuttaa. Nykyinen farmaseuttien työvoimapula sekä suunnitteilla olevat apteekkeihin 

kohdistuvat lääkesäästöt eivät myöskään helpota tilannetta (Keränen 2022, Suomen 

Apteekkariliitto 2022b). 

 

Myös apteekkien nykyisenlainen tulorakenne asettaa haasteita kokonaisvaltaisemman 

lääkeneuvonnan toteuttamiselle. Apteekkien tulot koostuvat pääosin lääkemyynnistä, ja 

lääkkeiden hinnat koostuvat lääketaksan määrittämästä vähittäismyyntihinnasta sekä 

toimituseräkohtaisesta toimitusmaksusta (Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 

17.10.2013/713). Lääketaksa on luonteeltaan degressiivinen, eli lääkkeiden myyntikate 

pienenee tukkuhintojen noustessa (Suomen Apteekkariliitto 2022a). Lakisääteinen 

lääkeneuvonta sisältyy lääkkeen toimittamiseen, eikä siitä siten saa periä ylimääräistä 

maksua asiakkaalta (Lääkelaki 395/1987, Sosiaali- ja terveysministeriö 2022e). Jos 

apteekkien toimintaa avohoidon lääkehoitoprosessissa halutaan edelleen kehittää 

kiinteänä osana muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa, nouseekin pohdittavaksi kysymys 

siitä, tulisiko apteekkeja kannustaa rationaalisen lääkehoidon edistämiseen myös 

taloudellisin keinoin. Jos apteekkeja kannustettaisiin kokonaisvaltaisempaan palveluun 

järjestelmälähtöisesti, saattaisi apteekeilla olla merkittävästi paremmat edellytykset 
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hyödyntää farmaseuttisen henkilöstönsä osaamista lääkehoitojen toteuttamiseen ja 

seurantaan, ja tukea siten asiakkaan lääkehoidon onnistumista yhä 

kokonaisvaltaisemmin. Myös väestölle suunnattu kysely apteekkipalveluiden 

tulevaisuudesta osoitti suuren osan vastaajista olevan valmis käyttämään esimerkiksi 

palvelua, jossa apteekki tukee asiakasta pitkäaikaisen lääkehoidon onnistumisessa tai 

jossa lääkehoitoon liittyviä laboratoriotuloksia käydään läpi (Dimitrow ym. 2021). 

 

Rationaalista lääkehoitoa edistävistä palveluista apteekit voivat periä erillistä maksua, 

jolloin palvelutoiminta on myös taloudellisesti kannattavampaa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2022e). Palvelujen näkökulmasta ongelmaksi saattaa kuitenkin nousta 

asiakkaiden haluttomuus maksaa lääkehoitoihin liittyvistä palveluista. Tämä voi johtua 

siitä, että kansalaisten saattaa olla vaikeaa hahmottaa esimerkiksi lääkehoidon 

arvioinnista tai muusta tukipalvelusta saatavia hyötyjä suhteessa lääkkeiden 

toimittamiseen sisältyvään lääkeneuvontaan. Palvelutoimintaan liittyvän tutkimustiedon 

ja käytännön kokemusten karttuessa olisikin tärkeää tuoda esiin palvelujen hyötyjä yhä 

enemmän. Tulevaisuudessa joitakin rationaalista lääkehoitoa edistäviä palveluja saattaisi 

olla mahdollista saada myös esimerkiksi Kelan lääkekorvausten piiriin. Edistysaskelia 

palvelujen korvattavuudessa on havaittavissa muissa maissa, sillä esimerkiksi Saksassa 

viisi apteekkien tuottamaa kliinisen farmasian palvelua (sis. lääkehoidon 

arviointipalvelun) tuli korvattavaksi kesällä 2022 (Schulz ym. 2022). Kela-korvausten 

lisäksi Suomessa on ehdotettu palvelusetelien käyttöönottoa esimerkiksi lääkehoidon 

arviointeihin yli 70-vuotiaille (Parikka 2021). 

 

12.7 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteitä. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata tutkittavaa ilmiötä, ja 

reliabiliteetilla sitä, kuinka toistettavasti tutkimusmenetelmä mittauksen tekee (Valkeinen 

2014, Pohjanoksa-Mäntylä ja Turunen 2021). Delphi-tutkimusmenetelmää on kritisoitu 

validiteetin ja reliabiliteetin puutteesta, sillä menetelmään liittyy useita kriittisiä vaiheita, 

jotka vaikuttavat tutkimuksen onnistumiseen (Dimitrow ja Puumalainen 2021). Näitä 

ovat muun musassa asiantuntijapaneelin valinta, kyselylomakkeen laatiminen ja 
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muokkaus, Delphi-kierrosten lukumäärä, konsensuksen rajan määrittäminen sekä 

tulosten analysointi ja raportointi. 

 

Asiantuntijoiden valinnassa sekä laatu että määrä vaikuttavat keskeisesti tutkimuksen 

luotettavuuteen (Dimitrow ja Puumalainen 2021). On muun muassa esitetty, että Delphi-

tutkimuksen tulokset saattavat heijastaa vain tutkimukseen valittujen asiantuntijoiden 

mielipiteitä, ja olla ainoastaan yhtä hyviä, kuin paneeliin osallistuvat asiantuntijat 

(Yousuf 2007, Dimitrow ja Puumalainen 2021). Tutkimusaiheen rajauksen vuoksi tähän 

tutkimukseen pyydettiin mukaan ainoastaan farmasian alan asiantuntijoita, joilla on 

kokemusta potilastietojen hyödyntämisestä lääkehoitojen toteutuksessa. Laaja-alaisuutta 

ja monipuolisuutta näkökulmiin pyrittiin kuitenkin lisäämään kutsumalla tutkimukseen 

asiantuntijoita myös apteekkien ulkopuolelta erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintayksiköistä. Tutkimuksen asiantuntijapaneelin voidaan sanoa olleen laadukas, 

sillä asiantuntijat olivat pääosin kokeneita farmasian ammattilaisia, joilla oli runsaasti 

käytännön kokemusta potilastietojen hyödyntämisestä työssään. Myös paneelin koko 

(n=20) todettiin sopivaksi sekä tutkimusryhmän kesken että Delphi-menetelmäohjaajien 

kanssa käydyissä keskusteluissa. Koko vastasi myös tyypillisesti yhden ammattiryhmän 

konsensus-Delphi-tutkimuksissa käytettyjä asiantuntijapaneelien kokoja (Hsu ja 

Sandford 2007, Dimitrow ja Puumalainen 2021). Vaikka asiantuntijapaneeli oli kokenut 

ja edusti tutkimuksen tavoiteltua kohderyhmää erinomaisesti, on kuitenkin mahdollista, 

että erilaisella asiantuntijoiden kokoonpanolla tutkimustulokset olisivat olleet erilaisia. 

Tämä seikka tuleekin ottaa huomioon tutkimuksen reliabiliteettia pohdittaessa. 

 

Asiantuntijat olivat motivoituneita vastaamaan tutkimukseen, ja vastausprosentit 

pysyivät läpi tutkimuksen korkeina (95–100 %). Tästä voidaan päätellä, että aihe herätti 

asiantuntijoissa kiinnostusta ja että tutkimukseen valikoituneella vastaajajoukolla oli 

sellaista asiantuntemusta, jonka he halusivat tuoda tutkimuksessa esiin. Erityisen 

merkityksellistä oli, että vastausprosentit pysyivät korkeina tutkimuksen loppuun saakka, 

sillä tutkimus oli kestoltaan melko pitkä ja ajoittui osittain lomakauteen (huhtikuu-

kesäkuu 2022). Vastausaktiivisuuteen ei vaikuttanut myöskään se, että pieni osa 

asiantuntijoista oli tutkimuksen alussa ollut huolissaan siitä, onko heillä tarjottavaa 

tutkimukseen ajantasaisen apteekkityökokemuksen puutteen vuoksi. Tällaisen 
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kokemuksen puutteen ei voi olettaa heikentäneen tutkimuksen luotettavuutta, sillä 

kyselylomakkeessa oli jokaisen kysymyksen yhteydessä vastausvaihtoehto ”en osaa 

sanoa”. Tämän vaihtoehdon käyttöön kannustettiin, mikäli asiantuntija ei osannut tai 

halunnut ottaa kantaa kysyttävään asiaan. Lisäksi eDelphi-ohjelmistoon luodun 

asiantuntijamatriisin avulla oli mahdollista vertailla erilaisten asiantuntijaryhmien 

vastauksia keskenään, eikä tämä vertailu osoittanut merkittäviä eroja eri taustoista 

tulevien asiantuntijoiden välillä. 

 

Delphi-tutkimuksessa käytettävän kyselylomakkeen luotettavuutta vahvistaisi, jos 

kyselylomake pohjautuisi kirjallisuuden lisäksi myös käytännön tietämykseen ja 

kokemuksiin aiheesta (Dimitrow ja Puumalainen 2021). Tämä saattaa kuitenkin olla 

hankalaa, jos tutkimusaihe on uusi ja käytännön kokemuksia vähän. Tämän tutkimuksen 

kyselylomake laadittiin pääosin olemassa olevan kirjallisuuden perusteella, ja aiheeseen 

liittyvän tutkimustiedon lisäksi hyödynnettiin suomalaisten kansantautien 

hoitosuosituksia sekä erilaisten mittaustulosten tulkintaan liittyvää kirjallisuutta. 

Käytännön tietämystä ja kokemusta kyselyn suunnitteluun toivat tutkimusryhmän 

asiantuntemus erityisesti lääkehoidon arviointien osalta sekä jo kyselyn laadintavaiheessa 

saadut kommentit sekä lääkäri että potilastietoja työssään hyödyntäneen farmasian 

ammattilaisen näkökulmasta. Tutkimuksen validiteettia vahvisti myös se, että ennen 

tutkimuksen alkamista kysely pilotoitiin niin kyselyn asiasisällön kuin 

tutkimusmenetelmän näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen aikana asiantuntijoilla oli 

mahdollisuus esittää lisäys- ja muokkausehdotuksia tutkimuksessa esitettyihin 

potilastietoihin tai kysymysten vastausvaihtoehtoihin.  

 

Delphi-tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös kyselykierrosten lukumäärä, ja sitä 

kautta saavutettavat iteraatiokerrat (Hsu ja Sandford 2007, Jünger ym. 2017, Dimitrow ja 

Puumalainen 2021). Yleensä Delphi-tutkimuksissa kahta tai kolmea kierrosta pidetään 

riittävänä, sillä kolmannen kierroksen jälkeen asiantuntijoiden mielipiteiden ei ole 

havaittu enää juuri muuttuvan (Dimitrow ja Puumalainen 2021). Tässä tutkimuksessa 

kyselykierroksia oli kolme, mikä mahdollisti konsensuksen saavuttamattomien asioiden 

uudelleen arvioimisen sekä uusien vastausvaihtoehtojen tuomisen arvioitavaksi. 

Viimeisellä Delphi-kierroksella tehdyllä tietojen arvottamisella pystyttiin varmistamaan 
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tulosten luotettavuutta entisestään, sillä lähes kaikki arvotettavana olleet potilastiedot 

koettiin ainakin jossain määrin tärkeiksi. Lisäksi asiantuntijoiden vastaukset pysyivät 

samankaltaisina ja johdonmukaisina kullakin kierroksella, ja esimerkiksi kommenteissa 

esiin nousseet asiat liittyivät samoihin aihepiireihin läpi koko tutkimuksen. 

 

Delphi-tutkimuksen analyysin tekemiseen ei ole yhtenäisiä ohjeita, vaan tulosten 

analysointitapa riippuu yleensä tutkimuksessa käytettävistä kysymystyypeistä (Dimitrow 

ja Puumalainen 2021). Erityisesti arvotusasteikkoja sisältävien kysymysten suunnittelu 

tulisi tehdä tarkoin, sillä erilaisten asteikkojen (esim. 3- tai 5-portainen) käytöllä on 

havaittu olevan vaikutusta konsensuksen muodostumiseen (Lange ym. 2020). Tämän 

tutkimuksen arvotusasteikolliseen kysymykseen valittiin neliportainen asteikko, sillä 

kysymys haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena, mutta kuitenkin saada 

näkyville myös enemmän ja vähemmän tärkeiden potilastietojen eroja. 

 

Konsensusrajaksi tutkimuksessa asetettiin 80 %, mikä vastaa Delphi-tutkimuksissa 

tyypillisesti käytettyjä konsensuksen rajoja (Jünger ym 2017, Dimitrow ja Puumalainen 

2021). Rajaa voidaan pitää korkeana ja siten tutkimuksen luotettavuutta, etenkin 

reliabiliteettia, lisäävänä tekijänä. Tutkimuksen aikana saavutetut konsensusprosentit 

vaihtelivat potilastiedoittain 0 % ja 100 % välillä, mikä kertoo siitä, että asiantuntijat 

osasivat tunnistaa esitettyjen potilastietojen joukosta sekä erityisen tarpeellisia että 

vähemmän tarpeellisia tietoja. Tutkimusryhmällä oli lisäksi oikeus varmistaa, ettei mitään 

keskeistä jää tärkeiksi koettujen tietojen joukosta pois, ja tämän oikeuden perusteella 

päätettiin viimeiselle Delphi-kierrokselle sisällyttää myös vähintään 75 % konsensuksen 

saavuttaneet potilastiedot. Tutkimuksen reliabiliteettia saattoi kuitenkin heikentää se, että 

vain yksi tutkija analysoi ja raportoi tutkimuksen tulokset. Inhimillisten virheiden (esim. 

näppäilyvirhe) tapahtumista pyrittiin kuitenkin ehkäisemään tarkastamalla tulokset 

useampaan otteeseen ja keskustelemaan tuloksista säännöllisesti tutkimusryhmän kesken. 

 

Kaiken kaikkiaan Delphi-menetelmän voidaan sanoa sopineen tähän tutkimukseen hyvin, 

ja tutkimuksen avulla onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti keräämään nykyhetken 

näkemyksiä potilastietojen tarpeesta apteekeissa. Tutkimuksen iteratiivisuuden ja 

kierrosten välillä asiantuntijoille lähetetyn palautteen ansiosta menetelmän avulla oli 
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myös mahdollista kerätä laajempaa ja monipuolisempaa tutkimusaineistoa verrattuna 

esimerkiksi perinteiseen kyselytutkimukseen. 

 

12.8 Tutkimustulosten hyödyntäminen 

 

Tämä tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja luo siten pohjaa tarkastella 

potilastietojen saatavuutta ja hyödyntämistä avohuollon apteekeissa lääkkeiden 

toimittamisen ja rationaalista lääkehoitoa edistävien palvelujen yhteydessä. Tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää apteekkien tulevaisuuden suunnan suunnittelun tukena, sekä 

pohjana muulle aiheeseen liittyvälle tutkimukselle. Erityisesti tutkimuksesta on hyötyä 

apteekkien tiedonsaantioikeuksiin ja sähköisiin tiedonkulkukanaviin liittyvässä 

keskustelussa ja päätöksenteossa.  Tutkielmaa kirjallisuuskatsauksineen voidaan 

hyödyntää myös potilastietojen tulkinnan tietopakettina apteekkityön tukena sekä 

farmasian opetuksessa.  

 

12.9 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa asiantuntijapaneeli rajautui tarkoituksellisesti kliiniseen farmasiaan 

erikoistuneisiin farmasian ammattilaisiin. Tutkimukseen kutsuttiin mukaan ainoastaan 

sellaisia henkilöitä, joilla oli jo entuudestaan kokemusta potilastietojen hyödyntämisestä 

työssään. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia aihetta laajemmin myös muista näkökulmista 

niin farmasian alan sisällä kuin sen ulkopuolella. Erityisesti apteekeissa työskentelevien 

farmasian ammattilaisten näkemysten tutkiminen ja olemassa olevan osaamisen kartoitus 

potilastietojen tulkinnasta olisi tärkeää. Selvitystyössä tulisi huomioida Suomen 

apteekkiverkoston moninaisuus niin erilaisten maantieteellisten toimintaympäristöjen 

kuin apteekkien tarjoamien palvelujen vaihtelevuuden osalta.  

 

Tärkeää olisi tutkia myös muiden lääkehoitoprosessissa mukana olevien sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattiryhmien näkökulmia aiheesta. Tutkimustarpeita olisi erityisesti 

moniammatillisen yhteistyön ja yhteisten toimintamallien rakentamisen näkökulmasta. 
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Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös apteekkien tiedonsaantioikeuksien laajentamisen 

tekniseen toteutukseen ja muihin edellytyksiin liittyen. Esimerkiksi tarkempi kartoitus 

tietojärjestelmien kehittämistarpeista tai lisäkoulutuksen toteuttamisesta saattaisi olla 

hyödyllistä. 

 

 

13 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat kokivat asiakkaiden terveydentilasta kertovan 

tiedon määrän riittämättömänä apteekissa. Tutkimuksella saavutettiin vahva konsensus 

siitä, että apteekeilla tulisi olla varsin laaja joukko potilastietoja käytössä sekä lääkkeiden 

toimittamisen ja siihen liittyvän neuvonnan että muiden rationaalista lääkehoitoa 

edistävien palvelujen toteuttamiseksi. Molemmista näkökulmasta tärkeimmiksi 

potilastiedoiksi arvotettiin tiedot asiakkaiden diagnooseista, verenpaineen 

mittaustuloksista ja munuaisten toiminnan tasosta. Mittaustulokset tulisi asiantuntijoiden 

mielestä esittää apteekkien tietojärjestelmissä siten, että saatavilla olisi tieto mittauksen 

tuloksesta, mittauspäivästä sekä tuloksen tavoitteenmukaisuudesta. Se, miltä aikaväliltä 

mittaustuloksia tulisi olla saatavilla, todettiin olevan tapauskohtaista.  

 

Vaikka tutkimus osoitti potilastietojen tarpeen apteekeissa, koettiin tietojen saatavuuteen 

ja hyödyntämiseen liittyvän haasteita muun muassa nykyiseen lainsäädäntöön, 

apteekkien resursseihin sekä farmaseuttisen henkilöstön osaamistasoon liittyen. Jotta 

potilastietoja voitaisiin hyödyntää apteekeissa järkevällä tavalla, tulisi myös 

moniammatillista yhteistyötä muiden lääkehoitoprosessin toimijoiden kanssa rakentaa 

yhä tiiviimmäksi. Nämä kaikki seikat tulisi ottaa huomioon apteekkien toiminnan sekä 

sähköisen potilastiedon (mm. Kanta-palvelut) kehitystyössä. 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1. Ensimmäisen Delphi-kierroksen kyselylomake. 
 
 

 
 
 



 

  
 

 

 



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 
 
 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

LIITE 2. Toisen Delphi-kierroksen kyselylomake. 
 
 

  



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 
 
 



 

  
 

 
 



 

  
 

 
 



 

  
 

LIITE 3. Kolmannen Delphi-kierroksen kyselylomake. 
 
 

 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 



 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

 
 


