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1. Johdanto  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut kansallisen 
itsehoitolääkeohjelman. Ohjelmassa määritellään muun muassa suoma-
laista itsehoitolääkevalikoimaa, itsehoidon tavoitteita ja millaisia sairauksia 
ylipäänsä voidaan hoitaa itsehoitolääkkeillä. Itsehoitolääkinnän kehitty-
mismahdollisuuksia arvioidaan suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän, 
lääkeinformaation ja käyttäjien neuvontajärjestelmien sekä lainsäädännön 
raameissa. 
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1.1 Määritelmät ja lyhenteet 
 
Lääketurvallisuus (drug safety) käsittää pääasiassa lääkevalmisteeseen 
liittyvän turvallisuuden (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 
2006). Lääketurvallisuuteen kuuluvat lääkkeen farmakologisten ominai-
suuksien ja vaikutusten tunteminen ja arviointi, lääkkeen laadukas valmis-
tusprosessi sekä valmisteen merkitseminen ja valmisteeseen liittyvä infor-
maatio. 
 
Lääkitysturvallisuus (medication safety) tarkoittaa lääkkeiden käyttöön 
liittyvää turvallisuutta (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 
2006). Tämä kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaati-
oiden periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoi-
don turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Siihen sisältyvät 
myös lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäiseminen, vält-
täminen ja korjaaminen. 
 

1.2 Lääkepoliittinen tausta 
 
Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja sisältää linjauksia, jotka ovat perustana 
kansalliselle itsehoitolääkeohjelmalle: 
 

• Lääkehoidolla ei tule tarpeettomasti korvata lääkkeettömiä hoito-
muotoja, kuten terveitä elämäntapoja ja elämäntapamuutoksia. 
Lääkehoitoa on tarkasteltavana osana itsehoidon kokonaisuutta. 

• Lääkehuoltoa kehitetään asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Lääkkei-
den käyttäjiä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta hoidostaan. 

• Kansalaisille on turvattava hyvä lääkkeiden saatavuus ja ammatilli-
sesti toimiva lääkkeiden jakelujärjestelmä. 

• Potilaan ja asiakkaan maksuosuuden terveydenhuollon kustannuk-
sista on säilyttävä kohtuullisena. 

• Potilaan ja asiakkaan omaa roolia on lisättävä erityisesti pitkäai-
kaissairauksien ja helposti itse hoidettavien oireiden hoidossa. 

• Luotettavaa lääkeinformaatiota, jossa lääkkeen teho ja turvallisuus 
tuodaan esiin tasapainoisesti suhteessa muihin saatavilla oleviin 
hoitomuotoihin, ei ole riittävästi tarjolla. Uhkina ovat lääkkeiden käy-
tön turha lisääntyminen, epäasiallinen lääkkeiden käyttö ja medika-
lisaatio. 

• Turvallinen itsehoito on osa terveydenhuollon kokonaisuutta. Lääk-
keiden epätarkoituksenmukainen tai virheellinen käyttö voivat sen 
sijaan heikentää lääkehoidon tuloksia, aiheuttaa merkittäviä terve-
yshaittoja sekä lisätä terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia. 

• Turvallinen itsehoitolääkitys edellyttää terveydenhuollon ammatti-
laisilta saatua neuvontaa ja lääkeinformaatiota. 

• Lääkitystietojen kattava kirjaaminen on olennainen osa turvallista 
lääkehoitoa. 

 
Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan perusteella voidaan vetää alustavia suun-
taviivoja kansalliselle itsehoitolääkeohjelmalle: 
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• Itsehoitoa voidaan tarkastella kansanterveyden, teollisuuspolitiikan, 
lääkekustannusten ja yksilön valinnanvapauden näkökulmista. Itse-
hoitolääkeohjelman lähtökohtana on kansanterveys. Itsehoitolääki-
tystä ei siis tarkastella pelkästään yksittäisen potilaan/kuluttajan tai 
valmisteen vaan myös väestön ja terveydenhuollon näkökulmista. 

• Itsehoitolääkitystä kehitetään asiakkaan tarpeita vastaavaksi tar-
kastellen sitä osana (itse)hoidon kokonaisuutta. Potilaan vastuuta 
pitkäaikaissairauksien ja helposti hoidettavien oireiden hoidossa on 
lisättävä. Tämä tarkoittaa sitä, että itsehoitoon sopivien lääkkeiden 
saatavuus turvataan, mutta lääkkeettömiä hoitoja ei tarpeettomasti 
korvata lääkehoidolla.  

• Turvallisen itsehoitolääkityksen edellytys on, että lääkkeiden käyttä-
jillä on riittävästi tietoa hoidettavasta sairaudesta ja tarjolla olevista 
hoitovaihtoehdoista sekä itsehoitolääkkeen sopivuudesta hänen 
muuhun lääkehoitoonsa.  

 

1.3  Itsehoitolääkityksen nykytila ja kansallisen itsehoitolääkeohjelman tarve 
 

1.3.1 Itsehoitolääkkeet Suomessa 
 
Itsehoitolääkkeiden valikoima on laajentunut vuosien saatossa. Nykyään 
suomalaisessa apteekissa on tarjolla itsehoitoon tarkoitettujen lääkkeiden 
palveluvalintahyllyköt, joista voi oman harkinnan mukaan valita tarvitse-
mansa lääkevalmisteen. Apteekkihenkilökunta neuvoo tarvittaessa oikean 
lääkkeen löytämisessä ja oikeassa käytössä. Nykyisin ”tiskin takana” (be-
hind the counter”) on vain yksi itsehoitolääke, jälkiehkäisyvalmiste, jonka 
toimittamista edeltää farmaseuttisen henkilökunnan varmistus lääkkeen 
tarpeellisuudesta ja oikeasta käytöstä.  
 
Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa itsehoitolääkevalmisteiden 
myynti on edelleen rajoitettu apteekeille nikotiinikorvaushoitoa lukuun ot-
tamatta. Tukkumyynnin perusteella vuonna 2012 itsehoitolääkkeiden suu-
rimmat ryhmät olivat nikotiinikorvaushoito (osuus itsehoitolääkevalmistei-
den myynnistä 17 %), kipulääkkeet (16 %), ruuansulatuskanavan lääkkeet 
(16 %), vilustumis-, yskän- ja muut hengityselinlääkkeet (14 %), ihotauti-
lääkkeet (10 %), verenkiertolääkkeet (9 %) ja allergialääkkeet (4 %). Itse-
hoitolääkkeitä käytetään pääsääntöisesti lyhytaikaisten vaivojen lievittämi-
seen. 
 
Itsehoitolääkevalmisteet ovat vapaasti hinnoiteltavissa, ja niitä voidaan 
markkinoida suoraan väestölle. Itsehoitolääkkeet eivät kuulu Suomessa 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lääkekorvausjärjestelmän piiriin. 
 

1.3.2 Itsehoitolääkityksen nykytila ja itsehoitolääkeohjelman tarve 
 
Nykyiseen itsehoitolääkkeiden valikoimaan on päädytty pitkään jatkuneen 
viranomaisvalvonnan päätöksenteon tuloksena aina Lääkintöhallituksen ja 
Lääkelaitoksen ajoista alkaen. Lääkkeiden turvallisuuden lisäksi huomioon 
on otettu terveydenhuoltojärjestelmän ja kansanterveyden näkökulma. 
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EU-jäsenyyden aikana itsehoitolääkkeeksi luokittelu on tapahtunut EU-
lainsäädännön ja siihen nojautuvan ohjeistuksen perusteella. EU:n sää-
dökset sallivat kansallista tulkinnanvapautta, mikä selittää eri maiden eri-
laiset itsehoitolääkevalikoimat.  
 
Nykyinen kirjoittamaton itsehoitolääkkeitä koskeva politiikka on muodostu-
nut vuosien aikana tehdyistä päätöksistä kulloinkin voimassa olevan lain-
säädännön ja siihen nojautuvan normiston pohjalta. Erillistä itsehoitolääki-
tystä koskevaa kansallista asiakirjaa tai kuvausta nykytilanteesta ei ole ai-
emmin laadittu, vaikka tarve sellaiselle on tullut esille useissa yhteyksissä.  
 
Lääkepolitiikka 2020 -dokumenttia työstettäessä eri toimijat toivat esille 
tarpeen erilliselle itsehoitolääkityksen ohjelmalle, joka niveltyisi terveyden-
huollon kokonaisuuteen ja tähtäisi tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen it-
sehoitolääkitykseen. Sen tavoitteena olisi määritellä tulevaisuuden itsehoi-
tolääkityksen kenttää nykyistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin. Itse-
hoitolääkeohjelmaan kohdistuu kansanterveysnäkökulmien lisäksi myös lii-
ketoiminnallisia ja ammatillisia odotuksia. Itsehoitolääkeohjelman täytyy 
sopeutua toimintaympäristöön kuten terveydenhuollon rakenteiden muu-
toksiin, joten se vaatii säännöllistä tarkastelua ja päivitystä.  
 

1.4 Itsehoitolääkeohjelman raja-alueet 
 
Itsehoitolääkeohjelma ei käsittele itsehoidon kokonaisuutta, mutta ottaa 
huomioon lääkkeiden sopivuuden siihen. Ohjelma ei koske eläimille tarkoi-
tettuja lääkkeitä eikä kasvirohdosvalmisteita. 
 
Itsehoitoon voidaan käyttää lisäksi ravintolisiä, kosmeettisia valmisteita, 
biosideja (esim. loisten häätö) ja lääkinnällisiä laitteita. Näiden valmisteiden 
valvonnan lakiperustat ovat erilaisia kuin lääkkeillä, joten ne eivät kuulu it-
sehoitolääkeohjelman piiriin. 
 
Itsehoito-ohjelma kytkeytyy meneillään olevaan selvitykseen apteekkitoi-
minnasta ja muusta lääkehuollosta sekä kansalliseen lääkeinformaatiostra-
tegiaan. Kehitteillä oleva kansallinen terveysarkisto saattaa parantaa itse-
hoitolääkityksen turvallisuutta, mikäli terveydenhuollon yksiköt kirjaavat tie-
dot myös itsehoitolääkkeistä potilastietoihin. 
 

2.  Itsehoitolääkkeeksi luokittelu  

 

2.1 Lakiperusta 
 
Lääkevalmisteiden arvioinnin kannalta itsehoitolääkkeitä koskevat samat 
teho- ja turvallisuusvaatimukset kuin reseptilääkevalmisteita. Molemmat 
lääkevalmisteryhmät ovat myyntiluvallisia ja siten niitä koskevat samat 
säädösnormit ja samat alempiasteiset määräykset. Kun lääkevalmiste saa 
myyntiluvan, on lääkeviranomaisen määriteltävä, onko a) lääkevalmiste 
lääkemääräystä edellyttävä tai b) lääkevalmiste, josta ei edellytetä lääke-
määräystä ennen kulutukseen luovuttamista.  
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Euroopan unionin normitasolla lääkkeiden toimittamisluokittelusta resepti- 
tai itsehoitovalmisteisiin säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2001/83/EY 70, 71 ja 72 artikloissa (lääkedirektiivi). Artikloissa 
määritellään, milloin lääkevalmisteelta välttämättä edellytetään lääkemää-
räystä. Euroopan unionin komissio on myös antanut ohjeistuksen kyseisten 
artiklojen soveltamisesta (A Guideline on changing the classification for the 
supply of a medicinal product for human use).  
 
Suomen kansallisessa lainsäädännössä lääkkeiden toimittamisluokittelusta 
säädetään lääkeasetuksen (693/1987) 9 §:n 1 momentissa, jonka mukaan 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) on lääkevalmis-
teen myyntiluvan myöntämisen yhteydessä päätettävä siitä, saadaanko 
lääkevalmistetta myydä tai muutoin kulutukseen luovuttaa vain lääkemää-
räyksen perusteella. Lääkeasetuksen (693/1987) 9 §:n 2 momentin mu-
kaan Fimea voi muuttaa 1 momentissa tarkoitettua päätöstä lääkevalmis-
teesta saadun uuden, toimittamisluokitteluun vaikuttavan tiedon perusteel-
la.  
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain (593/2009) 
2 §:n mukaan keskuksen tehtävänä on muun muassa: ”huolehtia lääkkei-
den ennakko- ja jälkivalvonnasta, ohjata ja valvoa lääkkeiden valmistusta, 
maahantuontia, jakelua, markkinointia ja kulutukseen luovuttamista.”  
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antaman määräyksen 
2/2013 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin ylläpitäminen ja ha-
keminen mukaan: ”Lääkevalmisteen toimittamisluokittelun ehtoa määrättä-
essä otetaan huomioon ihmisille tarkoitetuissa lääkevalmisteissa lääkedi-
rektiivin soveltuvat säännökset.”  
 
Edellä mainitun normiston perusteella lääkevalmisteen luokittelusta itsehoi-
to- tai reseptivalmisteeksi päättää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus. Fimea voi päättää luokittelusta joko lääkevalmisteen myyntiluvan en-
nakko- tai jälkivalvontavaiheessa. Mikäli myyntiluvanhaltija haluaa muuttaa 
lääkevalmisteen toimittamisluokittelun reseptivalmisteesta itsehoitovalmis-
teeksi, tulee haltijan esittää Fimealle hakemuksella muutoksen lääketie-
teelliset perusteet. Todistusvelvollisuus toimittamisluokittelun muuttamisel-
le on lääkevalmisteen myyntiluvan haltijalla.  
 
Fimea tekee kansallisesti itsehoitolääkepäätökset, jotka koskevat kansalli-
sen, hajautetun ja tunnustamismenettelyn myyntilupia. Keskitetyn menette-
lyn valmisteille päätökset tekee Euroopan komissio. 
 
Keskeiset normit ovat: 

• Lääkedirektiivi 2001/83/EY 
• Lääkeasetus 693/1987 
• Fimean määräys nro 2/2013 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekis-

teröinnin hakeminen ja ylläpitäminen 
• Notice to Applicants, osa 2C – A guideline on changing the classifi-

cation for the supply of a medicinal product for human.  
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2.2 Lääkevalmisteen itsehoitohakemuksen viranomaiskäsittely 
 

2.2.1 Kansallinen päätösprosessi 
 
Fimea arvioi kansallisen myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden sovel-
tuvuuden itsehoitoon. Päätösprosessi on keskitetty Lääkevalmisteiden ar-
viointi -prosessiin. Lähes aina itsehoitoasia tulee vireille myyntiluvan haki-
jan/haltijan toimesta hakemuksen muodossa. 
 
Kliininen arvioija arvioi itsehoitohakemuksen. Jos itsehoitohakemus koskee 
sellaista lääkevalmistetta, johon nähden vastaava samaa vaikuttavaa ai-
netta sisältävä valmiste (saman vahvuinen ja saman pakkauskoon omaava 
– tai pienempi) on jo itsehoidossa, arvioidaan itsehoitoa varten tarvittava 
tuoteinformaatio, jonka tulee olla sopusoinnussa jo hyväksytyn tuoteinfor-
maation kanssa. 
 
Jos itsehoitohakemus koskee jo tehtyihin itsehoitopäätöksiin nähden uutta 
käyttöaihetta, uutta vaikuttavaa ainetta, suurempaa vahvuutta, uutta anto-
tapaa, uutta kohderyhmää tai suurempaa pakkauskokoa, käydään itsehoi-
tohakemuksen dokumentaation perusteella läpi pääosin EU:n myyntilupa-
ohjeistossa esitetyt kriteerit itsehoidolle ja arvioidaan täyttyvätkö itsehoidon 
edellytykset. Arviota tehdessään kliininen arvioija hyödyntää oman terapia-
alueen asiantuntemuksen ohella vastaavia kokemuksia toisilta terapia-
alueilta. Itsehoitohakemus arvioidaan myös lääkejakeluketjun, erityisesti 
apteekin ja potentiaalisen potilasjoukon kannalta, konsultoimalla tarvittaes-
sa farmasian asiantuntijoita. 
 
Itsehoitohakemuksen arvioinnissa huomioidaan hakijan esille tuomat 
muutkin tiedot, esimerkiksi itsehoitopäätökset muissa EU-jäsenvaltioissa. 
Esitettyä itsehoitoa peilataan kuitenkin aina vallitsevaan suomalaiseen ter-
veydenhuoltojärjestelmään ja sen mahdollisuuksiin taata itsehoitolääkkeen 
käyttäjälle edellytykset lääkkeen oikealle ja turvalliselle käytölle.  Arvion 
laatimisen jälkeen hakemusasia käsitellään Lääkevalmisteiden arviointi -
prosessin johtoryhmässä. Tämän jälkeen arvioija luo lopullisen kantansa ja 
esittää itsehoitohakemuksen joko hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Tarvit-
taessa asiaan voidaan pyytää ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.  
 
Myönteinen itsehoitopäätös edellyttää riittävää informaatiota potilaalle, 
varsinkin, jos päätös koskee uutta vaikuttavaa ainetta tai uutta käyttötarkoi-
tusta. Pakkausseloste ja myyntipäällysmerkinnät ovat keskeisessä ase-
massa.   
 
 

2.2.2 EU:n keskitetyn menettelyn päätösprosessi 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 726/2004 määrittelee ne lää-
kevalmisteet, jotka on pakko hyväksyttää keskitetyssä myyntilupamenette-
lyssä. Sen lisäksi keskitettyyn menettelyyn voidaan hyväksyä muita tuottei-
ta, jotka täyttävät asetuksessa mainitut ehdot. Asetuksen mukaan keskite-
tyssä menettelyssä voidaan hyväksyttää innovatiivisten lääkkeiden lisäksi 
lääkkeitä, joihin ei liity innovaatiota, mutta joista voi olla hyötyä yhteiskun-
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nalle tai potilaille, mikäli niille myönnetään heti yhteisön laajuinen lupa. Täl-
laisia ovat esimerkiksi lääkkeet, jotka voidaan luovuttaa käyttöön ilman 
lääkemääräystä, kuten influenssapandemian aikana käytettävät lääkkeet. 
  
Keskitetyssä menettelyssä on käsitelty useita itsehoitoon tarkoitettujen lää-
kevalmisteiden myyntilupahakemuksia. Itsehoitolääkkeiden käsittely on 
usein päätynyt äänestykseen, mistä voi päätellä, että Euroopan lääkeviras-
ton linja itsehoitolääkityksestä on vasta muotoutumassa. Keskitetyn menet-
telyn johtoajatus on, että hyväksyttävä tuote saa täysin samanlaiset ehdot 
kaikissa jäsenmaissa, eli se voi liikkua vapaasti jäsenmaiden välillä. Loogi-
sesti ajatellen keskitetyn menettelyn päätös linjaa jäsenmaiden itsehoito-
käytäntöä paitsi kyseisen valmisteen, myös muiden samanlaisten ja jopa 
samaan valmisteluokkaan kuuluvien tuotteiden osalta. Tämän vuoksi ei ole 
yhdentekevää, millaiseksi EMAn itsehoitolääkkeiden hyväksymiskäytäntö 
muotoutuu. 
 

3. Suomen nykyiset itsehoitolääkelinjaukset ja nykyisen itsehoitolääkevalikoiman 
taustaa 

 
Suomen itsehoitolääkevalikoima on kehittynyt vuosien kuluessa ja heijas-
taa kulloistakin käsitystä lääkehoidosta. Seuraavassa luonnehditaan mer-
kittävimpiä ja suurimpia itsehoitolääkeryhmiä ja niihin liittyviä viranomaislin-
jauksia. 
  
Täydellinen luettelo hyväksytyistä itsehoitovalmisteista löytyy Fimean verk-
kosivuilta. Tiedot kansainvälisiin vertailuihin on saatu Euroopan itsehoito-
lääketeollisuuden AESGP:n verkkosivuilta (www.aesgp.eu) löytyvistä tilas-
totiedoista. Vaikka tiedot eivät ole virallisia, voidaan niitä pitää suuntaa an-
tavina. Kotimaiset kulutus- ja myyntitiedot on saatu Suomen Lääketilasto -
sarjasta. 
 

3.1 Merkittäviä itsehoitolääkkeiden ryhmiä ja esimerkkejä nykylinjauksista 
 

3.1.1 Nikotiinivalmisteet 
Nikotiinivalmisteet on tarkoitettu vieroitushoitoon tupakoinnin lopettamisen 
yhteydessä. Valmisteita on saatavilla ilman reseptiä, jotta niitä voitaisiin 
käyttää laajasti tupakan käytön lopettamiseen. Nikotiinivalmisteita saavat 
myydä apteekkien lisäksi kaikki tupakkatuotteiden myyntiluvan saaneet 
liikkeet. Itsehoidossa ovat saatavilla kaikki myyntiluvalliset nikotiinivalmis-
teiden lääkemuodot. 
 
Nikotiinivalmisteet olivat myydyin itsehoitolääkkeiden valmisteryhmä tuk-
kumyyntihinnoin tarkasteltuna. Vuonna 2012 kaksi kolmasosaa näiden 
tuotteiden myynnistä syntyi päivittäistavarakaupassa ja yksi kolmasosa ap-
teekkimyynnistä. Apteekkimyynti on laskenut vuoden 2005 myyntimäärästä 
seitsemän vuoden aikana alle puoleen. Päivittäistavaraliikkeiden niko-
tiinivalmisteiden myynti on vuosina 2006–2012 yli nelinkertaistunut. Kaiken 
kaikkiaan nikotiinivalmisteiden myynti on lisääntynyt 86 % vuodesta 2005. 



 

 9 (35) 
 
 

 

 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden nikotiinivalmistevalikoimat ovat saman-
laiset. 
 
Jakelujärjestelmän muutos on lisännyt lääkkeen käyttöä. Tämän kehityk-
sen vaikutusta kansanterveyteen ei vielä pystytä luotettavasti arvioimaan. 
 

3.1.2 Kipulääkkeet 
Itsehoidossa olevat kipulääkkeet on tarkoitettu lyhytaikaisen kivun ja kuu-
meen hoitoon. Suomessa on saatavilla ilman reseptiä ibuprofeenia, keto-
profeenia, parasetamolia ja asetyylisalisyylihappoa suun kautta otettavina 
valmisteina. Kahta jälkimmäistä on saatavilla myös yhdistelmävalmisteina 
(kofeiinin ja/tai askorbiinihapon kanssa).  
 
Tulehduskipulääkkeistä diklofenaakkia, ketoprofeenia ja piroksikaamia on 
Suomessa saatavilla iholle annosteltavina itsehoitovalmisteina. 
 
Ruotsissa on itsehoidossa saatavana myös suun kautta otettavia diklo-
fenaakki- ja naprokseenivalmisteita, mutta ketoprofeenivalmisteita ei itse-
hoidossa ole. Tanskassa diklofenaakkia, ketoprofeenia ja naprokseenia si-
sältävät valmisteet ovat reseptivalmisteita. Suomessa on itsehoidossa pa-
rasetamolivalmisteita yhden gramman parasetamolia sisältäviin tabletteihin 
saakka. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa suurin tablettivahvuus on 500 
mg. 
 
Tulehduskipulääkkeiden itsehoitolääkevalikoimaan päätyvien lääkkeiden 
arvioinnissa painotetaan valmisteen soveltuvuutta lyhytaikaiseen käyttöön 
ja nopeaan kivun lievitykseen huomioiden samalla valmisteiden turvalli-
suusprofiili. Tästä johtuen kaikki tulehduskipulääkkeet, kuten diklofenaakki 
ja naprokseeni, eivät ole itsehoidossa. Vanhojen itsehoitolääkkeiden, kuten 
asetyylisalisyylihapon ja parasetamolin, nykyinen käyttö ei vastaa täysin 
nykyisiä itsehoitolääkkeiden arvioinnissa käytettäviä edellytyksiä. Viran-
omaisen mahdollisuudet puuttua jo hyväksyttyjen lääkkeiden käytön ehtoi-
hin ovat rajalliset. 
 

3.1.3 Ruuansulatuskanavan lääkkeet 
 
Ruuansulatuskanavan oireiden itsehoitoon tarkoitetuista lääkeryhmistä eni-
ten käytettyjä ovat laksatiivit eli ummetuslääkkeet ja liikahappoisuus- eli 
närästyslääkkeet. 
 
Prikalopridisukkinaattia lukuun ottamatta kaikki laksatiivisia aineita sisältä-
vät ummetuslääkevalmisteet ovat saatavilla ilman reseptiä. Lisäksi joistakin 
valmisteista on saatavilla suuremman pakkauskoon reseptivalmiste, joka 
on peruskorvattava. Itsehoidon ummetuslääkemyynti kasvaa hitaasti parilla 
prosentilla vuodesta toiseen, mikä johtunee väestön ikääntymisestä. Um-
metuslääkevalikoima itsehoidossa on hyvin samanlainen eri Pohjoismais-
sa. 
 
Liikahappoisuuden hoitoon on saatavilla ilman lääkemääräystä pro-
tonipumpun estäjät: lansopratsoli, omepratsoli, esomepratsoli ja pantoprat-
soli, H2-salpaajat famotidiini ja ranitidiini, antasidit eli tavanomaiset alumii-
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ni/kalsium/magnesiumyhdisteet sekä algiinihappo, sukralfaatti ja magnesi-
umhydroksidi.  
 
Närästyksen itsehoitolääkevalikoima on kasvanut antasideista ja sukralfaa-
tista alkaen edelleen H2-salpaajiin ja protonipumpun estäjiin. Protonipum-
pun estäjät tulivat itsehoitoon EU:n keskitetyn menettelyn kautta vuonna 
2010. Fimean aikaisempi kielteinen kanta protonipumpun estäjien itsehoi-
toluokitukseen perustui huoleen vaikeiden sairauksien diagnoosin viiväs-
tymisestä. 
 
Suomen itsehoitolääkevalikoima on hyvin kattava muihin Pohjoismaihin 
verrattuna. 
 

3.1.4 Yskänlääkkeet 
Yskänlääkkeistä on saatavilla limaa ohentavista yhdisteistä bromiheksiini 
ja sen yhdistelmävalmisteet, karbosisteiini, asetyylikysteiini, guaifenesiini ja 
kokillaanauute sekä yskänhillitsijöistä dekstrometorfaani, klobutinoli, pen-
toksiveriini ja kodeiini. Suomessa yskänlääkevalmisteiden valikoima itse-
hoidossa lienee Pohjoismaiden kattavin, kulutuskin on itsehoidossa suurin 
AESGP:n tilastojen mukaan. 
 
Yskänlääkkeiden käyttö itsehoidossa edustaa vanhaa lääkehoidon perin-
nettä. Nykyään ollaan yleisesti sitä mieltä, että itsehoidossa käytettävät ys-
känlääkkeet ovat tehottomia. Lääkevalvontaviranomaisten on vaikea muut-
taa itsehoitoon päässeiden lääkkeiden luokitusta ilman konkreettista näyt-
töä niiden haitoista. Toisaalta itsehoitolääkkeiden haitoista saadaan niu-
kasti luotettavaa tietoa, eikä kuluttajilla ole mahdollisuutta seurata yskän-
lääkkeiden tehosta käytävää keskustelua. 
 

3.1.5 Allergialääkkeet 
Antihistamiinitableteista on saatavilla  setiritsiini, levosetiritsiini, loratadiini, 
desloratadiini, ebastiini, feksofenadiini ja akrivastiini. Vuonna 2008 antihis-
tamiinitabletteja sisältävän suurimman itsehoitopakkauksen koko kasvoi 10 
vuorokauden hoidosta 30 vuorokauden hoidoksi. Samalla niiden myynti it-
sehoitoon kasvoi useita kymmeniä prosentteja.  
 
Allergian itsehoitoon on saatavilla nenäsumutteena atselastiinia ja levoka-
bastiinia sisältävät antihistamiinit sekä kromoglikaatti. Silmätippoina aller-
gisten oireiden itsehoitoon on saatavana lodoksamidi ja natriumkromogli-
kaatti. Lisäksi allergisten nenäoireiden hoitoon löytyy itsehoitolääkevali-
koimasta beklometasonia, flutikasonia, mometasonia ja triamsinolonia si-
sältävät glukokortikoidinenäsumutteet.  
 
Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen allergialääkevalikoima itsehoi-
dossa on kattava, vaikka budesonidia sisältävää nenäsumutetta ei olekaan 
tuotu itsehoitoon. Allergialääkkeiden tilapäistä pidempi itsehoitokäyttö on 
katsottu mahdolliseksi sen vuoksi, että taudin kulku on potilaan arvioitavis-
sa eikä se vaadi jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa. 
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3.1.6 Systeemiset sienilääkkeet paikallishoidon lisänä 
Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa on saatavana yhden 150mg kapselin 
flukonatsolipakkaus lääkärin aiemmin toteaman ja uusiutuneen emättimen 
hiivainfektion kerta-annoshoitoon. Tämä suun kautta otettava valmiste täy-
dentää emättimen hiivainfektion itsehoitovaihtoehtoja monipuolisemmaksi 
paikallishoitovalmisteiden lisänä.  
 
Suun kautta otettavia antimikrobilääkkeitä ei ole yleensä hyväksytty itse-
hoitoon. Taustalla on huoli turhasta käytöstä ja lääkeresistenssin kehitty-
misestä. Hiivainfektioiden hoidossa on kuitenkin katsottu, että resistenssi-
vaara on pieni ja että lääkkeen saatavuuden parantaminen oli tarkoituk-
senmukaista potilaan ja terveydenhuollon kannalta. 
 
 

3.2 Lääkevalmisteita ja käyttöaiheita, joita ei ole hyväksytty itsehoitoon Suomessa 
 

3.2.1 Simvastatiini 
Simvastatiinia on haettu itsehoitoon pienellä annoksella erittäin laajoihin 
käyttöaiheisiin, jotka olisivat kattaneet suuren osan väestöstä. Simvastatii-
nin sopivuutta itsehoitoon kartoitettiin laajalla lausuntokierroksella, jossa 
olivat mukana monipuolisesti lääkkeen käyttäjät, määrääjät ja jakelijat.  
 
Lausunnonantajien enemmistö oli sitä mieltä, että ehdotettu pieni annos 
johtaisi entistä tehottomampaan hoitoon niillä potilailla, jotka lääkettä todel-
la tarvitsevat ja toisaalta turhaan käyttöön potilailla, joiden riskit ovat pie-
net. Lisäksi esitettiin huoli siitä, että hoidon seuranta ja ei-lääkkeelliset hoi-
dot voisivat kärsiä säännöllisen seurannan vaikeutuessa. 
 
Kroonisten seurantaa ja monipuolista hoitoa vaativien sairauksien kohdalla 
joudutaan punnitsemaan itsehoitolääkkeitä myös itsehoidon ja lääketieteel-
lisen seurannan ja lääkkeettömän hoidon ohjauksen näkökulmista. 
 

3.2.2 Glukosamiini 
Glukosamiini on hyvin siedetty valmiste, jota on esitetty nivelrikon hoitoon. 
Periaatteessa se tarjoaisi vaihtoehdon tulehduskipulääkkeille.  
 
Ongelmana on se, että tutkimusten mukaan glukosamiinin vaikutus alkaa 
hitaasti viikkojen kuluessa. Viime vuosina tehdyt tutkimukset ja tutkimus-
katsaukset ovat saattaneet glukosamiinin tehon kyseenalaiseksi.  Tämä 
muuttunut käsitys on johtanut muun muassa siihen, että glukosamiinia ei 
enää suositella nivelrikon hoitoon suomalaisessa Käypä hoito -
suosituksessa. Kuluttajan on vaikea saada tietoa tällaisesta lääkkeen te-
hon jatkuvasta uudelleenarvioinnista. Potilaan ei myöskään ole mahdollista 
yksin määrittää nivelkipujen syytä ja tarvittavaa hoitoa. Nivelrikko edellyttää 
monipuolista lääkkeetöntä hoitoa, joka on myös taudin ensisijainen hoito-
muoto. Glukosamiinin siirtoa itsehoitoon on lisäksi selvitetty laajalla lausun-
tokierroksella.  
 
Näiden seikkojen perusteella glukosamiini on edelleen reseptilääke. 
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3.2.3 Sumatriptaani 
Sumatriptaania tai muita migreenin hoitoon tarkoitettuja triptaaneita ei ole 
vapautettu Suomessa itsehoitoon, vaikka sumatriptaani onkin muun muas-
sa Ruotsissa saatavilla itsehoitovalmisteena. Suomessa triptaanien ei ole 
katsottu täyttävän itsehoitolääkkeen kriteereitä. Euroopan lääkevirasto 
päätyi vuonna 2011 samaan johtopäätökseen.  
 
Triptaanihoitoa vaativan migreenin tunnistaminen ja erottaminen muuta 
hoitoa vaativasta päänsärystä eivät välttämättä onnistu itsehoidossa. Trip-
taaneiden ei ole katsottu olevan yhtä turvallisia kuin itsehoidossa olevien 
kipulääkkeiden, joilla voidaan myös hoitaa päänsärkyjä. Triptaaneilla voi li-
säksi olla muun muassa merkittäviä verenkiertohaittavaikutuksia ja yhteis-
vaikutuksia yleisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa. 
 
 

3.2.4 Psoriasis 
Psoriasiksen itsehoitoon on haettu paikallishoitovalmistetta lyhytkestoisen 
itsehoitokuurin mahdollistamiseksi. Pitkäaikaisena ihosairautena psoriasik-
sen kokonaishoito kuuluu lääkärille, varsinkin kun psoriasikseen voi liittyä 
muun koko elimistöä koskevan yleissairauden (esim. aikuisiän diabetes) 
pahenemisvaihe. 
 

3.2.5 Verenpainetauti 
Verenpainetauti on krooninen, usein loppuelämän kestävä sairaus. Veren-
painetaudin diagnoosi ja erotusdiagnoosi kuuluvat lääkärille. Verenpaine-
tautia hoidetaan alkuun lääkkeettömin hoitokeinoin. Jos lääkehoito katso-
taan tarpeelliseksi, tulee lääke valita kullekin potilaalle yksilöllisesti koko-
naistilanteen mukaisesti. Hoito toteutetaan usein kahdella tai useammalla 
vaikuttavalla aineella. Lääkehoitoa voidaan tarvittaessa vahvistaa, heiken-
tää tai purkaa kokonaan. Verenpainetautiin voi liittyä muita yleisiä kansan-
sairauksia kuten aikuisiän diabetes, sepelvaltimotauti ja sydämen toiminta-
häiriöt. Näin ollen verenpainetaudin lääkitys ei kuulu itsehoidon piiriin. 
 

3.2.6 Diabetes 
Tyypin 2 diabetes on pitkäaikainen, luonteeltaan etenevä ja useimmiten 
loppuelämän kestävä sairaus, jonka varhaista diagnostiikkaa on korostettu 
viime vuosina.   
 
Diabeteksen ennaltaehkäisy elintapamuutoksin – liikunnan lisäämisellä ja 
kohtuullisella painonpudotuksella – on osoitettu riskiryhmillä vakuuttavan 
tehokkaaksi. Lääkehoidolla ei ole virallista asemaa sairauden ennaltaeh-
käisyssä, eikä sitä pidä suosia elintapahoidon sijaan.  
  
Todetun 2-tyypindiabeteksen kokonaisvaltainen hoito ja elintapojen kartoi-
tus sekä ennaltaehkäisevä elintapa- ja lääkehoito (mm. dyslipidemia, hy-
pertensio) kuuluvat selkeästi lääkärin valvontaan. Diabeteksen hoito ei on-
nistu ilman, että potilas ottaa vastuuta hoidon seurannasta. Itsehoidon oh-
jauksessa ja opetuksessa diabeteshoitajan rooli on keskeinen. Moniamma-
tillisessa diabeteksen hoitoyksikössä on edustettuna myös muita ammatti-
ryhmiä (mm. jalkojenhoitaja, fysioterapeutti, ravitsemussuunnittelija). Dia-
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beteksen hoidossa potilas ohjataan ottamaan vastuuta tautinsa hallinnasta 
ja seurannasta (verensokerin ja verenpaineen omamittaukset sekä sään-
nöllinen painon seuranta), jolla on keskeinen merkitys  
 
2-tyypin diabeteksen lääkkeelliseen itsehoitoon on tarjolla vain guarkumi, 
jonka käyttöaiheena on kohtuuttoman korkean paasto- ja aterianjälkeisen 
hyperglykemian esto ja hyperkolesterolemian tukihoito. Guarkumin merki-
tys taudin hoidossa on marginaalinen. Tyypin 2 diabeteksen Käypä Hoidon 
mukaisen peruslääkkeen metformiinin aloitus vaatii aina lääkärin arvion ja 
ohjeistuksen.  Lääkityksen täydentäminen vaatii myös aina lääkärin tilan-
nearvion. Insuliinihoidossa olevat tyypin 2 diabeetikot ohjeistetaan useim-
miten itse säätämään ainakin perusinsuliininsa annostusta ja osa myös 
ateriainsuliiniannostelun omasäätöön, mutta tällöin on kyse lääkärin mää-
räämän hoidon toteuttamisesta.   
 
Tyypin 2 diabetes on esimerkki kroonisesta sairaudesta, jossa itsehoidon 
merkitys on aivan keskeinen, mutta lääkkeellinen hoito rajautuu pääosin 
lääkärin valvontaan.  
 

3.2.7 Riippuvuutta aiheuttavat lääkevalmisteet  
EU:n itsehoitolääkkeitä koskevien kriteerien mukaan itsehoitolääke ei saa 
aiheuttaa riippuvuutta eikä sen käyttö johtaa väärinkäyttöön. Tämän vuoksi 
itsehoidossa ei ole muun muassa bentsodiatsepiinejä sisältäviä unilääkkei-
tä, kodeiinia sisältäviä kipulääkkeitä tai pseudoefedriiniä sisältäviä allergia- 
tai hengitystielääkkeitä. Unettomuuden ensisijainen hoito on lääkkeetöntä.  
 
Yleisesti ottaen unettomuuden hoito vaatii hyvän hoitosuhteen ja seuran-
nan, mikä ei ole mahdollista itsehoidossa. Voimakkaita kipulääkkeitä edel-
lyttävä kivun hoito tulee olla lääkärin valvonnassa. 
 

3.2.8 Systeemiset bakteerilääkkeet 
Suun kautta otettavia bakteerilääkkeitä eli antibiootteja käytetään sairauk-
siin, joiden diagnoosi perustuu potilaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja 
diagnostiikkaan. Antibiootin tarpeen arviointi ei ole itsestään selvää edes 
lääkärille silloinkaan, kun epäillystä sairaudesta on olemassa Käypä hoito -
suositus. Virusinfektion erottaminen bakteeri-infektiosta voi olla hankalaa, 
eikä virusinfektioihin tule käyttää bakteerilääkkeitä. Itsehoidossa systee-
misten bakteerilääkkeiden käyttö johtaisi usein tarpeettomaan tai väärään 
käyttöön. Tämä johtaisi kasvavaan lääkeresistenssiin. 
 
Britanniassa atsitromysiinin kerta-annos on saatavilla klamydiainfektion it-
sehoitoon, jos itse toteutettu pikatesti on positiivinen. Suomalaisesta näkö-
kulmasta katsottuna tämä ei vaikuta toteuttamiskelpoiselta, sillä sukupuo-
lielinten klamydiainfektion ja muiden taudinaiheuttajien erotusdiagnostiikka 
ja lääkevalinta on toteutettava lääkärin vastaanotolla. Klamydiainfektion 
diagnosointi ja hoito tulee myös kirjata potilasasiakirjoihin, mikä ei toteudu 
itsehoidossa. 
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3.3 Suomen itsehoitolääkevalikoima kansainvälisessä vertailussa 
 
Itsehoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden käyttöä arvioitaessa Ruotsi, 
Norja ja Tanska ovat vertailukelpoisia Suomen kanssa yhteiskunnan, elin-
tason, terveyden-huollon ja lääkevalvonnan samankaltaisuuden vuoksi.  
 
Ennen Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyyksiä Pohjoismaat tekivät kiinteätä 
yhteistyötä lääkevalvonnassa, mikä vaikutti yhtenäisen lääkevalvonnan 
yleisperiaatteiden, myyntiluvallisten lääkevalmisteiden valikoiman ja myös 
itsehoitolääkevalikoiman muodostumiseen. Nykyisin virallista Pohjoismais-
ta yhteistyötä tehdään pitkälti EU-yhteistyössä. 
 
Euroopan itsehoitolääketeollisuuden yhdistyksen AESGP:n tilaston mu-
kaan Suomessa on itsehoidossa eri vaikuttavia aineita sisältäviä lääkeval-
misteita enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Eri maiden vertailuluvut 
ovat: Suomi 78, Tanska 72, Ruotsi 70 ja Norja 60. 
 
AESGP:n tilastojen mukaan Suomen itsehoitolääkemarkkinat ovat myynnin 
arvon suhteen mitattuna selvästi suuremmat kuin Norjan ja Tanskan mark-
kinat ja Ruotsinkin markkinoiden arvosta 75 %. Väestöpohjaan suhteutet-
tuna itsehoitolääkevalmisteiden myynti olisi näin Suomessa Pohjoismaiden 
suurinta. 
 
Britanniassa, Saksassa, Portugalissa ja Belgiassa itsehoidossa olevien 
vaikuttavien aineiden lukumäärät ovat Euroopan korkeimmat. Kroatiassa, 
Kreikassa, Bulgariassa ja Sloveniassa aineiden lukumärät ovat puolestaan 
pienimmät. Itsehoidossa olevien eri vaikuttavien aineiden lukumäärä sellai-
senaan ei välttämättä merkitse hoidon kannalta monipuolisempaa valikoi-
maa, sillä muutaman eri aineen ja lääkemuodon valikoima yleensä riittää 
kattamaan yhden käyttöaiheen yksilölliset tarpeet. 
 
 

4. Itsehoitolääkkeiden jakeluverkosto, lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi 

4.1 Apteekit itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelijoina  
 

4.1.1 Apteekkitoiminta Suomessa  
Lääkkeiden vähittäismyynti sekä lääkkeisiin liittyvä neuvonta ja palvelutoi-
minta on lääkelainsäädännössä määrätty apteekkien tehtäväksi. Apteekeil-
la on Suomessa yksinoikeus lääkkeiden myyntiin väestölle nikotiinivalmis-
teita lukuun ottamatta. 
 
Apteekkitoiminta on luvanvaraista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus (Fimea) myöntää hakemuksesta apteekkiluvan. Apteekkilupaan 
voidaan liittää lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen au-
kioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen ylläpitämistä koske-
via ehtoja. Apteekkilupa on henkilökohtainen eikä sen tuomaa oikeutta ap-
teekkitoiminnan harjoittamiseen saa vuokrata eikä luovuttaa toiselle. 
Suomessa apteekin voi omistaa vain laillistettu proviisori. Apteekkilupa 
myönnetään useasta hakijasta sille, jolla voidaan kokonaisuudessaan kat-
soa olevan parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen.  
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Lääkkeiden vähittäisjakeluverkosto rakentuu apteekeista, sivuapteekeista 
sekä niiden toimintaa erityisesti haja-asutusalueilla täydentävistä palvelu-
pisteistä. Apteekit voivat myydä ja toimittaa lääkkeitä myös apteekin verk-
kopalvelun kautta. Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 614 yksityistä 
apteekkia ja 183 sivuapteekkia. Lisäksi Helsingin yliopistolla on yksi ap-
teekki sekä 16 sivuapteekkia ja Itä-Suomen yliopistolla yksi apteekki. Toi-
minnassa olevia palvelupisteitä oli vuoden 2013 loppuun mennessä 53 ja 
lääkekaappeja vielä 45. Fimeaan on tehty lisäksi vuoden 2013 loppuun 
mennessä yhteensä noin sata ilmoitusta apteekin verkkopalvelutoiminnas-
ta, mutta Fimean tietojen mukaan toimintaa ei ole aloitettu kaikissa ilmoi-
tuksen tehneissä apteekeissa. 
 
Apteekkien määrä on 2000–luvulla lisääntynyt hieman (noin 3 %), kun taas 
sivuapteekkien lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan. Suomessa on yksi 
apteekkitoimipiste noin 6 500 asukasta kohti. Apteekkitoimipisteverkosto 
on Suomessa tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Fimea voi päättää uuden toimipisteen perustamisesta, jos lääkehuollon 
toimivuus tai apteekkipalveluiden saatavuus sitä edellyttää.  
 

4.1.2 Apteekin henkilökunta  
Apteekkarin tulee huolehtia siitä, että apteekissa ja sivuapteekissa työs-
kentelee tarpeellinen määrä farmaseuttisen tutkinnon suorittanutta henki-
lökuntaa eli farmaseutteja tai proviisoreita.  Tämä vaatimus tulee lääkelain-
säädännöstä, ja se on suurelta osin vaikuttanut siihen, että suomalaisten 
apteekkien henkilökunnan koulutustaso on korkea myös eurooppalaisessa 
vertailussa. Farmaseutit ja proviisorit ovat terveydenhuollon ammattihenki-
löitä koskevan lainsäädännön piiriin kuuluvia laillistettuja terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä. 
 
Apteekkarin velvollisuus on varmistaa, että henkilökunta osallistuu riittä-
västi täydennyskoulutukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä, far-
maseutilla ja proviisorilla, on lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
koskevan lainsäädännön kautta velvollisuus ylläpitää ja kehittää omaa 
ammattitaitoaan. Täydennyskoulutusta apteekin henkilökunnalle tarjoavat 
muun muassa Farmasian oppimiskeskus ja yliopistojen alla toimivat täy-
dennyskoulutusyksiköt. Lääkeneuvontaa tukeva täydennyskoulutus on eri-
tyisen tärkeää lääkkeiden, myös itsehoitolääkkeiden, turvallisen käytön 
varmistamiseksi. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumista valvotaan 
Fimean apteekkitarkastuksissa.  
 
Lääkelainsäädäntö edellyttää, että apteekin farmaseuttisen henkilökunnan 
on neuvoin ja ohjein pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on 
selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Tietoa on annettava 
myös lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalintaan vaikuttavista 
seikoista. Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan tulee omalta osaltaan 
huolehtia tiedossaan olevien todettujen tai epäiltyjen lääkkeiden käyttöön 
liittyneiden haittavaikutusten ilmoittamisesta Fimealle.  
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4.1.3 Apteekki itsehoitolääkkeiden käytön ohjaajana 
Apteekkien farmaseuttien ja proviisorien rooli itsehoitolääkkeiden valinnas-
sa sekä lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön ohjauksessa on keskeinen.  
Tässä ohjauksessa ja neuvonnassa tulee ottaa huomioon myös se, että it-
sehoitolääke ei aina ole ratkaisu asiakkaan oireisiin ja joissakin tilanteissa 
lääkkeetön hoito voi olla asiakkaalle parempi vaihtoehto. Erityisen tärkeää 
on tunnistaa ne tilanteet, joissa asiakkaan oireet edellyttävät ohjausta lää-
kärin hoitoon.  
 
Apteekeissa on tyypillisesti palveluvalintaosastoja, joissa asiakkaat voivat 
farmaseuttien tai proviisorien avustuksella tai itse valita itsehoitolääkkeen 
tai lääkkeeksi luokittelemattoman niin sanotun vapaankaupan valmisteen.  
Myös näillä vapaankaupan valmisteilla voi olla haittavaikutuksia tai niillä voi 
olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa käytettynä, mikä farmasian am-
mattilaisten on tärkeää ottaa huomioon asiakkaiden ohjauksessa ja neu-
vonnassa.  
 
Itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien verkkopalvelujen välityksellä ja ap-
teekkien palvelupisteistä tuo omat haasteensa lääkeneuvontaan. Itsehoito-
lääkkeiden käyttäjille on tarjottava tietoa näissäkin tapauksissa muun mu-
assa lääkkeen annostelusta, haittavaikutuksista ja yhteisvaikutuksista mui-
den lääkkeiden kanssa. 
 
Apteekissa on oltava lääkeneuvonnan tueksi tarvittavat tietolähteet ja far-
maseuttisella henkilöstöllä valmiudet niiden käyttöön. Tietolähteitä ovat 
terveydenhuollossa yleisesti käytetyt portaalit, erilaiset lääketietokannat, in-
teraktiotietokannat ja eri viranomaisten tarjoamat lähteet. Fimean määräys 
lääkkeiden toimittamisesta velvoittaa apteekit laatimaan toimintaohjeen 
lääkeneuvonnasta mukaan lukien itsehoitolääkkeiden neuvonta. 
 
Fimea valvoo apteekkien toimintaa ja selvittää muun muassa tarkastusten 
avulla, miten apteekeissa noudatetaan toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä. 
Yhtenä tarkastusten painopistealueena on ollut itsehoitolääkkeiden toimit-
taminen, siihen kuuluva lääkeneuvonta sekä itsehoitolääkevalikoima ja sen 
kattavuus myös hinnaltaan edullisten valmisteiden osalta.    
 

4.2 Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja itsehoitolääkkeiden markkinointi 
Lääkeinformaatio on neutraalia, luotettavaa, puolueetonta tietoa lääkkeis-
tä, jonka tarkoituksena ei ole myynnin edistäminen, vaan oikean ja turvalli-
sen käytön varmistaminen. Lääkeinformaatio on perustuslain sanavapau-
den piiriin kuuluvaa tietoa lääkkeistä tai lääkeasetuksen 25 § 2 momentis-
sa mainittua tietoa. Lääkeinformaation välityksellä ei ole tarkoitus suosia 
yhtä tuotetta. 
 
Lääkkeen markkinointi on lääkkeen myyntiä edistävää tietoa ja toimintaa. 
Lääkelaki ja lääkeasetus määrittelevät markkinoinnille tietyt kohderyhmä-, 
tietosisältö- ja vieraanvaraisuusvaatimukset. Lääkemarkkinointi sisältää 
väittämiä ja ostoon kehottamista, jopa tiettyjä vertailuja. Markkinoinnissa 
suositaan yhtä tuotetta. 
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4.2.1 Lääkeinformaatio 
Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkkeistä ja lääkehoidois-
ta, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla eri tie-
tolähteistä joko kasvotusten, kirjallisesti tai sähköisten palveluiden (esim. 
puhelin, internet, televisio ja radio) kautta. Lääkeinformaatiota tuottavat 
esimerkiksi viranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset, lääketeollisuus 
ja potilasjärjestöt. Lääkeinformaatioon sisältyy lääkevalmisteeseen ja lääk-
keen käyttöön liittyvä informaatio sekä lääkeneuvonta. (Sosiaali- ja terve-
ysministeriö 2011, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
2012.) 
 
Suullisista lääkeinformaation lähteistä apteekkien farmaseuttinen henkilös-
tö on itsehoitolääkkeistä neuvottaessa merkittävin, sillä apteekki on usein 
lievissä oireissa itsehoitoasiakkaan ainut kontakti terveydenhuoltoon. 
Suomalaisten väestötutkimusten mukaan terveydenhuollon ammattilaiset, 
erityisesti lääkärit ja farmasian ammattilaiset, ovat lääkkeiden käyttäjien 
tärkeimmät lääketiedon lähteet (Närhi 2007, Närhi ja Helakorpi 2007, Ho-
lappa ym. 2012). 
 
Lääkkeiden käyttäjien tärkein kirjallinen lääkeinformaation lähde on pak-
kausseloste. Väestötutkimusten mukaan pakkausseloste on tyypillisesti 
kolmen tärkeimmän lääkeinformaatiolähteen joukossa (Närhi 2007, Närhi 
ja Helakorpi 2007, Holappa ym. 2012). 
 
Internetin käyttö lääketiedon lähteenä tulee kasvamaan entisestään. 
Vuonna 2005 toteutetun väestötutkimuksen mukaan 20 % vastaajista oli 
etsinyt lääkkeisiin liittyvää tietoa Internetistä viimeksi kuluneen kuuden 
kuukauden aikana (Närhi 2007). 15–34-vuotiaiden ikäryhmässä prosentti 
oli suurempi (30 %). Jatkossa erilaisten mobiilisovellusten ja muiden säh-
köisten palveluiden käyttö tulee myös kasvamaan. 
 
Internetistä tietoa haetaan tyypillisesti hakukoneella oireen tai lääkevalmis-
teen nimellä ja hakuosumiksi saadaan monenlaisten tahojen ylläpitämiä si-
vustoja. Tämä korostaa tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoja. Lääkepoli-
tiikka 2020 -asiakirjan tavoite kuluttajien ja potilaiden kriittisen terveystie-
don lukutaidon lisäämisestä on tärkeä (sosiaali- ja terveysministeriö 2011).  
 
Myös erilaisten lääketiedon luotettavuuden arvioinnin työkalujen tunnet-
tuuden ja käytön lisääminen on tärkeää. Yksi tällainen työkalu on KATSE-
tarkistuslista, jonka avulla voi arvioida lääketiedon luotettavuutta (Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014). KATSE tulee sanois-
ta Kirjoittaja, Ajankohtaisuus, Tarkoitus, Sponsorointi ja Evidenssi. 
 

4.2.2 Itsehoitolääkemarkkinoinnin yleiset periaatteet  
Itsehoitolääkkeitä saa markkinoida väestölle. Markkinoinnin tietosisällön on 
vastattava kunkin lääkkeen hyväksytyn valmisteyhteenvedon tietoja, eikä 
lääkkeiden markkinointi saa houkutella väestöä lääkkeen tarpeettomaan 
käyttöön. Itsehoitolääkkeiden markkinointiin ei myöskään saa liittää kan-
nustimia tai kylkiäisiä, kilpailuja tai alennuksia, tarjouksia tai hinta-etuja. 
Itsehoitolääkkeen mainonnassa korostetaan lääkelain 91 §:n 2 momentin 
mukaan, ettei lääkkeiden markkinointi saa houkutella väestöä lääkkeen 
tarpeettomaan käyttöön, antaa erheellistä tai liioittelevaa kuvaa valmisteen 
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koostumuksesta, alkuperästä tai lääkkeellisestä merkityksestä taikka olla 
muulla vastaavalla tavalla epäasiallista. 
 
Tavanomainen itsehoitolääkemainos sisältää lääkevalmisteen kauppani-
men ja vaikuttavan aineen sekä lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käy-
tön kannalta tarpeelliset tiedot sekä nimenomaisen helposti luettavissa 
olevan kehotuksen lukea huolellisesti lääkkeen käyttöä koskevat erilliset 
ohjeet. Mainonnassa ei saa esittää hoidon tehoon liittyviä vertailuja. 
 
Itsehoitolääkemainoksen tulee sisältää riittävästi tietoa itsehoitolääkkeen 
oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Itsehoitolääkkeiden markkinointia ei saa 
kohdistaa ainoastaan tai pääasiassa lapsiin, eikä mainonnassa saa viitata 
tieteellisten tutkijoiden, terveydenhuollon ammattihenkilöstön tai julkisuu-
den henkilöiden suosituksiin, eikä myöskään esittää, että lääkevalmiste on 
elintarvike, kosmeettinen valmiste tai muu kulutustarvike. 
 
Itsehoitolääkkeen muistutusmarkkinoinnissa saa mainita ainoastaan itse-
hoitolääkevalmisteen kauppanimen, sen kansainvälisen yleisnimen tai ta-
varamerkin sekä lisäksi myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan nimen. Muis-
tutusmainos ei saa sisältää markkinointiväittämiä tai vertailuja tai muuta 
tietoa. Esimerkiksi väittämät ”nopeavaikutteinen” tai ”edullinen” ovat kiellet-
tyjä.  
 

4.2.3 Lääkemarkkinoinnin valvonta 
Fimea valvoo lääkkeiden markkinointia lääkelain ja -asetuksen normien 
mukaisesti. Fimea puuttuu lainvastaiseen lääkkeiden markkinointiin siinä 
olevan virheen tai puutteen perusteella. Tärkeimmät valvonnan alueet ovat 
lääkemarkkinoinnin oikea tietosisältö ja -markkinoinnin kohderyhmä sekä 
vieraanvaraisuuden kohtuullisuus. Eri medioissa toteutettua lääkemarkki-
nointia valvotaan jälkivalvonnan keinoin. Valvontaprosessi voi saada al-
kunsa myös Fimeaan tulleesta aloitteesta, joka voi tulla myös yksityiseltä 
kansalaiselta. Viranomaisvalvonnan lisäksi lääkeyritykset harjoittavat itse 
omaehtoista lääkkeiden markkinoinnin valvontaa Lääketeollisuuden Eettis-
ten ohjeiden mukaisesti (Lääketeollisuus ry 2014). 
 
Fimea on puuttunut noin 60 kertaa itsehoitolääkkeen lääkelain ja lääkease-
tuksen vastaiseen markkinointiin Suomessa viimeisten seitsemän vuoden 
aikana (Taulukko 1.).  
 
Noin puolessa tapauksista lääkevalmisteelle on esitetty laajempaa käyttö-
aihetta kuin, mitä lääkevalmisteen myyntiluvan yhteydessä on hyväksytty 
tai valmisteyhteenvedossa mainittu käyttöaiheena.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 (35) 
 
 

 

 

Taulukko 1. Lääkelain tai -asetuksen vastainen markkinointi, johon Fimea 
on puuttunut viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana.  
 
Lääkelain tai -asetuksen vastainen markkinointi Tapausten luku-

määrä 
Laajemman kuin lääkevalmisteen myyntiluvan yhtey-
dessä hyväksytyn käyttöaiheen esittäminen tai muuten 
harhaanjohtava mainos 

27 

Lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön ohjaavan 
tiedon puutteellisuus 

16 

Tarjous, hinta-etu tai kylkiäinen 16 
Yhteensä 59 
 
 
Noin joka neljäs itsehoitolääkkeen markkinoinnin valvonnan tapaus on 
koskenut lääkkeen oikean ja turvallisen käytön tietojen puutteellisuutta 
mainonnassa. Eniten on puututtu hyllypuhujiin ja lyhyitä ostokehotuksia si-
sältäviin mainoksiin. Yhtä usein on puututtu tilanteisiin, joissa markkinoin-
tiin on liitetty tarjous, hintaetu, kilpailu tai kylkiäinen. Vuonna 2011 tapauk-
set koskivat useimmiten apteekkien verkkopalvelutoimintojen tarjoamia 
kannustimia tai oston suurempaan määrään liitettyjä maksuttomia toimitus-
kuluja. Itsehoitolääkkeen ostamiseen ei saa liittää kannustimia, eikä eten-
kään oston määrään liittyvää etua.   
 
Itsehoitolääkkeiden mainonta TV:ssä ja radiossa on sallittua Suomessa. 
Viime vuosina itsehoitolääkkeiden TV- ja radiomainosten ennakkovalvonta 
on vähentynyt ja Fimea on kiinnittänyt huomioita siihen, että mainoksissa 
on enemmän huomautettavaa kuin aiemmin. 
   

5. Itsehoitolääkkeiden turvallisuus 

Turvallisen lääkehoidon edellytyksiä ovat lääketurvallisuus ja lääkitysturval-
lisuus. 
 

5.1 Lääketurvallisuuden seuranta  
 
Lääkkeen turvallisuus on arvioitu aina ennen myyntiluvan myöntämistä. 
Myyntiluvan myöntämisen jälkeen turvallisuutta seurataan jatkuvasti haitta-
vaikutusilmoitusten ja tutkimustiedon avulla. Uuden tiedon perusteella 
lääkkeen valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta voidaan tarvittaessa 
päivittää tai lääkkeen käyttöä rajoittaa. 
 
Itsehoitolääkkeiden ja reseptilääkkeiden turvallisuuden seuranta eivät 
poikkea toisistaan. Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista 
kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon terveydenhuollon 
ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään tai to-
teamistaan lääkkeiden haittavaikutuksista. Fimea toimittaa tiedot kaikista 
saamistaan haittavaikutusilmoituksista epäillyn lääkkeen myyntiluvan halti-
jalle, Maailman terveysjärjestön (WHO) haittavaikutusrekisteriin sekä va-
kavista haittavaikutuksista myös Euroopan lääkevirastolle (EMA). Tarvitta-
essa epäilyt uusista riskeistä voivat johtaa joko kansallisesti tai EU-tasolla 
tehtäviin toimenpiteisiin, jotta lääkkeen asianmukainen ja turvallinen käyttö 
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voidaan taata. Itsehoitolääkkeitä on saatettu luokitella uudelleen resepti-
valmisteiksi, mikäli niiden ei ole katsottu enää soveltuvan itsehoitoon.  
Ilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on havaita aiemmin tunnistamattomia 
harvinaisia haittavaikutuksia, joten ilmoituksia odotetaan erityisesti haitta-
vaikutuksista, joita ei ole mainittu lääkevalmisteen valmisteyhteenvedossa 
tai pakkausselosteessa, sekä kaikista uusista lääkkeistä, joista on tärkeää 
koota uutta turvallisuustietoa mahdollisimman nopeasti markkinoille tulon 
jälkeen. 
 
Kuluttajaraportointi tuli uuden lääketurvadirektiivin (2010/84/E) myötä 
mahdolliseksi myös Suomessa, kun aiemmin haittavaikutusilmoituksia ovat 
voineet tehdä vain terveydenhuollon ammattilaiset. Haittavaikutusrapor-
tointi painottuu odotetusti reseptivalmisteisiin, joiden haittavaikutusprofiili 
voi olla monimuotoisempi ja sisältää enemmän riskejä kuin itsehoitolääke-
valmisteiden, joiden edellytetään olevan riittävän turvallisia käytettäväksi it-
sehoitoon. Itsehoitolääkkeiden turvallisuuden seurannassa tarvitaan valp-
pautta kuluttajilta, jotta epäillyt haittavaikutukset saatetaan tarvittaessa 
lääkärin tietoon ja hoidon asianmukaisuutta ja turvallisuutta arvioidaan uu-
delleen, mikäli itsehoidossa ilmenee ongelmia. 
 

5.2 Lääkitysturvallisuus 
 
Turvallisinakin pidettyjen itsehoitolääkkeiden käytössä voi esiintyä ongel-
mia, jos niitä ei käytetä suositellulla tavalla. Lääkevalmisteiden pakkausten, 
pakkausmerkintöjen ja annosteluohjeiden tulee olla sellaisia, että lääkettä 
on helppo käyttää oikein eikä sekaantumisen vaaraa esimerkiksi muiden 
lääkkeiden kanssa ole. Myrkytysvaaraa aiheuttavien lääkkeiden pakkaus-
koot eivät saisi olla niin suuria, että lääkkeen yliannostus voi aiheuttaa väli-
töntä hengenvaaraa. Tarvittaessa on käytettävä lapsiturvallisia pakkauksia. 
Liian suuret pakkauskoot voivat provosoida lääkkeen pitkäaikaiseen käyt-
töön vastoin kyseisen lääkevalmisteen hoitosuosituksia. 
 
Lääkkeiden epätarkoituksenmukainen tai virheellinen käyttö voivat heiken-
tää lääkehoidon tuloksia, aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja sekä lisätä 
terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia. Lääkitysvirheitä voidaan estää 
muun muassa selkeällä ja helposti saatavilla olevalla lääkeinformaatiolla, 
ohjauksella ja neuvonnalla. 
 
Useimmat lääkkeet eivät sovi käytettäväksi raskauden aikana, tai niiden 
turvallisuudesta raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Itsehoidossa jää 
kuluttajan vastuulle noudattaa riittävää varovaisuutta raskauden ja imetyk-
sen aikana. Lääkkeiden mahdollisten yhteisvaikutusten ja yhteensopivuu-
den huomioiminen jää niin ikään kuluttajan vastuulle, sillä apteekilla ei ole 
tietoa asiakkaan muista lääkkeistä, ellei asiakas itse niistä aktiivisesti itse 
kerro.  
 

5.3 Itsehoitolääkkeiden haittavaikutukset 
 
Vaikka itsehoidossa käytettävien lääkkeiden tulee olla riittävän turvallisia 
itsehoitoon, voi niiden käyttöön liittyä haittavaikutuksia kuten minkä tahan-
sa lääkkeen kohdalla. Yleensä mahdolliset haittavaikutukset ovat lieviä ja 
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ohimeneviä, kuten pahoinvointia, vatsavaivoja tai väsymystä, ja niistä ker-
rotaan valmisteen pakkausselosteessa. 
 
Koska itsehoitovalmisteet ovat pääsääntöisesti tarkoitettu vain lyhytkestoi-
seen käyttöön, pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvia haittavaikutuksia ei pi-
täisi juuri esiintyä. Kuitenkin joidenkin itsehoitolääkkeiden käytön yhtey-
dessä voi ilmetä vakavia haittavaikutuksia jo varsin lyhyen ajan kuluessa 
tai lähellä suositellun maksimiannoksen ylärajaa. Esimerkkejä tällaisista 
valmisteista ovat muun muassa asetyylisalisyylihappo, joka voi aiheuttaa 
vakavia verenvuotoja sekä virusinfektioiden yhteydessä jopa hengenvaa-
rallista Reyen oireyhtymää ja tulehduskipulääkkeet, jotka voivat aiheuttaa 
ruuansulatuskanavan verenvuotoja sekä parasetamoli, joka voi aiheuttaa 
vakavia maksavaurioita. Käytettäessä lääkettä vastoin pakkausselosteen 
ohjeita haittavaikutusten todennäköisyys kasvaa. 
 

5.4 Turvallisen itsehoitolääkityksen haasteita 
 
Itsehoitolääkkeitä saatetaan pitää turvallisempina kuin reseptilääkkeitä ja 
niiden haittavaikutusten saatetaan olettaa olevan vähäisempiä. Vaikka 
keskimäärin tämä pitäisikin paikkansa, näin ei ole kaikkien ilman lääke-
määräystä saatavien lääkevalmisteiden kohdalla. Itsehoitolääkkeiden tur-
vallisuutta voidaan yliarvioida sen vuoksi, että niiden käytöstä tai haittavai-
kutuksista ei ole ollut tarjolla riittävästi informaatiota tai sitä ei ole ymmär-
retty. 
 
Kuluttajan on oltava valppaana itsehoitolääkkeitä käyttäessään ja osattava 
kääntyä tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, mikäli oireet 
jatkuvat epätavallisen pitkään tai lääkettä käyttäessä ilmenee uusia haital-
lisia oireita. Valittu itsehoitovalmiste ei välttämättä olekaan sovelias kyseis-
ten oireiden hoitoon, tai valmiste itsessään aiheuttaa haittavaikutuksia, jot-
ka kuluttaja saattaa olettaa hoitamansa sairauden oireiksi. Itsehoitolääke 
voi aiheuttaa myös yhteisvaikutuksia käytettäessä samanaikaisesti muiden 
lääkkeiden kanssa. Lääkkeiden yhteisvaikutusten epäileminen ja havait-
seminen voi olla vaikeaa, ellei aktiivisesti ota selvää käyttämistään lääk-
keistä ja niiden mahdollisista yhteisvaikutuksista. 
 
Turvallinen itsehoitolääkitys edellyttää, että lääkettä käytetään oikeaan 
käyttöaiheeseen, ja yleensä vain tilapäisesti. Itsehoidossa käyttöaiheen ar-
viointi perustuu useimmiten kuluttajan omaan arvioon oireistaan ilman lää-
kärin arviota tai diagnoosia. Haasteena on, pystyvätkö kansalaiset saa-
mansa tuoteinformaation ja apteekista saatavan neuvonnan perusteella 
tekemään tilanteeseensa sopivia valintoja. Viranomaisten on itsehoitolää-
kestatusta myöntäessään pohdittava, millaisia riskejä itsehoitolääkkeen 
käyttöön voi liittyä, myös epäasianmukaisesti käytettynä. Samankaltaisia 
oireita voi esiintyä erilaisiin taustatekijöihin liittyen, ja vähäpätöisiltä tuntu-
vat lievätkin oireet voivat olla viitteitä vakavasta sairaudesta. Helposti saa-
tavilla oleva itsehoitolääke voi houkuttaa jatkamaan hoitoa suositeltua pi-
dempään, vaikka pitkään jatkunut oireilu edellyttäisi jo lääkärin arviota ja 
jatkotutkimuksia. Kuluttajan hyväksi kokema, oireita tehokkaasti lievittävä 
itsehoitolääkitys saattaa viivästyttää pitkäaikaisen tai vakavan sairauden 
diagnosointia, mikä voi heikentää hoitotuloksia ja sairauden ennustetta jat-
kossa.  
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Merkittävän haasteen turvalliselle lääkehoidolle muodostaa se, että itsehoi-
tolääkkeet eivät ostotilanteessa kirjaudu terveydenhuollon tietojärjestelmiin 
eivätkä potilastietoihin, jolloin tiedot niistä eivät ole lääkärin tai apteekin 
käytettävissä. Hoitoon hakeutuessaan potilas ei välttämättä muista kaikkia 
käyttämiään itsehoitolääkkeitä, tai ei huomaa kertoa niistä, jos ne eivät hä-
nen mielestään liity hoitoon hakeutumisen syyhyn. Tiedolla käytetyistä it-
sehoitolääkkeistä saattaa olla merkitystä arvioitaessa potilaan oireita ja 
hoitoa, sekä vaikutusta siihen, mitä lääkkeitä ja millä annoksella lääkäri voi 
määrätä potilaalleen. Kansalaisille suunnatut helppokäyttöiset verkkotyö-
kalut voivat edesauttaa itsehoitolääkkeiden omatoimista kirjaamista, mutta 
tällaiset palvelut tavoittanevat parhaimmillaankin vain pienen osan väes-
töstä. 
 

6. Itsehoitolääkkeiden merkitys tieteellisen tutkimuksen perusteella 

Tässä kappaleessa tarkastellaan itsehoitolääkkeiden merkitystä tieteellisen 
tutkimuksen valossa. Kappaleessa kuvataan 2000- ja 2010-luvuilla julkais-
tut suomalaiset tutkimukset aiheesta. Kirjallisuuskatsausta varten infor-
maatikko toteutti kirjallisuushaut suomalaisista tutkimuksista. Fimea toteutti 
keväällä 2013 väestökyselyn itsehoitolääkkeiden saatavuudesta, riskeistä 
ja tiedon saannista. Kyselyn päätulokset kuvataan luvussa 6.2.   
 

6.1 Itsehoitolääkkeistä julkaistuja suomalaisia tutkimuksia 2000- ja 2010-luvuilla 
 
2000- ja 2010-luvulla on tehty tutkimuksia itsehoitolääkkeiden käytöstä 
(mm. kipu, emättimen hiivatulehdus, jälkiehkäisy), itsehoitolääkkeisiin liitty-
västä lääkeneuvonnasta sekä lasten ja nuorten itsehoitolääkkeiden käytös-
tä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Itsehoitolääkkeiden käyttöä on tutkittu 
myös väestötasolla sekä armeijan aloittaneiden miesten keskuudessa. 
Kaksi tutkimusta on tarkastellut pakkausten ulkoisten ominaisuuksien mer-
kitystä kuluttajille ja vaikutusta ostopäätökseen ja yksi tutkimus pakkausse-
losteiden luettavuutta. Lisäksi muutama tutkimus on tarkastellut reseptilää-
keluokituksen muutoksia itsehoitolääkkeiksi. 
 
Itsehoitolääkkeiden käyttö 
Itsehoidon keinoja kivun hoidossa tutkittiin väestökyselyn avulla (Tu-
runenym. 2004, Turunen ym. 2005). Tutkimuksen mukaan itsehoitolääk-
keet ovat merkittävä kivun hallintakeino (53 % väestökyselyyn vastanneis-
ta, jotka olivat kokeneet kipua viimeksi kuluneen viikon aikana). Itsehoidos-
ta saatavia analgeetteja käytti päivittäin tai muutaman kerran viikossa 9 % 
kyselyyn vastanneista. Resepti- ja itsehoito analgeetin yhteiskäyttö päivit-
täin tai muutaman kerran viikossa oli 5 %. Randomisoidun kaksoissokko-
tutkimuksen mukaan ketoprofeeni 100 mg ja parasetalomi 1000 mg on te-
hokkaampi hammasleikkauksen jälkeisen kivun hoidossa kuin kumpikaan 
näistä lääkkeistä yksin tai plasebo (Akural ym. 2009). Neljävuotiaiden las-
ten kuumeen hoidossa käytetyin kuumelääke oli parasetamoli (Kause ym. 
2000). Lähes 90 % vanhemmista antoi kuumelääkettä lapselleen. 
 
Emättimen hiivatulehduksen hoitoa itsehoitolääkkein tutkittiin naisille ap-
teekeista jaettavin kyselyjen sekä gynekologeille ja yleislääkäreille lähete-
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tyn postikyselyn avulla (Sihvo ym. 2000). 44 % vastanneista naisista käytti 
lääkkeitä suositusten vastaisesti. Esimerkiksi puolet naisista raportoi oirei-
ta, jotka ovat todennäköisesti peräisin muista infektioista kuin Candidasta. 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet naiset olivat käyttäneet hiivalääkettä ai-
kaisemminkin. Lääkärit raportoivat itsehoidon haittapuoliksi muun muassa 
tarpeettoman käytön ja käytön väärään indikaatioon.  
 
Jälkiehkäisyn käyttöä itsehoitona selvitettiin apteekeista jaettavan kysely-
tutkimuksen avulla (Oksama ym. 2004). Tutkimuksen mukaan jälkieh-
käisyä käyttävät tyypillisesti 20–24-vuotiaat naiset, jotka yhdynnän hetkellä 
ovat usein alkoholin vaikutuksen alaisena (46 % kyselyyn vastanneista). 
Jälkiehkäisyvalmisteita ostetaan viikonloppuisin ja tärkeimmiksi tiedonläh-
teiksi kyselyyn vastaajat ilmoittivat tiedotusvälineet (81 %) ja kaverit (61 
%). Teini-ikäisille tytöille tehdyn kyselyn mukaan 9 % 14–18-vuotiaista ky-
selyyn vastanneista tytöistä oli käyttänyt jälkiehkäisyvalmistetta kerran (Fa-
lah-Hassani ym. 2007).  
 
Lasten itsehoitolääkkeiden käyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin 
väestökyselyn avulla vuonna 2007 sekä Kuopion kouluissa toteutetun ky-
selytutkimuksen avulla (Hämeen-Anttila ym. 2005, Hämeen-Anttila ym. 
2010, Ylinen ym. 2010, Siponen ym. 2013). Lasten itsehoito on yleistä: vä-
estökyselyn mukaan alle 12-vuotiaista lapsista 50 % oli käyttänyt jotakin it-
sehoitoa eli itsehoitolääkkeitä (17 %), vitamiineja (37 %) tai täydentäviä ja 
vaihtoehtoisia hoitomuotoja (11 %) viimeksi kuluneen kahden päivän aika-
na vuonna 2007 (Ylinen ym. 2010). Kuopiolaisista nuorista (5.lk., 7.lk, ja 
lukion 1.lk oppilaat) 54 % ilmoitti käyttäneensä itsehoitolääkettä johonkin 
oireeseen viimeksi kuluneen viikon aikana (Hämeen-Anttila ym. 2005).  
 
Väestökyselyn mukaan itsehoitolääkkeiden käyttöä ennustaa alle 12-
vuotiailla lapsilla nuorempi ikä, melko hyväksi tai heikoksi arvioitu tervey-
dentila ja vanhemman itsehoitolääkkeiden käyttö. Lapsi, jolla on lääkärin 
diagnosoima sairaus, sen sijaan käytti vähemmän itsehoitolääkkeitä (Hä-
meen-Anttila ym. 2010). Myös vanhemman positiivinen suhtautuminen it-
sehoitolääkkeisiin on yhteydessä lapsen itsehoitolääkkeiden käyttöön (Si-
ponen ym. 2013). Vanhemmista 84 % piti reseptilääkkeitä turvallisina ja te-
hokkaina kun ainoastaan 49 % piti itsehoitolääkkeitä turvallisina ja tehok-
kaina (Hämeen-Anttila ym. 2011a).   
 
Väestökyselyn mukaan 7 % väestöstä käyttää päivittäin itsehoitolääkkeitä 
ja 9 % vitamiineja (Sihvo ym. 2000). Kyselyä edeltäneen kahden päivän 
aikana 17 % vastanneista oli käyttänyt itsehoitolääkettä ja 15 % vitamiine-
ja. Armeijan aloittaneista miehistä 65 % oli käyttänyt jotakin itselääkintää 
kyselyyn vastaamista edeltävän kahden viikon aikana (Linden ym. 2005). 
Yli puolet vastanneista oli käyttänyt itsehoitolääkkeitä kipuun tai flunssaan 
ja 8 % oli käyttänyt kofeiinitabletteja. Alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmis-
ta 31 % ilmoitti käyttäneensä jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista valmis-
tetta kyselyyn vastaamista edeltävän kahden päivän aikana, yleisimmin vi-
tamiineja ja hivenaineita sekä kalaöljyvalmisteita (Hämeen-Anttila ym. 
2011b).  
 
Lääkeneuvonta ja lääkeinformaatio 
Itsehoitolääkkeisiin liittyvää lääkeneuvontaa ja lääkeinformaatiota on tutkit-
tu laajasti havainnoinnin, kyselytutkimusten ja haastattelujen avulla. Tutki-
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muksissa on selvitetty sekä farmaseuttisen henkilökunnan että lääkkeiden 
käyttäjän kokemuksia lääkeneuvonnan onnistumisesta. 
 
Havainnointitutkimus osoitti, että apteekin asiakkaat haluavat neuvontaa it-
sehoitolääkkeen osto- ja neuvontatilanteessa (Katajavuori ym. 2002). 
Haastattelututkimuksen mukaan apteekkien asiakkaat kokivat neuvonnan 
hyödylliseksi (97 % neuvontaa saaneista) (Kansanaho ym. 2002). Esimer-
kiksi neuvonnalla koettiin olevan positiivinen vaikutus lääkekäyttäytymi-
seen (31 %) ja omaa lääkitystä ymmärrettiin paremmin, esimerkiksi miksi 
ja kuinka käyttää lääkettä (36 %).  
 
Vuosina 2000–2003 toteutetun lääkeneuvonnan kehittämisprojektin (Tip-
pa) aikana toteutetuissa haamuasiakastutkimuksissa ei havaittu itsehoito-
lääkkeisiin liittyvässä lääkeneuvonnassa muutoksia, kun tarkasteltiin itse-
hoitoneuvonnan kehitystä kokonaisuutena (Puumalainen ym. 2005a). Kol-
mella eteläsuomalaisella paikkakunnalla vuonna 1999 toteutetun posti-
kyselyn mukaan apteekista ei ollut saatu tupakoinnin lopettamiseen liitty-
vää tietoa tai neuvontaa (Rajamäki ym. 2003). Kuitenkin farmasian ammat-
tilaiset näkivät NRT-valmisteiden neuvonnan apteekkien tehtäväksi dere-
gulaation jälkeenkin (Kurko ym. 2009). 
 
Asiakastilanteissa tehdyn havainnointitutkimuksen mukaan farmaseuttinen 
henkilökunta on aloitteellisempaa lääkeneuvontaan suoratoimituksessa (82 
% havainnoiduista asiakastilanteista), sen sijaan asiakkaat ovat aloitteen 
tekijöitä pyytämään lääkeneuvontaa palveluvalinnassa (61 % havain-
noiduista asiakastilanteista) (Lind ja Kansanaho 2003). Yhdessä apteekis-
sa toteutetussa haastattelututkimuksessa vain noin kymmenesosa itsehoi-
toasiakkaista kertoi saaneensa jotain neuvontaa lääkkeestään haastattelua 
edeltäneessä toimitustilanteessa (Salminen 2001). 
 
Yli puolet farmaseuteille ja proviisoreille tehtyyn kyselyyn vastanneista il-
moitti kohtaavansa vähintään kerran viikossa apteekissa tilanteita, joissa 
he haluaisivat puuttua asiakkaan itsehoitosärkylääkkeen käyttöön (Taski-
nen ym. 2002). Yleisimmin tilanne liittyi särkylääkkeiden jatkuvaan käyt-
töön. 
 
Kipulääkkeiden käyttäjien yleisimpiä lääkkeensä käyttöön liittyviä kysymyk-
siä selvitettiin Kuopion lääkeinformaatiokeskukseen tulleista analgeettien 
käyttöön liittyvistä puheluista (Turunen ym. 2008). Yleisimmin kysymykset 
liittyivät yhteisvaikutuksiin (35 %), lääkkeen annosteluun (15 %), kivun hal-
lintaan ja tehon lisäämiseen (9 %) ja analgeettien vaikutuksiin (8 %). 
Useimmiten kysyttiin parasetamolista (24 % puheluista), ibuprofeenista (23 
%), koksibeista (15 %) ja naprokseenista (14 %). 
 
Kurkkukipuun tarkoitetun lääkepakkauksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 
kuluttajien mukaan maku, väri ja valmistaja (Kauppinen-Räsänen 2010). 
Kipulääkkeissä valmistaja ja väri ovat eniten arvostettuja ominaisuuksia. 
Yliopisto-opiskelijoille suunnatun kyselyn mukaan puolet vastanneista kat-
soi hinnan olevan tärkein ibuprofeenivalmisteen ostamispäätöksen vaikut-
tava tekijä (Halme ym. 2009). Muita esiin tulleita ostamispäätökseen vai-
kuttavia tekijöitä olivat brändi ja mahdollisuus lääkärin tai farmasian am-
mattilaisen neuvontaan. Tutkimuksessa verrattiin alkuperäisvalmisteen ja 
geneerisen valmisteen ominaisuuksia, jolla ajateltiin olevan vaikutusta os-
topäätökseen. 
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Itsehoitovalmisteiden pakkausselosteet eivät ole tekstut-
luettavuusanalyysin perusteella kokonaisuutena ylivoimaisen vaikea luet-
tavaksi (Lamminen ja Airaksinen 2005). Puolet tarkastelluista pakkausse-
losteista oli normaalikielisiä ja loput joko helppoa kieltä tai erittäin helppoa 
kieltä.  
 
Muut aiheet 
Lääkäreiden asennetta itsehoitolääkkeiden saatavuuteen selvitettiin gyne-
kologeille ja yleislääkäreille suunnatun postikyselyn avulla vuonna 1996 
(Sihvo ym. 1999). Yleinen asenne oli kohtalaisen positiivinen, mutta vara-
uksellisempi sellaisten lääkkeiden kohdalla, jotka olivat vastikään saaneet 
itsehoitostatuksen. Terveyskeskuksessa työskentelevät lääkärit suhtautui-
vat itsehoitolääkevalikoimaan positiivisemmin kuin muualla työskentelevät.  
Lääkekulutustilaston ja lääkkeiden haittavaikutusrekisterin avulla selvitettiin 
ranitidiinin ja famotidiinin kulutusta ja haittavaikutuksia niiden siirtyessä it-
sehoitoon vuonna 1996 (Närhi ym. 2005). Ranitidiinin ja famotidiinin siirty-
minen itsehoitoon lisäsi niiden kulutusta, mutta haittavaikutusraportit näistä 
lääkkeistä ei kuitenkaan lisääntynyt.  
 
Jälkiehkäisyn siirtyminen itsehoitolääkkeeksi ei vaikuttanut jälkiehkäisyn 
käytön määrään 12–18-vuotiailla tytöillä heille suunnatun kyselyn mukaan 
(Falah-Hassani 2007). Jälkiehkäisyvalmisteiden myynti kasvoi 62 % sen 
siirryttyä reseptivalmisteesta itsehoitolääkkeeksi (Sihvo ym.). Raskauden-
keskeytysten määrään luokituksen muutoksella ei ollut vaikutusta. 
 
Vuosi nikotiinikorvausvalmisteiden deregulaation jälkeen toteutetun kysely-
tutkimuksen mukaan vain harva nuorista käyttää niitä: 14-vuotiaista pojista 
2 % ja tytöistä 2 %; 16-vuotiaista pojista 7 % ja tytöistä 5 %; sekä 18-
vuotiaista pojista 10 % ja tytöistä 8 % oli käyttänyt nikotiinikorvausvalmis-
teita (Rainio ym. 2010). 
 
Kotitalouksien lääkekustannukset ovat kasvaneet vuodesta 1985 vuoteen 
2006 (Aaltonen ym. 2013). Vuosien 1990 ja 1995 välillä kasvu oli suurinta 
ja silloin itsehoitolääkkeiden lääkekustannukset kasvoivat 60 %. 
 

6.2 Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä – saatavuus, riskit ja tiedon saanti 
 
Fimea toteutti keväällä 2013 väestökyselyn itsehoitolääkeohjelman laatimi-
sen tueksi (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014). Tut-
kimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla 1) väestön kokemuksia itse-
hoitolääkkeiden saatavuudesta ja apteekkien valintaperusteista, 2) arvioita 
itsehoitolääkkeiden käyttöön liittyvistä riskeistä sekä 3) itsehoitolääkkeisiin 
liittyvän tiedon saantia ja tarpeita.  
 
Tutkimuksen avulla haluttiin saada tietoa nykytilasta ja mahdollisista kehit-
tämistarpeista väestön ja lääkkeiden käyttäjien näkökulmista. Tutkimus to-
teutettiin Taloustutkimus Oy:n internetkyselynä. Vastauksia saatiin yhteen-
sä 2 210 suomalaiselta, jotka olivat iältään 18–79-vuotiaita.  
 
Vastaajista 93 % koki, että itsehoitolääkkeitä on helppo hankkia tarvittaes-
sa ja että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta itsehoitolääkkeitä saa vaivat-
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tomasti (80 %). Tärkeimmät perusteet apteekin valinnassa olivat sijainti (88 
%) ja aukioloajat (64 %). Vastaajista 73 % oli sitä mieltä, että itsehoitolääk-
keet ovat vaarattomia niin kauan kuin noudatetaan ohjeita. Itsehoitolääk-
keiden haittavaikutukset eivät huolestuttaneet 46 %:a vastaajista, ja 56 % 
piti itsehoitolääkkeitä tehokkaina.  
 
Vastanneista 56 % ilmoitti ottavansa yhteyttä lääkäriin, terveyskeskukseen 
tai neuvolaan, jos he ovat epävarmoja vaivansa hoidosta. Sen sijaan ap-
teekki oli ensisijainen tiedonlähde 62 %:lle silloin, kun epävarmuus liittyy it-
sehoitolääkkeen käyttöön. Suurin osa vastaajista (85 %) koki saavansa riit-
tävästi itsehoitolääkkeisiin liittyvää neuvontaa apteekeista, ja 84 % myös 
ilmoitti luottavansa apteekista saamansa neuvontaan. Vastaajista 61 % 
toivoi apteekin henkilökunnan antavan oma-aloitteisesti neuvoja itsehoito-
lääkkeiden oikeasta käytöstä, tosin 28 % ilmoitti haluavansa yleensä ostaa 
itsehoitolääkkeet ilman neuvontaa. Vastanneista 89 % oli sitä mieltä, että 
itsehoitolääkkeistä on saatavilla riittävästi tietoa. 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan lääkkeiden käyttäjät näyttäisivät olevan suu-
relta osin tyytyväisiä itsehoitolääkkeiden saatavuuteen, apteekkien toimin-
taan sekä itsehoitolääkkeisiin liittyvän tiedon saantiin. 
   

7. Kansalliset linjaukset ja kehittämistarpeet 

 

7.1 Itsehoitolääkityksen tavoitteet ja itsehoitolääkityksen kehittämisen yleiset periaatteet Suomessa 
 
Tehokkaiden ja turvallisten itsehoitoon sopivien lääkkeiden saatavuutta 
edistetään siten, ettei sairauksien kokonaisvaltainen hoito kärsi. Itsehoito-
lääkevalikoimaa muokataan vastaamaan terveydenhuollon rakenteiden ja 
resurssien kehitystä sekä tietoa väestön lääkkeiden käytöstä ja itsehoidon 
vaikuttavuudesta.  
 
Itsehoitolääkinnän potilasdokumentointia ja tuoteinformaation tarjontaa ke-
hitetään hyödyntäen tietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Sähköisten 
palveluiden rinnalla huolehditaan kansalaisten mahdollisuudesta saada 
tarvittu ohjaus ja neuvonta helposti myös ei-sähköisessä muodossa. 
 
Itsehoitolääkityksen tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan paitsi yksilö- ja 
valmistetasolla myös väestö- ja käyttöaihetasolla. Tällöin otetaan huomi-
oon itsehoitolääkityksen suorat ja epäsuorat hyödyt ja haitat niin yksittäi-
sen potilaan/kuluttajan kuin kansanterveydenkin näkökulmasta. Arvioitaes-
sa itsehoitoon ehdotettua lääkettä otetaan huomioon lääkehoidon asema 
kyseisen sairauden itsehoidossa. Lääkkeiden kansallisia toimittamisehtoja 
tarkastellaan yhdessä määräämisehtojen kanssa kehittyvän lainsäädännön 
puitteissa.  
 
Pediatristen valmisteiden käyttö itsehoidossa tulee olla hyvin harkittua, sillä 
tietoa esimerkiksi valmisteiden pitkäaikaisista haitoista ei vielä ole riittävästi 
ja uutta tutkimustietoa lastenlääkkeiden käytöstä saadaan jatkuvasti lisää.  
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Ikääntymiseen liittyvät elimistön toiminnan muutokset ja lisääntynyt sairas-
tavuus tekevät iäkkäistä herkkiä lääkehoidon aiheuttamille haitoille. Heillä 
on usein käytössä useita eri reseptivalmisteita ja täten he altistuvat monille 
yhteis- ja haittavaikutuksille itsehoitovalmisteita käytettäessä (esimerkiksi 
tulehduskipulääkkeet). Yksittäisten itsehoito- ja reseptilääkevalmisteiden 
soveltumista iäkkäille on kuvattu Fimean Iäkkäiden lääkityksen tietokan-
nassa (www.fimea.fi/iäkkäiden lääkityksen tietokanta). Ikääntyneet ja pit-
käaikaissairaat ovat lääkkeiden itsehoidon kannalta riskiryhmä, jonka lää-
kehoidon kokonaishallinta vaatii jatkuvaa arviointia ja osaamista.  
 

7.2 Itsehoitolääkkeen ominaisuudet ja käyttöaiheet 
 

7.2.1 Itsehoitolääkkeen ominaisuudet 
 
Euroopan Unionin lainsäädäntö ja Suomen kansallinen lainsäädäntö lää-
kevalmisteen toimittamisluokituksesta ei ole muuttunut viime vuosien aika-
na. Fimea noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja EU-komission oh-
jeistoa. Tämä tarkoittaa sitä, että itsehoitoon hyväksyttävältä lääkevalmis-
teen teholta ja turvallisuudelta odotetaan edelleen että: 
 
Itsehoitolääke on tehokas ja turvallinen 

• Lääkevalmisteen tulee olla tutkitusti tehokas ja turvallinen siinä 
käyttöaiheessa, sille kohderyhmälle sekä sillä annostuksella ja hoi-
toajalla, jotka valmisteelle itsehoitoon hyväksytään.  

• Hyöty–riski-suhdetta arvioitaessa itsehoitoon ehdotettua lääkeval-
mistetta verrataan vastaaviin, Suomessa aikaisemmin itsehoitoon 
hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin. Vertailussa ei kuitenkaan oteta 
huomioon sellaisia lääkkeitä, jotka ovat olleet itsehoidossa ennen 
nykyisten teho- ja turvallisuusvaatimusten voimaantuloa. 

• Valmisteen tulee yleensä olla ollut edeltävästi markkinoilla resepti-
lääkkeenä riittävän pitkän ajan ja riittävässä laajuudessa, jotta kat-
tavan käyttökokemuksen perusteella voidaan sulkea pois kliinisesti 
merkittävien, odottamattomien ja pitkällä aikavälillä ilmaantuvien 
haittavaikutusten riski itsehoidossa.  

• Itsehoitovalmiste ei saa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttöky-
kyyn, aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, eikä sen käytön keskeyttämi-
nen saa aiheuttaa kliinisiä vieroitusoireita.  

 
Itsehoitolääkkeen käyttöön ei saa liittyä merkittäviä epäsuoria haittoja 

• Itsehoitovalmisteen käyttö ei saa olennaisesti viivyttää taustalla 
olevan tilan tai sairauden määrittämistä tai niiden edellyttämää kii-
reellistä hoitoa. 

• Itsehoitovalmisteen käytölle ei saa olla sellaisia vasta-aiheita, joi-
den luotettava tunnistaminen itsehoidossa on mahdotonta. 

• Itsehoitolääkkeen mahdollista negatiivista vaikutusta tarpeelliseen 
lääkkeettömään hoitoon pidetään myös epäsuorana haittana. 

• Itsehoitolääkitys ei yleensä sovellu sellaisen pitkäaikaisen sairau-
den hoitoon, joka vaatii säännöllistä lääketieteellistä seurantaa sai-
rauden komplikaatioiden havaitsemiseksi ja hoitolinjan arvioimisek-
si.  
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Itsehoitolääkkeet ovat turvallisia, vaikka niitä käytettäisiin ohjeiden 
vastaisesti 
 

• Itsehoitoon tarkoitetun lääkevalmisteen vaikuttavan aineen odotet-
tavissa olevien haittavaikutusten tulee olla vaikeusasteeltaan pää-
asiassa lieviä.  

• Lääkeaineen annoksen tulee olla sellainen, että käytössä on riittävä 
turvamarginaali tahattomista lääkitysvirheistä kuten lievästä ylian-
nostelusta ja virheellisestä antoreitistä johtuvien haittojen varalta. 

• Pakkauskoon tulee olla sellainen, ettei synny tarpeetonta tahatto-
man tai tahallisen myrkytyksen riskiä. 

• Tuotteen valmisteinformaation tulee olla helposti ymmärrettävää ja 
luettavaa, jotta valmisteen virheellisen käytön mahdollisuus voidaan 
minimoida. 

• Vastaavasti riski lääkeaineen aiheuttamista lääkeaineiden välisistä 
yhteisvaikutuksista elimistössä tulee olla tutkitusti vähäinen: vaikut-
tavan lääkeaineen tulee metaboloitua elimistössä vain vähäisessä 
määrin tai useamman eri reitin välityksellä eikä se saa kliinisesti 
merkittävässä määrin estää tai kiihdyttää muiden tunnettujen lää-
keaineiden vaikutuksia elimistössä.  

• Yhdistelmävalmisteiden käyttöön itsehoidossa suhtaudutaan kriitti-
sesti yhteisvaikutusten ja tahattoman yliannostuksen riskin takia. 

• Antimikrobilääkkeiden käyttö itsehoidossa ei saa edistää mikrobi-
resistenssin kehittymistä. 

• Apteekissa työskentelevien farmasian ammattilaisten kokemusten 
perusteella on viitteitä siitä, että asiakkaalla on puutteellisia, hoidon 
onnistumista vaarantavia tietoja itsehoitolääkkeistä (Apteekkariliiton 
tiedote 3.1.2011 Farmasian oppimiskeskuksen toteuttamasta kyse-
lystä). Itsehoitolääkkeitä myös ostetaan käyttötarkoituksiin, johon 
lääkettä ei ole lainkaan tarkoitettu. 

 

7.2.2 Itsehoitoon sopivien käyttöaiheiden kartoitus  
 
Osana itsehoito-ohjelman laatimista Fimean kliiniset arvioijat tutkivat oman 
terapeuttisen vastuualueensa mahdolliset uudet itsehoitolääkkeelle sopivat 
käyttöaiheet. Erityisesti käytiin läpi lääketeollisuudesta tulleita ehdotuksia. 
Liitteessä X on lueteltu esimerkkejä itsehoitoon sopivista käyttöalueista ja 
niillä hyväksytyistä lääkevalmisteista. Liitteessä XX on esimerkkejä itsehoi-
toon ehdotettujen lääkkeiden mahdollisista riskeistä nykyisillä ja ehdotetuil-
la itsehoidon alueilla. Liitteessä XXX on esimerkkejä itsehoitoon mahdolli-
sesti soveltuvista käyttöalueista. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

• varauksetta itsehoitoon soveltuvia uusia lääkeaineluokkia ei tunnis-
tettu 

• itsehoitoluokituksen määräaikaisuus helpottaisi uusien itsehoito-
lääkkeiden hyväksyntää niissä tapauksissa, joissa epäillään itsehoi-
toluokituksen aiheuttavan turvallisuusongelmien lisäksi myös muita 
ongelmia 

• suuret krooniset kansansairaudet, kuten sydän ja verisuonisairau-
det sekä tyyppien I ja II diabetes vaativat kokonaisvaltaista hoitoa ja 
seurantaa, jossa korostuvat elintapoihin liittyvä neuvonta ja taudin 
vaikeusasteen seuranta. Itsehoidossa korostuvat ei-lääkkeelliset 
toimenpiteet. Itsehoitolääkityksen laajentamiseen liittyy vaara lää-
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kehoidon ylikorostumisesta ja kohdentumisesta vääriin potilasryh-
miin 

• tulehduskipulääkevalikoiman laajentaminen sekä niiden annosten 
ja pakkauskokojen suurentaminen johtavat väistämättä kulutuksen 
lisääntymiseen ja siten myös vakavien, jopa hengenvaarallisten 
haittojen lisääntymiseen. Tämän vuoksi itsehoitoluokitusta harkitta-
essa vertaillaan ehdotetun ja jo hyväksyttyjen itsehoitolääkkeiden 
turvallisuutta 

• lääkkeiden käytön lisääntyminen ei ole yhtä suuri ongelma kaikissa 
itsehoitoon sopivissa tuoteryhmissä 

• psyykenlääkkeiden ja unilääkkeiden käyttöä itsehoidossa ei pidetä 
tarkoituksenmukaisena 

• antimikrobilääkkeiden siirto itsehoitoon ei ole yleensä tarkoituk-
senmukaista lääkeresistenssin riskin takia 

• influenssarokotteiden saatavuus ilman reseptiä voi parantaa roko-
tuskattavuutta. EU-lainsäädäntö ei kuitenkaan tällä hetkellä suo-
raan tue parenteraalisten lääkevalmisteiden, kuten injisoitavien ro-
kotteiden, itsehoitoa 

• mahdolliset riskit eivät välttämättä estä lääkkeen hyväksyntää itse-
hoitoon, mikäli hakija pystyy esittämään uskottavan riskienhallinta-
ohjelman. Itsehoitolääkkeiden valikoiman laajentaminen edellyttää 
apteekissa riittävää valmiutta antaa potilaalle tarvittavaa neuvontaa 
itsehoidon tarkoituksenmukaisuudesta. Uusilla itsehoitoalueilla jou-
dutaan tapauskohtaisesti harkitsemaan sidosryhmien konsultaatio-
ta.  

  
 
 

7.3 Jakeluverkosto ja lääkeinformaatio  
 
Itsehoitolääkkeiden oikean ja turvallisen käytön kannalta ratkaisevassa 
asemassa ovat apteekit ja niiden farmaseuttinen henkilöstö. Itsehoitolääk-
keiden käytön ohjaus ja lääkeinformaatio on edellytys lääkitysturvallisuu-
delle, mutta se on myös lääkkeen käyttäjän oikeus (Laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista 17.8.1992/785, 5 §). 
 
Apteekkien tulee edelleen kehittää henkilökuntaansa, osaamistaan, pro-
sessejaan ja tilojaan sellaisiksi, että riittävä ohjaus ja neuvonta voidaan an-
taa sekä palveluvalinnasta että asiakkaan kyselystä ”tiskin takaa” ja verk-
koapteekista itsehoitolääkettä toimitettaessa. Behind-the-counter -luokan 
itsehoitolääkkeitä voi toimittaa myös verkkoapteekeista ja palvelupisteistä, 
mutta niihin kuuluva henkilökohtainen neuvonta on varmistettava ennen 
lääkkeen toimittamista ja dokumentoitava. Apteekin tiloissa on huomioitava 
riittävä intimiteettisuoja erityisesti BTC-itsehoitolääkeohjauksessa.  
 
Lääkepoliittisten tavoitteiden mukaisesti (sosiaali- ja terveysministeriö 
2011a) itsehoito tulee entistä paremmin nivoa osaksi terveydenhuoltoa. 
Tämä edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon ja apteekkien välillä. Jotta 
lääkäri voisi huomioida itselääkinnän osana potilaan kokonaishoitoa, lää-
kärin ja myös sairaanhoitajan on tärkeää tuntea itsehoitovalmisteita ja ap-
teekkien toimintaa itsehoidon ohjauksessa. Myös yhtenäisistä lääkeneu-
vontakäytännöistä voidaan sopia (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
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kus Fimea 2012). Hoitosuositukset, valmistevalikoimat ja annettava neu-
vonta tulisi olla yhtenäistä ja ristiriidatonta apteekeissa ja terveyskeskuk-
sissa, mutta myös esimerkiksi neuvolassa ja vanhusten kotihoidossa (so-
siaali- ja terveysministeriö 2011b). 
 
Lääkitysturvallisuuden varmistamisessa itsehoitolääkkeiden käytön tunnis-
taminen osana kokonaishoitoa on tärkeää. Potilaan käyttämät itsehoito-
lääkkeet tulisi olla kaikkien osapuolten (potilaan, terveydenhuollon, aptee-
kin) tiedossa, esimerkiksi kirjattuna lääkekorttiin. Kaikkien terveydenhuol-
lon ammattilaisten tulee kannustaa potilaita ylläpitämään ajantasaista lää-
kekorttia omista lääkkeistään ja kirjaamaan siihen myös käytössä olevat it-
sehoitolääkkeet ja ravintolisät. 
 
Myyntiluvan haltijoiden rooli itsehoitolääkkeiden paikkausselosteiden luet-
tavuuden ja ymmärrettävyyden kehittämisessä on merkittävä. Itsehoitolää-
kevalmisteen pakkausselosteessa on oltava selkeät ohjeet siitä, missä ti-
lanteissa ja kuinka kauan lääkkeen käyttö on suositeltavaa, missä tilanteis-
sa lääkkeen käyttöä on vältettävä, ja milloin on syytä kääntyä lääkärin puo-
leen. 
 
 

7.4 Lääkemarkkinointi 
 
  

7.5 Suomen tavoitteet itsehoitolääkkeiden hyväksymisessä EU-menettelyissä 
 
Itsehoitolääkityksen asemaan vaikuttavat terveydenhuollon resurssit ja ra-
kenteet, jotka vaihtelevat eri maissa. Sen vuoksi Fimea ei pidä itsehoito-
lääkityksen harmonisointia itsetarkoituksena, vaan pikemminkin prosessi-
na, joka etenee erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien mahdollistamissa 
raameissa. Tämän vuoksi Fimea ei kannata Suomea sitovien itsehoitopää-
tösten tekemistä hajautetussa tai tunnustamismenettelyssä.  
 
Euroopan komissio voi myöntää lääkkeelle itsehoitostatuksen, mikäli lääke 
on arvioitu keskitetyssä myyntilupamenettelyssä. Komission itsehoitolääk-
keitä koskevat päätökset sitovat Suomea, ja ne linjaavat muiden samaa 
vaikuttavaa ainetta sisältävien lääkevalmisteiden arviointia Fimeassa. Ko-
mission päätöksillä voi siten olla vaikutuksia kokonaisiin valmisteluokkiin, 
mikäli sen sisältämien lääkkeiden välillä ei ole olennaisia eroja. EMAn itse-
hoitolinja on vasta muotoutumassa. Fimean mielestä keskitetyssä menette-
lyssä kannattaa tehdä jäsenmaita sitovia itsehoitopäätöksiä vain selkeästi 
kaikkien jäsenmaiden kannalta tärkeistä itsehoitolääkkeistä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi lääkkeet, joiden riittävää saatavuutta ei voida taata muuten 
kuin siirtämällä lääke pysyvästi tai tilapäisesti itsehoitoon. Esimerkkinä voi-
daan mainita bioterrorismin, pandemioiden ja muiden poikkeustilojen yh-
teydessä tarvittavat lääkkeet.  
 
Suomen edustajat esittelevät itsehoitolääkeohjelman linjauksia aktiivisesti 
itsehoidon kannalta tärkeissä asiantuntijaryhmissä, jotta Suomen linjaukset 
saisivat mahdollisimman laajaa kannatusta. Erityisesti on pidettävä huolta 
siitä, että kansanterveysnäkökulma tulee arvioinnissa otettua huomioon. It-
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sehoitolääkettä koskevan hakemuksen kansainvälisen käsittelyn yhtey-
dessä on tarpeellista keskustella ehdotetun itsehoitolääkkeen soveltuvuu-
desta Suomen terveydenhuoltojärjestelmään Fimean muiden asiantuntijoi-
den kanssa. 
 
Pakkausseloste ja myyntipäällysmerkinnät sisältävät tärkeää informaatiota 
itsehoitolääkkeiden käyttäjille. Tätä informaatiota ohjaavat EMAn komiteoi-
den ja työryhmien antamat suositukset. Suomen edustajat näissä ryhmissä 
pyrkivät muokkaamaan ohjeistusta siten, että olennainen tieto asianmukai-
sesta ja turvallisesta käytöstä välittyy tehokkaasti käyttäjälle.  
 

8. Johtopäätökset 

Itsehoitolääkkeen valinta ja asianmukainen käyttö on lääkkeen käyttäjän it-
sensä vastuulla, käyttäjä myös yleensä maksaa kokonaisuudessaan lääk-
keen hinnan. Lääkeinformaatiolla ja muulla neuvonnalla voidaan tukea tar-
koituksenmukaista lääkevalintaa ja lääkkeen turvallista käyttöä.  
 
Lääkeinformaatiota on hyvin saatavilla, mutta itsehoitolääkkeen käyttäjät 
eivät usein perehdy kirjalliseen informaatioon, eivätkä pyydä tai halua aina 
edes ottaa vastaan apteekkihenkilökunnan neuvontaa. Itsehoitolääkkeitä 
käytetään usein ohjeiden vastaisesti. Lääketuntemuksen lisääminen edis-
tää itsehoitolääkityksen turvallisuutta ja tehokkuutta. 
 
Lääkkeiden siirto itsehoitoon lisää niiden käyttöä. Joidenkin tuoteryhmien, 
kuten tulehduskipulääkkeiden, kohdalla tätä ei voi pitää kansanterveyden 
kannalta toivottavana. 
 
Itsehoitoon siirron jälkeen lääkkeen tehon ja turvallisuuden seuraaminen 
on nykyisin vaikeaa.  Luotettavan seurantatiedon puuttuessa lääkkeen 
poistaminen itsehoidosta on vaikeaa silloinkin, kun sen soveltuvuus itse-
hoitoon on ilmeisen kyseenalainen. Itsehoitoluokituksen myöntäminen 
määräaikaisena voisi helpottaa itsehoitopäätöksiä silloin, kun arvio hyöty-
riskisuhteesta on epävarma. 
 
Itsehoitolääkkeiden turvallisuuden seurantaan tarvitaan uusia työkaluja, 
joiden avulla voitaisiin tunnistaa itsehoitolääkkeiden liiallinen käyttö ja 
mahdolliset ja todelliset yhteisvaikutukset reseptilääkkeiden kanssa. 
 
Itsehoitolääkityksen vaikutuksista väestön terveyskäyttäytymiseen ja ter-
veydenhuollon palveluiden käyttöön on riittämättömästi tutkimuksia. Mikäli 
itsehoitolääkitystä laajennetaan pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, tulee 
tutkimuksella selvittää, miten tämä vaikuttaa potilaan kokonaishoitoon. 
 
Suomen lääkeasiantuntijat toimivat aktiivisesti EMA:ssa ja Euroopan ko-
mission työryhmissä, jotta EU:n itsehoitolääkepolitiikka ottaisi huomioon 
kansanterveysnäkökulman ja itsehoidon kokonaisuuden. 
 
Parhaimmillaan itsehoitolääkkeillä voidaan kuitenkin merkittävästi parantaa 
lääkkeiden saatavuutta ja useissa tilanteissa vähentää muun terveyden-
huollon kuormitusta. Suomen ammattiapteekkijärjestelmä luo hyvät mah-
dollisuudet myös ohjatumman itsehoitolääkinnän toteutukselle. 
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