
Lasten lääkkeiden käyttöä on tutkittu maailmanlaa-
juisesti vähän. Suomessa lasten lääkkeiden käyttöä 
on tutkittu väestötasolla viimeksi vuonna 1995/96 

(Arinen ym. 1998). Tässä artikkelissa kuvataan vuonna 
2007 Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella tehdyn, 
alle 12-vuotiaiden lasten lääkkeiden käyttöä koskevan 
väestökyselyn tuloksia.

Tutkimusta varten Väestörekisterikeskuksesta poi-
mittiin satunnaisotannalla iän ja sukupuolen mukaan 
edustava otos suomalaislapsia (n = 6 000). Vastaajina 
kyselyssä toimivat lasten vanhemmat, useimmiten äiti  
(n = 4 032, vastausprosentti 67 %). 

Kyselyssä selvitettiin lasten reseptilääkkeiden käyttöä 
tutkimushetkellä sekä itsehoitolääkkeiden, vitamiinien ja 
vaihtoehtovalmisteiden käyttöä tutkimusta edeltäneen 
kahden päivän ajalta. Lisäksi tiedusteltiin vanhempien 
asenteita lääkkeiden käyttöön sekä vanhempien käyttä-
miä lääketiedon lähteitä.

Lääkkeiden käyttö on yleistä
Lääkärin määräämiä lääkkeitä oli tutkimushetkellä käyt-
tänyt 17 % lapsista (Ylinen ym. 2010). Jotakin itsehoito-
lääkettä oli käyttänyt myös 17 % lapsista. Tähän lukuun 
eivät sisälly myyntiluvalliset vitamiinivalmisteet.

Yleisimmin käytetty reseptilääke oli salbutamoli (4 % 
lapsista) ja itsehoitolääke parasetamoli (5 %). Lapsista 
37 % oli käyttänyt jotakin vitamiinia, mukaan lukien se-
kä myyntiluvalliset vitamiinit (lääkkeet) että ravintolisänä 

Noin 120 000 alle 12-vuotiasta lasta käyttää joka päivä vähintään yhtä lääkärin määräämää lääkettä 
Suomessa. Itsehoitolääkkeiden käyttö on yhtä yleistä. Lapsen terveydentila ja ikä sekä vanhemman lääk-
keiden käyttö ovat yhteydessä lapsen lääkkeen käyttöön. Lääkkeiden haitat askarruttavat vanhempia.

kaupan olevat vitamiinit. Vaihtoehtoisia valmisteita käyt-
ti 11 % lapsista.

Yleisimmin käytössä olleet lääkkeet, vitamiinit ja vaih-
toehtoiset valmisteet kuvataan taulukossa 1. Vaikka D-vita-
miini oli lapsille yleisimmin käytetty vitamiini, vain 50 % alle 
3-vuotiaista lapsista oli saanut suositellun D-vitamiinilisän.

Verrattuna aikaisempiin väestötason tutkimuksiin 
suomalaislasten itsehoitolääkkeiden ja vitamiinien käyt-
tö on yleistynyt vuosista 1987 ja 1995/96; sen sijaan 
reseptilääkkeiden käyttö on pysynyt samalla tasolla  
(Arinen ym. 1998).

Sosioekonomisilla tekijöillä ei ole  
yhteyttä lääkkeiden käyttöön
Reseptilääkkeiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä lapsilla 
olivat nuori ikä (erityisesti pojilla), huonoksi arvioitu ter-
veydentila (vanhemman arvio), lääkärin diagnosoimien 
sairauksien lukumäärä sekä vanhemman reseptilääkkei-
den käyttö (Hämeen-Anttila ym. 2009). Itsehoitolääk-
keiden käyttöä puolestaan ennustivat lapsen nuori ikä, 
huonoksi arvioitu terveydentila sekä vanhemman itse-
hoitolääkkeiden käyttö (Hämeen-Anttila ym. 2009).

Vaihtoehtoisten valmisteiden käyttöön vaikuttivat 
hieman eri tekijät. Suurin vaikutus oli vanhemman omal-
la vaihtoehtoisten valmisteiden käytöllä. Myös esikoisen 
asema perheessä, suurempi oireiden lukumäärä ja vita-
miinien käyttö ennustivat vaihtoehtoisten valmisteiden 
käyttöä (Siponen ym. 2012).
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Sosioekonomisilla tekijöil-
lä eli koulutustasolla, työti-
lanteella tai perheen kuukau-
situloilla ei ollut vaikutusta 
resepti- tai itsehoitolääkkei-
den eikä vaihtoehtoisten valmisteiden käyttöön. Tulos 
poikkeaa aikaisemmista kansainvälisistä tutkimuksista, 
joissa näillä tekijöillä on todettu olevan yhteyttä lasten 
lääkkeiden käyttöön (esim. Kogan ym. 1994, Low ym. 
2008).

Reseptilääkkeitä pidetään turvallisina, 
mutta haitat huolettavat
Terveydenhuollon ammattilaisten on syytä huomioida 
vanhempien ajatukset ja käsitykset lääkkeiden käytöstä. 
Vastaajista 84 % oli sitä mieltä, että reseptilääkkeet ovat 
turvallisia ja tehokkaita. Itsehoitolääkkeistä näin ajatteli 
vain 49 % (Hämeen-Anttila ym. 2011). 

Kuitenkin suuri osa vanhemmista (69 %) oli huolis-
saan lääkkeiden haittavaikutuksista ja yhteisvaikutuksis-
ta. Melkein puolet (46 %) vanhemmista oli huolissaan 
särkylääkkeiden pitkäaikaiskäytöstä. Yleinen asenne 

lääkkeiden käyttöön oli kuitenkin useammin positiivinen 
(37 %) tai neutraali (48 %) kuin negatiivinen (15 %).

Vanhemmat hakivat lääkkeisiin liittyvää tietoa eniten 
lääkäreiltä (72 %), pakkausselosteista (67 %), kouluter-
veydenhoitajalta (52 %) sekä apteekista (44 %) (Holappa 
ym. 2012). Näitä tiedonlähteitä pidettiin myös kaikkein 
luotettavimpina. Internetistä tietoa lapsen lääkintään liit-
tyvissä asioissa paljon tai melko paljon haki 17 % van-
hemmista.

Terveydenhuollon ammattilaisiin luotetaan
Lapsiperheissä lääkkeiden käyttö on arkipäivää. Vanhem-
mat pitävät terveydenhuollon ammattilaisia tärkeimpinä 
ja luotettavimpina tiedonlähteinä. Tähän mahdollisuu-
teen kannattaa tarttua ja keskustella sekä vanhempien 
että lapsen itsensä kanssa lääkkeisiin liittyvistä huolista 
ja toisaalta lääkkeiden hyödyistä. 

Taulukko 1. Alle 12-vuotiaiden lasten yleisimmin  
käyttämät reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja  
vaihtoehtoiset valmisteet (n = 3 892) (Ylinen ym. 2010).

VALMISTE % (n)

Reseptilääkkeet

Obstuktiivisten hengitystie- 
sairauksien lääkkeet (R03)

6 (216)

Systeemiset bakteerilääkkeet (J01) 3 (98)

Ihonhoitoon käytettävät  
kortikosteroidit (D07)

2 (93)

Itsehoitolääkkeet

Analgeetit, tulehduskipu- ja  
reumalääkkeet (N02, M01)

7 (259)

Yskänlääkkeet ja vilustumis- 
lääkkeet (R05)

2 (92)

Haavojen hoitoon tarkoitetut  
valmisteet (D03)

2 (87)

Vitamiinit

D-vitamiini 20 (772)

Monivitamiinit ja hivenaineet 15 (569)

Kalsiumvalmisteet 2 (68)

Vaihtoehtoiset valmisteet

Kalaöljy- ja rasvahappovalmisteet 6 (213)

Probiootit 4 (140)

Homeopaattiset valmisteet 1 (31)

Vain 50 % alle 3-vuotiaista lapsista  
oli saanut suositellun D-vitamiinilisän.
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