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Tiivistelmä 
Jyrkkä J, Ruotsalainen J, Hämeen-Anttila K. Lääkebarometri 2021. Lääkehoidon 

kuormittavuus arjessa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea 

kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2022. 98 s. ISBN 978-952-7299-33-3. 

Avainsanat: lääkehoito, krooniset sairaudet, lääkehoidon hallinta, lääkehoidon seuranta, 

väestö, survey-tutkimukset ja kyselylomakkeet 

Merkittävä osa suomalaisista sairastaa pitkäaikaissairautta, jonka lääkehoidon ja muun 

hoidon toteuttamisesta he vastaavat arjessaan. Tämä voi vaikuttaa arjen sujumiseen ja 

aiheuttaa kuormitusta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin väestötasolla lääkehoidon seurantaa 

ja kuormittavuutta sekä kokemuksia lääkkeiden hankkimisesta. 

Lääkebarometri 2021 -väestökysely toteutettiin verkkokyselynä syyskuussa 2021. Kutsu 

osallistua kyselyyn lähetettiin yhteensä 10 105 Taloustutkimuksen internetpaneeliin 

kuuluvalle 18–79-vuotiaalle henkilölle. Otanta toteutettiin ositettuna satunnaisotantana ottaen 

huomioon ikä, sukupuoli, koulutustaso ja asuinalue. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 081 

henkilöä, joista 52 % oli naisia. Vastaajista 70 %:lla oli jokin pitkäaikaissairaus. Yleisimmät 

sairaudet tai sairauksien riskitekijät olivat kohonnut verenpaine (28 %), kohonnut veren 

kolesteroli (16 %) ja tuki- ja liikuntaelinsairaus tai -vamma (pois lukien reuma) (14 %). 

Kaikista vastaajista 20 % ja pitkäaikaissairaista 26 % ilmoitti, että heillä on ajantasainen 

lääkityslista. Omaa terveydentilaansa vastaajat seurasivat useilla eri tavoilla: yleisimmin 

tarkkailemalla omaa yleistä vointia (73 %), tekemällä omamittauksia (43 %) ja seuraamalla 

painoa (38 %).  

Arjen taakkaa aiheuttavat tekijät liittyivät yleisimmin lääkkeen haittavaikutuksiin ja 

terveydenhuollon toimintaan. Vastaajista 60 % koki, että lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvat 

haittavaikutukset on kestettävä ja 42 % oli huolissaan lääkkeen mahdollisista 

haittavaikutuksista. Vastaajista 36 % koki rasitteeksi sen, että vastuu hoidosta on jakautunut 

liian monelle terveydenhuollon ammattilaiselle ja 22 % koki hankalaksi, että sairauksien 

hoidon vuoksi joutuu asioimaan terveydenhuollossa usein.  

Lääkärin määräämiä lääkkeitä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneistä vastaajista 61 % 

oli kokenut vähintään yhden lääkehoitoon liittyvän ongelman. Yleisimmät ongelmat liittyivät 

lääkkeiden haittavaikutuksiin (47 % vastaajista, jotka kokivat ongelmia lääkehoidossa) ja 

tehottomuuteen (35 %). Ongelmaksi koettiin myös se, että lääkettä joutuu käyttämään liian 

pitkän aikaa (18 %) tai lääkkeitä on liian monta käytössä (17 %).  

Lähes kaikki vastaajat (95 %) kokivat, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa 

vaivattomasti. Vastaajista 75 % asioisi mieluummin apteekissa kuin tilaisi lääkkeen apteekin 

verkkopalvelusta. Kuitenkin 52 % oli valmis ostamaan lääkkeet apteekin verkkopalvelusta. 

Vastaajista 36 % ostaisi mieluummin itsehoitolääkkeensä päivittäistavarakaupasta kuin 

apteekista.  

Eri pitkäaikaissairauksien välillä on eroja siinä, miten lääkehoitojen koetaan auttavan ja 

kuinka usein hoidosta ollaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Tämän tutkimuksen mukaan 

merkittävimmät taakkaa aiheuttavat tekijät lääkehoidossa liittyvät lääkkeiden 

haittavaikutuksiin ja terveydenhuollon toimintaan. Lääkehoidossa koetaan yleisesti myös 

ongelmia. Suurin osa vastaajista koki, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa 

vaivattomasti.   
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Resumé 
Jyrkkä J, Ruotsalainen J, Hämeen-Anttila K. Läkemedelsbarometern 2021. 

Läkemedelsbehandlingens belastning i vardagen. Säkerhets- och utvecklingscentret 

för läkemedelsområdet Fimea. Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och 

informerar 3/2022 98 s. ISBN 978-952-7299-33-3. 

Nyckelord: läkemedelsbehandling, kroniska sjukdomar, hantering av läkemedelsbehandling, 

uuppföljning av läkemedelsbehandling, befolkning, Survey-undersökningar och enkäter 

En betydande del av finländarna lider av en kronisk sjukdom, vars läkemedelsbehandling 

och övriga behandling de ansvarar för i sin vardag. Detta kan påverka hur vardagen löper 

och orsaka belastning. I den här undersökningen utreddes på befolkningsnivå uppföljningen 

av läkemedelsbehandlingar och deras belastning samt erfarenheter av att skaffa läkemedel. 

Befolkningsenkäten Läkemedelsbarometern 2021 genomfördes som en webbenkät i 

september 2021. Inbjudan att delta i enkäten skickades till sammanlagt 10 105 personer i 

åldern 18–79 år som hör till Taloustutkimus webbpanel. Urvalsförfarandet genomfördes 

delvis som ett slumpmässigt urval med beaktande av ålder, kön, utbildningsnivå och 

bosättningsområde. Sammanlagt 2 081 personer svarade på enkäten, av vilka 52 procent 

var kvinnor. Av de svarande hade 70 procent en långtidssjukdom. De vanligaste 

sjukdomarna eller riskfaktorerna för att få en sjukdom var högt blodtryck (28 %), förhöjt 

kolesterol i blodet (16 %) och sjukdomar eller skador i stöd- och rörelseorganen (exklusive 

reumatism) (14 %). 

Av alla svarandena uppgav 20 procent och av de långtidssjuka 26 procent att de har en 

uppdaterad läkemedelsförteckning. Svarandena följde med sitt eget hälsotillstånd på flera 

olika sätt: oftast genom att iaktta sitt allmänna tillstånd (73 %), göra egna mätningar (43 %) 

och följa vikten (38 %).  

Faktorer som orsakar en belastning i vardagen var oftast förknippade med läkemedlets 

biverkningar och hälso- och sjukvårdens verksamhet. Sammanlagt 60 procent av 

svarandena upplevde att de måste tåla eventuella biverkningar av läkemedlen och 42 

procent var oroliga för läkemedlets eventuella biverkningar. 36 procent av svarandena 

upplevde det som en belastning att ansvaret för vården har fördelats på för många 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 22 procent upplevde det vara 

besvärligt att de måste besöka hälso- och sjukvården ofta för att behandla sjukdomar.  

Av de svarande som under den senaste veckan använt läkemedel som ordinerats av en 

läkare hade 61 procent upplevt minst ett problem med anknytning till 

läkemedelsbehandlingen. De vanligaste problemen gällde läkemedelsbiverkningar (47 % av 

personerna som upplevde problem med läkemedelsbehandlingen) och ineffektivitet (35 %). 

Det upplevdes också vara ett problem att man är tvungen att använda läkemedlet för länge 

(18 %) eller att man använder för många läkemedel (17 %).  

Nästan alla svarande (95 %) upplevde att det finns ett apotek tillräckligt nära för att det ska 

gå smidigt att få läkemedel. 75 procent av svarandena skulle hellre besöka apoteket än 

beställa läkemedel via apotekets webbtjänst. 52 procent var ändå beredda att köpa 

läkemedel via apotekets webbtjänst. Sammanlagt 36 procent av svarandena skulle hellre 

köpa sina egenvårdsläkemedel i dagligvaruaffären än på apoteket.  

Det förekommer skillnader mellan olika långtidssjukdomar när det handlar om på vilket sätt 

det upplevs att läkemedelsbehandlingarna hjälper och hur ofta hälso- och sjukvården 
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kontaktas om behandlingen. Enligt den här undersökningen har de främsta faktorerna som 

orsakar en belastning i läkemedelsbehandlingen att göra med läkemedlens biverkningar och 

hälso- och sjukvårdens verksamhet. Det förekommer också allmänt problem med 

läkemedelsbehandlingen. Största delen av svarandena upplevde att det finns apotek 

tillräckligt nära för att det ska gå att få läkemedel utan besvär. 
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Abstract 
Jyrkkä J, Ruotsalainen J, Hämeen-Anttila K. Medicines Barometer 2021 The burden of 

medicinal treatment on everyday life. Finnish Medicines Agency Fimea. Serial 

Publication Fimea Develops, Assesses and Informs 3/2022. 98 p. ISBN 978-952-7299-

33-3. 

Keywords: drug therapy, chronic diseases, drug monitoring, medication therapy 

management, population, surveys and questionnaires 

A significant proportion of Finnish people have a long-term illness that requires them to 

manage their own medical and medicinal care. This may affect fluency of everyday life and 

cause strain. This population level study examined how medicinal treatment is monitored and 

how the burden it causes is experienced, and how people experience medicine procurement. 

The Medicines Barometer 2021 population survey was conducted in September 2021. An 

invitation to participate in the survey was sent to 10,105 members of Taloustutkimus’s 

Internet panel, aged 18 to 79. A stratified random sample was obtained that considered the 

participants’ age, sex, level of education and residential area. A total of 2,081 people, 52% of 

whom were women, responded to the survey. Seventy percent of the respondents had some 

kind of long-term illness. The most common illnesses or risk factors for illness were high 

blood pressure (28%), high cholesterol level (16%) and musculoskeletal disease or injury 

(excluding rheumatism) (14%). 

Twenty percent of all respondents, and 26% of the chronically ill, reported that they had an 

up-to-date list of their medication. Respondents monitored their health in a number of ways: 

most commonly by observing their general well-being (73%), by taking self-measurements 

(43%), and by monitoring their weight (38%). 

Sixty percent of respondents felt that they ought to tolerate the possible adverse effects and 

42% were concerned about their medicines’ possible adverse effects. Thirty-six percent felt 

that too many healthcare professionals shared the responsibility for their care and 22% found 

it difficult that their illnesses necessitated contacting healthcare often. 

Of those who had taken prescription medication in the past week, 61% had experienced at 

least one medication-related problem. The most common problems were related to adverse 

effects (47% of respondents who experienced problems with medical treatment) and 

ineffectiveness (35%). Other problems were having to use a medicine for too long (18%) and 

having too many medicines in use (17%). 

Almost all respondents (95%) felt that pharmacies were close enough to obtain medicines 

easily. Seventy-five percent would prefer to visit an actual pharmacy than order a medicine 

from an online service. However, 52% were willing to buy medicines from an online 

pharmacy service. Thirty-six percent would rather buy their over-the-counter medication from 

a grocery store than from a pharmacy. 

There are differences between long-term illnesses in how medical treatments are perceived 

to help and how often one has to be in contact with health care concerning treatment. 

According to this study, the most significant burdening factors in medicinal treatment are 

related to adverse effects and health care activities. Respondents also commonly 

experienced problems with their medicinal care. The majority of respondents felt that there 

were pharmacies close enough to access medicines easily.  
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 Johdanto 
Yhä useampi suomalainen sairastaa yhtä tai useampaa pitkäaikaissairautta, joiden hoito 

edellyttää usein jopa elinikäistä lääkehoitoa (1–3). Monia pitkäaikaissairauksia ei 

aikaisemmin pystytty hoitamaan yhtä tehokkaasti kuin nykyisin, joten pitkäaikaissairaat 

joutuvat sopeutumaan yhä useammin ja pidempään sairautensa hoitoihin osana elämää. 

Tämä johtaa siihen, että pitkäaikaissairaat ottavat yhä enemmän vastuuta hoitonsa 

toteuttamisesta itsenäisesti, mikä voi kuormittaa merkittävästikin pitkäaikaissairaan arkea. 

Hoidon kuormittavuudella tarkoitetaan potilaan itsensä, läheisen tai hänen omaishoitajansa 

tekemää työtä sairauksien hoitamiseksi sekä sitä vaikutusta, joka tällä työllä on heidän 

elämäänsä (4). Yksi hoidon kuormittavuuden osa-alue on lääkehoidon aiheuttama taakka, 

joka voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi lääkkeen oton muistamista, haittavaikutusten 

sietämistä, lääkehoidon vaikutusten seurantaa omamittauksin tai terveydenhuollossa 

tapahtuvin mittauksin, mutta myös lääkehoidosta aiheutuvaa taloudellista ja sosiaalista 

taakkaa. 

Eri ihmiset kokevat hoidon kuormittavuuden eri tavoin (5). Kokemukseen voi vaikuttaa 

esimerkiksi persoonallisuus, usko omaan kykyyn hoitaa sairauttaan ja yleiset uskomukset 

esimerkiksi lääkehoitoa kohtaan – mutta myös sosiaaliset verkostot ja suhde hoitavaan 

lääkäriin ja muuhun hoitohenkilöstöön. Luonnollisesti myös useiden pitkäaikaissairauksien 

sairastaminen ja siitä aiheutuva runsas lääkitys kuormittavat lääkkeitä käyttävää 

pitkäaikaissairasta. Tämä kuorma aiheutuu usein siitä, että pitkäaikaissairaan hoidon 

kokonaisuus ei ole hallussa terveydenhuollossa, ja käynneillä keskitytään vaan yhden 

sairauden hoitoon (6). Terveydenhuoltojärjestelmässä olisi hyvä huomioida yksilön 

voimavarat ja mahdollisuudet hoidon toteuttamiseen pyrkien vähentämään hoidon 

kuormittavuutta (7). Muuten hoidon kuormittavuus voi heikentää hoitoon sitoutumista ja 

hoitotuloksia sekä aiheuttaa terveydenhuollon resurssien turhaa käyttöä (1, 8).  

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän uudistuessa hyvinvointialueilla on syytä pohtia 

toimenpiteitä ja työkaluja potilaiden osallisuuden tukemiseksi ja myös hoidon 

kuormittavuuden vähentämiseksi (9). Myös farmasian alan ammattilaisilla ja heidän 

tarjoamillaan palveluilla on tärkeä rooli lääkehoidon ongelmien tunnistamisessa ja potilaan 

lääkehoidon onnistumisen tukemisessa (10). Parhaillaan meneillään olevan lääkeasioiden 

uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa 

lääkitysturvallisuutta ja lääkeneuvontaa sekä lääkehuollon palvelujen sujuvuutta, saatavuutta 

ja saavutettavuutta (11). Kaikkia näitä tavoitteita edistämällä on mahdollista vaikuttaa myös 

hoidon ja lääkehoidon kuormittavuuteen. 

Ilmiön ymmärtämiseksi ja potilaiden tukemiseksi tarvitaan toisaalta tietoa eri tekijöistä, jotka 

aiheuttavat kuormittavuutta ja toisaalta tietoa näiden tekijöiden yleisyydestä. Lisäksi tarvitaan 

erilaisia keinoja tunnistaa yksittäiselle potilaalle kuormitusta aiheuttavia tekijöitä, keinoja 

ennaltaehkäistä kuormitusta sekä työkaluja kuormituksen korjaamiseen tai potilaan 

tukemiseen eri kuormitustekijöissä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin väestötasolla 

lääkehoidon kuormittavuutta ja seurantaa sekä kokemuksia lääkkeiden hankkimisesta. 
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 Tavoitteet 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata suomalaisen väestön 

• kokemuksia lääkehoidosta ja sen seurannasta  

• kokemuksia lääkehoidon aiheuttamasta arjen taakasta ja ongelmista sekä 

• mielipiteitä lääkkeiden ostopaikoista. 
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 Aineisto ja menetelmät 
Lääkebarometri toteutettiin verkkokyselynä ajanjaksolla 23.–30.9.2021. Kyselyn 

kohdejoukkona oli 18–79-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Kysely toteutettiin pelkästään 

suomenkielisenä. Otanta kyselyä varten toteutettiin ositettuna satunnaisotantana huomioiden 

ikä, sukupuoli, koulutustaso ja asuinalue.  

Vuoden 2021 kysely laadittiin Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessissa yhteistyössä 

Kelan, Itä-Suomen yliopiston, Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. 

Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy, joka vastasi verkkokyselyn 

teknisestä toteutuksesta, kyselyn jakelusta otokseen valituille ja heille lähetetyistä 

muistutuksista sekä syntyneen aineiston tallennuksesta.  

Kyselyyn sisällytetyt kahdeksan moduulia olivat: 

• Taustamuuttuja (M1) 

• Terveys ja lääkkeet (M2) 

• Mielipiteet lääkkeistä (M4) 

• Mielipiteet lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista (M6) 

• Lääkkeiden ostopaikat (M11) 

• Lääkehoidon seuranta (M13) 

• Rokotteet (M14) 

• Lääkehoidon taakka ja ongelmat (M16) 

Ensimmäistä kertaa mukana olleet kysymykset ja väittämät pilotoitiin ja saadun palautteen 

perusteella niihin tehtiin tarvittavia muutoksia. Kysely sisältää monivalintakysymyksiä sekä 

väittämiä, joilla selvitettiin vastaajien mielipiteitä ja käsityksiä tutkittavista aiheista. Muuttujien 

taustat on esitetty tarkemmin erillisessä julkaisussa (12). Kyselyssä oli neljä eri 

vastaamispolkua M6 moduulin skenaarioita (A, B, C ja D) varten. Skenaariot esittävät 

vaihtoehtoisia tapoja, joilla yhteiskunnan tulisi toimia kalliiden syöpälääkehoitojen kanssa. 

Vastaajat arvottiin näille neljälle vastaamispolulle satunnaisesti kyselyohjelmassa.  

Kutsu osallistua Lääkebarometri 2021 -väestökyselyyn lähetettiin 10 105 Taloustutkimuksen 

internetpaneeliin kuuluvalle, otokseen poimitulle henkilölle. Internetpaneeli on suljettu 

yhteisö, johon kuuluu noin 40 000 suomalaista. Paneeliin kuuluvat henkilöt on rekrytoitu 

monikanavaisesti Taloustutkimus Oy:n toteuttamien väestötutkimusten yhteydessä. 

Otokseen valikoituneet saivat sähköpostitse tietoa kyselystä ja sen tarkoituksesta sekä 

muodostuvan aineiston käsittelystä. Kyselyyn vastaaminen tulkittiin tietoiseksi 

suostumukseksi kyselyyn osallistumisesta.  

Muistutus kyselystä lähetettiin alle 35-vuotiaille, joiden havaittiin aineiston keruun aikana 

olevan aliedustettuina aineistossa. Lisäotoksia ei otettu. Lopullinen vastaajien määrä oli 

2 081 (vastausprosentti 20,6 %). Aineiston edustavuutta suhteessa väestöön tarkastellaan 

tämän julkaisun tulososion alussa sekä yksityiskohtaisesti erillisessä julkaisussa (12).  

Tämän julkaisun tulokset kuvaa perustulokset valikoiduista muuttujista sekä niiden 

ristiintaulukoinnit sukupuolen ja iän mukaan (liitteet 1–6). Lisäksi liitteessä 7 esitetään 

kaikkien kyselyyn sisältyneiden muuttujien jakaumat.  
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 Tulokset 

 Kyselyyn vastanneet 

Kyselyyn vastasi 2 081 henkilöä, joista 52 % oli naisia (taulukko 1). Aineistossa naiset olivat 

hieman yliedustettuja ja miehet hieman aliedustettuja suhteessa väestöön. Lähes puolet 

vastaajista oli työikäisiä, 35–64-vuotiaita. Ikäluokista aliedustettuna olivat alle 35-vuotiaat ja 

yliedustettuna yli 64-vuotiaat. Suurin osa vastaajista (77 %) asui kaupungissa. Kaupungissa 

asuvat olivat yliedustettuja. Puolet vastaajista oli korkeasti koulutettuja. Peruskoulun tai 

kansakoulun sekä lukion tai ammatillisen koulutuksen käyneet ovat aineistossa aliedustettuja 

suhteessa väestöön. Yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun käyneet ovat 

puolestaan yliedustettuna aineistossa.  

Taulukko 1. Lääkebarometri 2021 -väestökyselyyn vastanneiden kuvailu (n = 2 081) ja 
vertailu väestöön 

 
Vastanneet 

% (n) 

Suomen 
väestö 

31.12.2020*  
% 

Sukupuoli   

Nainen 52 (1 084) 50  

Mies 47 (977) 50 

Muu 1 (20) ei ole tilastoitu 

Ikäluokka   

18–34 vuotta 20 (409) 28 

35–64 vuotta 49 (1 025) 50 

65–79 vuotta 31 (647) 22 

Asuinalue   

Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen) keskusta tai lähiö 

29 (607) 

721 

Muun kaupungin keskusta tai lähiö 48 (994) 

Kunnan keskusta, kirkonkylä tai taajama 11 (229) 132 

Haja-asutusalue tai maaseutu 12 (251) 153 

Koulutus   

Peruskoulu tai kansakoulu 5 (107) 264 

Lukio tai ammatillinen koulutus 43 (888) 515 

Yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu 50 (1 048) 246 

Muu 2 (38) – 

*Osuus 18-79-vuotiaista suomalaisista 31.12.2020. Koulutusjakauman osuus 15 vuotta täyttäneistä 
suomalaisista. 
1 Tilastokeskuksen sisempi kaupunkialue, ulompi kaupunkialue ja kaupungin kehysalue 
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2 Tilastokeskuksen maaseudun paikalliskeskukset ja kaupungin läheinen taajama 
3 Tilastokeskuksen ydinmaaseutu, harvaan asuttu maaseutu ja tuntematon (maaseutu) 
4 Tilastokeskuksen ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 
5 Tilastokeskuksen toinen aste, erikoisammattikoulutusaste, alin korkea-aste 
6 Tilastokeskuksen alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste, tutkijakoulutusaste 

 Pitkäaikaissairauksien yleisyys 

Vastaajista 70 %:lla oli jokin pitkäaikaissairaus (taulukko 2). Yleisimmät sairaudet tai niiden 

riskitekijät olivat kohonnut verenpaine (28 %), kohonnut veren kolesteroli (16 %) sekä tuki- ja 

liikuntaelin sairaus- tai vamma (ei reuma) (14 %). Liitteessä 1 on esitetty 

pitkäaikaissairauksien yleisyys sukupuolittain ja ikäluokittain. 

Taulukko 2. Pitkäaikaissairauksien yleisyys Lääkebarometri 2021 -väestökyselyyn 
vastanneilla (n = 2 081) ja reseptilääkkeittä käyttäneillä pitkäaikaissairailla 
(n = 1 329). 

 
Vastanneet 

n = 2 081 

% (n) 

Reseptilääkkeitä 
käyttäneet 

pitkäaikaissairaat 
n = 1 329 

% (n) 

Ei mitään pitkäaikaissairauksia 30 (616) – 

   

Kohonnut verenpaine, verenpainetauti 28 (591) 44 (583) 

Kohonnut veren kolesteroli 16 (340) 25 (326) 

Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus tai -vamma 
(poislukien reuma) 

14 (294) 19 (253) 

Astma tai muu keuhkosairaus 11 (236) 17 (219) 

Diabetes 11 (232) 17 (229) 

Muu pitkäaikaissairaus 10 (211) 15 (199) 

Masennus 9 (183) 13 (170) 

Kilpirauhasen vajaatoiminta tai muu kilpirauhasen 
sairaus 

9 (178) 13 (176) 

Migreeni tai muu krooninen päänsärky 8 (172) 12 (155) 

Sydänsairaus 8 (160) 12 (159) 

Ihosairaus 7 (145) 10 (133) 

Muu mielenterveysongelma (poislukien 
masennus) 

7 (141) 9 (123) 

Maha-suolikanavan sairaus 6 (133) 9 (120) 

Silmäsairaus 4 (85) 6 (76) 

Reuma 3 (60) 4 (58) 

Syöpä 2 (48) 3 (44) 

Epilepsia 1 (24) 2 (24) 
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 Pitkäaikaissairaiden kokemukset lääkehoidosta 

Lääkehoidon koki auttaneen hyvin tai melko hyvin 89 % kohonnutta veren kolesterolia, 88 % 

kohonnutta verenpainetta ja 85 % kilpirauhasen vajaatoimintaa tai muuta kilpirauhasen 

sairautta sairastaneista (kuvio 1). Vastaavasti huonosti tai melko huonosti lääkehoidon koki 

auttaneen 26 % tuki- ja liikuntaelinsairautta tai -vammaa (pois lukien reuma), 20 % 

ihosairautta ja 18 % maha-suolikanavan sairautta sairastavista. Liitteessä 2 on esitetty 

pitkäaikaissairaiden kokemukset lääkehoidosta sukupuolittain ja ikäluokittain. 

 

Kuvio 1. Pitkäaikaissairauteensa lääkkeitä käyttävien vastaajien kokemukset siitä, miten 
lääkkeet ovat auttaneet. 
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 Lääkehoidon seuranta 

Kaikista vastaajista 20 % ja jotakin pitkäaikaissairautta sairastavista 26 % ilmoitti, että heillä 

on olemassa ajantasainen lääkityslista (taulukko 3). Omaa terveydentilaa vastaajat 

seurasivat useilla eri tavoilla, yleisimmin seuraamalla omaa vointia (73 %) ja erilaisilla 

omamittauksilla (43 %). Myös pitkäaikaissairaat seurasivat terveydentilaansa yleisimmin 

seuraamalla omaa vointia (75 %) sekä omamittauksilla (53 %) ja laboratoriomittauksilla (51 

%). Liitteessä 3 on esitetty ajantasaisen lääkityslistan käyttö sekä kaikkien vastanneiden ja 

pitkäaikaissairaiden tavat seurata omaa terveyttä ja lääkehoitoa sukupuolen ja iän mukaan. 

Taulukko 3. Ajantasainen lääkityslista ja tavat seurata omaa terveyttä ja lääkehoitoa sekä 
reseptilääkkeitä käyttävien tietoisuus lääkkeiden käyttötarkoituksesta kaikilla 
kyselyyn vastanneilla (n = 2 081) ja pitkäaikaissairailla (n = 1465). 

 

Vastanneet 

n = 2 081 

% (n) 

Pitkäaikaissairaat 

n = 1 465 

% (n) 

Onko sinulla ajantasainen lista 
käyttämistäsi lääkkeistä (esim. 
lääkekortti)? 

  

Kyllä 20 (412) 26 (376) 

Ei 80 (1 669) 74 (1 089) 

Miten seuraat itse terveydentilaasi ja 
lääkehoitosi vaikutuksia? 

  

En seuraa lainkaan 9 (176) 4 (52) 

Seuraamalla yleistä vointiani 73 (1 525) 75 (1 100) 

Omamittauksilla (esim. verenpaineen 
tai verensokerin seuranta) 

43 (893) 53 (778) 

Laboratoriomittausten tuloksista (esim. 
kolesteroliarvot) 

42 (872) 51 (740) 

Seuraamalla painoani 36 (754) 38 (559) 

Aktiivisuusmittarin tai puhelimen 
terveyssovelluksen avulla (esim. 
askeleet, uni, syke) 

26 (535) 26 (374) 

Jollain muulla tavalla 3 (56) 3 (40) 

Käytätkö OmaKantaa?   

Kyllä, terveystietojeni katseluun 75 (1 568) 77 (1 126) 

Kyllä, reseptitietojeni katseluun 66 (1 373) 80 (1 169) 

Kyllä, reseptieni uusimispyyntöjen 
lähettämiseen 

48 (1 005) 60 (881) 

En käytä Omakantaa 8 (167) 3 (39) 

Kyllä, mutta en edellä mainittuihin 
tarkoituksiin 

5 (108) 5 (66) 

En tiedä, mikä Omakanta on 1 (16) 0 (6) 
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Reseptilääkkeitä 
käyttävät 

vastanneet* 
 n = 1 699 

Reseptilääkkeitä 
käyttäneet 

pitkäaikaissairaat* 
n = 1 408 

Tiedätkö, miksi lääkäri on määrännyt 
sinulle lääkkeitä? 

  

Tiedän kaikkien käyttämieni 
reseptilääkkeiden käyttötarkoitukset 

97 (1 652) 98 (1 380) 

Tiedän joidenkin käyttämieni 
reseptilääkkeiden käyttötarkoitukset 

2 (24) 2 (21) 

En tiedä, mutta haluaisin tietää 0 (5) 0 (3) 

En tiedä, eikä minulla ole siihen tarvetta 1 (18) 0 (4) 

* Poislukien vastaajat, jotka valinneet vaihtoehdon ’Minulla ei ole käytössä reseptilääkkeitä’ 

kysymykseen ’Tiedätkö, miksi lääkäri on määrännyt sinulle lääkkeitä?’ (vastanneilla n = 382 ja 

pitkäaikaissairailla n = 57). 

Omakannan tunsi lähes kaikki vastaajat (99 %), ja he käyttivät sitä sekä terveystietojen (75 

%) että reseptitietojen (66 %) katseluun (taulukko 3). Kaikista vastanneista 48 % ja 

pitkäaikaissairaista 60 % hyödynsi mahdollisuutta lähettää reseptien uusimispyyntö 

Omakannan kautta. Liitteessä 3 on esitetty Omakannan käyttö sukupuolen ja iän mukaan. 

Lähes kaikki reseptilääkkeitä käyttävistä vastanneista (97 %) ja reseptilääkkeitä käyttäneistä 

pitkäaikaissairaista (97 %) ilmoitti tietävänsä kaikkien käyttämiensä reseptilääkkeiden 

käyttötarkoitukset (taulukko 3). Liitteessä 3 on esitetty reseptilääkkeitä käyttävien tietoisuus 

lääkkeiden käyttötarkoituksesta sukupuolen ja iän mukaan. 

 Pitkäaikaissairaiden lääkehoitoa koskeva yhteydenpito lääkäriin ja 

hoitajaan 

Terveydenhuoltoon vähintään kerran puolessa vuodessa yhteydessä olevien osuus oli 

korkein syöpää (66 %), masennusta (48 %) ja muita mielenterveysongelmia (50 %) 

sairastavilla (kuvio 2). Harvemmin kuin kerran kahdessa vuodessa terveydenhuoltoon olivat 

yhteydessä migreeniä tai muuta kroonista päänsärkyä (52 %), ihosairautta (43 %), maha-

suolikanavan sairautta (38 %) ja muuta tuki- ja liikuntaelinsairautta tai -vammaa (pois lukien 

reuma) (36 %) sairastavat. Liitteessä 4 on esitetty pitkäaikaissairaiden terveydenhuollon 

kontaktien yleisyys sukupuolittain ja ikäluokittain.   
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Kuvio 2. Pitkäaikaissairautta sairastavien yhteydenpito lääkäriin tai hoitajaan sairautensa 
hoidosta. 
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 Lääkehoidon taakka ja ongelmat reseptilääkkeitä käyttäneillä 

Suurimmat taakkaa aiheuttavat tekijät liittyivät lääkkeen haittavaikutuksiin ja 

terveydenhuollon toimintaan. Vastaajista 60 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 

että lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset on kestettävä ja vastaavasti 42 % 

oli huolissaan lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista (kuvio 3).  

Vastaajista 36 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että rasitetta aiheuttaa se, että 

vastuu hoidosta on jakautunut liian monelle terveydenhuollon ammattilaiselle (kuvio 3). 

Vastaavasti 22 % koki hankalaksi, että sairauksien hoidon vuoksi joutuu asioimaan 

terveydenhuollossa usein. Vastaajista 72 % kuitenkin koki, että on saanut yhteyden 

hoitoyksikköön lääkkeisiin liittyvissä asioissa, kun siihen on ollut tarve. Vastaajista 26 % koki, 

että lääkkeet maksavat liikaa maksukykyynsä nähden. Myös lääkehoidon rutiinit aiheuttivat 

osalle vastaajista taakkaa: 19 % vastaajista koki lääkkeen ottamisen muistamisen ja 18 % 

lääkkeen ottamiseen varautumisen hankalaksi. 

Vastaajista 82 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että ei haittaa, vaikka ihmiset 

huomaavat hänen käyttävän lääkkeitä ja vastaavasti suurin osa (85 %) ei pelännyt sitä, että 

häneen suhtauduttaisiin eri tavoin käyttämiensä lääkkeiden vuoksi (kuvio 3). 
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Kuvio 3. Vastaajien (n = 1 505) kokemus lääkehoidon aiheuttamasta taakasta. 
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Lääkärin määräämiä lääkkeitä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneistä vastaajista 61 % 

oli kokenut vähintään yhden lääkehoitoon liittyvän ongelman (taulukko 4). Yleisimmät 

ongelmat liittyvät lääkkeiden haittavaikutuksiin (47 % ongelmia lääkehoidossa kokeneista) ja 

tehottomuuteen (35 %). Ongelmaksi koettiin myös se, että lääkettä joutuu käyttämään liian 

pitkän aikaa (18 %) tai että on liian monta lääkettä käytössä (17 %). Liitteessä 5 kuvataan 

lääkehoidon taakan ja ongelmien kokeminen iän ja sukupuolen mukaan. 

Taulukko 4. Lääkärin määräämiä lääkkeitä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden 
vastaajien (n = 1 505) kokemukset lääkehoitoonsa liittyvistä ongelmista. 

  

Vastanneet* 
n = 1 505 

% (n) 

Ongelmia 
lääkehoidossa 

kokeneet* 
n = 913 
% (n) 

En ole kokenut ongelmia 39 (592) – 

Lääkkeeni aiheuttaa haittavaikutuksia 28 (425) 47 (425) 

Lääkkeeni ei ole niin tehokas kuin toivoisin 
sen olevan 

21 (319) 35 (319) 

Joudun käyttämään lääkettäni liian pitkän 
aikaa 

11 (166) 18 (166) 

Minulla on liian monta lääkettä käytössä 10 (151) 17 (151) 

Käytän jotakin lääkettäni vähemmän kuin 
lääkäri on määrännyt 

7 (99) 11 (99) 

Minun pitää ottaa lääkkeitä liian usein 5 (82) 9 (82) 

Lääkkeeni ei ole riittävän tehokas suhteessa 
sen hintaan 

5 (77) 8 (77) 

Koen tarvitsevani sairauteeni/vaivaani 
lääkettä, mutta lääkäri ei ole sitä määrännyt 

5 (74) 8 (74) 

Lääkkeeni ei sovi minulle 5 (72) 8 (72) 

Koen, että käyttämilläni lääkkeillä on 
keskenään haitallisia yhteisvaikutuksia 

4 (58) 6 (58) 

En koe tarvitsevani lääkärin minulle 
määräämää lääkettä 

4 (54) 6 (54) 

Käytän jotakin lääkettäni enemmän kuin 
lääkäri on määrännyt 

2 (29) 3 (29) 

Lääkkeeni annokset ovat liian suuria 2 (23) 3 (23) 

En ymmärrä lääkkeeni annosteluohjeita 0 (7) 1 (7) 

Jokin muu ongelma 11 (168) 18 (168) 

* Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon. 
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 Lääkkeiden ostopaikat 

Lähes kaikki vastaajat (95 %) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että apteekkeja 

on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa vaivattomasti (kuvio 4). Vastaavaksi 75 % vastaajista 

asioisi mieluummin apteekissa kuin tilaisi lääkkeen apteekin verkkopalvelusta. Kuitenkin 52 

% oli valmis ostamaan lääkkeet apteekin verkkopalvelusta. Vastaajista 36 % oli täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että ostaisi mieluummin itsehoitolääkkeensä 

päivittäistavarakaupasta kuin apteekista. Vastaavasti 13 % oli ollut tilanteessa, jossa olisi 

tarvinnut lääkettä, mutta apteekki on ollut kiinni. Lääkkeiden hankintaa ei kuitenkaan koettu 

vaikeaksi vähäisten ostopaikkojen vuoksi (kuvio 4). Liitteessä 6 kuvataan mielipiteitä 

lääkkeiden ostopaikoista iän ja sukupuolen mukaan. 

 

Kuvio 4. Vastaajien (n = 2 081) mielipiteet lääkkeiden ostopaikoista.  
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 Pohdinta 

 Lääkehoito aiheuttaa potilaille arjen kuormitusta 

Tämän tutkimuksen mukaan merkittävimmät taakkaa aiheuttavat tekijät lääkehoidossa 

liittyvät lääkkeiden haittavaikutuksiin ja terveydenhuollon toimintaan, mikä on linjassa 

aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa (13, 14). Lääkehoidossa koetaan usein myös 

ongelmia. Kuormittavuustekijöitä on syytä selvittää lääkärin vastaanotolla ja apteekissa, jotta 

niihin pystytään puuttumaan ja tukemaan lääkehoidon onnistumista erityisesti niillä 

pitkäaikaissairailla ja monisairailla, joille lääkehoito aiheuttaa arjen sujumisen kannalta 

merkittävää haittaa (6, 7).  

Tämän tutkimuksen mukaan hoidon jakautuminen usealle terveydenhuollon ammattilaiselle 

ja toistuvat käynnit terveydenhuollossa aiheuttavat pitkäaikaissairaille kuormitusta arjessa. 

Toisaalta kolme neljäsosaa vastaajista koki saaneensa yhteyden hoitoyksikköönsä 

lääkkeisiin liittyvissä asioissa, kun siihen on ollut tarvetta. Eri pitkäaikaissairauksien välillä 

havaittiin tässä ja aikaisemmassa Lääkebarometri 2019 -kyselyssä (15) eroja siinä, miten 

hyvin lääkehoidon koetaan auttaneen ja kuinka usein pitkäaikaissairaat ovat yhteydessä 

terveydenhuoltoon. Jatkossa onkin syytä tarkastella lääkehoidon aiheuttaman taakan 

kokemista eri pitkäaikaissairauksia sairastavilla, jotta tukea voidaan kohdentaa erityisesti 

niille potilasryhmille, joita lääkehoito kuormittaa monin eri tavoin. Hoidon jatkuvuuden 

varmistaminen on tärkeää erityisesti pitkäaikaissairaille ja monisairaille (7).  

Tämän tutkimuksen mukaan yleisimmät lääkehoidon ongelmat reseptilääkkeiden käyttäjillä 

liittyvät lääkkeen aiheuttamiin haittavaikutuksiin tai lääkkeen tehottomuuteen. Myös lääkkeen 

pitkäaikainen käyttö ja usean lääkkeen yhtäaikainen käyttö koetaan tämän tutkimuksen 

mukaan usein ongelmaksi, vaikka nämä ovat pitkäaikaissairauksissa tyypillisiä lääkehoidon 

ominaisuuksia. Nämä havainnot korostavat vuorovaikutuksen merkitystä hoitavan lääkärin ja 

potilaan välillä. Lääkehoidon ongelmien tunnistamisessa potilaan perusteellinen haastattelu 

onkin keskeistä, sillä osaa ongelmista ei ole muuten mahdollista tunnistaa (10, 16).  

Lääkkeen käyttäjän on myös tiedettävä lääkehoitonsa tavoite ja kesto, jotta hän ymmärtää 

säännöllisen lääkehoitonsa merkityksen sairautensa hoidossa ja pystyy sitoutumaan siihen.  

Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että potilaat haluavat osallistua lääkkeiden valintaa 

koskevaan päätöksentekoon yhdessä lääkärin kanssa (15, 17–19). Terveydenhuollon 

ammattilaisille spesifisti lääkehoidon onnistumisesta keskustelun tueksi luotu TKOK-

muistisääntö (Teho, Käyttö, Ongelmat, Kontrolli) vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella 

ohjaavan keskustelua erittäin hyvin lääkehoidon taakkaa aiheuttavien tekijöiden 

selvittämiseen (20). Myös lääkkeiden käyttäjille suunnattu Lääkehoidon onnistumisen 

tarkistuslista LOTTA tukee parhaimmillaan ammattilaisen ja potilaan välistä keskustelua 

tekemällä näkyväksi arjessa taakkaa aiheuttavia tekijöitä, kuten puutteita lääkehoidon 

seurannassa, haittavaikutusten kokemusta, lääkehoidon ongelmia, epäselvyyksiä 

lääkehoidon kestossa tai tarkoituksessa sekä mahdollisia taloudellisia vaikeuksia (21). Myös 

Käypä hoito -suositus (7) suosittelee hoidon kuorman arviointia monisairaalla potilaalla. 

Kymmenen kysymystä sisältävä Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire -mittari 

(MTBQ) selvittää hoidon aiheuttamaa kuormitusta laajasti ja sisältää yhtenä arvioitavana 

osa-alueena lääkehoidon taakkaa (22). Mittari on suomennettu ja julkaistu osana Monisairas 

potilas Käypä hoito -suositusta (7). Lisäksi Monisairas potilas -hoitosuositus neuvoo 

huomioimaan potilaan yksilölliset tavoitteet, arvot ja tärkeysjärjestykset hoitonsa 

kokonaisuudessa ja toteuttamisessa. 
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Tämä tutkimus osoitti myös lääkehoidon onnistumista tukevia tekijöitä. Lähes kaikki 

reseptilääkkeitä käyttävät vastaajat tiesivät kaikkien käyttämiensä reseptilääkkeiden 

käyttötarkoituksen, mikä vastaa Lääkebarometri 2019 -kyselyn tulosta (15). Lisäksi suurin 

osa vastaajista seurasi terveydentilaansa ja lääkehoidon vaikutuksia yleisimmin seuraamalla 

yleistä vointiaan, omamittauksilla tai laboratoriomittauksilla. Myös aktiivisuusmittarin ja 

puhelimen terveyssovellusten käyttö vaikuttaa yleistyneen, sillä tässä tutkimuksessa noin 

neljäsosa vastaajista kertoi käyttävänsä niitä. Vastaava osuus oli noin viidesosa 

Lääkebarometri 2019 -kyselyssä (15). Sen sijaan viimeisen kuuden vuoden aikana 

ajantasaisen lääkityslistan käytössä ei ole tapahtunut muutoksia (15, 19). Lääkityslista on 

noin joka viidennellä vastaajalla ja joka neljännellä jotakin pitkäaikaista sairautta 

sairastavista. Omakannan tunsivat tässä tutkimuksessa lähes kaikki vastaajat ja sitä 

käytettiin laajasti niin terveystietojen kuin reseptitietojen katseluun ja reseptien 

uusimispyyntöjen lähettämiseen, mikä vastaa aikaisempien tutkimusten tuloksia (23). 

 Menetelmän arviointi 

Kyselyyn sisällytettiin uutena Lääkehoidon ongelmat ja taakka -moduuli (M16), joka pilotoitiin 

kokonaisuudessaan ennen kyselyn toteutusta. Lääkehoidon taakkaa selvittävä mittaristo on 

muodostettu osana pro gradu -tutkimusta hyödyntämällä kansainvälistä PLEM (Patient’s 

Lived Experience with Medicine) -mallia (24), haastattelututkimusta, aiheesta julkaistua 

muuta tutkimuskirjallisuutta ja tutkimusryhmän asiantuntemusta (14).  

Mielipiteet lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista -moduulista (M6) pilotoitiin uudet 

kysymykset, jotka koskivat syöpälääkkeitä (M6_5, M6_6, M6_7, M6_8). Lisäksi pilotoitiin 

yksittäisiä uusia tai uudistettuja kysymyksiä tai väittämiä, jotka koskivat vastaajien kykyä 

käyttää internetiä (M1_11), mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita (M1_12), 

OmaKannan käyttöä (M13_4) ja rokotuksiin liittyviä mielipiteitä (M14_1_9, M14_1_10, 

M14_1_11, M14_1_12). Pilotoinnin perusteella kysymyksiin tehtiin muutoksia, jotka 

paransivat kysymysten ja vastausvaihtoehtojen yksiselitteistä ymmärtämistä. Tämä lisää 

puolestaan vastausten luotettavuutta.  

Otanta toteutettiin satunnaisotannalla huomioiden mahdollisimman hyvä vastaavuus 

väestöön iän, sukupuolen, koulutustason ja asuinalueen suhteen (12). Aineiston 

edustavuuden tarkastelu osoitti, että sukupuolijakauma poikkesi vain vähän väestöstä. Sen 

sijaan nuorimmat vastaajat (18–34-vuotiaat) olivat aineistossa selkeästi aliedustettuja ja 

vanhimmat (65–79-vuotiaat) yliedustettuja. Asuinalueen suhteen vastaajat, jotka asuivat 

kaupungissa tai lähiössä, olivat selkeästi yliedustettuja verrattuna väestöön. Kun taas 

koulutuksen suhteen matalasti koulutetut olivat aliedustettuja ja korkeasti koulutetut 

yliedustettuja aineistossa. Väestövertailuun asuinalueen ja koulutuksen suhteen tulee 

kuitenkin suhtautua varauksella, sillä tarkastelua vaikeuttaa kyselyä täysin vastaavan 

väestötason tilastotiedon puute.  

Kyselyn vastausprosentti oli 21 %, mikä on linjassa aikaisempien Lääkebarometri-kyselyiden 

(15, 17, 19) kanssa sekä yleisen kyselyiden vastausaktiivisuuden kanssa. Matalaan 

vastausprosenttiin liittyy kuitenkin mahdollisuus, että vastaamatta jättäneet poikkeavat 

taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan systemaattisesti kyselyyn vastanneista (25). Puuttuvaa 

tietoa aineistossa ei ole, sillä vastaajat on pakotettu vastamaan kaikkiin kysymyksiin 

kyselyssä.   
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 Päätelmät 

• Pitkäaikaissairaiden kokemukset vaihtelevat sen suhteen, miten he kokevat 

lääkehoitonsa auttaneen sairauteensa. Kohonnutta veren kolesterolia ja 

verenpainetta ja kilpirauhasen vajaatoimintaa tai muuta kilpirauhasen sairautta 

sairastavat kokevat lääkkeiden auttavan parhaiten. Sen sijaan tuki- ja 

liikuntaelinsairautta tai -vammaa (pois lukien reuma), ihosairautta ja maha-

suolikanavan sairautta sairastavat kokivat lääkkeiden auttavan huonoiten. 

 

• Joka viidennellä kyselyyn vastaajalla ja joka neljännellä pitkäaikaissairautta 

sairastavalla on ajantasainen lääkityslista. Lähes kaikki reseptilääkkeitä käyttävät 

tietävät lääkkeidensä käyttötarkoituksen. 

 

• Vastaajat seuraavat omaa terveydentilaansa yleisimmin tarkkailemalla omaa yleistä 

vointia ja erilaisilla omamittauksilla, ja näiden lisäksi pitkäaikaissairaat myös 

laboratoriomittauksilla. Lähes kaikki vastaajat tunsivat Omakannan ja hyödynsivät sitä 

terveys- ja reseptitietojen tarkasteluun. Omakantaa hyödynnettiin yleisesti myös 

reseptin uusimispyyntöjen lähettämiseen. 

 

• Pitkäaikaissairautensa lääkehoidosta terveydenhuoltoon yleisimmin ovat yhteydessä 

syöpää, masennusta ja muita mielenterveysongelmia sairastavat. Sen sijaan 

migreeniä tai muuta kroonista päänsärkyä, ihosairautta ja maha-suolikanavan 

sairautta sairastavat ovat yhteydessä terveydenhuoltoon harvimmin. 

 

• Vastaajille suurimmat taakkaa aiheuttavat tekijät liittyivät lääkkeiden haittavaikutuksiin 

ja terveydenhuollon toimintaan. Suuri osa vastaajista koki, että lääkkeistä 

mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset on kestettävä ja myös huoli lääkkeen 

mahdollisista haittavaikutuksista aiheutti kuormitusta monelle. Kuormitusta koettiin 

myös siitä, että vastuu hoidosta on jakautunut liian monelle terveydenhuollon 

ammattilaiselle.  

 

• Kaksi kolmasosaa lääkärin määräämiä lääkkeitä käyttäneistä vastaajista oli kokenut 

vähintään yhden lääkehoitoon liittyvän ongelman. Yleisimmät lääkehoidon ongelmat 

liittyivät lääkkeiden haittavaikutuksiin ja niiden tehottomuuteen. 

 

• Lähes kaikki vastaajat kokivat, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa 

vaivattomasti ja suurin osa asioisi mieluummin apteekissa kuin tilaisi lääkkeen 

apteekin verkkopalvelusta. Vastaajista yli kolmasosa ostaisi mieluummin 

itsehoitolääkkeensä päivittäistavarakaupasta kuin apteekista. 
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Liitteet 
Liite 1. Pitkäaikaissairauksien yleisyys (%) sukupuolen ja iän mukaan. 

Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä  
n = 2081 

% (n) 

Naiset 
n = 1084 

% (n) 

Miehet 
n = 977 
% (n) 

Muut 
n = 20 
% (n) 

18-34 
n = 409 
% (n) 

35-64 
n = 1025 

% (n) 

65-79 
n = 647 
% (n) 

Ei mitään 
pitkäaikais-
sairauksia 

30 (616) 27 (297) 32 (315) 20 (4) 31 (319) 17 (113) 45 (184) 

Kohonnut 
verenpaine, 
verenpainetauti 

28 (591) 24 (263) 33 (326) 10 (2) 26 (263) 49 (317) 3 (11) 

Kohonnut veren 
kolesteroli 

16 (340) 14 (148) 20 (192) 0 (0) 13 (136) 31 (201) 1 (3) 

Muu tuki- ja 
liikuntaelinsairaus 
tai -vamma 

14 (294) 16 (172) 12 (121) 5 (1) 16 (162) 16 (106) 6 (26) 

Astma tai muu 
keuhkosairaus 

11 (236) 11 (124) 11 (109) 15 (3) 12 (118) 13 (81) 9 (37) 

Diabetes 11 (232) 8 (86) 15 (146) 0 (0) 9 (95) 20 (131) 1 (6) 

Muu 
pitkäaikaissairaus 

10 (211) 10 (109) 10 (100) 10 (2) 11 (114) 10 (66) 8 (31) 

Masennus 9 (183) 11 (118) 6 (57) 40 (8) 8 (86) 2 (15) 20 (82) 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta tai 
muu kilpirauha-
sen sairaus 

9 (178) 14 (148) 3 (28) 10 (2) 8 (83) 11 (70) 6 (25) 

Migreeni tai muu 
krooninen 
päänsärky 

8 (172) 12 (134) 4 (35) 15 (3) 13 (52) 10 (103) 3 (17) 

Sydänsairaus 8 (160) 4 (48) 22 (112) 0 (0) 1 (5) 4 (45) 17 (110) 

Ihosairaus 7 (145) 8 (82) 6 (59) 20 (4) 9 (35) 7 (73) 6 (37) 

Muu 
mielenterveys-
ongelma 

7 (141) 8 (91) 4 (42) 40 (8) 18 (75) 6 (63) 0 (3) 

Maha-
suolikanavan 
sairaus 

6 (133) 8 (84) 5 (47) 10 (2) 7 (28) 7 (70) 5 (35) 

Silmäsairaus 4 (85) 5 (52) 3 (33) 0 (0) 1 (3) 3 (35) 7 (47) 

Reuma 3 (60) 4 (43) 2 (15) 10 (2) 1 (6) 3 (29) 4 (25) 

Syöpä 2 (48) 2 (19) 3 (29) 0 (0) 0 (0) 2 (18) 5 (30) 

Epilepsia 1 (24) 1 (12) 1 (11) 5 (1) 1 (3) 1 (12) 1 (9) 
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Liite 2. ”Miten hyvin pitkäaikaissairautesi hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?”  

-kysymyksen jakauma (%) pitkäaikaissairauksittain sukupuolen ja iän mukaan. 

Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Kohonnut 
verenpaine, 
verenpainetauti 

n = 574 n = 254 n = 318 n = 2 n = 8 n = 252 n = 314 

Hyvin 58 (333) 61 (154) 56 (178) 50 (1) 38 (3) 58 (147) 58 (183) 

Melko hyvin 30 (170) 28 (71) 31 (99) 0 (0) 50 (4) 30 (76) 29 (90) 

Kohtalaisesti 10 (57) 10 (25) 10 (32) 0 (0) 13 (1) 9 (23) 11 (33) 

Melko huonosti 2 (12) 2 (4) 2 (7) 50 (1) 0 (0) 2 (4) 3 (8) 

Huonosti 0 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 

Kohonnut veren 
kolesteroli 

n = 306 n = 126 n = 180 n = 0 n = 3 n = 109 n = 194 

Hyvin 59 (180) 65 (82) 54 (98) 0 (0) 0 (0) 57 (62) 61 (118) 

Melko hyvin 30 (91) 26 (33) 32 (58) 0 (0) 100 (3) 33 (36) 27 (52) 

Kohtalaisesti 8 (26) 6 (7) 11 (19) 0 (0) 0 (0) 7 (8) 9 (18) 

Melko huonosti 2 (7) 2 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 2 (4) 

Huonosti 1 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 

Muu tuki- ja 
liikuntaelin-
sairaus tai  
-vamma 

n = 211 n = 123 n = 87 n = 1 n = 17 n = 116 n = 78 

Hyvin 10 (21) 8 (10) 13 (11) 0 (0) 18 (3) 11 (13) 6 (5) 

Melko hyvin 26 (55) 29 (36) 22 (19) 0 (0) 24 (4) 28 (33) 23 (18) 

Kohtalaisesti 38 (80) 41 (50) 34 (30) 0 (0) 35 (6) 38 (44) 38 (30) 

Melko huonosti 17 (36) 15 (18) 20 (17) 100 (1) 18 (3) 15 (17) 21 (16) 

Huonosti 9 (19) 7 (9) 11 (10) 0 (0) 6 (1) 8 (9) 12 (9) 

Astma tai muu 
keuhkosairaus 

n = 214 n = 118 n = 94 n = 2 n = 30 n = 106 n = 78 

Hyvin 46 (99) 46 (59) 43 (40) 0 (0) 27 (8) 55 (58) 42 (33) 

Melko hyvin 28 (59) 25 (30) 30 (28) 50 (1) 50 (15) 25 (27) 22 (17) 

Kohtalaisesti 21 (44) 19 (23) 22 (21) 0 (0) 23 (7) 13 (14) 29 (23) 

Melko huonosti 4 (9) 3 (3) 5 (5) 50 (1) 0 (0) 5 (5) 5 (4) 

Huonosti 1 (3) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 

Diabetes n = 225 n = 84 n = 141 n = 0 n = 5 n = 93 n = 127 

Hyvin 50 (112) 57 (48) 45 (64) 0 (0) 60 (3) 51 (47) 49 (62) 

Melko hyvin 28 (64) 29 (24) 28 (40) 0 (0) 40 (2) 23 (21) 32 (41) 

Kohtalaisesti 16 (36) 13 (11) 18 (25) 0 (0) 0 (0) 18 (17) 15 (19) 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Melko huonosti 4 (10) 1 (1) 6 (9) 0 (0) 0 (0) 6 (6) 3 (4) 

Huonosti 1 (3) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 

Muu pitkäaikais-
sairaus 

n = 168 n = 86 n = 81 n = 1 n = 25 n = 90 n = 53 

Hyvin 29 (48) 23 (20) 35 (28) 0 (0) 24 (6) 29 (26) 30 (16) 

Melko hyvin 37 (62) 43 (37) 30 (24) 100 (1) 32 (8) 42 (38) 30 (16) 

Kohtalaisesti 23 (38) 23 (20) 22 (18) 0 (0) 28 (7) 19 (17) 26 (14) 

Melko huonosti 8 (13) 8 (7) 7 (6) 0 (0) 8 (2) 8 (7) 8 (4) 

Huonosti 4 (7) 2 (2) 6 (5) 0 (0) 8 (2) 2 (2) 6 (3) 

Masennus n = 147 n = 90 n = 50 n = 7 n = 63 n = 70 n = 14 

Hyvin 22 (32) 22 (20) 24 (12) 0 (0) 21 (13) 21 (15) 29 (4) 

Melko hyvin 28 (41) 27 (24) 32 (16) 14 (1) 25 (16) 30 (21) 29 (4) 

Kohtalaisesti 33 (49) 34 (31) 26 (13) 71 (5) 40 (25) 33 (23) 7 (1) 

Melko huonosti 10 (14) 12 (11) 4 (2) 14 (1) 6 (4) 9 (6) 29 (4) 

Huonosti 7 (11) 4 (4) 14 (7) 0 (0) 8 (5) 7 (5) 7 (1) 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta tai 
muu 
kilpirauhasen 
sairaus 

n = 176 n = 146 n = 28 n = 2 n = 25 n = 81 n = 70 

Hyvin 54 (95) 52 (76) 68 (19) 0 (0) 44 (11) 52 (42) 60 (42) 

Melko hyvin 31 (54) 32 (47) 21 (6) 50 (1) 48 (12) 30 (24) 26 (18) 

Kohtalaisesti 13 (23) 14 (21) 4 (1) 50 (1) 8 (2) 16 (13) 11 (8) 

Melko huonosti 2 (4) 1 (2) 7 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 3 (2) 

Huonosti 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Migreeni tai muu 
krooninen 
päänsärky 

n = 154 n = 122 n = 30 n = 2 n = 46 n = 92 n = 16 

Hyvin 31 (47) 29 (35) 37 (11) 50 (1) 26 (12) 33 (30) 31 (5) 

Melko hyvin 36 (55) 39 (47) 23 (7) 50 (1) 37 (17) 37 (34) 25 (4) 

Kohtalaisesti 22 (34) 21 (26) 27 (8) 0 (0) 26 (12) 20 (18) 25 (4) 

Melko huonosti 7 (11) 8 (10) 3 (1) 0 (0) 11 (5) 5 (5) 6 (1) 

Huonosti 5 (7) 3 (4) 10 (3) 0 (0) 0 (0) 5 (5) 13 (2) 

Ihosairaus n = 127 n = 75 n = 49 n = 3 n = 31 n = 60 n = 36 

Hyvin 24 (31) 25 (19) 24 (12) 0 (0) 45 (14) 22 (13) 11 (4) 

Melko hyvin 33 (42) 35 (26) 33 (16) 0 (0) 26 (8) 33 (20) 39 (14) 

Kohtalaisesti 23 (29) 25 (19) 18 (9) 33 (1) 16 (5) 23 (14) 28 (10) 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Melko huonosti 17 (22) 12 (9) 22 (11) 67 (2) 10 (3) 20 (12) 19 (7) 

Huonosti 2 (3) 3 (2) 2 (1) 0 (0) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 

Sydänsairaus n = 150 n = 43 n = 107 n = 0 n = 4 n = 41 n = 105 

Hyvin 45 (67) 40 (17) 47 (50) 0 (0) 50 (2) 51 (21) 42 (44) 

Melko hyvin 37 (55) 49 (21) 32 (34) 0 (0) 25 (1) 34 (14) 38 (40) 

Kohtalaisesti 18 (27) 12 (5) 21 (22) 0 (0) 0 (0) 15 (6) 20 (21) 

Melko huonosti 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 25 (1) 0 (0) 0 (0) 

Huonosti 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Muu 
mielenterveys-
ongelma 

n = 103 n = 65 n = 33 n = 5 n = 50 n = 50 n = 3 

Hyvin 19 (20) 22 (14) 15 (5) 20 (1) 20 (10) 20 (10) 0 (0) 

Melko hyvin 35 (36) 38 (25) 33 (11) 0 (0) 28 (14) 38 (19) 100 (3) 

Kohtalaisesti 31 (32) 26 (17) 39 (13) 40 (2) 36 (18) 28 (14) 0 (0) 

Melko huonosti 10 (10) 9 (6) 6 (2) 40 (2) 10 (5) 10 (5) 0 (0) 

Huonosti 5 (5) 5 (3) 6 (2) 0 (0) 6 (3) 4 (2) 0 (0) 

Maha-
suolikanavan 
sairaus 

n = 94 n = 58 n = 34 n = 2 n = 19 n = 47 n = 28 

Hyvin 23 (22) 22 (13) 26 (9) 0 (0) 16 (3) 21 (10) 32 (9) 

Melko hyvin 40 (38) 41 (24) 41 (14) 0 (0) 21 (4) 45 (21) 46 (13) 

Kohtalaisesti 18 (17) 21 (12) 12 (4) 50 (1) 26 (5) 17 (8) 14 (4) 

Melko huonosti 11 (10) 10 (6) 9 (3) 50 (1) 21 (4) 11 (5) 4 (1) 

Huonosti 7 (7) 5 (3) 12 (4) 0 (0) 16 (3) 6 (3) 4 (1) 

Silmäsairaus n = 53 n = 32 n = 21 n = 0 n = 1 n = 20 n = 32 

Hyvin 45 (24) 44 (14) 48 (10) 0 (0) 100 (1) 45 (9) 44 (14) 

Melko hyvin 30 (16) 28 (9) 33 (7) 0 (0) 0 (0) 25 (5) 34 (11) 

Kohtalaisesti 15 (8) 16 (5) 14 (3) 0 (0) 0 (0) 25 (5) 9 (3) 

Melko huonosti 6 (3) 9 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (1) 6 (2) 

Huonosti 4 (2) 3 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (2) 

Reuma n = 56 n = 39 n = 15 n = 2 n = 4 n = 28 n = 24 

Hyvin 32 (18) 28 (11) 47 (7) 0 (0) 50 (2) 14 (4) 50 (12) 

Melko hyvin 21 (12) 21 (8) 27 (4) 0 (0) 25 (1) 25 (7) 17 (4) 

Kohtalaisesti 30 (17) 36 (14) 20 (3) 0 (0) 25 (1) 39 (11) 21 (5) 

Melko huonosti 9 (5) 8 (3) 7 (1) 50 (1) 0 (0) 11 (3) 8 (2) 

Huonosti 7 (4) 8 (3) 0 (0) 50 (1) 0 (0) 11 (3) 4 (1) 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Syöpä n = 31 n = 13 n = 18 n = 0 n = 0 n = 12 n = 19 

Hyvin 42 (13) 0 (6) 39 (7) 0 (0) 0 (0) 67 (8) 26 (5) 

Melko hyvin 29 (9) 0 (2) 39 (7) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 42 (8) 

Kohtalaisesti 16 (5) 0 (3) 11 (2) 0 (0) 0 (0) 17 (2) 16 (3) 

Melko huonosti 10 (3) 0 (2) 6 (1) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 11 (2) 

Huonosti 3 (1) 0 (0) 6 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (1) 

Epilepsia n = 24 n = 12 n = 11 n = 1 n = 3 n = 12 n = 9 

Hyvin 67 (16) 75 (9) 64 (7) 0 (0) 100 (3) 67 (8) 56 (5) 

Melko hyvin 17 (4) 25 (3) 9 (1) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 33 (3) 

Kohtalaisesti 8 (2) 0 (0) 18 (2) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 11 (1) 

Melko huonosti 8 (2) 0 (0) 9 (1) 100 (1) 0 (0) 17 (2) 0 (0) 

Huonosti 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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Liite 3. ”Lääkehoidon seuranta” -moduulin kysymysten vastausten jakauma (%) 

sukupuolen ja iän mukaan. 

  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 
n = 2081  

% (n) 

Naiset 
n = 1084 

% (n) 

Miehet 
n = 977 
% (n) 

Muut 
n = 20 
% (n) 

18-34 
n = 409 
% (n) 

35-64 
n = 1025 

% (n) 

65-79 
n = 647 
% (n) 

Onko sinulla ajantasainen lista käyttämistäsi lääkkeistä (esim. lääkekortti)? 

Kyllä 20 (412) 18 (195) 22 (215) 10 (2) 7 (30) 15 (152) 36 (230) 

Ei 80 (1669) 82 (889) 78 (762) 90 (18) 93 (379) 85 (873) 64 (417) 

Miten seuraat itse terveydentilaasi ja lääkehoitosi vaikutuksia?* 

En seuraa 
lainkaan 

8 (176) 8 (90) 9 (86) 0 (0) 12 (50) 9 (95) 5 (31) 

Seuraamalla 
yleistä vointiani 

73 (1525) 78 (845) 68 (663) 85 (17) 27 (324) 35 (758) 44 (443) 

Omamittauksilla 
(esim. 
verenpaineen 
tai verensokerin 
seuranta) 

43 (893) 38 (415) 49 (474) 20 (4) 14 (57) 41 (420) 64 (416) 

Laboratoriomitta
usten tuloksista 
(esim. 
kolesteroliarvot) 

42 (872) 39 (428) 45 (438) 30 (6) 22 (92) 38 (389) 60 (391) 

Seuraamalla 
painoani 

36 (754) 32 (350) 41 (398) 30 (6) 79 (110) 74 (360) 68 (284) 

Aktiivisuusmittar
in tai puhelimen 
terveyssovelluks
en avulla (esim. 
askeleet, uni, 
syke) 

26 (535) 27 (290) 24 (237) 40 (8) 30 (121) 26 (268) 23 (146) 

Jollain muulla 
tavalla 

3 (56) 3 (33) 2 (23) 0 (0) 3 (13) 3 (35) 1 (8) 

Käytätkö OmaKantaa? 

Kyllä, 
terveystietojeni 
katseluun 

66 (1373) 68 (742) 63 (619) 60 (12) 61 (250) 66 (677) 69 (446) 

Kyllä, 
reseptitietojeni 
katseluun 

75 (1568) 80 (864) 70 (685) 95 (19) 80 (327) 73 (749) 76 (492) 

Kyllä, reseptieni 
uusimis-
pyyntöjen 
lähettämiseen 

48 (1005) 52 (561) 45 (435) 45 (9) 42 (173) 44 (454) 58 (378) 

En käytä 
Omakantaa 

5 (108) 5 (49) 6 (58) 5 (1) 4 (17) 6 (59) 5 (32) 

Kyllä, mutta en 
edellä 

8 (167) 6 (68) 10 (99) 0 (0) 8 (33) 8 (83) 8 (51) 
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  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 
n = 2081  

% (n) 

Naiset 
n = 1084 

% (n) 

Miehet 
n = 977 
% (n) 

Muut 
n = 20 
% (n) 

18-34 
n = 409 
% (n) 

35-64 
n = 1025 

% (n) 

65-79 
n = 647 
% (n) 

mainittuihin 
tarkoituksiin 

En tiedä, mikä 
Omakanta on 

1 (16) 0 (4) 1 (12) 0 (0) 0 (1) 1 (12) 0 (3) 

 
 

Reseptilääkkeitä käyttävät  
vastaajat 

Reseptilääkkeitä käyttävät 
pitkäaikaissairaat  

 
Yhteensä 
n = 1505 

% (n) 

Naiset 
n = 829 
% (n) 

Miehet 
n = 660 
% (n) 

Muut 
n = 16 
% (n) 

18-34 
n = 188 
% (n) 

35-64 
n = 624 
% (n) 

65-79 
n = 517 
% (n) 

Tiedätkö, miksi lääkäri on määrännyt sinulle lääkkeitä? 

Tiedän kaikkien 
käyttämieni 
reseptilääkkei-
den käyttötar-
koitukset 

98 (1472) 99 (818) 97 (639) 94 (15) 97 (183) 98 (613) 98 (508) 

Tiedän joidenkin 
käyttämieni 
reseptilääkkeide
n 
käyttötarkoituks
et 

1 (21) 0 (4) 3 (17) 0 (0) 2 (4) 1 (9) 2 (8) 

En tiedä, mutta 
haluaisin tietää 

0 (4) 0 (1) 0 (2) 6 (1) 1 (1) 0 (1) 0 (1) 

En tiedä, eikä 
minulla ole 
siihen tarvetta 

0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 

* mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja 
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Liite 4. ”Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan sairastamasi sairauden 

lääkehoidosta?” -kysymyksen jakauma (%) pitkäaikaissairauksittain sukupuolen 

ja iän mukaan. 

Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Syöpä n = 48 n = 19 n = 29 n = 0 n = 0 n = 18 n = 30 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

31 (15) 42 (8) 24 (7) 0 (0) 0 (0) 40 (6) 60 (9) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

35 (17) 16 (3) 48 (14) 0 (0) 0 (0) 29 (5) 71 (12) 

Kerran vuodessa 25 (12) 26 (5) 24 (7) 0 (0) 0 (0) 50 (6) 50 (6) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

2 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (1) 0 (0) 

Harvemmin 6 (3) 11 (2) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (3) 

Muu 
mielenterveyson
gelma 

n = 141 n = 82 n = 59 n = 4 n = 75 n = 63 n = 3 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

29 (41) 30 (27) 24 (10) 50 (4) 51 (21) 49 (20) 0 (0) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

21 (30) 18 (16) 31 (13) 13 (1) 53 (16) 47 (14) 0 (0) 

Kerran vuodessa 22 (31) 21 (19) 21 (9) 38 (3) 42 (13) 52 (16) 6 (2) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

6 (9) 9 (8) 2 (1) 0 (0) 89 (8) 11 (1) 0 (0) 

Harvemmin 21 (30) 23 (21) 21 (9) 0 (0) 57 (17) 40 (12) 3 (1) 

Masennus n = 183 n = 118 n = 57 n = 8 n = 82 n = 86 n = 15 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

32 (58) 31 (36) 32 (18) 50 (4) 38 (22) 62 (36) 0 (0) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

16 (30) 14 (16) 23 (13) 13 (1) 50 (15) 43 (13) 7 (2) 

Kerran vuodessa 20 (37) 20 (24) 19 (11) 25 (2) 51 (19) 35 (13) 14 (5) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

10 (19) 12 (14) 9 (5) 0 (0) 47 (9) 47 (9) 5 (1) 

Harvemmin 21 (39) 24 (28) 18 (10) 13 (1) 44 (17) 38 (15) 18 (7) 

Diabetes n = 232 n = 86 n = 146 n = 0 n = 6 n = 95 n = 131 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

8 (19) 9 (8) 8 (11) 0 (0) 0 (0) 58 (11) 42 (8) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

34 (80) 36 (31) 34 (49) 0 (0) 6 (5) 53 (42) 41 (33) 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Kerran vuodessa 48 (112) 48 (41) 49 (71) 0 (0) 1 (1) 32 (36) 67 (75) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

5 (12) 1 (1) 8 (11) 0 (0) 0 (0) 33 (4) 67 (8) 

Harvemmin 4 (9) 6 (5) 3 (4) 0 (0) 0 (0) 22 (2) 78 (7) 

Reuma n = 60 n = 43 n = 15 n = 2 n = 6 n = 29 n = 25 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

10 (6) 7 (3) 13 (2) 50 (1) 0 (0) 33 (2) 67 (4) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

25 (15) 26 (11) 27 (4) 0 (0) 7 (1) 60 (9) 33 (5) 

Kerran vuodessa 32 (19) 37 (16) 20 (3) 0 (0) 11 (2) 58 (11) 32 (6) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

12 (7) 7 (3) 20 (3) 50 (1) 14 (1) 43 (3) 43 (3) 

Harvemmin 22 (13) 23 (10) 20 (3) 0 (0) 15 (2) 31 (4) 54 (7) 

Muu pitkäaikais-
sairaus 

n = 211 n = 109 n = 101 n = 2 n = 31 n = 114 n = 67 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

8 (17) 8 (9) 8 (8) 0 (0) 22 (4) 50 (9) 28 (5) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

18 (37) 17 (19) 17 (17) 50 (1) 22 (8) 38 (14) 41 (15) 

Kerran vuodessa 36 (76) 41 (45) 30 (30) 50 (1) 11 (8) 61 (46) 29 (22) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

16 (33) 12 (13) 20 (20) 0 (0) 12 (4) 61 (20) 27 (9) 

Harvemmin 23 (48) 21 (23) 25 (25) 0 (0) 15 (7) 52 (25) 33 (16) 

Muu tuki- ja 
liikuntaelinsai-
raus tai -vamma 

n = 294 n = 172 n = 121 n = 1 n = 26 n = 162 n = 106 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

9 (25) 9 (16) 7 (9) 0 (0) 16 (4) 56 (14) 28 (7) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

16 (46) 14 (24) 18 (22) 0 (0) 11 (5) 59 (27) 30 (14) 

Kerran vuodessa 26 (75) 24 (41) 28 (34) 0 (0) 3 (2) 57 (43) 40 (30) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

15 (43) 18 (31) 10 (12) 0 (0) 12 (5) 56 (24) 33 (14) 

Harvemmin 36 (105) 35 (60) 36 (44) 100 (1) 10 (10) 51 (54) 39 (41) 

Silmäsairaus n = 85 n = 52 n = 33 n = 0 n = 3 n = 35 n = 47 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

8 (7) 13 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 43 (3) 57 (4) 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

16 (14) 15 (8) 18 (6) 0 (0) 15 (8) 57 (8) 36 (5) 

Kerran vuodessa 39 (33) 42 (22) 33 (11) 0 (0) 42 (22) 39 (13) 58 (19) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

20 (17) 17 (9) 24 (8) 0 (0) 17 (9) 35 (6) 59 (10) 

Harvemmin 16 (14) 12 (6) 24 (8) 0 (0) 12 (6) 36 (5) 64 (9) 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta tai 
muu kilpirauha-
sen sairaus 

n = 178 n = 148 n = 28 n = 2 n = 25 n = 83 n = 70 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

5 (9) 5 (7) 7 (2) 0 (0) 22 (2) 78 (7) 0 (0) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

15 (26) 16 (23) 7 (2) 50 (1) 15 (4) 50 (13) 35 (9) 

Kerran vuodessa 55 (98) 53 (79) 64 (18) 50 (1) 16 (16) 43 (42) 41 (40) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

13 (24) 14 (20) 14 (4) 0 (0) 4 (1) 38 (9) 58 (14) 

Harvemmin 12 (21) 13 (19) 7 (2) 0 (0) 10 (2) 57 (12) 33 (7) 

Sydänsairaus n = 160 n = 48 n = 112 n = 0 n = 5 n = 45 n = 110 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

4 (7) 2 (1) 5 (6) 0 (0) 0 (0) 43 (3) 57 (4) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

16 (26) 23 (11) 13 (15) 0 (0) 4 (1) 42 (11) 54 (14) 

Kerran vuodessa 49 (78) 35 (17) 54 (61) 0 (0) 3 (2) 28 (22) 69 (54) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

13 (21) 19 (9) 11 (12) 0 (0) 10 (2) 24 (5) 67 (14) 

Harvemmin 18 (28) 21 (10) 16 (18) 0 (0) 0 (0) 14 (4) 86 (24) 

Maha-suolikana-
van sairaus 

n = 133 n = 84 n = 47 n = 2 n = 28 n = 70 n = 35 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

6 (8) 6 (5) 4 (2) 50 (1) 25 (2) 63 (5) 13 (1) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

11 (15) 11 (9) 13 (6) 0 (0) 27 (4) 53 (8) 20 (3) 

Kerran vuodessa 31 (41) 30 (25) 34 (16) 0 (0) 17 (7) 59 (24) 24 (10) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

14 (19) 14 (12) 13 (6) 50 (1) 21 (4) 32 (6) 47 (9) 

Harvemmin 38 (50) 39 (33) 36 (17) 0 (0) 22 (11) 54 (27) 24 (12) 

Epilepsia n = 24 n = 12 n = 11 n = 1 n = 3 n = 12 n = 9 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

4 (1) 0 (0) 9 (1) 0 (0) 0 (0) 100 (1) 0 (0) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

13 (3) 8 (1) 18 (2) 0 (0) 33 (1) 0 (0) 67 (2) 

Kerran vuodessa 25 (6) 33 (4) 18 (2) 0 (0) 17 (1) 50 (3) 33 (2) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

42 (10) 42 (5) 36 (4) 100 (1) 10 (1) 50 (5) 40 (4) 

Harvemmin 17 (4) 17 (2) 18 (2) 0 (0) 0 (0) 75 (3) 25 (1) 

Kohonnut 
verenpaine, 
verenpainetauti 

n = 592 n = 263 n = 327 n = 2 n = 11 n = 261 n = 320 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

3 (19) 4 (10) 3 (9) 0 (0) 11 (2) 68 (13) 21 (4) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

14 (82) 14 (37) 14 (45) 0 (0) 2 (2) 45 (37) 52 (43) 

Kerran vuodessa 48 (283) 48 (127) 48 (156) 0 (0) 1 (2) 37 (105) 62 (177) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

18 (109) 17 (45) 19 (63) 50 (1) 1 (1) 50 (55) 49 (53) 

Harvemmin 17 (98) 17 (44) 16 (53) 50 (1) 4 (4) 52 (51) 44 (43) 

Kohonnut veren 
kolesteroli 

n = 340 n = 148 n = 192 n = 0 n = 3 n = 135 n = 202 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

3 (11) 5 (7) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 73 (8) 27 (3) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

14 (47) 11 (17) 16 (30) 0 (0) 4 (2) 51 (24) 45 (21) 

Kerran vuodessa 53 (179) 52 (77) 53 (102) 0 (0) 1 (1) 36 (65) 63 (113) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

16 (55) 18 (26) 15 (29) 0 (0) 0 (0) 35 (19) 65 (36) 

Harvemmin 14 (48) 14 (21) 14 (27) 0 (0) 0 (0) 40 (19) 60 (29) 

Ihosairaus n = 145 n = 82 n = 59 n = 4 n = 35 n = 73 n = 37 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

6 (8) 2 (2) 10 (6) 0 (0) 13 (1) 50 (4) 38 (3) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

10 (15) 11 (9) 10 (6) 0 (0) 7 (1) 33 (5) 60 (9) 

Kerran vuodessa 26 (37) 23 (19) 31 (18) 0 (0) 24 (9) 49 (18) 27 (10) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

16 (23) 21 (17) 8 (5) 25 (1) 17 (4) 74 (17) 9 (2) 

Harvemmin 43 (62) 43 (35) 41 (24) 75 (3) 32 (20) 47 (29) 21 (13) 
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Sairaudet  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 

% (n) 
Naiset 
% (n) 

Miehet 
% (n) 

Muut 
% (n) 

18-34 
% (n) 

35-64 
% (n) 

65-79 
% (n) 

Migreeni tai muu 
krooninen 
päänsärky 

n = 172 n = 134 n = 35 n = 3 n = 52 n = 103 n = 17 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

3 (6) 4 (5) 3 (1) 0 (0) 67 (4) 33 (2) 0 (0) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

9 (15) 8 (11) 11 (4) 0 (0) 20 (3) 67 (10) 13 (2) 

Kerran vuodessa 24 (42) 23 (31) 31 (11) 0 (0) 33 (14) 57 (24) 10 (4) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

12 (20) 11 (15) 11 (4) 33 (1) 35 (7) 60 (12) 5 (1) 

Harvemmin 52 (89) 54 (72) 43 (15) 67 (2) 27 (24) 62 (55) 11 (10) 

Astma tai muu 
keuhkosairaus 

n = 237 n = 124 n = 110 n = 3 n = 37 n = 117 n = 83 

Vähintään joka 
kolmas kuukausi 

1 (3) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 25 (1) 75 (3) 

Vähintään kerran 
puolessa 
vuodessa 

11 (25) 7 (9) 14 (15) 33 (1) 4 (1) 44 (11) 52 (13) 

Kerran vuodessa 34 (81) 34 (42) 36 (39) 0 (0) 11 (9) 46 (37) 43 (35) 

Kerran kahdessa 
vuodessa 

22 (51) 27 (33) 16 (17) 33 (1) 16 (8) 65 (33) 20 (10) 

Harvemmin 32 (76) 31 (39) 33 (36) 33 (1) 25 (19) 46 (35) 29 (22) 
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Liite 5. Lääkehoidon mahdollisesti aiheuttamaa käytännön vaivaa koskevien väittämien 

jakauma (%) sukupuolen ja iän mukaan. 

  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 
n = 1505 

% (n) 

Naiset 
n = 829 
% (n) 

Miehet 
n = 660 
% (n) 

Muut 
n = 16 
% (n) 

18-34  
n = 245  
% (n) 

35-64 
n = 704 
% (n) 

65-79 
n = 556 
% (n) 

Lääkehoitorutiineista aiheutuva taakka 

Lääkkeiden käyttämiseen kuluu liikaa aikaa (esim. lääkkeen ottaminen, vaikutusten seuraaminen) 

Täysin samaa 
mieltä 

1 (17) 1 (5) 2 (12) 0 (0) 1 (3) 1 (8) 1 (6) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

8 (119) 9 (74) 7 (43) 13 (2) 11 (28) 8 (55) 6 (36) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

25 (372) 22 (183) 28 (184) 31 (5) 29 (70) 24 (171) 24 (131) 

Täysin eri 
mieltä 

64 (957) 65 (540) 62 (409) 50 (8) 56 (138) 64 (452) 66 (367) 

En osaa 
sanoa 

3 (40) 3 (27) 2 (12) 6 (1) 2 (6) 3 (18) 3 (16) 

Varautuminen lääkkeen ottamiseen hankaloittaa elämääni (esim. aikataulutus, lääkkeen mukaan 
ottaminen) 

Täysin samaa 
mieltä 

3 (52) 4 (31) 3 (19) 13 (2) 9 (21) 3 (22) 2 (9) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

15 (224) 15 (128) 14 (92) 25 (4) 26 (63) 14 (99) 11 (62) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

25 (382) 25 (206) 26 (172) 25 (4) 27 (67) 26 (184) 24 (131) 

Täysin eri 
mieltä 

55 (825) 55 (454) 56 (367) 25 (4) 37 (91) 55 (386) 63 (348) 

En osaa 
sanoa 

1 (22) 1 (10) 2 (10) 13 (2) 1 (3) 2 (13) 1 (6) 

Lääkkeenoton muistaminen on vaikeaa 

Täysin samaa 
mieltä 

3 (52) 4 (33) 2 (16) 19 (3) 9 (23) 3 (22) 1 (7) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

15 (231) 16 (130) 15 (96) 31 (5) 27 (67) 14 (102) 11 (62) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

32 (489) 31 (254) 35 (230) 31 (5) 35 (86) 34 (241) 29 (162) 

Täysin eri 
mieltä 

48 (719) 49 (405) 47 (311) 19 (3) 27 (66) 47 (331) 58 (322) 

En osaa 
sanoa 

1 (14) 1 (7) 1 (7) 0 (0) 1 (3) 1 (8) 1 (3) 

Lääkkeen ominaisuuksista aiheutuva taakka 

Olen huolissani lääkkeitteni mahdollisista ympäristövaikutuksista 

Täysin samaa 
mieltä 

4 (59) 5 (43) 2 (14) 13 (2) 9 (22) 3 (24) 2 (13) 
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  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 
n = 1505 

% (n) 

Naiset 
n = 829 
% (n) 

Miehet 
n = 660 
% (n) 

Muut 
n = 16 
% (n) 

18-34  
n = 245  
% (n) 

35-64 
n = 704 
% (n) 

65-79 
n = 556 
% (n) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

17 (252) 20 (164) 12 (82) 38 (6) 23 (57) 18 (125) 13 (70) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

26 (384) 26 (218) 24 (159) 44 (7) 24 (60) 25 (176) 27 (148) 

Täysin eri 
mieltä 

44 (664) 37 (307) 54 (357) 0 (0) 36 (88) 45 (316) 47 (260) 

En osaa 
sanoa 

10 (146) 12 (97) 7 (48) 6 (1) 7 (18) 9 (63) 12 (65) 

Lääkkeen ottaminen ohjeiden mukaan on vaikeaa lääkkeen ominaisuuksien vuoksi (esim. iso 
tabletti, pistettävä lääke, muu vaikeus) 

Täysin samaa 
mieltä 

1 (19) 1 (8) 2 (11) 0 (0) 3 (7) 1 (9) 1 (3) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

4 (67) 4 (36) 5 (30) 6 (1) 7 (16) 5 (32) 3 (19) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

18 (277) 17 (145) 20 (130) 13 (2) 18 (45) 17 (120) 20 (112) 

Täysin eri 
mieltä 

73 (1098) 74 (610) 72 (476) 75 (12) 67 (165) 74 (522) 74 (411) 

En osaa 
sanoa 

3 (44) 4 (30) 2 (13) 6 (1) 5 (12) 3 (21) 2 (11) 

Lääkkeen haittavaikutuksista aiheutuva taakka 

Minun on kestettävä lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset 

Täysin samaa 
mieltä 

14 (216) 11 (91) 18 (120) 31 (5) 15 (36) 14 (96) 15 (84) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

45 (682) 44 (362) 48 (315) 31 (5) 44 (109) 44 (311) 47 (262) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

20 (298) 23 (192) 16 (103) 19 (3) 21 (51) 21 (147) 18 (100) 

Täysin eri 
mieltä 

13 (200) 14 (119) 12 (79) 13 (2) 12 (29) 13 (95) 14 (76) 

En osaa 
sanoa 

7 (109) 8 (65) 7 (43) 6 (1) 8 (20) 8 (55) 6 (34) 

Olen huolissani lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista 

Täysin samaa 
mieltä 

10 (146) 11 (95) 7 (49) 13 (2) 13 (31) 10 (73) 8 (42) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

32 (479) 34 (282) 28 (186) 69 (11) 37 (90) 32 (228) 29 (161) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

32 (484) 31 (255) 35 (228) 6 (1) 28 (69) 32 (225) 34 (190) 

Täysin eri 
mieltä 

23 (347) 20 (168) 27 (177) 13 (2) 20 (50) 22 (158) 25 (139) 
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  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 
n = 1505 

% (n) 

Naiset 
n = 829 
% (n) 

Miehet 
n = 660 
% (n) 

Muut 
n = 16 
% (n) 

18-34  
n = 245  
% (n) 

35-64 
n = 704 
% (n) 

65-79 
n = 556 
% (n) 

En osaa 
sanoa 

3 (49) 3 (29) 3 (20) 0 (0) 2 (5) 3 (20) 4 (24) 

Lääkehoidosta aiheutuva sosiaalinen taakka 

Minua ei haittaa, vaikka ihmiset huomaavat minun käyttävän lääkkeitä 

Täysin samaa 
mieltä 

49 (730) 45 (374) 52 (346) 63 (10) 42 (103) 46 (324) 54 (303) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

34 (506) 36 (296) 31 (207) 19 (3) 35 (86) 35 (245) 31 (175) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

9 (142) 10 (84) 9 (57) 6 (1) 14 (35) 10 (72) 6 (35) 

Täysin eri 
mieltä 

5 (75) 5 (41) 5 (32) 13 (2) 6 (14) 5 (35) 5 (26) 

En osaa 
sanoa 

3 (52) 4 (34) 3 (18) 0 (0) 3 (7) 4 (28) 3 (17) 

Pelkään, että minuun suhtaudutaan eri tavoin käyttämieni lääkkeiden vuoksi 

Täysin samaa 
mieltä 

3 (50) 3 (29) 3 (18) 19 (3) 8 (19) 4 (26) 1 (5) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

8 (119) 9 (74) 6 (40) 31 (5) 18 (45) 9 (62) 2 (12) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

18 (276) 17 (142) 20 (132) 13 (2) 21 (51) 20 (143) 15 (82) 

Täysin eri 
mieltä 

67 (1001) 67 (557) 66 (438) 38 (6) 51 (126) 63 (443) 78 (432) 

En osaa 
sanoa 

4 (59) 3 (27) 5 (32) 0 (0) 2 (4) 4 (30) 4 (25) 

Terveydenhuollosta aiheutuva taakka lääkehoidolle 

Olen saanut yhteyden hoitoyksikkööni lääkkeisiin liittyvissä asioissa, kun minulla on ollut siihen 
tarve 

Täysin samaa 
mieltä 

33 (502) 31 (253) 37 (246) 19 (3) 25 (62) 36 (250) 34 (190) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

39 (580) 40 (329) 37 (246) 31 (5) 37 (90) 39 (276) 38 (214) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

11 (160) 12 (102) 8 (54) 25 (4) 15 (36) 10 (69) 10 (55) 

Täysin eri 
mieltä 

5 (78) 5 (41) 6 (37) 0 (0) 5 (13) 5 (32) 6 (33) 

En osaa 
sanoa 

12 (185) 13 (104) 12 (77) 25 (4) 18 (44) 11 (77) 12 (64) 

Minua rasittaa se, että vastuu hoidostani on jakautunut liian monelle terveydenhuollon 
ammattilaiselle 
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  Sukupuoli Ikäluokka (vuotta) 

 
Yhteensä 
n = 1505 

% (n) 

Naiset 
n = 829 
% (n) 

Miehet 
n = 660 
% (n) 

Muut 
n = 16 
% (n) 

18-34  
n = 245  
% (n) 

35-64 
n = 704 
% (n) 

65-79 
n = 556 
% (n) 

Täysin samaa 
mieltä 

14 (207) 16 (134) 10 (68) 31 (5) 19 (46) 13 (95) 12 (66) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

22 (337) 22 (185) 22 (148) 25 (4) 22 (55) 21 (150) 24 (132) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

23 (345) 23 (187) 24 (158) 0 (0) 18 (44) 24 (169) 24 (132) 

Täysin eri 
mieltä 

32 (478) 30 (246) 34 (227) 31 (5) 32 (79) 31 (218) 33 (181) 

En osaa 
sanoa 

9 (138) 9 (77) 9 (59) 13 (2) 9 (21) 10 (72) 8 (45) 

Lääkkeeni maksavat liikaa maksukykyyni nähden 

Täysin samaa 
mieltä 

10 (150) 10 (83) 10 (64) 19 (3) 9 (23) 12 (83) 8 (44) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

16 (243) 15 (121) 18 (117) 31 (5) 18 (45) 14 (102) 17 (96) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

29 (431) 29 (244) 28 (182) 31 (5) 28 (69) 26 (186) 32 (176) 

Täysin eri 
mieltä 

41 (620) 42 (345) 41 (272) 19 (3) 40 (99) 43 (306) 39 (215) 

En osaa 
sanoa 

4 (61) 4 (36) 4 (25) 0 (0) 4 (9) 4 (27) 4 (25) 

Minusta on hankalaa, että sairauksieni hoidon vuoksi joudun asioimaan usein terveydenhuollossa 

Täysin samaa 
mieltä 

5 (82) 5 (44) 5 (36) 13 (2) 9 (23) 6 (40) 3 (19) 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

17 (252) 19 (154) 14 (95) 19 (3) 22 (54) 17 (121) 14 (77) 

Jokseenkin eri 
mieltä 

29 (442) 28 (235) 31 (203) 25 (4) 24 (59) 29 (202) 33 (181) 

Täysin eri 
mieltä 

41 (620) 39 (321) 45 (294) 31 (5) 35 (86) 40 (284) 45 (250) 

En osaa 
sanoa 

7 (109) 9 (75) 5 (32) 13 (2) 9 (23) 8 (57) 5 (29) 
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Liite 6. Ajantasaista lääkityslistaa, oman terveyden ja lääkehoidon seurantaa, 

OmaKannan käyttöä ja lääkkeiden käyttötarkoituksia koskevien kysymysten 

jakauma (%) sukupuolen ja iän mukaan. 

 
Yhteensä 
n = 2081 

% (n) 

Naiset 
n = 108
4 % (n) 

Miehet 
n = 977 
% (n) 

Muut 
n = 20 
% (n) 

18-34 
n = 409 
% (n) 

35-64 
n = 102
5 % (n) 

65-79 
n = 647 
% (n) 

Onko sinulla ajantasainen lista käyttämistäsi lääkkeistä (esim. lääkekortti)? 

Kyllä 20 (412) 18 (195) 22 (215) 10 (2) 7 (30) 15 (152) 36 (230) 

Ei 80 (1669) 82 (889) 78 (762) 90 (18) 93 (379) 85 (873) 64 (417) 

Miten seuraat itse terveydentilaasi ja lääkehoitosi vaikutuksia? 

En seuraa lainkaan 8 (176) 8 (90) 9 (86) 0 (0) 12 (50) 9 (95) 5 (31) 

Seuraamalla yleistä 
vointiani 

73 (1525) 78 (845) 68 (663) 85 (17) 79 (324) 74 (758) 68 (443) 

Omamittauksilla 
(esim. verenpaineen 
tai verensokerin 
seuranta) 

43 (893) 38 (415) 49 (474) 20 (4) 14 (57) 41 (420) 64 (416) 

Laboratoriomittaus-
ten tuloksista (esim. 
kolesteroliarvot) 

42 (872) 39 (428) 45 (438) 30 (6) 22 (92) 38 (389) 60 (391) 

Seuraamalla 
painoani 

36 (754) 32 (350) 41 (398) 30 (6) 27 (110) 35 (360) 44 (284) 

Aktiivisuusmittarin tai 
puhelimen 
terveyssovelluksen 
avulla (esim. 
askeleet, uni, syke) 

26 (535) 27 (290) 24 (237) 40 (8) 30 (121) 26 (268) 23 (146) 

Jollain muulla tavalla 3 (56) 3 (33) 2 (23) 0 (0) 3 (13) 3 (35) 1 (8) 

Käytätkö OmaKantaa? 

Kyllä, terveystietojeni 
katseluun 

75 (1568) 80 (864) 70 (685) 95 (19) 80 (327) 73 (749) 76 (492) 

Kyllä, reseptitietojeni 
katseluun 

66 (1373) 68 (742) 63 (619) 60 (12) 61 (250) 66 (677) 69 (446) 

Kyllä, reseptieni 
uusimispyyntöjen 
lähettämiseen 

48 (1005) 52 (561) 45 (435) 45 (9) 42 (173) 44 (454) 58 (378) 

Kyllä, mutta en 
edellä mainittuihin 
tarkoituksiin 

5 (108) 5 (49) 6 (58) 5 (1) 4 (17) 6 (59) 5 (32) 

En käytä Omakantaa 8 (167) 6 (68) 10 (99) 0 (0) 8 (33) 8 (83) 8 (51) 

En tiedä, mikä 
Omakanta on 

1 (16) 0 (4) 1 (12) 0 (0) 0 (1) 1 (12) 0 (3) 
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Liite 7. Jakaumat kaikista kyselyn muuttujista, n (%) / Distributions, all variables, n (%). 

M1 TAUSTAMUUTTUJAT 

M1 BACKGROUND CHARACTERS 

M1_1 

Mikä on sukupuolesi?  

What is your gender?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Nainen 
Women 

1084 (52,1)  

2 Mies 
Men 

977 (46,9) 

3 Muu 
Other 

20 (1,0) 

 

M1_2_1 

Ikäjakauma, vuotta 

Age distribution, years 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1  
18–24 

99 (4,8)  

2 
25–29 

125 (6,0) 

3 
30–34 

185 (8,9) 

4 
35–39 

101 (4,9) 

5 
40–44 

152 (7,3) 

6 
45–49 

218 (10,5) 

7 
50–54 

159 (7,6) 

8 
55–59 

198 (9,5) 

9 
60–64 

197 (9,5) 

10 
65–69 

254 (12,2) 



 44 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

11 
70–74 

236 (11,3) 

12 
75–79 

157 (7,5) 

 

M1_3 

Mikä on siviilisäätysi? 

What is your civil status?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
Married, cohabiting or in a registered partnership 

1 304 (62,7)  

2 Naimaton 
Unmarried 

486 (23,4) 

3 Asumuserossa tai eronnut 
Separated or divorced 

225 (10,8) 

4 Leski 
Widow 

66 (3,2) 

 

M1_5 

Mitä teet päätoimisesti?  

What is your employment status? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Olen työssä kokopäiväisesti 
I work full-time 

871 (41,9)  

2 Olen työssä osapäiväisesti 
I work part-time 

87 (4,2) 

3 Olen osin työssä, osin eläkkeellä 
I’m partly working, partly retired 

43 (2,1) 

4 Olen työtön tai lomautettu 
I’m unemployed or laid off 

118 (5,7) 

5 Olen eläkkeellä 
I’m retired 

723 (34,7) 

6 Olen äitiys- tai isyysvapaalla, vanhempainvapaalla tai 
hoitovapaalla 
I’m on maternity or paternity leave, parental leave or child care 
leave 

19 (0,9) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

7 Opiskelen 
I’m a student 

 159 (7,6) 

8 Olen pitkäaikaisella (>6 kk) sairauslomalla 
I’m on long-term (>6 months) sick leave 

22 (1,1) 

99 Jotakin muuta 
Something else 

39 (1,9) 

 

M1_6 

Mikä on korkein koulutuksesi?  

What is the highest level of education you have completed?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Peruskoulu tai kansakoulu 
Basic education 

107 (5,1)  

2 Lukio 
General upper secondary education 

222 (10,7) 

3 Ammatillinen koulutus 
Vocational education and training 

666 (32,0) 

4 Ammattikorkeakoulu 
Polytechnic education 

454 (21,8) 

5 Yliopisto tai korkeakoulu 
University or other academic education 

594 (28,5) 

6 Muu 
Something else 

38 (1,8) 

 

M1_7 

Onko sinulla jokin terveydenhuoltoalan koulutus?  

Do you have a degree in health care?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Ei 
No 

1 816 (87,3)  

2 Kyllä 
Yes 

265 (12,7) 
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M1_8 

Mikä on nykyinen asuinalueesi?  

What is your current residential area?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 
keskusta tai lähiö 
Helsinki metropolitan area (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) or 
suburb 

607 (29,2)  

2 Muun kaupungin keskusta tai lähiö 
Other city centre or suburb 

994 (47,8) 

3 Kunnan keskusta, kirkonkylä tai taajama 
Centre of municipality, village or conurbation 

229 (11,0) 

4 Haja-asutusalue tai maaseutu 
Sparsely populated area or countryside 

251 (12,1) 

 

M1_9 

Missä maakunnassa asut?  

In which region do you live?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Uusimaa 
Uusimaa 

780 (37,5)  

2 Varsinais-Suomi 
Southwest Finland 

211 (10,1) 

3 Satakunta 
Satakunta 

60 (2,9) 

4 Kanta-Häme 
Tavastia Proper 

49 (2,4) 

5 Pirkanmaa 
Pirkanmaa 

237 (11,4) 

6 Päijät-Häme 
Päijänne Tavastia 

68 (3,3) 

7 Kymenlaakso 
Kymenlaakso 

60 (2,9) 

8 Etelä-Karjala 
South Karelia 

30 (1,4) 

9 Etelä-Savo 
Southern Savonia 

52 (2,5) 

10 Pohjois-Savo 
Northern Savonia 

83 (4,0) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

11 Pohjois-Karjala 
North Karelia 

49 (2,4) 

12 Keski-Suomi 
Central Finland 

109 (5,2) 

13 Etelä-Pohjanmaa 
Southern Ostrobothnia 

58 (2,8) 

14 Pohjanmaa 
Ostrobothnia 

35 (1,7) 

15 Keski-Pohjanmaa 
Central Ostrobothnia 

16 (0,8) 

16 Pohjois-Pohjanmaa 
Northern Ostrobothnia 

119 (5,7) 

17 Kainuu 
Kainuu 

16 (0,8) 

18 Lappi 
Lapland 

49 (2,4) 

 

M1_10 

Mitkä ovat kotitaloutesi jäsenten yhteenlasketut käytettävissä olevat kuukausitulot (tulot 

verojen jälkeen)? 

What is the combined monthly income of your household after taxes? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Enintään 1 000 € 
1 000 € or less 

133 (6,4)  

2  
1 001–2 000 € 

284 (13,6) 

3  
2 001–3 000 € 

396 (19,0) 

4  
3 001–4 000 € 

366 (17,6) 

5 
4 001–5 000 € 

315 (15,1) 

6 
5 001–8 000 € 

231 (11,1) 

7 Yli 8 000 € 
More than 8 000 € 

58 (2,8) 

8 En osaa vastata 
I cannot answer 

198 (9,5) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

9 En halua sanoa 
I don’t want to say 

 100 (4,8) 

 

M1_11 

Käytätkö internetiä terveyttä koskevan tiedon etsimiseen?  

Do you search the internet for health related information? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 En 
No 

288 (13,8)  

2 Kyllä 
Yes 

1 793 (86,2) 

 

M1_12 

Onko käytössäsi tunnukset sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankkitunnukset, 

mobiilivarmenne, sähköinen henkilökortti)?  

Do you have at your disposal the means to access online services (e.g. online banking ID, 

Mobile ID or an electronic ID card)? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Ei 
No 

19 (0,9)  

2 Kyllä 
Yes 

2 048 (98,4) 

3 En osaa sanoa 
I cannot say 

14 (0,7) 
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M2 TERVEYS JA LÄÄKKEET 

M2 HEALTH AND MEDICINES 

M2_1 

Millainen on terveydentilasi nykyisin?  

What is your current health status? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Hyvä 
Good 

516 (24,8)  

2 Melko hyvä 
Quite good 

891 (42,8) 

3 Kohtalainen 
Moderate 

553 (26,6) 

4 Melko huono 
Quite poor 

103 (4,9) 

5 Huono 
Poor 

18 (0,9) 

 

M2_2 

Onko sinulla sairaus tai vamma, joka haittaa toiminta- ja työkykyä?  

Do you have an illness or disability that limits your functional capacity and working ability?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Ei 
No 

1 316 (63,2)  

2 Kyllä 
Yes 

765 (36,8) 
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M2_3 

Oletko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana käyttänyt mitään seuraavista lääkärin 

määräämistä lääkkeistä? Voit valita useita vaihtoehtoja.  

Have you used any of the following prescription medicines during the last week (7 days)? 

You may choose multiple options. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

0 En ole käyttänyt lääkärin määräämiä lääkkeitä 
I haven’t used prescription medicines 

576 (27,7)  

1 Allergialääkkeitä 
Allergy medicines 

221 (10,6) 

2 Astmalääkkeitä 
Asthma medicines 

197 (9,5) 

3 Antibiootteja 
Antibiotics 

34 (1,6) 

4 Insuliinia 
Insulin 

70 (3,4) 

5 Muita diabeteslääkkeitä 
Other diabetes medicines 

193 (9,3) 

6 Verenpainelääkkeitä 
Antihypertensives 

626 (30,1) 

7 Verenohennuslääkkeitä 
Antithrombotic medicines 

174 (8,4) 

8 Kolesterolilääkkeitä 
Cholesterol medicines 

425 (20,4) 

9 Sydänlääkkeitä 
Heart medicines 

148 (7,1) 

10 Reumalääkkeitä 
Rheumatoid arthritis medicines 

57 (2,7) 

11 Särkylääkkeitä 
Pain killers 

445 (21,4) 

12 Syöpälääkkeitä 
Cancer medicines 

20 (1,0) 

13 Masennuslääkkeitä 
Antidepressants 

185 (8,9) 

14 Rauhoittavia lääkkeitä 
Anxiolytics 

64 (3,1) 

15 Unilääkkeitä 
Hypnotics 

135 (6,5) 

16 Närästyslääkkeitä 
Heartburn medicines 

203 (9,8) 

17 Ehkäisyvalmisteita 
Contraceptives 

130 (6,2) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

18 Estrogeenikorvaushoitoja 
Oestrogen replacement therapies 

  96 (4,6) 

19 Eturauhaslääkkeitä 
Prostate medicines 

81 (3,9) 

20 Kilpirauhaslääkkeitä 
Thyroid medicines 

178 (8,6) 

21 Silmäsairauksien lääkkeitä 
Medicines for eye diseases 

61 (2,9) 

22 Epilepsialääkkeitä 
Epilepsy medicines 

31 (1,5) 

23 Ihosairauksien lääkkeitä (voiteita tai tabletteja) 
Medicines for skin diseases (creams or tablets) 

171 (8,2) 

24 Migreenilääkkeitä 
Migraine medicines 

77 (3,7) 

99 Muita lääkkeitä 
Other medicines 

233 (11,2) 
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M2_4 

Kuinka monta lääkärin määräämää lääkettä sinulla on tällä hetkellä käytössäsi? Laske 

mukaan säännöllisesti ja tarvittaessa käyttämäsi lääkkeet. 

How many prescription medicines do you currently use? Consider both medicines used 

regularly and as-needed. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

0 452 (21,7)  

1 323 (15,5) 

2 288 (13,8) 

3 313 (15,0) 

4 219 (10,5) 

5 158 (7,6) 

6 100 (4,8) 

7 66 (3,2) 

8 58 (2,8) 

9 33 (1,6) 

10 28 (1,3) 

11 tai enemmän 
11 or more 

43 (2,0) 

 

M2_5 

Onko sinulla jokin sairaus, joka oikeuttaa Kelan erityiskorvaukseen lääkkeistä? 

Do you have an illness that entitles you to the special reimbursement for medicine expenses 

from the Social Insurance Institution of Finland (SII)?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Ei 
No 

1 426 (68,5)  

2 Kyllä 
Yes 

655 (31,5) 
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M2_5_1 → M2_5_10 

Merkitse Kela-kortin taakse painettu numero tai numerot. 

Indicate reimbursement numbers that are marked behind your social security card (SII card) 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

103 173 (8,3)  

104 49 (2,4) 

112 25 (1,2) 

202 59 (2,8) 

203 131 (6,3) 

205 169 (8,1) 

206 60 (2,9) 

207 56 (2,7) 

215 157 (7,5) 

Jokin muu numero 
Some other number 

275 (13,1) 
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M2_6 

Onko sinulla tällä hetkellä jokin lääkärin toteama tai hoitama pitkäaikaissairaus? Voit valita 

useita vaihtoehtoja. 

Are you currently diagnosed with or treated for a long-term illness by a doctor? You may 

choose several options. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

0 Ei mitään pitkäaikaissairautta 
No long-term illnesses 

616 (29,6)  

1 Astma tai muu keuhkosairaus 
Asthma or other lung disease 

236 (11,3) 

2 Diabetes 
Diabetes 

232 (11,1) 

3 Kohonnut verenpaine, verenpainetauti 
Elevated blood pressure, hypertension 

591 (28,4) 

4 Kohonnut veren kolesteroli 
Elevated blood cholesterol level 

340 (16,3) 

5 Sydänsairaus 
Heart disease 

160 (7,7) 

6 Syöpä 
Cancer 

48 (2,3) 

7 Reuma 
Rheumatoid arthritis 

60 (2,9) 

8 Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus tai -vamma 
Other musculoskeletal disease or injury 

294 (14,1) 

9 Masennus 
Depression 

183 (8,8) 

10 Muu mielenterveysongelma 
Other mental health problem 

141 (6,8) 

11 Ihosairaus 
Skin disease 

145 (7,0) 

12 Maha-suolikanavan sairaus 
Gastrointestinal disease 

133 (6,4) 

13 Kilpirauhasen vajaatoiminta tai muu kilpirauhasen sairaus 
Hypothyroidism or other 14 disease 

178 (8,6) 

14 Silmäsairaus 
Eye disease 

85 (4,1) 

15 Epilepsia 
Epilepsy 

24 (1,2) 

16 Migreeni tai muu krooninen päänsärky 
Migraine or other chronic headache 

172 (8,3) 

99 Muu pitkäaikaissairaus 
Other long-term illness 

211 (10,1) 
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M2_6_1A 

Miten hyvin astman tai muun keuhkosairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have medicines for asthma or other lung disease helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 236 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

99 (41,9)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

59 (25,0) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

44 (18,6) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

9 (3,8) 

5 Huonosti 
Poorly 

3 (1,3) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

22 (9,3) 

 

M2_6_1B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan astman tai muun keuhkosairauden 

lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse on medicines for asthma or other lung 

disease?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 236 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

3 (1,3)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

25 (10,6) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

81 (34,3) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

51 (21,6) 

5 Harvemmin 
More rarely 

76 (32,2) 
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M2_6_2A 

Miten hyvin diabeteksen hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have diabetes medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 232 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

112 (48,3)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

64 (27,6) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

36 (15,5) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

10 (4,3) 

5 Huonosti 
Poorly 

3 (1,3) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

7 (3,0) 

 

M2_6_1B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan diabeteksen lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding diabetes medicines?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 232 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

19 (8,2)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

80 (34,5) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

112 (48,3) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

12 (5,2) 

5 Harvemmin 
More rarely 

9 (3,9) 
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M2_6_3A 

Miten hyvin kohonneen verenpaineen, verenpainetaudin hoitoon määrätyt lääkkeet ovat 

auttaneet?  

How well have medicines for elevated blood pressure, hypertension helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 591 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

333 (56,3)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

170 (28,8) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

57 (9,6) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

12 (2,0) 

5 Huonosti 
Poorly 

2 (0,3) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

17 (2,9) 

 

M2_6_3B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan kohonneen verenpaineen, 

verenpainetaudin lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for elevated 

blood pressure, hypertension?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 591 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

19 (3,2)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

82 (13,9) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

283 (47,9) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

109 (18,4) 

5 Harvemmin 
More rarely 

98 (16,6) 
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M2_6_4A 

Miten hyvin kohonneen veren kolesterolin hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have medicines for elevated blood cholesterol level helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 340 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

180 (52,9)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

91 (26,8) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

26 (7,6) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

7 (2,1) 

5 Huonosti 
Poorly 

2 (0,6) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

34 (10,0) 

 

M2_6_4B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan kohonneen veren kolesterolin 

lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse on medicines for elevated blood 

cholesterol level?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 340 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

11 (3,2)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

47 (13,8) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

179 (52,6) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

55 (16,2) 

5 Harvemmin 
More rarely 

48 (14,1) 
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M2_6_5A 

Miten hyvin sydänsairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have medicines for heart disease medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 160 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

67 (41,9)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

55 (34,4) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

27 (16,9) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

1 (0,6) 

5 Huonosti 
Poorly 

0 (0) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

10 (6,3) 

 

M2_6_5B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan sydänsairauden lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for heart 

disease?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 160 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

7 (4,4)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

26 (16,3) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

78 (48,8) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

21 (13,1) 

5 Harvemmin 
More rarely 

28 (17,5) 
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M2_6_6A 

Miten hyvin syöpäsairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have cancer medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 48 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

13 (27,1)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

9 (18,8) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

5 (10,4) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

3 (6,3) 

5 Huonosti 
Poorly 

1 (2,1) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

17 (35,4) 

 

M2_6_6B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan syöpäsairauden lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding cancer medicines?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 48 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

15 (31,3)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

17 (35,4) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

12 (25,0) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

1 (2,1) 

5 Harvemmin 
More rarely 

3 (6,3) 
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M2_6_7A 

Miten hyvin reuman hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have rheumatoid arthritis medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 60 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

18 (30,0)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

12 (20,0) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

17 (28,3) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

5 (8,3) 

5 Huonosti 
Poorly 

4 (6,7) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

4 (6,7) 

 

M2_6_7B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan reuman lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for rheumatoid 

arthritis?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 60 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

6 (10,0)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

15 (25,0) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

19 (31,7) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

7 (11,7) 

5 Harvemmin 
More rarely 

13 (21,7) 
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M2_6_8A 

Miten hyvin muun tuki- ja liikuntaelinsairauden tai -vamman hoitoon määrätyt lääkkeet ovat 

auttaneet?  

How well have medicines for other musculoskeletal disease or injury helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 294 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

21 (7,1)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

55 (18,7) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

80 (27,2) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

36 (12,2) 

5 Huonosti 
Poorly 

19 (6,5) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

83 (28,2) 

 

M2_6_8B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan muun tuki- ja liikuntaelinsairauden tai -

vamman lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for other 

musculoskeletal disease or injury?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 294 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

25 (8,5)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

46 (15,6) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

75 (25,5) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

43 (14,6) 

5 Harvemmin 
More rarely 

105 (35,7) 
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M2_6_9A 

Miten hyvin masennuksen hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have depression medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 183 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

32 (17,5)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

41 (22,4) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

49 (26,8) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

14 (7,7) 

5 Huonosti 
Poorly 

11 (6,0) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

36 (19,7) 

 

M2_6_9B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan masennuksen lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for depression?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 183 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

58 (31,7)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

30 (16,4) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

37 (20,2) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

19 (10,4) 

5 Harvemmin 
More rarely 

39 (21,3) 
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M2_6_10A 

Miten hyvin muun mielenterveysongelman hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have medicines for other mental health problem helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 141 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

20 (14,2)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

36 (25,5) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

32 (22,7) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

10 (7,1) 

5 Huonosti 
Poorly 

5 (9,5) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

38 (27,0) 

 

M2_6_10B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan muun mielenterveysongelman 

lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for other mental 

health problem?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 141 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

41 (29,1)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

30 (21,3) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

31 (22,0) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

9 (6,4) 

5 Harvemmin 
More rarely 

30 (21,3) 
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M2_6_11A 

Miten hyvin ihosairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have skin disease medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 145 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

31 (21,4)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

42 (29,0) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

29 (20,0) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

22 (!5,2) 

5 Huonosti 
Poorly 

3 (2,1) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

18 (12,4) 

 

M2_6_11B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan ihosairauden lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for skin disease?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 145 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

8 (5,5)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

15 (10,3) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

37 (25,5) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

23 (15,9) 

5 Harvemmin 
More rarely 

62 (42,8) 
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M2_6_12A 

Miten hyvin maha-suolikanavan sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have gastrointestinal disease medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 133 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

22 (16,5)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

38 (28,6) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

17 (12,8) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

10 (7,5) 

5 Huonosti 
Poorly 

7 (5,3) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

39 (29,3) 

 

M2_6_12B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan mahasuolikanavan sairauden 

lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for 

gastrointestinal disease?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 133 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

3 (3,1)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

14 (14,4) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

25 (25,8) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

15 (15,5) 

5 Harvemmin 
More rarely 

40 (41,2) 
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M2_6_13A 

Miten hyvin kilpirauhasen vajaatoiminnan tai muun kilpirauhasen sairauden hoitoon määrätyt 

lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have medicines for hypothyroidism or other thyroid disease helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 178 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

95 (53,4)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

54 (30,3) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

23 (12,9) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

4 (2,2) 

5 Huonosti 
Poorly 

0 (0) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

2 (1,1) 

 

M2_6_13B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan kilpirauhasen vajaatoiminnan tai muun 

kilpirauhasen sairauden lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for 

hypothyroidism or other thyroid disease?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 178 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

9 (5,1)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

26 (14,6) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

98 (55,1) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

24 (13,5) 

5 Harvemmin 
More rarely 

21 (11,8) 
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M2_6_14A 

Miten hyvin silmäsairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have eye disease medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 85 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

21 (28,2)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

16 (18,8) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

8 (9,4) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

3 (3,5) 

5 Huonosti 
Poorly 

2 (2,4) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

32 (37,6) 

 

M2_6_14B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan silmäsairauden lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for eye disease?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 85 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

7 (8,2)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

14 (16,5) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

33 (38,8) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

17 (20,0) 

5 Harvemmin 
More rarely 

14 (16,5) 
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M2_6_15A 

Miten hyvin epilepsian hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have epilepsy medicines helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 24 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

16 (66,7)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

4 (16,7) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

2 (8,3) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

2 (8,3) 

5 Huonosti 
Poorly 

0 (0) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

0 (0) 

 

M2_6_15B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan epilepsian lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for epilepsy?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 24 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

1 (4,2)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

3 (12,5) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

6 (25,0) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

10 (41,7) 

5 Harvemmin 
More rarely 

4 (16,7) 
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M2_6_16A 

Miten hyvin migreenin tai muun kroonisen päänsäryn hoitoon määrätyt lääkkeet ovat 

auttaneet?  

How well have medicines for migraine or other chronic headache helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 172 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

47 (27,3)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

55 (32,0) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

34 (19,8) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

11 (6,4) 

5 Huonosti 
Poorly 

7 (4,1) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

18 (10,5) 

 

M2_6_16B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan migreenin tai muun kroonisen päänsäryn 

lääkehoidosta? 

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for migraine or 

other chronic headache?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 172 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

6 (3,5)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

15 (8,7) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

42 (24,4) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

20 (11,6) 

5 Harvemmin 
More rarely 

89 (51,7) 
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M2_6_99A 

Miten hyvin muun pitkäaikaissairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat auttaneet?  

How well have medicines for other long-term illness helped?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 211 

 n (%) 

1 Hyvin 
Well 

48 (22,7)  

2 Melko hyvin 
Quite well 

62 (29,4) 

3 Kohtalaisesti 
Moderately 

38 (18,0) 

4 Melko huonosti 
Quite poorly 

13 (6,2) 

5 Huonosti 
Poorly 

7 (3,3) 

99 En käytä lääkkeitä pitkäaikaissairauteeni 
I don’t use medicines to treat my long-term illness 

43 (20,4) 

 

M2_6_99B 

Kuinka usein olet yhteydessä lääkäriisi tai hoitajaan muun pitkäaikaissairauden 

lääkehoidosta?  

How often are you in contact with your doctor or nurse regarding medicines for other long-

term illness?   

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 211 

 n (%) 

1 Vähintään joka kolmas kuukausi 
At least every third month 

17 (8,1)  

2 Vähintään kerran puolessa vuodessa 
At least once in six months 

37 (17,5) 

3 Kerran vuodessa 
Once a year 

76 (36,0) 

4 Kerran kahdessa vuodessa 
Once in every other year 

33 (15,6) 

5 Harvemmin 
More rarely 

48 (22,7) 
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M2_7 

Kuka tai ketkä määräsivät sinulle edellisessä kysymyksessä merkitsemäsi lääkkeet? Voit 

valita useita vaihtoehtoja. (Kysymys lääkkeitä käyttäville) 

Who prescribed you the medicines you indicated in the previous question? (Question for 

those using medicines) 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 1 505 

 n (%) 

1 Lääkäri terveyskeskuksessa 
A physician at a health centre 

811 (53,9)  

2 Lääkäri sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla 
A physician in a hospital or at a hospital outpatient clinic 

502 (33,4) 

3 Lääkäri työterveyshuollossa (myös yksityisellä lääkäriasemalla 
järjestetty työterveyshuolto) 
A physician in occupational healthcare (including occupational 
healthcare provided at a private health clinic) 

439 (29,2) 

4 Lääkäri yksityisellä vastaanotolla 
A physician at a private practice 

289 (19,2) 

5 Lääkäri jossain muualla 
A physician in some other setting 

53 (3,5) 

6 Joku muu 
Some other 

10 (0,7) 

 

M2_8 

Oletko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana käyttänyt mitään ilman reseptiä apteekista 

saatavia lääkkeitä (itsehoitolääkkeet) (pois lukien vitamiinit, hivenaineet ja 

rohdosvalmisteet)?  

Have you used any medicines available without prescription (over-the-counter medicines, 

OTC) (excluding vitamins, mineral supplements and herbal products) during the last week 

(7 days)? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 En 
No 

1 282 (61,6)  

2 Kyllä 
Yes 

799 (38,4) 
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M2_9 

Kuinka usein yleensä käytät ilman reseptiä apteekista saatavia lääkkeitä (pois lukien 

vitamiinit, hivenaineet ja rohdosvalmisteet)?   

How often do you usually use medicines available without prescription (over-the-counter 

medicines, OTC) (excluding vitamins, mineral supplements and herbal products)? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Päivittäin 
Every day 

153 (7,4)  

2 Muutaman kerran viikossa 
A few times a week 

166 (8,0) 

3 Kerran viikossa 
Once a week 

157 (7,5) 

4 1–2 kertaa kuukaudessa 
Once or twice a month 

525 (25,2) 

5 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
Less than once a month 

891 (42,8) 

6 Ei koskaan 
Never 

199 (9,1) 

 

M2_10 

Oletko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana käyttänyt vitamiini- tai hivenainevalmisteita?  

Have you used vitamins or mineral supplements during the last week (7 days)?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 En 
No 

641 (30,8)  

2 Kyllä 
Yes 

1 440 (69,2) 

 

  



 74 

M2_11 

Arvioi, kuinka paljon sinulla kuluu rahaa lääkärin määräämiin lääkkeisiin vuoden aikana.  

Estimate how much you spend on your prescription medicines in one year. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 En käytä lääkärin määräämiä lääkkeitä 
I don’t use prescription medicines 

254 (12,2)  

2 Alle 100 € 
Less than 100 € 

574 (27,6) 

3 100–299 € 557 (26,8) 

4 300–599 € 368 (17,7) 

5 600 € tai enemmän 
600 € or more 

176 (8,5) 

6 En osaa sanoa 
I don’t know 

152 (7,3) 

 

M2_12 

Ylittivätkö lääkekulusi viime vuonna niin sanotun lääkekaton (n. 580 euroa) ja tästä syystä 

sait lisäkorvauksen sinulle määrätyistä lääkkeistä?   

Last year, did your medicine expenses exceed the annual out-of-pocket maximum (about 

580 €), after which you received an additional reimbursement on your prescription 

medicines?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 En  
No 

1 748 (84,0)  

2 Kyllä 
Yes 

218 (10,5) 

3 En osaa sanoa 
I don’t know 

115 (5,5) 
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M2_13 

Onko sinulla ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana taloudellisia ongelmia hankkia lääkärin 

määräämiä lääkkeitä? 

Have you had financial difficulties in buying prescription medicines during the last year? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

0 En ole käyttänyt lääkärin määräämiä lääkkeitä 
I haven’t used prescription medicines 

319 (15,3)  

1 Ei ole ollut lankaan ongelmia 
I have had no difficulties 

1 465 (70,4) 

2 On ollut jonkin verran ongelmia 
I have had some difficulties 

249 (12,0) 

3 On ollut paljon ongelmia 
I have had plenty of difficulties 

48 (2,9) 
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M4 MIELIPITEET LÄÄKKEISTÄ 

M4 OPINIONS ON MEDICINES 

Seuraavat väittämät koskevat yleisesti mielipiteitäsi lääkkeistä. Vastaathan kaikkiin 

väittämiin, vaikka et tällä hetkellä käyttäisikään mitään lääkettä. 

The following statements concern your opinion on medicines in general. Please answer 

every statement even if you do not currently use medicines. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M4_1_1 
Ilman lääkkeitä lääkärit eivät 
pystyisi hoitamaan ihmisiä 
yhtä hyvin 
Without medicines doctors 
would be less able to cure 
people 

1 401 
(67,3) 

531 
(25,5) 

77 
(3,7) 

30 
(1,4) 

42 
(2,0) 

M4_1_2 
Lääkärit määräävät liian paljon 
lääkkeitä 
Doctors prescribe too many 
medicines 

198 
(9,5) 

688 
(33,1) 

708 
(34,0) 

161 
(7,7) 

326 
(15,7) 

M4_1_3 
Lääkkeitä käyttävien ihmisten 
kannattaisi välillä pitää taukoa 
lääkkeiden käytöstä 
People who take medicines 
should stop their treatment for 
a while every now and then 

106 
(5,1) 

387 
(18,6) 

545 
(26,2) 

563 
(27,1) 

480 
(23,1) 

M4_1_4 
Suurin osa lääkkeistä 
aiheuttaa riippuvuutta 
Most medicines are addictive 

55 
(2,6) 

277 
(13,3) 

699 
(33,6) 

693 
(33,3) 

357 
(17,2) 

M4_1_5 
Luontaistuotteet ovat 
turvallisempia kuin lääkkeet 
Natural remedies are safer 
than medicines 

40 
(1,9) 

166 
(8,0) 

584 
(28,1) 

984 
(47,3) 

307 
(14,8) 

M4_1_6 
Lääkkeet aiheuttavat 
enemmän haittaa kuin hyötyä 
Medicines do more harm than 
good 

27 
(1,3) 

83 
(4,0) 

602 
(28,9) 

1 225 
(58,9) 

144 
(6,9) 

M4_1_7 
Lääkkeet auttavat monia 
ihmisiä elämään parempaa 
elämää 

1 432 
(68,8) 

567 
(27,2) 

35 
(1,7) 

8 
(0,4) 

39 
(1,9) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

Medicines help many people 
live better lives 

M4_1_8 
Lääkkeet auttavat monia 
ihmisiä elämään pidempään 
Medicines help many people 
live longer 

1 282 
61,6) 

615 
(29,6) 

46 
(2,2) 

13 
(0,6) 

125 
(6,0) 

M4_1_9 
Kaikki lääkkeet ovat myrkkyjä 
All medicines are poisons 

53 
(2,5) 

162 
(7,8) 

403 
(19,4) 

1 316 
(63,2) 

147 
(7,1) 

M4_1_10 
Lääkärit luottavat lääkkeisiin 
liikaa 
Doctors place too much trust 
on medicines 

151 
(7,3) 

490 
(23,5) 

768 
(36,9) 

359 
(17,3) 

313 
(15,0) 

M4_1_11 
Jos lääkäreillä olisi enemmän 
aikaa potilaille, he määräisivät 
vähemmän lääkkeitä 
If doctors had more time with 
patients they would prescribe 
fewer medicines 

341 
(16,4) 

795 
(38,2) 

395 
(19,0) 

151 
(7,3) 

399 
(19,2) 

M4_1_12 
Yleensä lääkkeiden hyödyt 
ovat suuremmat kuin niiden 
riskit 
In most cases the benefits of 
medicines outweigh the risks 

1 076 
(51,7) 

779 
(37,4 

75 
(3,6) 

36 
(1,7) 

115 
5,5) 
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M6 MIELIPITEET LÄÄKEKORVAUKSISTA JA LÄÄKKEIDEN HINNOISTA  

M6 OPINIONS ON REIMBURSEMENTS FOR MEDICINES EXPENSES AND PRICES 

Mitä mieltä olet lääkkeiden Kela-korvauksista? Vastaathan jokaiseen väittämään, vaikka et 

tällä hetkellä käyttäisikään mitään lääkärin määräämää lääkettä. 

How do you feel about Kela reimbursements for medicine expenses? Please answer every 

statement even if you do not currently use medicines. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M6_1_1 
Kela korvaa yleensä 
lääkekustannuksista liian 
vähän 
Reimbursements for medicine 
expenses are generally too 
low 

452 (21,7) 654 (31,4) 474 (22,8) 116 (5,6) 385 (18,5) 

M6_1_2 
Kelan niin sanottu lääkekatto 
(potilas maksaa itse noin 580 
euroa vuodessa) on liian 
korkea 
The so-called annual out-of-
pocket maximum (580 euros) 
is too high 

564 (27,1) 642 (30,9) 454 (21,8) 133 (6,4) 288 (13,8) 

M6_1_3 
Kelan lääkekorvaukset ovat 
oikeudenmukaisia 
Reimbursements for medicine 
expenses are fair and just 

120 (5,8) 705 (33,9) 577 (27,7) 189 (9,1) 490 (23,5) 

M6_1_4 
Suurituloisten tulisi saada 
vähemmän Kela-korvauksia 
lääkkeistään 
High-income earners should 
receive less reimbursement for 
medicine expenses 

354 (17,0) 549 (26,4) 485 (23,3) 362 (17,4) 331 (15,9) 

M6_1_5 
Potilaan tulisi maksaa 
vähintään pieni omavastuu 
(esimerkiksi 2 euroa) kaikista 
lääkärin määräämistä 
lääkkeistä 
At least a small co-payment 
(for instance 2 euros) should 
be required of patients for all 
prescription medicines 

476 (22,9) 620 (29,8) 351 (16,9) 214 (10,3) 420 (20,2) 
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M6_4 

Kuinka paljon olisit itse valmis maksamaan lääkärin määräämistä lääkkeistä vuodessa?  

How much would you be willing to pay for prescription medicines in a year? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Alle 100 € 
Less than 100 € 

298 (14,3) 

2  
100–299 € 

816 (39,2) 

3 
300–599 € 

447 (21,5) 

4 600€ tai enemmän 
600 € or more 

138 (6,6) 

5 En osaa sanoa 
I don’t know 

382 (18,4) 
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M6_5_1 

Uusia syöpälääkkeitä tulee jatkuvasti markkinoille. Osa niistä voi pidentää potilaiden 

elinaikaa kuukausilla tai jopa vuosilla, tai ainakin parantaa potilaiden elämänlaatua. Uudet 

lääkkeet ovat kuitenkin usein hyvin kalliita: yhden potilaan hoito voi maksaa yli 60 000 euroa 

vuodessa. Alla on listattu joitain perusteluja sille, miksi uusia, hyödyllisiä mutta kalliita 

syöpälääkkeitä pitäisi tai ei pitäisi maksaa yhteiskunnan varoin. Mitä mieltä olet 

perusteluista? Valitse jokaisen väittämän kohdalla mielipidettäsi parhaiten vastaava 

vaihtoehto. 

New cancer medicines enter the market continuously. Some of them may extend patients’ 

lives by months or even years, or they may at least increase their quality of life. However, 

new medicines are often very expensive. The treatment of one patient may cost over 60.000 

euros per year. The list below provides some justifications for why society should or should 

not use its money to pay for effective but expensive cancer medicines. What do you think 

about these justifications? Choose the response option that best matches your opinion 

regarding each statement. 

M6_5_1 

Yhteiskunnan varoja on syytä käyttää uusiin kalliisiin syöpälääkkeisiin… 

Society’s money should be used to pay for new expensive cancer medicines... 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully  
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M6_5_1_1 
jotta lääkeyritykset voivat 
investoida tutkimukseen ja 
kehittää uusia 
syöpälääkkeitä  
so that pharmaceutical 
companies may invest in 
research and develop new 
cancer medicines 

517 (24,8) 1069 (51,4) 260 (12,5) 76 (3,7) 159 (7,6) 

M6_5_1_2 
jotta syöpää sairastavat 
ihmiset saavat 
tarvitsemiaan tai 
haluamiaan hoitoja 
so that people who have 
cancer get the treatments 
they need or want 

1201 (57,7) 735 (35,3) 57 (2,7) 16 (0,8) 72 (3,5) 

M6_5_1_3 
jotta kaikki syöpää 
sairastavat saavat uusia 
syöpälääkkeitä 
yhdenvertaisesti 
so that everybody who 
have cancer have an equal 

1250 (60,1) 662 (31,8) 75 (3,6) 19 (0,9) 75 (3,6) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

opportunity to be given new 
cancer medicines 

M6_5_1_4 
koska yhteiskunnan 
vastuulle kuuluu hankkia 
lääkkeitä kansalaisille 
because it is society’s 
responsibility to obtain 
medicines for its citizens 

71 (3,4) 372 (17,9) 775 (37,2) 301 (14,5) 562 (27,0) 

M6_5_1_5 
jotta lääkeyritykset voivat 
tehdä voittoa 
so that pharmaceutical 
companies can make a 
profit 

16 (0,8) 168 (8,1) 631 (30,3) 1148 (55,2) 118 (5,7) 

 

Yhteiskunnan varoja ei ole syytä käyttää uusiin kalliisiin syöpälääkkeisiin… 

Society’s money should not be used for new expensive cancer medicines… 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M6_5_2_1 
koska ne eivät ole riittävän 
tehokkaita suhteessa niiden 
hintaan  
because they are not 
sufficiently effective in relation 
to their price 

71 (3,4) 372 (17,9) 775 (37,2) 301 (14,5) 562 (27,0) 

M6_5_2_2 
koska ihmisillä tulisi olla 
enemmän vastuuta omista 
terveydenhuollon 
kustannuksistaan 
because people should carry 
more responsibility for the 
costs of theur healthcare 

35 (1,7) 308 (14,8) 887 (42,6) 661 (31,8) 190 (9,1) 

M6_5_2_3 
koska ne vievät liiaksi 
yhteiskunnan varoja pois 
muista tärkeistä asioista 
because they take away too 
much of society’s funds from 
other important matters 

60 (2,9) 260 (12,5) 885 (42,5) 627 (30,1) 249 (12,0) 
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M6_6_1_kehysBCD 

Kehys 2 (lomakkeissa B, C ja D) 

Alla kuvataan yhden uuden syöpälääkkeen hyötyjä ja kustannuksia. Lue kuvaus ja vastaa 

sen jälkeen kysymykseen. Uusi lääkehoito on tarkoitettu tietyn parantumattoman syövän 

hoitoon. Suomessa on vuosittain 10–20 potilasta, joille uutta lääkettä voidaan käyttää. Lääke 

ei paranna syöpätautia, mutta tutkimuksessa sen todettiin tuhoavan syöpäsoluja 

laboratoriokokeiden perusteella noin kolmanneksella uutta lääkettä saaneista potilaista. Ei 

vielä tiedetä pidentääkö uusi lääkehoito potilaiden elinaikaa verrattuna aiemmin käytettyihin 

hoitoihin tai lisääkö se potilaiden elämänlaatua. Lääkkeeseen liittyy suuri haittavaikutusten 

riski. Jos tämä uusi lääke otetaan Suomessa käyttöön, sen kustannukset ovat yli 60 000 

euroa potilasta kohden syövän hoidon loppuvaiheessa. 

Frame 2 (on forms B, C and D) 

Below, you will find a description of the benefits and costs of a new cancer medicine. Please 

read the description and then answer the question. There are annually 10 to 20 patients in 

Finland to whom the new medicine can be prescribed. The medicine does not cure cancer 

but a laboratory study has shown that it destroys cancer cells in about a third of the patients 

to whom the new medicine is given. It remains unknown if the new medicine extends 

patients’ lives or if it improves their quality of life. The medicine comes with a great risk of 

adverse effects. If this new medicine is to be approved for use in Finland, its costs will be 

over 60.000 euros per patient at the final stage of cancer treatment. 

Kehys 2 + Kehys 2a (vain lomakkeessa C) 

Kyseiseen syöpätyyppiin ei tunneta parantavaa hoitoa. Uusi lääke on mahdollinen vaihtoehto 

potilaille, jotka ovat saaneet jo useita hoitoja aikaisemmin ja joilla jäljellä olevat 

hoitovaihtoehdot ovat vähäiset. 

Frame 2 + Frame 2a (only on form C) 

There is no cure for this particular type of cancer. The new medicine is a possible option for 

patients who have already received multiple treatments and for whom the remaining options 

are limited. 

Kehys 2 + Kehys 2b (vain lomakkeessa D) 

Terveydenhuollon käytettävissä oleva rahoitus on rajallista. Uuden lääkkeen käyttöönotto 

tarkoittaa, että siihen käytetyt rahat ovat pois muusta terveydenhuollosta 

Frame 2 + Frame 2b (only on form D) 

The funds available to healthcare are finite. The adoption of the new medicine means that 

the funds used to pay for it will mean cuts elsewhere in healthcare 
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Kysymys lomakkeissa B, C ja D 

Millaista lääkkeen käyttöä koskevaa päätöstä pitäisit hyväksyttävänä? Valitse parhaiten 

mielipidettäsi vastaava vaihtoehto.  

The question on forms B, C and D 

What kind of decision regarding the new medicine’s use would you find acceptable? Please 

choose the option that best reflects your opinion. 

 

 
Lomake B 

Form B 
n = 520 

Lomake C 
Form C 
n = 521 

Lomake D 
Form D 
n = 520 

 n (%) n (%) n (%) 

1 Lääke pitäisi ottaa käyttöön yhteiskunnan 
varoin yrityksen pyytämästä hinnasta 
riippumatta 
The medicine should be adopted to use and be 
paid for with society’s money regardless of the 
price set on it by the pharmaceutical company 

110 (21,2) 126 (24,2) 77 (14,8) 

2 Lääke pitäisi ottaa käyttöön yhteiskunnan 
varoin, jos yritys alentaa sen hintaa 
The medicine should be adopted to use and be 
paid for with society’s money if the 
pharmaceutical company lowers its price 

236 (45,4) 234 (44,9) 281 (54,0) 

3 Lääkettä ei pitäisi ottaa käyttöön yhteiskunnan 
varoin 
The medicine should not be adopted to use and 
be paid for with society’s money 

75 (14,4) 58 (11,1) 72 (13,8) 

4 En osaa sanoa 
I don’t know 

99 (19,0) 103 (19,8) 90 (4,3) 
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M6_7 

Alla on kaksi väittämää, jotka koskevat uusien syöpälääkkeiden käyttöönoton yleisiä 

periaatteita. Valitse parhaiten mielipidettäsi vastaava vaihtoehto.  

Below, you will find two statements about general principles relating to the adoption of new 

cancer medicines. Please choose the response option that best matches your opinion. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M6_7_1 
Jos uudesta syöpälääkkeestä 
on vähänkin enemmän hyötyä 
kuin aikaisemmista hoidoista, 
se pitäisi hankkia potilaille 
yhteiskunnan varoin hinnasta 
riippumatta 
If a new cancer medicines 
brings even just a little more 
benefit than previous 
treatments then it should be 
obtained for patients at 
society’s cost regardless of 
price 

429 (20,6) 916 (44,0) 435 (20,9) 120 (5,8) 181 (8,7) 

M6_7_2 
Yhteiskunnan pitäisi maksaa 
sellaiset uudet syöpälääkkeet, 
joiden tehoa ja haittoja vasta 
tutkitaan 
Society should pay for new 
cancer medicines whose 
benefits and harms are still 
under investigation 

214 (10,3) 660 (31,7) 682 (32,8) 194 (9,3) 331 (15,9) 
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M6_8 

Missä määrin luotat siihen, että Suomessa tehdään nykyisin oikeita päätöksiä uusien 

syöpälääkkeiden maksamisesta yhteiskunnan varoin?  

To what degree do you trust that in these days in Finland the right decisions are made about 

paying for cancer medicines with society’s money? 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

0 En luota lainkaan 
I have no trust at all 

62 (3,0) 

1 22 (1,1) 

2 45 (2,2) 

3 78 (3,7) 

4 96 (4,6) 

5 317 (15,2) 

6 263 (12,6) 

7 491 (23,6) 

8 501 (24,1) 

9 140 (6,7) 

10 Luotan täysin 
I have complete trust 

66 (3,2) 
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M11 LÄÄKKEIDEN OSTOPAIKAT 

M11 PURCHASE PLACES OF MEDICINES 

Seuraavat väittämät koskevat lääkkeiden ostamista. Vastaathan jokaiseen väittämään, 

vaikka et olisi itse ostanut lääkkeitä. 

The following statements concern purchasing of medicines. Please answer even if you have 

not purchased medicines yourself. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M11_1_1 
Apteekkeja on riittävän lähellä, 
jotta saan lääkkeeni 
vaivattomasti 
There are pharmacies situated 
close enough so that I can 
obtain medicines easily 

1 567 
(75,3) 

418 
(20,1) 

59 
(2,8) 

20 
(1,0) 

17 
(0,8) 

M11_1_2 
Lääkkeiden hankinta on 
vaikeaa vähäisten 
ostopaikkojen vuoksi 
Obtaining medicines is difficult 
because of the lack of places 
from which to buy them 

22 
(1,1) 

81 
(3,9) 

354 
(17,0) 

1 577 
(75,8) 

47 
(2,3) 

M11_1_3 
Olen usein ollut tilanteessa, 
jossa olisin tarvinnut lääkettä, 
mutta apteekki on ollut kiinni 
I have often been in a situation 
where I needed a medicine, 
but the pharmacy was closed 

63 
(3,0) 

208 
(10,0) 

481 
(23,1) 

1 281 
(61,6) 

48 
(2,3) 

M11_1_4 
Ostaisin mieluummin 
itsehoitolääkkeeni 
päivittäistavarakaupasta kuin 
apteekista 
I would rather buy over-the-
counter (OTC) medicines from 
a grocery store than a 
pharmacy 

275 
(13,2) 

472 
(22,7) 

542 
(26,0) 

543 
(26,1) 

249 
(12,0) 

M11_1_5 
Asioisin mieluummin itse 
apteekissa kuin tilaisin 
lääkkeeni apteekin 
verkkopalvelusta 
I would rather visit a pharmacy 
than order my medicines from 
a pharmacy webstore 

933 
(44,8) 

620 
(29,8) 

286 
(13,7) 

100 
(4,8) 

142 
(6,8) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

M11_1_6 
Voisin ostaa lääkkeeni 
apteekin verkkopalvelusta 
I could buy my medicines from 
a pharmacy webstore 

392 
(18,8) 

698 
(33,5) 

504 
(24,2) 

314 
(15,1) 

173 
(8,3) 
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M13 LÄÄKEHOIDON SEURANTA 

M13 FOLLOW-UP OF MEDICINAL TREATMENT 

M13_1 

Onko sinulla ajantasainen lista käyttämistäsi lääkkeistä (esim. lääkekortti)? 

Do you have an up-to-date list of the medicines you use (e.g. a medicines card)?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

1 Ei 
No 

412 (19,8)  

2 Kyllä 
Yes 

1 669 (80,2) 

 

M13_2 

Tiedätkö miksi lääkäri on määrännyt sinulle lääkkeitä? 

Do you know why your doctor has prescribed medicines for you?  

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

0 Minulla ei ole käytössä reseptilääkkeitä 
I am not using any prescription medicines 

382 (18,4)  

1 Tiedän kaikkien käyttämieni reseptilääkkeiden käyttötarkoitukset 
I know the reasons for using all of my prescription medicines 

1 652 (79,4) 

2 Tiedän joidenkin käyttämieni reseptilääkkeiden käyttötarkoitukset 
I know the reasons for using some of my prescription medicines 

24 (1,2) 

3 En tiedä, mutta haluaisin tietää 
I don’t know but I would like to know 

5 (0,2) 

4 En tiedä, eikä minulla ole siihen tarvetta 
I don’t know and I have no need to know 

18 (0,9) 
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M13_3 

Miten seuraat terveydentilaasi ja lääkehoitosi vaikutuksia? Voit valita useita vaihtoehtoja.  

How do you monitor your health status and the effects of your medical treatment yourself? 

You may choose multiple options. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

M13_3_1 En seuraa lainkaan 
I don’t monitor it at all 

176 (8,5) 

M13_3_2 Laboratoriomittausten tuloksista (esimerkiksi 
kolesteroliarvot) 
By laboratory measurements (for example, blood cholesterol level) 

872 (41,9) 

M13_3_3 Omamittauksilla (esimerkiksi verenpaineen tai 
verensokerin seuranta) 
By self-measurements (for example, blood pressure or blood sugar) 

893 (42,9) 

M13_3_4 Seuraamalla painoani 
By monitoring my weight 

754 (36,2) 

M13_3_5 Aktiivisuusmittarin tai puhelimen terveyssovelluksen 
avulla (esimerkiksi askeleet, uni, syke) 
With a fitness tracker or a health app in my mobile phone (for 
example, steps, sleep, heart rate) 

535 (25,7) 

M13_3_6 Seuraamalla yleistä vointiani 
By observing my general well-being 

1 525 (73,3) 

M13_3_7 Jollain muulla tavalla 
By some other means 

56 (2,7) 

 

M13_4 

Käytätkö Omakantaa? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

Do you use My Kanta? You may choose multiple options. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 n (%) 

M13_4_1 Kyllä, reseptitietojeni katseluun 
Yes, to view my prescriptions 

1 373 (66,0) 

M13_4_2 Kyllä, terveystietojeni katseluun 
Yes, to view my health records 

1 568 (75,3) 

M13_4_3 Kyllä, reseptieni uusimispyyntöjen lähettämiseen 
Yes, to send requests for renewing my prescriptions 

1 005 (48,3) 

M13_4_4 Kyllä, mutta en edellä mainittuihin tarkoituksiin 
Yes, but not for the purposes listed above 

108 (5,2) 

M13_4_5 En käytä Omakantaa 
I don’t use My Kanta 

167 (8,0) 

M13_4_6 En tiedä, mikä Omakanta on 
I don’t know what is My Kanta 

16 (0,8) 
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M14 ROKOTTEET 

M14 VACCINES 

Seuraavat väittämät koskevat kokemuksiasi rokotteista ja rokottamisesta. Vastaathan 

jokaiseen väittämään, vaikka et olisi viime aikoina ottanut rokotteita. 

The following statements concern your experiences on vaccines and vaccinating. Please 

answer each statement even if you have not had any vaccines lately. 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M14_1_1 
Kaikkien tulisi rokottautua 
kansallisen rokotusohjelman 
mukaisesti 
Everyone should get 
vaccinated according to the 
national vaccination  
program 

1 527 
(73,4) 

407 
(19,6) 

61 
(2,9) 

45 
(2,2) 

41 
(2,0) 

M14_1_2 

Rokotteet ovat turvallisia 
Vaccines are safe 

901 
(43,3) 

960 
(46,1) 

111 
(5,3) 

36 
(1,7) 

73 
(3,5) 

M14_1_3 
Rokottaminen on hyvä tapa 
suojautua tauteja vastaan 
Vaccinating is a good way to 
protect against diseases 

1 516 
(72,8) 

475 
(22,8) 

43 
(2,1) 

20 
(1,0) 

27 
(1,3) 

M14_1_4 
Tiedän, mitä rokotuksia 
minulla tulisi olla 
I know what vaccinations I 
should have 

1 076 
(51,7) 

742 
(35,7) 

143 
(6,9) 

43 
(2,1) 

77 
(3,7) 

M14_1_5 
Rokotussuojani on ajan 
tasalla 
My vaccination cover is up-to-
date 

1 215 
(58,4) 

613 
(29,5) 

83 
(4,0) 

34 
(1,6) 

136 
(6,5) 

M14_1_6 
Minulla on tarpeeksi tietoa 
rokotuksilla ehkäistävistä 
taudeista 
I have enough information 
about the diseases that can be 
prevented by vaccinations 

807 
(38,8) 

890 
(42,8) 

221 
(10,6) 

51 
(2,5) 

112 
(5,4) 

M14_1_7 
Minulla on tarpeeksi tietoa 
rokotteista 

666 
(32,0) 

894 
(43,0) 

302 
(14,5) 

87 
(4,2) 

132 
(6,3) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 2 081 

I have enough information 
about vaccines 

M14_1_8 
Rokottaminen on ristiriidassa 
ajatusmaailmani kanssa 
Vaccinating contradicts with 
my way of thinking 

39 
(1,9) 

80 
(3,8) 

252 
(12,1) 

1 644 
(79,0) 

66 
(3,2) 

M14_1_9 
Rokotusvastaisuus on iso 
ongelma Suomessa 
The anti-vax movement is a 
big problem in Finland 

597 
(28,7) 

804 
(38,6) 

386 
(18,5) 

139 
(6,7) 

155 
(7,4) 

M14_1_10 
Media käsittelee 
rokottamiseen ja rokotteisiin 
liittyviä aiheita vastuullisesti 
The media treats issues 
around vaccinating and 
vaccinations responsibly 

352 
(16,9) 

934 
(44,9) 

388 
(18,6) 

153 
(7,4) 

254 
(12,2) 

M14_1_11 
Suomen 
koronarokotusjärjestys oli 
mielestäni onnistunut 
In my opinion the vaccination 
rollout was a success in 
Finland 

704 
(33,8) 

922 
(44,3) 

212 
(10,2) 

100 
(4,8) 

143 
(6,9) 

M14_1_12 
Viranomaisten 
koronarokotustiedotus on ollut 
luotettavaa 
The authorities’ vaccination 
information dissemination has 
been reliable 

645 
(31,0) 

882 
(42,4) 

254 
(12,2) 

159 
(7,6) 

141 
(8,8 
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M16 LÄÄKEHOIDON TAAKKA JA ONGELMAT 

M16 BURDEN IMPOSED AND PROBLEMS CAUSED BY MEDICINAL TREATMENT 

Seuraavat väittämät koskevat lääkehoitosi sinulle mahdollisesti aiheuttamaa käytännön 

vaivaa. Vastaathan jokaiseen väittämään. (Kysymys lääkkeiden käyttäjille) 

The following statements concern the practical burden imposed on you by your medicinal 

treatment. Please answer every statement. (Question for those using medicines) 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 1 505 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 
I fully 
agree 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

I partly 
agree 

Jokseenkin 
eri mieltä 

I partly 
disagree 

Täysin eri 
mieltä 
I fully 

disagree 

En osaa 
sanoa 
I don’t 
know 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

M16_1_1 
Lääkkeiden käyttämiseen 
kuluu liikaa aikaa (esim. 
lääkkeen ottaminen, 
vaikutusten seuraaminen) 
Using medicines takes too 
much time (e.g. taking 
medication, following up 
effects) 

17  

(1,1) 

119 
(7,9) 

372 
(24,7) 

957 
(636) 

40 
(2,7) 

M16_1_2 
Varautuminen lääkkeen 
ottamiseen hankaloittaa 
elämääni (esim. aikataulutus, 
lääkkeen mukaan ottaminen) 
Preparing to take medicines 
makes my life more difficult 
(e.g. time tabling, carrying 
medicines with me) 

52 
(3,5) 

224 
(14,9) 

382 
(25,4) 

825 
(54,8) 

22 
(1,5) 

M16_1_3 
Lääkkeenoton muistaminen on 
vaikeaa 
It is difficult to remember to 
take medicines 

52 
(3,5) 

231 
(15,3) 

489 
(32,5) 

719 
(47,8) 

14 
(0,9) 

M16_1_4 
Lääkkeen ottaminen ohjeiden 
mukaan on vaikeaa lääkkeen 
ominaisuuksien vuoksi (esim. 
iso tabletti, pistettävä lääke, 
muu vaikeasti annosteltava 
lääke) 
It is difficult to take medicines 
as instructed because of the 
medicine’s attributes (e.g. a 
large pill, an injectable 
medicine or other difficult 
method of administration) 

19 
(1,3) 

67 
(4,5) 

277 
(18,4) 

1 098 
(73,0) 

44 
(2,9) 

M16_1_5 
Olen huolissani lääkkeitteni 

59 
(3,9) 

252 
(11,7) 

384 
(25,5) 

664 
(44,1) 

146 
(9,7) 
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Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 1 505 

mahdollisista 
ympäristövaikutuksista 
I am concerned about the 
possible environmental effects 
of my medicines 

M16_1_6 
Olen huolissani lääkkeiden 
mahdollisista 
haittavaikutuksista 
I am concerned about the 
possible adverse effects of my 
medicines 

146 
(9,7) 

479 
(32,8) 

484 
(32,2) 

347 
(23,1) 

49 
(3,3) 

M16_1_7 
Minun on kestettävä lääkkeistä 
mahdollisesti aiheutuvat 
haittavaikutukset 
I must endure the possible 
adverse effects caused by 
medicines 

216 
(14,4) 

682 
(45,3) 

298 
(19,8) 

200 
(13,3) 

109 
(7,2) 

M16_1_8 
Minua ei haittaa, vaikka 
ihmiset huomaavat minun 
käyttävän lääkkeitä 
I don’t mind if people see me 
using medicines 

730 
(48,5) 

506 
(33,6) 

142 
(9,4) 

75 
(5,0) 

52 
(3,5) 

M16_1_9 
Pelkään, että minuun 
suhtaudutaan eri tavoin 
käyttämieni lääkkeiden vuoksi 
I’m afraid people will treat me 
differently because of the 
medicines I use 

50 
(3,3) 

119 
(7,9) 

276 
(18,3) 

1 001 
(665) 

59 
(3,9) 

M16_1_10 
Olen saanut yhteyden 
hoitoyksikkööni lääkkeisiin 
liittyvissä asioissa, kun minulla 
on ollut siihen tarve 
When necessary, I have been 
able to communicate about 
medicines with the people 
responsible for my treatment  

502 
(33,4) 

580 
(38,5) 

180 
(10,6) 

78 
(5,2) 

185 
(12,3) 

M16_1_11 
Minusta on hankalaa, että 
sairauksieni hoidon vuoksi 
joudun asioimaan usein 
terveydenhuollossa 
I find it difficult that I have to 
be in contact with healthcare 
so often because of my 
ailments 

82 
(5,4) 

252 
(16,7) 

442 
(29,4) 

620 
(41,2) 

109 
(7,2) 

M16_1_12 
Minua rasittaa se, että vastuu 

207 
(5,8) 

337 
(22,4) 

345 
(22,9) 

478 
(31,8) 

178 
(9,2) 
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hoidostani on jakautunut liian 
monelle terveydenhuollon 
ammattilaiselle 
I find it burdensome that the 
responsibility for my care is 
distributed among too many 
healthcare professionals 

M16_1_13 
Lääkkeeni maksavat liikaa 
maksukykyyni nähden 
My medicines cost too much 
considering my ability to pay 
for them 

150 
(10,0) 

243 
(16,1) 

431 
(28,6) 

620 
(41,2) 

61 
(4,1) 
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M16_2 

Mitä lääkehoitoosi liittyviä ongelmia olet kokenut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Voit 

vastatessasi ajatella yhtä tai useampaa käytössäsi olevaa lääkettä. (Kysymys lääkkeitä 

käyttäville) 

What problems have you experienced relating to your pharmaceutical treatment? You can 

choose multiple options. When replying you may consider one or more medicines that you 

are currently using (Question for those using medicines) 

 
Lääkebarometri 2021 

Medicines Barometer 2021 
n = 1 505 

 n (%) 

M16_2_1 
Lääkkeeni aiheuttaa haittavaikutuksia 
My medicine causes adverse effects 

425 (28,2)  

M16_2_2 
Lääkkeeni annokset ovat liian suuria 
The dosage of my medicine is too large 

23 (1,5) 

M16_2_3 
Minun pitää ottaa lääkkeitä liian usein 
I have to take medicines too often 

82 (5,4) 

M16_2_4 
Joudun käyttämään lääkettäni liian pitkän aikaa 
I have to use my medicine for too long 

166 (4,0) 

M16_2_5 
Minulla on liian monta lääkettä käytössä 
I have too many medicines in use 

151 (10,0) 

M16_2_6 
En ymmärrä lääkkeeni annosteluohjeita 
I don’t understand the dosage instructions for my medicine 

7 (0,5) 

M16_2_7 
Lääkkeeni ei sovi minulle 
My medicine isn’t suitable for me 

72 (4,8) 

M16_2_8 
Koen, että käyttämilläni lääkkeillä on keskenään haitallisia 
yhteisvaikutuksia 
I feel that the medicines that I’m using have harmful interaction 
effects 

58 (3,9) 

M16_2_9 
En koe tarvitsemani lääkärin minulle määräämää lääkettä 
I feel I don’t need the medicine I have been prescribed by a 
physician 

54 (3,6) 

M16_2_10 
Koen tarvitsevani sairauteeni/vaivaani lääkettä, mutta lääkäri ei ole 
sitä määrännyt 
I feel I need medicine for my illness or ailment but a physician 
hasn’t prescribed it for me 

74 (4,9) 

M16_2_11 
Lääkkeeni ei ole niin tehokas kuin toivoisin sen olevan 
My medicine isn’t as effective as I’d like it to be 

319 (21,2) 
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M16_1_12 
Lääkkeeni ei ole riittävän tehokas suhteessa sen hintaan 
My medicine isn’t adequately effective given its price 

77 (5,1) 

M16_1_13 
Käytän jotakin lääkettä enemmän kuin lääkäri on määrännyt 
I’m using more of a medicine than what a physician has prescribed 
for me 

29 (1,9) 

M16_1_14 
Käytän jotakin lääkettä vähemmän kuin lääkäri on määrännyt 
I’m using less of a medicine than what a physician has prescribed 
for me 

99 (4,8) 

M16_1_15 
Jokin muu ongelma 
Some other problem 

168 (8,1) 

M16_1_16 
Ei ongelmia 
No problems 

592 (28,4) 
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