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Eettinen  pähkinä

Kysymys: Asiakkaana oli naishenkilö 
pienen tytön kanssa. Tytön reseptilääkettä 
toimitettaessa huomasin, että tytöllä on 
voimassa oleva maksusitoumus ja kysyin, että 
laitetaanko lääkkeet maksusitoumukseen. 
Kysymys herätti selvästi hämmennystä ja 
nainen vastasi olevansa tytön täti eikä tiennyt 
maksusitoumuksen olemassaolosta. Hän 
halusi maksaa tytön lääkkeet itse. Olisiko 
tilanteessa voinut toimia toisin?

Vastaus: Jos perheessä on perustoimeentulo-
tuen päätös, sisältyy siihen reseptilääkkeiden kor-
vaaminen perheen kaikille jäsenille. Kun apteekin 
tietojärjestelmään tulee Kelan suorakorvaustie-
tojen kyselypalvelusta automaattisesti tieto mak-
susitoumuksesta, laitetaan toimitettavat lääkkeet 
yleensä sen piiriin asiasta erikseen kyselemättä. On 
harvinaista, että lääkkeet halutaan maksaa itse toi-
meentulotukipäätöksestä huolimatta, mutta esi-
merkiksi huostaanottotilanteissa näin on ainakin 
joissakin tapauksissa menetelty. Usein asiakas tietää 
itse, että maksusitoumus on olemassa ja kertoo 
tästä, mutta joskus asia tulee asiakkaalle itselleenkin 
yllätyksenä. Joka tapauksessa asiasta puhuminen 
tulee tehdä hienovaraisesti ja asiakasta nolaamatta.

Tahaton vahinko on tässä tapauksessa käynyt 
siinä, että on kerrottu yksityisyyden suojaan kuu-
luva, asiakkaan taloudellisesta tilanteesta kertova 
asia tädille. On helppo ymmärtää, miksi näin on 
käynyt. Mikään ei etukäteen viitannut siihen, että 

lääkkeitä tytön Kela-kortilla oli hakemassa täti eikä 
äiti. Apteekin näkökulmasta Kela-kortti on riit-
tävä dokumentti siihen, että reseptilääkkeet voi toi-
mittaa, lääkeneuvonnan antaa ja maksuasiat hoitaa 
hakijan kanssa. Myös Kelan asiakkaalle lähettä-
mässä toimeentulotukipäätöksen liitteessä kerro-
taan, että jos toinen henkilö hakee puolestasi lääk-
keet, anna hänelle asioiden hoitamiseksi Kela-kort-
tisi tai valtakirja. 

Apteekilla on organisaationa velvollisuus valvoa 
tietoturvaloukkauksia, ilmoittaa niistä ja tehdä kor-
jaavia toimenpiteitä. Tietosuojavaltuutetun toimis-
tosta on opastettu tekemään heille ilmoitus hyvin 
matalalla kynnyksellä, eli myös tilanteissa, joista ei 
voi varmaksi sanoa, onko kyseessä tietosuojarike vai 
ei. Jos apteekki tekee ilmoituksen asiasta, on se jo 
asiakasta edellä, mikäli asiakas päättää tehdä vali-
tuksen. Haittaa ilmoituksesta ei tule, vaan nimen-
omaan sitä kautta osoitetaan, että tilanne on tunnis-
tettu ja siitä kannetaan vastuu ja mahdollisesti kor-
jataan toimintatapoja. 

Eettisen ohjeen nro X mukaan apteekkihenki-
lökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan 
sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia 
asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut 
suostumustaan tietojen välittämiseen. Nyt koro-
na-aikana on entisestään lisääntynyt se, että suku-
lainen, naapuri tai vaikka taksikuski asioi toisen 
henkilön puolesta apteekissa Kela-kortin kanssa. 
Ihmisten luottamus apteekkien salassapitoon on 
korkea, mutta ymmärretäänkö riittävästi, että luo-
vuttamalla oman Kela-kortin puolesta asioijalle, voi 
lääkitykseen tai maksuasioihin liittyviä henkilökoh-
taisia asioita tulla esille asioinnin yhteydessä?  Kiris-
tyneiden tietosuojasäädösten aikakautena Kela-

Menettelinkö väärin, kun 
kysyin lapsen lääkkeiden 
laittamisesta voimassa olevaan 
maksusitoumukseen, kun 
hakija ei ollut huoltaja eikä 
sitoumuksesta tietoinen?
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Biopankkien 
geenidataan perustuva 
räätälöinti voi parantaa 
verenohennuslääkityksen 
hoitotuloksia
VTT:n johtamassa PreMed-tutkimuksessa tutkittiin verenvuo-
tojen ja verisuonitukosten yhteyttä geenitaustaan veren hyyty-
miseen vaikuttavia lääkkeitä käyttävillä potilailla. Lääkevasteessa 
ja lääkehoidon aikana esiintyneissä tukostapahtumissa havaittiin 
merkittäviä eroja potilaiden genotyypistä riippuen. 

– Tulokset luovat pohjaa yksilölliselle hoidolle, jossa lääkitys 
räätälöidään potilaan geenitaustan mukaisesti. Kohonneiden 
veren rasva-arvojen hoidossa käytettävät statiinit ovat toinen 
lääkeryhmä, jonka kohdalla yksilöllinen lääkehoidon räätälöinti 
voisi parantaa hoitotuloksia, kertoo VTT:n tutkimusprofessori 
Markus Forsberg tiedotteessa.

Biopankit kokoavat biologisia näytteitä ja niistä johdettuja tie-
toja suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteitä ja tietoja 
luovutetaan tutkimushankkeille, joiden tavoitteena on selvittää 
sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. VTT:n tutkimuk-
sessa hyödynnettiin kolmen suomalaisen biopankin geenitietoja. 
Lisäksi THL:n ja Kelan rekistereistä saatiin tietoa potilaiden sai-
rauksista, hoidosta ja lääkityksestä.

Tutkimus osoitti, että biopankkien sekä kansallisten ja alueel-
listen rekisterien tietoja voidaan hyödyntää tietoturvallisesti ja 
yksilöllisyyden suojaa vaarantamatta. Tutkimustyössä ei tarkas-
tella yksittäisiä henkilöitä ja aineistoa käsitellään ilman henkilö-
tunnisteita.

Herättikö kannanotto ajatuksia  
tai mieli piteitä? Lähetä postia  
neuvottelukunnalle.
Ammattieettiselle neuvottelukunnalle 

voi lähettää kannanottopyyntöjä 

apteekkitoimintaan liittyvistä eettisistä 

kysymyksistä:  
johanna.salimaki@apteekkariliitto.fi.  

Neuvottelukuntaan kuuluvat TT, 

yliopistonlehtori Janne Nikkinen 

(puheenjohtaja), farmaseuttinen 

johtaja Charlotta Sandler (pääsihteeri), 

asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki 
(sihteeri), apteekkari Sari Eerikäinen, 

apteekkari Jarkko Suvinen, proviisori 

Satu Rauhala ja farmaseutti Kirsi 
Kotokorpi.

kortin mukana kulkevat valtuudet tun-
tuvat jääneen hieman tietosuojan kat-
vealueelle. 

Kun apteekissa tiedetään kyseessä 
olevan puolesta asioija, pyritään luon-
nollisesti toimimaan ja viestintä sopeut-
tamaan tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Aina puolesta asiointi ei kuitenkaan 
käy ilmi asiointitilanteessa. Kela-kortin 
välittämistä valtuuksista apteekkiasioin-
nissa olisi hyvä viestiä laajemminkin, esi-
merkiksi apteekkien asiakaslehtien väli-
tyksellä. 

Olisiko siis tilanteessa voinut toimia 
toisin? Apteekki on menetellyt voi-
massa olevien säädösten mukaisesti, 
mutta maksusitoumusasian viestimiseen 
tulisi kiinnittää huomiota vastaisuuden 
varalta. Lapsen tädin kanssa olisi voinut 
yrittää keskustella sitä, että lapsen lääk-
keille on olemassa maksava taho, eikä 
tädin tarvitse niitä maksaa. Neuvottelu-
kunta suosittelee, että apteekeissa käy-
täisiin keskustelu ja sovittaisiin, miten 
maksusitoumuksesta kommunikoidaan 
ja miten puolesta asiointi otetaan ylei-
semminkin huomioon lääkeneuvon-
nassa tietosuoja-asiat huomioiden. 
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