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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kosmetiikan 
raaka-ainekoulutus Matinkylän Apteekin henkilökunnalle. Matinkylän Apteekissa helmikuussa 
2013 tehty laadullinen tutkimus ja sen tulokset antoivat lähtökohdat koulutuksen suunnitte-
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1 Johdanto

 

Tämän päivän apteekki on paljon muutakin kuin Bepanthenia ja Buranaa. Kosmetiikasta on 

tullut tärkeä osa apteekkien tuotetarjontaa ja laajan kosmetiikkavalikoiman edessä voivat 

apteekin ammattilaisenkin tiedot ja osaaminen joutua koetukselle. Apteekin palveluvalinnan 

asiakaspalvelusta vastaavat farmaseutit ja proviisorit ja usein asiakkaiden ihonhoitoon liitty-

vät kysymykset lankeavat juuri heille. Mikä voide sisäisen aknelääkityksen kuivattamalle ihol-

le? Mikä avuksi atoopikolle kun perusvoiteista ei löydy sopivaa? Mistä löytyy hajusteeton ja 

alumiiniton deodorantti tai parabeeniton kosteusvoide?  

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on avata Matinkylän Apteekin farmaseuttiselle 

henkilökunnalle kosmetiikassa käytettäviä raaka-aineita koulutuksen muodossa. Ajatus raaka-

ainekoulutuksesta kehittyi apteekissa helmikuussa 2013 tehdystä laadullisesta tutkimuksesta 

ja sen tuloksista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet farmaseutit ja proviisorit olivat yksimieli-

siä siitä, että lisäkoulutus koetaan tarpeelliseksi. Kosmetiikan raaka-aineet ja niihin läheisesti 

liittyvät tuotteiden ainesosaluettelot ja etenkin niiden tulkinta olivat lisäkoulutustoivelistan 

kärkipäässä. Mitkä raaka-aineet ovat tuotteessa hoitavia ja ihon kannalta tärkeitä ja mitkä 

vaikuttavat ainoastaan esimerkiksi tuotteen koossapysymiseen tai säilymiseen? Koska far-

maseuteilla on jo ammattinsa puolesta hyvä tietämys ihon rakenteesta ja toiminnasta sekä 

ihosairauksista ja erilaisista hoitomuodoista, tullaan koulutuksessa keskittymään erityisesti 

sellaisiin raaka-aineryhmiin ja yksittäisiin raaka-aineisiin, joista tulee eniten kysymyksiä ap-

teekin kosmetiikka-asiakkailta. Tällaisia raaka-aineryhmiä ovat esimerkiksi hajusteet, UV-

suodattimet ja säilöntäaineet. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa avataan laadullisen tutkimuksen tuloksia. Ne antoivat lähtö-

kohdat raaka-ainekoulutuksen järjestämiselle. Teoriaosuudessa selvitetään lyhyesti ihon ra-

kenne ja keskitytään kosmeettisten valmisteiden kannalta tärkeän epidermiksen ja etenkin 

sarveissolukerroksen toimintaan. Suuri osa apteekin kosmetiikka-asiakkaista kertoo olevansa 

herkkäihoisia. Ihon herkkyys on käsitteenä varsin laaja eikä sen määrittelyyn tai mittaamiseen 

ole yksiselitteistä menetelmää. Ihon herkkyys voi aiheutua monesta asiasta: se saattaa liittyä 

ihon kuivuuteen, atopiaan, akneen tai esimerkiksi ruusufinnitaipumukseen. Myös iho-oireet 

voivat olla monenlaiset: iho voi tuntua kiristävältä, kutista, kirvellä, punoittaa tai poltella. 

Joskus herkkä iho ärsyyntyy kosmetiikasta. Tyypillisesti käy niin, että tuote jota asiakas on 

käyttänyt jo pidemmän aikaa, ei yhtenä päivänä enää sovikaan ja aiheuttaa epätoivotun reak-

tion. Reaktio alkaa pian tuotteen iholle levittämisen jälkeen. Iho tuntuu ärtyneeltä ja epä-

miellyttävältä, se voi kuumottaa ja kiristää. Oireilu häviää, kun ärsyttävän tuotteen käyttö 

lopetetaan, mutta ilmestyy taas, jos tuotteen käyttö aloitetaan uudestaan. Tällaisissa tapauk-

sissa kyseessä on kosmetiikan aiheuttama ärsytysreaktio (Blockström Hember 2011, 32). Suu-

rin osa kosmetiikan aiheuttamista ei-toivotuista ihorektioista on edellisen kaltaisia ärsytysre-
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aktioita. Ärsytysreaktio voi johtua sopimattomasta tai liian voimakkaasta tuotteesta tai tuot-

teen väärästä käyttötavasta ja useita kertoja toistuessaan saattaa johtaa jopa kosketusaller-

gian syntymiseen. (Sainio 2005.) 

 

2 Taustaa laadulliselle tutkimukselle 

 

Nykypäivän apteekin kosmetiikkavalikoima on laaja. Kosmetiikkasarjoja ja tuotteita on pal-

jon, samoin kosmetiikan raaka-aineita. On hyaluronihappoa, salisyylihappoa, titaanidioksidia, 

dihydroksiasetonia, metyyliparabeenia ja fenoksietanolia. Teknologia kehittyy ja uusia tuot-

teita ja tuotesarjoja tule jatkuvasti lisää. Apteekin kosmetiikka-asiakkaat ovat valveutuneita 

ja haluavat ajantasaista ja usein hyvinkin tarkkaa tietoa käyttämistään tuotteista ja niiden 

sisällöstä. Herkkäihoiset ja esimerkiksi atoopikot reagoivat ihollaan myös vuodenaikojen vaih-

teluihin ja toimivan voiteen löytäminen voi olla vaikeaa.  

 

Matinkylän Apteekissa kosmetiikan myynnistä vastaavat pääsääntöisesti kosmetologit ja työ-

vuorojen suunnittelussa pyritäänkin siihen, että kosmetologi olisi paikalla aina apteekin au-

kioloaikana. Palveluvalinnan puolella kosmetologin apu on tavallisesti lähellä, mutta usein 

farmaseutti kohtaa iho-ongelmaisen asiakkaan reseptintoimituksessa. Tyypillisessä tapaukses-

sa asiakkaalle on määrätty sisäinen lääkitys akneihon hoitoon ja hän tarvitsee lääkityksen tu-

eksi hyvän kosteuttavan voiteen. 

 

2.1 Farmaseuttisen henkilökunnan koulutustausta  

 

Opetushallituksen Opintoluotsin (2010) mukaan farmasia on soveltavan tieteen ala, jonka 

opinnot perustuvat kemiaan, fysiikkaan, biologiaan ja yhteiskuntatieteisiin. Opinnot käsittele-

vät lääkevaikutuksen kemiallisia ominaisuuksia ja lääkeaineiden vaikutusta elimistössä sekä 

sairauksien hoidossa että ennaltaehkäisyssä. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulutut-

kinto laajuudeltaan 180 opintopistettä. (Opintoluotsi 2010.) Kokopäiväiseltä opiskelijalta tut-

kinnon suorittamiseen kuluu minimissään kolme lukuvuotta lukio-opintojen ja ylioppilastut-

kinnon pohjalta. Farmaseutin koulutus koostuu juonnemallin mukaisesti järjestetyistä opin-

noista sisältäen lopputyön sekä kaksi kolmen kuukauden pituista työharjoittelujaksoa. (Hel-

singin yliopisto 2006a.) 

 

Proviisorin koulutus tähtää ylempään korkeakoulututkintoon ja on laajuudessaan 180 + 120 

opintopistettä (Opintoluotsi 2010). Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin 

farmaseutin ja sen jälkeen proviisorin tutkinnon. Farmaseutin tutkinnon pohjalta kokopäiväi-

seltä opiskelijalta kuluu proviisorin tutkinnon suorittamiseen kaksi vuotta. Proviisorin tutkin-

toon johtava koulutus muodostuu erilaisista aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, syven-

tävät opinnot sisältävät pro gradu –tutkielman. (Helsingin yliopisto 2006a.) Sekä farmaseutiksi 
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että proviisoriksi voi opiskella suomen kielellä Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa 

Kuopiossa sekä farmaseutiksi ruotsin kielellä Åbo Akademissa. (Opintoluotsi 2010.) 

 

Farmaseutin ja proviisorin koulutuksen pääpaino on lääkeaineissa ja niiden vaikutuksissa. Iho, 

ihon rakenne ja ihosairaudet sisältyvät ihmisen biologia ja terveys  

–opintojaksoon (9 op) (Helsingin yliopisto 2006b). Varsinaisia kosmeettisten valmisteiden tai 

kosmeettisten raaka-aineiden opintoja farmaseutin koulutusohjelma ei sisällä, vaan oppimi-

nen tapahtuu osin harjoitteluajalla, osin vasta työelämässä ja perustuu pitkälti itseopiske-

luun. 

 

2.2 Farmaseuttisen henkilökunnan työ 

 

Farmaseuttisen henkilökunnan työ apteekissa muodostuu asiakaspalvelusta sekä reseptipuolel-

la että palveluvalinnassa. Farmaseuttien työ sisältää lisäksi tiettyjen reseptillä määrättävien 

lääkkeiden valmistusta, proviisorit puolestaan toimivat erilaisissa esimiestehtävissä ja vastaa-

vat apteekkarin ohella apteekin toiminnasta ja asiakaspalvelun sujuvuudesta. Farmaseutit ja 

proviisorit kohtaavat sekä palveluvalinnassa että reseptintoimituksessa työskennellessään 

usein iho-ongelmaisia asiakkaita. Suuri osa apteekin kosmetiikka-asiakkaista on herkkäihoisia 

ja herkän tai herkistyneen ihon oireiluun voi olla useita syitä. Usein taustalla saattaa olla ato-

pia tai kosmetiikka-allergia, tällaisessa akuutissa tilanteessa nopein apu saadaan farmaseutin 

suosittelemasta lääkevoiteesta. 

 

3 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, joka 

pyrkii ymmärtämään tutkittavaa kohdetta kokonaisvaltaisesti. Laadullisella tutkimuksella py-

ritään muodostamaan syvempi ja kokonaisvaltaisempi kuva tutkittavasta kohteesta käsittele-

mällä tutkittavan kohteen laatua, merkitystä ja ominaisuuksia. (Jyväskylän yliopisto, a.) Pu-

hutaan myös niin sanotusta pehmeästä menetelmästä. Laadullinen tutkimus asetetaan usein 

vastakkain määrällisen (kvantitatiivinen) tutkimuksen kanssa ja tällaisissa tilanteissa laadullis-

ta tutkimusta saatetaan pitää myös tieteelliseltä tasolta pehmeämpänä ja vähemmän tieteel-

lisenä. (Eskola & Suoranta 2008, 13.) Tämä käsitys on helppo hahmottaa: määrällinen tutki-

mus näkee asiat lukujen ja erilaisten tilastojen valossa, jotka jo käsitteinäkin ovat pinnalli-

sempia ja kovempia (Jyväskylän yliopisto, a). 

 

Laadullisen tutkimuksen toteuttamiseksi löytyy monia erilaisia menetelmiä. Yhteispiirteinä 

kaikille tutkimusmenetelmille korostuvat tutkimuskohteen taustaan tai tarkoitukseen sekä 

esimerkiksi kieleen ja ilmaisuun liittyvät näkökulmat. (Jyväskylän yliopisto, a.) Laadullisen 

tutkimuksen aineisto on kirjallista, kuvallista tai se voi olla myös äänimateriaalia. Aineiston-
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keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi erilaiset haastattelut tai havainnoinnit. Osallistuvuus 

on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä, tietyissä tapauksissa tutkija voi itse elää ja toimia 

tutkittavan joukon mukana ja päästä sillä tavoin läheiseen kosketukseen tutkittavan ilmiön 

kanssa. Tietynlainen objektiivisuus tulisi kuitenkin voida säilyttää, jotta tutkija ei sekoittaisi 

omia ajatuksia, asenteita ja uskomuksiaan tutkimuskohteeseen. (Eskola & Suoranta 2008, 15-

18.) Tutkijan tavoitteena onkin pyrkiä vuorovaikutukseen tutkimuskohteensa kanssa ja kyetä 

ymmärtämään haastateltavan henkilön näkökulmia ja ajatuksia. (Tilastokeskus.) Laadullisen 

tutkimuksen otanta on harkinnanvarainen: usein pieni joukko valittuja yksilöitä. Haastattelus-

sa käytetään tyypillisesti muutamaa avointa kysymystä ja ne pyritään analysoimaan mahdolli-

simman perusteellisesti. Aineiston todenperäisyydellä ei ole laadullisessa tutkimuksessa varsi-

naista merkitystä. (Tilastokeskus.) Tutkittavan aineiston tieteellisyyden kriteerinä on määrän 

sijasta laatu. Harkinnanvarainen otanta perustuu tutkijan kykyyn luoda tutkimukselleen ai-

neiston hankintaa ohjaavat tukevat teoreettiset perusteet. Tutkittavaa joukkoa ei kannata 

valita sattumanvaraisesti vaan valinta tulee kohdistaa tutkittavaa asiaa silmälläpitäen. (Eskola 

& Suoranta 2008, 18.) 

 

Laadullisen tutkimuksen teoria rakennetaan alhaalta ylös empiirisestä aineistosta lähtien, pu-

hutaan myös aineistolähtöisestä analyysistä. Ongelmalliseksi saattaa muodostua tutkittavan 

aineiston laajuus, siksi aineiston rajaaminen ja luokittelu on tärkeää. Tyypillistä laadulliselle 

tutkimukselle on myös hypoteesittomuus. (Eskola & Suoranta 2008, 19.) Hypoteesilla tarkoite-

taan oletusta tai otaksumaa (SuomiSanakirja 2013b). Tutkijalla ei siis tulisi olla ennakko-

olettamuksia tutkittavasta kohteesta eikä myöskään tutkimuksen tuloksista. Laadullisen tut-

kimuksen edetessä, tutkijan tulisi pikemminkin kokea oppivansa jotakin uutta. Tutkijan ase-

ma laadullisessa tutkimuksessa on vapaampi verrattuna esimerkiksi määrälliseen tutkimuk-

seen tekijään. Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan on hyvä olla avoin kokeilemaan uusia 

ratkaisuja esimerkiksi kirjoitustapaan liittyen. Tutkijan hyvä tutkimuksellinen mielikuvitus on 

korvaamaton etu. Tähän liittyy läheisesti myös narratiivisuus. (Eskola & Suoranta 2008, 19-

22.)  

 

Narratiivilla tarkoitetaan tarinaa tai kertomusta (Jyväskylän yliopisto, b). Narratiivisuus on 

tyypillinen tapa jäsennellä kokemuksia tai selvittää todellisuutta, siksi se sopii laadullisen 

tutkimuksen aineiston yhdeksi näkökulmaksi ja on analysoitavissa juonellisuuden kannalta. 

Narratiivisuutta voidaan toisaalta pitää myös laadullisen tutkimuksen yleisenä ominaisuutena. 

Tarinat ja tiede sulautuvat toisiinsa ja narratiivisuudesta on muodostunut tieteellisen tutki-

muksen kohde. (Eskola & Suoranta 2008, 19-24.) 
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3.1 Laadullinen tutkimus Matinkylän Apteekissa 

 

Matinkylän Apteekissa toteutettiin helmikuussa 2013 laadullinen tutkimus, jonka tarkoitukse-

na oli selvittää farmaseuttisen henkilökunnan ajatuksia ja mielipiteitä farmaseutin koulutuk-

sen sisällöstä liittyen ihoon, ihon rakenteeseen ja hoitoon. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, 

antaako farmaseutin koulutus riittävästi tietoa ja valmiuksia apteekin ihonhoitotuotteiden 

myyntiin ja vastaako koulutus nykypäivän vaatimustasoa farmaseutin työssä. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli myös saada selville farmaseuttisen henkilökunnan mahdollinen halukkuus 

lisäkoulutukseen esimerkiksi kosmetiikan tai ihonhoidon osalta. Tutkimukseen valittiin kym-

menen (10) Matinkylän Apteekissa päätoimisesti työskentelevää farmaseuttia/proviisoria. 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli kolme (3) avointa kysymys-

tä/kysymyskokonaisuutta (Liite 1). Vastaukset jakaantuivat analyysivaiheessa seuraavanlaisiin 

kokonaisuuksiin: Työn vaatimustaso suhteessa koulutuksen sisältöön, oma osaaminen ja toi-

veet koulutuksen suhteen. 

 

3.2 Farmaseuttien työn vaatimukset ja koulutuksen sisältö 

 

Farmaseutin koulutuksessa pääpaino on lääkkeissä ja vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että 

opinnoissa ihoon liittyvät asiat käydään läpi nopeasti ja pintapuolisesti. Ihon rakenne ja iho-

sairaudet kuuluvat jokaisen perustietoihin, samoin ihosairauksien lääkinnällinen hoito ja opin-

noissa keskitytäänkin lähinnä iholle annosteltavien lääkemuotojen käyttöön ja toimintaan. 

Vastauksista kävi myös ilmi, että ihosairauksien hoito säilyy arkityössä hyvin muistissa. Eniten 

vastaajat ovat oppineet kosmetiikasta ja ihonhoitotuotteista itse työssä apteekin asiakaspal-

velussa. Oma kosmetiikkaosaaminen on pääasiassa työpaikkakoulutuksen ja itseopiskelun va-

rassa, se perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu usein myös farmaseutin/proviisorin 

omalla ajalla työajan ulkopuolella.  
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Kuvio 1: Työn vaatimukset ja koulutuksen sisältö 

 

 

Vaikka itse iho ja ihon rakenne olikin kaikille melko tuttu, toivottiin ihon hoitomenetelmiin 

panostettavan jo opiskeluaikana enemmän. Tässä tapauksessa ihon hoidolla tarkoitetaan niin 

sanotun terveen ihon päivittäistä hoitoa, ei ihosairauksia. Vastauksista kävi myös ilmi, että 

koulutus on kuitenkin kehittynyt vuosien varrella ja ennaltaehkäisevään ihon hoitoon kiinnite-

tään nykypäivän koulutuksessa enemmän huomiota kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Kehitys 

kulkee kosmetiikkamaailmassa vauhdilla eteenpäin ja vauhdissa on vastaajien mielestä vaikea 

pysyä mukana. Vastauksissa toivottiin jo opiskeluaikana perustietoa apteekeissa myytävistä 

kosmetiikkasarjoista ja kosmeettisista tuotteista yleensä. On myös niitä asiakkaita, jotka pit-

kittävät lääkäriin menoa ja hakevat apua iho-ongelmiinsa apteekista. Esimerkiksi pitkään kes-

tänyt tulehduksellinen akne tai vaikeat selvittämättömät ihottumat ovat vaivoja, jotka vaati-

vat aina ihotautilääkärin diagnoosin ja usein myös reseptillä määrättävät lääkkeet.   

 

3.3 Farmaseuttien kosmetiikkaosaaminen 

 

Ihon rakenne, toiminta, ihosairaudet ja useimmat ihoon liittyvät lääkinnälliset asiat todettiin 

säilyvän suhteellisen hyvässä muistissa päivittäisessä asiakaspalvelutyössä. Sen sijaan esimer-

kiksi ihon hoito, uudet hoitomenetelmät, uudet tehokkaat kosmeettiset valmisteet, valmis-

teiden raaka-aineet ja se, mihin raaka-aineiden teho perustuu, olivat asioita jotka mietityttä-

vät ja joista haluttiin tietää lisää. Apteekkikosmetiikkaa kuvattiin myöskin sekavana viidakko-
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na, jossa valinnanvaraa on liian paljon, jotta asiakkaalle osaisi valita juuri sen oikean tuot-

teen. Myös ainesosaluetteloiden tulkitseminen koettiin työlääksi.  

 

 

 

 

Kuvio 2: Kosmetiikkaosaaminen 

 

 

Oman osaamisen yhteydessä askarruttivat myös ihon perushoitomenetelmät. Minkälainen 

puhdistus valitaan kuivalle iholle? Miksi on tärkeää käyttää kasvovettä puhdistuksen jälkeen? 

Miten suojataan akneiho auringossa tai ruusufinniin taipuvainen iho saunassa? Entä kuinka osa-

ta antaa oikeat kotihoito-ohjeet asiakkaalle? Omaan osaamiseen liittyivät myös ajatukset raa-

ka-aineiden tehokkuudesta ja toiminnasta ylipäätään: Voidaanko esimerkiksi voiteella vaikut-

taa ihon kollageenin tuotantoon tai pystyykö suurikokoinen hyaluronihappomolekyyli läpäise-

mään ihon ylimmät kerrokset? Onko ihon kannalta tehokkaampaa ottaa A-vitamiini sisäisesti 

vitamiinipurkista, kuin ulkoisesti voidepurkista?  

 

3.4 Tarve kosmetiikan lisäkoulutukseen 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet farmaseutit ja proviisorit olivat yksimielisiä siitä, että lisäkoulutus 

on tarpeen ja sitä myös toivotaan. Edellä mainittujen ihon perushoitomenetelmien ohella li-

säkoulutusta toivottiin muun muassa kosmetiikan raaka-aineista, uusista hoitomenetelmistä ja 

valmisteista sekä aineiden tehosta ja imeytymisestä ihoon. Lisäksi toivottiin tietoa eri ap-

teekkikosmetiikkasarjoista. 



 14 

 

 

 

 

Kuvio 3: Tarve kosmetiikan lisäkoulutukseen 

 

 

Kosmetiikan raaka-aineet ja niihin läheisesti liittyvät tuotteiden INCI-listat olivat lisäkoulutus-

toivelistan kärkipäässä. Mitkä raaka-aineet ovat tuotteessa hoitavia ja ihon kannalta tärkeässä 

asemassa ja mitkä vaikuttavat ainoastaan esimerkiksi tuotteen koossapysymiseen tai säilymi-

seen. Vastauksista kävi ilmi, että tuotteiden raaka-aineiden vaikutus ja toiminta mietityttävät 

ja tähän liitettiin myös käsitys aineiden imeytymisestä ja turvallisuudesta. Kuinka syvälle 

kosmeettiset valmisteet saavat ja voivat vaikuttaa? 

 

Raaka-aineita sivuaa myös halu tietää uusista kosmeettisista hoitomuodoista, valmisteista ja 

niiden tehosta. Voidaanko seerumilla näkyvästi hidastaa ihon ikääntymistä tai pystytäänkö 

retinolilla korjaamaan UV-säteilyn aiheuttamat vauriot ihossa? Entä voidaanko ihon pigment-

timuutoksia vaalentaa kotihoitotuotteiden avulla? Kosmetiikan mainonta ei saa olla harhaan-

johtavaa vaan sen tulee perustua tosiasioihin. Jos mainoksessa vedotaan tiettyihin näkyviin 

vaikutuksiin tai tuloksiin, ne pitää pystyä näyttämään myös toteen.  

 

4 Ihon rakenne ja toiminta 

 

Ihosta on moneksi. Iho toimii suojana, säätelee elimistömme lämpötilaa, välittää tuntoaisti-

muksia kuten kosketusta tai kipua, osallistuu auringon valon vaikutuksesta D-vitamiinin tuo-

tantoon sekä poistaa kuona-aineita tali- ja hikirauhasten kautta. (Solunetti 2006.) Ihminen voi 
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myös reagoida ihon kautta. Iho voi mennä kananlihalle kylmäntunteen tai esimerkiksi voimak-

kaan tunnekuohun seurauksesta (Tieteen Kuvalehti). Iho voi näyttää kalpealta johtuen rau-

danpuutosanemiasta (Hoitonetti) tai lehahtaa punaiseksi jännittävässä tilanteessa. Iho peilaa 

myös ihmisen hyvinvointia ja esimerkiksi sairaus tai stressi rasittaa muun elimistön ohella 

myös ihoa (Smolander 2009). Iho on ihmisen suurin elin. Se käsittää ihonalaiskudos mukaan 

laskettuna noin 15-20 % ruumiimme painosta ja on pinta-alaltaan 1,2 – 2,3 m2 (Solunetti 

2006). 

 

4.1 Ihon kerrokset 

 

Iho muodostuu kolmesta kerroksesta: epidermiksestä, dermiksestä ja subkutiksesta (Schrader 

& Domsch 2005, 44). Kun mietitään ihoa ja iholle käytettäviä kosmeettisia valmisteita, tär-

keimmässä asemassa on ihon ylin kerros epidermis, sen rakenne ja toiminta.  

 

Subkutis 

 

Ihon alin kerros subkutis (ihonalainen rasvakudos) on löyhää sidekudosta ja se on muodostunut 

lohkoiksi ryhmittyneistä rasvan täyttämistä rasvasoluista, verisuonista sekä soluväliaineesta. 

Subkutiksen rasvan määrä vaihtelee ihoalueesta riippuen ja rasvan määrään vaikuttavat myös 

hormonit. Subkutiksen tehtävä on suojata elimistöä ja toimia lämmöneristeenä. Se myös sitoo 

ihon alla oleviin lihaskalvoihin ja jänteisiin. (Hannuksela, Peltonen, Reunala & Suhonen 2011, 

17.)  

 

Dermis 

 

Subkutiksen yläpuolella sijaitsee dermis (verinahka). Se on myös sidekudosta, mutta huomat-

tavasti subkutiksen rakennetta tiiviimpää (Pugliese 2005, 60). Dermiksen soluväliaineessa ole-

va vesi on sitoutunut suuriin polysakkaridimolekyyleihin, joita kutsutaan glykosaminoglykaa-

neiksi ja tunnetuin niistä on hyaluronihappo. Glykosaminoglykaanien tehtävä on sitoa vettä. 

Glykosaminoglykaanien määrä vähenee ihmisen ikääntymisen myötä, tästä johtuen myös der-

miksen kosteuspitoisuus alenee ja iho kuivuu. (Lees 2012, 6-8.) Soluväliaineessa sijaitsevat 

myös kollageeni- ja elastiinisäikeet sekä solut kuten fibroblastit (sidekudossolu), mast–solut 

(syöttösolu) ja makrofagit (syöjäsolu). Dermiksessä sijaitsee myös hermoja, imu- ja verisuo-

nia, hiki- ja talirauhasia sekä karvatuppia. (Pugliese 2005, 60-61.) Dermistä voidaan tarkastel-

la edelleen kahtena kerroksena. Alempi, verkko- eli retikulaarikerros, kiinnittyy subkutikseen. 

Sen kollageeni- ja elastiinisäikeet ovat paksuja ja muodostavat varsinaisen napakan tukiku-

doksen iholle. Ylempi, nysty- eli papillaarikerros, kiinnittyy epidermikseen. Papillaarikerrok-

sen kollageeni- ja elastiinisäikeet ovat retikulaarikerroksen säikeitä ohuempia. (Schrader & 

Domsch 2005, 46.)
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Epidermis 

 

Ihon ylin kerros epidermis (orvaskesi) muodostuu kahdenlaisesta epiteelikudoksesta: alaosan 

kuutioepiteelistä ja yläosan levyepiteelistä. Päinvastoin kuin esimerkiksi dermis, epidermis 

sisältää paljon soluja ja vain vähän soluväliainetta eikä siinä ole lainkaan veri- tai imusuonia. 

Runsaan solumääränsä ansiosta epidermis myös uusiutuu jatkuvasti, koko prosessiin kuluu kes-

kimäärin 50-75 vuorokautta riippuen ihoalueesta ja epidermiksen paksuudesta. (Hannuksela 

ym. 2011, 12.) Epidermiksen soluja ovat keratinosyytit, melanosyytit, Langerhansin solut sekä 

Merkelin solut (Lees 2012, 13). Muiden ihon kerrosten lailla toimii terve epidermiskin suojana 

alemmille ihon kerroksille, mutta sillä on myös erityinen tehtävä toimia läpäisyesteenä ulko-

puolelta uhkaavia aineita, esimerkiksi mikrobeja vastaan (Hannuksela ym. 2011, 19).  

 

4.2 Epidermiksen rakenne ja toiminta 

 

Epidermis voidaan jakaa edellä mainittujen solujen sijainnin ja ominaisuuksien mukaan nel-

jään eri kerrokseen: stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum ja stratum cor-

neum.  

 

Stratum basale 

 

Epidermiksen alimman kerroksen stratum basalen (tyvisolukerros) solut ovat muodoltaan neli-

kulmaisia ja tumallisia. Soluja kutsutaan tyvisoluiksi. Ne jakaantuvat helposti ja ihon pintaan 

noustessaan litistyvät ja täyttyvät muodostamallaan keratiinilla. (Hannuksela ym. 2011, 12-

16.) Tyvisolu siis jakautuessaan muodostaa kaksi solua: äitisolun, joka jää tyvisolukerrokseen 

ja jatkaa jakautumistaan aina uudelleen ja uudelleen sekä tytärsolun, joka aloittaa matkansa 

kohti ihon pintakerrosta. Matkalla kohti ihon ylintä kerosta solua kutsutaan keratinosyytiksi. 

(Pugliese 2005, 3.) Tyvisolukerroksessa sijaitsevat myös ihon pigmentin muodostumiseen osal-

listuvat melanosyyttisolut sekä tuntoaistimuksia välittävät Merkelin solut (Lees 2012, 13).  

 

Stratum spinosum 

 

Tyvisolukerroksen yläpuolella on stratum spinosum (okasolukerros). Okasolukerroksessa 

alemmasta tyvisolukerroksesta nousseet keratinosyytit alkavat litistyä, niiden muoto muuttuu 

epäsäännöllisemmäksi ja solukalvo poimuuntuu, solut ikään kuin kutistuvat. Keratinosyyttien 

välillä on runsaasti solut toisiinsa liittäviä okamaisia desmosomeja. Solujen solulima sisältää 

paljon keratiinisäikeitä, jotka kasaantuvat asteittain yhä suuremmiksi kimpuiksi täyttäen lo-

pulta verkkomaisesti koko solun. Okasolukerroksessa sijaitsevat myös elimistön puolustusjär-

jestelmään osallistuvat Langerhansin solut. (Hannuksela ym. 2011, 12-16.)
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Stratum granulosum 

 

Stratum granulosumin (jyväissolukerros) solut ovat täyttyneet keratiinisäikeistä ja solujen tu-

ma on hävinnyt. Jyväissolukerroksen solut ovat muodoltaan litistyneitä ja sijoittuneet ihon 

pinnan suuntaisesti. Keratiinisäikeiden ohella solujen sisällä valmistetaan myös rasva-aineiden 

eli lipidien esiasteita, lamellaarijyväsiä. Lamellaarijyvästen sisältämistä aineista tärkein on 

keramidi, joka solusta poistuttuaan muodostaa ihon läpäisyesteen yhdessä sarveissolujen si-

sältämän keratiinin ja solujen ulkokuoren kanssa. (Hannuksela ym. 2011, 14.) 

 

Stratum corneum 

 

Epidermiksen ylimmän kerroksen stratum corneumin (sarveissolukerros) soluja kutsutaan kor-

neosyyteiksi. Ne ovat litteitä ja tumattomia ja niiden solulima on korvautunut keratiinilla. 

Tyvisolukerroksessa jakautunut solu on matkannut sarveissolukerrokseen ja sarveistunut, tä-

män seurauksena sarveissolukerros hilseilee pois ja iho uusiutuu. (Pugliese 2005, 7-8.) Vaikka 

sarveissolukerroksen solut ovatkin käytännössä kuolleita, niillä on tärkeä tehtävä ihon suoja-

mekanismina. Lääketieteen tohtori Peter T. Pugliese kuvaa litistynyttä, ohutta korneosyyttiä 

ihmisen elimistön ehkä tärkeämmäksi soluksi. (Pugliese 2005, 3.) Sarveissolukerroksen solujen 

solukalvot ovat paksuuntuneet solukuoreksi, tämä muodostaa tiiviin valkuaisaineverkon solun 

ulko- ja sisäpuolen välille. Keratiinisäikeiden täyttämät solut liittyvät toisiinsa tiivisti jyväis-

solukerroksen soluissa syntyneiden lipidien avulla. (Schrader & Domsch 2005, 45.) Soluväliai-

neen lipidit ovat vapaita rasvahappoja, keramideja ja kolesterolia ja ne muodostavat yhdessä 

solujen kanssa tiiliseinän kaltaisen läpäisyesteen. Sarveissolukerros huolehtii imeytymisen 

estämisestä, suojaamisesta sekä kosteuden säilymisestä ihossa. Tätä kutsutaan myös ihon Bar-

rier –tehtäväksi. (Schrader & Domsch 2005, 52.)  

 

Sarveissolukerros voidaan edelleen jakaa kahteen osaan. Alempaa kutsutaan stratum conjunc-

tumiksi (yhdistävä kerros) ja ylempää stratum disjunctumiksi (irtoava kerros). Yhdistävä ker-

ros sisältää 40 % proteiineja, 40 % vettä ja 20 % lipidejä. Irtoava kerros on sen sijaan hyvin 

kuiva, sen vesipitoisuus on vain 15 %. Hikoilun lisäksi ihosta haihtuu kosteutta myös jyväisso-

lukerroksen solujen kautta jossa vesipitoisuus on vielä 65 – 70 %. Tätä haihtumista kutsutaan 

termillä Transepidermal water loss (TEWL). Vaurioitunut iho on usein tervettä ja ehjää ihoa 

läpäisevämpi ja juuri lisääntynyt TEWL on hyvä mittari ihon tasapainon häiriöitä mitattaessa. 

Esimerkiksi atooppisessa tai ärtyneessä ihossa voidaan usein havaita lisääntynyt TEWL. 

(Schrader & Domsch 2005, 52-53.) 

 

Ainoastaan sarveissolukerroksen korneosyyteissä esiintyvä vesiliukoinen NMF Natural moisturi-

zing factor (luonnollinen kosteustekijä) sitoo itseensä kosteutta ja pyrkii säilyttämään sen 
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ihossa. NMF syntyy sarveistumisprosessin sivutuotteena ja vesiliukoisuutensa ansiosta huuh-

toutuu helposti iholta pois esimerkiksi vesipesun vaikutuksesta. Tähän perustuu myös veden 

heikko kosteuttava vaikutus ja liiallinen vesipesu lähinnä kuivattaa ihoa. (Brannon 2009.)  

 

5 Herkkä iho 

 

Sivistyssanakirja määrittelee sanan ”herkkä” muun muassa seuraavasti: helposti reagoiva, 

taipuvainen, arka (SuomiSanakirja 2013a). Kaikki edellä mainitut ominaisuudet voidaan yhdis-

tää myös kuvaukseen herkästä ihosta. Herkkä iho saattaa reagoida helposti ulkoisiin ärsykkei-

siin kuten lämpötilan vaihteluihin, auringon UV-säteilyyn tai uuteen kosmetiikkatuotteeseen. 

Herkkä iho voi olla taipuvainen ärtymään jopa pienestäkin ärsykkeestä. Myös ihon arkuus voi-

daan useimmiten yhdistää käsitteeseen herkästä ihosta. Oireet ja tuntemukset vaihtelevat: 

herkkäihoiset henkilöt kokevat että iho saattaa punoittaa, kutista, ärtyä, kiristää ja tuntua 

yleisesti epämiellyttävältä. 

 

Herkästä ihosta kärsii yhä useampi. Väestötutkimusten mukaan jopa puolet väestöstä kokee 

omaavansa herkän ihon, naisia tässä joukossa on hieman miehiä enemmän. Todellisuudessa 

joka toinen pohjoismaalainen nainen kertoo olevansa herkkäihoinen. Herkälle iholle ei ole 

selkeätä lääketieteellistä määritelmää eikä yksiselitteistä teoriaa löydy edes kosmetiikkateol-

lisuuden keskuudesta. Ihon herkkyyttä ei myöskään pystytä mittaamaan millään laitteella tai 

kokeella. (Hannuksela 2012a.) Herkkää ihoa kuvataankin usein ihon tilana, jonka henkilöt ko-

kevat omakohtaisesti hyvinkin monilla eri tavoilla. Voidaan puhua myös siitä tunteesta, minkä 

esimerkiksi vääränlainen kosmetiikka tai kylmä viima aiheuttaa henkilön iholle ihon ärtyessä. 

Epämiellyttävä tunne on harvoin pysyvä ja usein oireet helpottavat, kun ärsyttävän tuotteen 

käyttö lopetetaan. Yleisesti voidaan siis sanoa, että hyväksyttävä selitys herkän ihon määrit-

tämiseksi kuvaa juuri henkilöiden itsensä määrittämää alentunutta sietokykyä ärsytystä aihe-

uttavia kosmeettisia valmisteita tai ympäristötekijöitä kohtaan. Useimmat ihon herkkyyttä 

koskevat tutkimukset perustuvat henkilöiden mielipiteisiin ja itsearviointiin, näin ollen tutki-

mustuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina. (Lodén & Maibach 2000, 429-430.) 

 

Vaikka herkän ihon reagointi voi aiheutua monesta asiasta, yhdistetään herkkä iho kuitenkin 

usein kosmeettisiin valmisteisiin. Otetaan esimerkiksi kasvovoide, joka on sopinut käyttäjäl-

leen aikaisemmin ja eräänä päivänä aiheuttaakin ei-toivotun reaktion. Mistä tietää, onko ky-

seessä kosmetiikan ärsytysreaktio vai pysyvämpi haitta, kosmetiikka-allergia? Voiko iho todel-

la herkistyä tuotteelle, joka ei ole aikaisemmin aiheuttanut minkäänlaisia oireita tai reaktio-

ta? Koska ihon herkkyyttä voidaan pitää moniulotteisena käsitteenä, eikä herkkää ihoa voi 

kuvailla yksiselitteisesti, täytyy herkän ihon syntyä ja oireilua miettiä osana laajempaa koko-

naisuutta esimerkiksi epidermiksen rakenteellisen poikkeavuuden näkökulmasta. 
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5.1 Ihon herkkyyteen vaikuttavia tekijöitä 

 

Herkkä iho yhdistetään yleisimmin kasvojen ihoon, mutta ihon herkkyyttä on havaittu myös 

esimerkiksi päänahassa, käsissä ja vartalon ihoalueilla (Hannuksela 2012a). Ärsytysreaktiot 

kasvojen alueella ovat kuitenkin yleisempiä, tämä johtuu sekä ihon rakenteellisista syistä että 

suuremmasta käytetystä kosmetiikan määrästä. Ihon herkkyys vaihtelee myös kasvojen eri 

alueilla. Sekä nasolabiale-alueen (nenän- ja suunympärys) että ohuen silmänympärysihon on 

havaittu reagoivan kasvojen muita alueita herkemmin. Iho silmien ympärillä on hyvin ohutta 

ja ihon läpäisyeste siten myös heikompi. Naisilla useimmin esiintyvä herkkäihoisuus selittyy 

myös ihon rakenteellisilla seikoilla sekä hormonaalisista muutoksista johtuvalla iän myötä ta-

pahtuvalla ihon ohenemisella. (Baumann 2002, 33-35.)  

 

5.1.1 Trans epidermal water loss (TEWL) 

 

Herkkä iho on usein rakenteeltaan ohut. Ohuessa ihossa sekä verisuonet että hermojen päät 

ovat lähellä ihon pintaa ja iho punoittaa helposti. (Lees 2012, 230.) Epidermiksen uloin kerros 

stratum corneum muodostaa elintärkeän suojan ihmisen kehon ja ulkoilman välille. Puhutaan 

ihon Barrier –tehtävästä, ihon läpäisyesteestä. On havaittu, että herkän ihon omaavilla henki-

löillä olisi puutteita stratum corneumin rakenteessa. Tämä aiheuttaa ihon pintakerroksen suo-

jaustehon heikentymisen, jolloin ihon läpäisyeste heikkenee ja ärsyttävät aineet pääsevät 

tunkeutumaan helpommin ohueen ihoon ja joutuvat kosketuksiin huonosti suojattujen ve-

risuonten sekä hermopäiden kanssa. Stratum corneumin heikentynyt toiminta edesauttaa 

myös liiallista vedenhaihtumista iholta. (Baumann 2002, 33-35.)  

 

Transepidermal water loss (TEWL) tarkoittaa veden solunsisäistä haihtumista epidermiksen 

jyväissolulukerroksen solujen kautta (Schrader & Domsch 2005, 53 ). TEWL on tärkeä stratum 

corneumin toimintaa mittaava indikaattori ja sen mittayksikkö on yleensä g/m2/h (Haahtela, 

Hannuksela, Mäkelä & Terho 2007, 131). H. I. Maibach kollegoineen osoitti jo vuosikymmeniä 

sitten TEWL:n pahentavan ihotautipotilaiden iho-oireita esimerkiksi käsien ja kasvojen aluei-

den ihottumissa sekä kontaktiallergioissa. Korkea TEWL voidaan myös liittää ihon läpäisyes-

teen heikkenemiseen vieraita ärsyttäviä aineita vastaan. Myös vähentynyt tai puutteellinen 

lipidien määrä heikentää stratum corneumin läpäisyestettä. Herkän ja helposti ärtyvän ihon 

lisäksi kohonnut TEWL sekä lipidien vähäisyys tavataan usein myös atoopikkojen iholta ja hei-

kentyneen ihon suojamekanismin aiheuttamat oireet voivat olla kuivaihoisilla atoopikoilla hy-

vinkin samankaltaiset. (Baumann 2002, 33-35.) 

 

TEWL:n alenemisen mittaamiseen voidaan käyttää niin kutsuttua Stripping Test –menetelmää. 

Menetelmässä teippimäinen tarrapintainen kalvo painetaan huolellisesti iholle ja poistetaan 

nykäisemällä. Testattavan ihoalueen TEWL mitataan ja molemmat toimenpiteet, sekä teippa-
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us että mittaus, toistetaan samalle ihoalueelle useita kertoja peräkkäin. Näin kalvoa apuna 

käyttäen pyritään poistamaan stratum corneumin ylin solukerros. Stripping Test –

menetelmällä on pystytty kokeellisesti toteamaan selkeä ero niin sanotun normaalin ihon ja 

herkän ihon välillä. TEWL:n puolittumiseen herkällä iholla riitti 10 teippaus- ja mittauskertaa, 

normaalille iholle saman tuloksen aikaansaamiseksi kertoja tarvittiin 20. (Leyden & Rawligs 

2002, 148-149.) 

 

5.1.2 Ihon pH 

 

Myös ihon pH säätelee stratum corneumin suojamekanismin toimintaa. Terveen ihon pH on 

lievästi hapan, keskimäärin 5,5, ja ihon on todettu toimivan parhaiten juuri kyseisen pH-arvon 

puitteissa. (Baumann 2002, 35.) Ei ole täysin selvää miksi stratum corneumin pH on hapan.  

Vaikutusta arvellaan olevan hien sisältämällä maitohapolla, ihon luontaisilla mikrobeilla sekä 

ihotalin vapailla rasvahapoilla. Nämä kaikki toimivat happamassa ympäristössä. (Pugliese 

2005, 9.) Mitä parempi stratum corneumin oma läpäisyeste on, sitä vähemmän ihon pH vaihte-

lee. Normaalioloissa ihon lievästi hapan pH rajoittaa bakteerien lisääntymistä iholla, toisaalta 

sellaiset kosmeettiset valmisteet, jotka nostavat ihon pH:ta, saattavat myös samalla edistää 

bakteerien kasvua. Happamat kosmeettiset valmisteet puolestaan laskevat ihon pH-arvoa ja 

saattavat ärsyttää. Esimerkiksi iholle tarkoitetut kemialliset kuorinnat voivat laskea ihon pH-

arvon 2,5:een ja vaikutus saattaa kestää vähintään kahden tunnin ajan. Näinkin alhainen ihon 

pH tekee ihon alttiimmaksi muille mahdollisille herkistäville aineille. (Baumann 2002, 35.)     

 

5.1.3 Geneettiset tekijät 

 

Ihon rakenteellisten syiden ohella myös geneettiset tekijät voivat edistää ihon herkkyyttä. 

Joissakin tapauksissa herkkä iho voi olla myös periytyvä. Tällaisissa tapauksissa puhutaan 

kroonisesta herkästä ihosta, joka seuraa henkilön mukana koko eliniän ajan. (Lees 2012, 232.) 

Tutkimuksissa on havaittu kroonisesti herkistyneen tai reaktiivisen ihon omaavilla henkilöillä 

olevan geneettisen puutteen tai vaurion, joka aiheuttaa ylireagointia ihon hermojen päissä, 

laukaisten immuunireaktion. (Lees 2012, 230.)  

 

Herkän ihon syntyyn ei siis pystytä nimeämään vain yhtä vaikuttavaa tekijää, vaan puhutaan 

monen tekijän oireyhtymästä. H. I. Maibach ja P. G. Engasser loivat termin ”cosmetic intole-

rance syndrome” kuvaamaan hajanaista oireyhtymää, josta kärsivät kosmetiikalle altistuneet 

henkilöt reagoivat suureen määrään kosmeettisia valmisteita. A. A. Fisher puolestaan kehitti 

termin ”status cosmeticus” kuvaamaan tilaa, jossa jokainen kasvoille annosteltu kosmeetti-

nen valmiste aiheuttaa kutinaa, polttavaa tai kiristävää tunnetta ja näin ollen estää lähes 

kaiken kosmetiikan käytön. Tällaista ihon tilaa pidetään jo hyvinkin äärimmäisenä. (Lodén & 

Maibach 2000, 431). 
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5.2 Herkän ihon oireilu 

 

Herkkä iho voi oireilla samankaltaisesti riippumatta siitä, löytyykö taustalta ainoastaan oireita 

ärtyvästä ihosta tai jokin diagnosoitu ihosairaus. Herkän ihon oireiluun vaikuttavat tekijät 

voidaan luokitella ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi ilmanalan ja lämpö-

tilan vaihtelut kuten viima ja pakkanen sekä auringon UV-säteily. Myös sopimattomat kos-

meettiset valmisteet ovat ulkoisia tekijöitä. (Lodén & Maibach 2000, 431.) 

 

Herkkäihoiset henkilöt kuvaavat esimerkiksi ärsyttävän kosmeettisen valmisteen aiheuttamia 

iho-oireitaan seuraavasti: iho voi poltella, kutista, kirvellä tai tuntua kiristävältä tai epämu-

kavalta ylipäätään. Ihon kiristävän tunteen henkilöt yhdistävät usein myös ihon kuivuuteen. 

(Lodén & Maibach 2000, 430-431.) Edellä mainittuja oireita kutsutaan subjektiiviseksi ihoärsy-

tykseksi. Tuntemus perustuu henkilön omaan kokemukseen ja aistimukseen iholla, eikä reak-

tiota voi esimerkiksi ihotautilääkäri tutkimuksissaan havaita. Subjektiivinen ihoärsytys alkaa 

yleensä noin tunnin kuluessa altistuksesta, oireet ovat hetkellisiä ja menevät nopeasti ohi, 

usein jo muutamassa minuutissa. Subjektiivisen ihoärsytyksen uskotaan aiheuttavan suuren 

osan kosmetiikan ärsytysreaktioista. Ärsytysreaktion syyn selvittäminen pelkän subjektiivisen 

ihoärsytyksen pohjalta on usein hankalaa ja yleensä allergiatesti on välttämätön, jotta voi-

daan sulkea pois kosmetiikka-allergian mahdollisuus. (Lodén & Maibach 2000, 431-432.) Useat 

tutkijat ovatkin taipuvaisia uskomaan, että toistuvat subjektiiviset ihoärsytykset ovat neuro-

logisia ja aiheutuvat yliaktiivisesta immuunijärjestelmästä (Lees 2012, 231). 

 

Herkän ihon oireilu voi olla myös selvästi havaittavaa ihon punoitusta tai turvotusta. Tällaiset 

ulkoiset, silmin havaittavat oireet, ovat kuitenkin harvinaisempia ja ne viittaavat lähes aina 

paikalliseen tulehdusreaktioon ihossa. Kyseisiä reaktioita kutsutaan objektiiviseksi ihoärsytyk-

seksi. Objektiiviset ihoärsytykset ovat epäimmunologisia reaktioita ja tulosta esimerkiksi jon-

kin kosmeettisen valmisteen ainesosan vahingoitettua ihoa kemiallisesti. (Lees 2012, 230-

232.)  

 

Ihon herkkyyteen vaikuttavista sisäisistä tekijöistä mainittakoon fysiologinen stressi. P. U. 

Giacomonin tutkimuksessa selvitettiin akuutin stressin vaikutusta ihon suojamekanismin toi-

mintaan. Testiin osallistui 27 yliopisto-opiskelijaa. Testi järjestettiin kahtena ajankohtana: 

ensimmäisen kerran lomakauden aikana ja toistettiin myöhemmin keskellä stressaavaa tentti-

kautta. Testissä ihon suojamekanismin häirintään käytettiin, jo aikaisemminkin mainittua, 

Tape Stripping –menetelmää, jossa tahmeaa tarrakalvoa käyttämällä poistetaan paikallisesti 

mitattavalta ihoalueelta stratum corneumin ylin solukerros. (Leyden & Rawligs 2002, 148-

151.) Testi toistettiin kunnes todettiin TEWL:n alentuneen 20-30 g/m2/h, jonka jälkeen tut-

kittavan ihoalueen kosteuspitoisuus mitattiin ensin 3, sen jälkeen 6 ja 24 tunnin kuluttua. 
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Muuttunutta TEWL –arvoa käytettiin ihon suojamekanismin toipumisen indikaattorina. Tutki-

mus osoitti, että ihon läpäisyesteen toipuminen oli nopeampaa lomakauden aikana kuin kuin 

stressaavana tenttikautena. Tutkimuksella voidaan siis osoittaa yhteys fysiologisen stressin ja 

ihon läpäisyesteen toiminnan heikentymisen välillä. (Leyden & Rawligs 2002, 150-151.)            

 

6 Atooppinen iho 

 

Vaikka herkkää ihoa onkin vaikea määritellä tarkasti, löytyy taustalta usein esimerkiksi tai-

pumus atopiaan. Atooppinen iho on kuiva, on myös tyypillistä että atooppinen iho kutisee ja 

rikkoutuessaan tulehtuu helposti. Yksi atooppisen ihon tunnusmerkki on atooppinen ihottuma. 

Myös atooppisen ihottuman määrittely on hankalaa: yleisesti hyväksytyt kriteerit puuttuvat ja  

diagnoosin tunnistaminen perustuu usein vain löydöksiin ja ihopotilaan oireisiin. Atooppinen 

ihottuma on kehittyneiden maiden ongelma, Suomessa sitä tavataan noin 20 %:lla väestöstä. 

Atooppisen ihottuman katsotaan olevan etenkin äidin puolelta periytyvä. (Haahtela ym. 2007, 

131.)  

 

Atopialla tarkoitetaan elimistön periytyvää taipumusta muodostaa IgE-vasta-aineita tavallisia 

proteiineja, kuten esimerkiksi siitepölyä tai eläinten hilsettä vastaan. Tulehdus ihossa aiheu-

tuu kun IgE-vasta-aineet kiinnittyvät syöttösolujen pintaan, reagoivat allergeenin kanssa jol-

loin syöttösoluista vapautuu muun muassa histamiinia. Tyypillisiä oireita ovat ihon kutina, 

allerginen astma, allerginen nuha tai allerginen silmän sidekalvon tulehdus. Atooppisessa 

ihottumassa reaktion syntymekanismi ei ole aivan edellä mainitun kaltainen. Kaikki atooppi-

sesta ihottumasta kärsivät henkilöt eivät ole herkistyneitä eläinten hilseelle tai siitepölylle. 

Vaikka yhteyttä yleisiin atoopikkojen allergioihin ei löydykään, voimakkaalle ihottumareak-

tiolle on kuitenkin tyypillistä, että IgE-vasta-aineiden määrä nousee. Epäselvää onkin, mitä 

vastaan elimistö IgE-vasta-aineita edellä mainitussa reaktiossa muodostaa. On epäilty, että 

rektioon liittyy allergia niinkin tavallista kuin staphylococcus aureus –bakteeria kohtaan. Tässä 

tapauksessa IgE-vasta-aineet toimisivat ihon omia rakenteita vastaan ja atopia voitaisiin tulki-

ta autoimmuunisairaukseksi. (Hannuksela 2009, 47-48.)   

 

Atooppisen ihottuman muoto ja esiintyvyys vaihtelevat eri ikäkausina. Lähes puolet atoopi-

koista oireilevat lapsuuden maitorupena, joka alkaa jo ensimmäisenä elinvuotena. Toisilla 

oireet saattavat alkaa vasta kouluikäisenä, joillakin vasta aikuisiällä. (Haahtela, Hannuksela & 

Terho 1999, 271.) Usein jo ensimmäisten elinkuukausien aikana ilmestyvä maitorupi alkaa en-

sin seborroista taliekseemaa muistuttavana hilseilynä päänahassa ja taivealueilla ja muuta-

man kuukauden ikäisenä oireet ilmaantuvat läiskinä poskiin, leukaan ja raajojen alueelle. Se-

kä seborroinen että läiskäinen ekseema kutisevat, mutta kutinan määrän on arveltu vaihtele-

van, koska toiset vauvat eivät juurikaan raavi ärtyneitä ihoalueitaan. Molempia edellä mainit-

tuja ekseemoita voi esiintyä samanaikaisesti ja ne voivat joissakin tapauksissa laajentua koko 
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kehon alueella esiintyväksi ihottumaksi jota kutsutaan erytrodermiaksi. Terminä maitorupi on 

jokseenkin harhaanjohtava, sillä kun ei ole juuri koskaan mitään tekemistä maidon kanssa. 

(Haahtela ym. 2007, 133.) 

 

Molemmat ensimmäisinä elinvuosina alkunsa saaneet ekseematyypit saattavat hävitä koko-

naan tai ne voivat muuttua atooppiseksi taiveihottumaksi toisen ikävuoden aikana. Tyypilli-

sesti ihottumaa esiintyy jo nimensäkin puolesta taivealueilla, erityisesti kyynär- ja polvitai-

peissa sekä jonkin verran raajoissa. Tyypillistä leikki-ikäisten taiveihottumalle on oireiden 

lievyys ja se, miten vuodenajat vaikuttavat ihottuman kulkuun. Tyypillisesti taiveihottuma 

joko häviää kesällä kokonaan tai sen oireet ainakin helpottuvat huomattavasti. Jos ihottuma 

kuitenkin pahenee kesäaikana, kyse voi olla pahasta siitepölyallergiasta tai valoihottumasta, 

joka aiheutuu esimerkiksi yliherkkyydestä UV-säteilylle. Tällaisten reaktioiden esiintyminen 

on kuitenkin melko harvinaista, vain muutaman prosentin luokkaa. (Haahtela ym. 2007, 133-

135.) 

 

Taiveihottumapotilaan tullessa murrosikään ihottuma joko häviää tai muuttuu aikuistyyppi-

seksi atooppiseksi ihottumaksi. Tällöin myös ihottuman esiintyvyysalueet muuttuvat taipeista 

enemmän vartalon yläosiin sekä pään ja etenkin kasvojen alueelle. Kasvoissa useimmin rea-

goivat alueet ovat otsa ja posket (Hannuksela 2012a) sekä ohut silmänympärysiho, jonka tu-

lehdus voi ajan myötä myös kroonistua. (Haahtela ym. 2007, 135.) On myös mahdollista, että 

atooppinen ekseema puhkeaa vasta aikuisiällä. Oireet ovat hyvin samankaltaiset kuin pienten 

lasten maitoruvessa sekä leikki-ikäisten taiveihottumassa. Iho on usein kuiva ja ihottuma-

alueilla kutina saattaa olla hyvinkin voimakasta, jopa sietämätöntä. Aikuisten atooppinen 

ihottuma on lisääntynyt viime vuosina etenkin voimakkaasti kehittyvissä maissa kuten Virossa, 

varsinaista syytä tähän ei kuitenkaan tunneta. (Hannuksela 2012b.) 

 

6.1 Kuiva iho 

 

Atoopinen iho on kuiva. Kuivassa ihossa koko epidermiksen vesipitoisuus on alentunut, usein 

pysyvästi. Epidermiksen alhainen vesipitoisuus johtuu heikentyneestä ihon läpäisyesteestä 

sekä alentuneesta vedensitomiskyvystä. Jotta epidermiksen vesipitoisuus voidaan määritellä, 

täytyy mitata ihon sähkönvaraamiskyky tai käyttää TEWL –arvoa. Epidermiksen vesipitoisuus 

on suoraan riippuvainen ihon sarveiskerroksen keramidien määrästä. Keramidit muodostuvat 

oka- ja jyväissolujen soluelinten kalvoissa fosforipitoisesta lipidistä sfingomyeliinistä ja muo-

dostavat ihon sarveiskerroksen läpäisyesteen. Atooppisessa ihossa keramidien määrä on alen-

tunut, alhaiset keramidimäärät on pystytty todentamaan sekä ehjästä että vaurioituneesta 

atooppisesta ihosta. (Lodén & Maibach 2000, 280.) Keramidit, joita tunnetaan noin 400 eri-

laista, ovat pitkäketjuisia rasvoja. Ihmisen ihosta keramideja on havaittu ainakin kuutta eri 
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tyyppiä, mutta niiden välisiä eroja ja vaikutusta ei tunneta tarkemmin. (Haahtela ym. 2007, 

132.) 

 

Alentunut epidermiksen keramidimäärä lisää veden haihtumista ihosta. Kuivan ja erityisesti 

atooppisen ihon keramidien vähäistä määrää on pyritty selittämään erilaisilla tutkimuksilla. 

Yhden tulkinnan mukaan atoopikkojen keramidisynteesi on vähentynyt, koska keramidien esi-

aste sfingomyeliini hajoaa normaalia nopeammin sfingomyeliiniasylaasi –entsyymin toimesta. 

Keramidien valmistus saattaa myös olla atoopikoilla hitaampaa. Toisen tulkinnan mukaan 

atoopikkojen ihon stafylokokkibakteerit valmistavat keramidaasi -entsyymiä, joka puolestaan 

hajottaa keramideja. (Hannuksela ym. 2011, 48-49.)  

 

Kuivan ihon pinta on usein silmämääräisesti katsottuna mattapintainen ja samea eikä se hei-

jasta valoa samalla lailla kuin esimerkiksi normaali iho. Kuiva iho tuntuu koskettaessa karhe-

alta ja ihon pinta saattaa hilseillä. Kuivaihoinen kokee ihon tuntuvan epämiellyttävältä eten-

kin vesipesun jälkeen, mutta iho saattaa alkaa kiristää ja kutista myös päivän mittaan. Silti 

kuivaihoisenkaan ei tulisi välttää ihon vesipesua, pesuun käytettävä aine tulisi kuitenkin valita 

huolella. Kun normaali iho pestään vedellä ja saippualla, palaa epidermiksen keramidien mää-

rä ennalleen noin 1,5 tunnissa, atoopikolla samaan palautumiseen kuluu yhdestä kahteen vuo-

rokautta (Hannuksela ym. 2011, 49). Kuivaihoisen tulisi siis valita ihon puhdistukseen käytet-

tävä aineeksi puhdistusemulsio tai voidemainen puhdistusaine. Myös tietyt perusvoiteet sopi-

vat hyvin kuivan ihon päivittäiseen puhdistamiseen. 

 

6.2 Kutina 

 

Me kaikki tiedämme miltä tuntuu kun puseron alle yläselkään on jäänyt irtonainen hius. Kutit-

taa. On pakko raapia ja aikamme raavittuamme lopulta etsiä ja poistaa tuo kutinan aiheutta-

ja. Mutta entä kun kutina ei lähdekään pois yhtä helposti. Atooppiseenkin ihoon liittyvää ihon 

kutinan mekanismia ei tunneta eikä kutinalla ole mitään yleistä määritelmääkään. Yleisesti 

atooppisen ihon kutinaa pidetään merkkinä ihon tulehduksesta. (Haahtela ym. 2007, 131.)  

 

Kutina ymmärretään yleensä jonkinlaisena niin epämiellyttävänä tunteena ihossa, että se pa-

kottaa raapimaan. Kutinaa on vaikea kuvailla ja jokainen kutiseva ihminen saattaa kuvailla 

kutinaa eri tavoilla. Kutina voi olla lievää ja ohimenevää tai se voi äityä lähes sietämättömäk-

si. Kuivaihoiset ja atoopikot kutisevat herkästi, kutinan kesto on usein pidentynyt ja se lisään-

tyy päivän mittaan iltaa kohti mennessä. Kutinan lääketieteelliseen mittaamiseen käytetään  

VAS-menetelmää. VAS (visual analogue scale) tarkoittaa janaa, johon kutiseva henkilö merkit-

see kohdan mikä kuvaa silloista kutinan voimakkuutta. Merkki janan vasemmassa laidassa ker-

too vain lievästä kutinasta, oikeassa laidassa taas voimakkaasta. (Hannuksela 2009, 10.) Tä-

mäkin testausmenetelmä perustuu henkilön itsearviointiin.  
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Kutinaa ja sen laatua voidaan verrata kipuun ja periaatteessa molempien aistimusten lähtö-

kohdista löytyy samoja tekijöitä. Sekä kivuntunne että kutina-aistimus välittyvät niin kutsut-

tuja C-hermosäikeitä pitkin selkäytimen kautta ihosta aivoihin. Kyseisiä C-hermosäikeitä on 

ainakin kahdentyyppisiä: ohuita ja paksumpia. Rakenteeltaan molemmat ovat hyvin samankal-

taisia, molemmista puuttuu ympäriltään suojaava tuppi ja hermosäikeen päästä keräset, pak-

suuntumat ja pääte-elimet. Tällaisia hermosäikeitä kutsutaan myeliinitupettomiksi her-

mosäikeiksi. Kutinan on havaittu välittyvän ohuita ja kivun paksumpia säikeitä pitkin. (Han-

nuksela 2009, 14-15.) 

 

Kutinaa aistivien C-hermosäikeiden toinen pää sijoittuu dermiksen yläosaan, ihan epidermik-

sen rajapintaan. Jotkut hermopäätteistä ulottuvat epidermiksen puolellekin. Varsinainen 

hermosolu sijaitsee selkäytimessä, mistä toinen hermo siirtää kutinaimpulssin ensin selkäyti-

men toiselle puolelle ja sen jälkeen väliaivojen talamukseen. Talamuksesta kolmas hermo 

taas välittää impulssin aivojen harmaaseen aineeseen, jossa itse kutina-aistimus syntyy. Ku-

tinaimpulssien lailla päätyvät myös kipuimpulssit aivoihin. Kipuimpulssit välittyvät ihosta ai-

voihin sekä nopeiden A-säikeiden että hitaampien C-säikeiden avulla. A-säikeiden on havaittu 

välittävän pinnallista kipua, C-säikeiden puolestaan pinnallisen kivun lisäksi syvempää. Miten 

molemmat hermoradat toimivat, yhdessä ja erikseen, ei tiedetä varmasti. C-hermoradat siis 

välittävät sekä kipua että kutinaa, mutta kuinka ne eroavat toisistaan? Eläinkokeissa on pys-

tytty todistamaan iholle annosteltavan kutinaa aiheuttavan histamiinin aktivoivan selkäyti-

messä vain tietynlaiset hermosolut. Näin on pystytty päättelemään juuri niiden solujen kuulu-

van kutinahermorataan. Iholle kohdistuvissa infektioissa vapautuu sekä kipua että kutinaa ai-

heuttavia aineita. Hyvä esimerkki kivun ja kutinan samankaltaisuudesta liittyy myös atooppi-

seen ihoon: usein atoopikoilla ihon kutinakynnys on pysyvästi alentunut ja he saattavat tuntea 

kipua aiheuttavat ärsykkeet kutinana. (Hannuksela 2009, 15-17.) 

 

Raapiminen ei vaadi käskyä aivoilta. Kutina-aistimus välittyy jo selkäytimessä C-

hermosäikeistä ja kohdistuu lihasten liikehermoihin, samalla aktivoituu aivokuori, mutta kuti-

na saattaa hyvinkin jäädä tiedostamatta. Näin tapahtuu esimerkiksi ihmisen nukkuessa. Se, 

että moni sanoo raapivansa aivan huomaamattaan, pitää todellakin paikkansa. Raapimiskäs-

kyyn liittyvät myös kutiavan kohdan paikannus ja raapivan raajan asentotunto. Kutiavaa koh-

taa raavitaan sillä raajalla mikä ylettyy raapimaan parhaiten. (Hannuksela ym. 2011, 33-34.) 

Raapimisen aikana kutina joko loppuu tai raapimisen jatkuessa voimakkaasti, kutina muuttuu 

kivuksi. Mutta raapiminen auttaa, helpotusta kutinaan raapimalla saa aina muutamasta kym-

menestä minuutista jopa kokonaiseen vuorokauteen. Raapiminen aktivoi A-hermoratoja ja 

hillitsee kutina-aistimusta. Voimakas raapiminen aiheuttaa kipua, jolloin myös paksummat C-

hermosäikeet aktivoituvat. Kutina helpottaa ja raapimisen tarve vähenee. Kipua voidaan siis 

käyttää keinona vähentämään raapimisen tarvetta. Ehkä hellävaraisin ja miellyttävin tällainen 
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keino on ihon vihtominen saunoessa. Vihtomisen teho saattaa perustua myös koivuvihdan hie-

noiseen emäksisyyteen. (Hannuksela 2009, 23-24.) Itse mietin lieneekö tuoreen koivuvihdan 

hyvällä tuoksullakin positiivinen psykologinen vaikutus ja siten osuutta asiaan.  

 

Mutta kuten on todettu, kutina on sangen kiusallista. Ja etenkin, jos kutina ei johdu mistään 

tunnetusta ihosairaudesta, vaan aiheuttaja löytyy kylpyhuoneen kaapista. 

 

7 Turvallista kosmetiikkaa 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 määrittelee kos-

meettisten valmisteiden koostumusta ja turvallisuutta. Kosmetiikkaa koskevat turvallisuus-

säännökset koskevat värikosmetiikan lisäksi myös kaikkia ihonhoito- ja hygieniatuotteita. Ra-

jatapaukset pyritään ratkaisemaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki kyseessä olevan 

valmisteen ominaisuudet. Tällaisissa tapauksissa esimerkiksi valmisteen koostumusta tai ai-

nesosien vaikutusmekanismeja arvioidaan markkinointiväitteiden ja annostuksen valossa. (Tu-

kes 2013b.) 

 

Kosmetiikan turvallisuutta valvovat viranomaiset Suomessa ovat Tukes ja Suomen tulli. Tuke-

sin tehtävänä on valvoa jo markkinoilla olevia tuotteita, tulli puolestaan huolehtii valvonnas-

ta, joka koskee kosmeettisten valmisteiden maahantuontia ETA-alueen ulkopuolelta. Valmis-

teiden varastoinnin yhteydessä on tullilla oikeus valvoa myös ETA-alueelta jaeltavaa kosme-

tiikka. Sen sijaan vastuu kosmetiikan turvallisuudesta kuuluu tuotteen valmistajalle sekä 

markkinoille saattajalle. (Tukes 2013a.)  

 

Edellytetään paljon selvittelytyötä ennen kuin uusi kosmeettinen valmiste löytyy kaupan tai 

apteekin hyllyltä. EU:n kosmetiikka-asetus vaatii, että tuotteesta vastaava yritys tekee tuot-

teelleen kattavan turvallisuusarvioinnin. Vasta sen jälkeen tuote voidaan saattaa markkinoille 

turvallisesti. Turvallisuusarvioinnin saa tehdä henkilö, joka omaa kosmetiikkalainsäädännössä 

määrätyn vaadittavan pätevyyden. Kosmeettisen valmisteen turvallisuusarviointi on tieteelli-

nen riskiarviointi, jossa otetaan huomioon kaikkien raaka-aineiden vaaraominaisuudet sekä 

käyttötavat ja –määrät. Turvallisuusarvioinnissa tarkastellaan myös valmiin tuotteen stabiili-

suutta, fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä tuotteen mikrobiologista laatua. Turvalli-

suusarvioinnissa kiinnitetään erityisesti tarkempaa huomiota esimerkiksi intiimihygieniatuot-

teisiin sekä tuotteisiin, jotka on suunniteltu pienille, alle 3-vuotiaille lapsille. Turvallisuusar-

vioinnin sisältövaatimukset löytyvät kosmetiikka-asetuksen liitteestä I. (Teknokemian Yhdis-

tys, g.) 

 

Kosmetiikan turvallisuus puhuttaa ja turvallisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomio-

ta. Kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että kosmeettiset valmisteet ovat turvallisia normaa-
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lissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä. Euroopassa markkinoitavan ja myytävän kosme-

tiikan ainesosia säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Kosmetiikka-asetuksen liitteessä II 

on lueteltu ne raaka-aineet, joiden käyttö on kielletty kosmeettisissa valmisteissa. Kiellettyjä 

aineita kosmetiikkatuotteissa ovat myös EU:n CLP-asetuksessa (1272/2008/EY) perimää vau-

rioittaviksi, syöpää aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet (CMR-

aineet). Kosmetiikka-asetuksen liitteessä III on lueteltu rajoituksin sallitut aineet. Liitteestä 

löytyvät tietyille aineille pitoisuusrajoitukset sekä sallitut käyttökohteet kosmetiikassa. Täl-

laisia aineita ovat esimerkiksi hajusteet ja säilöntäaineet. Jos jonkin kosmeettisen valmisteen 

yksittäisen ainesosan turvallisuutta ei pystytä varmistamaan, ei kyseistä ainesosaa saa käyttää 

kosmetiikassa. Kaikkia eurooppalaisen lainsäädännön sallimia kosmetiikassa käytettäviä raaka-

aineita voidaan siis näiden tosiasioiden valossa pitää turvallisina. (Teknokemian Yhdistys, d.)  

Mutta kaikesta vakuuttelusta ja tarkoista testausmenetelmistä huolimatta kosmetiikan käy-

töstä johtuva allergiariski on olemassa ja hellävaraisiksikin kehitetyt tuotteet saattavat aihe-

uttaa epätoivottuja reaktioita. Tavallisin kosmetiikan aiheuttama reaktio on ärsytysreaktio, 

joka voi useita kertoja toistuessaan johtaa jopa kosketusallergiaan. (Sainio 2005.)  

 

7.1 Kosmetiikan aiheuttamat ärsytysreaktiot 

 

Kosmetiikan aiheuttama ärsytysreaktio ja kosketusallergiasta johtuva allerginen reaktio voivat 

oireilla hyvinkin samalla lailla ja usein ne voivat olla vaikeita erottaa toisistaan. Tyypillisesti 

käy niin, että kosmeettinen valmiste, jota henkilö on käyttänyt jo pidemmän aikaa, ei yhtenä 

päivänä enää sovikaan ja aiheuttaa epätoivotun reaktion. Reaktio alkaa pian tuotteen iholle 

levittämisen jälkeen. Iho tuntuu ärtyneeltä ja epämiellyttävältä, se voi kuumottaa ja kiristää. 

Oireilu häviää kun ärsyttävän tuotteen käyttö lopetetaan, mutta ilmestyy taas jos tuotteen 

käyttö aloitetaan uudestaan. Tällaisissa tapauksissa kyseessä on kosmetiikan aiheuttama ärsy-

tysreaktio. (Blockström Hember 2011, 32.) Histologisesti on voitu todeta epidermiksen solun-

sisäisen ja –ulkoisen turvotuksen olevan ärsytysreaktiossa allergista reaktiota suurempi. Sen 

sijaan ärsytysreaktiossa dermiksen hiussuonten ympärille ilmestyy lymfosyyttejä ja turvotusta 

allergista reaktiota hitaammin, vasta 24-48 tunnin kuluttua. Ärsytysreaktio pystytään siten 

erottamaan allergisesta ekseemasta ensimmäisen vuorokauden kuluttua oireiden ilmaantumi-

sesta. (Haahtela ym. 2007, 168.) Valtaosa kosmeettisten valmisteiden aiheuttamista rektioista 

on kuitenkin edellä mainittujen kaltaisia ohimeneviä ärsytysreaktioita. Ärsytysreaktio voi joh-

tua sopimattomasta tai liian voimakkaasta tuotteesta tai tuotteen väärästä käyttötavasta. 

Herkkäihoiset ja atoopikot ovat alttiimpia myös kosmetiikan ärsytysreaktioille. On selvää että 

myös ihon kunto vaikuttaa, esimerkiksi rikkinäiselle iholle tulisi käyttää kosmetiikkatuotteita 

harkiten. (Allergia- ja Astmaliitto 2013b.) 

 

Kosmetiikassa käytettävien sallittujen raaka-aineiden määrä on valtava: mahdollisia käytettä-

viä raaka-aineita on noin 15 000 ja periaatteessa mikä tahansa saattaa ärsyttää, etenkin herk-
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käihoista. Eniten kosmetiikan ärsytysreaktioita aiheuttavat raaka-aineet kuten alkoholit, voi-

makkaat pesevät aineet kuten hapot ja emäkset, säilöntäaineet, kampaamoissa käytettävät 

kemikaalit, ihokarvojenpoistoaineet sekä hajusteet. Myös jotkut luonnosta peräisin olevat 

raaka-aineet, kuten kasviuutteet, jojoba- ja risiiniöljy, aloe, sorbitaani, lanoliini ja lanoliini-

alkoholi, voivat aiheuttaa ihoärsytystä. (Kousa 2010b.) 

 

7.2 Allerginen kosketusihottuma 

 

Kosketusihottuma syntyy kun ärsyttävä aine tai allergeeni aikaansaa ihossa tulehduksen. Tämä 

voi tapahtua nopeasti tai hitaasti. Nopeat reaktiot saattavat alkaa jo muutamassa minuutissa 

ja nopean syntynsä ohella ne myös häviävät muutamassa tunnissa. Hitaassa kosketusihottu-

massa oireet alkavat kehittyä 6-12 tunnin kuluttua altistuksesta, oireet ovat pahimmillaan 

muutaman päivän kuluttua. Valtaosa kosmetiikan aiheuttamista allergisista reaktioista on  

hitaita reaktioita, puhutaan myös viivästyneestä kosketusallergiasta. (Haahtela ym. 2007, 

161-168.) Viivästyneen kosketusallergian aiheuttaja on pienimolekyylinen kemikaali (alle 1 

000 daltonia): tällaisia hidasta kosketusallergiaa aiheuttavia kemikaaleja tunnetaan noin 3000 

(Hannuksela ym. 2011, 44).  

 

Tyypillisesti kosmetiikan aiheuttama allerginen kosketusihottuma ilmaantuu kosketusalueelle, 

siihen kohtaan iholla mihin allergeeni on joutunut. Mikäli allergeenin aiheuttama altistus lop-

puu pian ihottuman alkamisen jälkeen, häviää myös ihottuma muutamassa viikossa. Joskus 

allergisen kosketusihottuman syy ja seuraus eivät ole yhtä selkeästi havaittavissa. On tavattu 

ihotautipotilaita, joilla on ollut kynsilakan aiheuttama allerginen ihottumaläiskä kaulalla. 

(Hannuksela ym. 2011, 44.) Kutina on yleistä jo ekseeman alkuvaiheessa ja hoitamattomana 

ekseema voi levitä hyvinkin laajalle alueelle. Allerginen kosketusihottuma alkaa epidermiksen 

solunsisäisellä ja –ulkoisella turvotuksella. 10-12 tunnin kuluttua myös dermiksen hiussuonten 

ympärillä esiintyy turvotusta sekä lymfosyyttejä. Iho punoittaa ja turpoaa. Paras allergisen 

ekseeman hoitokeino on allergeenin välttäminen. Joskus allerginen kosketusihottuma voi 

myös kroonistua. Kroonisessa tilassa ihottuma voi jatkua kuukausia, jopa vuosia, vaikka aller-

geenin kanssa ei oltaisikaan enää tekemisissä. (Haahtela ym. 2007, 161-168.) Allergisen kos-

ketusihottuman kroonistumiseen johtavia syitä ei tunneta tarkasti. Joillakin potilailla allegee-

nit säilyvät ihossa pitkään. Joissakin tapauksissa potilaalle on voinut kehittyä myös uusia kos-

ketusallergioita. (Hannuksela ym. 2011, 46.)  

 

Allergisen kosketusihottuman diagnosointi perustuu kliiniseen taudinkuvaan, altistetietoihin 

sekä epikutaani- eli lapputestien tuloksiin. Epikutaanitestejä tekevät keskussairaaloiden iho-

tautiklinikat ja yksityiset lääkäriasemat. Yleisesti käytetään sekä niin sanottua kupumenetel-

mää että valmiita lappukoesarjoja. Valmiisiin testattaviin lappukoesarjoihin voivat kuulua 

esimerkiksi muovit ja liimat, tekohartsit, hoitoaineet ja kosmeettiset valmisteet. Edellä mai-
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nittuihin kuuluvat aineet vaihtelevat testipaikasta ja valmistajasta riippuen, myös tutkijoiden 

senhetkiset kiinnostuksen kohteet vaikuttavat. Suomen Ihotautilääkäriyhdistys on antanut 

suosituksen lappusarjojen sisällöksi. Epikutaanitestiteipit kiinnitetään potilaan yläselän ihoon: 

tällä ihoalueella on harvoin ekseemaa, mutta se on ihmisen ihoalueista herkimpiä allergista 

kosketusihottumaa tutkittaessa. Ennen kiinnitystä ihoalue on pesty vedellä ja saippualla tai 

puhdistettu alkoholipitoisella aineella. Testiteipit annetaan olla iholla kahden vuorokauden 

ajan. Liuskojen tulokset luetaan 2. ja 4.-5. päivänä. Kaksi erillistä tarkistuskertaa helpottaa 

tulkitsemista ja myös ärsytysreaktiot voidaan tällä menetelmällä erottaa allergisista reaktiois-

ta. Mahdolliset allergiset reaktiot ilmestyvät testattavalle ihoalueelle ekseemana usein jo 2.-

4. päivänä. Joskus tosin reaktion syntyyn saattaa kulua jopa viikko. (Hannuksela ym. 2011, 45-

46.)  

 

Paras tapa hoitaa allergista kosketusihottumaa on välttää itse allergeenia. Ulkoisesti käytet-

tävät kortisonivoiteet helpottavat oireita, etenkin kutinaa ja nopeuttavat ihon paranemista. 

Sisäinen lyhytkestoinen kortisonilääkitys auttaa oireisiin nopeasti, mutta ihottuma palaa myös 

nopeasti hoidon lopettamisen jälkeen. Laajojen sivuvaikutusten takia sisäistä kortisonilääki-

tystä ei käytetä allergisen kosketusihottuman hoitoon yleisesti. Myös kroonistunut allerginen 

kosketusihottuma on hankala hoitaa, se reagoi tavallisiin ekseemahoitoihin heikosti. Okluusio- 

eli peittohoidolla voidaan tehostaa paikallisesti annettavan hoidon vaikutusta, mutta usein 

kroonistuneen allergisen kosketusihottumaan tehoaa parhaiten valohoito. (Hannuksela ym. 

2011, 47-48.)  

 

8 Kosmetiikan yleisimmät allergeenit 

 

Kosmetiikka-allergiasta kärsii noin 10 % väestöstä (Allergia- ja Astmaliitto 2013b) ja allergiat 

lisääntyvät kosmetiikan käytön lisääntyessä. Kosmetiikka-allergialla tarkoitetaan allergisoitu-

mista jollekin tietylle kosmeettisen valmisteen raaka-aineelle. Allergisoitumista edeltää usein 

pitkään toistunut ärsytysreaktio. (Sainio 2005.) Kosmetiikassa yleisimpiä allergian aiheuttajia 

ovat säilöntäaineet, hiusvärien sisältämät parafenyleenidiamiinit ja hajusteet (Teknokemian 

yhdistys, a).   

 

8.1 Säilöntäaineet 

 

Valtaosa kosmeettisista valmisteista tarvitsee säilyäkseen säilöntäaineita. Mitä enemmän 

tuotteessa on vettä, sitä helpommin voi vesiosaan muodostua haitallista mikrobikasvustoa. 

(Stiens 2008, 167.) Säilöntäaineet ovat kemiallisia raaka-aineita, joiden tehtävänä on estää 

haitallisen mikro-organismien kuten bakteereiden, homeiden ja hiivojen kasvua tuotteessa ja 

auttaa tuotetta säilymään käyttökelpoisena vähintään luvatun käyttöajan loppuun asti. Usein 

tuotteen ennenaikaisen pilaantumisen aiheuttaa käyttäjä itse. Voidetta otetaan purkista sor-
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mella ja levitetään kasvoille, otetaan vielä vähän lisää ja samalla iholla olevat bakteerit ja 

muut mikro-organismit siirtyvät sormen välityksellä voidepurkkiin. (Lees 2012, 162.) Kosmeet-

tisissa valmisteissa sallitut säilöntäaineet ja niiden pitoisuusrajat löytyvät kosmetiikka-

asetuksen V liitteestä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1229/2009).  

 

Säilöntäaineet toimivat kahdella tavalla: tuhoamalla itse bakteerin tai vapauttamalla muita 

kemikaaleja, jotka tuhoavat mikro-organismit (Lees 2012, 162). Koska säilöntäaineiden kuuluu 

tappaa mikro-organismeja, voivat ne jo tehonsakin puolesta olla ihoa ärsyttäviä tai herkistä-

viä (Stiens 2008, 167). Kosmeettisissa valmisteissa käytetään usein useamman säilöntäainei-

den seoksia, tällä tavoin yksittäisen säilöntäaineen pitoisuus jää pienemmäksi ja mahdollinen 

ärsyttävyys vähenee (Stiens 2008, 169). Tuotteen säilyvyyden kannalta on oleellista, että säi-

löntäainetta lisätään tuotteeseen vain juuri se määrä minkä tuote säilyäkseen vaatii, näin 

minimoidaan myös tuotteen ärsyttävyyden ja haitallisuuden riskit (Lees 2012, 162-163). 

 

Säilöntäaineet ovat kolmanneksi yleisin kosmetiikka-allergioita aiheuttava raaka-aineryhmä  

hajusteiden ja hiusvärien jälkeen. Cosing –sivuston mukaan kosmetiikassa sallittuja säilöntäai-

neita tai säilöntäaineryhmiä on 162 (Cosing). Näistä käytetään yleisesti vain murto-osaa, mer-

kittäviä kosmetiikka-allergian aiheuttajia on kymmenkunta ja allergia on usein kosketusaller-

giaa. Parabeeneja on pidetty maailman turvallisimpina säilöntäaineina ja niiden vaikutus tun-

netaan pitkän käyttöhistoriansa takia hyvin. Ne ovat hinnaltaan edullisia ja käytössä laajalti 

myös elintarvikelisäaineina. (Teknokemian yhdistys, f.) Ekseemapotilaille suoritetuissa epiku-

taanitesteissä parabeeneihin reagoi vain 0,2-0,3 % ja varsinaisesti parabeeneille allergisoitu-

neiden määrän oletetaan olevan todellisuudessa vielä tätäkin pienempi. Parabeeniyliherkkyys 

myös usein häviää muutamassa vuodessa. (Duodecim 2013.) Allergianäkökulmasta parabeene-

ja voidaan siis edelleen pitää kaikkein hellävaraisimpina säilöntäaineina. EU:n tiedekomitean 

(SCCS) uusimman 3.5.2013 julkaistun mielipiteen mukaan (SCCS/1514/13) lyhytketjuisia me-

tyyli- ja etyyliparabeeneja saa edelleen käyttää turvallisesti kosmeettisten valmisteiden säi-

löntäaineina yksittäisen parabeenin pitoisuuden ollessa hapoksi laskettuna enintään 0,4 %, 

yhdisteen enintään 0,8 %. Sekä propyyyli- että butyyliparabeenista tiedekomitea esittää tois-

taiseksi ohjeistuksen tarkentamista myöhemmin. (SCCS 2013.) Mutta entä kun parabeenit 

poistetaan? Tuotteen säilymisen kannalta jotain muuta säilöntäainetta on laitettava tilalle ja 

usein korvaavaa ainesosaa tarvitaan suurempi määrä, parabeenien määrän verrattuna. (Block-

ström Hember 2011.)  

 

Formaldehydin vapauttajat 

 

Kosmetiikkateollisuus on lähes luopunut varsinaisen formaldehydin käytöstä kosmeettisten 

valmisteiden säilöntäaineena, mutta formaldehydin vapauttajia käytetään edelleen. Ne ovat 

myös kosmetiikan säilöntäaineista edelleen eniten allergiaa aiheuttavia. (Helsingin Allergia- 
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ja Astmayhdistys 2013.) Suoritetuissa epikutaanitesteissä, formaldehydin pitoisuuden ollessa 1 

%, noin 2-3 % ekseemapotilaista sai allergisia reaktioita. Eikä syyttä: testissä formaldehydin 

pitoisuus oli moninkertainen kosmeettisten valmisteiden säilöntäaineena käytettävään mää-

rään nähden, joka normaalisti on noin 0,01- 0,03 %:n välillä. (Hannuksela 2009b.) Kosmeetti-

sen valmisteen sisältäessä formaldehydiä tai sen vapauttajia yli 0,05 %, tulee siitä myös olla 

maininta ” Sisältää formaldehydiä”, valmisteen tuoteselosteessa (Eur-Lex 2013). 

 

Yleisimmät formaldehydin vapauttajat ovat Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, DMDM Hy-

dantoin, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol ja Quaternium-15 (Hannuksela 2009b). Nämä ni-

mensä mukaisesti hajoavat tuotteessa hitaasti vapauttaen samanaikaisesti formaldehydiä. 

Vapautuvan formaldehydin määrä vaihtelee tuotteen ja itse vapauttajan mukaan. (Jolanki 

2004.) Kuten monella muullakin asialla, myös tällä on kaksi puolta. Kosmeettisen valmisteen 

ja ennen kaikkea sen se säilymisen kannalta formaldehydin vapauttajat ovat ihanteellisia säi-

löntäaineita. Ne tehoavat sekä gramnegatiivisiin että grampositiivisiin bakteereihin ja tuhoa-

vat erityisen tehokkaasti gramnegatiivisen Pseudomonaksen. Ne ovat vesiliukoisia ja toimivat 

varsin laajalla pH-alueella (pH 4-10). Homeita ja hiivoja vastaan formaldehydin vapauttajien 

teho on heikompi, mutta tehoa pystytään parantamaan käyttämällä formaldehydin vapautta-

jia seoksena esimerkiksi parabeenien kanssa. Toisaalta herkkäihoisen kosmetiikan käyttäjän 

kannalta esimerkiksi EU:n tiedekomitean (SCCS) joulukuussa 2011 julkaisema mielipide Qua-

ternium-15 mahdollisesta toksisuudesta saattaa mietityttää. (Krowka 2013.) 

 

MI/MCI 

 

MI/MCI on metyyli-isotiatsolinonin ja kloorimetyyli-isotiatsolinonin seos, joka tunnetaan 

kauppanimillä Kathon CG (Hannuksela 2009b) sekä Euxyl K 100 (Helsingin Allergia- ja Ast-

mayhdistys 2004). MI/MCI tuli säilöntäainemarkkinoille jo 1970-luvulla, todettiin erinomaiseksi 

säilöntäaineeksi sekä erittäin nopeasti herkistäväksi. Tätä raaka-ainetta voidaan kutsua todel-

liseksi superallergeeniksi. Superallergeeni on aine, joka herkistää kerta-altistuksella. Ja juuri 

näin kävi MI/MCI:n kanssa. 1980-luvulla allergiatapausten lisäännyttyä MI/MCI:n käyttöä rajoi-

tettiin, minkä seurauksena allergiat kääntyivät laskuun. Tänä päivänä suurin sallittu MI/MCI:n 

pitoisuus kosmeettisessa valmisteessa saa olla korkeintaan 0,0015 %, mutta usein näinkin pieni 

pitoisuus riittää aikaansaamaan herkistymisen. (Hannuksela 2009b.) Kun allergiatapaukset 

formaldehydin vapauttajille ovat viime vuosina pysyneet suurin piirtein samoissa luvuissa, ha-

vaitaan MI/MCI:n aiheuttamia allergisia reaktioita yhä enemmän (Kousa 2010a).  

 

Muut allergisoivat säilöntäaineet 

 

Edellä mainittujen formaldehydin vapauttajien sekä MI/MCI:n lisäksi kosmetiikan säilöntäai-

neista allergiaa saattavat aiheuttaa bentsalkoniumkloridi (Benzalkonium Chloride) sekä sor-
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biinihappo (Sorbic Acid). Bentsalkoniumkloridi on kvaternäärinen ammoniumyhdiste, sitä voi-

daan käyttää kosmeettisissa valmisteissa myös pinta-aktiivisena aineena. Allergisoituminen 

bentsakoniumkloridille ei ole kovin yleistä. Myös sorbiinihappo aiheuttaa kosmetiikassa aller-

gisia reaktioita melko harvoin, se pikemminkin tunnetaan ei-allergisten, nopeitten kosketus-

reaktioiden aiheuttajana. (Hannuksela 2009b.) 

 

Parabeenien käytön väheneminen kosmeettisten valmisteiden säilöntäaineina on lisännyt fe-

noksietanolin (Phenoxyethanol) käyttöä. Yleisesti ottaen fenoksietanoli on hyvin siedetty ja 

siksi sitä käytetäänkin usein myös herkälle iholle tarkoitettujen tuotteiden säilöntäaineena. 

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys raportoi fenoksietanolille vuonna 2010 vain muutamia 

allergiatapauksia, mutta aika näyttää, lisääntyvätkö allergiset kosketusihottumat käytön 

yleistymisen myötä myös fenoksietanolin kohdalla. (Kousa 2010a.) 

 

8.2 Hiusvärit 

 

Hiusväreille allergisoituminen onkin jo hankalampi asia. Hiusvärit sisältävät allergiaa aiheut-

tavia raaka-aineita, joiden aiheuttamat reaktiot voivat olla perinteisiä kosketusihottuman iho-

oireita huomattavasti vaikeampia. Sekä kesto- että kevytvärien sisältämät parafenyleenidi-

amiini, tolueeni-2,5-diamiini sekä näiden johdannaiset aiheuttavat eniten hiusväreistä johtu-

via allergisia reaktioita. Allergian kannalta ei ole merkitystä sillä, onko hiusväri ostettu mar-

ketista vai väri laitettu kampaamoliikkeessä. (Kousa 2010a.) Parafenyleenidiamiinin aikaan-

saama allerginen rektio on tyypillisesti viivästynyttä kosketusallergiaa. Oireet ilmaantuvat 

usein värjäystä seuraavana päivänä ja ovat tavallisesti punoittavaa ja voimakkaasti kutisevaa 

ihottumaa pään ja niskan alueella. Voimakkaimmissa rektioissa kasvojen alueella voi ilmetä 

turvotusta. (Teknokemian yhdistys, b.) 

 

Parafenyleenidiamiinille allergisoitunut henkilö saa allergisen reaktion myös parafenyleenidi-

amiinia sisältävistä ripsille ja kulmakarvoille tarkoitetuista kestoväreistä. (Teknokemian yh-

distys, b.) Allergisoitua voi jo esimerkiksi raitoja hiuksiin otettaessa, vaikka hiusväri ei tekni-

sesti ottaisikaan kiinni itse päänahkaan. Myös perinteisten tummien hiusvärien lisäksi voi pa-

rafenyleenidiamiinia olla myös vaaleammissa värisävyissä. Eikä hiusvärimerkinkään vaihtami-

nen toiseen tuo allergiselle apua, vaan allergisoituneen henkilön tulisi luopua hiusten sekä 

ripsien ja kulmakarvojen värjäämisestä kokonaan. (Kousa 2010a.)  

 

Hiusväreistä saadut allergiset reaktiot ovat lisääntyneet viime vuosien aikana ja lisääntyvät 

edelleen. Kosmetiikkateollisuus ei suosittele alle 16-vuotiaitten nuorten hiusten värjäämistä. 

Siksi markkinoilla olevien hiusvärien pakkausmerkintöihin tulisi sisältyä varoitusteksti: ”Tätä 

tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.” Varoitusteksti on suositus, jonka tarkoituksena 

on suojella kuluttajaa ja kertoa hiusväreille herkistymisen vaaroista. Kosmetiikka-asetus ei 
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kiellä nuorten alle 16-vuotiaitten hiusten värjäämistä, mutta Suomen kuluttajaturvallisuuslain 

huolellisuusperiaatteen mukaan esimerkiksi tässä tapauksessa kampaaja on vastuussa tarjoa-

mansa palvelun turvallisuudesta. (Teknokemian yhdistys, c.) 

 

8.3 Hajusteet 

 

Kosmeettisten valmisteiden raaka-aineet eivät ole hajuttomia, siksi hajusteetonkin tuote 

saattaa haista jollekin. Joskus hajusteettomaksi tarkoitettu tuote voi haista jopa epämiellyt-

tävälle. Tämän takia tuotteisiin lisätään usein hajusteraaka-aineita. Hajusteet ovat kosmeet-

tisissa valmisteissa myös luomassa kosmetiikkaan läheisesti liittyvää ylellisyyden tuntua. Jos-

kus tuotteen hajuste saattaa muodostua ainoaksi ratkaisevaksi tekijäksi ostopäätöstä tehdes-

sä. Uutta tuotetta testatessa tulee vaistomaisesti nuuhkaistua kämmensyrjää. Epämiellyttä-

vän hajuista voidetta tuskin kukaan haluaa vapaaehtoisesti käyttää. Mitään varsinaista hyötyä 

tai hoitavia ominaisuuksia ei hajusteilla ihon kannalta kuitenkaan ole. Joskus hajusteista saat-

taa olla pikemminkin haittaa ja ne voivat aiheuttaa herkkäihoisille monenlaisia ei-toivottuja 

reaktioita. 

 

Kosmetiikassa käytettävät hajusteet voivat olla luonnonaineita tai ne on voitu valmistaa syn-

teettisesti. Valikoima on lähes rajaton, kosmetiikan valmistajilla on käytössään tuhansia ha-

justekemikaaleja. Luonnosta peräisin olevat hajusteet ovat useiden kemikaalien seoksia ja 

yksi hajuste voi pitää sisällään satoja kemiallisia aineita. Suuri osa luonnosta peräisin olevista 

hajusteista on tuoreista kasvinosista sekä eteerisistä öljyistä. (Alanko 2004.)  

 

Hajusteraaka-aineet ovat kosmetiikassa yleisiä allergian aiheuttajia. EU:n kosmetiikka-

asetuksen 1223/2009 liitteessä III on lueteltu 26 eniten allergisoivaa hajusteraaka-ainetta. 

Nämä on mainittava kosmeettisen valmisteen ainesosaluettelossa INCI-nimellä, mikäli pitoi-

suus iholle jäävissä tuotteissa on yli 0,001 % ja pois huuhdeltavissa yli 0,01 %. Näiden 26 ha-

justeraaka-aineen kohdalla pelkän sanan ”Parfum” käyttö tuotteen ainesosaluettelossa ei ole 

lainsäädännön mukaista. (Teknokemian yhdistys, a.) 26 yleisimmin kosketusallergiaa aiheut-

tavaa hajusteraaka-ainetta on lueteltu opinnäytetyön liitteenä olevassa koulutusmateriaalissa 

(Liite 2). 

 

Säilöntäaineiden ja hiusvärien lailla hajusteiden aiheuttama allergia on allergista koske-

tusihottumaa. Myös oireet ovat tyypilliset: kutisevaa ihottumaa kasvojen ja kaulan alueella. 

Usein hajusteallergiaan liittyy myös luonnonhartsiallergia, molemmissa esiintyy samoja kane-

li- ja bentsoehapon yhdisteitä. Hajusteallergiaa epäiltäessä suoritetaan epikutaanitesti. Tes-

tattavaan perussarjaan kuuluu kahdeksan hajusteraaka-aineen seos: kanelialdehydi, kanelial-

koholi, hydroksisitronellaali, amyylisinnamaldehydi, geranioli, eugenoli, isoeugenoli sekä 

Evernia Prunastri –uute. Ekseemapotilaista noin 10 % reagoi tähän testisarjaan (Hannuksela 
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2009a) ja todetuista hajusteallergioista vain muutama prosentti saattaa vuosien myötä kroo-

nistua. (Hannuksela ym. 2011, 47.) 

 

Tuotteen hoitavuuden kannalta hajusteet ovat turhia raaka-aineita kosmetiikassa. Silti niitä ei 

ole syytä välttää ellei niille ole syystä tai toisesta herkistynyt. Sillä hajusteettomuudellakin on 

kääntöpuolensa. Mitä enemmän hajusteita vältellään, sitä tarkemmaksi ihmisen hajuaisti ke-

hittyy ja pahimmissa tapauksissa voi käydä niin, että henkilö ei siedä enää hajusteettomia-

kaan tuotteita ympäristössään (Kousa 2010a).  

 

9 Tuoksuyliherkkyys 

 

Hankalampi hajusteiden aikaansaama oireilu, joka usein sekoitetaan hajusteallergian kanssa, 

on tuoksuyliherkkyys. Sekä hajusteallergiasta että tuoksuyliherkkyydestä kärsivä henkilö rea-

goi hajusteisiin, mutta oireet eroavat oleellisesti. Kun hajusteallergikko saa hajusteista aina 

iho-oireita, usein ekseemaa, tuoksuyliherkän oireisiin saattaa kuulua nuhaa, aivastelua, ast-

maa, päänsärkyä, huimausta, sydämentykytystä, ahdistusta tai yleistä huononvointisuuden 

tunnetta. Oireet saattavat olla hyvin erityyppiset henkilöstä riippuen. Tuoksuyliherkkyys voi 

rajoittaa jokapäiväistä elämää niin pahoin, että esimerkiksi työnteko ja niin kutsuttu normaali 

elämä vaikeutuu. Pahimmillaan oireet saattavat eristää tuoksuyliherkän neljän seinän sisään. 

(Haahtela ym. 2007, 425.)  

 

Tuoksuyliherkkyys voidaan liittää jo muinaisiin esi-isiimme, hajuaisti varoitti pilaantuneesta 

ravinnosta tai villieläinten aiheuttamasta uhasta ja loi siten paremmat eloonjäämismahdolli-

suudet. Tänä päivänä tuoksuyliherkkyydellä tarkoitetaan erilaisten hajujen ja tuoksujen ai-

kaansaamia fyysisiä oireita. Oireilu saattaa olla hyvin voimakasta. Tuoksuyliherkkyys ei ole 

allergiaa tuoksuvia aineita kohtaan, vaan se luetaan samankaltaisten hankalasti määriteltävi-

en oireyhtymien joukkoon, joihin kuuluvat esimerkiksi krooninen väsymysoireyhtymä, sairas-

rakennusoireyhtymä, fibromyalgia sekä paniikkihäiriö. (Haahtela ym. 2007, 425-426.) 

 

Tuoksuyliherkkyys on useimmin naisten vaiva ja se, niin kuin moni muukin asia, pahenee iän 

myötä. Syntyyn vaikuttavat monet ympäristö- ja perintötekijät, kuin myös ulkoiset sekä kemi-

alliset että psyykkiset tekijät. Joidenkin tutkimusten mukaan tuoksuyliherkkyys liitetään 

atooppisiin oireisiin, toiset tutkijat puolestaan väittävät tuoksuyliherkkyyden kehittymisen 

olevan ehdollista. Kolmas koulukunta taas pitää tuoksuyliherkkyyttä puhtaasti psyykkisenä 

häiriönä. Hajusteista oireita saavat henkilöt ovat ujompia ja depressiivisempiä kuin muut ja 

he kärsivät fyysisistä oireista kuten migreenistä tai vatsavaivoista. Tuoksuyliherkkyydelle ei 

pystytä nimeämään aivan tarkkaa syntymekanismiakaan. On katsottu, että esimerkiksi liuot-

timien haju sekä jotkut hyönteismyrkyt ja pakokaasut voivat laukaista oireilun. Voimakkaat 

hajut tai tuoksut voivat vaurioittaa hajuepiteeliä, minkä seurauksena epiteelin herkkyys kas-
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vaa. Myös aivomuutokset saattavat alentaa kynnystä oireilun syntyyn. Myös hengityshäiriöi-

den, kuten uniapnean aiheuttama hapenpuute, voi olla yksi laukaiseva tekijä. (Haahtela ym. 

2007, 426.) 

 

Tuoksuyliherkkyyttä ei pystytä mittaamaan lääketieteellisin keinoin. Diagnoosin tekeminen 

perustuu usein vain tutkittavan omaan kertomukseen. Tuoksuyliherkkyyteen ei myöskään ole 

parantavaa lääkehoitoa. Nenäkortikoideista saattaa olla jonkin verran apua, antihistamiineis-

ta tuskin lainkaan. Myös psyykelääkkeitä on kokeiltu, monet henkilöt ovat kokeneet ne lei-

maaviksi ja jättäneet pois käytöstä, osaltaan myös vähäisen tehonsa vuoksi. Parhaana hoito-

muotona voidaankin pitää tuoksutonta ympäristöä. Kiinnitetään huomiota sisäilman laatuun ja 

lisätään ilmanvaihtoa, huolehditaan yleisestä siisteydestä ja mikä tärkeintä, vähennetään 

kaikkien turhien tuoksuvien aineiden käyttö minimiin. (Haahtela ym. 2007, 426-427.) Tämä on 

vielä suhteellisen helppo toimenpide kotioloissa, mutta huomattavasti haastavampaa työpai-

kalla. Tuoksuttoman työympäristön luominen ja ennen kaikkea ylläpitäminen vaatii ymmärrys-

tä ja sitoutumista koko työyhteisöltä.  

 

Tuoksuille herkistyneen henkilön kosmetiikankäyttötottumukset menevät usein kokonaan uu-

siksi. Pahimmassa tapauksessa tuoksuyliherkkyys on sitonut henkilön lähes neljän seinän si-

sään ja uusia tuotteita ei voikaan lähteä kauppaan tai apteekkiin kokeilemaan. Muistan asiak-

kaan, jota en tavannut koskaan, mutta jonka kanssa puhuin usein puhelimessa. Hän oli niin 

herkistynyt tuoksuille, että ei pystynyt toimittamaan normaaleja kauppa-asioita itse. Hän oli 

käyttänyt hajusteettomia tuotteita jo pitkään, mutta häntä häiritsi tietyissä tuotteissa jo pel-

kästään raaka-aineiden hajut. Tärkeää oli, että hänelle löytyisi hajusteettomista tuotteista ne 

kaikkein hajuttomimmat. Helppo ratkaisu olisi ollut luopua kaikesta kosmetiikasta ja siirtyä 

käyttämään vain perusvoiteita, jotka nekin hajusteettomuudesta huolimatta haisevat joskus 

todella voimakkaasti. Mutta sitä hän ei halunnut. Niinpä hän aina, uutta tai vanhaa tuotetta 

tarvitessaan, soitti apteekkiin. Hänellä oli vain muutama voide, mitä hän enää pystyi käyttä-

mään ja voin kuvitella miten niihinkin saattoi kyllästyä. Tuotteiden loputtua hän soitti ja tila-

si haluamansa tuotteet, jotka joku hänelle aina haki. Soittaessaan hän usein kysyikin, onko 

tullut mitään uutta ja jos oli, hänelle laitettiin tuotteesta näyte mukaan. Kokeiltuaan uutta 

tuotetta näytteestä hän soitti uudelleen ja kertoi lopputuloksen. Jos uusi hajusteeton tuote ei 

hänen nenäänsä haissut miltään, siitä saattoi tulla yksi vaihtoehto harvojen sopivien tuottei-

den joukkoon. Tässä tapauksessa kosmetiikan tuotenäytteet palvelivat parhaalla mahdollisella 

tavalla.  

 

10 Herkän ihon hoito 

 

Ihon herkkyys voi aiheutua monesta asiasta: se saattaa liittyä kuivuuteen, atopiaan, akneen 

tai esimerkiksi ruusufinnitaipumukseen. Myös iho-oireet voivat olla monenlaiset: iho voi tun-
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tua kiristävältä, kutista, kirvellä punoittaa tai poltella. Kiristävän tunteen henkilöt yhdistävät 

usein myös ihon kuivuuteen. Herkän ihon hoidossa on tärkeää kuulostella ja miettiä miltä iho 

tuntuu? Miten iho reagoi puhdistuksen jälkeen? Muuttuvatko tuntemukset päivän mittaan, al-

kaako iho tuntua iltapäivällä epämukavalta ja kiristävältä? Ihonhoitorutiinien yksinkertaista-

minen toimii herkänkin ihon hoidossa hyvin. Helpot keinot hallita ihon herkistymistä ovat 

kosmetiikka-altistuksen vähentäminen ja turhien raaka-aineiden karsiminen. Herkkäihoisen 

kannattaa ensitöikseen tarkastaa ihonhoitorutiininsa ja luopua tarpeettomien kosmetiikka-

tuotteiden käytöstä. Mitä vähemmän ja tarkemmin valittuja tuotteita herkkäihoinen iholleen 

päivittäin käyttää, sitä vähemmän iho todennäköisesti ärtyy. Kun tuotteista on karsittu tur-

hat, kannattaa luoda silmäys jäljelle jäävien tuotteiden ainesosaluetteloihin. Kuinka pitkä on 

tuotteiden INCI-lista ja mitä raaka-aineita tuotteet sisältävät?  

 

Herkänkin ihon hoito alkaa puhdistamisesta eikä edes kuivaihoisenkaan tulisi vältellä vesi-

pesua, kunhan huolehtii ihon pesunjälkeisestä kosteuttamisesta. Puhdistustuotteen tulisi olla 

mieto, esimerkiksi puhdistusmaito, tosin kuivaihoinen voi puhdistaa ihonsa hyvin myös perus-

voiteella. Kasvovedeksi kannattaa valita alkoholiton vaihtoehto. Se poistaa viimeisetkin puh-

distusaineen jäämät ja valmistaa ihon hoitovoiteelle. Voide valitaan ihotyypin tai ihon kunnon 

mukaan. Myös esimerkiksi rasvoittuva tai akneen taipuvainen iho voi olla herkkä ja pintakuiva, 

silloin paras valinta on kevyt öljytön kosteuttava voide. Kuivaihoisten ja erityisesti atoopikko-

jen iho on usein ohut ja kuivuessaan myös rikkoutuu herkästi. Ihon oman suojamekanismin 

ylläpitäminen ja vahvistaminen korostuvat etenkin kuivan ihon hoidossa. Kuivan ihon epider-

miksen vesipitoisuus on alentunut pysyvästi, lisäksi kuivasta ihosta puuttuu usein myös lipide-

jä. Tarvittava apu saadaan esimerkiksi öljyistä tai keramidipitoisista hoitovoiteista. Yksi keino 

pidättää kosteustasapaino ihossa vakaana on käyttää esimerkiksi rasvaisempia perusvoiteita, 

jotka aikaansaavat okklusoivan vaikutuksen.   

 

Kaikki herkkäihoiset eivät reagoi kosmeettisiin valmisteisiin samalla tavalla. Kun yksi haluaa 

päivävoiteensa tuoksuvan hyvälle, toinen ei siedä hajustettuja tuotteita lainkaan. Kolmatta 

saattaa ärsyttää jopa vesijohtovesi, joka hieman liian kuumana ja yhdistettynä turhan pese-

vään puhdistusaineeseen voi saada aikaan ihon liiallisen kuivumisen ja rikkoutumisen. Jos är-

syttävä ainesosa pystytään nimeämään, on tilanne helpommin hallittavissa. Hankalampi tilan-

ne on silloin, kun ei oikein osata sanoa, mikä ärsytyksen aiheuttaa tai kun on syytä epäillä, 

että ärsyttäjiä on useampia. Tällaisissa tapauksissa on parasta vähentää käytettävät tuotteet 

minimiin, ainakin siksi aikaa kunnes iho on rauhoittunut.  

 

10.1 Herkän ihon hoitotuotteet 

 

Herkkäihoisten asiakkaiden määrän kasvaessa kasvaa myös markkinoilla olevien herkän ihon 

tuotteiden määrä. Hypoallergeeninen, dermatologisesti testattu, allergiatestettu. Testattu 
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herkällä iholla ihotautilääkäreiden valvonnassa. Kuulostaa hyvältä herkkäihoisen korvassa, 

mutta nämä luottamusta herättävät termit ovat todellisuudessa luotu vain markkinointitarkoi-

tusta varten. Mikään laki tai taho ei aseta kriteereitä eikä testausmenetelmiä kyseisten ter-

mien tueksi. (Allergia- ja astmaliitto 2013a.) Silti usein kuulee kysyttävän onko jokin tuote 

allergiatestattu. 

 

Herkkäihoisen kosmetiikka-asiakkaan kannattaa tarkastaa lähiapteekkinsa kosmetiikkavali-

koima. Esimerkiksi hajusteettomia tuotteita etsivä saattaa löytää mieleisensä Allergia- ja 

Astmaliiton Allergiatunnuksella varustettujen tuotteiden joukosta.  

 

 

 

 

Kuva 1: Allergiatunnus 

 

 

Allergiatunnus on Allergia- ja Astmaliiton myöntämä merkki tuotteelle tai palvelulle, joka so-

pii allergiaa tai astmaa sairastavalle henkilölle. Allergiatunnuksesta saattaa olla apua tuottei-

den valinnassa esimerkiksi silloin kun herkkäihoinen etsii hellävaraista kosmetiikkaa. Aller-

giatunnuksen omaavat tuotteet eivät yleisesti herkistä tai ärsytä ihoa eivätkä aiheuta hengi-

tystieoireita. Allergia- ja Astmaliiton mukaan Allergiatunnus on luotettava merkki tutkitusta 

ja turvallisesta tuotteesta, joka täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit. Aller-

giamerkkiä kantava tuote on myös aina hajusteeton. (Allergia- ja Astmaliitto 2013a.) 

 

Allergiatunnuksen omaavien tuotteiden lisäksi löytyy apteekin valikoimasta runsaasti muitakin 

herkälle iholle soveltuvia tuotteita. Huomio kannatta kiinnittää ainesosaluettelon pituuteen 

ja tuotteen raaka-aineisiin. Herkkäihoisen kannalta mahdollisimman lyhyt INCI-lista varmistaa 

sen, että tuote ei todennäköisesti ärsytä. Takuuta tuotteen ärsyttämättömyydestä ei voi kui-

tenkaan antaa, siksi itselle sopivin tuote usein löytyykin kokeilemalla. Etsiessään sopivaa 

ihonhoitotuotetta kannattaa herkkäihoisen asiakkaan kääntyä apteekin koulutetun henkilö-

kunnan puoleen, heillä on hyvä tuntemus herkästä ihosta ja he auttavat mielellään. 
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11 Raaka-ainekoulutus Matinkylän Apteekissa 

 

Ajatus raaka-ainekoulutuksesta sai alkunsa Matinkylän Apteekissa helmikuussa 2013 tehdystä 

laadullisesta tutkimuksesta ja sen tuloksista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet farmaseutit ja 

proviisorit olivat yksimielisiä siitä, että lisäkoulutus on tarpeen ja sitä myös toivotaan. Kosme-

tiikan raaka-aineet ja niihin läheisesti liittyvät tuotteiden ainesosaluettelot (INCI) sekä erityi-

sesti INCI-listojen tulkinta olivat lisäkoulutustoivelistan kärkipäässä. Mitkä raaka-aineet ovat 

tuotteessa hoitavia ja ihon kannalta tärkeässä asemassa ja mitkä vaikuttavat ainoastaan esi-

merkiksi tuotteen koossapysymiseen tai säilymiseen? Koska farmaseuteilla oli jo ammattinsa 

puolesta hyvä tietämys ihon rakenteesta ja toiminnasta sekä ihosairauksista ja erilaisista hoi-

tomuodoista, pidettiin koulutuksen pääpaino itse raaka-aineissa.  

 

Raaka-aineita lähdettiin miettimään funktioittain ja keskityttiin niihin, joista tulee eniten 

kysymyksiä apteekin kosmetiikka-asiakkailta. Tällaisia raaka-aineryhmiä ovat esimerkiksi ha-

justeet, säilöntäaineet ja UV-suodattimet. Kyseisiin raaka-aineryhmiin liittyvät kysymykset 

tuovat usein myös herkkäihoiset asiakkaat apteekkiin. Kosmeettisissa valmisteissa käytettävät 

hajusteet ja säilöntäaineet voivat aiheuttaa ärsytysreaktion ja pahimmassa tapauksessa useita 

kertoja toistuessaan, johtaa jopa kosketusallergiaan. Koulutuksen tarkoituksena oli tuoda 

konkreettista apua lähinnä kosmeettisten valmisteiden ainesosaluetteloiden tulkintaan, hel-

pottaa tärkeimpien vaikuttavien aineiden sekä esimerkiksi allergisoivien hajusteraaka-

aineiden ja säilöntäaineiden paikallistamista.  

 

11.1 Koulutuksen suunnittelu 

 

Raaka-aineiden funktioita on listattu EC:n Cosing –sivustoilla 66 kpl (European Commission 

Cosing), oli siis sanomattakin selvää, että jonkinlaista karsintaa täytyi jo koulutuksen suunnit-

teluvaiheessa tehdä. Niinpä suunnittelu käynnistyikin kuuntelemalla farmaseuttien ajatuksia 

ja toiveita ja lähdettiin hakemaan vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitkä 

kosmetiikan ainesosat voivat ärsyttää ihoa? Mikä ainesosa korvaa tuotteesta poistetut para-

beenit? Miksi asiakas etsii parabeenittomia tuotteita? Onko tuote hajusteeton, jos ai-

nesosaluettelosta ei löydy sanaa ”Parfum”? Mihin perustuu kosteusvoiteen kosteuttava vaiku-

tus? Miksi kuolleet solut ihon pintakerroksessa ovatkin elintärkeitä?  

 

Alustavan suunnitelman mukaisesti raaka-ainekoulutus laadittiin noin 1,5 tunnin mittaiseksi, 

aikaa oli varattu riittävästi myös keskustelulle. Koulutus suunniteltiin toteutettavan iltakoulu-

tuksena alkaen klo 17 Matinkylän Apteekin neuvottelutilassa. Koulutus oli tarkoitettu apteekin 

farmaseuttiselle henkilökunnalle, osallistuminen oli vapaaehtoista ja tapahtuisi jokaisen 
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omalla vapaa-ajalla. Koulutus suunniteltiin pidettäväksi syyskuun 2013 aikana myöhemmin 

sovittavana ajankohtana.  

 

11.2 Koulutuksen sisältö 

 

Edellä mainittujen kysymysten ja niihin saatujen vastausten sekä kysymyksistä heränneen 

keskustelun myötä raaka-ainekoulutuksen rakenne muodostui seuraavanlaiseksi. Koulutus ja-

kaantui kahteen toisiaan tukevaan osioon: alustukseen ja raaka-aineisiin.  

 

 

 

 

Kuvio 4: Alustus 

 

 

Alustus piti sisällään käsitteen kosmetiikan määritelmästä. Iho, ihon rakenne ja toiminta sekä 

ihon eri kerrokset selvitettiin lyhyesti. Epidermiksen ja erityisesti sarveissolukerroksen raken-

ne ja toimintaa käsiteltiin perusteellisemmin, tähän liittyi oleellisesti muun muassa käsitys 

aineiden imeytymisestä. 

 

Varsinaisessa raaka-aineosuudessa käsiteltiin seuraavat raaka-aineiden funktiot: kosteuttavat 

aineet (humectant), pehmentävät aineet (emollient), auringonsuoja-aineet (UV-filter), hajus-

teet (parfum) ja säilöntäaineet (preservative). 
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Kuvio 5: Raaka-aineet 

 

 

Aluksi selvitettiin kunkin käsiteltävän funktion yleispiirteet ja toimintaperiaate. Monessa ta-

pauksessa jo funktion nimi kertoo sen mitä raaka-aine on tuotteessa tekemässä, silti on hyvä 

tietää miten esimerkiksi eri säilöntäaineet toimivat tuotteessa. Funktioiden perusasioiden 

jälkeen käsiteltiin kyseisen funktion yleisimpiä raaka-aineita. Kaikista raaka-aineista puhuttiin 

suomenkielisillä nimillä, myös aineiden INCI-nimet tuotiin esiin, jotta kyseessä olevan raaka-

aineen löytäminen tuotteen ainesosaluettelosta olisi helpompaa.   

 

Koulutuksessa käytettävä materiaali toteutettiin Power Point –esityksenä ja se sisälsi 74 diaa. 

Koulutuksen tueksi laadittiin myös tiivistelmä, joka jaettiin jokaiselle koulutukseen osallistu-

valle (Liite 2). Tiivistelmä jäi osallistujien omaan käyttöön ja muistin tueksi. Tiivistelmään oli 

liitetty myös palautelomake koulutuksesta (Liite 3). 

 

11.3 Koulutuksen toteutus 

 

Apteekin päivittäisten perustoimintojen pyörittäminen ja sujuva asiakaspalvelu ovat ensiar-

voisen tärkeitä apteekin toiminnan kannalta ja joskus niiden toteutuminen vaatii ennalta ar-

vaamattomia ja nopeitakin muutoksia. Ennakkosuunnittelusta poiketen iltakoulutukseksi 

suunniteltu raaka-ainekoulutus toteutettiin päiväsaikaan ja sisällytettiin osaksi farmaseuttien 

normaalia työpäivää, näin ollen koulutus oli kaikille siihen osallistuville myös palkallista työ-

aikaa. Usean farmaseutin samanaikainen irrottaminen asiakaspalvelusta pidemmäksi aikaa 
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asettaa apteekin asiakaspalvelun sujumiselle melkoisia haasteita, siksi koulutus pidettiin kol-

melle farmaseutille kerrallaan. Farmaseuttien lisäksi koulutukseen osallistuivat apteekin kos-

metologit. Myös koulutukseen varattua aikaa jouduttiin lyhentämään suunnitellusta 1,5 tun-

nista yhteen tuntiin ja tuo varatun ajan lyhentyminen asetti omat todelliset haasteensa kou-

lutuksen sisällölle. Käytettävissä ollut tunti riitti lähes minuutilleen koulutuksessa käsiteltävi-

en asioiden läpikäymiseen, mutta varsinaiseen keskusteluun ei jäänyt riittävästi aikaa.  

 

Koulutus toteutettiin 2.10.2013 klo 14-15 Matinkylän Apteekin neuvottelutilassa. Ensimmäi-

sessä ryhmässä osallistujia oli viisi: proviisori, kaksi farmaseuttia ja kaksi kosmetologia. Kou-

lutuksen alkupuolen alustusosion kosmetiikan määritelmä sekä iho-osuus oli kaikille melko 

tuttua asiaa. Sitä vastoin epidermiksen rakenne ja toiminta ja erityisesti aineiden imeytymi-

nen ihoon synnytti mielenkiintoisen keskustelun. Mietittiin kosmetiikan eri raaka-aineiden 

imeytymistä ja verrattiin sitä esimerkiksi farmaseuttien hyvin tuntemaan lääkeaineiden käyt-

täytymiseen ja vaikutukseen iholla. Raaka-aineiden imeytyminen mietitytti muutenkin, esille 

nostettiin muun muassa hyaluronihappo, jonka väitetään tietyissä tuotteissa ulkoisesti käytet-

tynä jopa lisäävän dermiksessä olevan hyaluronihapon määrää. Miten isokokoinen hyaluroni-

happomolekyyli pystyy imeytymään dermikseen saakka ja jos se niin tekisi, pääsisivätkö kaikki 

epidermiksen läpäisevät aineet verenkiertoon asti?  

 

Koulutuksen raaka-aineosuuden aluksi käytiin läpi yleisimpiä kosmetiikan kosteutta sitovia 

sekä pehmentäviä aineita. Näistä monia käytetään myös perusvoiteiden raaka-aineina ja ne 

olivat osin kaikille tuttuja. Tässä vaiheessa palattiin vielä aikaisemmin läpikäytyihin sarveis-

kerroksen rakenteeseen sekä aineiden imeytymisreitteihin, jotta kaikki ymmärsivät miksi toi-

set aineet imeytyvät ihoon toisia paremmin. Jokaisesta koulutuksessa käsiteltävästä raaka-

ainefunktiosta kiersi kuulijoiden joukossa muutama esimerkkituote. Kuulijat saivat paikallis-

taa kosteutta sitovan glyserolin ja pehmentävän setyylialkoholin sekä erilaisia silikoneja esi-

merkkivoiteen ainesosaluettelosta. Samoin tehtiin UV-suodattimien, hajusteiden ja säilöntä-

aineiden kohdalla. Humektanteista ja emollienteista siirryttiin UV-suodattimiin. Auringon-

suoja-aineet kiinnostivat kaikkia, eikä vähiten varmastikaan siksi, koska ne ovat myös aptee-

kissa myytävistä kosmeettisista valmisteista eniten kysymyksiä herättäviä. Vaikka aihealue ei 

näin syksyllä olekaan aivan relevantti, aurinkosuojatuotteita ostetaan kuitenkin ympäri vuo-

den. Auringonsuojatuotteiden ostoon liittyy muutenkin sellaisia asioita, joista ei puhuta mui-

den kosmeettisten valmisteiden yhteydessä. Auringonsuojatuotteet ovat ainoita tuotteita, 

joiden kohdalla asiakkaat kysyvät kuinka kauan tuote säilyy avattuna. Samaa kysymystä ei 

kuule esimerkiksi silmämeikinpoistoainetta tai silmänympärysvoidetta ostettaessa.  

 

UV-suodattimista olisi voitu jatkaa keskustelua vaikka kuinka pitkään, mutta kello kävi ja oli 

aika siirtyä kosmetiikassa käytettäviin hajusteraaka-aineisiin. EU:n kosmetiikka-asetuksen 

1223/2009 liitteessä III luetellut 26 eniten allergisoivaa hajusteraaka-ainetta olivat monelle 
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täysin uutta tietoa. Tässä vaiheessa saatiin vastaus aikaisemmin esitettyyn kysymykseen: On-

ko tuote hajusteeton, jos ainesosaluettelosta ei löydy sanaa ”Parfum”? Apteekeissakin myytä-

vistä kosmetiikkatuotteista suurin osa on hajustettuja ja tietyt kosmetiikan valmistajat käyt-

tävät edelleen allergisoivia hajusteraaka-aineita. Jos tuotteen hajusteena on käytetty ainoas-

taan joitakin näistä 26:sta hajusteraaka-aineista, ei ainesosaluettelosta löydy sanaa ”Par-

fum”. Tämä saattaa johtaa myös asiakasta harhaan. Kaikissa hajusteettomissa tuotteissa ei 

myöskään välttämättä lue hajusteeton ja jos ainesosaluettelosta ei tuota Parfum –sanaa löydy 

eikä allergisoivien hajusteraaka-aineiden INCI-nimet ole tuttuja, saattaa asiakas valita ereh-

dyksissä sopimattoman tuotteen.  

 

Koulutukseen varattu aika lähestyi loppuaan, mutta vielä oli yksi tärkeä raaka-aineryhmä kä-

sittelemättä. Säilöntäaineet aiheuttavat hajusteiden ohella suuren osan kosmetiikka-

allergioista. Allergianäkökulmasta parabeenit eivät ole todellinen uhka, mutta niitä vältellään 

silti, usein vasten parempaa tietoa. Monet kosmetiikan valmistajat ovat korvanneet parabee-

nit fenoksietanolilla, myös apteekin perusvoiteissa suuntaus on sama, mutta prosessi etenee 

hitaammin. Formaldehydin vapauttajia ei apteekin kosmetiikkatuotteista muutamia yksittäisiä 

tapauksia lukuun ottamatta enää löydy. Tosin yksi löytynyt tuote oli luomutuotteena markki-

noitu valmiste, jossa säilöntäaineena oli käytetty DMDM Hydantoinia. Säilöntäaineettomia 

tuotteita puolestaan apteekin kosmetiikkavalikoimassa on useita. Säilöntäaineettomien tuot-

teiden kohdalla pakkaukset ovat tärkeässä asemassa, jo tuotteen valmistus- ja pakkausvai-

heessa kiinnitetään erityistä huomiota puhtauteen. Pakkaukset ovat joko ilmatiiviitä pon-

neainepakkauksia, pulloja, pumppupulloja tai tuubeja. Tuotteiden käyttöajan noudattaminen 

korostuu etenkin säilöntäaineettomien tuotteiden kohdalla, eikä liian kauan avonaisina olleita 

tuotteita tulisi enää käyttää. Tämä on asia, jota tulisi korostaa myös asiakkaille.  

 

Koulutuksen lopuksi selvitettiin uudet kosmetiikan säilyvyyttä ilmaisevat merkinnät. Merkintä-

tapoja ja symboleja on kahdenlaisia. Tuotteiden, joiden säilyvyysaika on enintään 30 kk, säi-

lyvyys merkitään tiimalasisymbolilla ja päivämäärällä. 

 

 

 



 43 

 

 

 

Kuva 2: Parasta käytettynä ennen 

 

 

Tuotteessa, joka säilyy yli 30 kk, käytetään PAO-merkintää (Period After Opening). Avoimen 

purkin sisällä oleva numero ilmaisee tuotteen käyttökuukausien määrän. 

 

 

 

Kuva 3: Säilyvyys avaamisen jälkeen 

 

 

11.4 Palaute koulutuksesta ja oma arviointi 

 

Kaikki koulutukseen osallistuneet olivat yksimielisiä siitä, että koulutuksen pituus oli sisältöön 

nähden sopiva, mutta aikaa keskustelulle ei ollut riittävästi. Alun perin kestoksi suunniteltu 

1,5 tuntia olisi ollut riittävä, nyt tunnin pituisena moni hyvin alkanut ja kiinnostava keskustelu 

jäi kesken. Keskustelua siis toivottiin lisää. Koulutuksen aiheita pidettiin mielenkiintoisina, 

eniten kiinnostivat UV-suodattimet, hajusteet sekä säilöntäaineet ja niiden vaikutukset ihos-

sa. Koulutusta pidettiin myös työn kannalta hyödyllisenä ja tarpeellisena ja sille toivottiin 

jopa jatko-osaa. Koulutuksessa käytetty Power Point –esitys sekä koulutuksessa jaettu koulu-

tusmateriaali olivat kuulijoiden mielestä selkeitä ja johdonmukaisia. Kouluttajan ulosantia 
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pidettiin selkeänä ja luontevana, myös puhetyyli säilyi rauhallisena tiukasta aikataulusta huo-

limatta. 

 

Koulutukseen varatun ajan lyhentyminen suunnitellusta 1,5 tunnista tuntiin asetti uusia haas-

teita myös kouluttajalle. Olin laatinut koulutusmateriaalin alkuperäisen ajankäyttösuunnitel-

man mukaiseksi, enkä lähtenyt sitä tässä vaiheessa muuttamaan. Koulutuksen diamäärä pysyi 

samana, mutta jotkut diat kävin läpi vain pintapuolisesti. Pyrin silti pitämään puheen tempon 

tasaisena ja rauhallisena. Vaihtoehto olisi ollut lyhentää koulutusta radikaalisti, mutta mie-

lestäni koulutuskokonaisuus olisi sillä tavoin kärsinyt. Käsiteltäviä raaka-aineiden funktioita 

oli tässäkin koulutuksessa vain viisi ja olin suunnitellut raaka-ainepuolen rakenteen tukemaan 

farmaseuttien kohtaamia asiakkaiden esittämiä kysymyksiä silmällä pitäen. Kosmetiikan raa-

ka-aineista ei voi mielestäni lähteä puhumaan ensimmäistä kertaa ilman edes lyhyttä alustus-

ta ihosta. Sarveiskerroksen rakenne ja aineiden imeytyminen ovat puolestaan helpompi ym-

märtää, kun lähestyy niitä humektanttien ja emollienttien välisellä erolla ja niiden toiminnal-

la ja vaikutusmekanismilla.  

 

Kuulijoiden toivomaa keskustelua jäin kaipaamaan itsekin. Apteekin farmaseuttinen henkilö-

kunta tuo omalla asiantuntemuksella ja ammattitaidolla erilaista näkökulmaa kosmetiikan 

maailmaan. Myös konkreettiseen tuotteiden sisällön vertailemiseen ja eri raaka-aineiden et-

simiseen tuotteiden ainesosaluetteloista olisin suonut olevan enemmän aikaa. Esimerkiksi 

26:sta eniten allergisoivasta hajusteraaka-aineesta löytyi useita esimerkkitapauksia koulutuk-

seen valituista tuotteista.   

 

12 Pohdinta 

 

Ajatus herkän ihon valinnasta opinnäytetyön teoriaosuuden aiheeksi syntyi henkilökohtaisista 

lähtökohdista ja omasta kiinnostuksesta aihealuetta kohtaan. Kahteenkymmeneen kosmetolo-

givuoteen asiakaspalvelussa ja kosmetiikan myyntityössä mahtuu monenlaisia tilanteita. Jäl-

kimmäisen puoliskon tuosta ajasta olen työskennellyt apteekissa, ja nuo kuluneet kymmenen 

vuotta ovat pitäneet sisällään paljon herkkäihoisia asiakkaita. Apteekin kosmetiikka-

asiakkaista suuri osa on herkkäihoisia tai asiakkaat hakeutuvat muuten apteekkiin jonkin iho-

ongelman takia. Herkän ihon oireilu voi olla hyvinkin monenlaista ja vaihdella asiakkaasta 

riippuen. Se, että herkälle iholle ei ole mitään lääketieteellistä määritelmää eikä yksiselit-

teistä mittaustapaa, tekee ihon herkkyydestä kiinnostavan käsitteen. Herkkäihoisuutta kuva-

taankin tietynlaisena ihon tilana, joka harvoin on pysyvä. Oleellista on se, miten herkkäihoi-

nen itse tuntee ihonsa oireilun ja kuvailee ihon sen hetkistä tilaa. Ihon herkkyys on käsitteenä 

niin laaja, että päätin rajata tässä opinnäytetyössä sen käsittelyn ja lähestymistavan, kosme-

tologin näkökulmasta, atopiaan ja kuivaan ihoon sekä niihin vaikuttaviin ihon rakenteellisiin 

poikkeamiin. On selvää, että esimerkiksi ihosairaudet kuten akne tai ruusufinni liittyvät myös 
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käsitteeseen herkästä ihosta. Kuivaihoisen tai atoopikon ihon herkkyys ei välttämättä näy 

päällepäin, asiakkaan iho saattaa näyttää rauhalliselta ja se on todennäköisesti tulosta oikein 

valituista ja käytetyistä tuotteista. Iho voi silti oireilla ja tuntua epämiellyttävältä. Toisinaan 

asiakas tulee hakemaan apua vasta, kun iho on todella huonossa kunnossa. Silloin ei kosmeto-

logista eikä farmaseutistakaan ole apua, vaan asiakasta kehotetaan kääntymään ihotautilää-

kärin puoleen.  

 

Kosmetiikan ärsytysreaktioita miettiessäni havaitsin, miten jotkut asiat säilyvät muuttumat-

tomina vuosikymmenien ajan. Teinivuosien kosmetiikkakokeilut saattoivat saada ihon niin är-

tyneeseen tilaan, että ainoa keino oli rauhoittaa tilanne apteekin perusvoiteilla. Tämä keino 

toimii edelleen. Herkän ihon tarkasteleminen ja ihon herkkyyteen johtavien tekijöiden miet-

timinen herätti ajatuksia myös omista kosmetiikankäyttötottumuksista. Oman kuivan ja ohuen 

ihon päivittäinen puhdistaminen ja perushoito pitää tehdä huolellisesti, mutta tarvitsenko 

kosteuttavan voiteen alle seerumin ja meikkivoiteen alle sekä meikin kiinnittäjän että ihon 

värisävyn heleyttäjän?  

 

Herkän ihon hoito on oikeastaan aika yksinkertaista. Kosmetiikka-altistuksen vähentäminen, 

joko karsimalla turhat tuotteet pois tai kiinnittämällä tarkempaa huomiota, mitä käyttämänsä 

kosmetiikka sisältää, voidaan hallita herkän ihon oireilua paremmin. On myös hyvä muistaa, 

että mikään yksittäinen raaka-aine ei tee tuotteesta toimivaa, vaan kokonaisuus ratkaisee. 

Herkän ihon hoidossa kiteytyykin vanha sanonta ”vähemmän on enemmän”.  Herkkäihoinen ei 

ole tällä ajattelutavalla koskaan kosmetiikkakauppiaan kannattavin asiakas, mutta kassaan 

kilahtavien eurojen määrää tärkeämpi asia on, että herkkäihoinen asiakas saa rahojensa vas-

tineeksi hänen iholleen hyvin sopivan ja toimivan tuotteen, ilman ihoärsytystä. 

 

Opinnäytetyön toiminnallisen osan, kosmetiikan raaka-ainekoulutuksen apteekin henkilökun-

nalle, ideointi lähti apteekissa tekemästäni laadullisesta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallis-

tuneet farmaseutit ja proviisorit toivoivat tietoa kosmeettisten valmisteiden raaka-aineista ja 

apua apteekissa myytävien tuotteiden ainesosaluetteloiden tulkintaan. Kosmetiikan allergee-

nit, kuten hajusteet ja säilöntäaineet, ovat UV-suodattimien ohella sellaisia raaka-aineita, 

joista tulee eniten kysymyksiä apteekin kosmetiikka-asiakkailta. Ne olivat jo koulutuksen 

suunnitteluvaiheessa itsestään selviä valintoja koulutuksen sisällöksi. Hajusteiden, UV-

suodattimien ja säilöntäaineiden lisäksi valitsin koulutukseen pehmentävät ja kosteutta sito-

vat aineet. Erityisesti näihin kosmetiikan raaka-ainefunktioihin liittyy läheisesti epidermiksen 

sarveiskerroksen rakenne ja toiminta sekä käsitys aineiden imeytymisestä ihoon. Lääkkeiden 

parissa työskentelevillä farmaseuteilla on hyvä tuntemus esimerkiksi lääkevoiteiden vaikutuk-

sesta ihoon ja kosmetiikan imeytymisestä syntyikin varsin kiinnostava keskustelu. 
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Koulutuksen suunnittelu ja koulutusmateriaalin työstäminen olivat opettavaista aikaa. Se, 

että selvittää jotakin laajaa asiakokonaisuutta itselleen ja pyrkii laatimaan siitä tiiviin ja in-

formatiivisen paketin muille kerrottavaksi, laajentaa myös omaa ymmärtämystä asiasta. Kun 

opettaa toista, opettaa myös itseään. Apteekin farmaseuttinen henkilökunta on ainakin tällai-

sen noviisin kouluttajan näkökulmasta kiitollista kuulijakuntaa. He ovat korkeasti koulutettuja 

oman alansa asiantuntijoita, omaavat huikean ammattitaidon ja tekevät tarkkaa työtä asiak-

kaiden lääketurvallisuuden eteen. He ovat aidosti kiinnostuneita siitä, mitä heidän työympä-

ristössään tapahtuu ja sopeutuvat hyvin apteekkimaailman muutoksiin. Kosmetiikka on tärkeä 

osa nykypäivän apteekkien tuotevalikoimaa. Siksi apteekin farmaseuttisen henkilökunnan mie-

lenkiinto apteekeissa myytävää kosmetiikkaa kohtaan on ainakin kosmetologin mielestä miel-

tä lämmittävää ja olen siinä vakaassa uskossa, että apteekin herkkäihoinen kosmetiikka-

asiakas on myös farmaseutin tai proviisorin palvelemana erittäin hyvissä käsissä.  
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Liite  1 Tutkimuskysymykset 

 
 

• Kuinka monta vuotta olet toiminut farmaseuttina/proviisorina? 

 

• Mitä mieltä olet farmaseutin koulutuksen sisällöstä liittyen ihoon, ihon rakenteeseen 

ja hoitoon ja vastaako/palveleeko mielestäsi koulutus nykypäivän vaatimustasoa työs-

säsi? 

 

• Tunnetko tarvitsevasi jatkokoulutusta ihonhoitoon tai kosmetiikkaan liittyvissä asiois-

sa? Jos vastasit kyllä, minkälaista koulutusta toivoisit? Jos vastasit ei, kuulisin mielel-

läni perustelut, miksi. 
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Liite  2 Koulutusmateriaali 
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1 KOSMETIIKAN	  MÄÄRITELMÄ	  

	  

• Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  kosmetiikka-‐asetus	  (EY)	  N:o	  1223/2009	  määrittelee	  kos-‐
meettisten	  valmisteiden	  koostumusta	  ja	  turvallisuutta	  

• Kosmetiikkaa	  koskevat	  turvallisuussäännökset	  koskevat	  värikosmetiikan	  lisäksi	  myös	  kaikkia	  
ihonhoito-‐	  ja	  hygieniatuotteita	  	  

	  

2 IHO	  

	  

• Ihmisen	  suurin	  elin	  
• Käsittää	  ihonalaiskudos	  mukaan	  laskettuna	  noin	  15-‐20	  %	  ruumiimme	  painosta	  ja	  on	  pinta-‐

alaltaan	  1,2	  –	  2,3	  m2	  	  
• Suojaa	  
• Säätelee	  elimistön	  lämpötilaa	  
• Välittää	  tuntoaistimuksia	  kuten	  kosketusta	  tai	  kipua	  
• Osallistuu	  auringon	  valon	  vaikutuksesta	  D-‐vitamiinin	  tuotantoon	  sekä	  poistaa	  kuona-‐aineita	  ta-‐

li-‐	  ja	  hikirauhasten	  kautta	  	  
• Iho	  peilaa	  ihmisen	  hyvinvointia	  (sairaudet,	  stressi)	  

	  

3 IHON	  RAKENNE	  

	  

• Iho	  muodostuu	  kolmesta	  kerroksesta:	  epidermiksestä,	  dermiksestä	  ja	  subkutiksesta	  	  
• Kosmeettiset	  valmisteet	  saavat	  imeytyä	  ja	  vaikuttaa	  ainoastaan	  ihon	  ylimpään	  kerrokseen	  epi-‐

dermikseen	  
• Kosmeettisten	  valmisteiden	  kannalta	  epidermiksen	  rakenne	  ja	  toiminta	  on	  tärkeimmässä	  ase-‐

massa	  
	  

4 EPIDERMIS	  (ORVASKESI)	  

	  

• Sisältää	  paljon	  soluja	  ja	  vain	  vähän	  soluväliainetta,	  ei	  veri-‐	  tai	  imusuonia	  	  
• Runsaan	  solumääränsä	  ansiosta	  uusiutuu	  jatkuvasti	  
• Uusiutumisprosessiin	  kuluu	  keskimäärin	  50-‐75	  vuorokautta	  riippuen	  ihoalueesta	  ja	  epidermik-‐

sen	  paksuudesta	  	  
• Erityinen	  tehtävä	  toimia	  läpäisyesteenä	  ulkopuolelta	  uhkaavia	  aineita	  vastaan	  (esim.	  mikrobit)	  	  
• Soluja	  ovat	  keratinonosyytit,	  melanosyytit,	  Langerhansin	  solut	  sekä	  Merkelin	  solut	  	  
• Voidaan	  jakaa	  solujen	  sijainnin	  ja	  ominaisuuksien	  mukaan	  neljään	  eri	  kerrokseen:	  stratum	  basa-‐

le,	  stratum	  spinosum,	  stratum	  granulosum	  ja	  stratum	  corneum	  
	  

4.1 Stratum	  basale	  (tyvisolukerros)	  

	  

• Epidermiksen	  alin	  kerros	  
• Solut	  muodoltaan	  nelikulmaisia	  ja	  tumallisia	  (tyvisolu)	  
• Tyvisolut	  jakaantuvat	  helposti	  ja	  jakaantuessaan	  muodostavat	  kaksi	  solua:	  äitisolun,	  joka	  jää	  ty-‐

visolukerrokseen	  ja	  jatkaa	  jakautumistaan	  aina	  uudelleen	  ja	  uudelleen	  sekä	  tytärsolun,	  joka	  
aloittaa	  matkansa	  kohti	  ihon	  pintakerrosta	  	  

• Tyvisolukerroksessa	  sijaitsevat	  myös	  ihon	  pigmentin	  muodostumiseen	  osallistuvat	  melanosyyt-‐
tisolut	  sekä	  tuntoaistimuksia	  välittävät	  Merkelin	  solut	  	  
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4.2 Stratum	  spinosum	  (okasolukerros)	  

	  

• Solut	  alkavat	  litistyä,	  niiden	  muoto	  muuttuu	  epäsäännöllisemmäksi	  ja	  solukalvo	  poimuuntuu,	  
solut	  ikään	  kuin	  kutistuvat	  	  

• Solujen	  välillä	  runsaasti	  toisiinsa	  liittäviä	  okamaisia	  desmosomeja	  	  
• Solujen	  solulima	  sisältää	  runsaasti	  keratiinisäikeitä,	  jotka	  kasaantuvat	  asteittain	  yhä	  suurem-‐

miksi	  kimpuiksi	  täyttäen	  lopulta	  verkkomaisesti	  koko	  solun	  	  	  
• Okasolukerroksessa	  sijaitsevat	  myös	  elimistön	  puolustusjärjestelmään	  osallistuvat	  Langerhan-‐

sin	  solut	  
	  

4.3 Stratum	  granulosum	  (jyväissolukerros)	  

	  

• Solut	  ovat	  täyttyneet	  keratiinisäikeistä	  ja	  tuma	  on	  hävinnyt	  	  
• Solut	  ovat	  muodoltaan	  litistyneitä	  ja	  sijoittuneet	  ihon	  pinnan	  suuntaisesti	  	  
• Keratiinisäikeiden	  ohella	  solujen	  sisällä	  valmistetaan	  myös	  rasva-‐aineiden	  eli	  lipidien	  esiasteita	  

lamellaarijyväsiä	  
• Lamellaarijyvästen	  sisältämistä	  aineista	  tärkein	  on	  keramidi,	  joka	  solusta	  poistuttuaan	  muodos-‐

taa	  ihon	  läpäisyesteen	  yhdessä	  sarveissolujen	  sisältämän	  keratiinin	  ja	  solujen	  ulkokuoren	  kans-‐
sa	  	  

	  

4.4 Stratum	  corneum	  (sarveissolukerros)	  

	  

• Epidermiksen	  ylin	  kerros,	  soluja	  kutsutaan	  korneosyyteiksi	  
• Litteitä	  ja	  tumattomia,	  solulima	  korvautunut	  keratiinilla	  	  
• Soluilla	  tärkeä	  tehtävä	  ihon	  suojamekanismina	  	  
• Sarveissolukerroksen	  soluväliaineen	  lipidit	  vapaita	  rasvahappoja,	  keramideja	  ja	  kolesterolia	  
• Muodostavat	  yhdessä	  solujen	  kanssa	  tiiliseinän	  kaltaisen	  läpäisyesteen	  (barrier	  –tehtävä)	  
• Sarveissolukerros	  huolehtii	  imeytymisen	  estämisestä,	  suojaamisesta	  sekä	  kosteuden	  säilymises-‐

tä	  ihossa	  	  
• Soluissa	  esiintyvä	  vesiliukoinen	  NMF	  Natural	  moisturizing	  factor	  (luonnollinen	  kosteustekijä)	  si-‐

too	  itseensä	  kosteutta	  ja	  pyrkii	  säilyttämään	  sen	  ihossa	  
• NMF	  syntyy	  sarveistumisprosessin	  sivutuotteena	  ja	  vesiliukoisuutensa	  ansiosta	  huuhtoutuu	  

helposti	  iholta	  pois	  esimerkiksi	  vesipesun	  vaikutuksesta	  	  
• Tähän	  perustuu	  myös	  veden	  heikko	  kosteuttava	  vaikutus	  (liiallinen	  vesipesu	  pikemminkin	  kui-‐

vattaa	  ihoa)	  	  
	  

5 AINEIDEN	  IMEYTYMINEN	  IHOON	  

	  

• Parhaiten	  sarveissolukerrokseen	  imeytyvät	  rasvaliukoiset	  aineet	  
• Jos	  aineen	  halutaan	  imeytyvän	  syvemmälle	  tarvitaan	  myös	  vesiliukoisuutta	  
• Tuotepohjalla	  suuri	  merkitys	  (raaka-‐aineen	  tulee	  liueta	  paremmin	  ihon	  sarveiskerrokseen	  kuin	  

tuotepohjaan)	  
	  

5.1 Imeytymiseen	  vaikuttavat	  tekijät	  

	  

• Iho	  (rakenne,	  toiminta,	  ihoalue,	  ihon	  kunto)	  
• Ainesosa	  (molekyylimassa,	  molekyylin	  muoto,	  partikkelikoko,	  poolisuus)	  	  
• Tuotepohja	  
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5.2 Imeytymisreitit	  

	  

Soluväliaineen	  kautta	  

• Yleisin	  imeytymisreitti	  soluväliaineen	  lipidikerrosten	  läpi	  
• Rasvaliukoiset	  aineet	  

	  

Sarveissolujen	  kautta	  

• Pienimolekyyliset	  vesiliukoiset	  aineet	  	  
• Imeytyminen	  melko	  vähäistä	  

	  

Ihon	  apuelinten	  kautta	  

• Huokoset,	  hikirauhaset,	  karvatupet	  
• Lähinnä	  rasvaliukoiset	  aineet	  

	  

	  

	  

6 KOSMETIIKAN	  RAAKA-‐AINEET	  JA	  FUNKTIOT	  

	  

• Kosmetiikkalainsäädäntö	  edellyttää,	  että	  kosmeettiset	  valmisteet	  ovat	  turvallisia	  normaalissa	  ja	  
kohtuudella	  ennakoitavassa	  käytössä	  	  

• Euroopassa	  markkinoitavan	  ja	  myytävän	  kosmetiikan	  ainesosia	  säädellään	  EU:n	  kosmetiikka-‐
asetuksella	  (Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  kosmetiikka-‐asetus	  (EY)	  N:o	  1223/2009	  )	  

• Liitteessä	  II	  on	  lueteltu	  raaka-‐aineet,	  joiden	  käyttö	  on	  kielletty	  kosmeettisissa	  valmisteissa	  
(CMR-‐aineet)	  

• Liitteessä	  III	  on	  lueteltu	  rajoituksin	  sallitut	  aineet.	  Liitteestä	  löytyvät	  tietyille	  aineille	  pitoisuus-‐
rajoitukset	  sekä	  sallitut	  käyttökohteet	  kosmetiikassa	  	  

• Tuotteen	  ainesosaluettelossa	  käytetään	  INCI-‐nimiä	  (International	  Nomenclature	  of	  Cosmetic	  
Ingredients)	  

• Ainesosaluettelossa	  alenevassa	  järjestyksessä	  
• Kun	  raaka-‐ainetta	  alle	  1	  %	  voi	  järjestys	  olla	  mikä	  tahansa	  
• Uuden	  kosmetiikka-‐asetuksen	  myötä	  myös	  nanomateriaalit	  tulee	  merkitä	  ainesosaluetteloon	  

esim.	  Titanium	  Dioxide	  (nano)	  
• Ainesosat	  ryhmitelty	  funktioittain	  (Cosing	  –sivustolla	  funktioita	  66	  kpl)	  
• Yhdellä	  raaka-‐aineella	  voi	  olla	  useita	  funktioita,	  myös	  samassa	  tuotteessa	  

	  

7 KOSTEUTTAVAT	  AINEET	  (HUMECTANT)	  

	  

Kosteutta	  sitovat	  aineet	  	  

	  

• Sitovat	  vettä	  ihon	  sarveiskerrokseen	  
• Pääasiallisesti	  vesiliukoisia	  (tai	  hyvin	  hygroskooppisia)	  
• Yleensä	  melko	  turvallisia	  raaka-‐aineita	  (allergisoivat	  tai	  ärsyttävät	  harvoin)	  
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Okklusoivat	  aineet	  

	  

• Estävät	  ihon	  oman	  kosteuden	  haihtumisen	  (muodostavat	  okkluusion)	  
• Veteen	  liukenemattomia,	  rasvamaisia	  

	  

Parafiiniöljy	  (Paraffinum	  Liquidum)	  
Vaseliini	  (Petrolatum)	  
	  

Ihon	  barrier	  –tehtävää	  parantavat	  aineet	  

	  

• Keramidit	  

	  

7.1 Orgaaniset	  polyolit	  

	  

Glyseroli	  (Glycerin)	  
Propyleeniglykoli	  (Propylene	  Glycol)	  
Butyleeniglykoli	  (Butylene	  Glycol)	  
Sorbitoli	  (Sorbitol)	  
Ksylitoli	  (Xylitol)	  

	  

7.2 Hapot	  ja	  niiden	  suolat	  

	  

Maitohappo	  (Lactic	  Acid)	  sekä	  Na-‐suola	  Sodium	  Lactate	  
Glykolihappo	  (Glycolic	  Acid)	  
Pyrrolidonikarboksyylihappo	  (PCA)	  sekä	  Na-‐suola	  Sodium	  PCA	  
Hyaluronihappo	  (Hyaluronic	  Acid)	  sekä	  Na-‐suola	  Sodium	  Hyaluronate	  

	  

Karbamidi	  (Urea)	  
Polyetyleeniglykolit	  (PEG-‐X)	  
	  

8 PEHMENTÄVÄT	  AINEET	  (EMOLLIENT)	  

	  

• Pehmentävät	  ihoa	  
• Useimmat	  lipidejä	  (rasvamaisia	  aineita)	  
• Veteen	  liukenemattomia	  
• Orgaanisia	  yhdisteitä	  (hiilivedyt,	  luonnon	  öljyt,	  rasvat	  ja	  vahat	  sekä	  niiden	  johdannaiset)	  
• Silikoniyhdisteitä	  

	  

8.1 Hiilivedyt	  

	  

Parafiiniöljy	  (Paraffinum	  Liquidum)	  
Vaseliini	  (Petrolatum)	  
Skvaleeni	  (Squalene)	  
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8.2 Luonnon	  öljyt	  ja	  rasvat	  

	  
Kookosöljy	  (Cocos	  Nucifera..)	  
Auringonkukkaöljy	  (Helianthus	  Annuus..)	  
Karitevoi	  (Butyrospermum	  Parkii	  Butter)	  
Avocadoöljy	  (Persea	  Gratissima..)	  
Oliiviöljy	  (Olea	  Europea..)	  

	  

8.3 Luonnon	  vahat	  

	  

Mehiläisvaha	  (Cera	  Alba)	  
Karnaubavaha	  (Candelilla	  Cera..)	  
Jojobaöljy	  (Simmondsia	  Chinensis..)	  

	  

8.4 Rasvahapot	  

	  

Palmitiinihappo	  (Palmitic	  Acid)	  
Steariinihappo	  (Stearic	  Acid)	  
Myristiinihappo	  (Myristic	  Acid)	  
Kapryylihappo	  (Caprylic	  Acid)	  
Kapriinihappo	  (Capric	  Acid)	  

	  

8.5 Rasva-‐alkoholit	  

	  
Setyylialkoholi	  (Cetyl	  Alcohol)	  
Myristyylialkoholi	  (Myristyl	  Alcohol)	  
Stearyylialkoholi	  (Stearyl	  Alcohol)	  
Lauryylialkoholi	  (Lauryl	  Alcohol)	  

	  

8.6 Esterit	  

	  
Setyylipalmitaatti	  (Cetyl	  Palmitate)	  
Isopropyylimyristaatti	  (Isopropyl	  Myristate)	  
Isopropyylipalmitatti	  (Isopropyl	  Palmitate)	  

	  

	  

9 SILIKONIT	  

	  

• Synteettisesti	  valmistettuja	  yhdisteitä	  
• Saaneet	  nimensä	  piistä	  
• Silikoniyhdisteen	  perusrunko	  koostuu	  piin	  (Si)	  ja	  hapen	  (O)	  muodostamista	  ketjuista	  
• Sekä	  vesiliukoisia	  että	  veteen	  liukenemattomia	  
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9.1 Veteen	  liukenemattomat	  

	  

Silikoniöljyt	  eli	  dimetikonit	  (Dimethicone)	  
Rengasrakenteiset	  eli	  syklosiloksaanit	  (esim.	  Cyclopentasiloxane)	  
Dimetikonolit	  (Dimethiconol)	  	  
Silikonivahat	  (esim.	  Cetyl	  Dimethicone)	  

	  

9.2 Vesiliukoiset	  

	  

Silikonipolyeetterit	  (esim.	  PEG-‐X	  Dimethicone,	  Dimethicone	  Copolyol)	  
Silikonibetaiinit	  (esim.	  Dimethicone	  	  Propyl	  PG-‐Betaine)	  
Silikonikvatit	  (esim.	  Polyquaternium-‐80)	  

	  

10 AURINGONSUOJA-‐AINEET	  (UV-‐FILTER)	  

	  
• Sallittuja	  28	  kpl	  
• Tulisi	  olla	  fotostabiili	  
• Allergisoivat	  harvoin,	  mutta	  saattavat	  ärsyttää	  

	  

10.1 Fysikaaliset	  UV-‐suodattimet	  

	  

• Heijastavat	  UV-‐säteet	  iholta	  pois	  
• Epäorgaanisia	  

	  

Titaanidioksidi	  (Titanium	  Dioxide)	  

	  

• Lähinnä	  UVB-‐suoja	  (UVA-‐suojana	  heikko)	  
• Suojausteho	  riippuu	  partikkelikoosta	  (mitä	  suurempi	  partikkelikoko,	  sitä	  valkoisempi	  lopputu-‐

los)	  
• Käytetään	  usein	  nanomuodossa	  (läpikuultavampi	  lopputulos)	  

	  

10.2 Kemialliset	  UV-‐suodattimet	  

	  

• Muuntavat	  UV-‐säteet	  vaarattomiksi	  ja	  heijastavat	  pois	  
• Molekyylien	  ryhmät	  ja	  kemialliset	  sidokset	  absorboivat	  UV-‐säteilyä,	  aallonpituus	  muuttuu	  ja	  sä-‐

teily	  heijastuu	  iholta	  pois	  (näkyvä	  valo	  tai	  IR-‐säteily)	  
• Molekyylistä	  riippuu	  absorboiko	  UV-‐suodatin	  UVA-‐	  vai	  UVB-‐säteilyä	  
• Aromaattisia	  yhdisteitä	  (ainakin	  yksi	  bentseenirengas)	  
• Molekyylissä	  UV-‐säteilyn	  vastaanottava	  ryhmä	  (amino-‐	  tai	  metoksi)	  
• UV-‐säteilyn	  palauttava	  ryhmä	  (karbonyyli)	  

	  

Ethylhexyl	  Methoxycinnamate	  	  

	  

• Perusmolekyyli	  kanelihappo	  
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• UVB-‐suoja	  
	  

Ethyl	  Hexyl	  Salisylate	  
Benzyl	  Salicylate	  
Homosalate	  

	  

• Salisyylihapon	  johdannaisia	  
• UVB-‐suojia	  
• Ensimmäisiä	  UV-‐suodattimia,	  edelleen	  käytössä	  (heikkotehoisempia	  uudempiin	  verrattuna)	  

	  
PABA-‐johdannaiset	  

	  

• Perusmolekyylinä	  para-‐aminobentsoehappo	  
• UVB-‐suojia	  

	  

Oktokryleeni	  (Octocrylene)	  UVB-‐suoja	  

	  

• Useat	  valmistajat	  luopuneet	  käytöstä	  

Butyl	  Methoxydibenzoylmethane	  (tunnetaan	  myös	  nimellä	  Avobenzone)	  

	  

• Tehokas	  UVA-‐suoja	  	  
• Luokiteltu	  vähemmän	  fotostabiiliksi	  
• Stabiiliutta	  lisää	  esimerkiksi	  oktokryleeni	  	  
• Stabiiliutta	  heikentävät	  Titanium	  Dioxide	  ja	  Ethylhexyl	  Methoxycinnamate	  	  

	  

	  

10.3 Fysikaaliset	  ja	  kemialliset	  UV-‐suodattimet	  

	  

• Orgaanisia	  yhdisteitä,	  esiintyvät	  partikkeleina	  
• Sekä	  absorboivat	  että	  heijastavat	  

	  

Methylene	  Bis-‐benzotriazolyl	  Tetramethylbutylphenol	  (kauppanimi	  Tinosorb	  M)	  UVA-‐	  ja	  UVB-‐
suoja	  

	  

11 HAJUSTEET	  (PARFUM)	  

	  

• Useiden	  aineiden	  seoksia	  
• Tarkoitus	  peittää	  raaka-‐aineiden	  ominaistuoksua	  
• Luoda	  ylellisyyden	  tuntua	  
• INCI-‐nimi	  ”Parfum”	  
• Kosmetiikassa	  käytettävät	  hajusteet	  voivat	  olla	  luonnonaineita	  tai	  ne	  on	  voitu	  valmistaa	  syn-‐

teettisesti	  
• Valikoima	  on	  lähes	  rajaton,	  kosmetiikan	  valmistajilla	  on	  käytössään	  tuhansia	  hajustekemikaale-‐

ja	  	  
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• Luonnosta	  peräisin	  olevat	  hajusteet	  ovat	  useiden	  kemikaalien	  seoksia	  ja	  yksi	  hajuste	  voi	  pitää	  
sisällään	  satoja	  kemiallisia	  aineita	  	  

• Suuri	  osa	  luonnosta	  peräisin	  olevista	  hajusteista	  on	  tuoreista	  kasvinosista	  sekä	  eteerisistä	  öl-‐
jyistä	  	  

• Aiheuttavat	  eniten	  kosmetiikka-‐allergioita	  
• EU:n	  kosmetiikka-‐asetuksen	  1223/2009	  liitteessä	  III	  lueteltu	  26	  eniten	  allergisoivaa	  hajusteraa-‐

ka-‐ainetta	  (mainittava	  tuotteen	  ainesosaluettelossa	  nimeltä	  jos	  iholle	  jäävässä	  tuotteessa	  on	  yli	  
0,001	  %	  ja	  pois	  huuhdeltavassa	  tuotteessa	  yli	  0,01	  %)	  

• Voivat	  aiheuttaa	  sekä	  hajusteallergiaa	  että	  tuoksuyliherkkyyttä	  
• Hajusteallergia	  aiheuttaa	  iho-‐oireita	  
• Tuoksuyliherkän	  oireet	  voivat	  olla	  nuhaa,	  aivastelua,	  astmaa,	  päänsärkyä,	  huimausta,	  sydämen-‐

tykytystä,	  ahdistusta	  tai	  yleistä	  huononvointisuuden	  tunnetta	  	  
	  

11.1 26	  yleisimmin	  kosketusallergiaa	  aiheuttavaa	  hajusteraaka-‐ainetta	  

	  

Alpha-‐Isomethyl	  ionone	  
Amyl	  cinnamal	  
Amylcinnamyl	  alcohol	  
Anise	  alcohol	  
Benzyl	  alcohol	  
Benzyl	  benzoate	  
Benzyl	  cinnamate	  
Benzyl	  salicylate	  
Butylphenyl	  methylpropional	  
Cinnamal	  
Cinnamyl	  alcohol	  
Citral	  
Citronellol	  
Coumarin	  
Eugenol	  
Evernia	  furfuracea	  extract	  
Evernia	  prunastri	  extract	  
Farnesol	  
Geraniol	  
Hexyl	  cinnamal	  
Hydroxycitronellal	  
Hydroxyisohexyl	  3-‐cyclohexene	  carboxaldehyde	  
Isoeugenol	  
Limonene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Linalool	  
Methyl	  2-‐octynoate	  

	  

12 SÄILÖNTÄAINEET	  (PRESERVATIVE)	  

	  

• Valtaosa	  kosmeettisista	  valmisteista	  tarvitsee	  säilyäkseen	  säilöntäaineita	  
• Mitä	  enemmän	  tuotteessa	  on	  vettä,	  sitä	  helpommin	  voi	  vesiosaan	  muodostua	  haitallista	  mik-‐

robikasvustoa	  



 65 
 Liite 2 

 

• Säilöntäaineet	  toimivat	  kahdella	  tavalla,	  joko	  tuhoamalla	  itse	  bakteerin	  tai	  vapauttamalla	  muita	  
kemikaaleja	  jotka	  tuhoavat	  mikro-‐organismit	  	  

• Kosmeettisissa	  valmisteissa	  käytetään	  usein	  useamman	  säilöntäaineen	  seosta,	  tällä	  tavoin	  yk-‐
sittäisen	  säilöntäaineen	  pitoisuus	  jää	  pienemmäksi	  	  

• Tuotteen	  säilyvyyden	  kannalta	  on	  tärkeää,	  että	  säilöntäainetta	  lisätään	  tuotteeseen	  vain	  juuri	  
se	  määrä	  minkä	  tuote	  säilyäkseen	  vaatii,	  näin	  minimoidaan	  myös	  tuotteen	  ärsyttävyyden	  ja	  hai-‐
tallisuuden	  riskit	  	  

• Cosing	  –sivuston	  mukaan	  kosmetiikassa	  sallittuja	  säilöntäaineita	  tai	  säilöntäaineryhmiä	  on	  162	  	  
• Säilöntäaineet	  kolmanneksi	  yleisin	  kosmetiikka-‐allergioita	  aiheuttava	  raaka-‐aineryhmä	  hajus-‐

teiden	  ja	  hiusvärien	  jälkeen	  	  
• Merkittäviä	  kosmetiikka-‐allergian	  aiheuttajia	  on	  kymmenkunta	  ja	  allergia	  yleisimmin	  koske-‐

tusallergiaa	  	  
• Kosmetiikan	  säilöntäaineista	  eniten	  allergiaa	  aiheuttavat	  formaldehydin	  vapauttajat	  	  
• Suoritetuissa	  epikutaanitesteissä	  parabeeneihin	  reagoi	  vain	  0,2-‐0,3	  %	  ihopotilaista	  ja	  määrän	  

oletetaan	  olevan	  todellisuudessa	  vielä	  tätäkin	  pienempi	  	  
• Allergianäkökulmasta	  parabeeneja	  voidaan	  edelleen	  pitää	  kaikkein	  hellävaraisimpina	  säilöntä-‐

aineina	  
	  

Hyvä	  säilöntäaine	  on	  

	  

• Laajakirjoinen	  
• Tehokas	  jo	  pienellä	  määrällä	  
• Riittävän	  vesiliukoinen	  
• Ei	  ärsytä,	  ei	  allergisoi	  
• Tehoaa	  laajalla	  pH-‐alueella	  

	  

12.1 Orgaaniset	  hapot	  ja	  niiden	  suolat	  

	  

• Yleisin	  säilöntäaineryhmä	  
• Monet	  myös	  elintarvikelisäaineita	  
• Tehoavat	  parhaiten	  hiivoihin	  ja	  homeisiin	  
• Toimivat	  parhaiten	  alhaisen	  pH:n	  tuotteissa	  	  
• Lisätään	  tuotteeseen	  usein	  suolamuodossa	  koska	  liukenee	  veteen	  paremmin	  	  

	  
Bentsoehappo	  (Benzoic	  Acid)	  
Salisyylihappo	  (Salicylic	  Acid)	  
Sorbiinihappo	  (Sorbic	  Acid)	  

	  

12.2 Fenolityyppiset	  

	  

• Sisältävät	  aromaattisen	  renkaan	  
• Kestävät	  pH:n	  nousua	  happoja	  paremmin	  
• Tehoavat	  hyvin	  homeita,	  hiivoja	  ja	  gram	  (+)	  –bakteereja	  vastaan	  
• Liukenevat	  huonosti	  veteen	  

	  
Parabeenit	  

	  

• p-‐hydroksibentsoehapon	  estereitä	  
• Metyyli-‐	  ja	  etyyliparabeeni	  yleisimmät	  
• Käytetään	  yleensä	  seoksina	  tai	  yhdessä	  fenoksietanolin	  kanssa	  
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Parabeeneista	  väitettyä	  

	  
• Ensimmäiset	  merkit	  parabeenien	  haitallisuudesta	  havaittiin	  jo	  yli	  kolmekymmentä	  vuotta	  sit-‐

ten,	  tällöin	  syntyi	  yhteys	  parabeenien	  ja	  kosketusallergioiden	  välille	  	  
• Myöhemmin	  parabeenien	  havaittiin	  sitoutuvan	  jossain	  määrin	  estrogeenireseptoreihin	  	  
• Brittiläisten	  tutkijoiden	  kesäkuussa	  2004	  julkaisemassa	  tutkimuksessa	  todettiin	  rintasyöpäku-‐

doksesta	  löytyneen	  pieniä	  määriä	  parabeenienkaltaisia	  aineita	  	  
• EU:n	  tiedekomitean	  (SCCS)	  uusimman	  3.5.2013	  julkaistun	  mielipiteen	  mukaan	  (SCCS/1514/13)	  

lyhytketjuisia	  metyyli-‐	  ja	  etyyliparabeeneja	  saa	  edelleen	  käyttää	  turvallisesti	  kosmeettisten	  
valmisteiden	  säilöntäaineina	  yksittäisen	  parabeenin	  pitoisuuden	  ollessa	  hapoksi	  laskettuna	  
enintään	  0,4	  %,	  yhdisteen	  enintään	  0,8	  %	  

	  
12.3 Alkoholityyppiset	  

	  

• Korvaavat	  usein	  parabeenit	  tai	  käytetään	  yhdessä	  niiden	  kanssa	  (hyvä	  liuotin	  parabeeneille)	  

	  

Fenoksietanoli	  (Phenoxyethanol)	  

	  

• Olomuodoltaan	  öljymäinen	  neste	  ja	  liukenee	  jonkin	  verran	  veteen	  	  
• Parabeeneja	  heikkotehoisempi	  	  

	  

Bentsyylialkoholi	  (Benzyl	  Alcohol),	  myös	  hajuste	  raaka-‐aine	  

	  

12.4 Formaldehydin	  luovuttajat	  

	  

• Vesiliukoisia	  
• Laajakirjoisia	  
• Laaja	  pH-‐alue	  (pH	  4-‐10)	  
• Ärsyttäviä	  ja	  allergisoivia	  
• Jos	  tuotteessa	  on	  yli	  0,05	  %	  tulee	  olla	  teksti,	  	  ”Sisältää	  formaldehydiä”	  

	  

Imidatsolidinyyliurea	  (Imidazolidinium	  Urea)	  
Diatsolidinyyliurea	  (Diazolidinyl	  Urea)	  
DMDM-‐hydantoiini	  (DMDM	  Hydantoin)	  
Quaternium-‐15	  

	  

12.5 Kvaternääriset	  ammoniumyhdisteet	  

	  

• Vesiliukoisia	  
• Toimivat	  laajalla	  pH-‐alueella	  

	  

Setrimoniumkloridi	  (Cetrimonium	  Chloride)	  
Bentsalkonium	  kloridi	  (Benzalkonium	  Chloride)	  

	  



 67 
 Liite 2 

 

13 SÄILYVYYTTÄ	  OSOITTAVAT	  PAKKAUSMERKINNÄT	  

	  

• Säilyvyysaika,	  jos	  tuote	  säilyy	  enintään	  30	  kk	  
• ”parasta	  käytettynä	  ennen”	  +	  päivämäärä	  

	  

	  

	  
Kuva:	  Parasta	  käytettynä	  ennen	  

	  

	  

	  

• Säilyvyys	  avaamisen	  jälkeen,	  jos	  tuote	  säilyy	  yli	  30	  kk	  
• PAO-‐merkintä	  (Period	  After	  Opening)	  

	  

	  

	  

	  

Kuva:	  Säilyvyys	  avaamisen	  jälkeen 
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Liite  3 Koulutuksen palautekysely 

 
 
Matinkylän Apteekin raaka-ainekoulutuksen palautekysely. 
Merkitse mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. 
 
 

1. Koulutuksen pituus oli sopiva 
 

o täysin samaa mieltä 
o samaa mieltä 
o en osaa sanoa 
o eri mieltä 
o täysin eri mieltä 

   

2. Koulutuksessa käsiteltävät aiheet olivat mielenkiintoisia   
 

o täysin samaa mieltä 
o samaa mieltä 
o en osaa sanoa 
o eri mieltä 
o täysin eri mieltä 

 

3. Koulutus oli hyödyllinen työni kannalta  
 

o täysin samaa mieltä 
o samaa mieltä 
o en osaa sanoa 
o eri mieltä 
o täysin eri mieltä 

 

4. Mitkä asiat koulutuksessa kiinnostivat eniten? 
 
 
 
 
 
5. Mitkä asiat koulutuksessa kiinnostivat vähiten?  
 
 
 
 
 
6. Mitä olisit toivonut koulutukseen lisää? 
 
 
 
 
 
Ruusuja / risuja  
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi. 


