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PÄÄKIRJOITUS

Lääketurvatoiminta on osa  
turvallista lääkehoitoa –  
Lääketeollisuuden näkökulma

 Kun lääke saa myyntiluvan, sen käyttö on 
ollut rajallista ja lyhytaikaista. Myyntilu-
paa edeltäviin tutkimuksiin osallistuu vain 
rajallinen määrä potilaita, joten harvinai-

simmat haittavaikutukset saattavat tässä vaiheessa 
jäädä vielä havaitsematta. Lisäksi tutkimuksiin osal-
listuneet potilaat ovat tarkoin valittuja, eikä tutkit-
tavien kokonaislääkitys ja sairauskirjo vastaa tulevia 
käyttäjiä.

Myyntiluvan myöntämishetkellä ei ole myöskään 
tietoa lääkkeen vaikutuksista esimerkiksi raskaana 
olevilla tai imettävillä naisilla, monisairailla, lapsilla 
tai vanhuksilla tai tieto on rajallista, koska eettisis-
tä syistä kliinisiä lääketutkimuksia ei voida tehdä tai 
mahdollisuudet tutkimusten tekemiseen ovat rajoi-
tettuja näillä ryhmillä.

Kun lääkkeen käyttäjämäärä myyntiluvan saami-
sen jälkeen kasvaa, voi ilmetä haittavaikutuksia, jot-
ka saattavat vaikuttaa lääkkeen turvallisuusprofiiliin. 
Uusia haittavaikutuksia saatetaan todeta vielä kym-
meniä vuosia lääkkeen markkinoille tulon jälkeen. 
Tästä on kyse lääketurvatoiminnassa.

Mitä kaikkea lääketurvatoiminta tarkoittaa?
Lääketurvatoiminta tarkoittaa haittavaikutusten ja 
muiden lääkkeeseen liittyvien ongelmien havait-
semista, arviointia, ymmärtämistä ja ehkäisemis-
tä. Tavoitteena on varmistaa lääkkeen asianmukai-
nen ja turvallinen käyttö, vähentää haittavaikutus-
ten ilmaantuvuutta, haittavaikutuksiin menehtyvien 
henkilöiden määrää sekä sairaalahoidosta aiheutu-
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via kustannuksia. Lääketurvatoiminta siis jatkuu niin 
kauan kuin lääke on markkinoilla.

Lääketurvatoiminta edellyttää myös toimenpitei-
tä turvallisen käytön varmistamiseksi. Tällaisia voi-
vat olla valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen 
lisätyt varoitukset tai käytön rajoitukset sekä tehos-
tettu seuranta ja myyntiluvan jälkeiset turvallisuus-
tutkimukset (Post-authorisation Safety Study, PASS). 
Myös terveydenhoitohenkilöstön lisäkoulutus on tär-
keä osa lääketurvatoimintaa. 

Lääketurvatoiminta on keskeinen  
osa lääkeyritysten työtä
Lainsäädäntö asettaa lääkeyrityksille lukuisia lääkkei-
den turvallisuusseurantaa koskevia velvoitteita. Lää-
keturvatoiminta onkin keskeinen osa lääkeyritysten 
työtä. Myyntiluvan haltijoina lääkeyritykset keräävät 
mahdollisimman kattavat tiedot lääkkeiden haitta-
vaikutuksista ja käytöstä. Myyntiluvan haltija kirjaa 
kaikki potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenki-
löiden raportoimat haittavaikutusepäilyt EU-alueel-
ta ja kolmansista maista. Tiedot tulee olla saatavilla 
yhdestä yhteyspisteestä Euroopan unionin alueella. 

Myyntiluvan haltija seuraa lääkkeen turvallisuut-
ta ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos lääkkeen 
riski-hyötysuhteessa havaitaan muutoksia. Tiedot 
muutoksista ja mahdollisista huolenaiheista on toi-
mitettava annetuissa määräajoissa valvoville viran-
omaisille. 

Myyntiluvan haltija ylläpitää ja päivittää riskien-
hallintajärjestelmää ja haittavaikutusrekisteriä sekä 
laatii määräaikaiset turvallisuuskatsaukset. Viran-
omaiset voivat edellyttää myyntiluvan myöntämi-
sen jälkeisen turvallisuustutkimuksen (PASS) teke-
mistä, tai myyntiluvan haltija voi tehdä sellaisia myös 
omasta aloitteestaan. 

Terveydenhuollon ammattilaisilla ja  
lääkkeiden käyttäjillä on merkittävä rooli 
Vaikka lääkkeiden turvallisuutta valvoo viranomai-
nen ja myyntiluvan haltijalla on merkittävä määrä 
lääkkeiden turvallisuusseurantaa koskevia velvoit-
teita, ei lääkkeiden turvallinen käyttö toteudu ilman 
yhteistyötä ja kaikkien toimijoiden aktiivista roolia 
ja vastuunottoa. 

Ajantasaista turvallisuustietoa kertyy vain, jos lääk-
keiden käyttökokemuksista ja haittavaikutuksista il-
moitetaan asianmukaisesti. Ilmoituksen voi tehdä 
kuka tahansa lääkkeen haittavaikutuksen tietoonsa 
saanut henkilö, myös lääkkeen käyttäjä. Pelkkä epäily 

lääkkeen haitallisesta vaikutuksesta riittää ilmoituk-
sen tekemiseen. Ilmoitukset tehdään joko Fimealle 
tai lääkkeen myyntiluvanhaltijalle. Eritoten uusista 
tai tehostetussa valvonnassa oleviin lääkkeisiin liit-
tyvät epäillyt haittavaikutukset tulee ilmoittaa huo-
lellisesti. 

Tietoja kerätään lääkkeen käytön aikana epäillyistä 
haittavaikutuksista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
ihottuma, kuume, huonovointisuus, poikkeavat la-
boratoriolöydökset tai tehon puute. Kerättäviä tie-
toja ovat myös erilaiset lääkkeisiin liittyvät käyttö-
kokemustiedot, jotka eivät välttämättä sisällä epäilyä 
haittavaikutuksesta. Tällaisia ovat muun muassa ras-
kauden ja imetyksen aikainen lääkkeenkäyttö, käyt-
töaiheen vastainen tai siitä poikkeava käyttö, lääk-
keen yliannostus tai virheellinen käyttö, työperäinen 
altistus ja lääkitysvirheet. Lääkitysvirhe voi olla mi-
kä tahansa tapahtuma, joka voi johtaa tahattomaan 
virheelliseen lääkkeen käyttöön tai aiheuttaa vahin-
koa potilaalle.

Haittavaikutuksista kertominen on tärkeää myös 
siksi, että niiden kautta voidaan saata tietoa esimer-
kiksi lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteisvaiku-
tuksista. Tässä lääkkeen käyttäjällä on iso rooli, kos-
ka esimerkiksi lääkärillä ei ole tietoa potilaan käyt-
tämistä luontaistuotteista, ellei hän niistä lääkäril-
leen kerro.

Haittavaikutusrekisteri auttaa  
havaitsemaan harvinaiset haitat
Kaikista Suomessa havaituista lääkkeiden haittavai-
kutuksista, mukaan lukien rokotteiden haittavaiku-
tukset, kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekiste-
riin. Fimea luovuttaa haittavaikutusrekisterin rokot-
teita koskevat tiedot myös Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle (THL) turvallisuusseurantaa varten.

Jokainen haittavaikutusilmoitus arvioidaan sekä 
yrityksen että lääkeviranomaisen asiantuntijoiden 
keskuudessa. Haittavaikutusrekisteritiedot ovat käy-
tettävissä muun muassa lääkkeistä laadittaviin mää-
räaikaisiin turvallisuuskatsauksiin.

Haittavaikutusrekisterin avulla voidaan havaita ai-
emmin tunnistamattomia harvinaisia haittavaiku-
tuksia, joita ei ole mainittu lääkevalmisteen pakkaus-
selosteessa tai valmisteyhteenvedossa. Ilmoitusten 
perusteella arvioidaan syy-seuraussuhde ja harkitaan 
mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

Pitkään markkinoilla olleiden lääkkeiden turvalli-
suusprofiilien päivittäminen on ongelmallista, koska 
käyttöaiheen rajoituksia, vasta-aiheita ja yhteisvai-
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kutustietoja ei saada riittävän hyvin lääkemäärääjien 
tietoon sinnikkäistä yrityksistä huolimatta. Sähköi-
siin potilaskertomuksiin ja reseptiohjelmiin on ny-
kyisin mahdollista rakentaa varoituksia.

Lääketurvallisuuden näkökulmasta personoidut 
lääkehoidot tulevat vähentämään haittavaikutusten 
esiintyvyyttä, kun jo tutkimusvaiheessa lääke koh-
dennetaan täsmädiagnostiikan avulla vain niille po-
tilaille, joille lääke tuo hyödyn.

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tarvitaan
Suomalaisen haittavaikutusrekisterin lisäksi EMA 
ylläpitää haittavaikutustietokantaa Euroopan tasol-
la. Eudravigilance-tietokanta on osin avoinna myös 
lääkkeiden käyttäjille. Tämä on erittäin tärkeä tapa 
lisätä lääkkeiden käyttäjien tietoisuutta haittavaiku-
tuksista.

Tietokannassa on mahdollista tarkastella suomen 
kielellä tietoja lääkkeistä. Tietoa lääkkeen mahdolli-
sista haittavaikutuksista käyttäjä saa myös paketis-
sa mukana olevasta valmisteyhteenvedosta. Lisäksi 
lääkkeiden turvallisuutta koskevat arvioinnit julkais-
taan EMAn verkkosivuilla ja tietyt viranomaisverkos-
ton lääketurvallisuuteen liittyvät kuulemistilaisuudet 
ovat yleisölle avoimia. Myös yhteenvedot lääkkeille 
laadituista riskinhallintasuunnitelmista ovat nähtä-
vissä EMAn verkkosivuilla. Riskienhallintasuunni-
telmassa kuvataan ne keinot, joilla pyritään selvittä-
mään lääkkeen puutteellisesti tunnettuja riskejä ja 
joilla pyritään vähentämään lääkkeen käyttöön liit-
tyviä tunnettuja riskejä.

Päivittyvä tieto on edellytys potilasturvallisuudelle. 
Kaikki kerätyt ja analysoidut turvallisuustiedot huo-
mioidaan potilasturvallisuudessa. Myyntiluvan hal-
tija tai lääkeviranomainen ei jätä ilmoittamatta mi-
tään oleellisia potilasturvallisuuteen liittyviä tietoja. 

Toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli ne nähdään tar-
peelliseksi. Joskus lääke päädytään jopa poistamaan 
markkinoilta turvallisuussyiden vuoksi. Tällainen on 
hyvin harvinaista ja kohdistuu useimmiten uusiin, vas-
ta lyhyen aikaa markkinoilla olleisiin lääkkeisiin. Var-
haisessa vaiheessa havaittujen haittavaikutusten joh-
dosta voidaan esimerkiksi lääkeannosta muuttaa tai 
rajata lääkkeen käyttöä vain tietylle potilasryhmälle. 

Turvalliseen lääkehoitoon kuuluu lääketurva- 
toiminnan lisäksi lääkitysturvallisuus
Turvallinen lääkehoito on iso osa potilaan turvallista 
ja asianmukaista hoitoa. Se koostuu paitsi lääketur-
vallisuudesta myös lääkitysturvallisuudesta. 

Lääketurvallisuus liittyy itse tuotteeseen tai lää-
keaineeseen, kun taas lääkitysturvallisuus liittyy lää-
kehoitoon liittyvään inhimilliseen toimintaan ja toi-
mintayksikkökohtaisen prosessin virheettömyyteen; 
terveydenhuollon toimintayksiköiden ja organisaati-
oiden toiminta, säännöt ja periaatteet mukaan lukien 
omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelmat. Li-
säksi Valvira suorittaa viranomaisvalvontaa. Lääkitys-
turvallisuus on yksi potilasturvallisuuden tärkeimpiä 
tekijöitä. Valviran ja aluehallintovirastojen tehtävänä 
on valvoa, että lääkkeitä määrätään ja annetaan sosi-
aali- ja terveydenhuollossa asianmukaisesti.

Tutkimusten mukaan lääkityspoikkeamia yhdistää 
kolme tekijää: suurin osa vaaratapahtumista liittyy 
lääkehoitoon, suurin osa lääkityspoikkeamista ei me-
ne potilaalle asti ja suurin osa poikkeamista tapahtuu 
lääkkeen annossa ja kirjaamisessa.

Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää esimerkik-
si lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien 
ja poikkeamien seurannalla. Seurannasta ei ole hyö-
tyä, ellei lääkityspoikkeamia pyritä estämään, vält-
tämään tai korjaamaan uusilla toimintatavoilla tai 
ohjeistuksilla. Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavilla 

VIRANOMAINEN VALVOO JA  
TOTEUTTAA LÄÄKETURVATOIMINTAA
Suomessa lääkkeiden turvallisuutta valvoo 
ja toteuttaa Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskus Fimea. Yhteistyö myyntiluvan 
haltijan ja Fimean välillä on hyvin keskeis-
tä haittavaikutusseurannassa ja riskienhal-
lintatoimien osalta. Euroopan unionin (EU) 
alueella Euroopan lääkevirastolla (EMA) on 
keskeinen tehtävä lääkkeiden turvallisuus-
valvonnassa. 

USA:n vastaava lääkevalvontaviranomai-
nen on Food and Drug Administration (FDA). 
Maailmanlaajuisesti potilasturvallisuutta on 
edistänyt terveysjärjestö WHO keräämällä 
haittavaikutustietoa ja analysoimalla niitä jo 
yli 50 vuoden ajan. Tiedot Suomessa tapah-
tuneista haittavaikutuksia päätyvät myös 
WHO:n ja EMAn tietokantoihin. 

Fimean haittavaikutuslomake: 
http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tie-
to/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksis-
ta_ilmoittaminen/
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toimijoilla, joiden toimintaan kuuluu lääkehoito, on 
siis erittäin merkittävä rooli turvallisen lääkehoidon 
toteutumiseksi.

Lääkitysturvallisuus on osa potilasturvallisuutta 
ja näin ollen myös osa hoidon laatua. Vastuu siitä on 
toimijoiden yhteinen. 
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Lääketeollisuus ry 
mia.bengtstrom@laaketeollisuus.fi
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