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PÄÄKIRJOITUS

15 vuotta 
lääkevaihdon tutkimusta

 Lääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tuli-
si aina seurata ja arvioida. Miten uudistusta 
on toteutettu käytännössä, minkälaisia vai-
kutuksia sillä on ollut ja ovatko sille asetetut 

tavoitteet toteutuneet? Tutkimus tuottaa tietoa lää-
kepoliittisten päätösten tueksi sekä käytössä olevien 
järjestelmien ja niiden toteuttamista tukevien menet-
telyjen kehittämiseksi. Vuonna 2003 Suomessa käyt-
töönotettu lääkevaihto oli lääkepoliittisesti merkit-
tävä uudistus, joka aiheutti paljon julkista keskuste-
lua. Lääkealan toimijat ja poliittiset päättäjät ottivat 
siihen aktiivisesti kantaa mielipiteiden jakautuessa 
puolesta ja vastaan. Alusta asti oli selvää, että lääke-
vaihdon käyttöönottoa ja vaikutuksia tulisi tutkia ja 
arvioida.

Lääkevaihto on esimerkki lääkepoliittisesta pää-
töksestä, jonka toteutumista ja vaikutuksia on Suo-
messa tutkittu paljon, monesta eri näkökulmasta ja 
pitkällä aikavälillä. Lääkevaihdon tavoitteena on hilli-
tä lääkekustannusten kasvua edistämällä alkuperäis-
valmisteita edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyt-
töä apteekissa tehtävillä lääkevaihdoilla ja lisäämällä 
lääkeyritysten välistä hintakilpailua. Kela on seuran-
nut toteutuneita lääkevaihtoja, vaihtokieltoja ja lää-
kevaihdolla saavutettuja säästöjä kuukausittain lää-
kevaihdon käyttöönotosta lähtien. Arvioiden mukaan 
lääkevaihdon säästövaikutukset ovat olleet merkit-
tävät. Vuoteen 2018 mennessä säästöjä oli kertynyt 
yli miljardi euroa, josta lääkkeiden käyttäjien osuus 
oli noin 850 miljoonaa euroa ja sairausvakuutuksen 
osuus 150 miljoonaa euroa. 2000-luvulla lääkekus-
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tannuksiin kohdistuneista toimenpiteistä lääkevaihto 
on ollut yksi vaikuttavimmista. Lääkepoliittisia, ku-
ten muitakin terveyspoliittisia uudistuksia, ei kuiten-
kaan tulisi arvioida pelkästään taloudellisesta näkö-
kulmasta. Usein niiden vaikutukset ovat laajemmat 
ja koskettavat monia eri tahoja. Lääkekustannuksiin 
kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös lääkevaihdolla 
ennakoitiin olevan vaikutuksia esimerkiksi lääkkei-
den käyttäjiin, lääkäreihin ja lääkejakeluketjun toi-
mijoihin ja niiden toimintaan.

Vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysministeriön aloit-
teesta käynnistyi Kuopion yliopiston Farmaseutti-
sessa tiedekunnassa tutkimusprojekti, jonka tarkoi-
tuksena oli tutkia lääkevaihdon käyttöönoton vai-
kutuksia lääkkeiden käyttäjien, määrääjien ja lää-
kejakeluketjun näkökulmista. Vuosina 2003–2008 
toteutettiin useita osatutkimuksia, joiden avulla saa-
tiin koottua kattavasti tietoa lääkevaihdon toteutu-
misesta Suomessa. Projekti tuotti yhteensä 10 vertais-
arvioitua julkaisua, 9 muuta julkaisua, 2 väitöskirjaa 
ja useita pro gradu -tutkielmia. Projektin koontiartik-
keli julkaistiin Journal of Pharmaceutical Health Servi-
ces Research -lehdessä vuonna 2013 ja sen suomenkie-
linen versio Dosiksen numerossa 4/2013. Tutkimusten 
valossa lääkevaihto näytti varsin onnistuneelta ja sen 
käyttöönotto oli otettu hyvin vastaan. Lääkevaihdol-
la todettiin olleen monia odotettuja vaikutuksia. Se 
esimerkiksi toi taloudellisia haasteita osalle lääkeja-
keluketjun toimijoista ja lisäsi työmäärää apteekeis-
sa ja lääketukkukaupoissa. Lisäksi se vaikutti farma-
seuttisen henkilöstön työnkuvaan ja ammatilliseen 
rooliin muun muassa laajentamalla neuvontavelvol-
lisuutta lääkevalmisteiden hintoihin ja muihin val-
misteen valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Toisaalta 
tutkimusten mukaan kaikki ennakoidut vaikutukset 
eivät toteutuneet. Lääkevaihto ei esimerkiksi aiheut-
tanut yleisesti lääkkeiden saatavuusongelmia. Myö-
hemmät tutkimukset ovat osoittaneet lääkevaihdon 
päinvastoin auttavan saatavuusongelmatilanteissa, 
kun lääkevalmiste voidaan tarvittaessa vaihtaa ap-
teekissa vastaavaan saatavilla olevaan valmisteeseen. 

Lääkepoliittisten päätösten vaikutuksia tulisi sel-
vittää uudistuksen alussa, mutta myös myöhemmäs-
sä vaiheessa, koska uuden käytännön vakiintuminen 
voi viedä vuosia ja siihen voidaan myös tehdä muu-
toksia. Lääkevaihdon toteutukseen on tehty vuosi-
en aikana useita muutoksia, joiden tarkoituksena on 
ollut entisestään edistää edullisempien lääkevalmis-
teiden käyttöä ja lääkeyritysten välistä hintakilpai-
lua ja sitä kautta hillitä lääkekustannusten kasvua. 

Suurin muutos lienee vuonna 2009 käyttöönotettu, 
lääkevaihtoa täydentävä viitehintajärjestelmä. Lääke-
vaihtoja ohjaavaa hintaputkea on myös kavennettu 
muutaman kerran vuosina 2009–2017 ja lääkevaih-
don piiriin kuuluvia lääkkeitä laajennettu vuosina 
2006–2017. Vuonna 2016 apteekkien hintaneuvon-
tavelvoitetta täsmennettiin ja farmaseuttinen hen-
kilöstö velvoitettiin antamaan reseptilääkkeen osta-
jalle tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmas-
ta valmisteesta. Kela on tilastoinut lääkevaihdon to-
teutumista ja siitä koituneita säästöjä säännöllisesti 
myös viitehintajärjestelmän aikana, mikä auttaa arvi-
oimaan viitehintajärjestelmän vaikutusta niihin. Syk-
syllä 2017 Kelan rahoittamana Itä-Suomen yliopiston 
farmasian laitoksella alkoi tutkimusprojekti, jonka 
tarkoituksena oli tutkia lääkevaihdon toteutumis-
ta eri näkökulmista 15 vuotta sen käyttöönoton jäl-
keen. Tutkimuksen aineistot kerättiin keväällä 2018. 
Erityisenä mielenkiintona oli viime vuosina tehtyjen 
muutosten toteutuminen ja vaikutukset, kuten lääk-
keiden käyttäjien saama tieto lääkevaihtoon ja viite-
hintajärjestelmään sisältyvistä lääkkeistä, niiden vaih-
tokelpoisuudesta ja hinnoista. Lisäksi kiinnostuksen 
kohteena olivat tekijät, jotka vaikuttavat lääkkeen va-
lintaan apteekissa. Tutkimusten kohderyhminä olivat 
erityisesti lääkevaihdon toteutuksen ja onnistumisen 
kannalta keskeiset osapuolet: apteekkien asiakkaat ja 
farmaseuttinen henkilöstö. Tässä Dosiksen numeros-
sa julkaistaan kaksi projektista tuotettua tutkimusar-
tikkelia: ”Apteekkien asiakkaiden kokemukset ja mieli-
piteet lääkevaihdosta, edullisemmista lääkevalmisteista 
ja hintaneuvonnasta” ja ”Vaihtokelpoisten lääkevalmis-
teiden valintaan vaikuttavat tekijät apteekissa − kysely-
tutkimus farmaseuteille”.

Viime aikoina on käyty keskustelua mahdollisuu-
desta toteuttaa avohoidossa käytettävien biologisten 
lääkkeiden lääkevaihdot apteekissa, mikä toteutues-
saan olisi merkittävä muutos. Onko se seuraava uu-
distus, jonka toteutumista ja vaikutuksia tulee tut-
kia ja arvioida? 

➔ Johanna Timonen
dosentti, FaT
yliopistotutkija
Farmasian laitos
Itä-Suomen yliopisto
johanna.timonen@uef.fi
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