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Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon 
vaikutuksia on syytä tutkia

 H allitus on esittänyt biologisten lää-
kevalmisteiden lääkevaihtoa aptee-
keissa (HE 314/2022). Tätä pää-
kirjoitusta laadittaessa eduskun-

nan sosiaali- ja terveysvaliokunta on lisäksi 
kuitenkin esittänyt pitkävaikutteisten insu-
liinien vaihdon aloitusta vasta vuonna 2025 
sekä lyhytvaikutteisten insuliinien ja alaikäis-
ten potilaiden rajaamista vaihdon ulkopuo-
lelle. Fimea määrittelisi lääkevaihtoon sovel-
tuvat biologiset valmisteet niiden biologisen 
ja hoidollisen samanarvoisuuden perusteella 
huomioiden muun muassa antolaitteiden omi-
naisuudet ja apteekissa annettavan lääke- ja 
antolaiteneuvonnan. Uudistuksen tavoitteena 
on lisätä biologisten lääkkeiden hintakilpailua 
sekä alentaa yhteiskunnan ja lääkkeiden käyt-
täjien lääkekustannuksia. Valtion lääkekorva-
usmenojen arvioidaan alenevan noin 20 mil-
joonaa euroa vuodessa. Myös suurempia sääs-

töpotentiaaleja on esitetty, mutta arvioihin liit-
tyy paljon epävarmuutta (Klintrup ym. 2022).

Tutkimustietoa biologisten lääkkeiden 
apteekkivaihdosta tarvitaan lääkepoliittis-
ten ratkaisujen vaikutusten arvioimiseksi ja 
rationaalisen lääkehoidon kehittämiseksi. 
Kyseessä on laaja järjestelmämuutos, joka 
vaikuttaa useiden isojen potilasryhmien lää-
kehoitoon ja terveydenhuollon ammattilais-
ryhmien toimintaan. Aiheesta on kansainvä-
lisestikin vähän tutkimustietoa (Tolonen ym. 
2021, Vogler ym. 2021, Kaneko ym. 2022, Varma 
ym. 2022). Biologisten lääkkeiden käytön muu-
toksia tulee arvioida lääkehintojen ja -kustan-
nusten kehittymisen lisäksi muun muassa lää-
kitys- ja potilasturvallisuuden, lääkehoidon 
vaikuttavuuden, terveydenhuollon työnjaon 
ja lääkekäyttöketjun toimivuuden, lääkein-
formaation, perus- ja täydennyskoulutuksen, 
lääkkeiden saatavuuden sekä lääkepolitiikan 
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ym. 2021, Gomes ym. 2021, Druendahl ym. 
2022, GaBI Online 2023). Biologisten lääkkei-
den apteekkivaihdon vaikutusten tutkimuksen 
koordinoimiseksi ja edistämiseksi ollaan muo-
dostamassa konsortioryhmää, jossa on edusta-
jia yliopistoista, avo- ja sairaalafarmasian toi-
mijatahoista, Kelasta, Fimeasta, THL:sta sekä 
muista tahoista, jotka tekevät lääkkeiden käyt-
töön liittyvää tutkimusta. Suomen kokemukset 
kiinnostavat varmasti myös kansainvälisesti, ja 
tämänkin takia lainsäädäntömuutoksen vai-
kutusten tutkiminen eri näkökulmista ja koke-
musten julkaiseminen kansainvälisissä tieteel-
lisissä julkaisusarjoissa on tärkeää. 
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näkökulmista. Ennen uudistusten käyttöön-
ottoa on hyvä määritellä arviointitutkimusta 
varten tärkeimmät käytäntöjä ja kokemuksia 
kuvaavat mittarit ja kerätä niiden avulla tietoa 
nykytilasta.

Potilaiden ja terveydenhuollon ammatti-
laisten luottamus ja sitoutuminen biologis-
ten lääkkeiden vaihtoon ovat merkitykselli-
siä vaihdon onnistumiselle perinteisten pie-
nimolekyylisten lääkkeiden lääkevaihdon 
tavoin (Timonen ym. 2013, Nokelainen ym. 
2020, Vandenplas ym. 2021, Druedahl ym. 
2022). Erityisen tärkeää on tutkia lääkevaih-
don vaikutuksia lääkitys- ja potilasturvalli-
suuteen sekä hoidon sujuvuutta. Potilaiden 
tiedot, näkemykset ja kokemukset biologisten 
lääkkeiden käytöstä ja vaihdosta ovat tärkeitä. 
Potilaan tulee osata käyttää lääkettään oikein 
ja turvallisesti. Vaihtuvien kauppanimien ja 
antolaitteiden käyttö voi olla osalle potilaille 
haasteellista (Tolonen ym. 2019, Kaneko ym. 
2022, Kössi ym. 2022). Potilaiden suhtautu-
minen lääkevaihtoon voi vaikuttaa vaihtoha-
lukkuuteen, hoitoon sitoutumiseen, mahdolli-
siin ei-farmakologisiin vaikutuksiin ja näiden 
välityksellä hoidon tuloksiin ja kustannuksiin 
(Colloca ym. 2019, Gasteiger ym. 2021, Kvarn-
ström ym. 2021, Vandenplas ym. 2021). Vaikka 
on vahvaa näyttöä samaa vaikuttavaa ainetta 
sisältävien biologisten valmisteiden samankal-
taisuudesta, vertailukelpoisuudesta, hoidolli-
sesta samanarvoisuudesta ja vaihtokelpoisuu-
desta terveydenhuollon ammattilaisen avulla 
ja valvonnassa (Kurki ym. 2021, EMA ja HMA 
2022, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimea 2023), potilailla voi olla käytän-
nössä huolta esimerkiksi uuden lääkkeen vai-
kutuksista hoitotasapainoon. Biosimilaarien ja 
yleisesti biologisesti valmistettujen lääkkeen 
ominaisuudet voivat myös herättää kysymyk-
siä. Vaikka useat potilaat suhtautuvat myöntei-
sesti yhteiskunnan lääkekustannusten vähen-
tämiseen halvempien biologisten lääkkeiden 
käytöllä (Aladul ym. 2017, Lindholm ym. 2022), 
vaihtohalukkuutta voi vähentää se, että poti-
laan omavastuu ei yleensä muutu, kun biologi-
nen lääke vaihdetaan halvempaan. Lääkevaih-
tojen onnistumista edistää potilaiden kaikilta 
terveydenhuollon toimijoilta saama yhdenmu-
kainen ja oikealla tavalla esitetty tieto, jonka 
edellytyksenä on terveydenhuollon ammat-

tilaisten osaaminen biologisista lääkkeistä ja 
niiden käytöstä (Gasteiger ym. 2021, Vanden-
plas ym. 2021, HE 314/2022, Kaneko ym. 2022, 
Varma ym. 2022). Lääkehoidon arkivaikutta-
vuutta ja turvallisuutta voidaan tutkia kysely-
tutkimusten lisäksi lääkemääräyksiä, korva-
uskustannuksia ja lääkehoidon haitta- ja vaa-
ratapahtumia koskevien rekistereiden sekä 
kansallisten sairauskohtaisten laaturekiste-
rien avulla (Aatola ym. 2022).

Apteekeille lääkevaihto tuo uusia tehtäviä 
ja haasteita, joiden toteutumista ja vaikutuksia 
tulee tutkia (Tolonen ym. 2019, HE 314/2022). 
Inhaloitavien keuhkolääkkeiden tavoin aptee-
keille tulisi biologisiin lääkkeisiin liittyvä eri-
tyinen neuvontavelvoite, joka sisältää lääke- 
ja laiteneuvonnan (HE 314/2022, laki lääkelain 
muuttamisesta 1232/2022). Jatkossakin biolo-
gisten lääkkeiden määräämisestä ja mahdol-
lisesta vaihtokiellosta päättää lääkäri ja ter-
veydenhuolto, yleensä sairaanhoitaja, antaa 
lääkkeen käyttöön liittyvän pistosohjauksen. 
Apteekkien ja terveydenhuollon väliset toimin-
tamallit ja tiedonvaihto ovat tärkeitä turvalli-
sen hoidon jatkuvuudelle ja sujuvuudelle. Eri-
tyisesti lääkevaihdon alussa yhteydenottojen 
määrä potilaan, apteekin ja terveydenhuollon 
välillä tullee lisääntymään. Uusien käytäntö-
jen aiheuttamat koulutus-, koulutusmateri-
aali- ja varastonhallintatarpeet vaativat ajan-
käyttöä ja aiheuttavat kustannuksia. Toisaalta 
apteekkivaihto vahvistaa apteekin roolia sai-
rauksien lääkehoidossa ja lisää käytännön 
yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Apteek-
kivaihdon jalkauttamiseksi tarvitaan kansalli-
nen moniammatillinen toimintasuunnitelma, 
jossa keskeisessä osassa ovat terveydenhuol-
lon ja apteekkien toimintamallin kehittämi-
nen sekä ammattilaisille ja potilaille suunnattu 
koulutus ja lääkeinformaatio (Chew ym. 2022, 
Gasteiger ym. 2021, Vandenplas ym. 2021). 
Myös sähköisten palveluiden mahdollisuudet 
kannattaa hyödyntää (Vehko 2022, Kieseppä ja 
Hiltunen-Toura 2023).

Suomi olisi ensimmäisiä maita, jossa useat 
biologiset lääkkeet tulisivat lääkevaihdon pii-
riin (HE 314/2012). Esimerkiksi Norjassa lää-
kevaihdon piirissä on ainoastaan muutama 
biologinen lääkevalmiste ja Australiassa ja 
Kanadassa toteutusta apteekkivaihdosta on 
vain vähän julkaistua tutkimustietoa (Chew 
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