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Lääkkeiden hintojen määräytyminen  
Euroopassa ja Suomessa

Juha Laine ja Nadia Tamminen

Artikkelissa tarkastellaan lääkkeiden hintoja Euroopan maissa. Pohdimme, miten lääkkeiden hinnat asettuisivat 
suhteessa todellisiin toteutuneisiin hintoihin, jos hintojen määräytymisessä otettaisiin huomioon maiden omi-
naispiirteet. Otamme huomioon ostovoimakorjatun bruttokansantuotteen, markkinakoon ja inhimillisen hyvin-
voinnin indeksillä mitatun väestön odotetun eliniän, koulutustason ja elintason. Suomi ei tämän tarkastelun 
mukaan maksa lääkkeistä liikaa maan taloudelliseen ja muuhun hyvinvointiin suhteutettuna. Esimerkkivalmis-
teiden osalta Suomen tosiasialliset hinnat olivat 11-16 prosenttiyksikköä odotusarvoa alemmat. Tarkastelujen 
kolmen lääkkeen tosiasialliset hinnat Euroopan maissa eivät olleet voimakkaasti yhteydessä maan bruttokan-
santuotteeseen, markkinakokoon tai hyvinvointiin. Euroopan maat ovat näiden tekijöiden suhteen hyvin erilai-
sia, ja nämä erityispiirteet on perusteltua ottaa huomioon lääkemarkkinoiden sääntelyssä. 

Lääkemenoista ja lääkkeiden yksikköhinnois-
ta käydään Suomessa jatkuvaa keskustelua 
(Tarkkanen ym. 2015; Kalliokoski 2016; Sailas 
2017; Bono ym. 2018). Tyypillisesti kohteena 
ovat harvinaislääkkeet ja uudet syöpälääkkeet. 
Yleisesti tässä keskustelussa lääkemenojen ke-
hitystä pidetään huolestuttavana ja yksittäisten 
lääkkeiden hintoja liian korkeina. Viime vuosi-
na keskusteluun on noussut huoli luottamuk-
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sellisten hintasopimusten vaikutuksista lääk-
keiden hintoihin (Vogler ym. 2017). Pelkona 
on, että tällaiset riskinjakosopimukset lääkeyri-
tysten ja hoidoista maksavien tahojen välillä 
nostavat lääkkeiden hintoja. Kansainvälisesti 
käydään lisäksi keskustelua lääkkeiden oikeu-
denmukaisesta hinnoittelusta erityyppisten 
maiden välillä (Campbell ym. 2018).    



481

Toisaalta lääkekorvausmenojen kehitys on 
kuitenkin ollut viime vuosina Suomessa pää-
osin maltillista. Lääkkeiden osuus terveyden-
huollon menoista on jopa laskenut 2008–2016 
(NHG 2019). Lääkkeiden tukkuhintaindeksi 
osoittaa reseptilääkkeiden ja korvattavien re-
septilääkkeiden hintojen laskeneen jatkuvasti 
vuosina 2000–2017 (Tilastokeskus 2017). 

Lääkkeiden hintoihin ja kustannuksiin liit-
tyvät kysymykset ovat merkittävässä asemassa 
lääkkeiden käyttöönottopäätöksissä ja lääkear-
vioinneissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus Fimean sairaalalääkkeitä käsittele-
vissä lääkearvioinneissa ja niitä hyödyntävissä 
palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suosi-
tuksissa otetaan aina kantaa arvioitavien lääk-
keiden hintoihin. Näin menetellään myös sai-
rausvakuutuksen piiriin kuuluvien lääkkeiden 
kohdalla. Lääkkeiden hintalautakunnan pää-
töksenteossa ja Kelan lääkkeiden hintalauta-
kunnalle antamissa lausunnoissa otetaan kan-
taa lääkkeiden hintojen kohtuullisuuteen osa-
na muita päätöksentekokriteereitä.

Lääkemarkkinoiden yksi ominaispiirre on 
tiukka sääntely lääkkeen koko toimitusketjun 
ja lääkkeen elinkaaren aikana. Lääkemenoja 
pyritään sääntelemään useilla kysyntään ja tar-
jontaan vaikuttavilla toimilla. Myös Suomessa 
on käytössä lukuisia sääntelykeinoja, joilla vai-
kutetaan joko suorasti tai epäsuorasti lääkkei-
den yksikköhintoihin (Mrazek 2002; Mrazek 
ja Mossialos 2004; OECD 2008; Vogler ym. 
2011). 

Yksi merkittävimmistä Suomessa ja useim-
missa ETA-maissa käytössä olevista suoran 
hintakontrollin keinoista on kansainvälinen 
hintavertailu ETA-maiden kesken. Lääkkeiden 
kansainvälisellä hintavertailulla on kaksi pää-
asiallista tarkoitusta. Sitä voidaan käyttää lääk-
keiden hintatason vertailuun eri maiden kes-

ken ja lääkkeiden hintakehityksen trendien 
arviointiin. Lisäksi kansainvälistä hintavertai-
lua käytetään useassa maassa lääkkeiden kor-
vattavuudesta päättämisessä ja sitä kautta hin-
tojen sääntelyssä. 

Klavus ja Linna (2006) ovat osoittaneet, 
että terveydenhuoltomenojen kansainväliseen 
vertailuun liittyy ongelmia. Laine ym. (2010) 
ovat osoittaneet millaisia vastaavanlaisia ongel-
mia lääkkeiden kansainväliseen hintavertai-
luun ja sen käyttämiseen sääntelyssä voi liittyä. 
Myös Wouters ym. (2017), Danzon ym. (2000) 
ja Vogler ym. (2017) kiinnittävät huomioita 
lääkkeiden hintojen kansainvälisen vertailun 
haasteisiin. Toisaalta kansainvälinen hintaver-
tailu on houkutteleva ja tehokas sääntelykeino, 
jonka avulla lääkkeiden hintoja saadaan lasket-
tua (Marinoso ym. 2008). On huomionarvoista, 
että viime aikoina Yhdysvalloissa ja erityisesti 
Kanadassa on otettu askeleita kansainvälisen 
hintavertailun soveltamisen suuntaan. Suomes-
sa kaikkien ETA-maiden välistä lääkkeiden 
yksikköhintavertailua sovelletaan edelleen 
mutta vain Lääkkeiden hintalautakunnan pää-
töksenteossa.

Ajoittain Suomessa on esitetty ajatuksia 
lääkkeiden yhtenäishinnoittelusta Euroopassa 
(Idänpään-Heikkilä 2009; Virtanen 2009). Li-
säksi aivan viime aikoina on keskusteltu eri 
maiden yhteisistä, erityisesti kalliita lääkkeitä 
koskevista hankintamenettelyistä (Espin ym. 
2017). Yhtenäismarkkinoiden luominen tai yh-
teishinnoittelu on kuitenkin todennäköisesti 
vaikeaa, ainakin jos maat ovat hyvinvoinnil-
taan ja maksukyvyltään kovin erilaisia. Siksi on 
esitetty myös näkemyksiä hintadifferoinnista 
eri maiden ja lääkkeen eri käyttöaiheiden vä-
lillä. Se mahdollistaisi arvoperusteisen hin-
noittelun (value based pricing) paremman to-
teutumisen eri maissa (Campbell ym. 2018).   
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Viime vuosina Euroopan maat ovat jo tii-
vistäneet yhteistyötä lääkearvioinneissa. HTA 
(health technology assessment) tarkoittaa menet-
telyä, jossa arvioidaan lääkkeen taloudellista ja 
hoidollista arvoa. Tällaisissa päätöksentekoa 
tukevissa arvioinneissa tarkastellaan myös uu-
den lääkkeen käyttöönoton budjettivaikutuk-
sia ja mahdollisesti myös kustannusvaikutta-
vuutta kustannushyötylaskennan avulla. Ar-
vioinnit toteuttaa jokin julkinen organisaatio 
tai lääkeyritys. Euroopan maiden lääkearvioin-
tiviranomaiset ovat muodostaneet HTA-klus-
tereita, joissa yhteisiä arviointiresursseja pyri-
tään käyttämään työnjaon kannalta tehokkaas-
ti ja joissa tietoja voidaan vaihtaa maiden välil-
lä.1 Klusterit on esitetty alla2: 

• FINOSE: Suomi, Ruotsi, Norja

• BeneluxAIr: Belgia, Hollanti,  
Luxembourg, Itävalta, Irlanti

• Fair Pricing: Puola, Tsekki, Slovakia, 
Unkari, Latvia, Kroatia

• La Valletta: Espanja, Portugali, Italia, 
Slovenia, Kypros, Malta, Kreikka,  
Romania, Kroatia

Osa Euroopan maista ei virallisesti kuulu 
mihinkään klusteriin.

1 https://globalpricing.com/news/taking-stock-european-
cross-border-cooperation-on-medicines-value-assessment-
and-pricing-reimbursement-negotiations/

2 https://www.linkedin.com/pulse/market-access-outlook-
2017-beyondten-key-trends-watch-neil-grubert?article
Id=6222547187587383297

1. Lääkkeiden hinnat Euroopan 
maiden välillä

Eräissä maissa seurataan lääkkeiden kansainvä-
listä hintakehitystä yleisellä tasolla rutiinimai-
sesti. Esimerkiksi TLV (Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket) Ruotsissa tuottaa vuo-
sittain raportin siitä, miten lääkkeiden hinnat 
Ruotsissa suhteutuvat muihin Euroopan mai-
hin (esim. TLV 2017). Tällaisten analyysien 
avulla maan viranomaiset voivat arvioida maan 
hintajärjestelmän dynaamisuutta ja muokkau-
tuvuutta yleiseurooppalaiseen hintakehityk-
seen nähden. Lääkkeiden hintakehitystä voi-
daan seurata myös lääkeainekohtaisesti. Esi-
merkiksi Suomessa Lääkkeiden hintalautakun-
nalle toimitettavissa lääkkeen hinta- ja korvat-
tavuushakemuksissa on aina esitettävä ko. ha-
kemusvalmisteen euromääräinen hinta kaikissa 
ETA-maissa.

Lääkkeiden suhteellisen pienet hintaerot 
maiden välillä ovat lääkemarkkinoiden toimin-
nan näkökulmasta looginen seuraus. Viran-
omaisten ja maksajien näkökulmasta on ym-
märrettävää, että mikään maa ei lähtökohtai-
sesti haluaisi maksaa lääkkeestä merkittävästi 
enemmän kuin toinen maa. Lääkeyrityksen 
näkökulmasta taas pienen maksuhalukkuuden 
tai pienen markkinapotentiaalin maiden hin-
tataso ei saa vaikuttaa kielteisesti markkina-
arvoltaan suurten maiden hintatasoon. Lääk-
keitäkin voidaan Euroopan alueella viedä va-
paasti maasta toiseen myytäväksi (rinnakkais-
tuonti ja -vienti). Näiden tekijöiden yhteisvai-
kutuksesta ja maakohtaisten päätösten ulkois-
vaikutusten vuoksi lääkkeiden julkisissa lista-
hinnoissa havaitaan konvergoitumista tai aina-
kin suhteellisen maltillista vaihtelua. 

Esimerkiksi Young ym. (2016) tutkivat 120 
harvinaislääkkeen hoitokustannuksia ja saata-

https://www.linkedin.com/pulse/market-access-outlook-2017-beyondten-key-trends-watch-neil-grubert?articleId=6222547187587383297
https://www.linkedin.com/pulse/market-access-outlook-2017-beyondten-key-trends-watch-neil-grubert?articleId=6222547187587383297
https://www.linkedin.com/pulse/market-access-outlook-2017-beyondten-key-trends-watch-neil-grubert?articleId=6222547187587383297
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vuutta 12 Euroopan maassa, joista osa oli brut-
tokansantuotteella mitattuna taloudellisesti 
hyvinvoivia maita ja osa taloudellisesti heikos-
ti voivia maita. Tulosten mukaan todellisiin 
kustannuksiin perustuvat mediaanivuosikus-
tannukset erosivat vain vähän maiden välillä. 
Suhteellisen hintaeroindeksin ääriarvot olivat 
0,87 ja 1,08. Rikkaiden ja eräiden köyhien mai-
den ero kasvaisi kuitenkin 3-6-kertaiseksi, jos 
lääkehoidon kustannukset vakioitaisiin brutto-
kansantuotteeseen nähden. Tutkijoiden johto-
päätös oli se, että alhaisen bruttokansantuot-
teen maat maksavat samoista harvinaislääk-
keistä suhteellisesti enemmän kuin rikkaam-
mat maat. 

2. Lääkkeiden hintojen 
määrittyminen maan 
ominaispiirteiden mukaan

Euroopan maat ovat hyvin erilaisia väestömää-
rän, hyvinvoinnin ja asukaskohtaisen (ostovoi-
makorjatun) bruttokansantuotteen suhteen. 
Ääripäinä vuoden 2016 bruttokansantuotteella 
mitattuna ovat Luxemburg ja Bulgaria. Luxem-
burgin bruttokansantuote on asukasta kohti yli 
viisi kertaa suurempi kuin Bulgariassa. Maiden 
maksukyky vaihtelee huomattavasti. Väkiluvun 
suhteen maiden välillä on vieläkin suurempia, 
jopa kymmen- ja satakertaisia eroja.    

Muun muassa Danzon ym. (2000) ovat tut-
kimuksessaan osoittaneet, että lääkkeiden hin-
taan eri maissa vaikuttavat keskeisesti toimin-
ta- ja sääntely-ympäristön kannustimiin ja ra-
joitteisiin liittyvät tekijät. Emme tässä analyy-
sissa pyri kuitenkaan selittämään eri maiden 
välisiä lääkkeiden hintaeroja. Otamme hinta-
erot annettuna ja oletamme niiden muodostu-
neen ennen kaikkea hintasääntelyn ja sen ul-

koisvaikutusten seurauksena. Havainnollis-
tamme tässä analyysissa sitä, miten lääkkeiden 
hinnat asettuisivat suhteessa todellisiin toteu-
tuneisiin hintoihin, jos hintojen määrittymises-
sä otettaisiin suoraan huomioon vain maan 
vauraus, hyvinvointi ja koko. Lähtökohtana 
konseptuaalisessa analyysissamme ovat seuraa-
vat periaatteet. 

1) Taloudellisesti  hyvinvoivat maat pystyvät 
maksamaan lääkkeistä enemmän kuin ta-
loudellisesti heikommassa asemassa olevat 
maat. Esimerkiksi bruttokansantuote kor-
reloi erittäin voimakkaasti maan terveys-
menojen kanssa. Lääkkeiden hintojen kan-
nalta tämä tarkoittaisi sitä, että mitä suu-
rempi BKT/asukas on, sitä korkeampi maan 
maksukyky on ja sitä korkeampi voisi olla 
lääkkeen yksikköhinta.

 
2) Lääkemarkkinoiden koko, tässä arvioituna 

väestömäärällä, merkitsee sitä, että markki-
noiden koon kasvaessa lääkkeen yksikkö-
hinta pienenee. Lääkemarkkinoillakin vo-
lyymietu voisi mahdollistaa alhaisemmat 
yksikköhinnat potentiaalisesti suurivolyy-
misilla markkinoilla. Analyysimme tarkoi-
tusta ajatellen maan väkiluku heijastaa riit-
tävässä määrin potentiaalista mitä tahansa 
sairautta sairastavien potilaiden määrää ja 
tarvelähtöistä kysyntää. Yleisesti kaikkien 
eri sairauksien esiintyvyydestä ei ole (luo-
tettavia) tietoja saatavissa, joten markkina-
kokoa ei voida kattavasti mitata eri sairauk-
sien esiintyvyyden mukaan. Lääkeyrityksen 
päätöksenteossa väkiluvultaan suurilla 
mailla on aina lähtökohtaisesti suuri paino-
arvo.
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3) Inhimillisen kehityksen indeksi (Human 
Development Index, HDI) kuvaa maan hy-
vinvointia bruttokansantuotetta laajemmin. 
Indeksi sisältää odotetun eliniän, koulutus-
tason ja elintason. Hyvinvoinniltaan hei-
kommissa maissa, joissa HDI on matala, 
lääkkeet voisivat olla halvempia. Tällä ta-
voin näiden maiden suhteellista asemaa 
hyvinvoiviin maihin voitaisiin tasoittaa ja 
parantaa (kansainvälinen oikeudenmukai-
suusnäkökulma). Lääkkeiden voidaan aja-
tella epäsuorasti edistävän myös HDI:n si-
sältyviä asioita pitkällä aikavälillä (Cafiero-
Fonseca ym. 2017; Lakdawalla ym. 2018). 

 
Aiemmissa hieman samanlaisissa tutki-

muksissa on erilaisia maakohtaisia bruttokan-
santuotteeseen liittyviä tekijöitä käsitelty erik-
seen. Esimerkiksi Youngin ym. (2017) tutki-
muksessa hinnat vakioitiin erikseen muun 
muassa julkisen sektorin BKT-osuuden, tervey-
denhuoltomenojen BKT-osuuden ja maan kes-
kipalkan mukaan. Käsityksemme mukaan tut-
kimuksemme on ensimmäinen, jossa otetaan 
mukaan muitakin maata kuvaavia tekijöitä ja 
joissa niitä tarkastellaan yhtäaikaisesti yksik-
köhinnan asettamisen viitekehyksessä.

3. Aineisto ja menetelmät

Käytämme aineistona esimerkinomaisesti kol-
mea lääkeyritys Pfizerin lääkettä pakkaustasol-
la ja niiden tukkuhintoja vuonna 2016 tai 2018. 
Hinnat on poimittu Pfizerin hintatietokannas-
ta. Kahden valmisteen kohdalla 2−3 maasta oli 
saatavissa vain tehdashinta. Se on alhaisempi 
kuin tukkuhinta, mutta erot ovat usein suhteel-
lisen pieniä eikä tämä vääristä konseptuaalista 
analyysiamme. Kyseessä on kolme myynniltään 

merkittävää patenttisuojattua valmistetta, jotka 
kuuluvat Suomessa apteekkijakelun piiriin. 
Yksi lääke kuuluu anatomis-terapeuttis-kemi-
allisen (ATC) luokituksen mukaan L-ryhmään 
(syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat), 
yksi B-ryhmään (veritautien lääkkeet) ja yksi 
N-ryhmään (hermostoon vaikuttavat lääkkeet). 

Käyttämällä näitä hyvin tuntemiamme esi-
merkkilääkkeitä, voimme olla varmoja mistä 
hinnasta on kyse ja minkä sairauksien hoitoon 
näitä lääkkeitä pääsääntöisesti käytetään. Kan-
sainvälisiä hintavertailuja vaikeuttaa usein se, 
että lääkkeiden hinnat eivät välttämättä ole ver-
tailukelpoisia ja että samoja lääkkeitä ei ole kai-
kissa maissa saatavissa. Osasta maista saattaa 
olla saatavilla tukkuhinta, osasta vähittäismyyn-
tihinta ja osasta maista tehdashinta. Joissakin 
maissa hintoja ei välttämättä ole saatavissa ol-
lenkaan, jos lääkevalmiste on luottamuksellisen 
hintasopimuksen piirissä (Cambell ym. 2018). 

Tavoitteenamme oli saada tiedot kaikista 
Euroopan maista, jotta maiden erilaisuutta voi-
taisiin analyysissa tarkastella. Aineistoa koo-
tessa tarkastelimme lähtökohtaisesti analyysiin 
soveltuvan yli 10 Pfizerin lääkkeen tietojen 
saatavuutta, mutta riittävän kattavia tietoa ei 
kaikilta osin ollut saatavissa. Lääkkeiden mää-
rän lisääminen tai jonkin ulkopuolisen hinta-
tietolähteen käyttäminen olisi johtanut siihen, 
että aineistossa olisi ollut liikaa puuttuvia mai-
ta ja vertailukelvottomia hintatietoja. Aineisto-
puutteiden vuoksi Euroopan maista osittain 
analyysin ulkopuolella jouduttiin lopulta jättä-
mään Luxemburg, Kypros, Sveitsi ja Slovenia. 
Analyysiin saatiin kuitenkin hyvin mukaan 
Itä-Euroopan maat. Geneerisiä lääkeitä ei tar-
kasteltu, koska niiden yksikköhinnat vaihtele-
vat hintakilpailun vuoksi. 

Tässä analyysissa bruttokansantuote ja  
väestö on maittain indeksoitu (ETA-maat kes-
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kimäärin 1). HDI on jo lähtökohtaisesti indek-
si. Bruttokansantuotetta koskevat tiedot ovat 
OECD:ltä vuodelta 2016. Väestötiedot ovat 
vuodelta 20153 ja HDI on vuodelta 20164. Kol-
mesta esimerkkilääkkeestä lasketaan vastaavas-
ti maakohtaiset indeksit, joissa Suomen hinta-
taso toimii vertailukohtana alla kuvatun mu-
kaisesti. Lopuksi maat on luokiteltu edellä 
mainittuihin HTA-klustereihin.

1) Suomessa kunkin kolmen lääkkeen yksik-
köhinta on aina 1 ja muiden maiden hinta 
suhteutetaan tähän. Esimerkiksi muun 
maan y indeksi 1,2 lääkkeellä a tarkoittaa, 
että lääkkeen a hinta on maassa y 20 % 
Suomea korkeampi. Tällä tavoin menetel-
lään kaikkien kolmen lääkkeen ja kaikkien 
maiden kohdalla.

2) Seuraavaksi kullekin maalle lasketaan in-
deksien (eli todellisten yksikköhintojen) 
keskiarvo. Esimerkiksi, jos lääkkeen a hin-
taindeksi on maassa y 1,2, lääkkeen b 1,1 ja 
lääkkeen c 1,15, on lääkkeiden keskiarvoin-
deksi tällöin maassa y 1,15. Suomen keski-
arvo on edelleen 1. Lääkkeitä ei painoteta 
volyymilla. 

 
3) Tämän jälkeen verrataan miten bruttokan-

santuotteen, markkinakoon ja hyvinvoin-
nin perusteella muodostetut ja lääkkeen 
hinnan määrittävät painokertoimet eroavat 
todellisten hintojen keskiarvoindeksistä. 
Tekijöiden yhtäaikaisen tarkastelun vuoksi 
maan ominaisuuksia kuvaaville tekijöille 

3 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/
Population/

4 http://hdr.undp.org/en/composite/trends

määriteltiin painokertoimet. Ne on määri-
telty subjektiivisesti, mutta siten, että brut-
tokansantuotteella on merkittävin paino-
arvo. Bruttokansantuotteen painokerroin 
on 1, HDI:n tästä +5 prosenttia ja väestö -5 
prosenttia. Herkkyysanalyysissa painoker-
toimet ovat 10 prosenttia. Bruttokansan-
tuotteella on suurin painoarvo, koska ylei-
sesti sen korrelaatio terveysmenojen kanssa 
on erittäin voimakas. Siksi on loogista, että 
bruttokansantuotteella on suuri painoarvo 
myös lääkkeitä tarkasteltaessa.  Muiden te-
kijöiden avulla on mahdollista arvioida, 
miten tulokset muuttuvat, kun tarkastelu 
ulotetaan bruttokansantuotetta laajemmal-
le. Painokertoimet ovat muotoa

 BKT-painokerroin = BKT-indeksi 

 BKT ja Väestö -painokerroin =  
BKT-indeksi + Väestöindeksi x -0,05

 BKT ja Väestö ja HDI -painokerroin = 
BKT-indeksi + Väestöindeksi x -0,05 + 
HDI-indeksi x 0,05.

Esimerkiksi jos maan keskiarvohintaindek-
si on 1,15 ja maan BKT-painokerroin 1,22, ero 
indeksien välillä on -0,07. Tämä tarkoittaa, et-
tä ko. maassa lääkekorin todellinen hinta on 
alhaisempi kuin mikä se olisi, jos hinta mää-
räytyisi suoraan BKT:n perusteella. Jos indek-
sit ovat hyvin lähellä toisiaan, toteutunut hin-
tataso vastaa kyseisen maan yleistä maksuky-
kyä/markkinakokoa/hyvinvointia. Jos indeksit 
taas poikkeavat toisistaan merkittävästi, maan 
hinta on maksukykyyn/markkinakokoon/ 
hyvinvointiin nähden joko liian vähän tai liian 
paljon.

Juha  La ine  j a  Nad i a  Tamminen
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Esitimme jaksossa 2 miksi sisällöllisesti 
bruttokansantuote, väestö ja HDI voisivat olla 
relevantteja dimensioita. Dimensioiden paino-
kertoimien määrittäminen objektiivisesti tai 
dataperusteisesti ei ole käytännössä mahdollis-
ta. Kyse on myös arvovalinnoista. Bruttokan-
santuotteella on esimerkissämme suurin pai-
noarvo (esim. pelkässä BKT-painokertoimessa 
lääkkeen hinta määräytyy suoraan bruttokan-
santuotteen mukaan). Bruttokansantuotteen 
suuri painoarvo on perusteltua, koska yleisesti 
eri maiden terveysmenot korreloivat hyvin voi-
makkaasti bruttokansantuotteen kanssa. Toi-
sin sanoen mitä varakkaampi maa on, sitä 
enemmän terveydenhuoltoon yleensä panoste-
taan. Väestö ja HDI voivat olla laskennassa 
vähäisemmässä roolissa. Esimerkiksi väestölle 
(markkinakoolle) ei voida antaa kovin suurta 
painokerrointa, koska tällöin hinnan korrelaa-
tio bruttokansantuotteen kanssa voisi heiketä 
tasolle, jota ei voida pitää realistisena. Lisäksi 
maiden väestö eroaa toisistaan niin paljon, että 
väestöpainokertoimen liian suuri arvo voisi 
johtaa epärealistisiin tilanteisiin esimerkiksi 
Ranskan kohdalla. Todellisuudessa maan ta-
loudellinen hyvinvointi on realiteetti ja se aset-
taa tietyt rajoitteet sille, miten maissa voidaan 
terveydenhuoltoon panostaa. Bruttokansan-
tuote asettaa myös lääkkeiden hinnoittelijoille 
keskeisimmän tekijän hinnan odotusarvolle. 
Näiden syiden vuoksi väestön ja HDI:n paino-
kertoimet välillä +/- 0,05-0,1 ovat mielestämme 
sellaisia, että tulokset ovat vielä uskottavia ja 
voimme painojen avulla kuvata tulosten herk-
kyyttä. 

4. Tulokset 

Kuviossa 1 on esitetty aluksi kolmen lääkkeen 
todellisiin hintoihin perustuva hintaindeksi 
(keskiarvo, pystyakseli, Suomi=1), maan väes-
tömäärä (pallon koko) ja ostovoimakorjattu 
BKT (vaaka-akseli, ETA-maat keskimäärin=1). 
Samaan HTA-klusteriin kuuluvat maat on mer-
kitty samalla värillä. 

Hintaindeksin ääriarvot ovat 1,32 (Malta) 
ja 0,88 (Bulgaria ja Unkari). Euroopan maissa 
tarkasteltavien lääkkeiden hintaero on 1,5-ker-
tainen. Youngin ym. (2016) tutkimuksessa ero 
oli samansuuntainen (1,2-kertainen). Kuvion 1 
perusteella hintaindeksin, maan väestömäärän 
ja ostovoimakorjatun bruttokansantuotteen 
välillä ei ole voimakasta yhteyttä ja korrelaatiot 
ovat alhaisia. Hintojen vaihtelu on myös selväs-
ti pienempää kuin maan väkiluvun tai brutto-
kansantuotteen vaihtelu. 

Kuviossa 2 on esitetty, miten lääkkeen brut-
tokansantuotteella, väestömäärällä ja HDI:llä 
määritetty hinta eroaa lääkkeen todellisesta 
hinnasta eli kolmen lääkkeen todellisten hin-
tojen keskiarvoindeksistä. Vaaka-akselilla on 
esitetty erotus näiden indeksien välillä.   

Pystyakselin oikealla puolella olevat maat 
maksavat tosiasiassa lääkkeen hinnan odo-
tusarvoon nähden liikaa. Vasemmalla olevat 
maat taas maksavat liian vähän suhteessa sii-
hen, mikä hinnan pitäisi olla bruttokansan-
tuotteen, väkiluvun ja HDI:n muodostaman 
painokertoimen mukaan. Suomessa kolmen 
esimerkkilääkkeen hintaindeksi on painoker-
toimen sisällöstä riippuen 11–16 prosenttiyk-
sikköä alempi kuin mikä olisi painokerroinin-
deksien mukaan odotettua muihin Euroopan 
maihin nähden. HDI:n mukaan ottaminen 
korostaa tätä vielä (vaaleanharmaa pylväs).
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Painokertoimen osatekijät antavat kohtuul-
lisen samansuuntaisen lopputuloksen. Eräiden 
suurten maiden (Saksa, Iso-Britannia, Ranska, 
Espanja ja Italia) kohdalla väestömäärän eli 
potentiaalisen markkinakoon huomioiminen 
johtaa siihen, että erotus tosiasialliseen hintaan 
kasvaa edelleen. Tämä on odotettavaa, koska 
maiden väkiluku eroaa selvästi muista Euroo-
pan maista. HDI:n huomioiminen vahvistaa 

käsitystä siitä, että varakkaat ja hyvinvoivat 
maat maksavat lääkkeistä pääsääntöisesti odo-
tusarvoa vähemmän.

HTA-klusterit erottuvat suhteellisen loogi-
sesti. Klustereista La Valletta (4) ja Fair Pricing 
(2) erottuvat omaksi ryhmäkseen ja FINOSE 
(3) ja BeneluxAIr (1) omaksi. Saman klusterin 
sisällä voi kuitenkin olla yli 20 prosenttiyksi-
kön eroja painokertoimen mukaan lasketussa 

Kuvio 1. Kolmen lääkkeen keskiarvohintaindeksi, maan väestömäärä ja ostovoimakorjattu BKT/
asukas.

Tumman harmaa FINOSE, ruudullinen La Valletta, vaalean harmaa Fair Pricing, raidallinen BeneluxAIr ja valkoinen ei 
mikään HTA-klusteri. r(BKT, hintaindeksi)=0,34; r(BKT, väestömäärä)=-0,07; r(hintaindeksi, väestömäärä)=0,13.  

J uha  La ine  j a  Nad i a  Tamminen
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suhteellisessa hinnassa. Myös bruttokansan-
tuotteen suhteen on eroja (kuvio 1).

BKT-painokertoimen mukaan määritetty 
hinta eroaa Euroopan maissa keskimäärin -5,4 
prosenttiyksikköä tosiasiallisesta lääkekorin 
hinnasta. Vastaavasti BKTjaVäestö -indeksin 
mukaan laskettu hinta eroaa keskimäärin -10,4 
prosenttiyksikköä ja BKTjaVäestöjaHDI -indek-
sin mukaan laskettu hinta eroaa keskimäärin 
-5,6 prosenttiyksikköä. Kuviosta 2 kuitenkin 
havaitaan, että kaikkien kolmen indeksin koh-
dalla vaihtelu on erittäin suurta (keskihajonta 
0,3). Indeksien perusteella lääkkeiden tosiasi-
alliset hinnat vastaavat maan ominaispiirteitä 
parhaiten Belgiassa ja Tsekissä.  

Teimme herkkyysanalyysia muuttamalla 
sekä väestömäärän että HDI:n painokertoimia 
5 prosentista (0,05) 10 prosenttiin (0,1). Yleis-
kuva maiden tai HTA-klustereiden suhteelli-
sesta asemasta ei muutu. Väestömäärältään 
pienten ja keskisuurten maiden kohdalla in-
deksien muutokset ovat vähäisiä ja erotus tosi-
asiallisiin hintoihin ei merkittävästi muutu 
suuntaan tai toiseen. Sen sijaan kuuden väki-
rikkaimman EU-maan (Saksa, Iso-Britannia, 
Ranska, Italia, Espanja ja Puola) osalta väestö-
painon kasvattaminen kaksinkertaiseksi muut-
taa näiden maiden BKTjaVäestö -indeksien 
mukaan laskettua hintaa. Näissä maissa paino-
kertoimien kaksinkertaistaminen lisää BKTja-
Väestö -indeksin mukaan lasketun hinnan ero-
tusta tosiasiallisiin hintoihin nähden 16 pro-
senttiyksikköä lisää. 

5. Lopuksi 

Käsityksemme mukaan analyysimme on ensim-
mäisiä, jossa on tarkasteltu yhtäaikaisesti mai-
den ominaisuuksien merkitystä lääkkeiden 

suhteellisten hintojen määrittymisessä. Otimme 
tarkastelussa huomioon myös yrityksen ja sään-
telijän (maksajan) näkökulmat. 

Euroopan maat ovat hyvin erilaisia brutto-
kansantuotteen, lääkemarkkinan koon ja ylei-
sen hyvinvoinnin suhteen. Tästä näkökulmasta 
tarkasteltuna sellaiset sääntelytoimet, jotka 
johtavat lääkkeiden listahintojen lähentymi-
seen tai yhtenäishinnoitteluun ovat ristiriidas-
sa esimerkiksi maiden maksukyvyn kanssa. 
Tästä syystä myös maiden väliseen lääkkeiden 
hintojen vertailuun liittyy ongelmia, mikäli 
maiden erilaisuutta ei tunnisteta ja jos sitä ei 
oteta mitenkään huomioon. 

Analyysimme perusteella lääkkeiden hin-
noissa olisi odotettua olla enemmän vaihtelua 
kuin mitä tällä hetkellä on, ainakin jos lääkkei-
den hinnat määräytyisivät selkeämmin eri mai-
den olosuhteiden mukaan. Jokainen maa kui-
tenkin harjoittaa omaa hintasääntelyä (opti-
mointia) soveltaen erilaisia sääntelymekanis-
meja (Vogler ym. 2011). Maat pyrkivät turvaa-
maan lääkkeiden saatavuuden väestölle mah-
dollisimman taloudellisesti (esim. STM 2019). 
Kansainväliset lääkeyritykset pyrkivät puoles-
taan optimoimaan liikevaihtonsa maailmanlaa-
juisilla lääkemarkkinoilla. Tästä syystä analyy-
simme tulokset olivat lääkemarkkinoiden toi-
minnan kannalta odotusten mukaisia. 

Arvoperusteisessa terveydenhuollossa yh-
teiskunta antaa arvon hoidoista saaduille ter-
veyshyödyille. Eri maat voivat arvottaa sairauk-
sia, hoitoja ja terveyshyötyjä eri tavoin. Sen 
vuoksi myös lääkkeiden hintoja koskevat pää-
tökset eivät voi olla täysin samanlaiset maasta 
toiseen. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi 
lääkkeiden hinnat eivät heijasta suoraan esi-
merkiksi maiden taloudellisia olosuhteita. Ar-
voon perustuvassa terveydenhuollossa ja arvo-
perusteisessa lääkkeiden hinnoittelussa tavoit-

Juha  La ine  j a  Nad i a  Tamminen
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teena on selvittää hoidon tuomat terveyshyödyt 
suhteessa käytettyihin voimavaroihin. Tällöin 
useassa maassa arvioinnissa käytetään laatu-
painotettuja lisäelinvuosia (QALY).

Maksuhalukkuus laatupainotetusta lisä-
elinvuodesta (€/QALY) vaihtelee nykyisin eri 
maiden välillä huomattavasti. Esimerkiksi 
Englannissa, Norjassa ja Ruotsissa on asetettu 
raja-arvoja sille, kuinka paljon yhteiskunta on 
valmis maksamaan laatupainotetuista lisäelin-
vuosista. Kaikissa maissa tällaista raja-arvoa ei 
ole. Käsityksemme mukaan maksuhalukkuus 
ei kuitenkaan korreloi selvästi maan taloudel-
lisen hyvinvoinnin kanssa. Tämä on havaitta-
vissa esimerkiksi Pohjoismaita vertailemalla. 
Maantieteellisesti läheisetkään maat eivät siten 
välttämättä ole samanlaisia maksuhalukkuu-
den ja arvotusten suhteen. 

Suomessa lääkkeiden hintalautakunnan 
päätöksenteossa on hyvin tyypillistä se, että 
lääkevalmisteelle Suomeen esitettyjen tukku-
hintojen tulee olla alle ETA-maiden keskiar-
von (tai mediaanin). Kokemuksemme mukaan 
lääkkeen tukkuhinta asettuu Suomessa usein 
alhaisimpien hintojen joukkoon tai ainakin 
keskihinnan alapuolelle, jotta lääkevalmisteel-
le ehdotettua tukkuhintaa voidaan tällä perus-
teella pitää kohtuullisena. Tämän analyysin 
perusteella ETA-maiden välistä hintavertailua 
tulisi tehdä varauksin eikä Suomen hinnan pi-
täisi lähtökohtaisesti olla ETA-maiden alhai-
simpien joukossa. Jos kansainvälistä hintaver-
tailua sovelletaan hintasääntelyssä, niin sitä 
pitäisi tehdä samankaltaisten maiden tai klus-
tereiden välillä. Lisäksi tällöin joudutaan hy-
väksymään se, että hinnat eivät välttämättä 
korreloi voimakkaasti eri maiden ominaispiir-
teiden, tarpeen yms. tekijöiden kanssa.     

HTA-klusterit vaikuttavat tämän analyysin 
perusteella kohtuullisen loogisilta. Ne voisivat 

lähtökohtaisesti olla käyttökelpoisia määrittä-
mään ne maat, joiden välillä hintavertailua voi-
daan edes jossakin määrin perustellusti tehdä. 
On kuitenkin huomattava, että klusterin sisäl-
lä maiden välillä on kohtuullisia eroja niin hin-
noissa kuin olosuhteissa. Emme tässä tarkaste-
lussa kuitenkaan arvioineet sitä, että miten 
tämä erilaisuus voisi vaikuttaa yhteiseen pää-
töksentekoon ja toisaalta arvotuksiin samaan 
klusteriin kuuluvien eri maiden välillä. Tästä 
syystä myös samaan klusteriin kuuluvien mai-
den välisessä hintavertailussa olisi tarpeen 
noudattaa varovaisuutta.

Analyysiimme liittyy joitakin varauksia. 
Tarkoituksenamme ei ollut esittää kokonaisval-
taista arviota lääkkeiden hinnoista tai selittää 
hintojen vaihtelua eri maissa. Tarkastelumme 
oli kuvaileva ja konseptuaalinen, ja se sisälsi 
vain kolme lääkeainetta. Tutkimuksemme toi-
mii kuitenkin hyvänä pohjana lääkkeiden hin-
taeroja ja hinnan määräytymistä käsittelevälle 
jatkotutkimukselle. Jatkotutkimuksissa otosko-
koa voitaisiin laajentaa, mutta tällöin on otet-
tava huomioon vertailukelpoisten hintojen 
saatavuuteen liittyvät haasteet (ks. Wouters 
ym. 2017). 

Analyysimme tulokset vastaavat aiempia 
tutkimuksia ja korvattavien lääkkeiden koh-
dalla Suomessa sovellettuja vakiintuneita käy-
täntöjä. Lääkkeiden tukkuhinnat ovat Suomes-
sa verrattain alhaisia (esim. TLV 2017), ja lääk-
keiden hinnat vaihtelevat eri maiden välillä 
vähemmän kuin mitä olosuhteiden perusteella 
olisi odotettavaa (esim. Young ym. 2017; Wou-
ters ym. 2017). Aiemman kirjallisuuden (esim. 
TLV 2017) perusteella johtopäätöksemme to-
dennäköisesti pätee hyvin, vaikka tarkastelta-
vien patenttisuojattujen lääkkeiden lukumää-
rää lisättäisiin. 



491

Tulokset voisivat hieman muuttua, mikäli 
analyysissa otettaisiin huomioon valikoitu-
neempi joukko maita. Tarkoituksenamme oli 
kuitenkin tarkastella hintojen määrittymistä 
kaikissa Euroopan maissa, koska esimerkiksi 
Suomessa lääkkeiden kansainvälisessä hinta-
vertailussa huomioidaan kaikki ETA-maat. 

Muutimme tarkasteltujen lääkkeiden hin-
nat euromääräisiksi. Se aiheuttaa hieman epä-
varmuutta valuuttakurssimuutosten vuoksi. 
Sen vaikutus johtopäätöksiin on käsityksemme 
mukaan kuitenkin pieni. Yhdestä tarkastelta-
vasta lääkkeestä jouduttiin laskemaan hinta 
kahden pakkauksen perusteella, koska pak-
kauskoko vaihteli maittain. Tämä ei kuiten-
kaan vaikuta johtopäätöksiin. Lisäksi Maltan 
Portugalin, Liettuan ja Iso-Britannian osalta 
lääkkeen keskiarvohinta laskettiin kahden ko. 
maissa kaupan olevan lääkkeen perusteella, 
koska kaikista kolmesta lääkkeestä ei ollut tie-
toa saatavissa. 

Indekseissä voitaisiin ottaa myös huomioon 
ennusteet maan talouskehityksestä (bruttokan-
santuote, velka), jotka ovat merkityksellisiä, 
kun tehdään tulevaisuutta koskevia päätöksiä 
esimerkiksi uusien lääkkeiden käyttöönotosta. 
Toisaalta esimerkiksi Suomessa korvattavien 
lääkkeiden hinnat tulee uusia määräajoin, mi-
kä mahdollistaa sen, että yhteiskunta voi jatku-
vasti vaikuttaa lääkkeiden yksikköhintoihin ja 
lääkemenoihin sääntelyn keinoin. 

Käytimme analyysissa hyvin yksinkertaisia 
menetelmiä. Muissa tutkimuskysymyksiltään 
samankaltaisissa tutkimuksessa (mm. Young 
ym. 2017, Vogler ym. 2015) on käytetty pääsään-
töisesti samanlaisia kuvailevia menetelmiä ja 
hintaindeksilaskentaa (Wouters ym. 2017). 
Käyttämiemme painojen subjektiiviseen määrit-

tämiseen liittyy epävarmuutta. Painokertoimia 
oli käytettävä, koska analyysissa otettiin huomi-
on yhtäaikaisesti useita maan ominaisuuksia 
kuvaavia tekijöitä. Painokertoimiin valittiin sel-
laisia maiden ominaisuuksia kuvaavia tekijöitä, 
jotka voisivat perustellusti vaikuttaa lääkkeiden 
hinnan asetantaan. Painokertoimet muodostet-
tiin siten, että tulokset olisivat lääkemarkkinoi-
den toiminnan kannalta uskottavia ja siten, että 
bruttokansantuotteen painoarvo on kaikissa 
tilanteissa merkittävin. Lääkkeiden hintoihin ja 
käyttöönottoon liittyvät päätökset ja sääntely 
perustuvat nykyäänkin moniin erilaisiin arvo-
tuksiin ja kriteereihin. Suomessa päätökset pe-
rustuvat niin sanottuun kokonaisarviointiin, 
jossa eri tekijöillä on käytännössä tilannekohtai-
sesti määrittyvä painokerroin. Painokertoimia 
ei ole kuitenkaan määritelty eksplisiittisesti sa-
maan tapaan kuin tässä tutkimuksessa.    

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Suo-
mi ei tämän tarkastelun mukaan maksa kol-
mesta tarkastellusta lääkkeestä liikaa maan 
taloudelliseen ja muuhun hyvinvointiin suh-
teutettuna. Esimerkkivalmisteiden osalta Suo-
men tosiasialliset hinnat olivat 11–16 prosent-
tiyksikköä odotusarvoa alemmat. Tarkasteltu-
jen lääkkeiden tosiasialliset hinnat eivät myös-
kään olleet voimakkaasti yhteydessä maan 
bruttokansantuotteeseen, väestömäärään tai 
hyvinvointiin. Euroopan maat ovat näiden te-
kijöiden suhteen hyvin erilaisia. Erityispiirteet 
on perusteltua tunnistaa lääkemarkkinoiden 
sääntelyssä, lääkkeiden saatavuuteen liittyvissä 
keskusteluissa ja silloin kun keskustellaan siitä, 
mikä lääkkeiden suhteellinen hintataso eri-
tyyppisissä maissa voisi tai pitäisi olla. Paikal-
lisilla hintapäätöksillä on ulkoisvaikutuksia, 
jotka heijastuvat maan rajojen ulkopuolelle. □
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