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Tutkimus lääkemarkkinoiden välisistä 
heijastusvaikutuksista

Markku Siikanen

Väitöstutkimus tarkastelee suomalaisia lääke-
markkinoita. Lääkemarkkinoiden toimintaan 
liittyvää keskustelua käydään eri medioissa 
muun muassa lääkkeiden hinnoittelusta, hinta-
sääntelystä, lääkekorvausmenoista ja toimitus-
häiriöistä.1 Suurin osa julkisesta keskustelusta 
on keskittynyt avolääkemarkkinaa tai niin sa-
nottua apteekkilääkemarkkinaa koskettaviin 
kysymyksiin. Edellä listattuja teemoja on tar-
kasteltu aiemmassa taloustieteellisessä tutki-
muskirjallisuudessa (Yurukoglu ym. 2017; 
Duggan ja Scott Morton 2011; Duggan ja Scott 
Morton 2010; Pavcnik 2002). Näille tutkimuk-
sille on yhteistä se, että tutkimus on julkisen 
keskustelun tavoin keskittynyt apteekkilääke-
markkinan kysymyksiin. 

1 Katso esim. https://yle.fi/uutiset/3-10889620, https://yle.
fi/uutiset/3-10102270 ja https://www.iltalehti.fi/
uutiset/a/2016102222499622.

Tässä väitöstutkimuksessa tutkitaan suo-
malaisia lääkemarkkinoita hiukan laajemmasta 
näkökulmasta. Tutkimus perustuu ajatukseen, 
jossa potilaat, yritykset ja lääkärit voivat toimia 
yhtä aikaa tai lähes yhtä aikaa sekä apteekki- 
että sairaalalääkemarkkinalla. Myös osaa lääk-
keistä voidaan samanaikaisesti käyttää molem-
milla markkinoilla. Tutkimuksessa selvitetään, 
millaisia lääkkeiden hinnoitteluun ja myyntiin 
liittyviä heijastusvaikutuksia markkinoiden 
välille voi tässä ympäristössä syntyä. Tutkimus-
tulokset ovat mielenkiintoisia sen vuoksi, että 
apteekkilääkemarkkinan hintasäätely olettaa 
markkinoiden olevan toisistaan riippumatto-
mia. Väitöskirjan tulokset eivät kuitenkaan tue 
ajatusta markkinoiden välisestä riippumatto-
muudesta.

Väitöskirjan toisessa luvussa esitellään Suo-
men lääkemarkkinoiden rakennetta ja keskei-
siä instituutioita. Apteekkilääkemarkkinalla 
lääkäri määrää lääkkeen, jonka kuluttaja ostaa 
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apteekista. Yhteiskunta osallistuu osittain lää-
kekustannusten kattamiseen lääkekorvausten 
avulla. Vuonna 2015 suomalaiset kuluttajat 
ostivat apteekeista reseptilääkkeitä hiukan yli 
kahdella miljardilla eurolla (Fimea 2015). 

Sairaalalääkemarkkinalla puolestaan tar-
koitetaan lääkemarkkinaa, mistä julkiset sai-
raalat hankkivat lääkkeet sairaalassa toteutet-
tavia hoitojaksoja varten. Julkiset sairaalat va-
litsevat kilpailutuksen avulla suuren osan lää-
kevalikoimaan sisällytetyistä lääkkeistä. Sai-
raalamarkkina vastaa noin 20 prosentin osuut-
ta Suomen kokonaislääkemyynnistä (Fimea 
2015). Lääkekorvausmenojen tapaan nämä 
kustannukset maksetaan täysin julkisista va-
roista. Tästä syystä myös sairaalalääkemarkki-
naan liittyvä tarkastelu on taloudellisessa mie-
lessä kiinnostavaa.

Tutkimuksen kolmannessa luvussa mallin-
netaan sairaala- ja apteekkilääkemarkkinan 
toimintaa teoreettisen vaihtokustannusmallin 
(switching cost model) avulla (Klemperer 1987; 
Gehrig ym. 2011). Mallin tarkoitus on jäsentää 
ajattelua markkinoiden välisistä riippuvuuksis-
ta ja muodostaa empiirisesti testattavia hypo-
teeseja. Aiempi lääkkeiden hinnoitteluun liit-
tyvä teoreettinen kirjallisuus on keskittynyt 
mallintamaan hinnoittelua tilanteessa, jossa 
sairaalamarkkinan olemassaoloa ei oteta huo-
mioon (Brekke ym. 2007; Brekke ym. 2016). 

Kehitetyssä mallissa on kaksi ajanhetkeä. 
Ensimmäisellä ajanhetkellä julkinen sektori 
järjestää kilpailutuksen, ja sairaalan valikoi-
maan valitaan halvimman tarjouksen jättäneen 
yrityksen tuote. Toisella ajanhetkellä yritykset 
kilpailevat keskenään apteekkilääkemarkki-
nalla. Potilaat, joiden lääkehoito jatkuu sairaa-
lan ulkopuolella, siirtyvät sairaalalääkemark-
kinalta kuluttajiksi apteekkilääkemarkkinalle. 
Nämä potilaat voivat halutessaan jatkaa hoitoa 

samalla tuotteella tai vaihtaa toiseen vastaa-
vaan tuotteeseen.

Potilaalle aiheutuu vaihtokustannuksia 
lääkkeen vaihtamisesta. Tämä luo markkina-
voimaa kilpailutuksen voittaneelle yritykselle. 
Sairaalakilpailutuksen voittamisen voidaan 
todeta vaikuttavan apteekkilääkemarkkinan 
lääkemyynnin kohdentumiseen ja lääkkeiden 
hinnoitteluun. Yrityksen kilpailutuksen voitta-
misesta apteekkilääkemarkkinalla saama lisä-
voitto vaikuttaa siihen, kuinka kilpailullisen 
tarjouksen yritys haluaa sairaalakilpailutuk-
seen jättää. Tämän mallin avulla on mahdollis-
ta perehtyä siihen, kuinka muutokset apteek-
kilääkemarkkinan hintasääntelyssä vaikuttavat 
tarjouksiin sairaalakilpailutuksissa.

Väitöskirjan neljännessä luvussa tutkitaan, 
miten julkisten sairaaloiden lääkevalikoima 
vaikuttaa alueelliseen lääkemyyntiin apteekki-
lääkemarkkinalla. Tutkimusasetelma perustuu 
muutoksiin maantieteellisissä kilpailutustule-
missa. Julkisten sairaaloiden lääkekilpailutuk-
siin jätetyistä tarjouksista on mahdollista löy-
tää tuotteita, jotka eivät ikinä voita kilpailutus-
ta ja pääse sairaalan valikoimaan. Aineistosta 
löytyy myös tuotteita, jotka puolestaan aina 
voittavat kilpailutuksen. Lisäksi on mahdollis-
ta havaita tuotteita, jotka välillä pääsevät vali-
koimaan sekä tuotteita, jotka kilpailutuksessa 
häviämisen seurauksena poistuvat kokonaan 
lääkevalikoimasta. 

Tutkimusasetelma perustuu erotus-erotuk-
sissa-menetelmään (differences in differences). 
Siinä verrataan tuotteita, joiden paikka lääke-
valikoimassa pysyy vakiona, niihin tuotteisiin, 
joiden paikka valikoimassa muuttuu ennen ja 
jälkeen kilpailutuksen. Tällöin pystytään us-
kottavasti arvioimaan, miten lääkemyynti 
muuttuu molemmilla markkinoilla, kun tuote 
lisätään tai poistetaan sairaanhoitopiirin sai-
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raaloiden lääkevalikoimasta verrattuna tilan-
teeseen, jossa muutosta valikoimassa ei tapah-
du, koska lääkevalikoima ei muutu kontrolli-
ryhmän lääkkeiden osalta. 

Sairaalamarkkinan lääkemyynnin tutkimi-
nen tarjoaa mahdollisuuden testata tutkimus-
asetelman toimivuutta, koska tällöin tarkastel-
laan kilpailutuksen vaikutuksia sillä markkinal-
la, mitä varten kilpailutus on alun perin suun-
niteltu. Tulokset osoittavat, että kilpailutuksella 
on merkittävä vaikutus sairaalamarkkinan lää-
kemyyntiin. Tuotteen lisääminen sairaalan vali-
koimaan lisää tuotteen sairaalamyyntiä 42−250 
prosentin verran ja tuotteen poistaminen sairaa-
lan valikoimasta vähentää tuotteen sairaala-
myyntiä 59−78 prosentin verran.

Neljännen luvun keskeinen analyysi liittyy 
siihen, millaisia vaikutuksia sairaalakilpailu-
tuksen tuloksella on apteekkilääkemarkkinan 
myyntiin. Tutkimustulosten valossa näyttää 
siltä, että sairaalan lääkevalikoiman muutok-
silla on vaikutus lääkemyyntiin apteekkilääke-
markkinalla. Löydökset myös vastaavat aiem-
paa heijastusvaikutuksiin liittyvää tutkimus-
kirjallisuutta (Hermanson ym. 2001; Klaukka 
ja Henrikson 1994; Gallini ym. 2013; Pruckner 
ja Schober 2018). Vaikutuksen suuruus vaihte-
lee suuresti tarkasteltavien lääkekategorioiden 
välillä. Esimerkiksi betasalpaajien kohdalla 
vaikutus vastaa noin 9 prosentin alueellista 
myynnin kasvua, kun taas astmalääkkeissä vai-
kutus on noin 22 prosenttia verrattuna tuottei-
siin, joiden paikka valikoimassa ei muutu kil-
pailutuksen seurauksena. 

Kilpailutuksen häviäminen vähentää lääke-
myyntiä myös apteekkilääkemarkkinalla. Nyt 
tuloksiin kuitenkin liittyy selkeästi aiempaa 
enemmän epävarmuutta ja vaikutuksien koko-
luokka on pienempi kuin kilpailutuksen voit-
tamisen tapauksessa. Tuotteen poistaminen 

sairaalan valikoimasta vähentää myyntiä ap-
teekkilääkemarkkinalla 3 %−16 % verran.

Samassa yhteydessä tutkitaan myös sitä, mit-
kä tekijät vaikuttavat heijastusvaikutuksen suu-
ruuteen. Teoreettisten tulosten perusteella esi-
merkiksi sairaalamarkkinan koon tai lääkkeen 
korvattavuuden pitäisi kasvattaa heijastusvaiku-
tuksen suuruutta. Empiirisen analyysin mukaan 
kaikki mallin ennusteet eivät kuitenkaan toteu-
du jokaisen tarkasteltavan kategorian kohdalla. 
Luonteva tulkinta tälle tulokselle on se, että 
heijastusvaikutuksen kokoluokkaan vaikuttavat 
tekijät vaihtelevat lääkekategorioittain.

Teoreettisen tarkastelun perusteella heijas-
tusvaikutuksen pitäisi koostua muutoksista 
lääkkeiden hinnoittelussa ja kysynnässä. Em-
piiristen tulosten valossa heijastusvaikutukset 
ilmenevät ainoastaan muutoksina lääkkeiden 
kysynnässä, koska lääkkeiden tukkuhinnat ei-
vät systemaattisesti muutu kilpailutuksien seu-
rauksena.2 Syy tähän löytyy vallitsevista insti-
tuutioista. Lääkkeiden tukkuhinnat ovat valta-
kunnalliset ja siksi on luontevaa ajatella, että 
alueellinen kilpailutus ei vaikuta valtakunnal-
liseen hintatasoon.

Väitöskirjan viimeisessä luvussa perehdy-
tään lääkkeiden hinnoitteluun liittyviin heijas-
tusvaikutuksiin. Siinä tutkitaan, miten apteek-
kilääkemarkkinan toiminta vaikuttaa sairaala-
markkinan toimintaan. Tilanne on siis päin-
vastainen verrattuna väitöskirjan edellisen lu-
vun asetelmaan. Sairaaloiden kilpailutussään-
nöissä mainitaan, että julkiset sairaalat maksa-
vat tuotteista korkeintaan lääkkeen tukkuhin-
taa vastaavan hinnan. Jos tuotetta myydään 
yhtä aikaa molemmilla lääkemarkkinoilla, niin 
tällöin tukkuhintojen muutokset voivat vaikut-
taa myös yritysten tarjouskäyttäytymiseen kil-

2 Tukkuhinta on hinta, jolla apteekki ostaa lääkkeet.
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pailutuksissa. Tämän luvun pääasiallinen kiin-
nostuksen kohde on markkinoiden välinen 
hintajousto. Jos apteekkilääkemarkkinalle 
kohdistuvan hintasääntelyn seurauksena tuot-
teen tukkuhinta laskee, niin silloin myös kor-
kein mahdollinen tuotteesta kilpailutuksessa 
pyydettävä hinta laskee.

Tutkimuskysymykseen vastaamisen tekee 
haasteelliseksi se, että tuotteen tukkuhinta ja 
kilpailutukseen jätetty tarjous ovat yrityksen 
valintoja. Yksinkertainen hintojen välinen reg-
ressio tuottaa harhaisia tuloksia, koska yritys 
havaitsee enemmän hinnoitteluun liittyviä  
asioita, kuin mitä tutkija havaitsee. Lääkkeiden 
kysyntään liittyvät heijastusvaikutukset ovat 
yksi esimerkki endogeenisuusongelman läh-
teistä. Endogeenisuusongelma on mahdollista 
ratkaista hyödyntämällä vuonna 2009 aloitet-
tua viitehintasääntelyä instrumenttimuuttujana 
lääkkeen tukkuhinnalle. 

Viitehintasääntelyn tarkoitus oli saada ku-
luttajat valitsemaan heille määrätyn lääkkeen 
sijaan vastaava, mutta edullisempi tuote talou-
dellisen kannustimen avulla. Jos kuluttaja ei 
valitse riittävän edullista tuotetta, niin silloin 
kuluttaja joutuu maksamaan osan tuotteen 
hinnasta omista varoistaan. Yritykselle muo-
dostuu kannustin hinnoitella tuotteensa lähel-
le edullisempien tuotteiden hintoja. Viitehin-
tasääntely vaikuttaa tällä tavoin lääkkeiden 
tarjontaan. Käytetty tutkimusasetelma perus-
tuu instrumentoituun erotuksien-erotus-mene-
telmään (instrumented differences in differen-
ces). Viitehintasääntelyä voi hyödyntää tässä, 
koska kaikki markkinoilla olevat tuotteet eivät 
ole kyseisen sääntelyn piirissä ja sääntely on 
suunniteltu ensisijaisesti madaltamaan lääkkei-
den tukkuhintoja apteekkilääkemarkkinalla.

Tulosten valossa viitehintasääntely madalsi 
tarkasteltujen lääkkeiden tukkuhintoja keski-

määrin 10 prosenttia verrattuna sääntelyn ul-
kopuolisiin tuotteisiin. Tämä tulos vastaa teo-
reettisen mallin tuloksia ja on linjassa aiem-
man viitehintakirjallisuuden kanssa (Brekke 
ym. 2011; Kaiser ym. 2014; Herr ja Suppliet 
2017). Sääntely madalsi lääkkeiden hintoja 
markkinalla, mitä varten sääntely on suunni-
teltu. Sairaaloiden saamat tarjoukset laskivat 
viitehintasääntelyn seurauksena noin 12 pro-
senttia verrattuna sääntelyn ulkopuolisiin tuot-
teisiin. Tulos on merkittävä, koska aiempi lää-
kemarkkinoita käsittelevää reformikirjallisuus 
ei ole eurooppalaisessa kontekstissa huomioi-
nut hintasääntelyn heijastusvaikutuksia. 

Tuloksista seuraa se, että markkinoiden vä-
linen hintajousto on hiukan yli yksikköjouston. 
Yhden yksikön alennus tukkuhinnassa johtaa 
tarjouksen pienentymiseen hiukan yli yhdellä 
yksiköllä. Estimoitu jousto on osoitus siitä, et-
tä apteekkilääkemarkkinalle kohdistetulla 
sääntelyreformilla oli myös tahaton vaikutus 
sairaalakilpailutuksien tarjouksiin. Politiikka-
mielessä markkinoiden välinen hintajousto on 
tärkeä parametri, koska jouston avulla on mah-
dollista arvioida sääntelytoimien kokonaisvai-
kutuksen suuruutta. Aiemmat tutkimukset 
eivät ole tähän pystyneet, koska tarkastelu on 
rajoittunut vain apteekkilääkemarkkinaan.

Väitöskirja käsittelee lääkkeiden hinnoitte-
luun ja myyntiin liittyvien heijastusvaikutuk-
sien olemassaoloa Suomessa. Tulokset tarjoavat 
uusia näkökulmia lääkemarkkinoiden hinta-
sääntelyn kehittämiseen, koska nykymuotoinen 
sääntely käsittelee markkinoita toisistaan eril-
lisinä. Tuloksia on mahdollista yleistää myös 
Suomen ulkopuoliseen kontekstiin, sillä ap-
teekki- ja sairaalamarkkinoiden rakenne Suo-
messa vastaa suurelta osin myös muiden EU-
maiden tapaa järjestää lääkemarkkinoiden 
toiminta. □
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