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Esseitä terveystaloustieteestä

Mikko Nurminen

Väitöskirjani koostuu neljästä artikkelista. Kaksi ensimmäistä artikkelia tutkii sähköisen reseptijärjestelmän käyt-
töönoton vaikutuksia lääkkeiden käyttöön, lääkkeiden määräämiseen, sekä määrääjien väliseen koordinaatioon. 
Kaksi viimeistä artikkelia tutkii yritysostojen vaikutuksia Suomen yksityisillä terveydenhuoltomarkkinoilla. Väi-
töskirjani on empiirinen ja kaikissa artikkeleissa hyödynnetään suomalaisia yksilötason rekisteri aineistoja.

nälliset virheet ovat aiheuttaneet 19.5 miljardin 
dollarin vuotuiset suorat kustannukset (Andel 
ym. 2012). Toinen keskeinen IT-järjestelmien 
tavoite on parantaa terveydenhuoltoon pääsyä 
ja lääkityksen saatavuutta. Lääkityksen saata-
vuuden parantaminen voi vähentää tärkeiden 
lääkkeiden alikäyttöä ja parantaa lääkehoidon 
noudattamista, millä voi olla merkittävä terve-
yttä parantava vaikutus.

Väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa 
tutkitaan julkisen perusterveydenhuollon säh-
köisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia re-
septien käyttöön ja potilaiden terveystulemiin. 
Artikkeli on tehty yhdessä Petri Böckermanin, 
Mika Kortelaisen, Liisa Laineen ja Tanja 
Saxellin kanssa. Järjestelmä otettiin käyttöön 
perusterveydenhuollossa vuosien 2010–2013 ai-
kana. Sähköinen resepti korvasi paperiset resep-
tit ja digitalisoi reseptien uusimisen. Toisin kuin 
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Kehittyneissä maissa ikääntyvä väestö ja sen 
myötä kasvavat terveydenhuollon menot aihe-
uttavat suuren haasteen terveydenhuollon toi-
minnalle ja julkisen rahoituksen kestävyydelle. 
Ratkaisua terveydenhuollon tarjonnan tehos-
tamiseksi on haettu IT-järjestelmien käyttöön-
otosta. Päättäjien toiveena on ollut, että IT-
järjestelmät samanaikaisesti vähentävät 
kustannuksia ja parantavat hoidon laatua (Hil-
lestad ym. 2005). Järjestelmien houkuttelevuus 
perustuu niiden potentiaaliin parantaa relevan-
tin informaation kulkua ympäristössä, jossa 
informaatio on epäsymmetrisesti jakautunut 
tuottajien ja potilaiden välillä. Potilasta hoitava 
lääkäri ei välttämättä havaitse potilaan aikai-
semmin saamia hoitoja tai hoidon kannalta tär-
keitä terveystietoja, mikä saattaa aiheuttaa hoi-
dollisia ja lääkinnällisiä virheitä. On arvioitu, 
että Yhdysvalloissa estettävissä olevat lääkin-
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monien muiden maiden järjestelmät, sähköisen 
reseptin arkkitehtuuri on keskitetty. Teknisesti 
tämä mahdollistaa sen, että kaikki potilasta hoi-
tavat ja järjestelmää käyttävät hoitohenkilöt pää-
sevät potilaan suostumuksella näkemään poti-
laan reseptitiedot.

Monien aikaisempien terveydenhuollon IT-
järjestelmiä tutkineiden tutkimusten ongelma-
na on ollut hyvän koeasetelman puuttuminen. 
Tietyntyyppiset alueet ja yksiköt ovat voineet 
ottaa järjestelmän käyttöön aikaisemmin. 
Esimerkiksi, aikaisemmin käyttöönottaneet 
yksiköt saattavat olla paremmin organisoituja, 
taloudellisesti paremmassa kunnossa, ja hoito-
tuloksiltaan jo laadukkaampia kuin myöhem-
min käyttöönottaneet yksiköt. Kun verrataan 
järjestelmän aikaisemmin ja myöhemmin käyt-
töönottaneita alueita tai yksiköitä keskenään, 
tutkimustulokset voivat olla harhaisia. Tämän 
tutkimuksen ekonometrinen analyysi nojaa 
luonnolliseen koeasetelmaan, jossa käyttöön-
otto eri alueiden välillä vastaa satunnaistettua 
käyttöönottoa. Luonnollisella koeasetelmalla 
pystytään välttämään edellä kuvatun kaltainen 
valikoitumisharha, ja tutkimaan järjestelmän 
kausaalivaikutuksia.

Sähköisen reseptin käyttöönotto oli vai-
heistettu eri alueiden välillä. Erinäiset tekniset 
ongelmat uuden järjestelmän integroimisessa 
aikaisempiin järjestelmiin, terveydenhuollon 
työntekijöiden kouluttaminen sekä järjestel-
mien auditointi aiheuttivat alueellista vaihte-
lua järjestelmän käyttöönotossa. Tutkimuksen 
puitteissa tämä alueellinen vaihtelu on rinnas-
tettavissa käyttöönoton satunnaistamiseen eri 
yksiköiden ja alueiden välillä.

Ensimmäisessä artikkelissa keskitytään tut-
kimaan bentsodiatsepiinireseptien käyttöä ja 
uusimista. Bentsodiatsepiinit ovat laajasti käy-
tetty lääkeryhmä ja niitä määrätään erityi sesti 

ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen. Oikein 
käytettynä ne lievittävät tehokkaasti oireita. 
Bentsodiatsepiinit kuitenkin aiheut tavat her-
kästi riippuvuutta ja niitä voidaan väärinkäyttää 
myös päihteenä. Sähköisten reseptien helpottu-
nut uusiminen voi teoriassa parantaa lääkkei-
den saantia ja hoitoon sitoutumista. Lisääntynyt 
resepti historian läpi nä kyvyys voi auttaa lääk-
keiden käytön moni toroinnissa ja reseptien 
kohden tamisessa niihin potilaisiin, joille hyöty 
lääkkeistä on suurin.

Tuloksissa havaitsimme, että alle 40-vuoti-
ailla bentsodiatsepiinireseptien määrä lisääntyi 
sähköisen reseptin käyttöönoton jäl keen. Kasvu 
tuli erityisesti uusituista resep teistä. Nuorem-
milla potilailla hoitoon sitou tuminen on usein 
heikompaa ja heillä on suhteellisesti enemmän 
mielenterveydellisiä sairauksia kuin vanhem-
milla potilailla. Emme kuitenkaan havainneet 
muutosta näiden potilaiden terveystulemissa 
kuten sairaan hoidon käyntimäärissä ja ahdistu-
neisuus  häiriödiagnoosien toden näköisyydessä. 
Sen sijaan havaitsimme, että lääkkeiden väärin-
käyttödiagnoosien yleisyys kasvoi merkit tävästi. 
Vanhemmilla potilailla emme havain neet muu-
toksia reseptien käytössä tai ter  veys tulemissa.

Riippuvuutta helposti aiheuttavien lääk-
keiden kuten bentsodiatsepiinien kohdalla voi 
olla, että liian helppo reseptien uusiminen il-
man tarpeeksi tehokasta monitorointia lisää 
lääkehaittoja. Kun hoidetaan haavoittuvaisia 
tai kompleksisia potilaita, sähköiset järjestel-
mät eivät välttämättä pysty täysin korvaamaan 
potilaan ja lääkärin välistä kohtaamista ja kom-
munikointia.

Artikkeli kontribuoi kirjallisuuteen, joka on 
tutkinut valintatilannetta lääkkeiden saatavuu-
den ja ylikäytön välillä (Cohen ym. 2015; Alpert 
ym. 2018; Hamilton ym. 2018). Kirjallisuus 
ei kuitenkaan ole tutkinut IT-järjestelmien 
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vaikutuksia tähän valintatilanteeseen. Artikkeli 
kontribuoi myös kirjallisuuteen, joka on tut-
kinut IT-järjestelmien vaikutuksia terveyteen 
(Miller ja Tucker 2011; Agha 2014; McCullough 
ym. 2016) ja reseptien käyttöön (Buchmueller 
ja Carey 2018). Aikai semmin tutkituista järjes-
telmistä poiketen sähköinen resepti vaikuttaa 
suoraan sekä informaatioon että reseptien saa-
tavuuteen.

Väitöskirjan toisessa artikkelissa tutki-
taan sähköisen reseptin käyttöönoton vaiku-
tuksia haitallisten lääkeinteraktioiden ylei-
syyteen. Artikkeli on kirjoitettu yhdessä Petri 
Böckermanin, Liisa Laineen ja Tanja Saxellin 
kanssa. Käytössä olevien reseptien ja reseptihis-
torian parantunut läpinäkyvyys saattaa parantaa 
koordinaatiota potilasta hoitavien lääkäreiden 
välillä. Artikkelissa keskitytään var fa riini- ja tu-
lehduskipulääkkeiden pääl le k käiseen määrää-
miseen. Näitä lääkkeitä ei tule käyttää saman-
aikaisesti, sillä se lisää vakavan verenvuodon 
riskiä. Tästä huolimatta näiden reseptien pääl-
lekkäinen määrääminen on hyvin yleistä (Rikala 
ym. 2015; Andersson ym. 2018).

Artikkelissa havaittiin, että interaktioiden 
yleisyydessä oli mittavia alueellisia eroja, jois-
sa maaseutumaiset alueet olivat yliedustettui-
na. Tulosten mukaan sähköinen resepti vähensi 
maaseutumaisilla alueilla interaktioiden toden-
näköisyyttä 36 prosentilla. Väheneminen oli 
suurinta erikoistumattomien lääkäreiden mää-
räämissä resepteissä. Lisäksi havaittiin, että vä-
heneminen tuli erityisesti tilanteista, joissa re-
septin määrännyt lääkäri oli eri kuin edellisen 
reseptin määrännyt lääkäri.

Hoidon koordinaation parantaminen on tär-
keä päämäärä eri maiden terveydenhuoltojär-
jestelmissä (Doty ym. 2020). Sirpaloituneessa 
terveydenhuollossa informaatio on hajautunut-
ta, mikä aiheuttaa kitkaa informaation kulussa 

tuottajalta toiselle. Artikkelin tuloksien mu-
kaan kansallinen keskitetty IT-järjestelmä, jos-
sa informaatio liikkuu eri tuottajien välillä, voi 
lieventää näitä kitkatekijöitä ja parantaa koordi-
naatiota terveydenhuollossa.

Väitöskirjan kolmannessa ja neljännessä 
artikkelissa tutkitaan horisontaalisten yritys-
ostojen vaikutuksia yksityisillä terveydenhuol-
tomarkkinoilla. Yritysten välinen kilpailu on 
lähes aina hyödyllistä sekä kuluttajille että yh-
teiskunnalle. Kilpailu hillitsee hintojen nousua 
ja kannustaa innovoimaan. Karkeasti sanottu-
na mitä keskittyneemmät markkinat ovat, si-
tä vähäisempää on myös kilpailu. Terveyden-
huoltomarkkinat kehittyneissä maissa ovat 
enenevässä määrin keskittyneet (Angeli & 
Maarse 2012; Fulton 2017), ja yritysostot voi-
vat vauhdittaa tätä keskittymistä. Yritysostoilla 
voi olla kuitenkin myös positiivisia hyvinvointi-
vaikutuksia, mikäli tuotannon tehokkuus kas-
vaa synergiaetujen myötä. Tehokkuuden kasvu 
johtaisi pienentyneisiin marginaalikustannuk-
siin, millä voi olla hintoja alentava vaikutus. 
Tyypillinen tulos kirjallisuudessa kuitenkin 
on, että terveydenhuollossa hinnat ovat nous-
seet yritysostojen jälkeen (Gaynor 2011; Lewis 
& Pflum 2017; Schmitt 2018; Dafny ym. 2019) 
ilman hoidon laadun paranemista (Beaulieu ym. 
2020). Iso osa tuloksista on kuitenkin sairaala-
markkinoilta, ja lääkärimarkkinat ovat jääneet 
vähäiselle huomiolle.  

Väitöskirjan kolmannessa artikkelissa tar-
kastellaan yrityskauppojen vaikutuksia lääkä-
reiden vastaanottopalkkioihin ja lääkäreiden 
väliseen kilpailuun. Artikkeli on kirjoitettu yh-
dessä Tanja Saxellin kanssa. Erikoisuutena näillä 
markkinoilla on se, että iso osa lääkäreistä toi-
mii itsenäisinä yrittäjinä vuokraamalla työtilaa 
lääkäriasemalta. Nämä lääkärit myös päättävät 
itse omasta hintatasostaan. Tällöin saman katon 



598

K A K  4 / 2 0 2 1

alla työskentelevät, itsenäisinä yrittäjinä toimivat 
lääkärit kilpailevat keskenään. Näin ollen lää-
käreiden määrä yksikössä voi suoraan vaikuttaa 
kilpailun intensiteettiin yksikön sisällä.

Artikkelissa verrattiin yritysoston kohtee-
na olevassa yksikössä työskenteleviä lääkäreitä 
muissa yksiköissä työskenteleviin lääkäreihin. 
Aineistona käytettiin rekisteriaineistoa kaikis-
ta kelakorvatuista lääkärikäynneistä vuosilta 
2008–2017. Tuloksissa havaittiin, että yritysos-
ton myötä hinnat kasvoivat merkittävästi gyne-
kologeilla. Heidän kohdallaan myös paikallinen 
kilpailu väheni merkittävästi, kun lääkäreiden 
määrä väheni ostetuissa yksiköissä yritysoston 
jälkeen. Kuvailevat analyysit osoittavat, että gy-
nekologien kohdalla asiakasuskollisuus ja vaih-
tokustannukset ovat suuria, mikä voi vahvistaa 
paikallisen tason kilpailun vähenemisen vaiku-
tuksia hintojen nousuun. Artikkelin tulokset 
ovat relevantteja kilpailupolitiikkaa ajatellen. 
Aggregoidun markkinatason analyysin lisäksi 
tarvitaan myös paikallisen tason kilpailun tar-
kastelua. Yksiköiden sisäisen lääkärien välisen 
kilpailun tukeminen saattaisi hillitä hintojen 
nousua.

Väitöskirjan neljännessä artikkelissa keski-
tytään analysoimaan yritysostojen vaikutuksia 
diagnostisten palveluiden, eli verikokeiden ja 
kuvantamispalveluiden, hinnoitteluun. Toisin 
kuin lääkärimarkkinoilla, näiden palvelui-
den hinnat määrätään yksikkö- ja yritystasol-
la. Tulokset osoittavat, että yritysostot nostivat 
verikokeiden hintatasoa 6-8 prosentilla oste-
tuissa yksiköissä. Myös ostavan yrityksen mui-
den samalla markkinalla toimivien yksiköiden 
soveltamat hinnat nousivat vastaavalla tavalla. 
Kuvan tamistutkimuksissa hintatason nousua 
ei havaittu, mikä saattaa johtua siitä, että nämä 
markkinat olivat jo ennestään hyvin keskittyneet.

Rakenne-ekonometrisen kysyntämallin esti-
moinnissa havaittiin, että hinnoilla on vain vä-
häinen merkitys potilaan hoitopaikan valinnas-
sa. Hinnan vähäinen merkitys voi olla osasyynä 
yritysten mahdollisuuteen nostaa hintojaan. 
Hintojen ja valintamahdollisuuksien läpinä-
kyvyyden lisääminen saattaisi lisätä potilaiden 
hintashoppailua. Analyysien mukaan kuluttaji-
en suora hintasäästö olisikin noin 43 prosenttia 
keskiarvohintaan verrattuna, jos he valitsisivat 
halvimman tutkimuspaikan käytettävissä ole-
vista vaihtoehdoistaan. □
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