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Lääkehoidon yksilöllistyminen ja harvinaissai-
raudet tulisi huomioida lääkekorvausjärjestel-
mässä nykyistä paremmin. Uudistuksella on 
kiire; käytännössä mitään sairautta ei enää hoi-
deta samoin periaattein kuin sairausvakuutus-
lain tultua voimaan. 

Sairausvakuutus korvaa apteekista toimitetta-
vat sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet poti-
laalle, jos lääkkeiden hintalautakunta (HILA) 
on vahvistanut lääkkeelle korvattavuuden ja 
kohtuullisen tukkuhinnan juuri potilaan sai-
rautta vastaavassa käyttöaiheessa, jossa lääketie-
teellinen hyöty on osoitettu. Kehittyvä diagnos-
tiikka jakaa sairaudet yhä pienempiin molekyy-
litason alatyyppeihin, joista osa voi olla hyvin 
harvinaisia. Lääke voikin osoittautua toimivaksi 
vain muutamalle prosentille tietyn diagnoosin 
potilaista ja olla muille jopa haitallinen. Tästä 
voi seurata ongelmia erityisesti uusien syöpä-
lääkkeiden yhteydessä: lääke voi olla kohden-
nettu tiettyyn geenimuutokseen ja auttaa yhtä 
lailla useassa eri syöpätyypissä, mutta on myyn-
tiluvallinen ja korvattava vain siinä, jonka poti-
lailla suuret kliiniset tutkimukset on tehty. 

Lääkkeen tullessa markkinoille sen hoidolli-
seen arvoon liittyy usein merkittäviä epävar-
muuksia. Näin ollen olisi kohtuullista, että se-
kä lääketieteellistä että taloudellista riskiä jaet-
taisiin paremmin lääkeyritysten ja yhteiskun-
nan kesken. 

Lääkkeiden hintojen nousun syynä on perin-
teisesti pidetty kalliita kehityskustannuksia, 

mutta totuus lääkkeen hinnanmuodostuksesta 
on monimutkaisempi. Hintaan vaikuttavat 
merkittävästi myös markkinointikustannukset, 
tuotto-odotukset ja pyrkimys kattaa epäonnistu-
neet kehityshankkeet myyntiluvallisten lääkkei-
den tuotoilla. Koska lääkkeen myyntilupaa 
myönnettäessä ei oteta kantaa hintaan, on kuilu 
myyntiluvan ja korvattavuuspäätösten välillä 
kasvanut niin ajallisesti kuin tieteellisten vaati-
musten osalta. 

Sairaaloissa annettavat lääkkeet jäävät yhte-
näisen valtakunnallisen hintasäätelyn ulkopuo-
lelle, joten uudet innovaatiot voivat tulla käyt-
töön eri aikaan eri puolilla maata. Lääkehoitoja 
arvioidaan HILA:ssa, Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimeassa, STM:n palveluvali-
koimaneuvostossa (PALKO), yksittäisissä sai-
raaloissa sekä rokotteiden osalta THL:ssa. Ha-
jaantunut arviointi ja sitovien päätösten puute 
estävät todelliset hintaneuvottelut, heikentävät 
mahdollisuuksia hyötyä kansainvälisestä yhteis-
työstä ja voivat asettaa potilaat alueellisesti eri-
arvoiseen asemaan. 

Vastikään julkaistu kattava asiantuntijasel-
vitys tarjoaa monia käyttökelpoisia keinoja 
 lääkekorvausjärjestelmän uudistamiseen (1). 
Lääkkeet ovat kuitenkin jäämässä sote-uudis-
tuksen ensimmäisen vaiheen ulkopuolelle. 
Siksi oikea ajankohta vaikuttamiseen ja val-
misteluun on nyt.  ●
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