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TEKSTISSÄ ESIINTYVÄT KESKEISIMMÄT KÄSITTEET   

 

Automaattinen substituutio: Automaattisella substituutiolla eli geneerisellä 

substituutiolla tarkoitetaan lääkkeiden lääkevaihtoa apteekissa (Lääkealan turvallisuus- 

ja kehittämiskeskus Fimea 2019c). 

 
Alkuperäisvalmiste: Lääkevalmiste, joka on vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai 

tämän oikeuttaman tahon markkinoille tuoma (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea 2019c). 

 
Biologinen lääke: Sisältää yhtä tai useaa vaikuttavaa ainetta, joka on biologinen aine ja 

biologisen lähteen valmistama tai sellaisesta peräisin (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2003/63/EY; European Medicines Agency ja European Commission 

2017).   

 
Biosimilaari: Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja 

vertailukelpoinen alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteen kanssa 

(European Medicines Agency ja European Commission 2017). Biosimilaarin vaikuttava 

aine on sama kuin alkuperäislääkkeen, mutta sen eri versio.  

 
Geneerinen substituutio: Geneerisessä substituutiossa eli lääkevaihdossa lääkärin tai 

hammaslääkärin määräämä lääkevalmiste vaihdetaan apteekissa halvimpaan tai lähes 

halvimpaan vaihtokelpoiseen rinnakkaisvalmisteeseen (lääkelaki 22/2006 57 b §; 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019c). Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea vahvistaa luettelon keskenään vaihtokelpoisista 

lääkevalmisteista (lääkelaki 773/2009 57 c §). 

 
Lääkitysturvallisuus: Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liittyvää 

turvallisuutta, jonka tarkoituksena on suojata potilasta vahingoittumasta ja varmistaa 

lääkehoidon turvallisuus (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006).  

Lääkitysturvallisuus kattaa terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaation 



periaatteet sekä toiminnot ja käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien 

haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi. 

 

Myyntilupa: Ennen kuin lääkevalmiste voidaan tuoda markkinoille, täytyy sillä olla 

myyntilupa (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019f). Myyntiluvan 

myöntää Euroopan unionin komissio tai Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus 

Fimea. Lääkevalmisteen myyntilupaa voidaan hakea usealla vaihtoehtoisella 

menettelyllä: kansallinen menettely, tunnustamismenettely, hajautettu menettely ja 

keskitetty menettely. 

 
Keskitetty menettely (Centralised procedure, CP): Keskitetyssä menettelyssä 

lääkevalmisteelle haetaan myyntilupaa kerralla kaikkiin Euroopan Unionin 

jäsenvaltioihin sekä Euroopan talousalueen (ETA) maihin Islantiin, Liechtensteiniin ja 

Norjaan (European Medicines Agency 2019c). Euroopan lääkevirasto (European 

Medicines Agency, EMA) koordinoi hakemusten käsittelyä ja myyntiluvan myöntää 

Euroopan unionin komissio. 

 
Rationaalinen lääkehoito: Rationaalinen lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, 

taloudellista, yhdenvertaista ja laadukasta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 

 
Viitevalmiste (reference product): Viitevalmisteella tarkoitetaan biologisen 

lääkevalmisteen alkuperäistä valmistetta. 

 
Vaihtokelpoisuus: Vaihtokelpoisuudella tarkoitetaan tässä dokumentissa biosimilaarin 

vaihtoa sen viitevalmisteeseen (alkuperäiseen valmisteeseen) ja päinvastoin 

terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa (engl. interchangeability) tai apteekissa 

tapahtuvaa lääkevaihtoa (engl. substitution). Kun vaihtokelpoisuudella tarkoitetaan 

apteekissa tehtävää lääkevaihtoa, mainitaan se tekstissä ymmärrettävästi. 



  

KESKEISIMMÄT TEKSTISSÄ ESIINTYVÄT LYHENTEET 

 

ATMP Advanced therapy medical product, pitkälle kehittyneet terapiatuotteet 

BIA Budget Impact Analysis, budjettivaikutusanalyysi 

CHMP Committee for Medicinal products for Human Use, Euroopan lääkeviraston

 lääkevalmistekomitea 

DDD  Defined daily dose, määritelty vuorokausiannos 

EMA European Medicines Agency, Euroopan lääkeviranomainen 

FDA Food and Drug Administration, Yhdysvaltojen lääkeviranomainen 

Fimea Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Hila Lääkkeiden hintalautakunta 

Kela Kansaneläkelaitos 

INN International Nonproprietary Names, lääkeaineiden kansainväliset  

yleisnimet 

PALKO Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 

PBS Pharmaceutical Benefits Scheme, Australian lääkekorvauksia käsittele 

viranomainen 

PBAC The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, Australian 

lääkekorvauksiin neuvoa-antava komitea 

PRAC  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, Euroopan lääkeviraston 

lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea 

TGA Therapeutic Goods Administration, Australian lääkeviranomainen 
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1 JOHDANTO 

 

Biologiset lääkkeet ovat valtaamassa alaa lääkehoidossa.  Ne ovat kuitenkin 

huomattavan kalliita: vuonna 2017 eniten lääkekorvausmenoja aiheuttaneiden 10 

lääkeaineen joukossa oli kuusi biologista lääkeainetta (Martikainen 2018). 

Biosimilaarien hinnat ovat alkuperäislääkkeitä halvemmat, koska niiden kliinisen 

kehitysohjelman ei tarvitse olla yhtä laaja (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimea 2019a). Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja 

vertailukelpoinen alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteen kanssa 

(European Medicines Agency ja European Commission 2017). Biosimilaarin vaikuttava 

aine on sama kuin alkuperäislääkkeen, mutta sen eri versio.  

 

Suomessa biosimilaari on viitevalmisteen kanssa hoidollisesti samanarvoinen ja 

vaihtokelpoinen terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa (Lääkealan turvallisuus- 

ja kehittämiskeskus Fimea 2019a). Se on yhtä tehokas, turvallinen ja laadukas kuin sen 

viitevalmiste. Biosimilaarien käyttöönoton odotetaan käynnistävän toivotun 

hintakilpailun biosimilaarien ja alkuperäislääkkeiden välillä. Tämä säästää kustannuksia 

sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta ilman, että lääkehoidon vaikuttavuus 

kärsii.  

 

Biosimilaarien käyttöönottoa on Suomessa pyritty edistämään ei-sitovan informaatio-

ohjauksen ja säädösohjauksen keinoin (Peura ja Kiviniemi 2018). Vuonna 2017 tuli 

voimaan Sosiaali- ja terveysministeriön päivitetty asetus lääkkeen määräämisestä 

(1459/2016, 10 §), johon liittyi uusi biosimilaarien määräämisvelvoite.  Nämä keinot 

eivät kuitenkaan yksistään riitä ja eivätkä ole tarpeeksi tehokkaita biosimilaarien 

käyttöönoton edistämiseksi. Vaihtoehto biosimilaarien käyttöönoton edistämiseksi olisi 

biosimilaarien ja niiden alkuperäisvalmisteen lääkkeiden automaattinen lääkevaihto 

apteekissa, mikä ei toteudu Suomessa tällä hetkellä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Biologiset lääkevalmisteet ja niiden käyttö Suomessa 

 

Biologiset lääkevalmisteet sisältävät yhtä tai useaa vaikuttavaa ainetta, joka on 

biologisen lähteen valmistama tai sellaisesta peräisin oleva biologinen aine (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/63/EY; European Medicines Agency ja 

European Commission 2017).  Biologisiin lääkevalmisteisiin kuuluvat perinteiset 

biologiset lääkkeet (rokotteet, verivalmisteet ja hepariini), bioteknologiset lääkkeet, 

jotka ovat yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettuja terapeuttisia proteiineja sekä 

pitkälle kehittyneet terapiatuotteet (Airola 2017). Pitkälle kehittyneillä terapiatuotteilla 

(ATMP, advanced therapy medical product) tarkoitetaan geeni- ja soluterapiatuotteita 

sekä kudosmuokkaustuotteita. Biologiset lääkeaineet ovat rakenteeltaan 

monimutkaisempia kuin kemialliset lääkkeet ja usein suurimolekyylisiä. Niiden 

valmistuserien välillä voi ilmetä luontaista vaihtelua johtuen biologisten lääkkeiden 

rakenteen monimutkaisuudesta ja tuotantotavasta. 

 

Biologiset lääkkeet ovat hyvin vakiintuneita kliinisessä käytössä ja ne ovat 

välttämättömiä monien vakavien ja kroonisten sairauksien kuten diabeteksen, 

autoimmuunisairauksien ja syövän hoidossa (European Medicines Agency ja European 

Commission 2017). Monen aiemman vaikeahoitoisen sairauden hoidon ovat 

muuttaneet erityisesti monoklonaaliset vasta-aineet (Airola 2017). Tulevaisuuden 

lääkehoidossa biologisilla lääkkeillä uskotaan olevan erittäin merkittävä asema 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019b).  

 

Vuonna 2017 Suomen kymmenen myydyimmän lääkkeen joukossa oli kahdeksan 

biologista lääkettä (Taulukko 1). Biologisista lääkevalmisteista myydyin oli TNF-alfan 

estäjä adalimumabi, jota käytetään nivelreuman, psoriasiksen ja tulehduksellisten 

suolistosairauksien hoidossa (European Medicines Agency 2017). Sen myynti väheni 
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hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmanneksi myydyin lääke oli TNF-alfan estäjä 

infliksimabi, jota annostellaan pääosin sairaalassa.  

 
 
Taulukko 1. Suomen 10 myydyintä lääkeainetta vuonna 2017 (Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos 2018). DDD = määritelty vuorokausiannos, 
H-% = laitosmyynnin osuus (%) kulutuksesta (DDD/1 000 as/vrk). Biologiset lääkeaineet 
on lihavoitu tekstiin. 
 

Tukkumyynti,  
tuhatta euroa 

Muutos 
vuodesta 
2016, % 

Lääkeaine DDD/1 000 as/vrk H-% 

54 532 +6 Nikotiini -   

43 960 -6 Adalimumabi 0,65 (DDD 2,9 mg) 2 

38 327 +12 Infliksimabi 1,27 (DDD 3,75 mg) 100 

35 080 +1 Rituksimabi -   

33 585 +16 Ihmisen normaali 
immunoglobuliini 
intravaskulaariseen 
käyttöön 

-   

29 064 -12 Glargininsuliini 13,47 (DDD 40 U) 2 

29 044 -2 Ibuprofeeni -   

27 502 -15 Etanersepti 0,43 (DDD 7 mg) 0 

24 813 0 Trastutsumabi -   

24 277 -9 Hyytymistekijä VIII -   

  
 
 
 
2.2 Biosimilaarien kehittäminen ja myyntilupa Euroopassa 

 

Useiden biologisten lääkkeiden patenttisuoja on umpeutunut tai umpeutumassa, joten 

biosimilaarien kehitystyö on maailmalla hyvin laajaa (Airola 2017). Biosimilaarien 

kliinisen kehitysohjelman ei tarvitse olla yhtä laaja kuin alkuperäislääkkeellä ja tämän 

vuoksi ne voidaan tuoda markkinoille alkuperäislääkettä halvemmalla hinnalla. 

Biosimilaarien kehitysohjelma on kuitenkin huomattavasti laajempi ja haastavampi kuin 

synteettisten kemiallisten rinnakkaislääkkeiden (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 2019a). Biosimilaarin kehitysmallissa perusperiaatteena on varmistua, 
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että biosimilaari on samankaltainen viitevalmisteen eli biologisen alkuperäislääkkeen 

kanssa (European Medicines Agency 2014a). EMA (European Medicines Agency) on 

julkaissut kattavia ohjeita biosimilaarien kehittämiseen ja arvioimiseen (European 

Medicines Agency 2019a).  

 

Biosimilaari kehitetään systemaattisesti samankaltaiseksi viitevalmisteen kanssa laadun, 

turvallisuuden ja tehokkuuden suhteen (European Medicines Agency 2014b). 

Biosimilaarin kehittäminen on vaiheittainen prosessi, joka alkaa alkuperäisen valmisteen 

huolellisella analyysillä. Tämä prosessi olisi toteutettava erittäin huolellisesti käyttäen 

herkkiä analyyttisiä menetelmiä, jotta saadaan perusteellinen käsitys alkuperäisen 

valmisteen laatuprofiilista. Laatuvaatimuksissa osoitetaan biosimilaarin 

samankaltaisuus aktiivisuudeltaan, rakenteeltaan ja puhtausprofiililtaan alkuperäisen 

valmisteen kanssa (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019d). 

Samankaltaisuuden osoittamisessa keskeisessä osassa ovat toiminnalliset testit, joissa 

tutkitaan lääkkeen sitoutuminen reseptoriinsa ja sitoutumisen aiheuttamat muutokset 

kohdesolussa. Tämän jälkeen ei-kliinisissä ja kliinisissä tutkimuksissa varmistetaan, että 

laatuvaatimuksissa havaitut erot eivät vaikuta biosimilaarin turvallisuuteen ja tehoon.  

 

Ei-kliiniset tutkimukset olisi suunniteltava siten, että niissä otetaan huomioon 

mahdolliset fysikokemiallisissa sekä rakenteellisissa analyyseissä havaitut erot 

biosimilaarin ja alkuperäisen valmisteen välillä (European Medicines Agency 2014c). Ei-

kliiniset tutkimukset etenevät vaiheittain alkaen funktionaalisilla in vitro -määrityksillä.  

Tuoteryhmäkohtaiset ohjeet voivat antaa suosituksia sopivista in vitro -kokeista. 

Analyyttisten tutkimuksien ja farmakotoksikologisten in vitro -tutkimuksien jälkeen on 

arvioitava, tarvitaanko in vivo -eläinkokeita. Yleensä ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä 

in vivo -tutkimuksia biosimilaarien osalta ja lisäksi EU:ssa eläinkokeita on rajoitettu (van 

Aerts ym. 2014). Kuvassa 1 on kuvattu biosimilaarin kehitysprosessi.  
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Kuva 1. Biosimilaarin kehitysprosessi (muokattu lähteestä Schiestl ym. 2017).  
PK = farmakokinetiikka, PD = farmakodynamiikka. 
 

 

Biosimilaarisuus varmistetaan kattavien fysikokemiallisten ja biologisten 

vertailtavuustutkimusten jälkeen kliinisissä farmakokinetiikan tutkimuksissa (European 

Medicines Agency 2014c). Farmakodynamiikan tutkimukset olisi mahdollisuuksien 

mukaan sisällytettävä farmakokineettisiin tutkimuksiin. Kliinisen tehon samankaltaisuus 

biosimilaarin ja alkuperäisen lääkkeen välillä vahvistetaan usein satunnaistetuissa ja 

sokkoutetuissa vertailtavuustutkimuksissa. Biosimilaarin kehityksessä aktiivisen aineen 

teho ja turvallisuus tunnetaan jo entuudestaan, joten biosimilaarin sisältämän aktiivisen 

aineen hyöty-riskisuhdetta ei ole tarvetta arvioida uudestaan (Ekman 2017).  Teho- ja 

turvallisuustutkimusten päämääränä onkin varmistaa, että samankaltaisuus ilmenee 

myös kliinisesti. Biosimilaarien kliinisten tutkimuksien ei ole siis tarkoitus todistaa 

vaikuttavan aineen terapeuttisia vaikutuksia vaan tutkia mahdollisia eroja 

viitevalmisteeseen (Kurki ja Oravilahti 2016). Biosimilaarin kehityksessä käytetään 

mahdollisimman herkkiä mittareita eikä kovia tehon mittareita, kuten kuolleisuutta, 

tarvita. Biosimilaarien kehitysohjelmaan kuuluu myös immunogeenisyyden tutkiminen 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019d). Myyntilupaan voidaan liittää 
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erityisiä lisävaatimuksia kuten immunogeenisyyteen liittyvät turvallisuusseuranta tai 

tutkimusvaatimukset. 

 

Biosimilaarien vaatimukset ovat erilaiset eri puolilla maailmaa, mikä voi hidastaa 

biosimilaarien kehityshanketta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

2019e). Euroopassa myyntiluvan saaneista biologisista lääkkeistä viitelääkkeeseen 

perustuen käytetään nimitystä biosimilaari (engl. "biosimilar”, ”biosimilar medicine”, 

”biosimilar medicinal product", "similar biological medicinal product"). Euroopan 

ulkopuolella Kaukoidässä, Venäjällä sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa biosimilaari-

käsitettä saatetaan käyttää biologisista kopiolääkkeistä, joita ei ole tutkittu tiukkojen 

laatu-, teho- ja turvallisuuskriteerien mukaisesti.  Biosimilaarien kehityshankkeita onkin 

pyritty helpottamaan tekemällä työtä vaatimusten yhdenmukaistamiseksi.  

 

Biosimilaarin myyntiluvan ehtona siis on, että biosimilaarin ja sen viitevalmisteen 

biologinen samankaltaisuus on osoitettu. Eurooppa oli ensimmäinen maanosa, joka 

kehitti biosimilaarien hyväksymiseen tarvittavan sääntelymenettelyn (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY; European Commission 2013). 

Euroopassa biologisten lääkevalmisteiden myyntiluvan myöntää keskitetyssä 

myyntilupamenettelyssä Euroopan komissio (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus 2004/726/EY). Kun yritys hakee biologiselle lääkkeelle myyntilupaa Euroopan 

lääkeviraston kautta, myyntilupahakemus arvioidaan EMAn lääkevalmistekomitean 

(CHMP) nimittämien kahden raportoijan arviointitiimeissä (European Medicines Agency 

ja European Commission 2017). CHMP:n tehtävä on ohjata arviointia ja antaa lausunto 

myyntiluvan hyväksyttävyydestä. Samanaikaisesti lääketurvallisuuden 

riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi biosimilaarin riskinarviointiohjelman ja CHMP:n 

sekä PRAC:n lausunnot toimitetaan Euroopan komissiolle. Euroopan komission 

myöntämä myyntilupa on voimassa kaikissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa sekä 

Euroopan talousalueen (ETA) maissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. 
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EMA hyväksyi ensimmäisen biosimilaarin (Omnitrope®) vuonna 2006 (European 

Medicines Agency 2019b). Tähän mennessä EU:ssa on hyväksytty 62 biosimilaaria. 

Biosimilaarin ja alkuperäisen lääkevalmisteen käyttöaiheiden välillä voi esiintyä 

eroavaisuuksia, koska biosimilaarin kehittäjä ei välttämättä hae myyntilupaa kaikille 

alkuperäislääkkeen käyttöaiheille (Ekman 2017). Yhtäkään biosimilaaria ei ole poistettu 

EU:n markkinoilta turvallisuuden ja laatuongelmien vuoksi (Kurki ja Ekman 2015). Lisäksi 

biosimilaarien turvallisuusprofiilit ovat pysyneet samanlaisina myyntiluvan 

myöntämisen jälkeen. 

 

2.3 Biosimilaarit Suomessa 

 

Vain osa EU:ssa hyväksytyistä biosimilaareista on saatavilla Suomessa. Taulukossa 2 on 

listattu Suomessa markkinoilla olevat biosimilaarit, joita on tällä hetkellä 20 valmistetta 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019a). Ensimmäinen biosimilaari, 

joka tuli Suomen markkinoille vuonna 2007, oli Omnitrope® (somatropiini, alkuperäinen 

lääkevalmista: Genotropin®) 

 

Vuonna 2017 infliksimabille oli saatavilla kaksi biosimilaaria alkuperäislääkkeen lisäksi. 

Kun biosimilaari tulee markkinoille, käynnistää se hintakilpailun. Kilpailu laskee sekä 

alkuperäislääkkeen että biosimilaarin hintaa. Tämän hinnan alentumisen sekä 

sairaalassa tehtävän kilpailutuksen vuoksi infliksimabia oli mahdollista käyttää yhä 

useammalle potilaalle. Tämä näkyy Taulukossa 1 infliksimabin 12 prosentin 

tukkumyynnin nousuna edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Vuoden 2018 lokakuussa julkaistussa biosimilaarien tilannekatsauksesta ilmenee, että 

biosimilaareja käytetään Suomessa avohoidossa vähän (Jauhonen ym. 2018). 

Esimerkiksi tarkasteltaessa diabeteksen käyttöaiheessa käytettyä glargininsuliinia 

tammi-kesäkuussa 2018 lääkekorvauksen saaneista (n=68 566) biosimilaarin osuus oli 

vain alle 1 prosentin. Myös uudet käyttäjät aloittavat harvoin avohoidossa 

biosimilaarivalmisteella. 
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Taulukko 2. Markkinoilla olevat biosimilaarit Suomessa 26.3.2019 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2019a, European Medicines 
Agency 2019b).  
 

Tavallisimmat käyttöaiheet Vaikuttava aine Alkuperäislääkkeen 
kauppanimi® 

Biosimilaarin 
kauppanimi® 

Kauppaantulon 
päivä Suomessa 

Lääkkeen annostelu 

Nivel- ja selkärankareuma, 
nivelpsoriaasi, psoriaasi, Crohnin 
tauti ja haavainen 
paksusuolentulehdus 

adalimumabi 
 
 
 
infliximabi 

Humira 
 
 
 
Remicade 

Amgevita 
Hulio 
Hyrimoz 
 
Inflectra 
Remsima 

15.11.2018 
15.12.2018 
1.12.2018 
 
21.11.2013 
1.10.2013 
 

itse/sairaalassa 
 
 
 
sairaalassa 

Nivel- ja selkärankareuma ja 
nivelpsoriaasis 

etanersepti Enbrel Erelzi 1.2.2018 itse 

Diabetes insulin glargine Lantus Abasaglar 1.11.2015 
 

itse 

 insulin lispro Humalog Insulin lispro Sanofi 1.1.2018 
 

itse 

Anemia epoetin zeta Eprex/Erypo Retacrit   1.8.2008 
 

itse/sairaalassa 

Neutropenia filgrastiiimi Neupogen Accofil 
Nivestim 
Ratiograstim 
Zarzio 
 

15.8.2015 
16.8.2010 
1.5.2009 
15.1.2010 
 

itse/sairaalassa 

 pegfilgrastiimi Neulasta Pelgraz 15.10.2018 
 

itse/sairaalassa 

Hedelmöityshoito follitropin alfa GONAL-f Bemfola 15.9.2014 
 

itse 

Kasvuhormonin vajaus somatropiini Genotropin Omnitrope 15.11.2007 itse 

Non-Hodgkin-lymfooma, leukemia 
ja nivelreuma 

rituximabi MabThera Ritemvia 
Rixathon 

15.12.2017 
7.1.2019 
 

sairaalassa 

Rintasyöpä trastuzumabi Herceptin Kanjinti 
Ontruzant 

1.7.2018 
1.1.2019 

sairaalassa 
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2.4 Biosimilaarien hinnoittelu Euroopassa 

 

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) määrittelee Suomessa avohoidossa käytettävien 

biosimilaarien kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden (sairausvakuutuslaki 

1224/2004; Lääkkeiden hintalautakunta 2015). Suomessa sairausvakuutuslain 

(1100/2016, 7b §) mukaan uuden biosimilaarivalmisteen kohtuulliseksi tukkuhinnaksi 

voidaan hyväksyä tukkuhinta, joka on enintään 70 % alkuperäisen lääkevalmisteen 

tukkuhinnasta.  Tämä koskee vain tilannetta, jossa hintalautakunta arvioi tukkuhinnan 

kohtuullisuutta ensimmäiselle korvausjärjestelmään hyväksyttävälle 

biosimilaarivalmisteelle. Hinnoittelu sairaalassa käytettävien biosimilaarien kohdalla on 

Suomessa vapaata (Rannanheimo ja Kiviniemi 2018). 

 

Biosimilaarien hinnoittelun kansainväliset käytännöt vaihtelevat. Katsauksessa 

selvitettiin biosimilaarien hinnoittelun sääntelyä ja käytäntöjä Euroopan eri maissa 

(Moorkens ym. 2017). Katsauksessa oli mukana 20 EU-maata sekä Islanti, Norja, Venäjä 

ja Serbia. Useassa Euroopan maassa biosimilaarin hintasääntely on yleistä ja hinta tulee 

olla alempi kuin alkuperäisvalmisteella. Biosimilaarilta vaadittu hinnanalennus on 

ensimmäiseltä biosimilaarilta 15–38 % alkuperäiseen valmisteeseen verrattuna. 

Joissakin maissa (esim. Itävallassa, Kroatiassa ja Puolassa) seuraavilta biosimilaareilta 

vaaditaan vieläkin edullisempaa hintaa. Itävallassa ensimmäisen biosimilaarin hinnan 

tulee olla 38 % alkuperäistä valmistetta edullisempi. Seuraavan biosimilaarin hinnan 

tulee olla 15 % alhaisempi kuin ensimmäisen biosimilaarin ja kolmannen biosimilaarin 

vielä 10 % edullisempi kuin toiseksi markkinoille tulleen biosimilaarin. 

 

Osassa Euroopan maissa, kuten Saksassa ja Englannissa, biosimilaarien hinnoittelu on 

täysin vapaata (Moorkens ym. 2017). Norjassa biosimilaarien hinnoittelu on vapaata, 

mutta hinta ei saa olla korkeampi kuin alkuperäisen valmisteen hinta.  Joissakin maissa 

biosimilaarin hinnan kriteerinä käytetään valmisteen hintaa muissa Euroopan maissa.  

Esimerkiksi Islannissa biosimilaarin hinta ei saa olla korkeampi kuin Tanskan, Norjan, 

Ruotsin ja Suomen alin tukkuhinta. Biosimilaarien hinnat voidaan myös osassa maissa 
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neuvotella tapauskohtaisesti. Myös alkuperäisen valmisteelta hintaa voidaan tarkastella 

uudelleen biosimilaarin korvattavuuden jälkeen niin kuin Suomessa tehdään. 

 

Joissakin maissa on asetettu myös erityisehtoja biosimilaarin tai alkuperäislääkkeen 

korvaukselle avohoidossa (Rannanheimo ja Kiviniemi 2018).  Suomessa erityisehtona ei 

ole kuin hinnoitteluun liittyvät vaatimukset, mutta esimerkiksi Kanadassa lääkkeen 

käyttö tulee aloittaa edullisimmalla valmisteella (alkuperäislääkkeellä tai biosimilaarilla) 

tai asiakas joutuu maksamaan erotuksen kalliimpaan valmisteeseen. Jos asiakkaalla on 

ollut käytössä alkuperäislääke ennen korvauskäytännön voimaantuloa, voi hän jatkaa 

sen käyttöä.  

 

2.5 Biosimilaarien tuomat kustannussäästöt 

 

2.5.1 Biosimilaarien budjettivaikutukset 

 

Budjettivaikutusanalyysissä (BIA, Budget Impact Analysis) arvioidaan hoidon 

kustannuksia ja verrataan uuden terveydenhuollon menetelmän taloudellisia 

vaikutuksia nykyiseen toimintatapaan (Sullivan ym. 2014). Budjettivaikutusanalyysit 

ovat olennainen osa terveydenhuollon intervention kattavaa taloudellista arviointia. 

Biosimilaarien tehokkaalla käytöllä voidaan saada aikaan merkittäviäkin 

kustannussäästöjä (Taulukko 3).  

 

Tutkimuksessa analysoitiin rituksimabin biosimilaarin käytön kustannusvaikutuksia 28 

EU-maassa nivelreuma- ja syöpäpotilailla (Gulácsi ym. 2017). Budjettivaikutusanalyysi 

tehtiin maksajan näkökulmasta ja mallissa otettiin huomioon vain suorat 

(lääke)kustannukset. Tilanteessa, jossa rituksimabin biosimilaarilla olisi 30 %:n 

markkinaosuus ja valmisteen hinta olisi 70 % alkuperäisen valmisteen hinnasta, 

ennustettiin kaikissa maissa yhteensä säästettävän vuodessa 90 miljoonaa euroa. Tämä 

kustannussäästö mahdollistaisi arviolta 7531 uuden potilaan hoidon rituksimabilla. 

Suomessa rituksimabin biosimilaarin arvioitiin vähentävän kustannuksia vuodessa 2,5 
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miljoonaa euroa. Tutkimuksessa mallinnettiin myös tilanne, jossa aikahorisontti oli 3 

vuotta ja rituksimabilla oletettiin olevan ensimmäisenä vuonna 30 %:n, toisena vuonna 

40 %:n ja kolmantena vuonna 50 %:n markkinaosuus. Kustannussäästöt olisivat tässä 

oletetussa tilanteessa vuodessa yhteensä 570 miljoonaa euroa, jolloin 47 695 

ylimääräistä potilasta pystyisi käyttämään rituksimabia.  

 

Vastaavia merkittäviä kustannussäästöjä saatiin aikaan myös infliksimabin biosimilaarin 

(Remsima®) budjettivaikutusanalyysissä (Jha ym. 2015). Biosimilaarin käyttöönotosta 

vuosittaiset kustannussäästöt arvioitiin olevan 2,9 milj. euroa Belgiassa (biosimilaarin 

hinta 90 % alkuperäisestä valmisteesta) ja Saksassa 33,8 milj. euroa (biosimilaarin hinta 

70 % alkuperäisestä valmisteesta). Jos nämä säästöt käytettäisiin uusien potilaiden 

hoitoon, pystyttäisiin esimerkiksi Saksassa hoitamaan biosimilaarilla 2602 ylimääräistä 

potilasta. Mallissa otettiin huomioon vain suorat lääkekustannukset ja kaikki muut 

kustannukset oletettiin olevan samat biosimilaarilla ja alkuperäisellä valmisteella.  

 

Taulukkoon 3 on koottu tutkimuksia biosimilaarien kustannussäästöistä, joissa on 

käytetty menetelmänä budjettivaikutusanalyysiä. Näiden mallien tarkkuutta ja 

taloudellisten hyötyjen todellista laajuutta on kuitenkin vaikea ennustaa, koska monet 

muuttujat perustuvat oletuksiin, joita ei välttämättä tapahdu tai ne voivat vaihdella 

(Araújo ym. 2016). Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi biosimilaarin markkinaosuus, 

biosimilaarin ja alkuperäisen valmisteen todelliset hankintahinnat, hinnanalennukset ja 

lääkehoidon lopettaminen tai vaihtaminen kokonaan toiseen biologiseen 

valmisteeseen. 
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Taulukko 3. Esimerkkejä biosimilaarien budjettivaikutusanalyyseistä ja niiden tuloksista. 
 

Biosimilaari Tutkimus Sairaus Biosimilaarin markkinaosuus Aikahorisontti 
(vuotta) 

Kustannussäästöt 
(miljoonaa) 

Kuinka monta 
uutta potilasta 
voitaisiin hoitaa? 

Etanersepti Ruff ym. 2015 
(UK, Ranska, Saksa, 
Italia ja Espanja) 
Abstrakti 
 

Nivelreuma 5 – 40 % Viisi Biosimilaarin hinta 75–90 % 
alkuperäisestä valmisteesta: 
UK: 62–162 M€ 
Ranska: 19–46 M€ 
Saksa: 42–105 M€ 
Italia: 26–62 M€ 
Espanja: 16–37 M€ 
 

 
 
UK: 1 530 
 
Saksa: 8 430 
 

Infliksimabi 
(Remsima®) 

Jha ym. 2015 
(Saksa, UK, Italia, 
Alanko-maat ja Belgia) 

Nivel- ja selkärankareuma, 
Crohnin tauti, haavainen 
paksusuolitulehdus, iho- ja 
nivelpsoriaasi 

25 %, jotka vaihtoivat 
biosimilaariin ja 50 % 
uusilla potilailla 

Yksi  Biosimilaarin hinta Remicadesta®:  
a) 90 % → yht. 25,8 M€ 
b) 80 % → yht. 51,6 M€ 
c) 70 % → yht. 77,4 M€ 
 

 
a) yht. 1960 
b) yht. 4410  
c) yht. 7561 

Infliksimabi Brodszky ym. 2014 
(Bulgaria, Tsekki, 
Unkari, Puola, Romania 
ja Slovakia) 

Nivelreuma a) 65 % uusilla potilailla 
b) 65 % uusilla potilailla ja 80 %, 
jotka vaihtoivat biosimilaariin 
alkuperäisestä valmisteesta 
 

Kolme Biosimilaarin hinta 75 % 
alkuperäisestä valmisteesta: 
a) 15,3 M€ 
b) 20,8 M€ 

 
 
a) yht. 1205 
b) yht. 1790 

Infliksimabi Kim ym. 2014 
(UK, Italia, Ranska ja 
Saksa), 
Abstrakti 
 

Nivelreuma 1. vuonna 25 % ja sen jälkeen 
20 %, 30 % ja 40 % 

Viisi Biosimilaarin hinta alkuperäisestä 
valmisteesta: 
a) 90 % → yht. 95,9 M€ 
b) 80 % → yht. 233 M€ 
c) 70 % →yht. 433,5 M€ 
 

Ei arvioitu. 

Infliksimabi, 
etanersepti ja 
adalimumab 
 

Whitehouse ym. 2013 
(Ranska, Saksa, UK), 
Abstrakti 

Nivelreuma 50 % uusilla potilailla Yksi Ranska: 26 M€ 
Saksa: 351 M€ 
UK: 98 M€ 
 

Ranska: 39 % 
Saksa: 36 % 
UK: 40 % 

Rituksimabi 
(Truxima®) 

Gulácsi ym. 2017, 28 
EU maata 

Nivelreuma, krooninen 
lymfaattinen leukemia, Non-
Hodgkinin lymfoomat, muut 
indikaatiot sekä  
off-label käyttö 

a) 30 % b) 50 % 
c) 1. vuonna 30 %,  
2. vuonna 40 % ja 
3. vuonna 50 % 

a) Yksi 
b) Yksi 
c) Kolme 

Biosimilaarin hinta 70 % 
alkuperäisestä valmisteesta: 
a) 90 M€ 
b) 150,1 M€ 
c) 570 M€ 

 
 
a) 7531 
b) 12 551 
c) 47 695 
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2.5.2 Esimerkki biosimilaarin tuomasta kustannussäästöstä 

 

Jos mallinnetaan tilanne, jossa potilas vaihtaisi alkuperäisen etanerseptin biologisen 

valmisteen sen biosimilaariin, säästyisi yhteiskunnan ja potilaan näkökulmasta yhteensä 

vuodessa noin 1000 € potilasta kohden. Lääkkeen vuosikustannukset on laskettu 

etanerseptin tavanomaisen annostuksen mukaan (50 mg kerran viikossa). Vuoden 2018 

Kelan lääkekorvaustilastoista lääkekorvauksia etanerseptista oli saanut 3902 henkilöä. 

Se tarkoittaisi yhteensä noin 3,9 miljoonan euron säästöjä, jos kaikki käyttäjät 

käyttäisivät biosimilaaria alkuperäisen valmisteen sijasta. Vastaavassa tilanteessa 

adalimumabin kohdalla kustannussäästöt olisivat vuodessa noin 4000 €/potilas. Mallissa 

adalimumabin annos on 40 mg joka toinen viikko. Taulukkoon 4 on koottu edellä 

mainittujen esimerkkivalmisteiden hinnat ja vuosittaiset kustannussäästöt yhden 

potilaan kohdalla.  Hinnat ovat Duodecim lääketietokannasta 31.3.2019. 

 
 
 
Taulukko 4. Esimerkkejä biosimilaarin tuomasta kustannussäästöstä yhden potilaan 
kohdalla (Duodecim lääketietokanta 2019). 
 

Lääkevalmiste Yhden pakkauksen 
hinta  

Vuosikustannukset Korvattavuus 

Enbrel 50 mg 
(etanersepti, 
alkuperäinen) 

813 €      (4x50 mg) 9 756 € Alempi erityisk. ja 
rajoitettu perusk. 

Erelzi 50 mg 
(etanersepti, 
biosimilaari) 

723,57 € (4x50 mg) 8 682,84 € Alempi erityisk. ja 
rajoitettu perusk. 

Hintaero 89,43 € 1073,16 €  
 
Humira 40 mg 
(adalimumabi, 
alkuperäinen) 

 
1 160 €   (2x0.4 ml) 

 
13 920 € 

 
Alempi erityisk. ja 
rajoitettu perusk. 

Hyrimoz 40 mg 
(adalimumabi, 
biosimilaari) 

824, 31   (2x0.8 ml) 9 891,72 € Alempi erityisk. ja 
rajoitettu perusk. 

Hintaero 335,69 € 4 028, 28 €  
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2.6 Biosimilaarien käyttöönoton edistäminen Suomessa – kansalliset toimenpiteet 

 

Tulevaisuudessa biologisen hoidon saatavuus on vaakalaudalla korkeiden 

lääkekustannusten takia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Biosimilaarien markinoille 

tulo ei suoraan johda kustannusten hillitsemiseen vaan biosimilaarit ovat myös otettava 

aktiivisesti käyttöön. Biosimilaarien kauppaantulo, käyttöönotto ja käyttö ovat 

riippuvaisia muun muassa korvattavuus- ja hankintakäytännöistä sekä määräämiseen ja 

toimittamiseen liittyvistä linjauksista (Rannanheimo ja Kiviniemi 2018). Lisäksi 

ratkaisevassa asemassa ovat niin terveydenhuollon ammattilaisten kuin lääkkeiden 

käyttäjien asenteet. Suomessa on tehty useita toimia kuten informaatio-ohjausta ja 

asetusmuutos, joilla on pyritty edistämään biosimilaarien käyttöä. 

 

Rationaalinen lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, taloudellista, yhdenvertaista ja 

laadukasta (Hämeen-Anttila ym. 2018; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa 2018–2022 tavoitteena on 

parantaa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, parantaa ihmisen 

toimintakykyä sekä luoda edellytykset kustannustehokkaalle lääkehoidolle niin potilaan 

kuin yhteiskunnan näkökulmasta (Ruokoniemi 2018). Suomen myydyimpien 

lääkevalmisteiden listoja ovat jo vuosia hallinneet biologiset lääkevalmisteet, joka on 

johtunut pitkälti juuri biologisten lääkkeiden välisen hintakilpailun puutteista. Sosiaali- 

ja terveysministeriö antoi toimeksiannon Helsingin yliopiston professori Heikki 

Ruskoaholle selvittää lääkesäästötavoitteiden toteuttamiseksi 

lääkekorvausjärjestelmämme säästökohteita. Vuonna 2016 julkaistussa raportissa 

Ruskoaho ehdotti biosimilaarien vaihtokelpoisuutta siten, että hoitava lääkäri päättää 

vaihdosta ja sen toteutumisesta (Ruskoaho 2016). Lisäksi hänen mukaansa muita 

keinoja edistää biosimilaarien käyttöönottoa korvausjärjestelmässä olisivat hinnoittelu, 

biosimilaarien määräämisen ja toimittamisen keinot sekä kannustimet. 
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Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman lääkkeen määräämistä, 

toimittamista ja käyttöä tarkastelevassa työryhmässä asetettiin yhdeksi tavoitteeksi 

biosimilaarien käyttöönoton edistäminen (Ruokoniemi 2018). Työryhmässä laadittiin 

biosimilaarien käyttöönottoa edistävä suunnitelma (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). 

Suunnitelman tavoitteena oli mahdollistaa biologisten lääkevalmisteiden välisen 

hintakilpailun aktivoituminen edistämällä erityisesti avohoidossa saatavilla olevien ja 

sinne tulevien biosimilaarien käyttöönottoa. Lisäksi suunnitelman tavoitteena oli tukea 

biosimilaarien käyttöönottoa edistävien säädösmuutosten toimeenpanoa. Suunnitelma 

sisälsi yli sata erilaista informaatio-ohjauksen toimenpidettä, joissa lisättiin 

ammattilaisilla sekä potilaille suunnattua tiedottamista biosimilaareista. Lisäksi se sisälsi 

useita toimenpiteitä, joilla pyrittiin osallistamaan toimijat laatimaan omiin 

lähtökohtiinsa sopivia ohjeistuksia biosimilaarien käyttöönoton edistämiseksi sekä 

turvallisten lääkevaihtojen varmistamiseksi. 

 

Biosimilaarien käyttöä on edistetty myös säädösmuutoksen avulla. Vuonna 2017 tuli 

voimaan päivitetty sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä, johon 

liittyi uusi biosimilaarien määräämisvelvoite (1459/2016, 10 §): ”Jos biologiselle 

lääkkeelle on saatavilla biosimilaari, tulee lääkkeen määrääjän valita ensisijaisesti näistä 

vertailukelpoisista ja vaihtokelpoisista valmisteista hinnaltaan edullisin. Toisin 

toimiessaan lääkärin tulee perustella valintansa lääketieteellisesti ja merkitä perustelu 

potilasasiakirjoihin”. Myös reseptin voimassaoloaika piteni kahteen vuoteen paitsi 

biologisilla lääkkeillä, joille on saatavilla biosimilaari. Samanaikaisesti tuli voimaan 

sairausvakuutuslain muutossäädös (1100/2016, 7b §), jonka mukaan uuden 

biosimilaarivalmisteen kohtuulliseksi tukkuhinnaksi voidaan hyväksyä tukkuhinta, joka 

on enintään 70 % vastaavalle valmisteelle hyväksytystä tukkuhinnasta.  

 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) tehtävänä on antaa suosituksia 

Suomen julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvista 

tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmistä (terveydenhuoltolaki 1202/2013, 78a §; 

Palveluvalikoimaneuvosto 2019). Palveluvalikoimaan kuuluvien palvelujen on 
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tavoitteena olla vaikuttavia, turvallisia ja kustannuksiltaan hyväksyttäviä. PALKO antoi 

suosituksen, että kokonaistaloudellisuuden periaatteen mukaisesti biosimilaarit 

kuuluvat terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan 

(Palveluvalikoimaneuvosto 2016). Kokonaistaloudellisuuden periaatetta sovelletaan 

tilanteissa, joissa saman terveysongelman tutkimiseen, hoitoon tai kuntoutukseen 

samalla potilasryhmällä on käytettävissä kaksi tai useampia vaikuttavuudeltaan ja 

turvallisuudeltaan yhdenvertaista terveydenhuollon menetelmiä. 

 

2.7 Geneerinen substituutio Suomessa 

 

Geneerisessä substituutiossa eli lääkevaihdossa lääkärin tai hammaslääkärin määräämä 

lääkevalmiste vaihdetaan apteekissa halvimpaan tai lähes halvimpaan vaihtokelpoiseen 

rinnakkaisvalmisteeseen lääkelain 57 b §:n mukaisesti (lääkelaki 22/2006, Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016). Rinnakkaisvalmiste on 

rinnakkainen lääkevalmiste alkuperäisvalmisteelle ja se sisältää samaa vaikuttavaa 

ainetta saman määrän sekä samassa annostusmuodossa. Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea ylläpitää vaihtokelpoisten lääkkeiden luetteloa.  

 

Suomessa lääkevaihto otettiin käyttöön 1.4.2003 (Laki lääkelain muuttamisesta 

80/2003; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 210/2003). Lääkärin 

määräämä valmiste vaihdettiin hinnaltaan edullisempaan valmisteeseen apteekissa, 

ellei lääkäri tai ostaja kieltänyt lääkevaihtoa. Vaikka asiakas kielsi lääkkeen vaihtamisen, 

asiakas sai korvauksen koko lääkkeen hinnasta. Lääkelaitos vahvisti luettelon keskenään 

vaihtokelpoisista valmisteista. Hallituksen esityksessä eduskunnalle lääkelain ja 

sairausvakuutuslain muuttamisesta, lääkevaihdon tavoitteeksi ehdotettiin 

kustannustehokkaamman lääkehoidon edistäminen, lääkkeen määrääjien ja apteekkien 

työnjaon selkiyttäminen, potilaan itsemääräämisoikeuden parantaminen ja kilpailun 

lisääminen lääkemarkkinoilla (HE 165/2002).  
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Vuonna 2009 otettiin lisäksi käyttöön lääkkeiden viitehintajärjestelmä (Laki lääkelain 

muuttamisesta 803/2008, Kela 2019). Viitehintajärjestelmän tarkoituksena oli 

täydentää jo käytössä olevaa lääkevaihtoa ja hillitä lääkekustannusten kasvua (HE 

100/2008). Viitehintajärjestelmän odotettiin lisäävän lääkkeen käyttäjiä vaihtamaan 

edullisempaan valmisteeseen ja vähentävän kalliimpien lääkkeiden käyttöä sekä 

lisäämään lääkeyritysten välistä hintakilpailua.  

 

Viitehintajärjestelmässä Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa korvauksen järjestelmään 

kuuluvista lääkkeistä enintään viitehinnasta (Kela 2019). Jos asiakas kieltää 

lääkevaihdon, joutuu hän maksamaan kokonaan itse lääkkeen hinnasta viitehinnan 

ylittävän osuuden. Asiakas saa korvauksen koko lääkkeen hinnasta, jos lääkäri kieltää 

lääkevaihdon tai viitehintaista lääkettä ei ole saatavilla. Samaan viitehintaryhmään 

kuuluvat lääkevalmisteet perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 

luetteloon vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja viitehinnat määrittelee lääkkeiden 

hintalautakunta neljännesvuosittain (sairausvakuutuslaki 802/2008). Suomessa 

lääkkeen ostajalle tulee antaa myös tietoa lääkevalmisteen hinnoista lääketoimituksen 

yhteydessä (lääkelaki 1112/2010, 57 §). Vuodesta 2016 lähtien lääkevaihdon yhteydessä 

on lääkkeen ostajalle velvollisuus ilmoittaa toimitushetkellä viitehintaryhmän 

tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta. 

 

Apteekissa tehtävä lääkevaihto on tuonut merkittäviä säästöjä niin potilaille kuin 

yhteiskunnalle. Vuosina 2003–2017 apteekkien toteuttamat lääkevaihdot ovat tuoneet 

yhteensä jo yli miljardin euron säästöt (Kela 2019). Lääkkeiden käyttäjät ovat säästäneet 

noin 850 miljoonaa euroa vaihtamalla reseptillä määrätyn lääkkeensä halvempaan 

rinnakkaislääkkeeseen ja sairausvakuutusjärjestelmä on säästänyt lähes 150 miljoonaa 

euroa. Vuonna 2018 lääkevaihdon tuomat säästöt olivat yhteensä noin 67 miljoonaa 

euroa (Kela 2019).  
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Suomessa on tutkittu geneerisen substituution toteutumista, vaikutuksia sekä 

kokemuksia lääkkeiden käyttäjien, lääkäreiden ja apteekkien näkökulmasta (Ahonen ja 

Martikainen 2005, Heikkilä ym. 2007, Heikkilä ym. 2011a, Heikkilä ym. 2011b, Heikkilä 

ym. 2012). Lääkevaihtoa on tutkittu Suomessa myös lääkeyritysten ja 

lääketukkukauppojen näkökulmasta (Timonen 2011). Sosiaali- ja terveysministeriö 

halusi selvittää lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoidon vaikutuksia lääkkeiden käyttöön, 

koska lääkevaihto nähtiin uhkana potilasturvallisuudelle (Ahonen ja Martikainen 2005). 

Tutkimuksissa apteekin asiakkaat pitivät pääasiassa turvallisina lääkevaihtoa ja 

vaihtokelpoista valmistetta.  Lääkkeen valinnassa tärkeimmät tekijät olivat lääkkeen 

käyttäjille lääkkeen hinta, tuttuus ja saatavuus (Heikkilä ym. 2011b). Vaikka lääkevaihtoa 

tarkastelevaa tutkimusta on tehty, erityisesti juuri lääkitysturvallisuuden näkökulmasta 

lääkevaihtoa ei ole kuitenkaan tutkittu Suomessa eikä myöskään muualla maailmassa. 

 

2.8 Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio maailmalla 

 

2.8.1 Eurooppa 

 

EMA ei säädä biologisten lääkkeiden vaihtokelpoisuudesta ja automaattisesta 

substituutiosta vaan Euroopassa niistä on säännelty jäsenvaltioiden kansallisella tasolla 

(European Medicines Agency ja European Commission 2017). Vaikka useimmat EU:n 

jäsenvaltiot eivät ole sallineet biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota, ovat 

jotkut maat sallineet biologisten lääkevaihdon apteekissa rajoitetusti (GaBI Online 

2017). Kuvassa 2 on kuvattu eri EU-maiden sääntelyä biologisten lääkkeiden 

automaattisesta substituutiosta. 
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Kuva 2. EU-maiden sääntely biologisten lääkkeiden automaattisesta substituutiosta 
(kuva muokattu lähteestä GaBI Online 2017). 
 

 

Ranska oli EU:n ensimmäinen maa, joka salli biologisten lääkkeiden lääkevaihdon 

apteekissa (Gabi Online 2014).  Ranskassa biologisen lääkkeen lääkevaihdosta säädettiin 

sosiaaliturvarahastoa käsittelevässä laissa vuonna 2014. Substituutio on sallittua tietyin 

ehdoin: se on sallittua vain hoidon aloittaneille potilaille lääkärin määräämällä reseptillä, 

biosimilaarin tulee kuulua samaan ryhmään kuin alkuperäinen valmiste ja lääkäri ei ole 

kieltänyt lääkevaihtoa. Jos farmasisti vaihtaa alkuperäisen reseptillä kirjoitetun 

valmisteen, tulee farmasistin kirjoittaa annetun valmisteen nimi reseptiin ja informoida 

lääkäriä. Substituutio ei kuitenkaan käytännössä ole Ranskassa käytössä (Rannanheimo 

ja Kiviniemi 2017). Ranskassa ei ole määritetty listaa vaihtokelpoisista lääkkeistä, millä 

voi olla vaikutusta siihen, ettei substituutiota tapahdu. 
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Myös Latviassa biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekissa on sallittua (Moorkens 

ym. 2017). Farmasistin tulee ilmoittaa asiakkaalle halvimmasta valmisteesta, jos lääkäri 

on kirjoittanut alkuperäisen biologisen valmisteen eikä ole kieltänyt lääkevaihtoa. 

Asiakkaat voivat kieltäytyä lääkevaihdosta, mutta heidän on maksettava hintaero 

alkuperäisen lääkkeen ja biosimilaarin välillä. 

 

Virossa poliklinikalla määrätyt lääkkeet tulee kirjoittaa vaikuttavan aineen mukaan (INN, 

International Nonproprietary Names) (Moorkens ym. 2017). Tämän seurauksena 

biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio koskee sekä uusia hoidon 

aloittaneita potilaita että potilaita, joilla on ollut aikaisemmin käytössä biologinen lääke. 

Apteekissa farmaseutti ilmoittaa asiakkaalle halvimmasta valmisteesta ja asiakkaalla on 

mahdollisuus kieltäytyä lääkevaihdosta. Tällöin asiakas maksaa hintaerotuksen 

alkuperäisen lääkkeen ja biosimilaarin välillä. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon 

lääketieteellisin perustein. Viron biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta 

ei ole julkaistu tutkimuksia eikä myöskään tietoa siitä, kuinka laajasti se on käytössä.   

 

2.8.2 Australia 

 

Australian PBAC (The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee) on Australian 

hallituksen nimeämä riippumaton asiantuntijaelin (Pharmaceutical Benefits Scheme 

2019). Sen ensisijainen tehtävä on arvioida lääkkeitä Australian lääkekorvauksia 

käsittelevän viranomaisen listoille (PBS, Pharmaceutical Benefits Scheme). Vuonna 2015 

PBAC ehdotti, että biologiset lääkkeet olisivat tietyin ehdoin vaihtokelpoisia apteekissa 

(GaBI Online 2015).  

 

Australiassa lääkekorvauksia käsittelevä viranomainen voi luokitella biosimilaarin ja 

alkuperäislääkkeen vaihtokelpoisiksi (Department of Health 2019a). Biosimilaarit ovat 

apteekissa vaihtokelpoisia, jos ne on merkitty pienellä a-kirjaimella ”a-flag”. 

Biosimilaarit eivät saa automaattisesti tätä merkintää, vaan jokainen biosimilaari 

arvioidaan tapauskohtaisesti. Valmisteet voivat saada merkinnän myös myöhemmin. 
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Lääkkeen määrääjällä on kuitenkin mahdollisuus kieltää lääkevaihto. Australian 

lääkeviranomainen TGA (Therapeutic Goods Administration) hyväksyi ensimmäiset 

biosimilaarit vuonna 2010 Australian markkinoille (Department of Health 2019b).  Tällä 

hetkellä Australiassa on hyväksytty kolme a-kirjaimella merkittyä biosimilaaria. 

 

2.8.3 USA  

 

Yhdysvalloissa vuonna 2009 laissa (Biologics Price Competition and Innovation, BPCI) 

säädettiin biosimilaarien lyhennetystä myyntilupamenettelystä (Food and Drug 

Administration 2018). FDA (Food and Drug Administration) määrittelee biosimilaarin 

biologiseksi tuotteeksi, joka on hyvin samankaltainen (engl. highly similar) ja jolla ei ole 

kliinisesti merkittäviä eroja FDA:n hyväksymän vertailutuotteen kanssa (Food and Drug 

Administration 2017a). USA:n lainsäädännössä on kuvattu kahdenlaisia biosimilaareja: 

osa biosimilaareista on automaattisesti vaihtokelpoisia apteekissa ilman lääkärin 

suostumusta ja osa biosimilaareista ei (Food and Drug Administration 2017b). Jotta 

biosimilaari voidaan vaihtaa ilman lääkärin suostumusta, tulee valmisteella olla 

vaihtokelpoisuus-status, joka edellyttää vaihtokelpoisuustutkimuksia. Tutkimuksissa 

tulee osoittaa, että biosimilaari tuottaa saman kliinisen tuloksen kuin viitevalmiste 

jokaisella potilaalla. Jos biosimilaaria annostellaan potilaalle useammin kuin kerran, 

tulee lisäksi arvioida biosimilaarin ja vertailutuotteen vaihtamisen turvallisuutta ja 

tehokkuutta.  

 

FDA ylläpitää luetteloa (engl. Purple Book), jossa on listattu hyväksytyt biosimilaarit ja 

tieto siitä, onko valmisteelle myönnetty vaihtokelpoisuus-status (Food and Drug 

Administration 2019a). Lisäksi julkaisussa on lista alkuperäisistä biologisista valmisteista 

ja päivämäärä, jolloin patentti on päättymässä. FDA hyväksyi ensimmäisen biosimilaarin 

(Zarxio®) vuonna 2015 ja kaikkiaan hyväksyttyjä biosimilaareja on tällä hetkellä 16 (Food 

and Drug Administration 2019b).  
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Vaikka USA:ssa ei ole vielä tähän mennessä hyväksytty yhtäkään biosimilaaria 

vaihtokelpoisuus-statuksella, ovat monet osavaltiot asettaneet lakeja tai antaneet 

lakiehdotuksia apteekissa tehtävästä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta (Derbyshire 

2015). Suurimmassa osassa osavaltioiden laeissa tai lakiehdotuksissa farmasisti voi 

vaihtaa alkuperäisen biologisen valmisteen sen biosimilaariin, jos biosimilaari on 

hyväksytty vaihtokelpoiseksi eikä lääkäri ole kieltänyt lääkevaihtoa. Lisäksi joissakin 

osavaltioissa farmasistin tulee ilmoittaa lääkevaihdosta potilaalle ja lääkärille 

”kohtuullisessa ajassa” sekä sallittava yhteensopivan sähköisen tietojärjestelmän 

käyttö. Jotkut osavaltion lait edellyttävät viestintää lääkärille tiettyjen päivien kuluessa 

lääkevaihdosta ja myös vaativat apteekkia pitämään kirjaa lääkevaihdoista. 

 

2.9 Lääkitysturvallisuus osana potilasturvallisuutta 

 

Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua ja turvallisuutta ja sen tarkoituksena on 

varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta (Stakes ja 

lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006). Potilasturvallisuuteen kuuluvat hoidon, 

lääkehoidon ja laitteiden turvallisuus. Lääkehoidon turvallisuus voidaan jakaa lääke- ja 

lääkitysturvallisuuteen. Lääketurvallisuus on lääkevalmisteen turvallisuuteen. Kuvassa 3 

on kuvattu potilasturvallisuuden eri osa-alueet. 
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Kuva 3. Potilasturvallisuus (muokattu lähteestä Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus 
Rohto 2006). 
 
 
 
Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuutta, joiden 

tarkoituksena on suojata potilasta vahingoittumasta ja varmistaa lääkehoidon 

toteutuksen turvallisuus (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006).  

Lääkitysturvallisuus kattaa terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaation 

periaatteet sekä toiminnot ja käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien 

haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi. Lääkityspoikkeamalla 

taas tarkoitetaan lääkehoitoon liittyvää tapahtumaa, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. 

Lääkityspoikkeama voi johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten 

pettämisestä. Se voi syntyä lääkehoitoprosessin eri vaiheissa kuten lääkkeen 

määräämisessä, toimittamisessa, käyttökuntoon saattamisessa, lääkkeen antamisessa 

tai lääkeneuvonnassa. Poikkeama lääkeneuvonnassa liittyy potilaalle tai muille hoidon 

toteuttajille annettuun neuvontaan ja ohjeistukseen.  

 

POTILASTURVALLISUUS 

Hoidon turvallisuus Hoidon turvallisuus Lääkehoidon turvallisuus 

Laitteiden 
turvallisuus 

Hoito-
menetelmien 
turvallisuus 

Hoitamisen 
turvallisuus 

Lääke-
turvallisuus 

Lääkitys-
turvallisuus 

Käyttö- 
turvallisuus 

Suojaukset 

VAARATAPAHTUMA 

 Läheltä piti -tapahtuma Haittatapahtuma 

Ei haittaa potilaalle Haittaa potilaalle 

Potilasvahinko Lääkevahinko 

Suojaukset 
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Lääkeneuvonta on yksi merkittävä osa lääkitysturvallisuutta. Poikkeama 

lääkeneuvonnassa voi vaarantaa lääkitysturvallisuuden ja sitä kautta 

potilasturvallisuuden. Suomalaisissa apteekeissa toteutetun kysetutkimuksen mukaan, 

noin 20 % kyselyyn vastanneista (n=421) piti puutteellista lääkeneuvontaa 

lääkitysturvallisuuden riskitekijänä (Kuitunen 2014). Suomessa apteekkien 

farmaseuttisen henkilökunnan antama lääkeneuvonta on lakisääteistä ja apteekin on 

pyrittävä varmistumaan, että asiakas on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta 

käytöstä (lääkelaki 1112/2010, 57 §). Farmaseutin ja proviisorin tulee varmistua siitä, 

että keskenään vaihtokelpoisia valmisteita toimitettaessa asiakas on tietoinen 

toimitettavan lääkevalmisteen korvaavan aikaisemmin käytetyn lääkevalmisteen 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016).  Apteekissa tulee olla 

lisäksi toimintaohje lääkeneuvonnasta sekä tarvittavat tietolähteet lääkeneuvonnan 

tueksi ja valmiudet niiden käyttöön.



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKKELIN KÄSIKIRJOITUS  



26 

 

 

3 JOHDANTO 

  

Biologiset lääkkeet ovat hyvin vakiintuneita kliinisessä käytössä ja ne ovat 

välttämättömiä monien vakavien ja kroonisten sairauksien kuten diabeteksen, 

autoimmuunisairauksien ja syövän hoidossa (European Medicines Agency ja European 

Commission 2017). Biologiset lääkevalmisteet sisältävät yhtä tai useaa vaikuttavaa 

ainetta, joka on biologisen lähteen valmistama tai sellaisesta peräisin oleva biologinen 

aine (Euroopan parlamentin ja neuvonston direktiivi 2003/63/EY). Biologiset lääkkeet 

ovat kuitenkin hyvin kalliita. Ne aiheuttavat merkittäviä terveydenhuollon kustannuksia, 

joiden odotetaan kasvavan lähivuosien ajan (QuintilesIMS Institute 2016). Useiden 

biologisten lääkkeiden patenttisuoja on umpeutunut tai umpeutumassa, joten yritykset 

ovat voineet tuoda edullisempia biosimilaareja markkinoille (Airola 2017). 

Biosimilaarien kliinisen kehitysohjelman ei tarvitse olla yhtä laaja kuin 

alkuperäislääkkeellä ja tämän vuoksi ne voidaan tuoda markkinoille alkuperäislääkettä 

halvemmalla hinnalla. Biosimilaarien tehokkaalla käyttöönotolla voidaan saada 

merkittäviäkin kustannussäästöjä (Whitehouse ym. 2013; Kim ym. 2014; Jha ym. 2015; 

Gulácsi ym. 2017).  

 

Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja vertailukelpoinen 

alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteen kanssa (European Medicines 

Agency ja European Commission 2017). Biosimilaarin vaikuttava aine on sama kuin 

alkuperäislääkkeen, mutta sen eri versio. Biosimilaari kehitetään systemaattisesti 

samankaltaiseksi viitevalmisteen kanssa laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden suhteen 

(European Medicines Agency 2014b). Biosimilaarien määritelmä on kuitenkin erilainen 

eri puolilla maailmaa ja myös biosimilaarien vaatimuksissa voi olla eroja, mikä voi 

hidastaa biosimilaarien kehityshanketta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimea 2019e). Euroopassa myyntiluvan saaneista biologisista lääkkeistä 

viitelääkkeeseen perustuen käytetään nimitystä biosimilaari (engl. "biosimilar”, 

”biosimilar medicine”, ”biosimilar medicinal product", "similar biological medicinal 

product"). Euroopan ulkopuolella Kaukoidässä, Venäjällä sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa 
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biosimilaari-käsitettä saatetaan käyttää biologisista kopiolääkkeistä, joita ei ole tutkittu 

tiukkojen laatu-, teho- ja turvallisuuskriteerien mukaisesti.  Biosimilaarien 

kehityshankkeita onkin pyritty helpottamaan tekemällä työtä vaatimusten 

yhdenmukaistamiseksi.  

 

Biosimilaarin myyntiluvan ehtona on, että biosimilaarin ja sen viitevalmisteen 

biologinen samankaltaisuus on osoitettu (European Medicines Agency 2014b). 

Eurooppa oli ensimmäinen maanosa, joka kehitti biosimilaarien hyväksymiseen 

tarvittavan sääntelymenettelyn (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2004/27/EY; European Commission 2013). Euroopassa biologisten lääkevalmisteiden 

myyntiluvan myöntää keskitetyssä myyntilupamenettelyssä Euroopan komissio 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2004/726/EY). EMA hyväksyi ensimmäisen 

biosimilaarin (Omnitrope®) vuonna 2006 (European Medicines Agency 2019b). Yhtäkään 

biosimilaaria ei ole poistettu EU:n markkinoilta turvallisuuden ja laatuongelmien vuoksi 

(Kurki ja Ekman 2015). Lisäksi biosimilaarien turvallisuusprofiilit ovat pysyneet 

samanlaisina myyntiluvan myöntämisen jälkeen. 

 

Biosimilaarien odotetaan käynnistävän toivotun hintakilpailun biosimilaarien ja 

alkuperäislääkkeiden välillä, mutta vain, jos niitä otetaan tehokkaasti käyttöön. Yksi 

vaihtoehto biosimilaarien käyttöönoton edistämiseksi olisi biosimilaarien ja niiden 

alkuperäisvalmisteiden automaattinen lääkevaihto apteekissa. EMA ei säädä biologisten 

lääkkeiden vaihtokelpoisuudesta ja automaattisesta substituutiosta vaan Euroopassa 

niistä on säännelty jäsenvaltioiden kansallisella tasolla (European Medicines Agency ja 

European Commission 2017).  

 

Vaikka useimmat EU:n jäsenvaltiot eivät ole sallineet biologisten lääkkeiden 

automaattista substituutiota, ovat jotkut maat sallineet biologisten lääkkeiden 

lääkevaihdon apteekissa rajoitetusti (GaBI Online 2017). Ranska oli EU:n ensimmäinen 

maa, joka salli biologisten lääkkeiden lääkevaihdon apteekissa (GaBI Online 2014). 

Substituutio on sallittua tietyin ehdoin: se on sallittua vain hoidon aloittaneille potilaille 
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lääkärin määräämällä reseptillä ja, jos lääkäri ei ole kieltänyt lääkevaihtoa. Substituutio 

ei kuitenkaan käytännössä ole Ranskassa käytössä (Rannanheimo ja Kiviniemi 2017). 

Virossa biologisten lääkkeiden substituutio on mahdollista, sillä Virossa poliklinikalla 

määrätyt lääkkeet tulee kirjoittaa vaikuttavan aineen mukaan (INN, International 

Nonproprietary Names) (Moorkens ym. 2017).  

 

Myös Yhdysvalloissa on säädetty laissa (Biologics Price Competition and Innovation, 

BPCI) biosimilaarien lyhennetystä myyntilupamenettelystä vuonna 2009 (Food and Drug 

Administration 2018). FDA määrittelee biosimilaarin biologiseksi tuotteeksi, joka on 

hyvin samankaltainen ja jolla ei ole kliinisesti merkittäviä eroja FDA:n hyväksymän 

vertailutuotteen kanssa (Food and Drug Administration 2017a). USA:n lainsäädännössä 

on kuvattu kahdenlaisia biosimilaareja: osa biosimilaareista on automaattisesti 

vaihtokelpoisia apteekissa ilman lääkärin suostumusta ja osa biosimilaareista ei (Food 

and Drug Administration 2017b). Jotta biosimilaari voidaan vaihtaa ilman lääkärin 

suostumusta, tulee valmisteella olla vaihtokelpoisuus-status, joka edellyttää 

vaihtokelpoisuustutkimuksia. Tutkimuksissa tulee osoittaa, että biosimilaari tuottaa 

saman kliinisen tuloksen kuin viitevalmiste jokaisella potilaalla. Jos biosimilaaria 

annostellaan potilaalle useammin kuin kerran, tulee lisäksi arvioida biosimilaarin ja 

vertailutuotteen vaihtamisen turvallisuutta ja tehokkuutta. FDA hyväksyi ensimmäisen 

biosimilaarin (Zarxio®) vuonna 2015 (Food and Drug Administration 2019a) 

 

Vaikka USA:ssa ei ole vielä tähän mennessä hyväksytty yhtäkään biosimilaaria 

vaihtokelpoisuus-statuksella, ovat monet osavaltiot asettaneet lakeja tai antaneet 

lakiehdotuksia apteekissa tehtävästä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta (Derbyshire 

2015). Suurimmassa osassa osavaltioiden laeissa tai lakiehdotuksissa farmasisti voi 

vaihtaa alkuperäisen biologisen valmisteen sen biosimilaariin, jos biosimilaari on 

hyväksytty vaihtokelpoiseksi eikä lääkäri ole kieltänyt lääkevaihtoa. Lisäksi joissakin 

osavaltioissa farmasistin tulee ilmoittaa lääkevaihdosta potilaalle ja lääkärille 

”kohtuullisessa ajassa” sekä sallittava yhteensopivan sähköisen tietojärjestelmän 

käyttö. Jotkut osavaltion lait vaativat apteekkia pitämään myös kirjaa lääkevaihdoista. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien 

biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa. Tavoitteena on ensisijaisesti saada 

tietoa eri maiden kansallisista biologisten lääkkeiden lääkevaihdon toimintamalleista, 

erityisesti lääkitysturvallisuuden näkökulmasta niin avohoidon kuin 

sairaalalääkkeidenkin osalta. 

 

4 AINESTO JA MENETELMÄT 

 

Tämä tutkimus toteutettiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena. Järjestelmällinen 

kirjallisuuskatsaus valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se oli tutkimuksen tavoitteisiin 

nähden parhaiten soveltuva tutkimusmenetelmä, sillä tutkittavasta aiheesta oli 

tarkoitus koota mahdollisimman kattavasti aihetta käsitteleviä tutkimuksia. 

Tutkimuksen kirjoittamisessa hyödynnettiin PRISMA (Preferred Reporting Items of 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) -ohjeistusta, jonka tarkoituksena on parantaa 

järjestelmällisen katsauksen läpinäkyvyyttä, selkeyttä ja luotettavuutta. PRISMA:n 

tarkistuslista sisältää kaikkiaan 27 kohtaa (Liite 2). Tässä tutkimuksessa ei tehty meta-

analyysiä, joten PRISMA:n tarkistuslistasta jätettiin meta-analyysiä käsittelevät kohdat 

huomioimatta. 

 

4.1 Kirjallisuushaku 

 

Kirjallisuushaun suoritti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean 

informaatikko 20.8.2018 Pubmed ja Scopus -tietokannoista.  Nämä tietokannat valittiin, 

koska ne ovat laajoja ja olennaisia tietokantoja farmasian alalla. Pubmed-tietokanta 

sisältää lisäksi aineistoa Medline ja Embase -tietokannoista. Aineistoa ei päädytty 

hakemaan tietyltä aikaväliltä vaan haku tehtiin koko tietokannan aineistoon. 

Hakulausekkeen hakutermit muodostettiin vastaamaan tutkimuksen tavoitetta. 

Hakutermit koostuivat muun muassa biosimilaaria, lääkevaihtoa ja käytännön 

menettelyä kuvaavista hakutermeistä. Liitteessä 1 on kuvattu kokonaisuudessaan 

hakulausekkeet, joita kirjallisuushaussa käytettiin eri tietokannoissa. Toinen 
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informaatikko Helsingin yliopistosta arvioi hakulausekkeet sekä haussa käytetyt 

tietokannat ja antoi muutosehdotuksia. Päätutkija testasi itsenäisesti hakulausekkeita 

muuttaen niitä informaatikon ohjeiden mukaisesti, mutta haun tuloksena tuli paljon 

tutkimuksia, joista tässä tutkimuksessa emme olleet kiinnostuneita. Hakulausekkeita ei 

päätetty näin ollen muuttaa.  

 

Kirjallisuushaun tuloksena löytyi yhteensä 681 viitettä, jotka siirrettiin Refworks-

viitteidenhallintaohjelmaan. Tietokannoista haetuista viitteistä poistettiin RefWorks-

viitteidenhallintaohjelman avulla kaksoiskappaleet eli duplikaatit find duplicates -

toiminnan avulla. Jos ohjelma ei tunnistanut kaikkia duplikaatteja, poisti tutkija ne käsin. 

Kaksoisviitteiden poiston jälkeen viitteitä oli 454. 

 

4.2 Julkaisujen valinta 

 

Kaksi tutkijaa suoritti toisistaan riippumatta tutkimukseen sisällytettävien artikkelien 

valinnat järjestelmällisesti ja dokumentoidusti ensin otsikoiden perusteella ja sen 

jälkeen abstraktien perusteella. Kolmannessa vaiheessa artikkelit valittiin koko tekstin 

perusteella. Tutkimuksien valintaprosessissa hyödynnettiin ennalta sovittuja sisäänotto- 

ja poissulkukriteerejä (Taulukko 5). Sisäänotto- ja poissulkukriteerit määritettiin 

tutkimuksen tavoitteen perusteella ja niiden tuli olla tarkoituksenmukaiset ja soveltua 

juuri tähän tutkimukseen. Rajaukset eivät voineet olla liian tiukat, jotta olennaisia 

tutkimuksia ei jäisi järjestelmällisen katsauksen ulkopuolelle lisäten tutkimuksen 

valintaharhaa. Vaikka biosimilaarin määritelmä eroaa eri puolilla maailmaa, päätettiin 

katsaukseen ottaa mukaan myös artikkeleita, joissa käsitellään muualla kuin Euroopassa 

ja Yhdysvalloissa hyväksyttyjä biosimilaareja. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

tarkentuivat vielä tutkimuksen edetessä. Kaikkien artikkeleiden valinta tapahtui 

kuitenkin systemaattisesti samojen kriteereiden perusteella.  
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Koska tutkimuksia biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta 

lääkitysturvallisuuden näkökulmasta ei kirjallisuushaun perusteella löytynyt, päätettiin 

tutkimukseen sisällyttää alkuperäistutkimuksia, joissa selvitettiin biologisten lääkkeiden 

substituutiota terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja eri sidosryhmien 

näkökulmasta. Jotta tästä katsauksesta ja aiheesta saatiin mahdollisimman kattava, 

sisällytettiin katsaukseen myös sellaisia lääketieteellisten yhdistyksien linjauksia 

biologisten lääkkeiden substituutiosta, joita ei ole julkaistu vertaisarvioidussa 

julkaisusarjassa. Mikäli linjauksesta oli julkaistu päivitetty versio, valittiin se mukaan 

katsaukseen vanhemman linjauksen sijasta. 

 

 

Taulukko 5.  Tutkimukseen sisällytettävien artikkelien sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit: 

• Samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävien biologisten valmisteiden 
automaattista lääkevaihtoa lääkitysturvallisuuden näkökulmasta käsittelevät 
vertaisarvioidut tutkimukset ja artikkelit 

• Tutkimuksen, joissa selvitetään, kuinka lääkevaihto olisi turvallista toteuttaa 
sairaalassa lääkitysturvallisuuden näkökulmasta 

• Linjaukset, joissa linjataan samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävien biologisten 
valmisteiden automaattisesta lääkevaihdosta  

• Artikkelin julkaisukieli on englanti 

• Julkaistu vertaisarviointia käyttävässä tieteellisessä julkaisusarjassa 
 
Poissulkukriteerit: 

• Tutkimukset ja artikkelit, joissa käsitellään samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien 
biologisten valmisteiden lääkärin tekemää lääkevaihtoa 

• Molekyylien rakennetutkimukset, prekliiniset lääketutkimukset 

• Kliiniset lääketutkimukset, joissa tutkitaan lääkeaineen tehoa ja turvallisuutta 

• Tutkimukset, joissa tutkitaan lääkeaineen vaikutusmekanismia 

• Julkaisut, joita ei ole saatavilla kokonaisuudessaan 

• Muut kuin vertaisarvioidut julkaisut 

 

 

Kaikissa kolmessa vaiheessa tutkijoiden valitsemia artikkeleita vertailtiin keskenään ja 

tarvittaessa konsultoitiin erimielisyystapauksissa kolmatta osapuolta. Tämä lisäsi 

tutkimuksen luotettavuutta ja validiteettia. Koko tekstejä luettaessa päätutkija kävi läpi 
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myös manuaalisesti artikkelien lähdeluettelot. Jotta tietoa saatiin mahdollisimman 

kattavasti, otettiin yhteyttä myös alan asiantuntijoihin.  Esimerkiksi oltiin yhteydessä 

Australian yliopistoon, koska tiedettiin biologisten lääkkeiden substituution olevan 

mahdollista Australiassa. Artikkelien valintaprosessi on esitetty vuokaaviona (Kuvassa 

4), jossa kuvataan jokaisessa kolmessa vaiheessa tutkimukseen sisällytettyjen ja 

poissuljettujen artikkelien määrät.  

 

 

Kuva 4. Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen artikkeleiden valintaprosessi. 

 

Kirjallisuushaun 
perusteella löydetyt 

viitteet n=454 

Pois otsikon perusteella n=54 

n=400 

Pois koko tekstin perusteella n=215 
• Ei julkaistu englanniksi n=9 

• Ei täyttänyt muita sisäänottokriteerejä n=206  

  

Artikkelien koko tekstit 
yksityiskohtaiseen 

tarkasteluun n=265 

n=50 

Kirjallisuuskatsaukseen 
valitut artikkelit n=65 

Pois abstraktien perusteella n=135 

Artikkelit viitteistä 
n=15 
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4.3 Tutkimusaineiston käsittely ja laadunarviointi 

 

Järjestelmällisen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettävien artikkelien tiedot kerättiin 

erilliselle Word-tiedonkeruulomakkeelle. Päätutkija haki systemaattisesti valikoiduista 

artikkeleista tietoa, kuinka biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto olisi 

turvallista toteuttaa lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. Artikkeleista etsittiin 

erityisesti biologisten lääkkeiden automaattisen substituution erilaisia toimintamalleja 

sekä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon automaattisen substituution toteutuessa. 

 

Päätutkija arvioi haun perusteella valikoituneiden alkuperäistutkimusten laatua 

tutkimustulosten yleistettävyyden kautta. Koska kaikki alkuperäistutkimukset olivat 

kyselytutkimuksia, oli tutkimustulosten yleistettävyyttä perusteltua käyttää tutkimusten 

laadunarvioinnin mittarina. Alkuperäistutkimukset järjestettiin Taulukoihin 6–8 

tutkimustulosten yleistettävyyden mukaan siten, että taulukossa ensimmäisenä on 

vahvimmin perusjoukkoon yleistettävissä oleva tutkimus. 

 

5 TULOKSET 

 

5.1 Kirjallisuushaun tulokset 

 

Tutkimukseen sisällytettäviä artikkeleita löytyi kaikkiaan 65 (Taulukot 6–11). 

Alkuperäistutkimuksia, joissa tutkittiin biologisten lääkkeiden automaattista 

lääkevaihtoa terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja eri sidosryhmien 

näkökulmasta, löytyi yhteensä 13.  Terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä 

selvittäneitä tutkimuksia on tehty lääkäreiden (n=8) sekä farmasistien näkökulmasta 

(n=3).  Muita sisäänottokriteerejä täyttäviä artikkeleita olivat eri lääketieteellisten 

yhdistyksien ja organisaatioiden linjaukset (n=23), kuvailevat katsaukset (n=27) sekä 

asiantuntijoiden näkemykset (n=2). Tutkimuksen tulokset esitetään seuraavassa 

järjestyksessä: 1. alkuperäistutkimukset (n=13) 2. linjaukset (n=23) 3. kuvailevat 

katsaukset (n=27) ja 4. asiantuntijoiden näkemykset (n=2).  
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5.2 Lääkäreiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden substituutiosta (n=8) 

 

Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa käsittelevää tutkimusta on tehty lääkäreiden 

näkökulmasta, ja selvitetty heidän näkemyksiään biologisten lääkkeiden 

automaattisesta lääkevaihdosta. Alkuperäistutkimuksia lääkäreiden näkökulmasta 

katsaukseen sisällytettiin kahdeksan tutkimusta, jotka kaikki olivat kyselytutkimuksia 

(Taulukko 6). Tutkimuksia on tehty Euroopassa (n=5), Kanadassa (n=1), Latinalaisessa 

Amerikassa (n=1) ja Australiassa (n=1). Kyselytutkimuksien aineistot oli kerätty 2013–

2016.  

 

Kyselytutkimuksista selvisi, että lääkäreiden suhtautuminen biologisten lääkkeiden 

apteekissa tehtävään lääkevaihtoon on kielteinen (Taulukko 6). Tutkimukseen 

vastanneiden ei ollut mahdollista perustella vastauksiaan.  Suurin osa tutkimuksiin 

vastanneista pitää kriittisenä tai erittäin tärkeänä, että lääkevaihdon yhteydessä 

farmasisti ilmoittaa lääkevaihdosta lääkärille (Dolinar ym. 2014; Gewanter ym. 2015; 

Murby ja Reilly 2017; O'Callaghan ym. 2017). Lääkärit pitävät myös erittäin tärkeänä, 

että heillä on mahdollisuus kieltää lääkevaihto reseptimerkinnällä (Dolinar ym. 2014; 

Gewanter ym. 2015).   
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Taulukko 6. Yhteenveto lääkäreiden näkemyksiä selvittäneistä tutkimuksista (n=8). 

Tekijät, vuosi, 
julkaisupaikka 
ja maa  

Tutkimuksen 
tavoite 

Menetelmä,  
perusjoukko, 
(n=vastaajien määrä) 

Miten tutkimuksessa kysyttiin 
substituutiosta? 

Tutkimuksen tulokset ja perustelut Tutkimuksen rajoitteet 
kirjoittajien näkökulmasta 

Laadun arviointi 

EU-maat 
(n=5): 

      

Danese ym. 
2014, J Crohns 
Colitis 

Arvioida IBD-
asiantuntijoiden 
tietoisuutta mAB- 
biosimilaareista ja 
heidän 
valmiuksiaan 
käyttää niitä. 
 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
European Crohn´s 
Colitis Organization 
(ECCO) -jäsenille  
(n=307) 

• Kysely lähetettiin 
satunnaistetusti 
ECCO- jäsenille 

 

Kyselytutkimuksen kysymykset eivät ole 
saatavilla. 

• Enemmistö vastanneista lääkäreistä (64 %) oli 
automaattista substituutiota vastaan 

• 18 % vastanneista sallisi substituution ainoastaan 
uudella reseptillä 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

• Ei pohdittu • Satunnaisotanta 
perusjoukosta 

• Vastausprosentti oli 
noin 30 % 

 
→ Tulokset ovat 

yleistettävissä 
perusjoukkoon 

 

Dolinar ym. 
2014, GaBI 
Journal 

Yksi tavoitteista 
oli tutkia 
Euroopan 
lääkäreiden 
asenteita 
biosimilaarien 
substituutiota 
kohtaan. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Euroopan (Ranska, 
Saksa, Italia, Espanja 
ja UK) lääkäreille  
(n=470) 

• Tutkittavat 

rekrytoitiin 

globaalista 

markkinatutkimus-

paneelista 

 
 

Kyselytutkimuksen kysymykset eivät ole 
saatavilla. 

Tutkimukseen vastanneista pitävät kriittisenä tai 
erittäin tärkeänä, että: 

• lääkärillä on yksinomainen toimintavalta yhdessä 
potilaan kanssa päättää potilaalle sopivimmasta 
biologisesta lääkkeestä (72 %), 

• farmasisti ilmoittaa, jos potilaalle annetaan 
kroonisen sairauden hoitoon muu kuin reseptillä 
kirjoitettu biologinen valmiste (77 %), 

• lääkäreillä on mahdollisuus kieltää lääkevaihto 
reseptimerkinnällä (74 %). 

 

Yli puolet vastanneista (62 %) ei pidä hyväksyttävänä, 
että farmasisti päättää, annetaanko potilaalle 
biosimilaari vai alkuperäinen valmiste.  Vastauksia ei 
ole perusteltu. 
 

• Ei pohdittu • Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Vastausprosentti oli 
noin 11 % 

 
→ Tuloksia ei voida 

yleistää koko 
Eurooppaan 

O'Callaghan 
ym. 2017, 
Regul. Toxicol. 
Pharmacol. 
Irlanti 

Arvioida 
lääkäreiden ja 
farmasistien 
tietoisuutta ja 
asenteita 
biosimilaareista. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Irlannin lääkäreille 
(n=355, joista 
erikoislääkäreitä 
n=109) 
• Tutkittavat 

rekrytoitiin 
kansallisten 
ammattiyhdistyksien 
kautta 

1) Olisiko mielestäsi biologisten 
lääkkeiden automaattinen substituutio 
soveliasta: i) hoidon aloituksessa ja ii) 
potilaan hoidon aikana? 
Vastausvaihtoehdot: a) kyllä b) kyllä, jos 
siitä sovitaan etukäteen lääkärin kanssa 
c) ei d) en tiedä? 
 

2) Kuinka tärkeää sinulle olisi saada 
ilmoitus siitä, jos farmasisti vaihtaisi 
määräämäsi biologisen valmisteen 
biosimilaariin tai päinvastoin: (jatkuu) 

Kysymykseen vastanneista erikoislääkäreistä: 
1) Alle 5 % piti automaattista substituutiota 

soveliaana.  Suurin osa oli sitä mieltä, että lääkärin 
tulisi päättää lääkevaihdosta sekä hoidon 
aloituksessa (49 %) että potilaan hoidon aikana  
(61 %). Jos lääkevaihdosta sovitaan etukäteen 
lääkärin kanssa, merkittävä osa vastaajista pitäisi 
automaattista substituutiota hyväksyttävänä 
hoidon aloituksessa (43 %) sekä hoidon aikana (35 
%). (jatkuu) 

• Tuloksia ei voida yleistää 
maihin, joissa biosimilaarit 
ovat laajemmin käytössä 

• Tutkimukseen ei 
välttämättä ole 
osallistuneet henkilöt, 
joille biosimilaarit eivät 
ole tuttuja 

• Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Yleislääkäreiden 
vastausprosentti oli 
 9 % 

• Erikoislääkäreiden 
vastausprosentti ei 
ollut tiedossa 

 
→ Tuloksia ei voida 

yleistää 
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i) hoidon aloituksessa ja ii) potilaan 
hoidon aikana? a) ei tärkeää 
b) hieman tärkeää c) jokseenkin tärkeää 
d) erittäin tärkeää e) kriittistä? 
 

2) 84 % piti kriittisenä tai erittäin tärkeänä, että he 
saavat ilmoituksen lääkevaihdosta hoidon 
aloituksessa ja hoidon aikana (90 %).   
Vastauksia ei ole perusteltu. 

 
 

Danese ym. 
2016, J Crohns 
Colitis 

Arvioida IBD-
asiantuntijoiden 
tietämystä 
biosimilaareista ja 
luottamusta 
käyttää niitä. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
European Crohn´s 
Colitis Organization 
(ECCO) -jäsenille 
(n=118) 

• Kysely lähetettiin 
kaikille ECCO- 
jäsenille 

1) Pitäisikö geneerinen substituutio 
laajentaa biosimilaareihin: 
a) kyllä b) ei c) en tiedä? 
2)Tulisiko substituution olla 
automaattista: a) aina b) vain uudella 
reseptillä c) vain, jos potilas on saanut 
hyvän vastaan alkuperäisestä 
valmisteesta d) ei e) en tiedä? 
 
 

Tutkimukseen vastanneista: 

• 89,8 % ei kannattanut automaattista 
substituutiota, 

• 12,7 % kannattaisi substituutiota, jos kyseessä olisi 
uusi resepti, 

• 12,7 % vastaajista sallisi substituution aina. 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

 

• Ei pohdittu • Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Vastausprosenttia ei 
näkyvissä 

 
→ Tuloksia ei 

voida yleistää 

Beck ym. 
2016, 
BioDrugs, 
Ranska  

Arvioida 
reumatologien 
tietämystä, 
kokemusta ja 
mielipiteitä 
biosimilaareista. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Ranskan 
reumatologeille 
(n=116) 

• Tutkittavat 
rekrytotiin Ranskan 
reumatologien 
ammattiliiton ja 
reumayhdistyksen 
kautta 

  

Hyväksyn, että alkuperäinen biologinen 
lääke vaihdetaan biosimilaariin 
apteekissa: 
a) vahvasti samaa mieltä b) samaa mieltä 
c) ei samaa eikä eri mieltä 
d) eri mieltä e) vahvasti eri mieltä. 
  

• Vastaajista 81,1 % oli eri mieltä tai vahvasti eri 
mieltä. 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

  

• Valtaosalla vastaajista yli 
20 v. kokemus, 
nuorempien lääkäreiden 
näkemykset eivät ole 
täysin edustettuina 

  

• Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Tulokset edustavat 
vain 4,5 % Ranskan 

 reumatologeista 
 
→ Tuloksia ei voida 

yleistää 
 

Muut maat 
(n=3):  

      

Gewanter ym.  
2015, GaBI 
Journal 

Selvittää 
lääkäreiden 
ymmärrystä 
biosimilaareista 
sekä kuinka he 
käyttävät niitä. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Latinalaisen Amerikan 
(Argentiina, Brasialia, 
Kolumbia ja Meksiko) 
lääkäreille (n=399) 
• Tutkittavat 

rekrytoitiin 

globaalista 

markkina- 

tutkimuspaneelista 
 
 
  

Jos substituutio olisi mahdollista, kuinka 
tärkeänä pidät sitä, että sinulla olisi 
mahdollista kieltää lääkevaihto? 
 
Kaikkia kyselyn kysymyksiä ei ole 
saatavilla.  

Tutkimukseen vastanneiden lääkäreiden mielestä on 
kriittistä tai erittäin tärkeää, että: 

• lääkärillä on yksinomainen toimivalta päättää 
yhdessä potilaan kanssa biologisen lääkkeen 
valinnasta (>80 %), 

• heillä on valtuudet kieltää automaattinen 
substituutio reseptimerkinnällä (85 %), 

• heille ilmoitetaan, jos lääkevaihto on tehty (87%). 
Vastauksia ei ole perusteltu.  

• Tutkimuksen 
vastausprosentti oli hyvin 
pieni (6 %) 

• Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Vastausprosentti oli  
vain 6 % 
 

→ Tuloksia ei voida 
yleistää 
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Murby ja 
Reilly 2017, 
GaBI Journal 

Selvittää 
Australian 
lääkäreiden 
tietämystä ja 
asenteita 
biosimilaareista. 
Lisäksi selvittää 
heidän 
näkemyksiään 
biosimilaarien 
nimeämisestä, 
substituutiosta ja 
määräämisestä.  

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Australian lääkäreille 
(n=160) 
• Tutkittavat 

rekrytoitiin 
globaalista 
terveydenhuollon 
ammattilaisten 
tietokannasta 

 

Kuinka tärkeää on, että sinulla on 
yksinomainen toimintavalta päättää 
yhdessä potilaan kanssa potilaalle 
sopivasta biologisesta valmisteesta: 
a) kriittisen tärkeää b) erittäin tärkeää 
c) jokseenkin tärkeää d) hieman tärkeää 
d) ei tärkeää? 
 
Kaikkia kysymyksiä ei ole saatavilla. 
 

Tutkimukseen vastanneista lääkäreistä pitää kriittistä 
tai erittäin tärkeää, että: 

• lääkärillä on yksinomainen toimintavalta päättää 
yhdessä potilaan kanssa potilaalle annettavasta 
biologisesta lääkkeestä (90 %), 

• lääkärille ilmoitetaan, mitä biologista valmistetta 
potilaalle on annettu apteekissa (89 %). 

 
Tutkimukseen vastanneiden lääkäreiden mielestä 
biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto 
potilailla, jotka sairastavat kroonista sairautta: 

• ei ole hyväksyttävää (51 %), 

• on täysin hyväksyttävää (9%), 

• on hyväksyttävää vain, jos lääkärille ilmoitetaan 
vaihdosta etukäteen (40 %).  
Vastauksia ei ole perusteltu. 

 

• Ei pohdittu • Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Vastausprosentti oli 
noin 26 % 
 

→ Tuloksia ei voida 
yleistää 

Grabowski 
ym. 2015, Clin 
Rheumatol. 
Kanada 

Tunnistaa 
puutteita 
Kanadan 
reumatologien 
biosimilaarien 
tietämyksessä ja 
selvittää heidän 
suhtautumistaan 
biosimilaareihin. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Kanadan 
reumatologisen 
yhdistyksen 
lääkäreille (n=81) 

• Kysely lähetettiin 
kaikille yhdistyksen 
jäsenille 

Kuinka huolissaan olisit, jos farmasistilla 
olisi mahdollisuus vaihtaa biologinen 
lääke biosimilaariin ilman hyväksyntääsi: 
a) erittäin huolestunut 
b) huolestunut c) lievästi huolestunut 
d) neutraali e) ei kosketa lainkaan? 

Tutkimukseen vastanneista:  

• 88 % olisi huolissaan tai erittäin huolestunut 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

• Tutkimuksen 
vastausprosentti (22 %) 
rajoittaa tuloksien 
tulkintaa 

• Tutkimuksen ulkopuolelle 
on voinut jäädä 
reumatologeja, joille 
biosimilaarit eivät ole 
tuttuja  

• Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otanta 

• Vastausprosentti oli 
22 % 
 

→ Tuloksia ei voida 
yleistää 
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5.3 Farmasistien näkemyksiä biologisten lääkkeiden substituutiosta (n=3) 

  

Biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa on selvitetty myös farmasistien 

näkökulmasta. Katsaukseen mukaan valikoitui kolme kyselytutkimusta, joissa 

perusjoukkona on ollut Ranskan, Irlannin ja Quebecin farmasisteja (Taulukko 7). 

Tutkimuksien otoksissa on ollut mukana sekä avoapteekissa että sairaalassa 

työskenteleviä farmasisteja Montrealista, Pariisista ja Irlannista. Aineisto 

kyselytutkimuksiin oli kerätty 2015–2016. 

 

Ranskan farmasisteille tehdyssä valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa (n=802) hieman 

yli puolet tutkimukseen vastanneista piti automaattista substituutiota hyväksyttävänä 

(Beck ym. 2017). Yli puolet kyselyyn vastanneista Irlannin farmasisteista pitäisi 

substituutiona mieluisana vain, jos lääkäri hyväksyisi ensin lääkevaihdon (O'Callaghan 

ym. 2017). Lähes kaikki kyselyyn vastanneet Pariisin ja Montrealin sairaalassa 

työskentelevät farmasistit olivat sitä mieltä, että biologisten lääkkeiden lääkevaihdon 

yhteydessä apteekissa olisi annettava järjestelmällisesti potilaille lääkeneuvontaa (Adé 

ym. 2017). Suurin osa vastaajista oli myös samaa mieltä siitä, että farmasistien olisi 

varmistettava, että potilas ei ole saanut biosimilaarista tai alkuperäisestä valmisteesta 

immuunireaktioita ennen lääkkeen uudelleen annostelua.  
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Taulukko 7.  Yhteenveto farmasistien näkemyksiä selvittäneistä tutkimuksista (n=3). 
 

Tekijät, 
julkaisuvuosi 
 ja -paikka, maa 

Tutkimuksen 
tavoite 

Menetelmä, 
perusjoukko, 
(n=vastaajien määrä) 

Miten tutkimuksessa kysyttiin substituutiosta? Tutkimuksen tulokset ja perustelut Tutkimuksen rajoitteet 
kirjoittajien 
näkökulmasta 

Laadun arviointi 

Adé ym. 2017, 
Ann Pharm Fr. 

Tutkia 
farmasistien 
tietämystä ja 
näkemyksiä 
biosimilaareista. 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
Quebecin (n=141) ja 
Ranskan sairaala-
farmasisteille (n=88) 
• Vastaajat rekrytoitiin 

sairaaloiden johtajien 
kautta 

Vastausvaihtoehdot: täysin samaa mieltä, jonkin 
verran samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 
hieman eri mieltä, täysin eri mieltä 
1) Mielestäni vain lääkärit voivat vaihtaa 
valmisteen biosimilaariin olettaen, että tehoa ja 
turvallisuutta seurataan. 
2) Apteekeissa potilasta tulee järjestelmällisesti 
neuvoa, kun alkuperäinen valmiste vaihdetaan sen 
biosimilaariin. 
3) Terveydenhuollon hoitolaitoksissa potilasta 
tulee järjestelmällisesti neuvoa, kun alkuperäinen 
valmiste vaihdetaan sen biosimilaariin. 
4) Mielestäni farmasistien on varmistettava, että 
potilas ei ole saanut biosimilaarista/alkuperäisestä 
valmisteesta immuunireaktioita ennen lääkkeen 
uudelleen annostelua. 
 

Tutkimukseen vastanneista olivat täysin 
samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä: 
 
1) Quebec: 24 % ja Ranska: 28 %  
 
 
2) Quebec: 94 % ja Ranska: 86 % 
 
 
3) Quebec: 69 % ja Ranska: 85 % 
 
 
4) Quebec: 82 % ja Ranska: 63 % 

• Tutkimuksen otanta 
oli mukavuusotanta 

• Ranskassa yli 50 % 
vastaajista oli 
harjoittelijoita, 
Quebecissä 2 %  

• Mukavuus- 
otannalla valittu 
Montrealin ja 
Pariisin sairaalat 

• Tutkittavat valittiin 
sairaaloista 
randomisoidusti 

• Vastausprosentti 
oli 23 % (Quebec) 
ja 34 % (Ranska) 
 

→ Tuloksia ei voida 
yleistää koko 
perusjoukkoon 

  

Beck ym. 2017, 
mAbs, Ranska 

Selvittää 
farmasistien 
tietoa, 
kokemusta ja 
mielipiteitä 
biosimilaareista. 
 

Sähköinen 
kyselytutkimus Ranskan 
avoapteekin (n=178) ja 
sairaalan farmasisteille 
(n=616) (+muut 
farmasistit n=8) 
• Vastaajat rekrytoitiin 

Ranskan farmasistien 
yhdistyksien kautta 

 

Hyväksyn biologisten lääkkeiden substituution: 
a) täysin eri mieltä b) eri mieltä c) ei samaa eikä eri 
mieltä d) samaa mieltä e) vahvasti samaa mieltä. 

Tutkimukseen vastanneista: 

• hieman yli puolet (53,2 %) olivat vahvasti 
samaa mieltä tai samaa mieltä, 

• 22,7 % olivat vahvasti eri mieltä tai eri 
mieltä. 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

Ei pohdittu • Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otos 

• Vastausprosenttia 
ei mainittu 
 

→ Tuloksia ei voida 
yleistää 

O'Callaghan ym. 
2017, Regul. 
Toxicol. 
Pharmacol. Irlanti 

Arvioida 
lääkäreiden 
farmasistien 
tietoisuutta ja 
asenteita 
biosimilaareista. 

Postikysely Irlannin 
avoapteekin 
farmasisteille 
(n=125) 
• Vastajat rekrytoitiin 

Ipsos MRBI -
tutkimuspaneelin 
kautta 

Kuinka mielekästä sinulle olisi, jos substituutio olisi 
sallittua? Vastausvaihtoehdot eivät ole saatavilla. 

Tutkimukseen vastanneista: 

• vain 14 % tuntisi olonsa mukavansa, jos 
substituutio olisi mahdollista, 

• 58 % tuntisi olonsa mukavaksi vain, jos 
lääkäri olisi ensin hyväksynyt 
lääkevaihdon, 

• 27 % ei olisi tyytyväinen substituutioon. 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

• Tuloksia ei voida 
yleistää maihin, joissa 
biosimilaarit ovat 
laajemmin käytössä 

• Otoksessa oli mukana 
vain avoapteekin 
farmasisteja 
 

• Valtakunnallinen 
otos, mutta 
itsevalikoitunut 
kyselytutkimus 
→ vinoutunut otos 

• Vastausprosentti 
oli noin 70 %. 

 
→ Tuloksia ei voida 

yleistää 
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5.4 Potilaiden ja sidosryhmien näkemyksiä automaattisesta lääkevaihdosta (n=3) 

 

Biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta potilaiden näkökulmasta 

sisäänottokriteerit täytti yksi tutkimus (Peyrin-Biroulet ym. 2017). Tutkimuksessa 

menetelmänä on käytetty kyselytutkimusta ja tutkimusta on tehty EU:ssa (Taulukko 8). 

Lisäksi kaksi sidosryhmille tehtyä tutkimusta täytti mukaanottokriteerit: belgialainen 

haastattelututkimus lääkäreille, viranomaisille, farmasisteille, potilaille, tutkijoille ja 

lääketeollisuuden edustajille (Dylst ym. 2014) sekä Yhdysvalloissa tehty kyselytutkimus 

maksajille (Cohen ym. 2014). 

 

Kansainvälisessä EU-maiden tutkimuksessa kroonista tulehduksellista suolistosairautta 

sairastavilta potilailta kysyttiin heidän mielipidettään siihen, jos farmasisti vaihtaisi 

lääkärin kirjottaman biologisen valmisteen biosimilaariin ilman lääkärin hyväksymistä 

(Peyrin-Biroulet ym. 2016). Kysymykseen vastanneista (n=383) yli puolet (62,4 %) 

haluaisi biosimilaarin sijasta alkuperäisen valmisteen. Vain hyvin pieni osa vastanneista 

(3,4 %) hyväksyisi lääkevaihdon biosimilaarin alhaisemman hinnan vuoksi. 

Potilasjärjestön edustajan mielestä substituutiota ei pitäisi tehdä potilaille, joilla 

biologinen hoito on kesken (Dylst ym. 2014). 
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Taulukko 8. Yhteenveto potilaiden ja sidosryhmien näkemyksiä selvittäneistä alkuperäistutkimuksista (n=3). 

Tekijät, 
julkaisuvuosi 
ja -paikka, maa 

Tutkimuksen 
tavoite 

Menetelmä, 
perusjoukko, 
(n=vastaajien määrä) 

Miten tutkimuksessa kysyttiin 
lääkevaihdosta? 

Tutkimuksen tulokset ja perustelut Tutkimuksen rajoitteet 
kirjoittajien näkökulmasta 

Laadun arviointi 

Potilaat (n=1):       
Peyrin-Biroulet 
ym. 2017,  
J Crohns Colitis, 
EU 

Selvittää 
potilaiden 
näkemyksiä 
biosimilaareista. 

Sähkölinen 
kyselytutkimus 
kroonista 
tulehduksellista 
suolistosairautta 
sairastaville (IBD) 
potilaille (n=1059) 
• Vastaajat rekrytoitiin 

EFCCA:n jäsen-
yhdistyksistä sekä 
Agora-järjestöstä  

Jos farmasisti vaihtaisi reseptillä 
määrätyn valmisteen biosimilaariin 
ilman lääkärin suostumusta: 
a) hyväksyn sen, koska biosimilaari 
on halvempi. 
b) hyväksyn sen, koska saatavilla on 
tieteellistä näyttöä. 
c) olen eri mieltä, mutta tiedän, 
että minun tulisi hyväksytä se. 
d) yritän saada alkuperäisen 
valmisten. 

Kysymykseen vastanneista (n=383): 
 
 
a) 3,4 % hyväksyisi lääkevaihdon biosimilaarin sen 
alhaisemman hinnan vuoksi,  
b) 18 % hyväksyisi lääkevaihdon saatavilla olevien 
tieteellisen todisteiden vuoksi, 
c) 13,6 % olisi eri mieltä, mutta myöntää, että heidän 
olisi hyväksyttävä lääkevaihto, 
d) 62,4 % yrittäisi saada alkuperäisen valmisteen. 
Vastauksia ei ole perusteltu.  

• Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus, tutkimus oli 
saatavilla yhdeksällä kielellä 
ja vain sähköisenä 

• Kysymyksissä oli mahdollista 
valita vain yksi 
vastausvaihtoehto, mikä on 
voinut vaikuttaa tuloksiin  

• Itsevalikoitunut 
kyselytutkimus → 
vinoutunut otos 

• Vastausprosentti ei 
näkyvissä 

• Laaja osallistuja- 
määrä 

 
→ Tulokset eivät ole 

yleistettävissä 
koko EU:n IBD-
potilaisiin 

 

Sidosryhmät 
(n=2): 

      

Dylst ym. 2014, 
Pharmaco-
economics, 
Belgia 

Tunnistaa 
biosimilaarien 
käyttöönoton 
esteet Belgiassa. 

Puolistrukturoitu 
haastattelututkimus 
lääkäreille, 
viranomaisille, 
farmasisteille, 
potilaille, tutkijoille 
sekä  
lääketeollisuuden 
edustajille (n=19) 
• Valikoiva otanta 

Mitä mieltä olet biosimilaarien 
substituutiosta? 

• Potilasjärjestön edustaja: ”Substituutiota ei pitäisi 
tehdä potilaille, joilla biologinen hoito on kesken.”  

• Akateemikko: ”Potilaalle paras vaihtoehto on pysyä 
samassa biologisessa valmisteessa niin pitkään kuin 
mahdollista, erityisesti rekombinantti valmisteiden 
kohdalla.” 

• Alkuperäisen biologisen valmisteen edustaja: 
”Potilaiden tulisi pystyä jatkamaan hoitoa samalla 
biologisella valmisteelle, ellei sitten ole 
terapeuttinen (ei taloudellinen) syy vaihtaa.” 

• Biosimilaarin edustaja: ”Alkuperäisten tuotteiden 
erien välilläkin on eroja, joten biosimilaari voi erota 
yhtä paljon kuin alkuperäisen valmisteen eri erät." 

 

• Tulos riippuu sekä 
haastateltavan että 
haastattelijan biosimilaari 
tietämyksestä 

• Puolistrukturoidun 
haastattelulomakkeen käyttö 
saattoi rajoittaa aiheen 
käsittely 

• Valikoiva otanta 
 
→ Tuloksia ei voida 

yleistää 

Cohen ym. 
2014, GaBI 
Journal,  
USA 

Tutkia 
biosimilaarien 
markkinoille tulon 
haasteita ja 
mahdollisuuksia 
USA:ssa. 
 

Sähköinen 
kyselytutkimus 
maksajille 
(n=8) 
• Tutkittavia 

rekrytoitiin 
aikaisemmista 
tutkimuksista 

• Perusjoukkoa ei 
tarkemmin määritelty 

Kyselytutkimuksen kysymyksiä ei 
ollut saatavilla. 

• Puolet vastaajista vastusti biologisten lääkkeiden 
automaattista substituutiota 
Vastauksia ei ole perusteltu. 

• Ei ole pohdittu • Valikoiva otanta 

• Tutkimuksesta ei 
selvinnyt, keitä 
maksajat olivat 

• Vastausprosentti 
oli 24 % 

 
→ Tuloksia ei voida 

yleistää 
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5.5 Alkuperäistutkimusten laatu 

 

Alkuperäistutkimusten laatua arvioitiin tutkimustulosten yleistettävyyden avulla. Tähän 

päädyttiin, koska kaikki alkuperäistutkimukset olivat (yhtä lukuun ottamatta) 

kyselytutkimuksia. Kyselytutkimuksien menetelmissä oli huomattavia puutteita ja siksi 

tutkimustuloksia ei voida yleistää. Suurin menetelmällinen puute oli 

otantamenetelmässä. 

 

Otannan puutteena oli kyselytutkimuksien itsevalikoituvuus eli vastaajat valikoituivat 

itse vastaamaan kyselyyn. Tutkimuksen ulkopuolelle on voinut jäädä esimerkiksi 

henkilöitä, joilla ei ole internettiä käytössä tai joille biosimilaari ei ole käsitteenä tuttu. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jää myös aiheesta kiinnostumattomat henkilöt. Otannat eivät 

olleet yhtä tutkimusta lukuun ottamatta satunnaistettuja, joten ne eivät edusta 

tavoiteperusjoukkoa. Koska vastaajat olivat itsevalikoituneet kyselyyn, voidaan puhua 

näytteestä otoksen sijasta. Tällainen itsevalikoituva näyte tekee tuloksista vinoutuneita 

eikä tuloksia siksi voida yleistää. Kyselytutkimuksien vastausprosentti oli suurimmassa 

osassa tutkimuksista myös alle 30 %, joka laskee myös tulosten yleistettävyyttä. Osassa 

tutkimuksissa vastausprosenttia ei ollut kerrottu tai se ei ollut tiedossa. 

 

5.6 Linjaukset biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta (n=23) 

 

Linjauksia biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta löytyi 23. Linjauksia 

ovat antaneet erilaiset lääketieteelliset yhdistykset, potilasjärjestöt ja asiantuntijajoukot 

EU:sta (n=11), Yhdysvalloista (n=6), Kanadasta (n=2) ja Latinalaisesta Amerikasta (n=3). 

Myös yksi kansainvälinen lääkeyritysten ja -yhdistyksien liiton linjaus täytti 

sisäänottokriteerit (IFPMA 2016). Kaikki linjauksista eivät ole julkaistu vertaisarvioidussa 

lehdessä (n=8), mutta ne päätettiin silti sisällyttää mukaan katsaukseen, jotta saatiin 

mahdollisimman laaja kuva tutkittavasta aiheesta. Taulukkoon 9 on koottu linjauksien 

keskeisimmät tulokset. 
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Pääasiallisesti linjauksissa linjataan biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota 

vastaan. Automaattista lääkevaihtoa ei pitäisi soveltaa biologisiin lääkkeisiin (Argüelles-

Arias ym. 2013; Devlin ym. 2013; Atzeni ym. 2015; BSG 2016; Torres ym. 2016; Araújo 

ym. 2017; CRA 2017; Ludwig ja Dicheva 2017). Automaattisella lääkevaihdolla voi olla 

vaikutusta lääkkeen jälkivalvontaa ja se voi vaikeuttaa haittavaikutuksien tunnistamista. 

(Atzeni ym. 2015; IFPMA 2016; Tabernero ym. 2016).  

 

Monissa linjauksissa pidettiin ehdottoman tärkeänä, että vain lääkärin tulisi päättää 

biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta (Torres ym. 2016; Araújo ym. 2017; CRA 2017; 

ACR 2018). Jos substituutio tehdään, tulee lääkärin ja potilaan saada välittömästi tieto 

siitä, että valmiste on vaihdettu (NPS 2015; ACR 2018).  Myös potilas tulee ottaa mukaan 

päätöksentekoon ja lääkevaihdosta tulisi saada potilaan suostumus (Atzeni ym. 2015; 

Carretero Hernandez ja Puig 2015; Tabernero ym. 2016). Lisäksi potilasta tulee 

informoida ja kouluttaa lääkevaihdosta apteekissa (AADA 2013; NPS 2015) ja potilaalle 

tulee antaa koulutusta myös uuden annostelulaitteen käytöstä (De Castro ym. 2018). 

 

Säätiö Amerikassa (Crohn’s & Colitis Foundation of America, CCFA) ei vastusta yksittäistä 

biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa potilailla, joiden tila on stabiili (CCFA 

2019). Lääkärin tulisi olla kuitenkin tietoinen lääkevaihdosta ja hänellä pitäisi olla 

mahdollisuus kieltää lääkevaihto reseptimerkinnällä ”toimita reseptillä kirjoitettu 

valmiste”. Myös muissa linjauksissa pidetään tärkeänä, että lääkärillä tulisi olla 

mahdollisuus kieltää lääkevaihto (IFPMA 2016; AGA 2017; ACR 2018; CCFA 2019).
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Taulukko 9. Yhteenveto eri yhdistyksien ja järjestöjen linjauksista automaattisesta substituutiosta (n=23). 
  

Tekijät, julkaisuvuosi 
ja -paikka, maa 

Julkaisutyyppi, 
 menetelmä 

Linjauksessa esitetyt näkemykset automaattisesta substituutiosta ja perustelut 

EU-maat (n=11): 
 

  

Danese ym. 2017, J Crohns Colitis,  
European Crohn´s and Colitis 
Organisation (ECCO), Eurooppa 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
suolistosairauksien hoidossa, 
Delfoi-tyyppinen menetelmä. 

• Alkuperäisen biologisen lääkkeen vaihtaminen sen biosimilaariin tulisi tehdä 
lääkärien, sairaanhoitajien, farmasistien ja potilaiden välisen asianmukaisen 
keskusten jälkeen sekä kansallisen suosituksen mukaisesti. 

• Päätöksenteossa tulisi aina ottaa huomioon myös potilaan mielipide. 
Linjausta ei ole perusteltu. 

 
Tabernero ym. 2016, ESMO Open, 
European Society for Medical 
Oncology (ESMO,  
Eurooppa 

Linjaus biosimilaareista 
onkologiassa. 

• Farmasistien ei pitäisi automaattisesti vaihtaa biologista lääkettä ilman lääkärin 
sekä potilaan tietämystä ja suostumusta.   
Perusteluna: Lääkärin on tärkeä tietää, jos biologinen lääke on vaihdettu. Se 
mahdollistaa haittatapahtumien ja -vaikutuksien yhdistämisen oikeaan 
tuotteeseen. 

 
Argüelles-Arias ym. 2013, 
Rev Esp Enferm Dig, Spanish Society of 
Gastroentrology (SEPD) ja Spanish 
Society of Pharmacology (SEF), Espanja 
 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
tulehduksellisten 
suolistosairauksien hoidossa.  

• Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio ei ole hyväksyttävä käytäntö. 
Linjausta ei ole perusteltu. 

Carretero Hernandez ja Puig, 2015, 
Actas Dermosifiliogr. 
The Spanish Academy of Dermatology 
and Venereology (AEDV), Espanja 
 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
psoriasiksen hoidossa. 

• Lääkevaihto alkuperäisestä valmisteesta biosimilaariin tulisi olla lääkärin päätös 
yhdessä potilaan kanssa.  
Linjausta ei ole perusteltu. 

De Castro ym. 2018, Farmacia 
Hospitalaria, Spanish Society of 
Hospital Pharmacy (SEFH) 
Espanja 

Linjaus biosimilaareista. • Kun biosimilaari tai sen alkuperäisvalmiste vaihdetaan, potilasta tulee 
informoida ja tarvittaessa kouluttaa uuden lääkkeen annostelusta.  

• Potilas tulee ottaa mukaan hoitopäätöksen tekemiseen. Terveydenhuollon 
ammattilaiset tarvitsevat riittävästi koulutusta.  
Linjausta ei ole perusteltu. 
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Torres ym. 2016, Acta Med Port, 
Portuguese College of Dermatology & 
Portuguese Society of Dermatology 
and Venerology, Portugali 
  

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
proriasiksen hoidossa. 

• Vastustaa vahvasti automaattista substituutiota. 

• Vain lääkärin tulisi päättää biologisten lääkkeen substituutiosta. 

• Lääkevaihtoa ei tule tehdä ilman potilaan tietoa ja suostumusta. 
Perustelut: Linjauksessa tulee esille kirjoittajien huoli biosimilaarien 
turvallisuudesta ja immunogeenisyydestä.  
  

Araújo ym. 2017, Acta Reumatol Port. 
Portuguese Society of Rheumatology 
(PSR), Portugali 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
reumaattisissa sairauksissa 
Portugalissa. 

• Automaattista substituutiota ilman lääkärin tietoa ja suostumusta ei ole 
hyväksyttävää. 

• Vain lääkärin tulisi päättää lääkevaihdosta. 
Linjaus perustuu useimpien lääketieteellisten julkilausumien sekä Portugalin 
reumatologien näkemykseen. 

 
Atzeni ym. 2015, Clin. Exp. Rheumatol.  
Italia 
 

Linjaus biosimilaareista 
monitieteelliseltä 
asiantuntijajoukolta (alan 
asiantuntijoita sekä potilaita), 
mukailtu delfoi-menetelmä. 

• Automaattista substituutio ei pitäisi soveltaa biologisiin lääkkeisiin. 

• Lääkkeen vaihtamisesta biosimilaariin tulisi sopia erikoislääkärin kanssa sekä 
lääkevaihdosta tulisi olla potilaan suostumus. 
Perusteluna: Automaattinen substituutio voi vaikuttaa lääkkeen jälkivalvontaan, 
koska lääkkeen haittavaikutuksien tunnistaminen voi vaikeutua. 

 
British Society of Gastroenterology 
(BSG), 2016, 
UK 

• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 
 

Linjaus infliksimabin biosimilaarin 
käytöstä tulehduksellisten 
suolistosairauksien hoidossa. 
 

• Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio ei ole sopivaa. 
Linjausta ei ole perusteltu. 

Ludwig ja Dicheva 2017, GaBI Journal, 
The Drug Comissions of the German 
Medical Association (DCGMA) 
Saksa 

Linjaus biosimilaarien käytöstä. • Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio on vahvasti kielletty. 
Perustelut: Lääkevaihto apteekissa ei täyttäisi seuraavia vaatimuksia 
tyydyttävällä tavalla: biosimilaarien käyttö edellyttää yksityiskohtaisia 
potilastietoja ja konsultaatiota sekä lisäksi lääkkeen hyväksyttyjen 
indikaatioiden ja sopivan valmisteen huomioon ottamista. 
 

Schaeverbeke ym. 2018 Joint Bone 
Spine, French Rheumatology Society 
(SFR) ja Inflammatory Rheumatic 
Disease Club (CRI), 
Ranska 

Linjaus biosimilaareista. • Henkilöt, jotka voivat toteuttaa biologisten lääkkeiden automaattisen 
lääkevaihdon tulee määritellä. 

• Farmasisteille voidaan antaa lupa lääkevaihdolle potilaan biologisen 
lääkehoidon alussa. 

• Lääkärin tulee selkeästi merkitä, että lääkehoito on potilaalle uusi ja selittää 
potilaalle, että lääke voidaan vaihtaa apteekissa. 
Linjausta ei ole perusteltu. 
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USA (n=6): 
 

  

Zelenetz ym. 2011, J Natl Compr Canc 
Netw, National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN),  
USA 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
onkologiassa. 

• Farmasistien tulee olla tietoisia substituutiota koskevista säädöksistä ja siitä, 
tuleeko lääkäriin olla yhteydessä ennen lääkevaihtoa. Näitä asioita on 
painotettava koulutuksessa. 

• Koulutusta potilaille sekä palveluntarjoajille biosimilaareista. 
Perustelut: Koulutus auttaa parantamaan luottamusta biosimilaareihin ja 
ymmärtämään, milloin substituutio voi tapahtua. 

 
National Psoriasis Foundation (NPS), 
2015 
USA 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 

Linjaus biologisten lääkkeiden 
automaattisesta substituutiosta. 

Säätiö suosittelee automaattisen substituution tapahtuessa noudatettavan 
seuraavia vähimmäiskriteerejä: 
1) FDA on myöntänyt biosimilaarille vaihtokelpoisuus-statuksen, 
2) biosimilaarilla on yksilöllinen nimi, 
3) biosimilaarin annos sekä annostelureitti on sama kuin viitevalmisteen,  
4) farmasisti ilmoittaa lääkärille 48 tunnin kuluessa lääkevaihdosta, 
5) lääkäri ei ole kieltänyt lääkevaihtoa, 
6) potilasta tulee tiedottaa ja kouluttaa lääkevaihdosta apteekissa sekä apteekin 

ja lääkärin tulee pitää pysyvää rekisteriä lääkevaihdosta. 
 

Linjausta ei ole perusteltu. 
 

American Academy of Dermatology 
Association (AADA), 2013 
USA 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 

Linjaus biosimilaarien 
substituutiosta. 

Yhdistys ehdottaa, että substituutio pitäisi kieltää elleivät kaikki seuraavista 
kriteereistä täyty: 
1) biosimilaarilla on yksilöllinen nimi, joka estää valmisteiden sekaantuminen ja 

mahdollistaa tarkan terapeuttisen vaikutuksen seuraamista 
potilastietojärjestelmästä sekä haittatapahtumien keräämisen 

2) FDA on myöntänyt biosimilaarille vaihtokelpoisuus-statuksen, 
3) lääkäri antaa selkeän suostumuksen lääkevaihdosta farmasistille 
4) potilasta (tai potilaan valtuuttamaa henkilöä) tulee informoida ja kouluttaa 

biosimilaarin lääkevaihdosta apteekissa, 
5) farmasisti ilmoittaa lääkärille lääkevaihdosta esim. sähköisesti lääkkeen 

toimittamishetkellä sekä 
6) apteekkia ja lääkäriä tulee kannustaa pitämään pysyvää rekisteriä 

lääkevaihdosta ja kannustaa haittatapahtumien dokumentointiin. 
 

Linjausta ei ole perusteltu. 
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American College of Rheumatology 
(ACR), 2018 
USA 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 

Linjaus biosimilaareista. • Ainoastaan lääkärin tulisi tehdä päätös alkuperäisen lääkkeen vaihtamisesta 
biosimilaariin (tai lääkevaihdosta biosimilaarien välillä). 

• Jos substituutio tehdään, tulee lääkärin ja potilaan saada välittömästi tieto siitä, 
että valmiste on vaihdettu. Erityisesti sellaisten valmisteiden kohdalla, joissa 
annosteluväli on lyhyt ja täten haittavaikutukset voivat ilmetä jo lyhyen ajan 
kuluessa lääkkeen annostelusta. 

• Lääkärillä tulee olla mahdollisuus kieltää lääkevaihto reseptimerkinnällä.  
 

Perustelut: Johtuen biologisten lääkkeiden luontaisesta monimutkaisuudesta ja 
immunogeenisyydestä sekä potilaalle aiheutuvista mahdollisista riskeistä, 
lääkevaihto riittämättömästi testattujen biosimilaarien välillä ja etenkin ilman 
lääkärin ennakkotietoa vaarantaa potilasturvallisuuden. 

 
Crohn’s & Colitis Foundation of 
America (CCFA), 2019 
USA 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 

Linjaus biosimilaareista. • Säätiö ei vastusta kolmannen osapuolen (apteekin/maksajan) tekemää 
yksittäistä lääkevaihtoa alkuperäisestä biologisesta valmisteesta biosimilaariin 
tai päinvastoin potilaalla, jonka tila on stabiili. 

• Vastustaa kuitenkin useaan kertaan tehtävää lääkevaihtoa, jos lääkkeellä ei ole 
FDA:n myöntämää vaihtokelpoisuus-statusta. 

• Lääkärin tulisi olla tietoinen lääkevaihdosta ja hänellä pitäisi olla mahdollisuus 
kieltää lääkevaihto reseptimerkinnällä ”toimita määrätty valmiste”.  
Linjausta ei ole perusteltu. 

 
American Gastroenterological 
Association (AGA), 2017 
USA 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 
 
 

Kannanotto FDA:n biosimilaarien 
vaihtokelpoisuus ohjeistuksesta 
(engl. quideline) 

• Lääkärillä tulee olla valtuudet kieltää automaattinen substituutio, jos hän uskoo 
potilaan turvallisuuden ja terveyden olevan vaarassa. 
Perusteluna: Automaattinen substituutio voi vaikuttaa potilasturvallisuuteen. 

Muut (n=5): 
 

  

Devlin ym. 2013, Can J Gastroenterol. 
Canadian Association of 
Gastroenteroogy (CAG), Kanada 

Linjaus biosimilaareista. 
 

• Biologista valmistetta ei pitäisi automaattisesti vaihtaa apteekissa edullisempaan 
alkuperäisen valmisteen biosimilaariin.  
Linjausta ei ole perusteltu. 

 

Canadian Rheumatology Association 
(CRA), 2017 
Kanada 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
Kanadassa. 

• Muiden kuin hoitavan lääkärin tekemää biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa 
alkuperäisestä valmisteesta biosimilaarin tulee välttää.  
Linjausta ei ole perusteltu. 
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International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers & 
Associations (IFPMA), 2016 
Kansainvälinen 
• Ei julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä 

Linjaus biologisten lääkkeiden 
substituutiosta 

Substituutio ei ole biologisilla lääkkeillä sopivaa, elleivät kaikki seuraavista 
kriteereistä täyty:  
1) Biosimilaarilla on vaihtokelpoisuus-status. Viranomaisen tekemä biosimilaarin 

arvio vaihtokelpoisuudesta tulisi olla läpinäkyvää maksajille, potilaille sekä 
terveydenhuollon ammattilaisille. 

2) Biosimilaari täyttää lainsäädölliset vaatimukset, jotta lääke voidaan hyväksyä 
kaikkiin vertailuvalmisteen indikaatioihin (pois lukien oikeudelliset syyt). 
Biorimilaarin tehosta ja turvallisuudesta ei tulisi olla huolissaan tietyssä 
indikaatiossa. 

3) Usein annosteltavien biologisten lääkkeiden vaihtokelpoisuus tulisi olla 
perusteltu kliinisillä todisteilla, jotta lääkevaihto olisi turvallista ja tehokasta. 
Lääkkeen vaihtaminen voi aiheuttaa immunologisen reaktion. 

4) Lääkärillä tulee olla mahdollisuus kieltää lääkevaihto. 
5) Täytyy olla vakaa lääketurvajärjestelmä, joka sisältää asiaankuuluvan 

raportoinnin lääkkeen haittavaikutuksista. Lisäksi potilaalla, farmasistilla ja 
lääkärillä tulee olla helposti pääsy esimerkiksi potilastietorekisterin kautta 
potilaalle annetun biologisen lääkkeen yksilöintitietoihin ja eränumeroon. 
Substituutio voi heikentää lääketurvatoimintaa, jos lääkärillä ei ole 
ajankohtaisia tietoja lääkevaihdosta saatavilla. 

  
Azevedo ym. 2016, GaBI Journal, Latin 
American Forum on Biosimilars 
(FLAB) 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
Latinalaisessa Amerikassa. 

• Vain lääkärin tulisi päättää biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta. 
Perustelut: Biosimilaareja ei voida pitää vaihtokelpoisina perustuen pelkästään 
samankaltaisuuden osoittamiseen. 

 
da Mota ym. 2018, Adv. Rheumatol. 
Brazilian Society of Rheumatology 
(BSR),  
Brasilia 

Antaa suosituksia nivelreuman 
lääkehoitoon Brasiliassa 
 

• Alkuperäisiä biologisia valmisteita ei pitäisi automaattisesti vaihtaa biosimilaariin 
ilman lääkärin sekä potilaan suostumusta. 
Perustelut: Tarvitaan tutkimuksia, jotka osoittavat biologisten lääkkeiden 
vaihtokelpoisuuden. Linjaus perustuu systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja 
reumatologien näkemyksiin. 

 

Fernandes ym. 2018, Braz J Med Biol 
Res. Brazilian Society of Clinical 
Oncology (SBOC), 
Brasilia 

Linjaus biosimilaarien käytöstä 
onkologiassa. 

• Potilaan tulisi käyttää mahdollisimman pitkään samaa biologista lääkettä.  

• Lääkevaihto tulisi tapahtua vain tiukassa seurannassa hoitavan lääkärin 
hyväksynnällä ja ilman farmasistin puuttumista. 

• Lääkevaihdosta tulisi keskustalla potilaan kanssa. 
Perustelut: Tällä hetkellä ei ole saatavilla kliinisiä tutkimuksia, jotka tukisivat 
Brasialiassa hyväksyttyjen biolosimilaarien vaihtokelpoisuutta alkuperäiseen 
valmisteeseen. 
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5.7 Kuvailevat katsaukset (n=27) 

 

Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin 27 kuvailevaa katsausta. Suurin 

osa kuvailevista katsauksista on narratiivisia yleiskatsauksia (n=21) ja osa kommentoivia 

katsauksia (n=6). Kuvailevia katsauksia, jotka valikoituivat tähän tutkimukseen mukaan, 

on julkaistu vuodesta 2007 lähtien. Taulukossa 10 on tiivistettynä kuvailevien 

katsauksien keskeisimmät tulokset. 

 

Kuvailevissa katsauksissa biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota ei pidetä 

yleisesti hyväksyttävänä (Taulukko 10). Tätä perustellaan katsauksissa usealla eri 

argumentilla. Automaattinen lääkevaihto voi hankaloittaa tuotteen jäljitettävyyttä, mikä 

vaikeuttaa haittatapahtumien yhdistämistä oikeaan tuotteeseen (Genazzani ym. 2007; 

Mellstedt ym. 2008; Fernandez ym. 2009; Minghetti ym. 2012; Casadevall ym. 2013; 

Cortés ym. 2014; Ramanan ja Grampp, 2014; Li ym. 2015; Polimeni ym. 2015; Kadam 

ym. 2016; Blauvelt ym. 2017; de la Cruz ym. 2017). Perusteluna useissa katsauksissa 

esitetään myös, että biosimilaarit eivät ole alkuperäisen valmisteen identtisiä kopioita 

(Mellstedt ym. 2008; Locatelli ja Del Vecchio, 2011; Cortés ym. 2014; Polimeni ym. 

2015). Pienet erot valmisteiden välillä voivat vaikuttaa kliinisiin lopputuloksiin 

(Mellstedt ym. 2008; Niederwieser ja Schmitz 2011; Polimeni ym. 2015). 

 

Biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota ei tulisi sallia ilman lääkärin tietoa 

ja suostumusta (Locatelli ja Del Vecchio 2011; Minghetti ym. 2012; de la Cruz ym. 2017). 

Jos automaattinen substituutio on sallittua, tulee lääkärillä olla helposti ja oikea-

aikaisesti saatavilla tieto valmisteesta, jota potilaalle on annettu (Ramanan ja Grampp 

2014; Dolinar ym. 2018). Biologisten lääkkeiden substituutio tulisi ottaa käyttöön vasta 

myöhemmin, kun niiden käytöstä on tarpeeksi tosielämän dataa (Real World Data) 

(Mestre-Ferrandiz ym. 2016).  
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Taulukko 10. Yhteenveto kuvailevista katsauksista (n=27). 

Tekijät, julkaisuvuosi  
ja -paikka, maa 

Julkaisutyyppi Kirjoittajien kommentit biologisten lääkkeiden 
automaattisesta lääkevaihdosta 

Perustelut 

Declerck, 2007, 
Drug Safety, Belgia 
 

Kommentoiva katsaus 
biosimilaareista. 

• Biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota ei 
pitäisi sallia.  

• Tähän mennessä biosimilaareista on vähän kliinistä 
kokemusta.  

• Biosimilaarien käyttö edellyttää riittäviä varotoimia, jotta 
varmistetaan potilasturvallisuus. 
 

Genazzani ym. 2007, 
BioDrugs 

Kommentoiva katsaus 
biosimilaareista.  

• Substituutio ilman lääkärin aikaisempaa suostumusta 
ei ole suositeltavaa, ainakaan ensimmäisinä vuosina 
lääkkeen markkinoille tulon jälkeen. 
 

• Substituution kieltäminen mahdollistaa potilaan hoidon 
seurannan entistä varmemmin ja lisäksi mahdollistaa 
vakaamman lääketurvatoiminnan. 

Mellstedt ym. 2008, 
Annals of Oncology 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaarien käytöstä 
onkologiassa. 
 

• Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio ei 
ole hyväksyttävää.  

• Lääkärin on erittäin tärkeää tietää, mitä valmistetta 
potilaat saavat. 

• Biosimilaarit eivät ole alkuperäisen valmisteen geneerisiä 
versioita ja niiden kliininen kokemus on rajallista 
myyntiluvan hyväksymisen aikana.  

• Pienet erot valmisteiden välillä voivat vaikuttaa kliinisiin 
lopputuloksiin ja lisäksi substituutiolla voi olla vaikutuksia 
lääketurvatoimintaan. 

 

Pavlovic ym. 2008, 
Horm. Res, Ranska 

Kuvaileva katsaus 
somatropiini 
biosimilaareista. 

• Lääkevaihto alkuperäisestä biologisesta valmisteesta 
biosimilaariin ei ole tällä hetkellä suositeltavaa.  

• Alkuperäisen lääkkeen ja biosimilaarin väliset havaitut tai 
havaitsemattomat erot voivat aiheuttaa eroavaisuutta 
turvallisuudessa ja tehossa.  

• Valmisteiden erojen pitkäaikaiset vaikutukset eivät ole 
hyvin tunnettuja.  

 

Fernandez ym. 2009, 
EJHP Practice 
 

Kommentoiva katsaus 
biosimilaareista 
farmasistien näkulmasta. 
 

• Biologisten lääkkeiden automaattiseen substituutioon 
tulisi suhtautua varoen. 

• Nykyinen tekniikka ei mahdollista monimutkaisten 
biologisten valmisteiden täsmällistä vertailua → puutteita 
todisteista, jotka tukisivat turvallista lääkevaihtoa. 

• Automaattinen substituutio voi aiheuttaa vaikeuksia 
lääkkeen turvallisuusprofiilin seurannassa. 

 

Locatelli ja Del 
Vecchio, 2011, 
Oncologist 
 

Kuvaileva katsaus 
erytropoieesia stimuloivista 
lääkehoidoista (ESA) 

• Automaattista substituutiota ei tulisi sallia ilman 
lääkärin tietoa ja suostumusta. 

• Koska biosimilaarin vaikuttava aine ei ole identtinen 
alkuperäisen valmisteen kanssa. 
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Niederwieser ja 
Schmitz, 2011. Eur. J. 
Haematol 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista 
onkologiassa ja 
hematologiassa. 
 

• Biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota ei 
pitäisi sallia potilasturvallisuuden vuoksi. 

• Automaattinen lääkevaihto voisi aiheuttaa erilaisia kliinisiä 
seurauksia biologisten lääkkeiden monimutkaisuuden 
vuoksi. 

Chopra ja Shankar, 
2012, Indian J. 
Rheumatol. 
Intia 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista 
reumatologiassa. 

Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio voi 
olla ongelmallista useasta eri syystä:  

• biosimilaarien kliininen kokemus on rajallista, 

• lääkkeen immunogeenisyyttä ja kliinistä vaikutusta on 
vaikea jäljittää.  

 

• Tarvitaan pitkän aikavälin havainnoivia tutkimuksia, jotta 
voidaan havaita lääkkeiden todellinen hyöty. 

Minghetti ym. 2012, 
Drug Discov.Today, 
EU 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista EU:ssa. 

• Substituutiota ei tulisi sallia ilman lääkärin tietoa ja 
potilaan suostumusta. 

• Kliinisten huolenaiheiden lisäksi lääkevaihto voisi 
vaikeuttaa lääketurvatoimintaa. 

Weise ym. 2012, 
Blood 

Kuvaile katsaus 
biosimilaareista EU:ssa ja 
USA:ssa. 
 

• Automaattinen substituutio voi olla hankalaa 
käytännön näkökulmasta etenkin potilaille, jotka 
annostelevat lääkkeen itse. 

• Useat lääkevaihdot biosimilaarin ja alkuperäisen 
valmisteen välillä voivat lisätä immunogeenisyyttä 

→ Tämä pätee myös lääkevaihtoon alkuperäisten 
biologisten lääkkeiden välillä.  

 

• Injektiolaitteissa voi olla eroja, mikä voi lisätä 
lääkityspoikkeamia tai heikentää potilaan hoitoon 
sitoutumista. 

Casadevall ym. 2013, 
Expert Opin Biol Ther.  
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaarien 
farmakovigilanssista.  

• Automaattinen lääkevaihto vaikuttaa merkittävästi 
lääketurvatoimintaan. 

• Automaattinen lääkevaihto voi hankaloitta tuotteen 
jäljitettävyyttä, mikä vaikeuttaa haittatapahtumien 
tunnistamista oikeaan tuotteeseen.  

 

Cortés ym. 2014, 
Breast Cancer Res.  
Treat. 

Kuvaileva katsaus 
trastutsumabi 
biosimilaarista 
onkologiassa. 
  

• Biologisten lääkkeiden automaattista substituutiota ei 
pitäisi sallia.  

• Automaattinen substituutio on riskialtis toimintatapa, joka 
estää lääketurvatoiminnan onnistumisen. 

Ramanan ja Grampp, 
2014, BioDrugs 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista. 

• Jos automaattinen substituutio on sallittua, tulee 
lääkärillä olla helposti ja oikea-aikaisesti saatavilla tieto 
valmisteesta, jota potilaalle on annettu. 

 
 

• Jotta haittatapahtumat/haittavaikutukset olisi mahdollista 
jäljittää oikeaan tuotteeseen → lääketurvatoiminnan 
varmistaminen. 
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Li ym. 2015, J Manag 
Care Spec Pharm, 
USA 
 

Kommentoiva katsaus 
biologisista lääkkeistä 
USA:ssa. 

• Lääkäreiden ja apteekkien tulee nähdä samat 
lääkitystiedot biologisista lääkkeistä → Jos apteekissa 
vaihdetaan tuote, tulee lääkärin tietää siitä. 

• Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio 
vaatii järjestelmiä ja prosesseja, joilla varmistetaan 
asianmukainen lääkkeen jäljitettävyys. 

 

• Jos lääkevaihto tapahtuu ilman apteekin ja lääkärin välistä 
viestintää, haittavaikutuksien sekä lääkkeen tehon 
menettäminen on vaikeaa yhdistää oikeaan tuotteeseen  
→ Immuunireaktiot ja lääkkeen tehon menetys voi 
ilmentyä vasta viikkojen/kuukauden kuluessa lääkkeen 
annostelusta. 

Azevedo ym. 2015, 
Autoimmun Rev, 
Brasilia 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista ja 
asiantuntijoiden 
suosituksen niiden käytöstä 
autoimmuunisairauksissa. 
 

• Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon voi tehdä vain 
lääkäri, joka on arvioinut potilaan tilan. 

• Substituutiolla voi olla vaikutuksia lääketurvatoimintaan. 

Pineda ym. 2015, Clin 
Rheumatol, 
Latinalainen 
Amerikka 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista 
Latinalaisessa Amerikassa. 
 

 

• Jos valmisteella on vaihtokelpoisuus-status, 
substituutio on hyväksyttävää.  

• Jos on kuitenkin epäilyksiä tuotteiden saman-
kaltaisuudesta, tulee lääkärin päättää lääkevaihdosta. 

 

• Vaihtokelpoisilla biologisilla lääkkeillä on osoitettu olevan 
samanlainen turvallisuus ja tehokkuus.  

Polimeni ym. 2015, 
Acta Diabetol, Italia 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista. 

• Biologisten lääkkeiden automaattinen substituutio ei 
ole hyväksyttävää. 

• Biosimilaarit eivät ole alkuperäisen valmisteen geneerisiä 
versioita ja niiden kliininen kokemus on rajallista 
myyntiluvan hyväksymisen aikana.  

• Pienet erot valmisteiden välillä voivat vaikuttaa kliinisiin 
lopputuloksiin ja lisäksi substituutio voi vaikuttaa 
lääketurvatoimintaa. 

 

Kadam ym. 2016, 
Curr. Protein Pept. 
Sci. 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista. 

• Lääkärillä tulee olla tarkka tieto siitä, mitä biologista 
valmistetta potilas on saanut. 

• Jos potilaalle ilmenisi haittatapahtuma eikä lääkevaihtoa 
olisi dokumentoitu, haittatapahtuma olisi vaikeaa yhdistää 
oikeaan tuotteeseen. 

 

Mantzaris, 2016, 
Dig.Dis 
 

Kuvaileva katsaus 
kasvainnekrooritekijä-alfan 
(TNF-α) estäjistä. 
 

• Automaattista substituutiota tulisi välttää ilman 
lääkärin valvontaa. 

• Ei ole perusteltu. 

Mestre-Ferrandiz ym. 
2016, 
Pharmacoeconomics 
 

Kommentoiva katsaus 
biosimilaareista USA:ssa ja 
EU:ssa ja kirjoittajien 
suositukset biosimilaarien 
käyttöönotosta. 

• Biologisten lääkkeiden substituutio tulisi ottaa 
käyttöön vasta myöhemmin. 

• Jotta substituutio voidaan ottaa käyttöön, tarvitaan 
biosimilaarien vahvaa real world dataa. 
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Bakalos ja 
Schreitmuller, 2017, 
ESMO Open 
 

Kommentoiva katsaus 
lääketeollisuudelta ESMOn 
linjauksesta biosimilaarien 
käytöstä. 
 

• Lääkärin tulisi päättää annetaanko potilaalle 
alkuperäinen biologinen valmiste vai sen biosimilaari 
ja päätöksen tulisi perustua kliiniseen arviointiin. 

• Ei ole perusteltu. 

Blauvelt ym. 2017, 
Br.J.Dermatol. 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista 
proriasiksen hoidossa. 
 

• Biosimilaaria ja alkuperäistä valmistetta ei pitäisi 
vaihtaa sattumanvaraisesti. 

• Voisi olla mahdotonta arvioida lääkkeen tehon häviämistä 
ja haittavaikutuksia. 

de la Cruz ym. 2017,  
J. Dermatol. 
Latinalainen 
Amerikka 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaarien käytöstä 
proriasiksen hoidossa. 

• Ihanteellisessa tilanteessa lääkärille ilmoitettaisiin aina 
apteekissa tehtävästä lääkevaihdosta ja lääkärillä olisi 
mahdollisuus kieltää lääkevaihto. 

 

• Sattumanvarainen lääkevaihto heikentää lääkärin 
mahdollisuutta arvioida tarkasti hoitovastetta ja tuloksia 
sekä vaikeuttaa lääketurvatoimintaa. 

 

Dolinar ym. 2018, 
Endocrine Practice, 
USA 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista USA:ssa 

• Jos substituutio tehdään apteekissa, tulee lääkärin olla 
tästä tietoinen. 

• Haittatapahtuman ilmentyessä potilaalle, lääkäri on täysin 
tietoinen lääkevaihdosta ja sen mahdollisesta yhteydestä 
haittatapahtuman syntymiseen. 

  
Gerdes ym. 2018,  
J Dtsch Dermatol Ges, 
Saksa 
 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista. 

• Dokumentoimatonta farmasistin tekemää 
lääkevaihtoa tulee välttää. 

• Tarkka dokumentointi potilaalle annetusta tuotteesta on 
välttämätöntä. 

• Tutkimuksia, joissa biosimilaaria ja sen alkuperäistä 
valmistetta vaihdetaan useita kertoja, on tehty vähän. 

 

El Zorkany ym. 2018, 
Clin. Rheumatol, 
Lähi-itä 

Kuvaileva katsaus 
biosimilaareista ja 
suositukset biosimilaarien 
käytöstä reumatologissa 
Lähi-idässä. 
  

• Automaattista substituutiota ei pitäisi tapahtua.  

• Lääkärin tulisi päättää lääkevaihdosta 
tapauskohtaisesti yhdessä potilaan kanssa. 

• Kirjoittajat eivät ole perustelleet suosituksiaan. 

• Suositukset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen ja eri 
julkilausumiin. 

Trifiro ym. 2018, 
Expert Opin. Biol. 
Ther.  
 

Kuvaileva katsaus 
biologisista lääkkeistä. 

• Jos vaihtokelpoisuus tutkimuksien evidenssi on 
puutteellista, ei automaattinen substituutio ole 
suositeltavaa. 

• Ei ole perusteltu tarkemmin. 
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5.8 Asiantuntijoiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta (n=2)  

 

Tutkimukseen valikoitui mukaan artikkeli kansainvälisen asiantuntijajoukon antamista 

suosituksista biosimilaarien käytöstä reumaattisissa sairauksissa sekä työryhmän 

raportti biosimilaarien käytöstä nefrologiassa (Taulukko 11). Asiantuntijoiden mukaan 

lääkevaihtoa ei tulisi tehdä ilman lääkärin ja potilaan suostumusta (Kay ym. 2018). 

Lääkärille tulisi ilmoittaa substituutiosta oikea-aikaisesti ja lääkärillä pitäisi olla 

mahdollisuus kieltää lääkevaihto (Wish ym. 2016). Kun tuotteelle on vakiintuneet 

turvallisuustiedot vähintään viiden vuoden ajalta, lääkärille ei tarvitse välttämättä 

ilmoittaa lääkevaihdosta säännöllisesti. Lääkevaihdon pitäisi olla kuitenkin 

mahdollisimman läpinäkyvää potilaalle. Tilanteissa, jossa potilaalle kehittyy 

odottamaton haittavaikutus, pitäisi aina olla mahdollista tunnistaa täsmällisesti 

potilaalle annettu biologinen valmiste. 

 

 

Taulukko 11. Asiantuntijoiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden substituutiosta (n=2). 
 

Tekijät, julkaisu- 
vuosi ja -paikka, 
maa 

Julkaisutyyppi Kommentit automaattisesta 
substituutiosta: 

Perustelut: 

Kay ym. 2018, 
Ann. Rheum. Dis, 
kansainvälinen 
 

Asiantuntijajoukon 
suositukset 
biosimilaarien 
käytöstä 
reumaattisten 
sairauksien 
hoidossa, delphi-
menetelmä 
 

• Lääkevaihtoa ei tulisi tehdä 
ilman lääkärin ja potilaan 
suostumusta. 

• Ei ole perusteltu. 

Wish ym. 2016, 
Am. J. Kidney 
Dis. USA 

Raportti 
symposiumin 
keskusteluista 
biosimilaarien 
käytöstä 
nefrologiassa 

• Lääkärille tulisi ilmoittaa 
substituutiosta oikea-
aikaisesti.  

• Lääkärillä pitäisi olla 
mahdollisuus kieltää 
lääkevaihto 

• Potilaan tulee olla 
tietoinen, annetaanko 
hänelle alkuperäinen 
biologinen valmiste vai sen 
biosimilaari. 

• Vaikka tuotteet ovat 
keskenään vaihtokelpoisia 
farmakologisilta 
vaikutuksiltaan, vaikuttavan 
aineen valmistus voi olla 
erilainen. 

• Lääkärin sekä potilaan tulee 
olla tietoisia lääkevaihdosta, 
jotta mahdolliset haitta-
vaikutukset voidaan yhdistää 
oikeaan tuotteeseen. 
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6 POHDINTA 

 

Tämän katsauksen alkuperäistutkimusten tuloksien perusteella voidaan todeta, että 

biologisten lääkkeiden automaattiseen lääkevaihtoon suhtaudutaan pääosin 

kielteisesti. Lääkärit pitävät kriittisenä, että farmasisti ilmoittaa lääkärille 

lääkevaihdosta. Lisäksi lääkäreille on erittäin tärkeää, että heillä on mahdollisuus kieltää 

lääkevaihto reseptimerkinnällä. Farmasistien suhtautuminen biologisten lääkkeiden 

lääkevaihtoon ei ole yhtä kielteinen kuin lääkäreiden. Ranskan avoapteekissa 

työskentelevistä farmasisteista yli puolet pitääkin biologisten lääkkeiden automaattista 

lääkevaihtoa hyväksyttävänä (Beck ym. 2017). Biologisten lääkkeiden automaattista 

lääkevaihtoa potilaiden näkökulmasta ei ole juurikaan tutkittu ja katsaukseen 

valikoituikin vain yksi tutkimus heidän näkökulmastaan. Myös potilaat suhtautuvat 

biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon apteekissa epäilevästi ja haluaisivatkin 

alkuperäisen valmisteen biologisen lääkkeen sijasta (Cohen ym. 2014). 

Alkuperäistutkimusten tuloksien huono yleistettävyys rajoittaa kuitenkin merkittävästi 

näiden tuloksien tulkintaa.  

 

Kuvailevissa katsauksissa ja linjauksissa usein esiintyvä argumentti automaattista 

lääkevaihtoa vastaan on huolenaihe biologisten lääkkeiden jäljitettävyydestä. Yleisesti 

ajatellaan, että lääkevaihto apteekissa vaikeuttaisi haittavaikutuksien tai 

haittatapahtuman yhdistämistä oikeaan tuotteeseen, ja siksi lääkärin tulisi tietää 

lääkevaihdosta. Artikkeleissa ei kuitenkaan viitattu tämän argumentin kohdalla 

yhteenkään tutkimukseen. Sähköinen resepti mahdollistaa lääkkeen toimituksen 

yhteydessä asiakkaalle annetun valmisteen tarkan dokumentoinnin. Lisäksi Fimean 

lääkkeiden toimittamista koskevaan määräykseen (2/2016) on kirjattu, että biologisen 

lääkkeen toimittamisen yhteydessä on varmistettava, että asiakkaalle toimitetun 

valmisteen eränumero on selvitettävissä viiden vuoden ajan lääkevalmisteen 

toimittamisesta. 
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Artikkeleista tuli selkeästi esille myös huoli biosimilaarien turvallisuudesta ja 

immunogeenisyydestä. Biosimilaarit eivät ole identtisiä alkuperäisten valmisteiden 

kanssa, joten useat lääkevaihdot biosimilaarien ja alkuperäisten valmisteiden välillä 

saattaisivat lisätä immunogeenisyyttä (Weise ym. 2012). Biologisten alkuperäisten 

valmisteiden eri tuotantoerien välilläkin on eroja, joten tämä pätee myös lääkevaihtoon 

alkuperäisten biologisten valmisteiden välillä. Euroopassa myönnetyt biosimilaarit 

käyvät kuitenkin tarkat laatu-, turvallisuus-, ja tehovaatimukset läpi ennen myyntiluvan 

saamista (European Medicines Agency 2014b). Yhtäkään biosimilaaria ei ole myöskään 

poistettu EU:n markkinoilta turvallisuuden tai laatuongelmien vuoksi (Kurki ja Ekman 

2015). Biosimilaarien turvallisuusprofiilit ovat lisäksi pysyneet samanlaisina myyntiluvan 

myöntämisen jälkeen. 

 

Lääkitysturvallisuuden näkökulmasta biologisten lääkkeiden automaattisen 

lääkevaihdon merkittävä riskitekijä on biologisten lääkkeiden erilaiset antolaitteet. 

Injektiolaitteissa voi olla eroja, mikä voi lisätä lääkityspoikkeamia tai heikentää potilaan 

hoitoon sitoutumista (Weise ym. 2012). Koulutusmateriaaleja erilaisten antolaitteiden 

käytöstä tulisi olla saatavilla potilaille sekä terveydenhuollon ammattilaisille. 

Artikkeleissa korostuikin potilaan tiedottaminen ja kouluttaminen lääkevaihdosta 

apteekissa (AADA 2013; NPS 2013; De Castro ym. 2018). Koulutuksen tarjoaminen 

biosimilaareista potilaille sekä terveydenhuollon ammattilaisille lisää tietoisuutta 

biosimilaareista ja parantaa siten heidän luottamustaan käyttää biosimilaareja. 

Biosimilaarien koulutusta tulisikin lisätä jo farmaseutin koulutusohjelman pakollisiin 

opintoihin. Erityisesti biologisten lääkkeiden lääkeneuvontaa tulisi ottaa mukaan 

opintoihin ja biologisten lääkkeiden antolaitteita tulisi käydä läpi esimerkiksi farmasian 

opintojen pakollisten harjoitteluiden aikana. Apteekissa on aina varmistettava lääkettä 

toimittaessa, että potilas saa tarvitsemansa lääkeneuvonnan ja käyttöopastuksen. 

Puutteellinen lääkeneuvonta on lääkitysturvallisuuden merkittävä riskitekijä ja 

poikkeama lääkeneuvonnassa voi siten vaarantaa lääkitysturvallisuuden ja sitä kautta 

potilasturvallisuuden (Kuitunen 2014). 
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Tämän tutkimuksen yksi selkeä vahvuus on systemaattisen kirjallisuushaun toteutus. 

Kirjallisuushaun validiteettia lisää se, että hakulausekkeiden suunnitteluun osallistui 

kaksi eri informaatikkoa ja hakulausekkeet pilotoitiin etukäteen.  Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää se, että kirjallisuushakua tehtiin lisäksi manuaalisesti artikkeleiden 

viitteistä. Kaksi tutkijaa suorittivat itsenäisesti artikkelin valinnat ja aineistoa käsiteltiin 

yhdessä, mikä lisää myös tutkimuksen validiteettia ja luotettavuutta. 

 

Tässä tutkimuksessa on muutamia heikkouksia ja rajoitteita. Yksi rajoitteista on se, että 

katsaukseen voitiin ottaa mukaan vain englannin kielisiä artikkeleita ja näin tutkimuksen 

ulkopuolelle on voinut jäädä aihetta käsitteleviä tutkimuksia. Merkittävä rajoite 

tutkimuksen tekemisessä oli termistön heterogeenisyys, jota artikkeleissa esiintyi. 

Euroopassa lääkärin tekemästä lääkevaihdosta ja automaattisesta lääkevaihdosta 

apteekissa käytetään eri termejä kuin esimerkiksi USA:ssa ja tämä voi osittain laskea 

tämän tutkimuksen tuloksien luotettavuutta. Lisäksi biosimilaarin määritelmä on 

erilainen eri puolilla maailmaa. Tässä katsauksessa oli mukana myös Keski- ja Etelä-

Amerikan biosimilaareja käsitteleviä artikkeleita, joissa saatetaan käyttää biosimilaari-

käsitettä biologisista kopiolääkkeistä, joita ei ole tutkittu tiukkojen kriteerien mukaisesti 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019a).  

 

Järjestelmällinen kirjallisuuskatsauksen tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös se, 

kuinka laadukkaita tutkimuksia kirjallisuuskatsaukseen on otettu mukaan. Tämän 

tutkimuksen yhtenä rajoitteena on, että tutkimukseen mukaan valikoidut 

alkuperäistutkimukset olivat kaikki (yhtä lukuun ottamatta) kyselytutkimuksia, joiden 

menetelmissä oli huomattavia puutteita. Muut mukaan valikoidut artikkelit olivat 

aihetta käsitteleviä linjauksia tai kuvailevia katsauksia, joiden painoarvo tässä 

tutkimuksessa on pieni. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella selvisi, että biologisten lääkkeiden automaattisesta 

lääkevaihdosta lääkitysturvallisuuden näkökulmasta ei ole tehty tutkimusta. Tämä 

tutkimus antoi tärkeää tietoa siitä, että tälle aiheelle on selkeä tutkimusaukko, jota tulisi 
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tutkia lisää. Yleisesti myöskään perinteisten kemiallisten lääkkeiden lääkevaihdosta ei 

ole tehty tutkimusta lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. Jatkotutkimusaiheena voisi 

olla apteekissa tehtävän lääkevaihdon vaikutus lääkitysturvallisuuteen niin biologisten 

lääkkeiden kohdalla kuin myös tavallisten kemiallisten lääkkeiden. Lisäksi tulisi selvittää, 

minkälaista koulutusta terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat tarvitsisivat, jos 

biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto toteutuisi.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Vaikka biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto on laillista joissakin maissa, 

kuten Ranskassa ja Australiassa, ei sitä ole kuitenkaan tutkittu lääkitysturvallisuuden 

näkökulmasta. Jotta lääkevaihto olisi apteekissa tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa, 

tulisi aihetta tutkia lisää. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä 

niistä toimintamalleista, jotka tulisi ottaa käyttöön biologisten lääkkeiden 

automaattisen substituution toteutuessa. Kuitenkin lääkitysturvallisuuden 

näkökulmasta, tulisi terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilaille lisätä vielä 

entisestään kohderyhmälle suunnattua koulutusta biosimilaareista. Biosimilaarien 

käyttöönottoon vaikuttaa merkittävästi myös terveydenhuollon ammattilaisten ja 

lääkkeiden käyttäjien asenteet. Kun potilaiden tietämys biosimilaareista paranee 

entisestään, ovat he halukkaampia vaihtamaan alkuperäisen biologisen lääkevalmisteen 

sen biosimilaariin. 
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kiittää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaa yhteistyöstä ja kaikesta 
avusta, jota heiltä sain ja mahdollisuudesta tämän tutkimuksen tekemiseen. 



 59   

 

 

KIRJALLISUUSLUETTELO 
 

Adé A, Bourdon O, Bussières J: A survey of pharmacists’ knowledge and views of 
biosimilars in Quebec and France. Ann Pharm Fr 75: 267–275, 2017 
 
Ahonen R ja Martikainen J: Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi. Kela, Sosiaali- ja 
terveysturvan katsauksia 68, Helsinki 2005 
 
Airola K: Mitä biologiset lääkkeet ovat, Sic! 2, 2017 
 
American College of Rheumatology: position statement, 2018 (viitattu 24.4.2019). 
www.rheumatology.org/Portals/0/Files/Biosimilars-Position-Statement.pdf 
 
American Academy of Dermatology Association: Position Statement on Generic 
Therapeutic & Biosimilar Substitution 2013, (viitattu 24.4.2019). 
https://safebiologics.org/wp-content/uploads/2013/08/PS-Generic-Therapeutic-and-
Biosimilar-Substitution.pdf 
 
American Gastroenterological Association: Considerations in Demonstrating 
Interchangeability With a Reference Product; Draft Guidance for Industry, 2017 (viitattu 
24.4.2019). https://s3.amazonaws.com/agaassets/pdf/AGACommentLetter-
FDADraftGuidanceonInterchangeabilityFinal.pdf 
 
Araújo F, Gonçalves J, Fonseca J: Pharmacoeconomics of Biosimilars: What Is There 
to Gain from Them? Curr Rheumatol Rep 18(50): 1–9, 2016 
 
Araújo F, Sepriano A, Teixeira F ym: The Portuguese Society of Rheumatology position 
paper on the use of biosimilars - 2017 update. Acta Reumatol Port 42: 219-228, 2017 
 
Argüelles-Arias F, Barreiro-de-Acosta M, Carballo F, Hinojosa J, Tejerina T: Joint position 
statement by “Sociedad Española de Patología Digestiva” (Spanish Society of 
Gastroenterology) and “Sociedad Española de Farmacología” (Spanish Society of 
Pharmacology) on biosimilar therapy for inflammatory bowel disease. Rev Esp Enferm 
Dig 105(1): 37–43, 2013 
 
Atzeni F, Sebastiani M, Ricci C ym: Position paper of Italian rheumatologists on the use 
of biosimilar drugs. Clin Exp Rheumatol 33: 1–4, 2015 
 
Azevedo VF, de Souza Meirelles E, Kochen JAL ym: Recommendations on the use of 
biosimilars by the Brazilian Society of Rheumatology, Brazilian Society of Dermatology, 
Brazilian Federation of Gastroenterology and Brazilian Study Group on Inflammatory 
Bowel Disease-Focus on clinical evaluation of monoclonal antibodies and fusion proteins 
used in the treatment of autoimmune diseases. Autoimmun Rev 14: 769–773, 2015 
 

https://s3.amazonaws.com/agaassets/pdf/AGACommentLetter-FDADraftGuidanceonInterchangeabilityFinal.pdf
https://s3.amazonaws.com/agaassets/pdf/AGACommentLetter-FDADraftGuidanceonInterchangeabilityFinal.pdf


 60   

 

 

Azevedo VF, Babini A, Teixeira FV, Kos IA, Matar P: New monoclonal antibody biosimilars 
approved in 2015 in Latin America: Position statement of the Latin American Forum on 
Biosimilars in biosimilarity, interchangeability and extrapolation of indications. GaBI 
Journal 5: 66–69, 2016 
 
Bakalos G, Schreitmuller T: Reply to 'Biosimilars: a position paper of the European 
Society for Medical Oncology, with particular reference to oncology prescribers'. ESMO 
Open: 1–2, 2017 
 
Beck M, Michel B, Rybarczyk-Vigouret M ym: Knowledge, behaviors and practices of 
community and hospital pharmacists towards biosimilar medicines: Results of a French 
web-based survey. mAbs 9: 383–390, 2017 
 
Beck M, Michel B, Rybarczyk-Vigouret M ym: Rheumatologists’ Perceptions of Biosimilar 
Medicines Prescription: Findings from a French Web-Based Survey. BioDrugs 30: 585–
592, 2016 
 
Blauvelt A, Puig L, Chimenti S ym: Biosimilars for psoriasis: clinical studies to determine 
similarity. Br J Dermatol 177: 23–33, 2017 
 
British Society of gastroenterology: BSG Guidance on the Use of Biosimilar Infliximab CT-
P13 in IBD, 2016 (viitattu 30.4.2019). www.bsg.org.uk/resource/bsg-guidance-on-the-
use-of-biosimilar-infliximab-ct-p13-in-ibd.html 
 
Brodszky V, Baji P, Balong O, Pe´ntek M: Budget impact analysis of biosimilar infliximab 
(CT-P13) for the treatment of rheumatoid arthritis in six Central and Eastern European 
countries. Eur J Health Econ 15: 65–71, 2014 
 
Canadian Rheumatology Association: Position Statement on Biosimilars and Innovator 
Molecules (Biological disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), 2017 (viitattu 
15.2.2019). http://rheum.ca/wp-content/uploads/2018/05/Canadian-Position-Paper-
on-Biosimilars-updated-May-2018.pdf 
 
Carretero Hernandez G, Puig L, en representacion del Grupo de Psoriasis de la AEDV: 
The use of biosimilar drugs in psoriasis: a position paper. Actas Dermosifiliogr 106: 249–
251, 2015 
 
Casadevall N, Edwards I, Felix T ym: Pharmacovigilance and biosimilars: Considerations, 
needs and challenges. Expert Opin Biol Ther 13: 1039–1047, 2013 
 
Chopra A, Shankar S: Biosimilar DMARD in rheumatology: A general perspective with 
focus on India. Indian J Rheumatol 7: 89–96, 2012 
 
Cohen JP, Felix AE, Riggs K, Gupta A: Barriers to market uptake of biosimilars in the US. 
GaBI Journal 3: 108–115, 2014 

http://www.bsg.org.uk/resource/bsg-guidance-on-the-use-of-biosimilar-infliximab-ct-p13-in-ibd.html
http://www.bsg.org.uk/resource/bsg-guidance-on-the-use-of-biosimilar-infliximab-ct-p13-in-ibd.html


 61   

 

 

Cortés J, Curigliano G, Diéras V: Expert perspectives on biosimilar monoclonal antibodies 
in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 144: 233–239, 2014 
 
Crohn’s & Colitis Foundation of America: Biosimilars Position Statement (viitattu 
21.2.2019). www.crohnscolitisfoundation.org/assets/pdfs/advocacy/biosimilars-
statement-needs.pdf 
 
da Mota LMH, Kakehasi AM, Gomides APM ym.: 2017 recommendations of the Brazilian 
Society of Rheumatology for the pharmacological treatment of rheumatoid arthritis. 
Adv. Rheumatol 58(1): 1–17, 2018 
 
Danese S, Fiorino G, Michetti P: Viewpoint: Knowledge and viewpoints on biosimilar 
monoclonal antibodies among members of the European Crohn's and Colitis 
Organization. J Crohns Colitis 8: 1548–1550, 2014 
 
Danese S, Fiorino G, Michetti P: Changes in biosimilar knowledge among European 
Crohn's Colitis Organization [ECCO] members: An updated survey. J Crohns Colitis 10: 
1362–1365, 2016 
 
Danese S, Fiorino G, Raine T ym: ECCO Position statement on the use of biosimilars for 
inflammatory bowel disease-an update. J Crohns Colitis 11: 26–34, 2017 
 
De Castro NM-, Matilla-Fernández MB, Fraga-Fuentes MD ym: Spanish Society of 
Hospital Pharmacy position paper on biosimilar medicines. Farmacia Hospitalaria 42: 
180–183, 2018 
 
Declerck P: Biotherapeutics in the era of biosimilars: what really matters is patient 
safety. Drug Saf 30: 1087–1092, 2007   
 
de la Cruz C, de Carvalho AVE, Dorantes GL ym: Biosimilars in psoriasis: Clinical practice 
and regulatory perspectives in Latin America. J Dermatol 44: 3–12, 2017 
 
Department of Health: Who chooses whether the biosimilar medicine or the reference 
biological medicine is used? (viitattu 24.3.2019a). 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/biosimilar-hp-who-
chooses-whether-biosimilar-medicine-or-reference-biological-medicine-is-used 
 
Department of Health: Which biosimilar medicines are available in Australia? (viitattu 
24.3.2019b). www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/biosimilar-
which-medicines-are-available-in-australia 
 
Derbyshire M: Update on US state legislation on biosimilars substitution. GaBI Journal 
4:95–97, 2015  
 

http://www.crohnscolitisfoundation.org/assets/pdfs/advocacy/biosimilars-statement-needs.pdf
http://www.crohnscolitisfoundation.org/assets/pdfs/advocacy/biosimilars-statement-needs.pdf


 62   

 

 

Devlin S, Bressler B, Bernstein C ym: Overview of subsequent entry biologics for the 
management of inflammatory bowel disease and Canadian Association of 
Gastroenterology position statement on subsequent entry biologics. Can J Gastroenterol 
27: 567–571, 2013 
 
Dolinar R, Reilly MS: Biosimilars naming, label transparency and authority of choice -
survey findings among European physicians. GaBI Journal 3: 58–62, 2014 
 
Dolinar R, Lavernia F, Edelman S: A guide to follow-on biologics and biosimilars with a 
focus on insulin. Endocrine Practice 24: 195–204, 2018 
 
Duodecim lääketietokanta (viitattu 31.3.2019). www.terveysportti.fi 
 
Dylst P, Vulto A, Simoens S: Barriers to the uptake of biosimilars and possible solutions: 
A Belgian case study. Pharmacoeconomics 32: 681–691, 2014 
 
Ekman N: Biosimilaarivalmisteet – varteenotettava vaihtoehto. Sic! 2, 2017. 
http://sic.fimea.fi/ 
 
El Zorkany B, Al Ani N, Al Emadi S ym: Biosimilars in rheumatology: recommendations 
for regulation and use in Middle Eastern countries. Clin Rheumatol 37: 1143–1152, 2018 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2004/726/EY. Annettu Strasbourgissa 
31.3.2004. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/63/EY Annettu Brysselissä 
25.6.2003.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY. Annettu Strasbourgissa 
31.3.2004. 
 
European Commission: What you need to know about biosimilar medicinal products. A 
consensus information document, 2013 (viitattu 20.3.2019). 
www.ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translations/en/rendi
tions/native+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=u 
 
European Medicines Agency: Guideline on similar biological medicinal products, 2014a 
(viitattu 2.3.2019). www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-
similar-biological-medicinal-products-rev1_en.pdf 
 
European Medicines Agency: Guideline on similar biological medicinal products 
containing biotechnology-derived proteins as active substance: quality issues, 2014b 
(viitattu 2.3.2019). www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-
similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-derived-proteins-
active_en-0.pdf 

http://sic.fimea.fi/
http://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-rev1_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-rev1_en.pdf


 63   

 

 

 
European Medicines Agency: Guideline on similar biological medicinal products 
containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues, 2014c (viitattu 2.3.2019). www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-
guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-containing-biotechnology-
derived-proteins-active_en-2.pdf 
 
European Medicines Agency: EPAR Humira, 2017 (viitattu 30.4.19). 
www.ema.europa.eu/en/documents/overview/humira-epar-summary-public_en.pdf 
 
European Medicines Agency: Multidisciplinary: biosimilar (viitattu 2.3.2019a). 
www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-
guidelines/multidisciplinary/multidisciplinary-biosimilar 
 
European Medicines Agency: European public assesment reports (viitattu 1.3.2019b). 
www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Hu
man/ema_group_types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-
36/ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar/search_api_aggregation_ema_m
edicine_types/field_ema_med_biosimilar/field_ema_web_categories%253Aname_fiel
d/Human 
 
European Medicines Agency: Authorisation of medicines (viitattu 17.04.2019c). 
www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do/authorisation-medicines 
 
European Medicines Agency, European Commission: Biosimilars in the EU. Information 
guide for healthcare professionals, 2017 (viitattu 30.3.2019). 
www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-
healthcare-professionals_en.pdf  
 
Fernandes GS, Sternberg C, Lopes G ym: The use of biosimilar medicines in oncology - 
position statement of the brazilian society of clinical oncology (SBOC). Braz J Med Biol 
Res 51(3): 1–7, 2018 
 
Food and Drug Administration: Biosimilar and Interchangeable Products, 2017a (viitattu 
15.3.2019). 
www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandAppro
ved/ApprovalApplications/TherapeuticBiologicApplications/Biosimilars/ucm580419.ht
m 
 
Food and Drug Administration: Considerations in Demonstrating Interchangeability 
With a Reference Product. Guidance for Industry, 2017b (viitattu 15.3.2019). 
www.fda.gov/media/102592/download 
 
Food and Drug Administration: Biosimilars, 2018 (viitattu 15.3.2019). 
www.fda.gov/drugs/therapeutic-biologics-applications-bla/biosimilars 



 64   

 

 

 
Food and Drug Administration: Purple Book: Lists of Licensed Biological Products with 
Reference Product Exclusivity and Biosimilarity or Interchangeability Evaluations 
(viitattu 24.4.2019a). www.fda.gov/drugs/biosimilars/purple-book-lists-licensed-
biological-products-reference-product-exclusivity-and-biosimilarity-or 
 
Food and Drug Administration: Biosimilar Product Information (viitattu 15.3.2019b). 
www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapprove
d/approvalapplications/therapeuticbiologicapplications/biosimilars/ucm580432.htm 
 
Gabi Online - Generics and Biosimilars Initiative: France to allow biosimilars substitution. 
2014 (viitattu 1.2.2019). www.gabionline.net/Policies-Legislation/France-to-allow-
biosimilars-substitution 
 
Gabi Online - Generics and Biosimilars Initiative: Australia’s PBAC recommends 
substitution of biosimilars, 2015 (viitattu 1.2.2019). 
www.gabionline.net/Biosimilars/General/Australia-s-PBAC-recommends-substitution-
of-biosimilars 
 
Gabi Online - Generics and Biosimilars Initiative: Biosimilar substitution in Europe, 2017 
(viitattu 28.2.2019). www.gabionline.net/Reports/Biosimilar-substitution-in-Europe  
 
Genazzani AA, Biggio G, Caputi AP ym: Biosimilar drugs: Concerns and opportunities. 
BioDrugs 21: 351–356, 2007 
 
Gerdes S, Mrowietz U, Augustin M ym: Biosimilars in dermatology - Theory becomes 
reality. J Dtsch Dermatol Ges 16: 150–160, 2018 
 
Gewanter HL, Reilly MS: Prescribing practices for biosimilars: questionnaire survey 
findings from physicians in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico. GaBI Journal 4: 161–
166, 2015 
 
Grabowski D, Henderson B, Lam D ym: Attitudes towards subsequent entry 
biologics/biosimilars: a survey of Canadian rheumatologists. Clin Rheumatol 34: 1427–
1433, 2015 
 
Gula´csi L, Brodszky V, Baji P, Rencz F, Pe´ntek M: The Rituximab Biosimilar CT-P10 in 
Rheumatology and Cancer: A Budget Impact Analysis in 28 European Countries. Adv Ther 
34: 1128–1144, 2017 
 
HE 165/2002. Annettu Helsingissä 27.9.2002. 
 
HE 100/2008. Annettu Naantalissa 26.6.2008. 
 

http://www.gabionline.net/Reports/Biosimilar-substitution-in-Europe


 65   

 

 

Heikkilä R, Mäntyselkä P, Hartikainen-Herranen K, Ahonen R: Customers´ and physicians´ 
opinions of and experiences with generic substitution during the first year in Finland. 
Health Policy 82: 366–374, 2007 
 
Heikkilä R, Mäntyselkä P, Ahonen R: Do people regard cheaper medicines effective? 
Population based survey on public opinion of generic substitution in Finland. 
Pharmacoepidemiology and drug safety 20: 185–191, 2011a 
 
Heikkilä R, Mäntyselkä P, Ahonen R. Price, familiarity, and availability determine the 
choice of drug – a population-based survey five years after generic substitution was 
introduced in Finland. BMC Clinical Pharmacology 11: 20, 2011b 
 
Heikkilä R, Mäntyselkä P, Ahonen R. Why people refuse generic substitution: a 
population survey of public opinion on generic substitution in Finland. Drugs & Therapy 
Perspectives 8: 24–26, 2012 
 
Hämeen-Anttila K ym: Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma: Loppuraportti. 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 15, Helsinki 2018 
 
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations: Pharmacy-
mediated interchangeability for Similar Biotherapeutic Products (SBPs), 2016 (viitattu 
28.1.2019). www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/05/IFPMA-Policy-Position-PM-
Interchangeability-of-SBPs-April-2016-vFINAL.pdf 
 
Jauhonen M, Rannanheimo P, Nylund P: Biosimilaarit Suomessa – tilannekatsaus 2018. 
Sic! 3, 2018. http://sic.fimea.fi/ 
 
Jha A, Upton A, Dunlop W, Akehurst R: The Budget Impact of Biosimilar Infliximab 
(Remsima®) for the Treatment of Autoimmune Diseases in Five European Countries. Adv 
Ther 32: 742–756, 2015 
 
Kadam V, Bagde S, Karpe M, Kadam V: A comprehensive overview on biosimilars. Curr. 
Protein Pept. Sci 17: 756–761, 2016 
 
Kay J, Schoels MM, Dörner T ym: Consensus-based recommendations for the use of 
biosimilars to treat rheumatological diseases. Ann Rheum Dis 77: 165–174, 2018 
 
Kela: Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä (viitattu 24.4.2019). 
www.kela.fi/laakkeet_laakevaihto-ja-viitehintajarjestelma 
 
Kim J, Hong J, Kudrin A: 5 year budget impact analysis of biosimilar infliximab for the 
treatment of rheumatoid arthritis in UK, Italy, France and Germany. Arthritis Rheum 66: 
A512, 2014 
 

http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/05/IFPMA-Policy-Position-PM-Interchangeability-of-SBPs-April-2016-vFINAL.pdf
http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/05/IFPMA-Policy-Position-PM-Interchangeability-of-SBPs-April-2016-vFINAL.pdf


 66   

 

 

Kuitunen S: Lääkitysturvallisuus suomalaisissa apteekeissa Apila-hankkeen alussa 
vuonna 2012. Pro gradu – tutkielma, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki 
2014 
 
Kurki P, Ekman N: Biosimilar regulation in the EU. Expert Rev. Clin. Pharmacol 8: 649–
659, 2015 
 
Kurki P, Oravilahti T: Biosimilaarit testaavat lääkkeen määrääjien 
kustannustietoisuuden, Sic! 1, 2016. http://sic.fimea.fi/ 
 
Li E, Ramanan S, Green L: Pharmacist substitution of biological products: Issues and 
considerations. J Manag Care Pharm 21: 532–539, 2015 
 
Locatelli F, Del Vecchio L: Erythropoiesis-stimulating agents in renal medicine. 
Oncologist 16(3): 19–24, 2011 
 
Ludwig W, Dicheva S: Biosimilars in Germany: Guidance of the Drug Commission of the 
German Medical Association. GaBI Journal 6: 2017 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016: Lääkkeiden 
toimittaminen. Annettu 23.12.2016. 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Biosimilaarit (viitattu 23.4.2019a). 
www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/biosimilaarit 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Biologiset lääkkeet (viitattu 
23.4.2019b). www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/biologiset-laakkeet 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Keskeiset käsitteet (viitattu 
2.3.2019c). www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakevaihto/keskeiset_kasitteet 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Viranomaisvaatimukset Euroopassa 
(viitattu 2.3.2019d). 
www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/biosimilaarit/viranomaisvaatimukset_euroop
assa 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Biosimilaarin käsite maailmalla 
(viitattu 23.4.2019e). 
www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/biosimilaarit/biosimilaarin_kasite_maailmalla 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Myyntiluvat (viitattu 23.4.2019f). 
www.fimea.fi/myyntiluvat 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kansaneläkelaitos: Suomen 
lääketilasto 2017, Helsinki 2018.  



 67   

 

 

 
Lääkelaki 395/1987. Annettu Helsingissä 10.4.1987. 
 
Lääkkeiden hintalautakunta: Toiminta ja organisaatio, 2015 (viitattu 30.3.2019) 
www.hila.fi/fi/toiminta_ja_organisaatio/tehtavat 
 
Mantzaris GJ: Anti-TNFs: Originators and Biosimilars. Dig Dis 34: 132–139, 2016 
 
Martikainen J: Biosimilaareista odotetaan säästöjä lääkekustannuksiin. 
Sosiaalivakuutus, Kansaneläkelaitos 2018 (viitattu 10.2.2019). 
https://sosiaalivakuutus.fi/biosimilaareista-odotetaan-saastoja-laakekustannuksiin/ 
 
Martinez-Lopez de Castro N, Matilla-Fernandez MB, Fraga-Fuentes MD, Mangues-
Bafalluy I, Asensi-Diez R, Cajaraville-Ordonana G: Spanish Society of Hospital Pharmacy 
position paper on biosimilar medicines. Farm Hosp 42: 180–183, 2018 
 
Mellstedt H, Niederwieser D, Ludwig H: The challenge of biosimilars. Annals of Oncology 
19: 411–419, 2008 
 
Mestre-Ferrandiz J, Towse A, Berdud M: Biosimilars: How Can Payers Get Long-Term 
Savings? Pharmacoeconomics 34: 609–616, 2016 
 
Minghetti P, Rocco P, Cilurzo F, Del Vecchio L, Locatelli F: The regulatory framework of 
biosimilars in the European Union. Drug Discov Today 17: 63–70, 2012 
 
Moorkens E, Vulto A, Huys I ym: Policies for biosimilar uptake in Europe: An overview. 
PLoS ONE 12(12): 1–17, 2017 
 
Murby SP, Reilly MS: A survey of Australian prescribers' views on the naming and 
substitution of biologicals. GaBI Journal 6: 107–113, 2017 
 
National Psoriasis Foundation: Biosimilar substitution, 2015 (viitattu 24.4.2019). 
www.psoriasis.org/about-psoriasis/treatments/statement-on-biosimilars 
 
Niederwieser D, Schmitz S: Biosimilar agents in oncology/haematology: From approval 
to practice. Eur J Haematol 86: 277–288, 2011 
 
O'Callaghan J, Bermingham M, Leonard M ym.: Assessing awareness and attitudes of 
healthcare professionals on the use of biosimilar medicines: A survey of physicians and 
pharmacists in Ireland. Regul. Toxicol. Pharmacol 88: 252–261, 2017 
 
Palveluvalikoimaneuvosta: PALKO linjasi palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista, 
kokonaistaloudellisuudesta ja biosimilaareista, 2016 (viitattu 1.4.2019). 
https://palveluvalikoima.fi/artikkeli/-/asset_publisher/palko-linjasi-palveluvalikoiman-
maarittelyn-periaatteista-kokonaistaloudellisuudesta-ja-biosimilaareista 

http://www.psoriasis.org/about-psoriasis/treatments/statement-on-biosimilars
https://palveluvalikoima.fi/artikkeli/-/asset_publisher/palko-linjasi-palveluvalikoiman-maarittelyn-periaatteista-kokonaistaloudellisuudesta-ja-biosimilaareista
https://palveluvalikoima.fi/artikkeli/-/asset_publisher/palko-linjasi-palveluvalikoiman-maarittelyn-periaatteista-kokonaistaloudellisuudesta-ja-biosimilaareista


 68   

 

 

Palveluvalikoimaneuvosta: Mikä on PALKO? (viitattu 1.4.2019). 
https://palveluvalikoima.fi/mika-on-palko- 
 
Pavlovic M, Girardin E, Kapetanovic L, Ho K, Trouvin JH: Similar biological medicinal 
products containing recombinant human growth hormone: European regulation. Horm 
Res 69: 14–21, 2008 
 
Peyrin-Biroulet L, Lonnfors S, Roblin X, Danese S, Avedano L: Patient perspectives on 
biosimilars: a survey by the European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis 
Associations. J Crohns Colitis 128–133, 2016 
 
Pharmaceutical Benefits Scheme: Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) 
Membership (viitattu 20.4.2019). 
www.pbs.gov.au/info/industry/listing/participants/pbac 
 
Pineda C, Caballero-Uribe C, de Oliveira M ym: Recommendations on how to ensure the 
safety and effectiveness of biosimilars in Latin America: a point of view. Clin Rheumatol 
34: 635–640, 2015  
 
Polimeni G, Trifirò G, Ingrasciotta Y, Caputi AP: The advent of biosimilars for the 
treatment of diabetes: current status and future directions. Acta Diabetol 52: 423–431, 
2015 
 
QuintilesIMS Institute: Outlook for global medicines through 2021–Balancing cost and 
value. Parsippany, 2016 (viitattu 19.4.2019). https://morningconsult.com/wp-
content/uploads/2016/12/QuintilesIMS-Institute-Global-Outlook-FINAL.pdf 
 
Ramanan S, Grampp G: Drift, evolution, and divergence in biologics and biosimilars 
manufacturing. BioDrugs 28: 363–372, 2014 
 
Rannanheimo P, Kiviniemi V: Biosimilaarien käyttöönottoa voidaan edistää erilaisin 
keinoin, Sic! 3–4, 2017. http://sic.fimea.fi/ 
 
Ruff L, Rezk M, Uhlig T, Gommers J: Budget impact analysis of an etanercept biosimilar 
for the treatment of rheumatoid arthritis in Europe. Value Health 18(17): A639, 2015 
 
Ruokoniemi P: Rationaalinen lääkkeen määrääminen, toimittaminen ja käyttö nykyisissä 
ja tulevissa SOTE-rakenteissa.  Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 12, 
Helsinki 2018 
 
Ruskoaho H: Lääkekorvausjärjestelmän tarkastelua lääkkeiden näkökulmasta vuoden 
2017 lääkesäästöihin liittyen. Sosiaali‐ ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 31, 
Helsinki 2016  
 
Sairausvakuutuslaki 1224/2004. Annettu Helsingissä 21.12.2004. 



 69   

 

 

Schaeverbeke T, Pham T, Richez C, Wendling D: Biosimilars: An opportunity. Position 
statement of the French Rheumatology Society (SFR) and Inflammatory Rheumatic 
Disease Club (CRI). Joint Bone Spine 85: 399–402, 2018 
 
Schiestl M, Zabransky M, Sörgel F: Ten years of biosimilars in Europe: development and 
evolution of the regulatory pathways. Drug Des, Dev. Ther. 11: 1509–1515, 2017 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö: Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma: 
Suunnitelma biosimilaarien hallitulle käyttöönotolle, 2016 (viitattu 31.3.2019). 
https://stm.fi/documents/1271139/3206721/RATI_Biosimilaarisuunnitelma_FINAL_cle
an_18_10_2016.pdf/83e336c8-0f8f-4949-a1ce-
b48bc48e10ea/RATI_Biosimilaarisuunnitelma_FINAL_clean_18_10_2016.pdf.pdf 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö: Rationaalinen lääkehoito (viitattu 20.3.2019). 
www.stm.fi/rationaalinen-laakehoito 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1459/2016. Annettu 
Helsingissä 22.12.2016. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 210/2003. Annettu Helsingissä 
3.3.2003. 
 
Tabernero J, Vyas M, Giuliani R ym: Biosimilars: a position paper of the European Society 
for Medical Oncology, with particular reference to oncology prescribers. ESMO Open 
1(6): 1–5, 2017 
 
Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto: Potilas- ja lääkehoidon 
turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita 28/2006, Helsinki 2006 
 
Trifiro G, Marciano I, Ingrasciotta Y: Interchangeability of biosimilar and biological 
reference product: updated regulatory positions and pre- and post-marketing evidence. 
Expert Opin Biol Ther 18: 309–315, 2018 
 
Sullivan S, Mauskopf J, Augustovski F ym: Budget Impact Analysis-Principles of Good 
Practice: Report of the ISPOR 2012 Budget Impact Analysis Good Practice II Task Force. 
Value Health 17(1): 5–14, 2014 
 
Timonen J: Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa, 
Väitöskirja, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2011.  
 
Terveydenhuoltolaki 1202/2013. Annettu Helsingissä 30.12.2013. 
 
Torres T, Ferreira A, Ferreira P ym: Portuguese position paper on the use of biosimilars 
in psoriasis. Acta Med Port 29: 574–577, 2016. 



 70   

 

 

van Aerts L, De Smet K, Reichmann G, van der Laan J, Schneider C: Biosimilars entering 
the clinic without animal studies. A paradigm shift in the European Union. MAbs 6: 
1155–1562, 2014 
 
Weise M, Bielsky M-, De Smet K ym: Biosimilars: What clinicians should know. Blood 
120: 5111–5117, 2012 
 
Whitehouse J, Walsh K, Papandrikopoulou A, Hoad R: The cost saving potential of 
utilizing biosimilar medicines in biologic naive severe rheumatoid arthritis patients. 
Value Health 16: A573, 2013 
 
Wish JB, Charytan C, Chertow GM ym: Introduction of Biosimilar Therapeutics Into 
Nephrology Practice in the United States: Report of a Scientific Workshop Sponsored by 
the National Kidney Foundation. Am. J. Kidney Dis 68: 843–852, 2016 
 
Zelenetz AD, Ahmed I, Braud EL ym: NCCN biosimilars white paper: Regulatory, 
scientific, and patient safety perspectives. J Natl Compr Canc Netw 9(4): 1–22, 2011 
 

  



    

 

 

LIITE 1 Kirjallisuushaku 

 

Scopus-tietokannassa rajaukset olivat: TITLE-ABS-KEY, englannin kieli ja julkaisutyypit 

(articles, reviews).  Haku tuotti viitteitä 366. 

PubMed-tietokannassa rajaukset olivat: [Title/Abstract], englannin kieli ja julkaisutyypit 

(journal articles, all reviews, guidelines). Haku tuotti viitteitä 315. 

 

HAKUSANAT:  
 
biosimilar*  OR  "similar biotherapeutic product"  OR  "subsequent entry 
biologics"  OR  "SEB"  OR  biogenerics  OR  “follow-on biologics” 
AND 
substitution* OR switch* OR  "automatic substitution"  OR  "pharmacy?mediated 
substitution"  OR  "generic substitution"  OR  interchangeability 
AND 
process  OR  processes  OR  regulat*  OR  government*  OR  board*  OR  authori*  OR  
agenc*  OR strateg*  OR  framework*  OR  administrati*  OR  policy*  OR  policies  OR  
position*  OR  procedure*  OR  guideline*  OR  trend*  OR  "medication 
safety"  OR  "systematic review" 
 
 
 



   

 

LIITE 2 PRISMA Checklist 

Section/topic  # Checklist item  
Reported 
on page #  

TITLE   

Title  1 Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.   

ABSTRACT   

Structured summary  2 Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, participants, 
and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions and implications of key findings; 
systematic review registration number.  

 

INTRODUCTION   

Rationale  3 Describe the rationale for the review in the context of what is already known.   

Objectives  4 Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, outcomes, 
and study design (PICOS).  

 

METHODS   

Protocol and registration  5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provide registration 
information including registration number.  

 

Eligibility criteria  6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered, language, 

publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.  

 

Information sources  7 Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identify additional studies) in 
the search and date last searched.  

 

Search  8 Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could be repeated.   

Study selection  9 State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable, included in the 

meta-analysis).  

 

Data collection process  10 Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes for obtaining 
and confirming data from investigators.  

 

Data items  11 List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions and simplifications 
made.  

 

Risk of bias in individual studies  12 Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this was done at the study 
or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.  

 

Summary measures  13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).   

Synthesis of results  14 Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of consistency (e.g., I2) for 

each meta-analysis.  

 



   

 

Section/topic  # Checklist item  
Reported 
on page #  

Risk of bias across studies  15 Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, selective reporting within 
studies).  

 

Additional analyses  16 Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, indicating which were 

pre-specified.  
 

RESULTS   

Study selection  17 Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, 
ideally with a flow diagram.  

 

Study characteristics  18 For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up period) and provide the 
citations.  

 

Risk of bias within studies  19 Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome level assessment (see item 12).   

Results of individual studies  20 For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for each intervention group (b) 
effect estimates and confidence intervals, ideally with a forest plot.  

 

Synthesis of results  21 Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency.   

Risk of bias across studies  22 Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15).   

Additional analysis  23 Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see Item 16]).   

DISCUSSION   

Summary of evidence  24 Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their relevance to key groups 
(e.g., healthcare providers, users, and policy makers).  

 

Limitations  25 Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete retrieval of identified 
research, reporting bias).  

 

Conclusions  26 Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future research.   

FUNDING   

Funding  27 Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of funders for the systematic 
review.  

 

 


