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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja ajankohtaisuus 

 

Tämän oikeustieteen maisteritutkielman tarkoituksena on arvioida alkuperäislääkevalmista-

jien ja geneeristen rinnakkaislääkevalmistajien välistä kilpailuasetelmaa Euroopan unionin 

(EU) alueella sekä  erityisesti geneerisen hintakilpailun vaikutusta lääkealan innovointita-

soon. EU on viime vuosikymmenten aikana tuottanut paljon lainsäädäntöä, jolla on suoraan 

vaikutettu tähän kilpailuasetelmaan. Lisäksi merkitystä kilpailuasetelman kehitykseen on ol-

lut tietyillä Euroopan unionin tuomioistuinten (EUT) antamilla kilpailuoikeuden alaan kuu-

luvilla tuomioilla ja ennakkoratkaisuilla.  

Käsittelen aihetta ennen kaikkea tarkastelemalla, millaiset lainsäädännölliset puitteet alku-

peräislääkevalmistajille annetaan kerryttää tuloja alkuperäislääkkeillään ennen geneerisen 

hintakilpailun käynnistymistä EU:n alueella. Valitsemani tarkastelutapa perustuu myöhem-

min tutkielmassa perustelemaani näkemykseen, jonka mukaan yksinoikeussuojalla ja sen 

mahdollistamilla korkeilla myyntikatteilla voidaan katsoa olevan aivan olennainen merkitys 

alkuperäislääketeollisuuden kannalta1. Myös alkuperäislääkevalmistajat itse ovat kokeneet 

riittävän vahvan yksinoikeussuojan tuotekehitystyönsä tuloksiin äärimmäisen tärkeänä in-

novointikannustimena2. 

Lääkealaan ja geneeriseen hintakilpailuun liittyvän uuden EU-lähtöisen sääntelyn määrä tus-

kin tulee tyrehtymään lähiaikoina, sillä Euroopan komissio on käynnistänyt kesällä 2020 

lääkealan sidosryhmien avoimen kuulemisen. Kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoa ja 

näkemyksiä EU:n uuden lääkealaa koskevan strategian kehittämiseksi. Uuden strategian ta-

voitteena on sekä lainsäädännöllisten että muiden toimenpiteiden avulla varmistaa kohtuu-

hintaisten lääkkeiden laaja saatavuus koko EU:n alueella, tehostaa lääkekehitystä vastaa-

maan paremmin potilaiden tarpeita, parantaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä lääkealalla 

sekä vahvistaa EU:n lääketuotannon omavaraisuutta.3 

Sidosryhmien kuulemisen yhteydessä alkuperäislääkevalmistajien etujärjestö, European Fe-

deration of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) on ilmaissut huolensa siitä, 

 
1 Searle – Brassell 2016, s. 64. 
2 EFPIA, General Counsel Kristine Peers, 26.4.2018. 
3 Euroopan komissio, Pharmaceutical Strategy for Europe, Roadmap 2020.   
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ettei jo julkaistussa alustavassa etenemissuunnitelmassa ole kiinnitetty riittävästi huomiota 

erilaisiin innovointikannustimiin, joilla taattaisiin EU:n asema lääkekehityksen kärjessä kan-

sainvälisesti vertaillen4. Euroopan komissio tosin teetätti laajahkon, vuonna 2018 valmistu-

neen kartoituksen alkuperäislääkkeiden erilaisten yksinoikeussuojamuotojen käytännön toi-

mivuudesta ja näiden suojamuotojen vaikutuksesta lääkealan innovointitasoon5. Tämän kar-

toituksen loppuraportti kuuluu tämän tutkielman tärkeimpiin lähdemateriaaleihin. 

On positiivista huomata, että myös EU:n lainsäädäntöelimet ovat viime vuosina hieman he-

ränneet tarkastelemaan alkuperäislääketeollisuuden innovointitason tilannetta ja kehitystä 

sen jälkeen, kun kilpailuoikeuden alalla käytettiin viimeisen kymmenen vuoden ajan paljon 

voimavaroja geneeristen lääkevalmistajien, kuluttajien ja veronmaksajien intressien turvaa-

miseen. Euroopan komissio on julkaissut tästä ”lääketeollisuuden kilpailuoikeudellisesta 

puhdistuksesta” yhteenvetoraportin6, johon tulen myös palaamaan myöhemmin tutkiel-

massa. 

Tässä tutkielmassa esittämieni näkökohtien perusteella on kuitenkin aiheellista kysyä, kiin-

nitetäänkö EU:ssa siltikään riittävästi huomiota lääkealan innovoinnin jatkuvuuteen, vai 

onko vaakakuppi heilahtanut jopa liian voimakkaasti geneeristen lääkevalmistajien puolelle 

matalampien lääkekustannusten toivossa? 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

 

Äskeisen lyhyen alustuksen jälkeen tarkemmiksi tutkimuskysymyksiksi nousevat seuraavat 

asiat: 

1. Millainen yksinoikeussuojan taso alkuperäislääkkeillä on tällä hetkellä EU:n alueella 

ja mistä eri osista tämä yksinoikeussuoja muodostuu? 

2. Miten yksinoikeussuoja ja alkuperäislääkevalmistajien tulojen kerryttämismahdolli-

suudet ennen geneerisen hintakilpailun alkamista ovat muuttuneet viime vuosikym-

meninä EU:ssa? 

3. Pitäisikö EU:n tukea lääkealan innovointia nykyistä enemmän sekä kannustaa siihen 

aktiivisemmin, ja miten tämä tulisi tehdä?  

 
4 EFPIA, Response to the Consultation on the Pharmaceutical Strategy Roadmap 2020.  
5 Copenhagen Economics 2018. 
6 Euroopan komissio, Report from the Commission to the Council and the European Parliament – Competi-
tion Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009-2017), 2019.   
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Hypoteesini on, että useat EU:n lääkealaan liittyvät lainsäädäntöhankkeet, toimenpiteet ja 

linjanvedot ovat viime vuosikymmeninä olleet kokonaisuudessaan geneerisiä lääkevalmis-

tajia suosivia ja että pitkälti alkuperäislääkevalmistajien vastuulla oleva uusien lääkkeiden 

innovointi7 saattaa kaivata lisää tukea ja kannustimia. Taustaoletuksenani tässä tutkielmassa 

on näkökanta, jonka mukaan sellainen sääntely, joka vahvistaa geneeristen lääkevalmistajien 

kilpailuasemaa suhteessa alkuperäislääkevalmistajiin on lähtökohtaisesti omiaan heikentä-

mään lääkealan innovointitasoa. Toisaalta tällainen sääntely on kuitenkin omiaan paranta-

maan jo markkinoilla olevien lääkkeiden saatavuutta tai ainakin niiden saavutettavuutta8 

lisääntyneen tarjonnan ja kiristyvän geneerisen hintakilpailun ansiosta. Esitän tutkielman 

edetessä perusteluja myös tälle taustaoletukselle. 

 
Vaikka tämä tutkielma keskittyykin lääketeollisuuden innovointikannustimiin sekä geneeri-

seen hintakilpailuun liiketoiminnalliselta näkökannalta, pitää myös muistaa että etiikalla on 

hyvin merkittävä rooli lääkealalla. Erityisen hyvin tämä tulee esille lääketutkimusten suorit-

tamisessa ja kysymyksissä liittyen lääkkeiden saatavuuteen etenkin alhaisen elintason valti-

oissa. Lääketutkimusten suorittaminen on olennainen vaihe ennen uuden lääkkeen markki-

noille saamista ja näissä tutkimuksissa koehenkilöiden turvallisuuden ja edun katsotaan ole-

van aina ehdottomalla etusijalla ennen muita tavoitteita, kuten liiketoiminnallisia päämääriä. 

Tämä näkökanta tuodaan selvästi esille muun muassa jo pitkään voimassa olleen, mutta ei 

vielä sovellettavan EU:n lääketutkimusasetuksen9 ensimmäisessä resitaalissa.  

 
Tutkielman aihe on maisteritutkielmaksi melko laaja. Toisin kuin useimpien oikeustieteel-

listen tutkielmien, tämän tutkielman tarkoitus ei ole keskittyä tarkastelemaan ja tulkitsemaan 

yksittäistä säännöstä tai edes yhtä tiettyä kokonaista säädöstä. Sen sijaan tarkoituksena on 

perehtyä EU:n laajempien sääntelyratkaisujen vaikutuksiin lääkealan yritysten käytännön 

liiketoiminnan kannalta. Tutkielma on tehty lääkintä- ja bio-oikeuden projektiryhmässä, 

mutta sillä on vahvoja liittymäkohtia myös immateriaalioikeuteen ja kilpailuoikeuteen. 

 
7 OECD 2019, s. 215. Selvästi suurin osa lääkealan tuotekehityskuluista kustannetaan yksityiseltä sektorilta, 
vaikkakin julkisella sektorilla on myös merkittävä rooli.  
8 Lääkkeen saatavuus liittyy ennen kaikkea siihen, onko kyseistä lääkettä ylipäätään olemassa markkinoilla 
tai onko sitä saatavilla tarpeeksi. Saavutettavuus taas on pitkälti sidoksissa muun muassa siihen, onko poti-
laalla esimerkiksi varallisuutensa puolesta mahdollisuus tosiasiassa hankkia tätä lääkettä. Kts. esim. Fimea, 
Lääkkeiden saatavuushäiriöt, 2020, dia 2.  
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmi-
sille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (lääke-
tutkimusasetus).  
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Tutkielma sisältää paikoitellen myös hieman poikkitieteellisiä elementtejä, osaksi kirjoitta-

jan farmaseuttitaustan takia.  

Näin laaja-alainen tutkielma edellyttää toisaalta selkeää aiheen rajaamista. Perusteluksi tar-

kastelun kohdentamiselle lähinnä alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojaan olen jo mainin-

nut yksinoikeussuojan oletetun ja myöhemmin perustellun tärkeyden alkuperäislääketeolli-

suudelle. Lisäksi voidaan ajatella, että yksinoikeussuojan tasoon ja pituuteen vaikuttaminen 

heijastuu alkuperäislääkevalmistajien ja geneeristen lääkevalmistajien väliseen kilpailutasa-

painoon ikään kuin kaksinkertaisena. Se mikä on toiselta osapuolelta pois vaikuttaa usein 

suoraan toisen osapuolen eduksi. Samaa kaksinkertaista vaikutusta ei voida ainakaan yhtä 

välittömästi ajatella liittyvän esimerkiksi lääkekehitystyön julkisista varoista tapahtuvaan ta-

loudelliseen tukemiseen tai tuotekehitystyöstä mahdollisesti annettaviin verotuksellisiin 

etuihin. Tällaiset kannustinkeinot antavat etua yhdelle taholle, mutta eivät samanaikaisesti 

suoraan kavenna vastakkaisen tahon liiketoimintamahdollisuuksia. 

Yksityiskohtaisemman tarkastelun ulkopuolelle jäävätkin tässä tutkielmassa ne taloudelliset 

innovoinnin kannustinmuodot, jotka sijoittuvat jo itse lääkekehitysvaiheeseen, kuten julkis-

rahoitteinen tuki lääketutkimukseen10 sekä muut sellaiset kannustinmuodot, joilla ei ole 

edellä mainittua kaksinkertaista vaikutusta alkuperäislääkevalmistajien ja geneeristen lääke-

valmistajien välisessä kilpailusuhteessa11. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö näilläkin kan-

nustinmuodoilla voisi olla merkittävä rooli innovoinnin ja lääkekehitystyön tukemisessa.  

Tutkielman ei ole luonteeltaan tarkoitus olla vahvasti oikeusvertaileva, vaan lainsäädännön 

tarkastelu on pääsääntöisesti rajattu ja samalla yleistetty EU:n alueelle. Ajoittaiset viittaukset 

Yhdysvaltojen lääkemarkkinoihin ja sikäläiseen lainsäädäntöön ovat kuitenkin nähdäkseni 

paikallaan, sillä Yhdysvallat on sekä maailman suurin uusien lääkkeiden kehittäjämaa että 

lääkkeiden suurin markkina-alue12. On syytä myös pitää mielessä, että EU:n jäsenvaltioiden-

kin välillä saattaa olla tiettyjä eroja esimerkiksi siinä, kuinka herkästi niiden kansalliset vi-

ranomaiset myöntävät patentin lisäsuojatodistuksia13.  

 
10 Kts. esim. Innovative Medicines Initiativen (IMI) verkkosivut. Hankkeen viimeisimmän vaiheen EU:lta 
tulevan julkisen rahoituksen määrä on noin 1,6 miljardia euroa.  
11 Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset veroedut ja suorat julkisrahoitteiset palkintosummat uuden lääkkeen ke-
hittämisestä. Veroetujen osalta kts. esim. Searle - Brassell 2016, s. 194–200. Palkintosummaa on ehdotettu 
käytettäväksi esimerkiksi koronavirusrokotteen kohdalla keinona taata rokotteen alhaisempi hinta sen tullessa 
markkinoille, kts. Hemel – Larrimore Ouellette 2020. 
12 EFPIA 2019, s. 4–8.  
13 Copenhagen Economics 2018, s. 241.  
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Lisäksi tietyissä tutkielmassa esitettävissä tilastoissa on pelkän EU:n sijasta esitetty koko 

Eurooppa yhtenä vertailuryhmänä. Näitä tilastoja tarkastellessa on syytä huomioida, että tiet-

tyjen suurten EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Sveitsillä on merkittävä rooli lääketeollisuudessa 

ja lääkekehitystyössä14. Tilastot ja suurin osa lähdemateriaalista ovat ajalta, jolloin Iso-Bri-

tannia oli vielä EU:n jäsenvaltio, ja todennäköisesti Iso-Britannian eroamisella EU:sta on 

selvästi havaittava tilastollinen vaikutus esimerkiksi geneeristen lääkkeiden markkinaosuu-

teen EU:n sisällä, koska Iso-Britannia on geneerisille lääkkeille huomattavan vahva mark-

kina-alue verrattuna useimpiin EU:n jäsenvaltioihin15. 

 

1.3. Tutkielman rakenne ja metodit  

 

Tämän johdantoluvun jälkeen käyn luvussa kaksi tiivistetysti läpi, millaisesta tuotekehitys-

työstä uuden lääkkeen kehittämisessä ja markkinoille saattamisessa on kysymys. Lisäksi 

teen lyhyen katsauksen lääkemarkkinoiden perustoimintaan EU:n alueella ja avaan tietyt tut-

kielman kannalta olennaiset käsitteet. Nämä taustatekijät on uskoakseni hyödyllistä, ellei 

jopa välttämätöntä sisäistää, jotta lukija pystyisi käsittämään lääkeyrityksen liiketoiminnan 

perusteet ja sitä kautta paremmin ymmärtämään tutkielmassa esitellyn sääntelyn vaikutusta 

siihen.     

Luvussa kolme selvitän, millaisista elementeistä alkuperäislääkkeen yksinoikeussuoja ra-

kentuu EU:ssa tällä hetkellä ja miten uuden alkuperäislääkkeen yksinoikeussuojan tosiasial-

linen, kaupallisesti hyödynnettävissä oleva pituus määritetään. Neljännessä luvussa esitän 

puolestaan perusteluja sille, miksi yksinoikeussuojalla on lähtökohtaisesti ajateltava olevan 

erityisen tärkeä rooli juuri lääkealan innovointikannustimien joukossa jopa verrattuna 

useimpiin muihin teollisuus- ja teknologia-aloihin.  

Luvussa viisi siirryn erittelemään tärkeimpiä EU:n lainsäädännöllisiä ratkaisuja sekä kilpai-

luoikeudellisia toimenpiteitä, joilla alkuperäislääkevalmistajien ja geneeristen lääkevalmis-

tajien väliseen kilpailuasetelmaan on suoraan vaikutettu viime vuosikymmenten aikana. 

Keskityn tarkastelussa niihin toimiin, joilla on vaikutettu alkuperäislääkkeen yksinoikeus-

suojaan ja erityisesti alkuperäislääkeyritysten mahdollisuuteen ansaita tuloja suoja-ajan ai-

kana. Lainsäädännön ja toimenpiteiden esittelyn lisäksi on olennaista kuvata niiden jo 

 
14 Kts. esim. Swisslinx-yhtiön verkkosivut, An overview of Switzerland’s pharmaceuticals industry, 2019.  
15 OECD 2019, s. 213.  
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toteutuneita sekä mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia. Haluan samalla myös tuoda esille  

sellaisia epäkohtia, joihin puuttumalla saattaisi olla mahdollista saada aikaan positiivisia vai-

kutuksia niin lääketeollisuuden kuin EU:n jäsenvaltioiden ja potilaidenkin kannalta. 

Tutkielman lopuksi luvussa kuusi on syytä pohtia sitä keinovalikoimaa, jolla EU:n lääkealan 

tulevaisuus saattaisi olla mahdollista turvata niin, että samanaikaisesti pystyttäisiin tavoitte-

lemaan entistä edullisempia ja paremmin potilaiden saavutettavissa olevia lääkkeitä, mutta 

myös ylläpitämään lääketeollisuuden korkeaa innovointitasoa. Avainkysymys tosin on, että 

mihin pisteeseen asti näiden kahden tavoitteen yhdistäminen on ylipäätään mahdollista. 

Lainoppi16 toimii metodinani erityisesti niissä tutkielman kohdissa, joissa tarkastelen yksin-

oikeussuojan rakentumista sekä EUT:n tulkintakannanottoja EU:n kilpailuoikeudellisten pe-

russäännösten eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 ar-

tiklojen soveltamisesta. Paikoitellen tutkimusote lähestyy myös Ari Hirvosen kuvausta kriit-

tisestä lainopista17. Pelkän lääkealan immateriaali- ja kilpailuoikeudellisen sääntelyn lain-

opillisen erittelyn ja tulkitsemisen lisäksi haluan kuitenkin hyödyntää myös oikeustaloustie-

teen metodia. Oikeustaloustiede pyrkii vertailemaan erilaisia sääntelyratkaisuja huomioi-

malla niiden taloudelliset vaikutukset. Sen yhteyteen on mahdollista sisällyttää myös niin 

kutsuttuja de lege ferenda -argumentteja eli kannanottoja siitä, mihin suuntaan tiettyä sään-

telyä tulisi kehittää.18 

 

2. UUDEN LÄÄKKEEN KEHITTÄMINEN JA LÄÄKEMARKKINAT 

 

2.1. Lääkkeet eroavat muista hyödykkeistä  

 

Lääkkeet poikkeavat tuotekehityksensä ja markkinoidensa osalta siinä määrin useimmista 

muista hyödykkeistä, että katson välttämättömäksi kuvailla tutkielman aluksi yleisesti lää-

kealaan liittyviä erityispiirteitä menemättä kuitenkaan turhan syvälle yksityiskohtiin. Oi-

keustieteilijöillä ja yleisestikin juristeilla on kokemukseni mukaan toisinaan taipumus asioi-

den turhan kapea-alaiseen hahmottamiseen ainoastaan niihin liittyvän sääntelyn kautta ilman 

perustietämystä tarkasteltavana olevan sääntelykohteen ominaispiirteistä. Sen vuoksi pyrin-

kin tässä tutkielmassa tuomaan lainsäädännön rinnalla esiin myös niitä lääkealaan liittyviä 

 
16 Kts. lisää lainopista esim. Hirvonen 2007, s. 36–53.  
17 Ibid, s. 51.  
18 Timonen 1998, s. 101.  
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erityispiirteitä, jotka tekevät siitä melko monimutkaisen ja uniikin, sui generis -tyyppisen 

sääntelykohteen.  

Seuraavien alalukujen tarkoituksena on antaa lukijalle lyhyehkö yleiskuvaus sekä alkupe-

räislääkeyritysten että geneeristen lääkeyritysten liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä. 

Tämän lisäksi avaan tiettyjä tutkielman kannalta olennaisia käsitteitä, kuten myyntilupa, ge-

neerinen lääke ja biosimilaari. Vasta tämän toimialan yleiskuvauksen jälkeen siirryn tarkas-

telemaan lääkealan yksinoikeussuojaan perustuvaa innovointikannustinta ja sen muutoksia 

tarkemmin. 

 

2.2. Uuden lääkkeen kehittäminen 

 

Uuden lääkkeen kehitystyö alkaa tavallisesti potentiaalisen vaikutuskohteen, kuten entsyy-

min tai reseptorin ja niihin vaikuttavien sopivien molekyylien etsimisellä. Jo tässä vaiheessa 

jatkotutkimuksiin valittavien molekyylien osalta on kiinnitettävä huomiota lukuisiin erilai-

siin ominaisuuksiin.19 Tässä aloitusvaiheessa käydään tyypillisesti läpi tuhansia molekyylejä 

(screening), joista vain hyvin pieni osa valitaan jatkotutkimuksiin eli niin sanottuun preklii-

niseen vaiheeseen.20  

Prekliinisessä tutkimusvaiheessa pyritään selvittämään muun muassa potentiaalisten lää-

keainemolekyylien turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa. Vaikka prekliininen tutkimusvaihe 

on säännönmukaisesti lääkekehitystyön edullisempi vaihe verrattuna sitä seuraavaan kliini-

seen tutkimusvaiheeseen21, voi jo pelkkiin prekliinisiin tutkimuksiin kulua satoja miljoonia 

euroja.22 Kliinisen tutkimusvaiheen alkaessa tuotekehitysprojekti on usein vienyt jo yli viisi 

vuotta, ja kalliissa kliinisissä tutkimuksissa kuluu tavallisesti myös vähintään tämä sama 

aika23. Potilasturvallisuuden ja eettisten näkökulmien puolesta on välttämätöntä, että kliinis-

ten lääketutkimusten suunnitteluun ja niiden suorittamiseen käytetään riittävän pitkä aika ja 

että niitä valvotaan asianmukaisesti. 

Kaiken kaikkiaan yhden uuden lääkkeen markkinoille tuominen vie pääsääntöisesti vähin-

tään kymmenen vuotta ja tähän yhteenkin tuotekehitysprojektiin kuluvat kustannukset 

 
19 Kts. tarkemmin esim. Cayen 2010, s. 8–12.  
20 Lääketeollisuus ry, Lääkekehitys alkaa laboratoriosta. 
21 Kliinisellä lääketutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkkeen varsinaista testaamista ihmisillä.  
22 Cayen 2010. s. 4 ja s. 12–15.  
23 Rosier – Martens – Thomas 2014, s. 5–6. 
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ylittävät nykyään usein miljardin euron rajan24. Lisäksi on pidettävä mielessä, että riippuen 

kehitettävän lääkkeen käyttöindikaatiosta, keskimäärin vain noin 5–20 % kaikista alkujaan 

potentiaalisiltakin vaikuttavista tuotekehitysprojekteista päättyy lopulta onnistuneeseen lop-

putulokseen ja valmiin lääkkeen markkinoille saattamiseen25. Epäonnistuneistakin tuoteke-

hitysprojekteista kertyy tietenkin niin sanottuja uponneita kustannuksia26, jotka ovat lääke-

yhtiölle suoraa tappiota. 

 

2.3. Myyntilupa ja geneeriset lääkkeet 

 

Lääkkeen markkinoille tuominen vaatii valmistekohtaisen myyntiluvan, jonka EU:n alueella 

myöntää erikseen joko kunkin jäsenvaltion kansallinen viranomainen27 (Suomessa Lääke-

alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea28) tai koko EU:n laajuisen, niin sanotun keski-

tetyn myyntiluvan tapauksessa Euroopan komissio Euroopan lääkeviraston (EMA) esityk-

sestä29. Tietyn tyyppisten lääkkeiden markkinoille tuominen vaatii aina Euroopan komission 

myöntämän myyntiluvan30. Myyntiluvan saamiseksi hakijan on lääkedirektiivin 8 artiklan 

sekä myyntilupa-asetuksen 12 artiklan mukaan osoitettava valmisteen laatu, turvallisuus ja 

teho. Suuri rooli tämän vaatimuksen täyttämisessä on asianmukaisesti toteutettujen kliinisen 

vaiheen lääketutkimusten tuloksilla ja dokumentaatiolla, jotka toimitetaan myyntilupaviran-

omaiselle31. 

Kuten aiemmin todettiin, myyntilupaan vaadittavien kliinisten lääketutkimusten teettäminen 

on lähtökohtaisesti hyvin kallista ja myyntilupa itsessään onkin miellettävissä selkeäksi kil-

pailua rajoittavaksi markkinoille pääsyn esteeksi32 - toki potilasturvallisuusnäkökohdista 

katsottuna täysin perustelluksi sellaiseksi. Tämän esteen tosiasiallista vaikutusta kuitenkin 

lieventävät lääkedirektiivin 10(1) artikla sekä myyntilupa-asetuksen 6(1) artikla. Niiden 

 
24 Tekes – DRA Consulting 2016, s. 11.  
25 Rosier – Martens – Thomas 2014, s. 8.  
26 Uponneilla kustannuksilla tarkoitetaan investointeja, joita ei ole mahdollista saada takaisin. Kts. esim. 
Kuoppamäki 2018, s. 7.  
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (lääkedirektiivi), 6 artikla. 
28 Lääkelaki (395/1987) 21 §. 
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmi-
sille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääke-
viraston perustamisesta (myyntilupa-asetus), 5 ja 10 artiklat.  
30 Kuten esim. syöpälääkkeet, diabeteslääkkeet ja harvinaislääkkeet. Tarkka luettelo löytyy myyntilupa-ase-
tuksen liitteestä.  
31 Lääketeollisuus ry, Kliiniset lääketutkimukset.  
32 Markkinoille pääsyn esteen määritelmästä, kts. esim. McAfee – Mialon – Williams 2004.  
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mukaan hakijan ei tarvitse toimittaa prekliinisten ja kliinisten tutkimusten tuloksia, jos hän 

pystyy osoittamaan, että geneerinen lääkevalmiste, jolle lupaa haetaan, vastaa sellaista ver-

tailulääkettä, jolla on tai on ollut myyntilupa jäsenvaltiossa tai yhteisössä vähintään kahdek-

san vuoden ajan. Tästä myyntilupahakemuksen poikkeuksesta käytetään nimitystä myynti-

lupahakemuksen lyhennetty dokumentaatiovaatimus. 

Vaikka myyntilupavaatimus voidaankin lääkeyhtiön näkökulmasta nähdä markkinoille pää-

syn esteeksi, voi siitä ajatella olevan lääkevalmistajalle tai lääkkeen markkinoijalle myös 

hyötyä. Osoittaahan myyntiluvan saaminen lääkkeen mahdollisille käyttäjille, että lääkkeen 

valmistajasta tai markkinoijasta riippumaton viranomainen on arvioinut valmisteen tehon ja 

turvallisuuden. Ilman myyntilupajärjestelmän kaltaista instituutiota potilaiden saattaisi olla 

huomattavasti vaikeampaa luottaa lääkkeeseen ja aloittaa sen käyttäminen.  

Lääkedirektiivin 10(2) artiklan b-alakohdan mukaan geneerisellä lääkkeellä tarkoitetaan 

lääkettä, joka on vaikuttavien aineiden laadun ja määrän osalta koostumukseltaan samanlai-

nen, jolla on sama lääkemuoto ja jonka biologinen samanarvoisuus vertailulääkkeen kanssa 

on osoitettu biologista hyväksikäytettävyyttä koskevissa asianmukaisissa tutkimuksissa. 

Rinnastan tässä tutkielmassa geneerisiin lääkkeisiin pitkälti myös niin sanotut biosimilaa-

rit33, joihin viitataan lääkedirektiivin 10(4) artiklassa, vaikkakin geneerisiin lääkkeisiin ja 

biosimilaareihin liittyvässä sääntelyssä on myös tiettyjä eroavaisuuksia.  

Käytännössä geneeriset lääkkeet ja biosimilaarit, joista molemmista voidaan käyttää myös 

nimitystä rinnakkaislääkkeet, ovat siis jäljitelmiä alkuperäislääkkeistä, eikä niiden kehittä-

minen vaadi tai oikeastaan saakaan sisältää merkittävää innovointia. Osa lääkealalla toimi-

vista yrityksistä on profiloitunut kokonaan geneeristen lääkkeiden tuottamiseen ja myyntiin, 

mutta osalla yrityksistä on sekä itsenäistä tuotekehitystä että geneeristä tuotantoa34. Termillä 

alkuperäislääkevalmistaja viittaan tässä tutkielmassa niihin lääkeyrityksiin, joiden liiketoi-

minta muodostuu ainakin huomattavalta osin täysin uusien lääkkeiden, eli alkuperäislääk-

keiden kehittämisestä. Alkuperäislääkkeet ovat niitä ”vertailuvalmisteita”, joihin geneeriset 

lääkevalmistajat viittaavat lyhennetyissä myyntilupahakemuksissaan.   

 

 
33 Fimean kuvauksen mukaan: ”Biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja ver-
tailukelpoiseksi alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteensa kanssa.”, kts. Fimea, Biosimilaa-
rit.  
34 European Pharmaceutical Review 2019.  



10 

2.4. Lääkemarkkinat ja geneerinen hintakilpailu 

 

Lääkealan kilpailuympäristö on huomattavan omalaatuinen verrattuna muihin kulutushyö-

dykkeisiin ja tämä johtuu useista tekijöitä. Ensinnäkin reseptilääkkeiden kohdalla ostopäätös 

ja tuotteen valinta ei ole yksistään kuluttajan (potilaan) käsissä, vaan lääkäri määrää resep-

tillä potilaalleen tuotteen, jota ei ole useissa valtioissa edes sallittua markkinoida suoraan 

kuluttajille.35 Lisäksi useimmissa EU:n jäsenvaltioissa merkittävä osa reseptilääkkeen hin-

nasta ei useinkaan tule kuluttajan itsensä maksettavaksi, vaan huomattava osa lääkekuluista 

kohdistuu lopulta joko valtiolle (eli veronmaksajille) tai vakuutusyhtiöille (ja vakuutuksen-

ottajille)36. Voidaan siis ajatella, ettei lääkkeen hinta ohjaa kuluttajan ostopäätöstä ainakaan 

yhtä tehokkaasti kuin useimpien muiden hyödykkeiden tapauksessa. 

Tästä lääkemarkkinoiden ominaispiirteestä aiheutuvaa yhteiskunnallista kuluriskiä hallitaan 

ja rajoitetaan erilaisin jäsenvaltioiden harjoittamin hintasääntelyin koko EU:n alueella37. 

Näiden erilaisten hintasääntelymekanismien voi ajatella asettavan ehdottoman ylärajan sille, 

millaisen myyntikatteen lääkeyritys voi enimmillään saada lääkkeelleen. Esimerkiksi Suo-

messa lääkkeiden hintalautakunta myöntää lääkkeelle hakemuksesta korvattavuuden ja tämä 

edellyttää sitä, että kyseiselle lääkkeelle on määritetty myös tietty enimmäistukkuhinta. Li-

säksi hintalautakunta päättää lääkkeiden viitehintaryhmästä ja viitehinnasta.38  

Viitehintaryhmä muodostuu keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä eli käytännössä alkupe-

räislääkkeestä sekä geneerisistä lääkkeistä ja mahdollisista rinnakkaistuontivalmisteista. Vii-

tehintaryhmän halvimman valmisteen perusteella määritetään keskenään vaihtokelpoisten 

valmisteiden viitehinta. Viitehinta asettaa enimmäisrajan sille, kuinka paljon korvausta tä-

män viitehinnan ylittävästä lääkkeestä potilaan on mahdollista saada, mikäli hän ei halua 

vaihtaa lääkevalmistetta edullisempaan geneeriseen rinnakkaislääkkeeseen39, ja määrittää 

siis sen, kuinka paljon lääkkeen hinnasta jää potilaan itsensä maksettavaksi.40 

Viitehintajärjestelmä ja muut samankaltaiset järjestelmät toimivat siis eräänlaisena takeena 

sille, että geneeristen lääkkeiden vaikutusta lääkekustannuksiin pidetään yleisesti merkittä-

vänä, ja että geneeristen lääkkeiden markkinoille tulon laukaisema geneerinen hintakilpailu  

 
35 Kilpailuvirasto 2/2012, s. 13. Suomessa lääkelain 91a § kieltää lääkemääräyksellä toimitettavien lääkeval-
misteiden markkinoinnin väestölle.  
36 Copenhagen Economics 2018, s. 144.  
37 Kilpailuvirasto 2/2012, s. 13. 
38 Sairausvakuutuslaki (21.12.2004/1224) 6:1. 
39 Sairausvakuutuslaki 6:18 ja 6:19. 
40 Kela, Lääkkeet – Lääkevaihto ja viitehinta. 
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tavallisesti vaikuttaa selvästi ja melko nopeasti alkuperäislääkkeen myyntiin ja siitä saataviin 

myyntituloihin41. Seuraavassa luvussa tarkastellaan sen kilpailulta lakisääteisesti rauhoite-

tun ajanjakson pituutta, jonka aikana alkuperäislääke ehtii hyötymään yksinoikeussuojan 

mahdollistamasta, mahdollisesti jopa monopolimaisesta markkina-asemasta ennen geneeri-

sen hintakilpailun alkamista EU:n alueella. 

Alkuperäislääkkeen yksinoikeussuojan umpeuduttua tapahtuvan geneerisen hintakilpailun 

lisäksi tietynasteista hintakilpailua saattaa kuitenkin tapahtua jo suoja-ajan voimassa ollessa. 

Lääkemarkkinoilla toimii nimittäin yrityksiä, jotka ovat yksinomaan erikoistuneet (alkupe-

räis)lääkkeiden maahantuontiin halvemman hintatason valtioista tarkoituksenaan myydä 

nämä maahantuodut lääkkeet toisessa, kalliimman hintatason valtiossa.42 Tällöin puhutaan 

lääkkeiden rinnakkaistuonnista ja rinnakkaistuontivalmisteella tarkoitetaan ”alkuperäisval-

mistetta, jonka rinnakkaismaahantuoja tuo maahan toisesta Euroopan talousalueeseen kuu-

luvasta valtiosta ilman alkuperäisvalmistajan lisenssiä” 43. Lisäksi vaihtelevan asteista kil-

pailupainetta saattaa aiheutua muista, eri lääkeainetta sisältävistä lääkkeistä, jotka kuuluvat 

samaan terapialuokkaan eli joilla on sama vaikutusmekanismi44 ja mahdollisesti jopa sellai-

sista lääkkeistä, joilla on ainoastaan sama käyttöindikaatio, mutta erilainen vaikutusmeka-

nismi.  

 

3. ALKUPERÄISLÄÄKKEEN YKSINOIKEUSSUOJAN RAKENNE 

 

3.1. Suojan rakenteesta yleisesti  

 

Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella myyntiluvan saaneen alkuperäislääkkeen patent-

tiin ja myyntilupaan liittyvän yksinoikeussuojan tämänhetkistä rakennetta ja kestoaikaa 

EU:n alueella. Ennen suojan tason arviointia ja sen riittävyyden pohtimista on välttämätöntä 

kartoittaa, mistä osista suoja-aika muodostuu, ja kuinka pitkään tällä hetkellä keskimäärin 

kuluu siihen, että geneeriset kilpailijat pääsevät markkinoille omilla geneerisillä lääkkeil-

lään.  

 
41 Euroopan komissio, Report from the Commission to the Council and the European Parliament – Competi-
tion Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009-2017) 2019, s. 1−2.  
42 Kts. esim. Suomen lääkerinnakkaistuojat ry.  
43 Kts. Kela, Vaihtokelpoisen valmisteen toimittaminen korvattuna. 
44 Mueller – Frenzel 2015, s. 73–81. 
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Sekä EU:n alueella että useissa EU:n ulkopuolisissa valtioissa alkuperäislääkkeen yksinoi-

keudellisen kaupallisen hyödyntämisen mahdollistava suojajärjestelmä on laajempi ja mo-

nimutkaisempi kuin useimpien muiden patentoitavien keksintöjen. Tämä johtuu siitä, että 

lääkeainetta suojaavan patentin ja patentin suoja-aikaa mahdollisesti jatkavan lisäsuojatodis-

tuksen lisäksi alkuperäislääkettä suojaavat geneeriseltä kilpailulta myös sen myyntilupaan 

liittyvät dokumentaatiosuoja ja markkinointisuoja45. Nämä eri suojamuodot muodostavat 

yhdessä limittäisen, ajallisesti rajoitetun suojan geneeristä kilpailua vastaan. On täysin ta-

pauskohtaista, minkä suojamuodon voimassaolo lakkaa viimeiseksi ja mikä suojamuoto si-

ten tarjoaa alkuperäislääkevalmistajalle viimekätisen suojan kilpailevien geneeristen lääk-

keiden markkinoille tuloa vastaan46.  

Lisäksi yhdelle lääkeaineelle voi olla samanaikaisesti voimassa useita eri patentteja, jotka 

suojaavat lääkeaineen eri terapeuttisia käyttötarkoituksia, ja joiden tuottamat suoja-ajat voi-

vat umpeutua keskenään eri ajankohtina47. Lastenlääkeasetus48 antaa myös hieman piden-

nettyä lisäsuojaa sellaisille lääkkeille, joiden osalta on suoritettu tietyt tutkimukset niiden 

soveltumisesta lapsilla käytettäväksi. Myös harvinaislääkkeet on omana ryhmänään erikseen 

huomioitu harvinaislääkeasetuksessa49. 

Selvennyksenä todettakoon, että myyntilupaan liittyvät suoja-ajat eivät ole sellaisia kielto-

oikeuden sisältäviä varsinaisia immateriaalioikeuksia kuin esimerkiksi patentti. Myyntilupa 

ei tuota samanlaista oikeutta kieltää potentiaaliselta kilpailijalta lääkeaineen kaupallista hyö-

dyntämistä. Patenttiin ja myyntilupaan liittyvien yksinoikeussuojien kohde on myös eri, sillä 

esimerkiksi tuotepatentti kohdistuu tavallisesti lääkeainemolekyyliin ja sen käyttöön itses-

sään, kun taas myyntilupaan liittyvät suoja-ajat kohdistuvat pelkkään myyntiluvan saanee-

seen lääkevalmisteeseen kokonaisuutena50 sekä tähän valmisteeseen liittyvään myyntilupa-

hakemusdokumentaatioon.  

 
45 Kyseisiä termejä dokumentaatiosuoja ja markkinointisuoja ei käytetä lääkelaissa, mutta esim. Fimea on 
käyttänyt näitä suomennoksia. Englanninkielisinä termeinä EMA on käyttänyt termejä Data Exclusivity ja 
Market Protection.  
46 Copenhagen Economics 2018, s. 11. 
47 Kts. aiheesta tarkemmin esim. Euroopan patenttivirasto, Guidelines for Examination. 
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1901/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, las-
tenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuk-
sen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (lastenlääkeasetus). 
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, harvi-
naislääkkeistä (harvinaislääkeasetus).  
50 Vaikuttavan lääkeaineen lisäksi lääkevalmisteet sisältävät lähes poikkeuksetta myös useita muita aineita eli 
niin sanottuja apuaineita.  
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Tosiasiassa myyntilupaan liittyvät suoja-ajat asettavat kuitenkin tarkan aikarajan sille, mil-

loin geneerisen rinnakkaislääkkeen valmistaja pystyy aikaisintaan hyödyntämään vertailu-

valmisteen eli alkuperäislääkkeen myyntilupahakemuksessa aikoinaan käytettyä tutkimus-

tietoa ja tuomaan oman kilpailevan geneerisen valmisteensa markkinoille.  

Käytännössä katsotaankin, että myyntilupaan liittyvät suoja-ajat ehkäisevät pääsääntöisesti 

ainakin täysin samalla lääkeaineella tapahtuvaa kilpailua tehokkaasti koko niiden voimassa-

olon ajan51. Tämä uskon johtuvan erityisesti niistä uponneista kustannuksista ja siitä pitkästä 

ajasta, jotka markkinoille pyrkivältä kilpailevalta lääkevalmistajalta kuluisivat omien täysi-

mittaisten lääketutkimustensa tekoon. On vaikea kuvitella, että täysin samaa lääkeainetta si-

sältävän ja erittäin samankaltaisen, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti geneerisen valmisteen 

tuominen jo valmiiksi kilpailluille markkinoille täysimittaisella myyntilupamenettelyllä olisi 

muissa kuin poikkeustapauksissa kannattavaa suuret uponneet kustannukset huomioiden.52 

Tämän vuoksi puhun tässä tutkielmassa myös myyntilupaan liittyvistä suoja-ajoista yksin-

oikeussuojan käsitteen alla. 

 

3.2. Lääkeaineen patenttioikeudellinen suoja 

 

3.2.1. Patentin tarjoama suoja-aika 

 

Patentin avulla kaikille keksinnöille saavutettavan suoja-ajan pituus on lähtökohtaisesti 20 

vuotta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, sillä kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat TRIPS-sopimuk-

sen53 sekä Euroopan patenttijärjestön (EPOrg) jäseniä54. Euroopan patenttijärjestön hallin-

noiman Euroopan patenttisopimuksen (EPC)55 63(1) artiklan mukaan niin sanotun euroop-

papatentin suoja-aika on 20 vuotta alkaen hakemuksentekopäivästä. Huomion arvoista kui-

tenkin on, ettei sopimus sinänsä rajoita jäsenvaltioitaan antamasta tätäkin pidempää suoja-

 
51 Cook 2014, s. 19.  
52 Mahdollinen poikkeus saattaisi teoriassa olla esimeriksi tilanne, jossa alkuperäislääkevalmisteen lääkeai-
netta suojaava tuotepatentti on jo rauennut, mutta lääkevalmisteen myyntilupaan liittyvä markkinointisuoja 
on yhä voimassa, ja kilpailija päättäisi ennen sen umpeutumista tuoda markkinoille uuden yhdistelmävalmis-
teen, jossa kyseinen lääkeaine on mukana yhtenä vaikuttavana aineena. Lisäksi todettakoon, että harvinais-
lääkkeiden osalta kymmenen vuoden pituinen myyntilupaan liittyvä suoja on tässä mielessä olennaisesti laa-
jempi kuin muilla lääkkeillä. Harvinaislääkeasetuksen 8(1) artiklassa nimittäin kielletään (tiettyjä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta) myöntämästä kymmeneen vuoteen myyntilupaa ”vastaavanlaiselle lääkkeelle, samaa 
terapeuttista käyttöaihetta varten”.  
53 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
54 Euroopan patenttiviraston kotisivut, Member states of the European Patent Organisation.  
55 Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), 16th edition/June 2016. 
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aikaa, kuten sopimuksen 63(2) artiklasta ilmenee. Saman pituisesta minimisuojasta on 

sovittu myös TRIPS-sopimuksen 33 artiklassa.  

Alkuperäisen tuotepatentin eli lääkeaineen primääripatentin lisäksi voidaan erikseen paten-

toida periaatteessa rajaton määrä tunnetun lääkeaineen uusia terapeuttisia käyttötarkoituksia, 

mikäli tällainen uusi mahdollinen terapeuttinen indikaatio havaitaan (niin sanottu further 

medical use)56. Patentti voidaan saada myös jo tunnettujen lääkeaineiden entuudestaan tun-

temattomalle terapeuttiselle yhteisvaikutukselle.57 Tämän vuoksi samaan lääkeaineeseen voi 

kohdistua patentteja, jotka ovat voimassa vielä pitkään senkin jälkeen, kun alkuperäisen pri-

määripatentin suoja-aika on umpeutunut. Lisäksi lääkeaineen valmistusmenetelmä voi olla 

erikseen suojattu niin sanotulla menetelmäpatentilla58.  

Viittaan primääripatentilla tässä yhteydessä lääkeainemolekyyliin kohdistuvaan niin sanot-

tuun tuotepatenttiin, joka sisältää myös lääkeaineen ensimmäisen terapeuttisen käyttötarkoi-

tuksen59. Nykyään esimerkiksi kaikki Suomen markkinoilta löytyvät ja patenttisuojan alla 

olevat lääkkeet ovat lähtökohtaisesti suojattu ainakin tuotepatentilla60. Tässä tutkielmassa 

keskitytään ainoastaan tuotepatentin osuuteen yksinoikeussuojan kestossa ja jätetään mah-

dolliset sekundääri- ja menetelmäpatentit vähäisemmälle huomiolle, sillä niiden suoja-ala on 

lähtökohtaisesti olennaisesti tuotepatenttia kapeampi61.  

Uudelle lupaavan oloiselle lääkeaineelle haetaan tyypillisesti tuotepatenttia jo hyvin varhai-

sessa vaiheessa tuotekehitysprosessia62. Periaatteessa olisi toki mahdollista lykätä patentti-

hakemusta ja pyrkiä pitämään uusi molekyyli liikesalaisuutena lähes kliinisten lääketutki-

musten alkamiseen saakka. Tällöin olisi ainakin joissakin tapauksissa mahdollista saada pi-

dennettyä sitä kaupallisesti hyödynnettävissä olevaa suoja-aikaa, jonka alkuperäislääke ehtii 

olla markkinoilla ennen geneerisen kilpailun alkamista. On kuitenkin ymmärrettävää, ettei 

näin tavallisesti toimita, sillä mahdollisen tietovuodon jälkeen patentoiminen tulisi 

 
56 Pfizerin menestyslääkkeen Lyrican vaikuttava aine pregabaliini on yksi esimerkki lääkeaineesta, jolle pa-
tentoitiin jälkikäteen toinen käyttöaihe. Kts. asiasta tarkemmin esim. May − Da Costa 2017.   
57 Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 37 ja 77.  
58 Haarmann 2014, s. 182.  
59 Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli maailmanlaajuisesti tavallista, ettei lääkeaineelle ollut mahdollista 
hakea tuotepatenttia lainkaan, vaan käytössä oli esimerkiksi niin sanottu analogiamenetelmäpatentti. Kts. ai-
heesta tarkemmin esim. Norrgård – Bruun 2007, s. 679–705 
60 Lakimiesuutiset 2014. 
61 Norrgård – Bruun 2007, s. 679 ja Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 77. 
62 Kts. Pfizer, Näin syntyy uusi lääke.  
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keksinnön tunnetuksi tulemisen vuoksi mahdottomaksi. Samaan tilanteeseen päädytään, mi-

käli kilpaileva yritys ehtii hakemaan patenttia ensiksi.63  

  

3.2.2. Lisäsuojatodistus 

 

Edellisessä alaluvussa käsitellyn, niin sanotun tuotepatentin antamaa alkuperäislääkkeen pa-

tenttioikeudellista suojaa on tietyin edellytyksin mahdollista jatkaa hakemalla lääkkeelle li-

säsuojatodistusasetuksen64 mukaista lisäsuojatodistusta. Mahdollisuus lisäsuojatodistuk-

seen on EU:ssa katsottu tarpeelliseksi sen poikkeuksellisen pitkän ajanjakson vuoksi, joka 

lääkeaineen patentoimisen jälkeen tavallisesti kuluu siihen, että keksintö on kaupallisesti 

hyödynnettävissä65. 

Lisäsuojatodistusasetuksen 13(1) artiklan mukaan lisäsuojatodistus tulee voimaan peruspa-

tentin laillisen voimassaolon päättyessä ajaksi, joka vastaa peruspatenttihakemuksen hake-

mispäivän ja ensimmäisen yhteisössä myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivän välillä ku-

lunutta aikaa, vähennettynä viidellä vuodella. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että lisäsuo-

jatodistus on mahdollista saada ainoastaan keksinnölle, joka on onnistuttu kaupallistamaan, 

koska vaatimuksena on, että valmisteella on myyntilupa.  

Lisäsuojatodistuksen suoja-ala on asetuksen 4 artiklan vuoksi muutenkin jonkin verran pa-

tenttia kapeampi, sillä kyseisen artiklan mukaan todistuksen antama suoja kohdistuu ainoas-

taan myyntiluvan kattamaan lääkeaineeseen (”tuotteeseen”) ja sen hyväksyttyihin lääkinnäl-

lisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi todistuksesta on siis mahdollista saada hyötyä ainoastaan, 

kun patenttihakemuspäivän ja myyntiluvan myöntämispäivämäärän välillä on kulunut vä-

hintään viisi vuotta. Käytännössä tämä kuitenkin toteutuu pitkien tuotekehitysaikojen ja ai-

kaa vievien lääketutkimusten takia nykyään useimpien uusien lääkevalmisteiden kohdalla66. 

On tärkeää huomata, että lisäsuojatodistusasetuksen 13(2) artiklan mukaan lisäsuojatodis-

tuksen antaman suojan kesto on kuitenkin enintään viisi vuotta peruspatentin voimassaolon 

päättymisestä lukien. Yhteensä alkuperäislääke voi primääripatentin ja lisäsuojatodistuksen 

turvin saada EU:n alueella siis lähtökohtaisesti korkeintaan 25 vuoden pituisen suoja-ajan. 

 
63 Bader – Gassmann 2016, s. 493. 
64 Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) asetus N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääk-
keiden lisäsuojatodistuksesta (lisäsuojatodistusasetus). 
65 Haarmann 2014, s. 219–220.  
66 Kts. esim. Salonen 2014, s. 7–11. Salonen toteaa, että tämä viisi vuotta kuluu yleensä jo ihmistutkimusvai-
heeseen eli kliiniseen vaiheeseen pääsemiseksi.   
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Poikkeuksena tästä ovat ne lääkkeet, joille on suoritettu asianmukaiset tutkimukset niiden 

soveltumisesta lapsipotilailla käytettäväksi. Näille valmisteille voidaan lastenlääkeasetuksen 

36 artiklan nojalla tietyin edellytyksin myöntää lisäksi kuuden kuukauden pituinen jatko li-

säsuojatodistuksen voimassaoloaikaan.  

Mahdollisuus hakea lisäsuojatodistusta ei kuitenkaan aina tarjoa alkuperäislääkevalmista-

jalle minkäänlaista lisäsuojaa geneeristä kilpailua vastaan. Tämä johtuu siitä, että joissakin 

tapauksissa lisäsuojatodistus ei pidennä suoja-aikaa ollenkaan siitä, mikä se on lääkkeen 

myyntilupaan liittyvän ja seuraavassa alaluvussa käsiteltävän kymmenen vuoden pituisen 

markkinointisuojan takaaman suoja-ajan ansiosta. Tällainen tilanne on käsillä ainakin sil-

loin, kun lääkeainetta koskevan patenttihakemuksen ja myyntiluvan myöntämisen välillä on 

ehtinyt kulua yli 15 vuotta. Onkin siis täysin tapauskohtaista, ja pitkälti lääkkeen tuotekehi-

tyksen sekä sen myyntilupaprosessin aikataulusta ja etenemisestä riippuvaista, onko alkupe-

räislääkevalmistajalle suoranaista hyötyä lisäsuojatodistuksesta.67 

 

3.3. Lääkkeen myyntilupaan liittyvät suoja-ajat 

 

3.3.1. Dokumentaatiosuoja ja markkinointisuoja 

 

Dokumentaatiosuoja ja markkinointisuoja pohjautuvat EU:n jäsenvaltioiden kansallisissa 

myyntilupajärjestelmissä implementoituun68 lääkedirektiivin 10 artiklaan. Sen ensimmäisen 

kohdan mukaan (geneeriselle) rinnakkaisvalmisteelle myyntilupaa hakevan ei tarvitse toi-

mittaa prekliinisten ja kliinisten tutkimusten tuloksia, jos hän voi osoittaa, että geneerinen 

lääke on sellaista vertailulääkettä vastaava, jolla on tai on ollut myyntilupa jäsenvaltiossa tai 

yhteisössä vähintään kahdeksan vuoden ajan. Tällaisia geneerisen rinnakkaislääkkeen 

myyntilupahakemuksia kutsutaan lyhennetyiksi hakemuksiksi69. Mainittu kahdeksan vuoden 

vaatimus vertailuvalmisteen eli alkuperäisvalmisteen myyntiluvan voimassaololle, ennen 

kuin siihen perustuvaan tutkimustietoon voidaan vedota uudessa myyntilupahakemuksessa 

muodostaa niin sanotun myyntiluvan dokumentaatiosuojan.  

 
67 Copenhagen Economics 2018, s. 11. 
68 Suomen tapauksessa implementointi on toteutettu lääkelaissa. 
69 Kts. esim. Fimea, Määräys lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemisesta ja ylläpitämisestä 
2/2018, s. 7.  
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Tämän lisäksi lääkedirektiivin 10(2) artiklan mukaan kyseisen artiklan (lyhennetyn hake-

muksen) nojalla myyntiluvan saanut geneerinen lääkevalmiste voidaan saattaa markkinoille 

aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua vertailulääkkeen alkuperäisen myyntiluvan myön-

tämisestä. Tätä kymmenen vuoden suoja-aikaa kutsutaan alkuperäislääkkeen markkinointi-

suojaksi70. Euroopan lääkevirastolle tehtävien keskitettyjen myyntilupahakemusten ja niiden 

johdosta myönnettyjen myyntilupien osalta noudatetaan vastaavan pituisia suoja-aikoja, 

joista säädetään direktiivin ja kansallisen lainsäädännön sijaan myyntilupa-asetuksessa. 

Dokumentaatiosuoja ja markkinointisuoja ovat ajallisesti päällekkäisiä eli kahdeksan vuo-

den pituisen dokumentaatiosuojan umpeutumisen jälkeen markkinointisuoja jatkuu vielä 

kahden vuoden ajan. Tämän vuoksi puhutaankin niin sanotusta 8+2+1-mallista71, jossa vii-

meinen luku viittaa vielä mahdollisesta alkuperäislääkkeen uudesta hyväksytystä terapeutti-

sesta käyttötarkoituksesta myönnettävään yhden vuoden mittaiseen suoja-ajan pidennyk-

seen.  

Dokumentaatiosuojan umpeuduttua geneerisen lääkevalmistajan on mahdollista jo valmiiksi 

hakea ja saadakin myyntilupa omalle geneeriselle lääkkeelleen, vaikka alkuperäislääkkeen 

markkinointisuoja olisi yhä voimassa. Markkinointisuoja nimittäin estää nimensä mukaisesti 

ainoastaan geneerisen tuotteen asettamisen markkinoille.72 Siten myös esimerkiksi kilpaile-

van tuotteen valmistus ja varastointi myynnin aloittamista varten on mahdollista aloittaa al-

kuperäislääkkeen markkinointisuojan ollessa yhä voimassa. 

 

3.3.2. Uuden terapeuttisen käyttötarkoituksen mahdollistama lisäsuoja 

 

Lääkeasetuksen 13(11) artiklan mukaan lääkevalmisteen kymmenen vuoden pituista mark-

kinointisuojaa voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella eli yhteensä 11 vuoden pituiseksi, 

jos myyntiluvan haltija saa mainitun kymmenen vuoden jakson ensimmäisten kahdeksan 

vuoden (eli dokumentaatiosuojan voimassaolon) aikana luvan yhdelle tai useammalle kysei-

sen lääkkeen uudelle terapeuttiselle käyttötarkoitukselle, jonka on voitu luvan saamiseksi 

tehdyssä tieteellisessä arvioinnissa katsoa tuovan huomattavaa kliinistä hyötyä verrattuna jo 

olemassa oleviin hoitomuotoihin.  

 
70 Kts. esim. Euroopan lääkeviraston verkkosivut, Market protection.  
71 Aitlahti 2005. 
72 Kts. esim. Euroopan lääkeviraston verkkosivut, Market protection. 
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Tämä vuodenkin pituinen lisäsuoja saattaa olla myyntiluvan haltijana olevalle alkuperäis-

lääkevalmistajalle taloudellisesti huomattavan merkittävä, koska sillä saadaan jatkettua sitä 

kilpailulta rauhoitettua aikaa, jonka aikana alkuperäislääkkeen hintataso ja myyntiluvut pys-

tytään pitämään selvästi korkeampana kuin geneerisen hintakilpailun vallitessa. 

 

3.4. Yhteenveto alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojan kestosta 

 

Copenhagen Economicsin kaksi vuotta sitten valmistuneesta, Euroopan komission tilaa-

masta laajahkosta tutkimuksesta käy ilmi, että alkuperäislääkkeiden tosiasiallinen, kaupalli-

sesti hyödynnettävissä oleva yksinoikeussuoja on vuonna 2016 ollut EU:n alueella kestoltaan 

keskimäärin noin 13 vuotta. Kaupallisesti hyödynnettävissä oleva suoja-aika tarkoittaa tässä 

yhteydessä sitä ajanjaksoa, jonka alkuperäisvalmistaja ehtii tosiasiassa yksinoikeudella hyö-

dyntämään ainoana tuotteena markkinoilla. Tämän aikavälin katsotaan alkavan alkuperäis-

lääkkeen myyntiluvan hyväksymisestä ja päättyvän siihen, kun viimeisenkin edellä esitellyn 

suojamuodon voimassaolo päättyy. Viimeiseksi umpeutuva suojamuoto voi siis olla lääk-

keestä  riippuen joko tuotepatentti, sille haettu lisäsuojatodistus tai myyntilupaan liittyvä 

markkinointisuoja. Uuden lääkkeen kaupallisesti hyödynnettävissä oleva yksinoikeussuoja-

aika on lähes poikkeuksetta hyvin merkittävästi lyhyempi kuin lääkeaineen lakisääteinen 

yksinoikeussuoja.73  

Patenttien tarkoituksena on kannustaa ja lisätä innovointia, ja houkuttimena tässä toimii ni-

menomaan lupaus keksijän tai yrityksen investointien kannattavuudesta74. Samoin voidaan 

ajatella myyntilupaan liittyvistä suoja-ajoista. Edellä mainitun Copenhagen Economicsin 

tutkimuksen mukaan on perusteltua olettaa, että pidemmät yksinoikeussuoja-ajat todennä-

köisesti lisäävät tuotekehitystä lääkealalla ja johtavat useampien uusien lääkkeiden markki-

noille tuloon75.  

Yksinoikeussuojan laajuus ja pituus on jo pitkään ollut ratkaiseva tekijä alkuperäislääkeval-

mistajien kalliiden tuotekehityskustannusten kattamisessa. Sen voimassaolon aikana alku-

peräislääkkeen myyntikate on mahdollista pitää huomattavan korkeana verrattuna tilantee-

seen, jossa vallitsee geneerinen kilpailu.76 Geneeriset lääkevalmistajat puolestaan pystyvät 

 
73 Copenhagen Economics 2018, s. 5.  
74 Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 2.  
75 Copenhagen Economics 2018, s. 5. 
76 Searle – Brassell 2016, s. 64. 
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laskemaan kilpailevan tuotteensa hinnan murto-osaan tästä jo heti markkinoille tulostaan 

lähtien77.  

Seuraavassa luvussa siirryn käsittelemään tarkemmin sekä puoltavia että kritisoivia argu-

mentteja sen suhteen, millaisia hyötyjä ja haittoja yksinoikeussuojaan painottuva kannustin-

järjestelmä pitää sisällään erityisesti lääkealaan liittyen. Tämän jälkeen tulen käsittelemään 

niitä merkittävimpiä lainsäädännöllisiä muutoksia ja kilpailuoikeudellisia toimenpiteitä, 

joilla alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojaan ja alkuperäislääkevalmistajien  tulojen ker-

ryttämismahdollisuuksiin on EU:n alueella viime vuosikymmeninä vaikutettu. 

  

4. YKSINOIKEUSSUOJA LÄÄKEALAN INNOVOINTIKANNUSTIMENA 

 

4.1. Yksinoikeussuojan yleinen tarkoitus 

 

Patentti on perinteisesti nähty innovointikannustimena, jonka tarkoituksena on edistää tek-

nistä kehitystä ensinnäkin antamalla patentoidun keksinnön tekijälle lupauksen siitä, että hä-

nellä on aito mahdollisuus taloudellisesti hyötyä keksinnöstään ja saada näin vastinetta niille 

resursseille, jotka hän on uhrannut keksinnön aikaansaamiseksi. Toiseksi julkinen patentti-

tietokanta ja keksinnön julkitulo ohjaa muiden saman alan toimijoiden käyttäytymistä niin, 

etteivät nämä tuhlaa rajallisia resurssejaan yhtä herkästi sellaisiin innovaatioihin, jotka on jo 

toteutettu.78 Patentilla on siis havaittavissa sekä yksilöllinen ulottuvuus että laajempi yhteis-

kunnallinen hyöty.  

Ylläkuvailtu ajattelutapa edustaa niin sanottua patenttioikeudellista sopimusteoriaa, joka on 

jo pitkään ollut hallitseva patenttioikeudellinen- ja ekonominen ajattelumalli. Sen perusaja-

tuksena on, että yhteiskunta myöntyy mahdolliseen patentinhaltijaa hyödyttävään monopo-

liasetelmaan määräajaksi (esimerkiksi 20 vuodeksi), jonka jälkeen hänen keksintönsä on va-

paasti muiden käytettävissä, ja muut voivat myös kehittää sen pohjalta uusia keksintöjä.79 

Tämä tutkielma pohjautuu tälle vallitsevalle ajattelumallille, jolle on tosin esitetty myös kil-

pailevia näkökantoja80. 

 
77 Kts. esim. Euroopan parlamentin teetättämä yhteenveto, Differences in costs of and access to pharmaceuti-
cal products in the EU, Executive summary 2011, s.26. 
78 Baudry – Dumont 2017, s. 2.  
79 Searle - Brassell 2016, s. 32–34. 
80 Ibid, s. 35–36.  
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Olennaista on kuitenkin huomata, ettei patenttijärjestelmän tarkoituksena ole suinkaan eli-

minoida kilpailua kokonaan edes patentin voimassaolon ajaksi, vaan muiden tahojen on silti 

yhä mahdollista kehittää ja hyödyntää patentin suoja-alan ulkopuolisia keinoja samankaltai-

seen lopputulokseen tai vaikutukseen pääsemiseksi. Pelkkä patentin kaltainen immateriaali-

oikeus ei välttämättä asetakaan sen hallitsijaa edes määräävään markkina-asemaan, saati sit-

ten automaattiseen monopoliasemaan, vaikka patentin pohjalta olisikin onnistuttu tuomaan 

markkinoille valmis ja voittoa tuottava tuote.81 

 

4.2. Yksinoikeussuojan hyödyt lääkealalla 

 

4.2.1. Rooli innovointikannustimena 

 

Kuten yksinoikeussuojan kestoa käsittelevässä luvussa tuli ilmi, lääkkeisiin liittyvä yksinoi-

keussuoja on moniulotteisempi kuin useimpien muiden keksintöjen kohdalla. Patentin li-

säksi se koostuu lääkkeiden kohdalla myös lisäsuojatodistuksesta sekä myyntilupaan liitty-

vistä suoja-ajoista. Lisäksi on mahdollista esittää perusteluja sille, että yksinoikeussuojalla 

on alkuperäislääketeollisuudelle poikkeuksellisen suuri merkitys verrattuna jopa moniin 

muihin teollisuuden ja teknologian aloihin 

Ensinnäkin ainakin tavanomaisen, pienimolekyylisen lääkevalmisteen koostumuksen selvit-

täminen eli niin sanottu käänteismallinnus (reverse engineering) on lähtökohtaisesti riittävän 

teknologian ja ammattitaidon omaavalle henkilölle melko helppoa82. Käänteismallinnuksen 

hyödyntäminen on pääsääntöisesti täysin sallittu tapa liikesalaisuuden, kuten tässä tapauk-

sessa tietyn molekyylirakenteen selvittämiseksi, minkä jälkeen tämä liikesalaisuus on va-

paasti uuden haltijansa hyödynnettävissä kaupallisestikin83.  

Kun tämän lisäksi huomioidaan, että lääketeollisuuden marginaalikustannukset84 ovat taval-

lisesti todella alhaiset verrattuna moniin muihin teollisuuden aloihin85, voidaan olettaa, että 

muut lääkealan yritykset kopioisivat usein hyvin nopeasti uuden ja lupaavalta vaikuttavan 

lääkevalmisteen. Tällöin alkuperäislääkevalmistajalle kertyisi lisääntyneen hintakilpailun 

 
81 Kuoppamäki 2018, s. 255.  
82 Searle - Brassell 2016, s. 64.  
83 Vapaavuori 2019, s. 108–114.  
84 Marginaalikustannuksella viitataan tuotteen (esim. lääketabletin) valmistuskustannuksiin. Kts. esim. Baker 
– Chasman 2010, s. 21.  
85 Schweitzer 2006, s. 144. 
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myötä todennäköisesti huomattavan hitaasti vastiketta siitä investoinnista, jonka se on tehnyt 

tuotekehitystyönsä eteen. Oikeastaan saattaisi olla epävarmaa kertyisikö vastiketta ollen-

kaan. Voisi näet käydä niin, että jokin toinen lääkealan yritys onnistuu tuottamaan tai jake-

lemaan samaa lääkettä kustannustehokkaammin. Tällöin se saattaisi kaapata kyseisen lääk-

keen markkinat lähes kokonaan itselleen.  

Toinen perustelu yksinoikeussuojan tärkeydelle on se, että lääkealan tuotekehitys on huo-

mattavan kallista ja riskialtista. Vain noin 5–20 prosenttia kaikista tuotekehitysprojekteista 

päättyy valmiin lääkevalmisteen markkinoille saattamiseen86. Myös lukuisista epäonnistu-

neista tuotekehitysprojekteista kertyy kuluja, jotka voivat olla huomattavan suuria varsinkin 

siinä tilanteessa, jos tuotekehitysprojekti on edennyt jo kliinisen vaiheen tutkimuksiin. Epä-

onnistuneiden tuotekehitysprojektien aiheuttamat tappiot on siten katettava onnistuneista 

projekteista saatavilla tuotoilla. Tässä mielessä on siis loogista, että myytäväksi saadut alku-

peräislääkkeet on hinnoiteltava selvästi niiden mekaanisesta valmistuksesta aiheutuvia mar-

ginaalikustannuksia korkeammalle, mikä tuskin olisi ainakaan samalla tavalla mahdollista 

ilman riittävää yksinoikeussuojaa. 

Kenties painavin perustelu innovaatioiden vahvankin suojaamisen puolesta onkin juuri lää-

keteollisuussektorin tuotekehitysinvestointien kalleus. Kuten seuraavalla sivulla oleva kuva 

1 osoittaa, lääketeollisuuden tuotekehityskustannukset ovat maailmanlaajuisesti kasvaneet 

viime vuosina huomattavasti. Tuotekehityskustannusten jatkuvalle kasvulle on esitetty 

useita eri syitä. Mainittakoon näistä esimerkiksi kiristyneet viranomaisvaatimukset myynti-

luvan ja lääkkeen korvattavuuden saamiseksi sekä tiukentuva kilpailuympäristö, jossa uu-

sien lääkkeiden tulee olla terapeuttisesti parempia kuin jatkuvasti kasvavan määrän jo aiem-

min tunnetuksi tulleita lääkkeitä.87 

Pelkkä tuotekehityskustannusten kasvu yksinään ei välttämättä kerro paljoakaan, varsinkin 

kun otetaan yleinen talouskasvu huomioon. Sen sijaan merkille pantavaa on se, että myös 

tuotekehityskulujen prosentuaalinen osuus lääkeyritysten liikevaihdosta on ollut ainakin 

2000-luvulle tultaessa selvässä kasvusuunnassa88, joskin tämän jälkeen kulujen määrä näyt-

tää tasaantuneen keskimäärin noin 15 %:n tasolle liikevaihdosta89. Lääkealan tutkimus- ja 

tuotekehityskulujen kasvu on kuitenkin ollut 2000-luvulla keskimäärin selvästi hitaampaa 

 
86 Rosier – Martens – Thomas 2014, s. 8. 
87 Scannell et al. 2012, s. 191–199.  
88 Schweitzer 2006, s. 144. 
89 EFPIA, R&D spending as a percentage of net sales.  
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Euroopassa kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa90, mikä on havaittavissa myös alla olevasta 

kuvasta 1. Tämä taas saattaa itsessään olla merkki siitä, että Eurooppa ja EU ovat jääneet 

innovointitason kehityksessä jälkeen kansainvälisesti vertaillen.  

 
Kuva 1: Lääkesektorin tutkimus- ja tuotekehityskustannukset Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa (mil-
joonaa per kansallinen valuutta*), 1990–2017 (EFPIA)91. 
 

Kuva 1 on siinä mielessä hämäävä, että kunkin maan tai maanosan tuotekehitysmenot on 

mitattu ainoastaan paikallisella valuutalla eli kuvaajat eivät ole suoraan yhteismitallisia. Kun 

tämä huomioidaan, on ero tuotekehityskulujen kasvussa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä 

vieläkin suurempi kuin ensi näkemältä vaikuttaisi, sillä vuosien 2010 ja 2017 välillä Yhdys-

valtain dollari on kallistunut selvästi suhteessa euroon92.  

EU:n lääketeollisuuden huonontuneesta kilpailuasemasta on kuitenkin vielä tuotekehitysku-

lujen kehitystäkin painavampana osoituksena se, että Euroopassa kehitettyjen uusien lää-

keainemolekyylien määrä on pysynyt viimeisen 20 vuoden aikana melko tasaisena. Saman-

aikaisesti muualla maailmassa määrä on noussut 2010-luvulla selkeästi.93 Maailmanlaajui-

sesti kohonneet lääketeollisuussektorin tuotekehityskustannukset puhuvat mielestäni erityi-

sen vahvasti sen puolesta, että tuotekehitykseen investoineelle yritykselle tulee myös antaa 

riittävä suoja onnistuneen investoinnin taloudelliseen hyödyntämiseen. 

 
90 Copenhagen Economics 2018, s. 196. 
91 EFPIA, The pharmaceutical industry in figures 2019, s. 5.  
92 Viimeisen kymmenen vuoden kurssikehitystä voi tarkastella esim. Exchange Rates UK:n verkkosivuilta.  
93 EFPIA, The pharmaceutical industry in figures 2019, s. 8. 
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Lisäksi yksi mainitsemisen arvoinen peruste useiden eri immateriaalioikeuksien tärkeydelle 

lääkealalla saattaa olla sekin, että useissa maissa on potilasturvallisuuteenkin liittyvistä 

syistä johtuen olemassa vain erittäin rajalliset mahdollisuudet mainostaa lääkkeitä suoraan 

kuluttajille94. Tuntuisi vaikealta kiistää, etteikö yrityksen ja sen markkinoiman tuotteen brän-

däys95 vaikeutuisi melko merkittävästikin tämän vuoksi. Brändäyksen vaikeutumisen vuoksi 

lääkealan yrityksen saattaa olla hieman tavallista vaikeampi erottautua kuluttajien silmissä 

muista alan yrityksistä.  

Yksinoikeussuojan innovointiin liittyvän kannustinvaikutuksen on myös kuitenkin joskus 

kiistetty olevan niin suuri kuin yleisesti ja tässäkin tutkielmassa väitetään. Perusteluna lää-

kealan osalta on käytetty esimerkiksi sitä, että huomattava osa sellaisista lääkeaineista, joilla 

on vielä nykyäänkin maailmanlaajuisesti suuret markkinat ei ole ikinä ollut minkäänlaisen 

yksinoikeussuojan alla.96 Tämä vallitsevaa käsitystä kritisoiva argumentti jää kuitenkin näh-

däkseni melko pintapuoliseksi.  

Argumentin esittävät Michele Boldrin ja David Levine eivät esimerkiksi huomioi, että suuri 

osa heidän esimerkeiksi listaamistaan lääkeaineista on molekyylirakenteeltaan melko yksin-

kertaisia ja moni niistä esiintyy joko suoraan sellaisenaan luonnossa tai on luonnossa esiin-

tyvän yhdisteen läheinen johdannainen. Mainittakoon esimerkkeinä vaikkapa morfiini ja 

asetyylisalisyylihappo. Lisäksi moni heidän luettelemistaan innovaatioista on tehty erittäin 

kauan sitten aikana, jolloin koko yhteiskunta ja patenttijärjestelmä oli huomattavan erilainen. 

Nykyaikainen trendi puolestaan on, että uudet lääkeainemolekyylit ovat yhä monimutkai-

sempia, eikä niitä esiinny luonnossa sellaisenaan97. Tästä voi päätellä, että niiden tutkiminen 

vaatii usein huomattavasti suurempia investointeja, joita ei olisi järkevää tehdä yksityisellä 

sektorilla ilman perusteltua oletusta saatavilla olevasta voitosta. 

Myös alkuperäislääketeollisuuden omissa näkemyksissä vahvaa immateriaalioikeuksien 

suojaa on pidetty äärimmäisen tärkeänä innovointikannustimena.98 Jo tämä teollisuuden alan 

oma usko yksinoikeussuojan toimivuuteen kannustimena saattaa itsessään vaikuttaa positii-

visesti innovointitasoon. Kyynisesti tarkastellen voidaan tietenkin esittää näkemys, jonka 

 
94 EU:ssa lääkedirektiivin 88 artikla kieltää reseptilääkkeiden väestölle suunnatun mainonnan.  
95 Brändäyksellä voidaan viitata kaikenlaiseen yrityksen imagon rakentamiseen, johon mainonta kuuluu yh-
tenä osana. Kts. esim. Suomen yrittäjät ry, Pienenkin yrityksen kannattaa brändätä, se näkyy viivan alla.   
96 Kts. esimerkiksi Boldrin – Levine 2008, s. 229–230. Kirjoittajat argumentoivat teoksessaan muutenkin pe-
rinteisiä immateriaalioikeuksia ja etenkin niiden luomia monopoliasetelmia ja -hinnoitteluja vastaan. Koh-
teekseen he ottavat etenkin lääketeollisuuden.  
97 Kts. esim. Forbes-lehden artikkeli, ”Biologic Medicines: The Biggest Driver Of Rising Drug Prices”, 
8.3.2019. 
98 Kts. esim. EFPIA:n General Counsel Kristine Peersin kirjoitus 26.4.2018. 
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mukaan alkuperäislääketeollisuuden motiivina vahvan yksinoikeussuojan puolustamiseen 

voisi olla pikemminkin vain kilpailun estäminen kuin innovointiin kannustaminen.  

Kuitenkin myös Copenhagen Economicsin vuonna 2018 julkaistussa selvityksessä päädyt-

tiin siihen, että yksinoikeussuojan vahvalla tasolla on erittäin todennäköinen positiivinen 

yhteys lääkealan innovointitasoon99. Edellä esitetyin perustein tämän tutkielman lähtökoh-

tana ja tausta-ajatuksena onkin, että yksinoikeussuojan vahvistumisen ja innovointitason 

kasvun välillä vallitsee ainakin pääsääntöisesti positiivinen korrelaatio. Tämä korrelaatio ei 

kuitenkaan ole todennäköisesti poikkeukseton ja kuten luvussa 4.3. käy ilmi, liian vahvasta 

yksinoikeussuojasta voi olla myös haittaa. 

 

4.2.2. Rooli innovoinnin suuntaamisessa 

  

Toisin kuin pelkällä patentilla, myyntilupaan liittyvällä yksinoikeussuojaa koskevalla sään-

telyllä on myös mahdollista pyrkiä kohdentamaan lääkekehitystä tiettyyn suuntaan, esimer-

kiksi tiettyihin terapiaryhmiin ja sairauksiin. Parhaimpana jo toteutuneena esimerkkinä tästä 

voidaan mainita erityisesti EU:n harvinaislääkeasetuksen perusteella annettava vahvistettu 

yksinoikeussuoja harvinaislääkkeille. Harvinaislääkkeeksi luokittelu vaatii kyseisen asetuk-

sen 3 artiklan mukaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu sellaisen hengenvaarallisen tai inva-

lidisoivan taudin ehkäisyyn, hoitoon tai diagnosointiin, jonka esiintyvyys väestössä on enin-

tään 5:10 000:een.   

Harvinaislääkeasetuksen 8(1) artiklassa kielletään myöntämästä kymmeneen vuoteen myyn-

tilupaa vastaavanlaiselle lääkkeelle, samaa terapeuttista käyttöaihetta varten. Käytännössä 

lainsäädännöllä luodaan siis täysi, joskin kapeahko monopoliasetelma kymmeneksi vuo-

deksi, mutta toisaalta tämä kannustin on saattanut auttaa harvinaissairauksista kärsiviä poti-

laita suuresti. Uusia harvinaislääkkeitä on tuotu 2000-luvulla markkinoille selvästi aiempaa 

enemmän.100 Tätä harvinaislääkkeiden määrän muutosta säädöksen antamisen jälkeen voi-

kin osaltaan pitää yhtenä empiirisenä osoituksena siitä, että yksinoikeussuojan tasolla todel-

lakin on tosiasiallista vaikutusta innovointitasoon.  

 
99 Copenhagen Economics 2018, s. 5.  
100 EMA, Orphan Medicines Figures 2000-2019.  
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Sen sijaan vuonna 2007 annettu asetus pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääk-

keistä101 ei ole ollut kyseisen määritelmän täyttävien lääkevalmisteiden102 innovointitason 

kannalta menestys. Yhtenä selityksenä saattaa olla se, ettei asetuksessa anneta yksinoikeus-

suojan pituuden tai tason osalta minkäänlaisia erityiskannustimia tämän ryhmän lääkkeiden 

kehittäjille, vaan asetuksen 6 luvussa luetellut kannustimet painottuvat ainoastaan myynti-

luvan hakijan neuvontaan ja myyntilupamaksun alentamiseen. Kymmenen vuotta asetuksen 

antamisen jälkeen tämän kategorian lääkkeitä oli hyväksytty myyntiin vasta kahdeksan kap-

paletta103. Toki on otettava huomioon, että saattaa löytyä useita tämän kategorian potentiaa-

lisia lääkkeitä, joita on alettu kehittää asetuksen antamisen jälkeen, mutta jotka eivät ole 

vielä saaneet myyntilupaa. 

 

4.3. Yksinoikeussuojan mahdolliset haitat innovoinnille  

 

Patenttioikeus on kieltofunktionsa vuoksi kilpailua rajoittava oikeus. Vaikka patentti edellä 

esitetysti voi toimia erittäin hyvänä kannustimena saada tietty keksintö aikaiseksi, on paten-

toimisen ja sitä mahdollisesti seuraavan keksinnön onnistuneen kaupallistamisen ja markki-

navaltauksen jälkeen vaarana, että keksinnön tekijän motivaatio uusiin innovaatioihin hä-

viää. Tämän riskin voi ajatella olevan suurimmillaan silloin, kun vahvan patentin turvin on 

saavutettu jopa lähes puhtaan monopolistinen markkina-asema, jonka sen haltija voi melko 

todennäköisellä varmuudella luottaa jatkuvan vielä pitkän aikaa.104 Samankaltaisen, joskin 

suojan tason erosta johtuen hieman alhaisemman riskin voi esittää sisältyvän myös liian pit-

kiin myyntilupaan liittyviin suoja-aikoihin, sillä niiden on katsottu käytännössä ehkäisevän 

samalla lääkeaineella tapahtuvaa kilpailua melko tehokkaasti105. 

Patenttijärjestelmää on mahdollista myös väärinkäyttää aggressiivisena hyökkäyskeinona 

kilpailijoita kohtaan siten, että patentin haltija nostaa hatarinkin perustein patentin loukkaus-

kanteita kilpailijoitaan kohtaan jopa pelkässä pelottelutarkoituksessa. Tämän kaltainen 

hyökkäävä patenttien strateginen täytäntöönpano on ollut lähihistoriassa lisääntymään 

 
101 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1394/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 
726/2004 muuttamisesta. 
102 Asetuksen 2 artiklan mukaan tällaisilla lääkkeillä tarkoitetaan geeniterapiassa tai somaattisessa soluterapi-
assa käytettäviä lääkkeitä sekä kudosmuokkaustuotteita. 
103 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2.3.2017 EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden paranta-
miseksi (2016/2057(INI)). Euroopan unionin virallinen lehti, C 263/4, 25.7.2018. 
104 Guellec 2007, s. 94.  
105 Cook 2014, s. 19. 



26 

päin.106 Äärimmäisissä tapauksissa loukkauskanteiden nosto voi täyttää määräävän mark-

kina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit107. Aggressiivisen patenttistrategian ongelman voi 

katsoa korostuvan erityisesti tapauksissa, joissa jonkin yrityksen taktiikkana on hankkia pa-

tentteja lähinnä kilpailunrajoittamis- tai kanteidennostomielessä ilman aikomustakaan muu-

ten hyödyntää näitä patentteja kaupallisesti. 

Lisäksi patenttitiheyden kasvu on luonut esteitä innovoinnille aloilla, joilla muodostuu niin 

sanottuja patenttitiheikköjä. Patenttitiheiköllä viitataan esimerkiksi tilanteisiin, joissa eri pa-

tentinhaltijoiden patenttien suoja-alat menevät osin päällekkäin niin, että yhden tiheikköön 

kuuluvan patentin hyödyntäminen loukkaa herkästi toisen oikeutta. Syynä tällaiseen tilan-

teeseen saattaa olla erityisesti niin sanottujen heikkojen patenttien myöntäminen.108 Lääke-

alalta voidaan nostaa esiin ainakin niin sanottujen menetelmäpatenttien geneeristä kilpailua 

mahdollisesti viivästyttävä vaikutus tilanteessa, jossa menetelmäpatentin voimassaolo jat-

kuu vielä tuotepatentin raukeamisen jälkeenkin109. 

Heikot patentit on perinteisesti nähty etenkin yhdysvaltalaisena ongelmana110, mutta toi-

saalta siellä on Euroopasta poiketen pyritty lieventämään heikkojen patenttien aiheuttamaa 

haittaa geneeriselle lääketeollisuudelle kannustamalla kilpailijoita haastamaan heikkoja pa-

tentteja aktiivisemmin. Houkuttimena heikkojen lääkepatenttien haastamiseen on käytetty 

geneerisen valmistajan mahdollisuutta saada menestyksekkäästä patenttioikeudenkäynnistä 

puolen vuoden pituinen suoja-aika, jonka ajan sen rinnakkaislääke saa olla alkuperäisval-

misteen ainoa geneerinen versio markkinoilla.111 

Lääkkeiden patenttioikeudellisen suojan eettiset ongelmat liittyvät erityisen läheisesti lääk-

keiden saatavuuteen etenkin alhaisen tulotason valtioissa. Monissa tällaisissa valtioissa olisi 

suuri tarve erilaisille lääkkeille, mutta kyseiset valtiot ovat varallisuustasonsa vuoksi erittäin 

epähoukuttelevia markkina-alueita lääkeyrityksille. Tässä yhteydessä puhutaan niin sano-

tusta ”Access to Medicines” -ongelmasta, jota on pyritty helpottamaan esimerkiksi erilaisin 

lisensointijärjestelyin.112 TRIPS-sopimuksen 31 artikla mahdollistaa myös lääkkeiden pak-

kolisensoinnin tietyin edellytyksin.  

 
106 Eloranta 2017, s. 260–262.  
107 EUT, T-111/96, ITT Promedia v Commission, kohdat 138−139.  
108 Fischer – Ringler 2015, s. 42.  
109 Tämä menetelmäpatenttien kilpailua viivästyttävä potentiaali oli taustalla esim. EUT:n ennakkoratkaisussa 
asiassa C-307/18, Generics (UK) ym. vs komissio. 
110 Lei – Wright 2017, s. 43.  
111 21 U.S.C. §§ 355(j). 
112 WHO, Access to medicines: making market forces serve the poor.  
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Myyntilupaan liittyviin suoja-aikoihin ei sinänsä ole nähdäkseni kuviteltavissa aivan saman-

kaltaisia tai ainakaan yhtä vahvoja haittavaikutuksia innovoinnin kannalta kuin patenttiin. 

Myyntiluvan saamiseksi tarvittavat tutkimukset ovat niin kalliita, että vaikuttaisi kaukaa 

haetulta, että yksikään lääkeyritys hankkisi omalle valmisteelleen myyntilupaa pelkästään 

vaikeuttaakseen kilpailijansa toimintaa. Patenttien tapauksessa tällaistakin toimintaa sen si-

jaan esiintyy, ja onkin olemassa yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu ainoastaan paten-

teilla rahastukseen eli niin sanottuja patenttitrolleja113. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa 

on kuitenkin ollut havaittavissa alkuperäislääkevalmistajien tietynlaisia toimintatapoja, 

joilla on pyritty ja hieman onnistuttukin hidastamaan joidenkin geneeristen lääkkeiden 

myyntilupamenettelyä ja tämän vuoksi tiettyjen geneeristen rinnakkaislääkkeiden markki-

noille tulo on hidastunut114. 

Loppujen lopuksi yksinoikeussuojajärjestelmän väärinkäytön sekä liian pitkäaikaisen tai 

muuten liian vahvan monopoliaseman kärsijöinä ovat kilpailevien yritysten lisäksi tietenkin 

myös kuluttajat. Tosin kuten jo aiemmin todettiin, useissa länsimaissa lääkehoidon kustan-

nukset ohjautuvat yksittäisen potilaan sijasta pitkälti joko kaikkien veronmaksajien tai sitten 

vakuutusyhtiön ja lopulta kaikkien vakuutuksenottajien maksettavaksi.  

Vaikka sopivan tasoista yksinoikeussuojaa pidetäänkin yleisesti ja edellisessä alaluvussakin 

esitetyin perustein aivan ehdottoman tärkeänä innovointikannustimena, on kuitenkin yleisen 

edun vuoksi tärkeää myös ehkäistä sen väärinkäyttöä ja asettaa kohtuulliset rajat sen laajuu-

delle ja kestolle. Väärinkäytön estämisessä olennainen rooli on kilpailuoikeudella115 ja tähän 

palaan lyhyesti vielä seuraavassa luvussa, kun tarkastelen tarkemmin tärkeimpien EU:n lää-

kealan yksinoikeussuojan laajuutta koskevien lainsäädäntöratkaisujen ja toimenpiteiden vai-

kutuksia sekä pohdin niiden rationaliteettia ja onnistuneisuutta.  

 

 

 

 

 

 
 
113 Golden 2007, s. 2111.  
114 Kts. Yhdysvaltojen osalta esim. Feldman – Wang 2017 ja EU:n osalta Euroopan komissio, Report from 
the Commission to the Council and the European Parliament – Competition Enforcement in the Pharmaceuti-
cal Sector (2009–2017). 
115 Partanen 2013, s. 4.  
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5. YKSINOIKEUSSUOJAN MUUTOKSET JA KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

 
5.1. Luvun rakenteesta ja sisällöstä 

 

Tämän pääluvun tarkoituksena on tarkastella tärkeimpiä EU:n lainsäädännöllisiä ratkaisuja, 

joilla on suoraan vaikutettu alkuperäislääkevalmistajien mahdollisuuksiin saada tuloja mark-

kinoille saattamistaan alkuperäislääkkeistä. Tarkoituksena on myös nostaa esille tiettyjä epä-

kohtia ja mahdollisia tulevaisuuden kehityskohteita de lege ferenda -näkökulmasta. Luvun 

rakenteen selkeyttämiseksi jaottelen nämä lainsäädännölliset ratkaisut ja muut toimenpiteet 

kolmeen ryhmään. 

Nimitän ensimmäistä ryhmää geneerisen hintakilpailun takaajiksi. Tähän ryhmään kuuluvat 

ne ratkaisut, joilla on varmistettu tai on ainakin pyritty varmistamaan, että geneerinen hinta-

kilpailu alkaa tehokkaasti mahdollisimman pian sen jälkeen, kun alkuperäislääkkeen yksin-

oikeussuojan voimassaolo lakkaa. Tähän ryhmään kuuluvat nähdäkseni niin sanottu myyn-

tilupahakemuksen lyhennetty dokumentaatiovaatimus geneerisille lääkkeille sekä joissakin 

EU:n jäsenvaltioissa käytössä olevat erilaiset lääkevaihto- ja viitehintajärjestelmät. Lisäksi 

Euroopan komission vuonna 2009 käynnistämän lääketeollisuuden kilpailuoikeudellisen eri-

tyistarkkailun116 voi katsoa sellaiseksi ei-lainsäädännölliseksi toimenpiteeksi, joka kuuluu 

tähän samaan ryhmään. 

Toinen ryhmä muodostuu niistä EU:n lainsäädännöllisistä ratkaisuista, joilla on suoraan vai-

kutettu yksinoikeussuojan kestoon tai muuhun laajuuteen. Näitä ovat ennen kaikkea mah-

dollisuus lisäsuojatodistukseen sekä erilaiset muutokset lääkkeiden myyntilupaan liittyviin 

suoja-aikoihin. Yksinoikeussuojan osalta esitän tutkielman tässä ja seuraavassa pääluvussa 

myös kaksi avainkysymystä; olisiko yksinoikeussuojan rakennetta syytä yksinkertaistaa ja 

olisiko suoja-ajan kestoa syytä pidentää? 

Kolmas ja viimeinen toimenpideryhmä muodostuu niistä toimista, joilla alkuperäislääkeval-

mistajien voitontavoitteluun on puututtu jo suoja-ajan sisällä. Tässä yhteydessä haluan eri-

tyisesti nostaa esille sen näkökulman, että (alkuperäis)lääkkeiden rinnakkaismaahantuonti 

saattaa jopa olla esteenä EU:n tavoitteille lääkkeiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta.117 

Samalla se vaikuttaa alkuperäislääkevalmistajien saamaan liikevoittoon niiden joutuessa 

 
116 Euroopan komissio, Report from the Commission to the Council and the European Parliament – Competi-
tion Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009-2017), 2019. 
117 De Weerdt et al. 2015, s. 251.  
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kilpailemaan rinnakkaismaahantuojien kanssa ja käytännössä omaa tuotettaan vastaan jo 

suoja-ajan voimassa ollessa. Lisäksi voidaan huomauttaa, ettei lääkkeiden hinnanmuodostus 

ole muutenkaan täysin vapaata, sillä luvussa kaksi mainitut hintasääntelymekanismit asetta-

vat monissa valtioissa viimekätisen enimmäisrajan lääkkeistä saataville myyntikatteille.   

 

5.2. Geneerisen hintakilpailun takaajat 

 

5.2.1. Yleisesti geneerisen hintakilpailun takaajista 

 

Aloitan käsittelemällä lyhyesti kahta olennaista lainsäädäntöratkaisua, joilla EU:n jäsenval-

tioissa on pyritty viime vuosikymmeninä huolehtimaan geneeristen rinnakkaislääkkeiden te-

hokkaasta markkinoille pääsystä ja siitä, että geneeristen valmisteiden avulla tosiasiassa saa-

daan laskettua yhteiskunnan lääkemenoja. Nämä lainsäädäntöratkaisut ovat myyntilupaha-

kemuksen lyhennetty dokumentaatiovaatimus ja lääkevaihtojärjestelmä.  

Näillä ratkaisuilla on ollut merkittävä alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuoja-ajan jälkeistä 

hintakilpailua lisäävä vaikutus, ja niillä on pyritty säästöihin lääkehoitojen kustannuk-

sissa.118 Samalla voidaan ajatella, että ne ovat tavallaan korostaneet alkuperäislääkkeiden 

yksinoikeussuojan tärkeyttä entisestään. Lisäksi kilpailuoikeudella ja kilpailuoikeudellisilla 

sanktioilla voidaan mieltää olevan hintakilpailun vartijan rooli.  

 

5.2.2. Lyhennetty dokumentaatiovaatimus myyntilupahakemuksessa 

 

Lähtölaukaus EU (silloinen EY) -tason harmonisoivalle lääkelainsäädännölle oli talidomi-

dikatastrofi119, jonka ilmitulon jälkeen vuonna 1965 annettiin ensimmäinen lääkedirek-

tiivi120.121 Direktiivi oli huomattavan lyhyt verrattuna uudempiin lääkealan direktiiveihin, 

mutta viimeistään sen myötä laajaa tieteellistä dokumentaatiota edellyttävän myyntiluvan 

 
118 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:46 s. 27–29. 
119 Talidomidi on pahoinvointi- ja rauhoittava lääke, joka oli maailmanlaajuisesti käytössä 1950- ja 1960-lu-
kujen taitteessa. Se osoittautui teratogeeniseksi ja sen käyttö aiheutti suuren määrän vastasyntyneiden lapsien 
epämuodostumia. Kts. esim. Franks – Macpherson – Figg 2004, s. 1802.   
120 Neuvoston direktiivi 65/65/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1965, lääkevalmisteita koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (ensimmäinen lääkedirektiivi). 
121 50 Years of EU Pharma Legislation: Achievements and Future Perspectives – Conference Report 2015, s. 
1.  



30 

hankkiminen kansalliselta viranomaiselta ennen uuden lääkkeen markkinoille asettamista 

tuli pakolliseksi kaikissa silloisissa jäsenvaltioissa.  

Direktiivin johdantolauseissa todetaan, että sen tarkoituksena oli lisätä lääketurvallisuutta, 

jarruttamatta kuitenkaan lääketeollisuuden kehitystä. Myyntilupajärjestelmää perusteltiin 

erityisesti potilasturvallisuussyillä122, mutta myyntilupajärjestelmä toki asetti samalla sel-

keän markkinoille pääsyn esteen lääkealan yrityksille. Joskin potilasturvallisuusnäkökul-

masta täysin aiheellisesti. 

Tässä ensimmäisessä lääkedirektiivissä ei vielä aluksi säädetty minkäänlaisista myyntilu-

paan liittyvistä suoja-ajoista. Myöskään lääkeainemolekyyli itsessään ei ollut tähän aikaan 

pääsääntöisesti EU:n alueella patentoitavissa, vaan patentoimaan pystyi ainoastaan lääkeai-

neen valmistusmenetelmän. Tuotepatentti lääkeaineille sallittiin useissa Euroopan maissa 

vasta Euroopan patenttisopimukseen liittymisen myötä 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa.123 

Lyhennettyyn dokumentaatioon perustuvasta myyntilupahakemuksesta geneerisille lääk-

keille säädettiin ensimmäisen kerran vasta ensimmäisen lääkedirektiivin muutosdirektiivillä 

vuonna 1986.124 Muutosdirektiivillä muutettiin ensimmäisen lääkedirektiivin 8 artiklaa si-

ten, että tietyissä tapauksissa myyntilupaa hakevan ei tarvitse toimittaa viranomaiselle far-

makologisten, toksikologisten ja kliinisten kokeiden tuloksia. Näin oli esimerkiksi siinä ta-

pauksessa, että hakija pystyi osoittamaan, että uusi lääkevalmiste on olennaisilta osiltaan 

samanlainen kuin valmiste, jolla on ollut yhteisössä voimassa olevien yhteisösäännösten mu-

kaisesti myönnetty markkinoille saattamista koskeva lupa vähintään kuuden vuoden ajan.  

Dokumentaatiosuojan pituudeksi asetettiin muutosdirektiivissä siis alun perin vain kuusi 

vuotta. Muutosdirektiivi antoi kuitenkin jäsenvaltioille liikkumavaraa pidentää tätä suoja-

aikaa kymmeneen vuoteen asti ja monessa lääkemarkkinoiden kannalta merkittävässä jäsen-

valtiossa tällaiseen ratkaisuun päädyttiinkin ensimmäisen lääkedirektiivin voimassaolon ai-

kana.125  

 
122 Ensimmäisen lääkedirektiivin johdantolauseet. 
123 Vaikkei tuotepatentin sallimisella ollutkaan suoranaista vaikutusta yksinoikeudellisen suoja-ajan pituu-
teen, oli sillä kuitenkin tosiasiallinen yksinoikeussuojaa vahvistava vaikutus, sillä tuotepatentin voidaan kat-
soa olevan suoja-alaltaan pelkkää menetelmäpatenttia kattavampi. Kts. esim. Norrgård – Bruun 2007, s. 679 
ja s. 685.  
124 Neuvoston direktiivi, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 65/65/ETY muuttamisesta (87/21/ETY).  
125 Cook 2014, s. 26. 
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Lyhennettyyn dokumentaatioon perustuvaa myyntilupamenettelyä perustellaan muutosdi-

rektiivin johdantolauseissa yleisellä edulla ja kertyneellä kokemuksella tällaisen sääntelyn 

tarpeesta. Lisäksi johdantolauseissa kuitenkin painotetaan, ettei sääntely saa asettaa innova-

tiivisia yrityksiä epäedulliseen asemaan. ”Kertyneellä kokemuksella” viitataan osittain var-

masti Yhdysvalloissa jo pari vuotta aiemmin annettuun vastaavan kaltaiseen lainsäädän-

töön126, jonka tarkoituksena oli nimenomaan saada markkinoille edullisempia lääkkeitä ge-

neeristen rinnakkaislääkkeiden myötä.127  

Mahdollisuus lyhennettyyn dokumentaatioon käytännössä poisti merkittävän markkinoille 

pääsyn esteen tai ainakin lievensi sitä monien geneeristen lääkevalmistajien kohdalla, sillä 

kuten todettu jo aiemmin, alkuperäislääkkeen myyntilupaan vaadittavat kliiniset kokeet ovat 

tyypillisesti erittäin kalliita toteuttaa. Tämä muutos käytännössä avasi markkinat sellaisille-

kin geneerisille lääkevalmistajille, joilla olisi vaikeuksia kerätä tarpeeksi pääomaa toteut-

taakseen omia laajoja lääketutkimuksiaan. Muutos mahdollisti siten aiempaa useampien ge-

neeristen rinnakkaislääkkeiden markkinoille tulon.  

Toisaalta voidaan myös ajatella, että lyhennetty dokumentaatiomahdollisuus mitä todennä-

köisimmin aiheutti alkuperäislääkevalmistajille entistä enemmän painetta pitää tuotteidensa 

hinnat mahdollisimman korkealla niin pitkään kuin yksinoikeussuoja-aikaa on jäljellä. Ly-

hennetyn dokumentaatiomahdollisuuden myötä on mitä luultavimmin ollut selvästi entistä 

todennäköisempää, että suoja-ajan rauettua etenkin menestyvä alkuperäislääke tulee kohtaa-

maan geneeristä kilpailua. Tästä syystä on perusteltua olettaa, että suoja-ajan merkitys alku-

peräislääkevalmistajan tulojen kerryttämiseen ja tuotekehityskustannusten paikkaamiseen 

kasvoi lyhennetyn dokumentaatiomahdollisuuden myötä entisestään. 

 

5.2.3. Lääkevaihtojärjestelmät hintakilpailun tehostajana 

 

EU:n jäsenvaltioiden ratkaisut omista kansallisista lääkevaihtojärjestelmistään ja lääkekor-

vauspolitiikastaan eivät toki sinänsä suoranaisesti liity alkuperäislääkkeiden yksinoikeus-

suojan laajuuteen, mutta kuten Klaus Nyblin toteaa, vaikutetaan näillä ratkaisuilla kuitenkin 

 
126 Niin sanottu Hatch-Waxman Act, joka tuli voimaan vuonna 1984.  
127 Brougher 2014, s. 137.  
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merkittävästikin lääkemarkkinoihin, eivätkä nämä seikat siten ole suoraan erotettavissa toi-

sistaan.128  

Siinä missä lyhennetty dokumentaatiovaatimus ikään kuin avasi kunnolla geneeristen lääk-

keiden markkinoille pääsyn, pyrkii lääkevaihtojärjestelmän kaltainen ratkaisu takaamaan 

sen, että geneerisillä valmisteilla on myös tosiasiallinen hintakilpailuvaikutus ja sen myötä 

säästövaikutus yhteiskunnan lääkekustannuksiin. Juuri tämän vuoksi Suomessakin otettiin 

lääkevaihtojärjestelmä käyttöön vuonna 2003 ja järjestelmän laskettiin tuoneen muutamassa 

vuodessa yli 100 miljoonan euron säästöt.129 Tämä on keino hallita kuluriskiä, joka aiheutuu 

siitä lääkemarkkinoiden erityispiirteestä, että ostopäätöksen tekeminen ja lääkkeen maksa-

minen ovat ainakin huomattavalta osin eriytyneet eri tahoille.  

Lääkevaihtoa eli geneeristä substituutiota ei kuitenkaan ole EU:n tasolla järjestelmällisesti 

harmonisoitu, vaan EU:n jäsenvaltioiden kesken on yhä hyvin erilaisia ratkaisuja siinä, onko 

geneerinen substituutio eli poikkeaminen siitä lääkkeen kauppanimestä, jolla lääkäri kirjoit-

taa potilaalle lääkemääräyksen lähtökohtaisesti pakollista, vapaaehtoista vai jopa kokoaan 

kiellettyä.130 De lege ferenda -näkökulmasta näkisin, että EU:ssa voitaisiin saavuttaa lääke-

kustannussäästöjä tai ainakin saada lääkekustannusten kasvua hillittyä harmonisoimalla ge-

neerinen substituutio pakolliseksi tai vähintäänkin mahdolliseksi kaikissa EU:n jäsenvalti-

oissa.131 132  

Tällä saataisiin myös oletettavasti tehostettua hintakilpailua entisestään niiden lääkkeiden 

kohdalla, joiden yksinoikeussuoja on jo umpeutunut. Tästä saatavilla säästöillä voitaisiin 

pyrkiä ehkäisemään sitä, ettei uusien alkuperäislääkkeiden kaupallisesti hyödynnettävissä 

olevan yksinoikeussuojan pituus jatka lyhentymistään, kuten 2000-luvulla vaikuttaa EU:ssa 

käyneen133. Valitettavasti lääkevaihtoa harmonisoivaa lainsäädäntöratkaisua tuskin tullaan 

lähitulevaisuudessa tekemään, sillä EU on selkeästi ilmaissut, että lääkkeiden hinnoitteluun 

 
128 Nyblin 2009, s. 917. 
129 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:46, s. 27–29.  
130 Wouters – Kanavos – McKee, 2017 s. 565.  
131 Suomessa siirryttiin vapaaehtoisesta lääkevaihdosta ”pakolliseen” vuonna 2009, kun lääkevaihdon tueksi 
otettiin käyttöön niin sanottu viitehintajärjestelmä. Viitehintajärjestelmä asettaa ylärajan sille, kuinka paljon 
kuluttajalle maksetaan lääkeostosta korvausta, mikäli hän valitsee viitehintaista lääkevalmistetta kalliimman 
vaihtoehdon. Myös tämän siirtymän on todettu laskeneen lääkekustannuksia. Kts. esim. Kela, ”Viitehintajär-
jestelmä laski lääkkeiden hintoja välittömästi, pitkäaikainen vaikutus vähäisempi.”, 11.6.2018.  
132 Saman suuntaisesti myös Wouters – Kanavos – McKee 2017, s. 555.  
133 Kts. luku 5.3.1.  
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ja korvauskäytäntöön liittyvät asiat kuuluvat ainakin toistaiseksi jäsenvaltioiden yksinomai-

sen toimivallan alaisuuteen134. 

 

5.2.4. Kilpailuoikeus geneeristen lääkkeiden markkinoille tulon varmistajana 

 

Sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa alkuperäislääkevalmistajien on toisinaan havaittu käyttä-

neen keinottelumaisia menettelytapoja, joilla on  pyritty viivästyttämään tiettyjen kilpaile-

vien geneeristen lääkkeiden markkinoille tuloa135. Euroopan komissio päätyi ottamaan EU:n 

lääketeollisuuden kilpailuoikeudelliseen tarkkailuun vuodesta 2009 eteenpäin. Viime vuosi-

kymmenen aikana sekä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tuomioistuinten että EUT:n toi-

mesta annettiin useita tuomiota liittyen tapauksiin, joissa alkuperäislääkevalmistajien todet-

tiin rikkoneen SEUT:ssa annettuja EU:n kilpailuoikeudellisia perussäännöksiä (101 ja 102 

artiklat), tai niitä vastaavia jäsenvaltioiden kansallisia kilpailuoikeudellisia säännöksiä.136 

Yhdyn sinänsä näkemykseen, jonka mukaan tuomiot ja raskaatkin taloudelliset sanktiot137 

ovat useissa käsitellyissä tapauksissa olleet paikallaan. Esimerkiksi niin sanottujen pay-for-

delay -sopimusten138 haitallisuudesta on kirjoitettu paljon kotimaisessakin kirjallisuudessa, 

ja niiden lähtökohtaisen kiellettävyyden puolesta on esitetty melko vakuuttavia argument-

teja139. Vahva kilpailuoikeudellinen puuttuminen tämän kaltaisiin väärinkäytöksiin on suo-

tavaa, sillä se ehkäisee rahastamista sellaisilla vanhoilla innovaatioilla, joiden lakisääteinen 

suoja-aika on jo kulunut umpeen. Kilpailuoikeudellinen kontrolli saattaa samalla ohjata yri-

tyksiä tehokkaammin uusien tuotekehitysprojektien pariin.  

Tässä tutkielmassa ei ole tarpeen laajasti käsitellä näitä lukuisia oikeustapauksia tai SEUT 

101 ja 102 artiklojen soveltamisalaa. Haluan kuitenkin nostaa näistä oikeustapauksista esille 

erään tietyn seikan, joka nähdäkseni saattaa kuvastaa sekä Euroopan komission että EUT:n 

 
134 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2.3.2017, EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden paranta-
miseksi (2016/2057(INI)), Euroopan unionin virallinen lehti, C-263/4, 25.7.2018, kohta AA. 
135 Yhdysvaltojen osalta esim. Feldman – Frondorf 2017A ja EU:n osalta Euroopan komissio, Report from 
the Commission to the Council and the European Parliament – Competition Enforcement in the Pharmaceuti-
cal Sector (2009–2017), 2019. 
136 Euroopan komissio, Report from the Commission to the Council and the European Parliament – Competi-
tion Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009–2017), 2019. 
137 Esimerkiksi tapauksessa H. Lundbeck A/S ja Lundbeck Ltd vastaan Euroopan komissio T-472/13, EU:n 
yleinen tuomioistuin pysytti komission Lundbeck-konsernille määräämät lähes sadan miljoonan euron suu-
ruiset sanktiot. 
138 Kyseessä on järjestely, jossa alkuperäislääkevalmistaja maksaa geneeriselle lääkevalmistajalle vastineeksi 
siitä, että tämä lykkää geneerisen lääkevalmisteensa markkinoille laskemista.  
139 Kts. esim. Partanen 2013. 
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ehkäpä hieman vinoutunutta näkemystä lääkemarkkinoista. Tämä seikka on määräävän 

markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan SEUT 102 artiklan soveltamiseen liittyvä merki-

tyksellisten markkinoiden määrittely.  

Jotta alkuperäislääkevalmistaja voi ylipäätään syyllistyä SEUT 102 artiklan mukaiseen mää-

räävän markkina-aseman väärinkäyttöön, on sillä oltava niin huomattavasti markkinavoimaa 

verrattuna mahdollisiin kilpailijoihinsa, että sen voidaan katsoa olevan määräävässä ase-

massa markkinoilla. Se, voidaanko jonkin yrityksen markkinaosuuden katsoa olevan sellai-

nen, että sillä on määräävä asema, on taas pitkälti riippuvaista siitä, kuinka laveasti tai kape-

asti relevantti markkinaympäristö määritellään.140 

Aihe on ollut esillä joissakin geneeristä hintakilpailua koskevissa EUT:n ratkaisuissa141. Mo-

lemmissa edellisen alaviitteen esimerkkitapauksissa tarkasteltavan alkuperäislääkkeen rele-

vantit markkinat määriteltiin hyvin kapeasti. Muiden saman käyttöindikaation lääkevalmis-

teiden tai edes saman terapialuokan ja lääkeaineryhmän valmisteiden ei katsottu aiheuttavan 

tarkasteltavana olleille alkuperäislääkkeille merkittävää kilpailupainetta hinnanmuodostuk-

sen osalta. Relevanttien markkinoiden katsottiin käsittävän merkittävinä kilpailijoina aino-

astaan juuri samaa lääkeainetta sisältävät valmisteet eli käytännössä siis ainoastaan mahdol-

liset olemassa olevat tai markkinoille tulossa olevat geneeriset lääkkeet.142  

Mielestäni on lähes itsestään selvää, ettei reseptilääkkeiden tapauksessa voida aina havaita 

muiden samaan käyttöaiheeseen tarkoitettujen lääkkeiden aiheuttamaa hintavaikutusta143 

johtuen siitä jo aiemmin todetusta lääkemarkkinoille ominaisesta piirteestä, että ostettavasta 

tuotteesta päättäminen ja tuotteen maksaminen ovat eriytyneet eri tahoille. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, etteikö muilla samaan käyttöaiheeseen tarkoitetuilla, mutta eri lääkeainetta 

sisältävillä lääkkeillä voisi olla merkittävä vaikutus alkuperäislääkkeen myyntivolyymiin jo 

yksinoikeussuojan voimassaolon aikana.  

Reaaliset argumentit puoltavat vahvasti näiden oikeustapausten kaltaisissa tilanteissa sovel-

lettua kapeaa markkinamäärittelyä. Muutoin alkuperäislääkevalmistajia olisi usein mahdo-

tonta saada tilille SEUT 102 artiklan rikkomisesta jopa  tilanteissa, joissa on selvästi toimittu 

 
140 Kuoppamäki 2018, s. 255–257.  
141 Kts. esim. C-307/18, Generics (UK) ym. ja C-457/10 P, AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc v Euroopan 
komissio. 
142 EUT C-307/18, Generics (UK) ym, kohdat 124–125 ja C-457/10 P, AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc v 
Euroopan komissio, kohdat 31–60.  
143 Joissakin tutkimuksissa on tosin havaittu viitteitä myös kiristyneestä hintakilpailusta, kts. esim. Mueller – 
Frenzel 2015, s. 73–81. 
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potilaiden ja veronmaksajien etujen vastaisesti. On kuitenkin paikallaan muistuttaa, että täl-

löin puhutaan vain kilpailuoikeudelliseen tarkoitukseen konstruoidusta markkinaympäris-

töstä. Todellisuudessa on vaikea kuvitella, etteikö useamman samaan käyttöaiheeseen tar-

koitetun ei-geneerisen lääkkeen olemassaolo voisi vaikuttaa lääkkeen myyntivolyymiin. 

Alkuperäislääkkeitä voi pitää poikkeuksellisina hyödykkeinä siinä mielessä, että ne kohtaa-

vat kilpailun usein selkeästi kahdessa vaiheessa. Ensiksi mahdollisesti muiden saman käyt-

töaiheen lääkkeiden taholta ja myöhemmin lisäksi geneeristen rinnakkaislääkkeiden taholta. 

Geneeriselle hintakilpailulle tunnutaan antavan nykyään niin suuri painoarvo (myös tässä 

tutkielmassa), että välillä vaikuttaa unohtuvan, että myös monien alkuperäislääkkeiden vä-

lillä saattaa vallita ainakin jonkinlainen kilpailuasetelma. Yhtenä empiirisenä todisteena täl-

laisesta kilpailusta voi pitää sitä, miten merkittävästi harvinaislääkeasetuksen antama vah-

vistettu yksinoikeussuoja on lisännyt harvinaislääkkeiden määrää144.  

 

5.3. Yksinoikeussuojan muutokset ja kehityssuunta 

 

5.3.1. Kaupallisesti hyödynnettävissä olevan yksinoikeussuoja-ajan lyhentyminen 

 

Alla olevasta kuvasta 2 voidaan havaita, että 2000-luvun trendinä on keskimääräisesti ollut 

uusien alkuperäislääkkeiden kaupallisesti hyödynnettävissä olevan suoja-ajan lyhentyminen 

Euroopassa. Joskin vuoden 2010 jälkeen keskimääräinen hyödynnettävissä oleva suoja-aika 

näyttää vakiintuneen ainakin vuoteen 2016 asti: 

 
Kuva 2: Kaupallisesti hyödynnettävissä olevan yksinoikeussuoja-ajan kehitys Euroopassa, lähde: Copenhagen 
Economics 2018, s. 73. 

 
144 EMA, Orphan Medicines Figures 2000–2019. 
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Kaupallisesti hyödynnettävissä olevan suoja-ajan pituus, jonka alkuperäislääke ehtii keski-

määrin olemaan markkinoilla ennen geneerisen hintakilpailun käynnistymistä, on kuvaajan 

perusteella vuosien 1996–2010 aikana laskenut yhteensä noin kahdella vuodella.  

Jyrkkä kasvupiikki suoja-ajan keskipituudessa 1990-luvun lopulla johtunee aiemmin maini-

tusta lääkeainemolekyylien tuotepatentin käyttöönotosta sekä osittain myös lisäsuojatodis-

tuksen käyttöönotosta vuonna 1992 annetulla ensimmäisellä lisäsuojatodistusasetuksella145. 

Hetkellinen suoja-ajan pidentyminen jopa yli 18 vuoden keskipituuteen selittynee ainakin 

osaksi sillä, että lisäsuojatodistus saatiin asetuksen siirtymäsäännöksen (19 artikla) mukaan 

myöntää myös takautuvasti niille vanhoille lääkevalmisteille, joilta löytyi jo myyntilupa. 

Luonnollisesti tätä jyrkkää nousua seurasi myös nopeasti jyrkkä pudotus kuvaajassa, kun 

näiden useiden vanhastaan markkinoilla olleiden ja melko samanaikaisesti lisäsuojatodis-

tuksen saaneiden lääkkeiden lisäsuojatodistukset umpeutuivat lähes samanaikaisesti.  

Vuoden 2010 kohdalla näkyvää kuvaajan jyrkkää kuoppaa on selitetty ainakin osittain sillä, 

että tämän vuoden aikana myyntiluvan saaneista lääkevalmisteista poikkeuksellisen moni oli 

sellaisia, joiden kehitykseen oli kulunut keskimääräistä pidempi aika. Mitään täydentävää 

lisäselitystä tälle jyrkälle ja äkilliselle, mutta väliaikaiselle muutokselle ei kuitenkaan ole 

osattu antaa.146  

Yli 15 vuoden aikaväli patenttihakemuksen ja ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen vä-

lillä tekee lisäsuojatodistuksesta hyödyttömän ja alkuperäislääkkeen tosiasialliseksi suoja-

ajaksi jää tällöin kymmenen vuotta myyntilupaan kuuluvan markkinointisuojan perusteella. 

Jos saman vuoden aikana satutaan myöntämään myyntilupa poikkeuksellisen monelle tällai-

selle valmisteelle, vähenee lisäsuojatodistuksen suoja-ajan keskipituutta korottava vaikutus.  

 

5.3.2. Lisäsuojatodistusasetuksen tavoitteet ja niiden täyttyminen 

 

5.3.2.1. Tavoitteet ja nykytila 

 

Kun lisäsuojatodistuksista säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992, oli sääntelyn tavoite 

selkeästi kirjattu tämän ensimmäisen lisäsuojatodistusasetuksen resitaaleihin. 

 
145 Neuvoston asetus (ETY) Nro 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuk-
sen aikaansaamisesta (ensimmäinen lisäsuojatodistusasetus). 
146 Copenhagen Economics 2018, s. 73.  
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Lisäsuojatodistusasetuksen tarkoituksena oli turvata lääkealan innovointitasoa Euroo-

passa147 sekä turvata sisämarkkinoiden toiminta harmonisoinnilla148. Kuten edellisen sivun 

kuvaajasta 2 havaitaan, lisäsuojatodistuksen käyttöönotto todennäköisesti myötävaikutti 

merkittävään, mutta kuvaajan perusteella suhteellisen lyhytaikaiseen muutokseen keskimää-

räisen kaupallisesti hyödynnettävissä olevan suoja-ajan pituudessa 1990-luvun lopulla. Sen-

kin jälkeen lisäsuojatodistusjärjestelmä on kuitenkin varmasti osaltaan ehkäissyt yksinoi-

keussuojaa lyhenemästä vielä havaittuakin nopeammin.  

Tästä huolimatta alkuperäislääkkeiden keskimääräinen kaupallisesti hyödynnettävissä oleva 

suoja-aika on laskenut 2000-luvun alun jälkeen EU:ssa selkeästi ja voidaankin väittää, että 

todennäköisesti muun muassa lääkealan kilpailuympäristön ja lupaprosessien muutokset149 

ovat kovertaneet lisäsuojatodistusasetuksen alkuperäistä vaikutusta. Toki täytyy pitää mie-

lessä, että ilman lisäsuojatodistusta tämä keskimääräinen suoja-aika olisi varmasti vielä ny-

kyistäkin lyhyempi. EU:n viime vuonna antama lisäsuojatodistusasetuksen muutosasetus150 

on puolestaan esimerkki niistä aktiivisista toimista, joilla EU on tarkoituksellisesti kaventa-

nut lääkealan innovaatioiden suojaa entisestään tavoitellessaan säästöjä lääkekustannuksiin 

geneerisen hintakilpailun avulla151. 

Alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuoja-ajan pidentämisen lisäksi jo ensimmäisen lisäsuoja-

todistusasetuksen tavoitteeksi mainittiin alkuperäislääkkeiden halvempi hintataso jo yksin-

oikeussuojan voimassaolon aikana. Ajatuksena oli, että kun alkuperäislääkevalmistajille an-

netaan asetuksen puitteissa aiempaa pidempi aika kerryttää tuloja yksinoikeussuojan alla, 

pystyisivät lääkeyhtiöt puolestaan hinnoittelemaan alkuperäislääkkeensä aiempaa alhaisem-

malle tasolle.152 Tässä tavoitteessa lisäsuojatodistusasetus näyttää epäonnistuneen täysin.153 

Tuntuu oikeastaan hieman hyväuskoiselta ylipäätään ajatella, että markkinaehtoisesti toimi-

vat yritykset vapaasta halustaan jättäisivät hyödyntämättä tämän kaltaisen mahdollisuuden 

lisätuloihin. 

 
147 Lisäsuojatodistusasetuksen resitaalit 3–6.  
148 Lisäsuojatodistusasetuksen resitaalit 7–8.  
149 Viittaan tällä muun muassa tuotekehityshaasteiden kasvuun ja lupavaatimusten tiukentumiseen, kts. näistä 
esim. Scannell et al. 2012, s. 191–199.  
150 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/933, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, lääkkei-
den lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta (lisäsuojatodistusasetuksen 
muutosasetus). 
151 EFPIA, “EFPIA notes with concern the INTA Committee’s draft opinion on the SPC manufacturing 
waiver proposal”, 4.12.2018. 
152 Euroopan komissio, COM (90) 101 final - SYN 255, kohta 24. 
153 Copenhagen Economics 2018, s. 179.  
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5.3.2.2. Lisäsuojatodistusasetuksen muutosasetuksen vaikutus suojan tasoon 

  

Tuoreella, vuonna 2019 annetulla lisäsuojatodistusasetuksen muutosasetuksella toteutettiin 

kaksi uudistusta jo vuosikymmeniä voimassa olleeseen lisäsuojatodistusasetukseen. Ensin-

näkin muutosasetuksella mahdollistetaan geneeristen rinnakkaislääkkeiden valmistus sellai-

sessakin EU:n jäsenvaltiossa, jossa alkuperäislääkkeen lisäsuojatodistus on yhä voimassa, 

mikäli valmistus tapahtuu tarkoituksessa viedä geneeristä lääkettä kolmanteen, EU:n ulko-

puoliseen maahan. Tätä osaa uudistuksesta on perusteltu eurooppalaisten geneeristen lääke-

valmistajien kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisella.154  

En käsittele tätä osaa uudistuksesta tarkemmin, sillä en koe sitä huomattavan merkityksel-

liseksi geneeristen lääkevalmistajien ja alkuperäislääkevalmistajien välisen kilpailuasetel-

man kannalta EU:n sisällä. Tämä johtuu siitä, että uudistus koskee ainoastaan geneeristen 

lääkkeiden vientiä sellaisiin valtioihin, joissa alkuperäislääkkeen suoja-aika on jo umpeutu-

nut, ja kolmansien valtioiden geneeriset valmistajat pystyvät joka tapauksessa jo kilpaile-

maan niissä alkuperäislääkkeen kanssa. 

Sen sijaan EU:n sisäisen kilpailuasetelman kannalta huomattavampi uudistus on se, että 

muutosasetuksessa annetaan geneerisille lääkevalmistajille oikeus geneerisen rinnakkais-

lääkkeen valmistukseen ja varastointiin ilman alkuperäislääkevalmistajan suostumusta jo 

kuusi kuukautta ennen alkuperäislääkkeen lisäsuojatodistuksen voimassaolon päättymistä 

myös siinä tapauksessa, että valmistettavat rinnakkaislääkkeet on tarkoitettu EU:n sisäisille 

markkinoille.  

Tätä uudistusta on perusteltu suoraan hintakilpailun lisäämisellä ja kohtuuhintaisten lääkkei-

den saatavuuden parantamisella EU:ssa.155 Muutosasetus tekee siis suoran poikkeuksen sii-

hen yleiseen patenttioikeudelliseen pääsääntöön, jonka mukaan jo patentilla suojatun tuot-

teen valmistus kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty156. Muutosasetus herättikin keskus-

telua siitä, rikkooko se mahdollisesti muun muassa TRIPS-sopimusta157. Tähän kysymyk-

seen on kuitenkin tässä tutkielmassa turha paneutua sen tarkemmin. 

Geneeristen rinnakkaislääkkeiden valmistamisen salliminen jo etukäteen ennen suoja-ajan 

loppumista ei tietenkään vaikuta Copenhagen Economicsin raportissaan laskemaan 

 
154 Lisäsuojatodistusasetuksen muutosasetuksen resitaalit 5–6.  
155 Lisäsuojatodistusasetuksen muutosasetuksen resitaali 7.  
156 Kts. esim. TRIPS-sopimus 28 artikla.  
157 Seuba 2019, s. 880–886.  
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keskimääräiseen kaupallisesti hyödynnettävissä olevaan suoja-aikaan, joka oli vuonna 2016 

noin 13 vuotta. Todellisuudessa muutos kuitenkin kaventaa sitä aikaikkunaa, jonka puitteissa 

alkuperäislääkevalmistaja ehtii hankkimaan tuloja korkeammalla hintatasolla ennen genee-

risten kilpailijoiden markkinoille tuloa. Muutoksen myötä geneeriset valmistajat saavat tuot-

teensa markkinoille entistä nopeammin heti suoja-ajan päättymisen jälkeen, sillä nyt tuotetta 

on mahdollista valmistaa jo valmiiksi odottamaan jakelua.  

Verrattuna aiempaan oikeustilaan kyseessä on ehdottomasti suojan tason heikennys, joka 

mitä todennäköisimmin tulee vaikuttamaan alkuperäislääkevalmistajien liikevoittoa heiken-

tävällä tavalla. Vaikka muutosasetus aikaistaisi geneeristen lääkkeiden myyntiin saapumista 

vain esimerkiksi muutamilla kuukausilla, voi vaikutus alkuperäisvalmistajien liikevaihtoon 

olla silti huomattavan suuruinen riippuen siitä, kuinka merkittävä lääke liiketoiminnan kan-

nalta on kyseessä158. 

 

5.3.2.3. Lisäsuojatodistusjärjestelmän pirstaleisuus 

 

Samaan tapaan kuin patentit, myös lisäsuojatodistukset myönnetään erikseen jokaisessa 

EU:n jäsenvaltiossa. Lisäsuojatodistusten kohdalla kuitenkin myös hakemus todistuksen 

saamiseksi on aina tehtävä erikseen jokaiseen haluttuun kohdevaltioon.159 Tämä menettely-

tapa on johtanut siihen, ettei lisäsuojatodistusasetuksen tavoite järjestelmän yhtenäisyy-

destä160 ole täysin toteutunut, vaan eri jäsenvaltioiden välillä on havaittavissa huomattavia-

kin eroja sen suhteen, kuinka todennäköisesti ja millä aikataululla mahdollinen lisäsuojato-

distus myönnetään. Tämä lisäsuojatodistusjärjestelmän pirstaleisuus on omiaan aiheutta-

maan epävarmuutta ja mahdollisesti myös ylimääräisiä kuluja niin alkuperäislääkevalmista-

jien kuin geneeristenkin lääkevalmistajien keskuudessa.161 

On esitetty, että lisäsuojatodistushakemusten käsittelyprosessin lisäharmonisointi olisi hyö-

dyllistä.162 Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi liittää lisäsuojatodistusjärjestelmä osaksi kaa-

vailtua EU:n yhtenäispatenttijärjestelmää. Tällä tavalla lisäsuojatodistuksen saisi yhdellä ha-

kemuksella haettua kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti.163 Tämä olisi selkeä ja 

 
158 Feldman – Frondorf 2017B, s. 503.  
159 Lisäsuojatodistusasetuksen 9 artikla ja Zimmer – Quest – Grammel 2014, s. 171.  
160 Lisäsuojatodistusasetuksen resitaalit 7–8. 
161 Mejer 2017, s. 16. 
162 Ibid. 
163 Kts. lisää yhtenäispatenttihankkeesta Euroopan komission kotisivuilta, ”Unitary patent”.  
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yksinkertainen ratkaisu, joka myös epäilemättä säästäisi lääkevalmistajien kustannuksia ja 

helpottaisi käytännön tasolla yritysten immateriaalioikeussalkkujen hallinnointia. Kaikki 

tämä kuitenkin edellyttää, että EU:n yhtenäispatenttihanke saadaan ylipäätään toteutettua. 

 

5.3.2.4. Onko lisäsuojatodistusjärjestelmä ylipäätään tarpeellinen? 

 

On mielestäni myös aiheellista esittää kysymys, että onko nykyinen patentista, lisäsuojato-

distuksesta ja myyntilupaan liittyvistä suoja-ajoista muodostuva monialainen yksinoikeus-

suojajärjestelmä optimaalinen ratkaisu? Eikö saman tavoitteen voisi saavuttaa yksinkertai-

semmin myös sellaisella myyntilupaan sidonnaisella markkinointisuojalla, jonka suoja-aika 

olisi yksinkertaisesti riippuvainen siitä, kuinka pitkä aika lääkeaineen 20 vuoden patentti-

suoja-ajasta on jäljellä sillä hetkellä, kun lääkevalmisteelle saadaan myyntilupa EU:n alu-

eella?  

Tässä järjestelmässä markkinointisuoja olisi aina vähintään nykyisen kymmenen vuoden pi-

tuinen, mutta niissä tapauksissa, joissa uuden lääkkeen kehittäminen on ollut erityisen haas-

tavaa ja vaatinut pitkän ajan, tehtäisiin markkinointisuojaan tietyn suuruinen pidennys. Jos 

suojajärjestelmää päätettäisiin yksinkertaistaa, olisi nähdäkseni loogista, että se suojamuoto, 

josta luovuttaisiin, olisi nimenomaan lisäsuojatodistus. Tälle näkemykselle on esittää tiettyjä 

perusteluja. 

Lisäsuojatodistus on sui generis -tyyppinen ratkaisu, eikä aivan täysin samankaltaisella las-

kentaperiaatteella toimivaa järjestelmää tunneta muualla kuin Euroopassa164, joskin tätä 

muistuttava järjestelmä on käytössä myös Yhdysvalloissa165. Lisäsuojatodistusasetusta on 

myös moitittu lakiteknisesti heikkolaatuiseksi ja epävarmuutta aiheuttavaksi166. Tämä on 

mitä todennäköisimmin yksi syy siihen, miksi lisäsuojatodistusten myöntämiskäytäntö on 

kehittynyt niin pirstaleiseksi eri jäsenvaltioiden välillä. Lisäsuojatodistusjärjestelmä ehti 

myös kehittyä EU:n ulkopuolella vaikuttavaksi kilpailuesteeksi EU:n jäsenvaltioissa toimi-

ville geneerisille lääkevalmistajille. Tosin tähän viimeiseen ongelmaan on nyt pyritty puut-

tumaan edellä kuvatusti (luku 5.3.2.2.) lisäsuojatodistusasetuksen muutosasetuksella. 

 
164 Seuba 2019, s. 876.  
165 Niin sanottu “Patent term restoration”. 
166 Papadopoulou 2016, s. 380. 



41 

Lisäksi lisäsuojatodistus ei tarjoa lisäsuojaa lainkaan niille lääkevalmisteille, joiden kohdalla 

tuotekehitysaika ja myyntiluvan saamiseen kuluva aika venyvät poikkeuksellisen pitkäksi 

(yli 15 vuotta). Tämä on melko kyseenalaista, sillä tuntuisi loogiselta tarjota parempaa kom-

pensaatiota alun perin menetetystä suoja-ajasta nimenomaan niille valmisteille, joiden ke-

hittämiseen tai tutkimiseen on jouduttu käyttämään huomattavan pitkä aika. Yhdysvalloissa 

näin onkin tehty, sillä siellä lääkeainepatentille myönnettävä suoja-ajan pidennys on sidok-

sissa lääketutkimus- ja myyntilupaprosessiin kuluneen ajan pituuteen167. 

Vielä voidaan lopuksi todeta, että myyntilupajärjestelmässä on jo valmiiksi olemassa keski-

tetty hakumenettely Euroopan lääkeviranomaisen kautta, mikä varmasti osaltaan vähentää 

järjestelmän ja myyntilupakäytäntöjen epäyhdenmukaisuutta jäsenvaltioiden kesken ja hel-

pottaa yritysten toimintaa käytännössä. Vaikkei lisäsuojatodistusjärjestelmästä luovuttaisi-

kaan, on mielestäni melko selvää, että se tarvitsee uudistuksen ja lisäharmonisointia. 

 

5.3.3. Myyntilupajärjestelmään liittyvien suoja-aikojen kehitys 

 

5.3.3.1. Dokumentaatio- ja markkinointisuojan erottaminen toisistaan 

 

Vuonna 1986 annettu ensimmäisen lääkedirektiivin muutosdirektiivi tarjosi EU:n jäsenval-

tioille vaihtoehdon säätää myyntilupaan liittyvän dokumentaatiosuojan pituudeksi joko 

kuusi vuotta tai kymmenen vuotta. Nykyisen lääkedirektiivin vuonna 2004 annetulla muu-

tosdirektiivillä168 siirryttiin nykyiseen 8+2+1-suojajärjestelmään, joka sisältää kahdeksan 

vuoden pituisen dokumentaatiosuojan ja sille rinnakkaisen, lähtökohtaisesti kymmenen vuo-

den pituisen markkinointisuojan. Samalla nämä suoja-ajat harmonisoitiin samanpituisiksi 

kaikissa jäsenvaltioissa. 

Ensinäkemältä saattaisi vaikuttaa, että markkinointisuoja-ajan säätäminen kymmenen vuo-

den pituiseksi kaikissa jäsenvaltioissa olisi ollut erittäin merkittävä yksinoikeussuojan vah-

vistus alkuperäislääkevalmistajien hyväksi. Aiemmin sivun 35 kuvassa 2 esitetyssä suoja-

aikaa kuvaavassa käyrässä ei kuitenkaan ole havaittavissa kaupallisesti hyödynnettävissä 

olevan suoja-ajan keskimääräistä pitenemistä vuoden 2005 kohdalla tai sen jälkeen169. 

 
167 35 U.S.C. §§ 156. 
168 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta (nykyi-
sen lääkedirektiivin muutosdirektiivi). 
169 Nykyisen lääkedirektiivin muutosdirektiivin implementoinnin takaraja jäsenvaltioissa oli 30.10.2005.  
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Uskon, että tälle löytyy ainakin kaksi selittävää tekijää. Ensimmäinen on se, että tosiasiassa 

aiemmin jäsenvaltioille vapaaehtoinen kymmenen vuoden suoja-aika oli jo ennen muutos-

direktiivin antamista käytössä useissa suurissa EU-valtioissa170. Lisäksi juuri näissä valti-

oissa uutuuslääkkeet ovat tyypillisesti tulleet nopeasti ja kattavasti markkinoille verrattuna 

muihin jäsenvaltioihin171. 

Toinen selittävä tekijä lienee se, että niissä maissa, joissa oli muutosdirektiivin voimaan 

saattamiseen asti käytössä vain kuuden vuoden suoja-aika, ei kansallisille jo voimassa ol-

leille myyntiluville ollut mahdollista takautuvasti saada suoja-ajan pidennystä kymmenen 

vuoden pituiseksi172. Tilanne oli siis hieman erilainen verrattuna lisäsuojatodistuksen käyt-

töönottoon, jonka yhteydessä useille vanhoille, jo markkinoilla olleille alkuperäislääkkeille 

oli mahdollista saada lisäsuojatodistus. Tästä huolimatta on toki mahdollista, että markki-

nointisuoja-ajan harmonisointi kymmenen vuoden pituiseksi on kuitenkin hidastanut kuvan 

2 kuvaajan osoittamaa kaupallisesti hyödynnettävissä olevan suoja-ajan laskua siitä, mitä se 

olisi saattanut olla ilman harmonisointia. 

On kuitenkin lisäksi huomioitava, ettei kuvan 2 kuvaaja huomioi muita seikkoja, kuin pa-

tenttihakemus- ja myyntiluvan myöntämispäivämäärien perusteella määrittyvän efektiivisen 

suoja-ajan pituuden. Tosiasiassa muutosdirektiivi oli kuitenkin omiaan vauhdittamaan ge-

neeristen rinnakkaislääkkeiden markkinoille pääsyä useissa EU:n jäsenvaltioissa173, sillä se 

laski dokumentaatiosuoja-ajan pituuden monissa lääkemarkkinoiden kannalta merkittävissä 

EU-valtioissa174 kymmenestä vuodesta kahdeksaan vuoteen.  

Kuten luvussa kolme todettiin, markkinointisuoja ei estä geneerisiä lääkevalmistajia hake-

masta ja saamasta myyntilupaa geneerisille valmisteilleen, kunhan vertailuvalmisteen doku-

mentaatiosuoja on jo umpeutunut. Vuoden 2004 direktiivimuutoksen jälkeen geneerisillä 

valmistajilla on siis mahdollisesti (ja luultavasti todennäköisesti) jo myyntilupa valmiiksi 

hankittuna kilpailevalle valmisteelleen siinä vaiheessa, kun alkuperäislääkkeen markkinoin-

tisuoja umpeutuu.  

 
170 Kuten muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, Kts. Cook 2014, s. 26.  
171 Copenhagen Economics 2018, s. 126.  
172 Cook 2014, s. 26. 
173 Tämä mainittiin myös muutosdirektiivin yhdeksi tarkoitukseksi, kts. resitaali 8, jonka mukaan: ”Koska 
geneeriset lääkkeet muodostavat huomattavan osan lääkemarkkinoista, niiden pääsyä yhteisön markkinoille 
olisi saatujen kokemusten perusteella helpotettava…”. Tämä perustelu kuulostaa mielestäni tässä muodos-
saan hieman oudohkolta, kun markkinoille pääsyn helpottamista perustellaan ainoastaan jo valmiiksi huomat-
tavalla markkinaosuudella.  
174 Samat valtiot kuin alaviitteessä 170.  
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Ennen muutosta geneerisen rinnakkaislääkkeen myyntilupahakemus oli useissa jäsenvalti-

oissa mahdollista tehdä vasta kymmenen vuoden pituisen dokumentaatiosuojan umpeudut-

tua. Kun otetaan huomioon, että geneerisenkin lääkkeen keskitetyn myyntiluvan käsittelyssä 

kuluu Euroopan lääkeviranomaisen käsittelyaikataulun puitteissa tavallisesti vähintään lähes 

vuosi175, on tällä muutoksella ollut huomattava geneeristä hintakilpailua aikaistava vaikutus. 

 

5.3.3.2. Innovoinnin suuntaamiseen tarkoitetut lisäsuojat 

 

Kymmenen vuoden pituisen markkinointisuojan lisäksi lääkedirektiivissä ja lääkeasetuk-

sessa on säädetty vuoden pituisesta lisäajasta lääkkeen markkinointisuojaan, mikäli lääk-

keelle pystytään dokumentaatiosuojan voimassaoloaikana hankkimaan lupa kokonaan uu-

delle, huomattavaa kliinistä hyötyä tuottavalle käyttötarkoitukselle.176 Harvinaislääkeasetus 

puolestaan sisältää erittäin vahvan oloisen kannustimen harvinaislääkkeen kehittämiseen, 

sillä asetuksen 8(1) artikla antaa tietyin poikkeuksin kymmenen vuoden pituisen yksinoi-

keussuojan vastaavanlaisia lääkevalmisteita kohtaan. 

Vuonna 2007 voimaan tullut lastenlääkeasetus puolestaan sisältää kannustimia innovoinnin 

suuntaamiseksi lapsille tarkoitettuihin lääkkeisiin. Toisaalta on hieman kyseenalaista käyttää 

tässä yhteydessä sanaa kannustin, sillä asetuksen 7 artikla myös lähtökohtaisesti velvoittaa 

tutkimusten tekoon uuden lääkevalmisteen soveltumisesta lapsille. Vaikkei asianmukaisten 

tutkimusten teko johtaisikaan lapsia koskevan käyttöaiheen hyväksymiseen, saa hakija ase-

tuksen 36 artiklan mukaisesti puolen vuoden pidennyksen valmisteensa lisäsuojatodistuksen 

voimassaoloon. 

Jos asianmukaiset lapsia koskevat soveltuvuustutkimukset tehdään harvinaislääkkeelle, 

myönnetään sille lastenlääkeasetuksen 37 artiklan mukainen kahden vuoden pidennys har-

vinaislääkkeen vahvaan markkinointisuojaan. Tätä lastenlääkeasetuksen innovointikannus-

tinmallia on vaikea pitää optimaalisena ja se on tosiasiassa epätasa-arvoinen, sillä se ei tarjoa 

minkäänlaista houkutinta tai palkintoa sellaiselle myyntiluvan hakijalle, jonka valmisteen 

viimeiseksi umpeutuva suojamuoto ei ole lisäsuojatodistus ja jos kyseessä ei ole myöskään 

harvinaislääke.177  

 
175 EMA, Procedural advice for users of the centralised procedure for generic/hybrid applications 19.8.2019, 
s. 21−23.  
176 Lääkedirektiivin 8(1) artiklan 4 alakohta ja lääkeasetuksen 14(11) artikla.  
177 Copenhagen Economics 2018, s. 15.  
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Lastenlääkkeitä ja harvinaislääkkeitä koskevien säädösten toivottu ohjausvaikutus näyttää 

kuitenkin toteutuneen melko hyvin, sillä molemmille lääketyypeille myönnettyjen myynti-

lupien määrä on ollut säädösten antamisen jälkeen noususuuntaista.178 Moraalisin perustein 

arvioituna on suotuisaa, että lääkekehitystä pyritään ohjailemaan myös sellaisten potilasryh-

mien hyväksi, jotka esimerkiksi alhaisen potilasmääränsä vuoksi olisivat luonnostaan lääke-

alan yrityksien silmissä melko epähoukuttelevia investointikohteita.  

Vaikka harvinaislääkkeiden potilasryhmät ovat huomattavan pieniä verrattuna tavanomai-

sempiin käyttötarkoituksiin suunnattujen lääkkeiden potilasryhmiin, on harvinaislääkkeiden 

hinta lähes säännönmukaisesti niin korkea, että niiden markkinoiden liikevaihdon kerryttä-

mismahdollisuudet ovat tosiasiassa yllättävän suuret verrattuna muihin, laajemmin käytet-

tyihin lääkevalmisteisiin.179 Vahvan yksinoikeussuojan antaminen harvinaislääkkeille on 

epäilemättä vahvistanut luottamusta niistä saatavilla olevaan liikevoittoon huomattavasti 

aiempaan verrattuna.  

On esiintynyt huolta siitä, että harvinaislääkkeiden lisääntyminen markkinoilla kasvattaisi 

lääkehuollon kokonaiskustannuksia entisestään. Vaikutus kokonaiskustannuksiin ei kuiten-

kaan näytä olevan ainakaan merkittävä, sillä kohonneet harvinaislääkekustannukset näyttä-

vät pitkälti tulleen kompensoiduksi ei-harvinaislääkkeisiin kuluvien kustannuksien nousun 

hidastumisella.180  

Voidaan kuitenkin nostaa esille toinen huolenaihe siitä, että harvinaislääkkeiden vahva yk-

sinoikeussuoja ja suuri markkinapotentiaali saattaa olla riski sille, että lääkeyritysten mie-

lenkiinto tavanomaisempiin sairauksiin heikkenee ainakin väliaikaisesti. On nimittäin ole-

massa viitteitä siitä, että harvinaislääkkeitä tuoteportfolioonsa sisällyttävät lääkeyritykset 

ovat keskimäärin kannattavampia kuin ne yritykset, joiden tuoteportfolio koostuu ainoastaan 

tavanomaisempiin sairauksiin tarkoitetuista lääkkeistä.181 

Samoin kuin lisäsuojatodistuksen kohdalla, olisi melko hyväuskoista olettaa, että harvinais-

lääkkeiden vahva yksinoikeussuoja saisi lääkevalmistajat automaattisesti laskemaan suojan 

piiriin kuuluvien valmisteidensa hintoja. Ilmeisesti näin ei ole enää harvinaislääkeasetusta 

annettaessa ajateltukaan, sillä asetuksen 8(2) artiklan mukaan alkuperäinen kymmenen 

 
178 Euroopan komissio, State of paediatric medicines in the EU, COM (2017) 626, s. 26. ja EMA, Orphan 
Medicines Figures 2000-2019. 
179 Hughes – Poletti-Hughes – Koomen 2016, s. 2.  
180 Mestre-Ferrandiz et al. 2019, s. 9. 
181 Ibid, s. 7. 



45 

vuoden suoja-aika voidaan lyhentää kuuteen vuoteen, jos viidennen vuoden lopussa voidaan 

osoittaa, että kyseinen lääke ei enää täytä 3 artiklassa säädettyjä arviointiperusteita, esimer-

kiksi jos saatavissa olevien tietojen perusteella voidaan osoittaa, että lääkkeen kannattavuus 

on riittävä ja ettei kaupallinen yksinoikeus ole enää perusteltavissa.  

Vuoteen 2019 mennessä tätä yksinoikeussuoja-ajan lyhennyskeinoa ei kuitenkaan ole ilmei-

sesti käytetty kertaakaan ja onkin esitetty, että koko 8(2) artikla on jäänyt käytännössä kuol-

leeksi kirjaimeksi, jonka soveltamista harvinaislääkevalmistajien ei todellisuudessa tarvitse 

pelätä. Valitettavasti suoja-aikaan liittyvän tehokkaan rajoitusmekanismin puuttuminen on 

omiaan mahdollistamaan järjestelmän hyväksikäytön.182 Tämä mahdollisuus jopa ylisuojat-

tuihin voittoihin on myös varmasti mahdollinen houkutin alkuperäislääkevalmistajille siirtää 

huomiotaan entistä enemmän harvinaislääkkeisiin laajemmille potilasryhmille suunnattujen 

lääkkeiden kustannuksella. 

 

5.4. Lääkkeiden rinnakkaismaahantuonti yksinoikeussuojan kovertajana 

 

Sen lisäksi, että lääkemarkkinoiden kilpailuasetelmia on pyritty kiristämään heti alkuperäis-

lääkkeiden yksinoikeussuoja-ajan päätyttyä, on lääkkeiden rinnakkaismaahantuonnin salli-

misella luotu mahdollisuus vaikuttaa alkuperäislääkevalmistajien tulojen kerryttämiseen 

myös yksinoikeussuojan voimassaolon aikana. 

Tavaroiden rinnakkaismaahantuonnilla on vahva asema EU:ssa, sillä sen katsotaan sisälty-

vän SEUT 26 artiklan mukaiseen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteeseen sisämark-

kinoilla. Rinnakkaistuonnin sallimisen on katsottu olevan kuluttajien edun mukaista, sillä 

sen avulla pystytään tasaamaan tuotteiden hintoja eri jäsenvaltioiden välillä.183 Valitettavasti 

vaikuttaa siltä, että ainakaan lääkkeiden kohdalla rinnakkaismaahantuonnin positiiviset vai-

kutukset eivät ole jakautuneet tasapuolisesti jäsenvaltioiden kesken, vaan säästöistä pääsevät 

nauttimaan lähinnä korkeamman elintason jäsenmaiden kuluttajat.184  

Rinnakkaistuontivalmisteet ovat puolestaan pääsääntöisesti lähtöisin alhaisemman elintason 

jäsenvaltioista. Alkuperäislääkevalmistaja saattaakin päätyä tilanteeseen, jossa sen ei ole lii-

ketaloudellisesti kannattavaa ylipäätään saattaa tiettyä valmistettaan markkinoille tällaisessa 

 
182 Medicines Law & Policy 2019, s. 11−13 ja s. 22.  
183 Raitio - Tuominen 2020, s. 368. 
184 EFPIA, Share of parallel imports in pharmacy market sales, 2016.  
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alhaisemman elintason jäsenvaltiossa.185 Voittoa tavoittelevan yhtiön kannalta houkuttele-

vin markkina on tavallisesti sellainen, jossa elintaso on korkea ja potentiaalinen asiakaskunta 

suuri.186 Matalamman elintason valtioissa tuote sen sijaan pitäisi todennäköisesti hinnoitella 

sellaiseksi, että siitä saatava myyntikate olisi pienempi. 

Lääkeyhtiön on matalamman myyntikatteen lisäksi otettava huomioon riski siitä, että alhai-

semmin hinnoiteltua tuotetta aletaan kuljettaa myytäväksi korkeamman elintason maissa, 

mikä taas heijastuu väistämättä myös näistä maista saataviin liikevoittoihin. Tässä tilan-

teessa onkin liiketaloudelliselta näkökannalta kannattavaa laskea, onko halvemman hintata-

son valtiosta saatava tuotto mahdollisesti pienempi kuin se, mikä saatetaan menettää rinnak-

kaismaahantuonnin vuoksi korkeamman hintatason valtiosta. Jos vastaus on kyllä, ei lääke-

valmisteen lanseeraaminen matalan hintatason valtiossa ole välttämättä liiketaloudellisesti 

kannattavaa. 

Tällöin kyseessä on tilanne, jossa on (korkeamman elin- ja hintatason valtioita lukuun otta-

matta) vain häviäjiä. Lääkeyhtiöltä jäävät kokonaan saamatta mahdolliset myyntivoitot täl-

laisesta alhaisemman hintatason valtiosta ja samanaikaisesti uusia ja entistä tehokkaampia 

lääkkeitä ei tule saataville tässä valtiossa. Esimerkiksi Länsi- ja Itä-Euroopan välillä on näh-

tävissä todella selkeä ero uusien lääkkeiden markkinoille tulossa.187 Onkin perusteltua väit-

tää, että lääkkeiden rinnakkaismaahantuonti on saattanut olla ainakin yksi osittainen syy sii-

hen, että useissa EU-maissa vallitsee merkittävä saatavuusongelma uusien lääkkeiden osalta. 

Tässä mielessä rinnakkaismaahantuontijärjestelmä nykymuodossaan istuu huonosti yhteen 

EU:n lääkkeiden saatavuuteen liittyvien tavoitteiden kanssa. 

Jos alkuperäislääke ylipäätään tuodaan alhaisemman hintatason valtiossa markkinoille, saat-

taa rinnakkaismaahantuonti lisäksi aiheuttaa tässä alhaisemman elintason jäsenvaltiossa ly-

hyemmän aikavälin pulaa kyseisestä lääkkeestä, mikäli huomattava pakkausmäärä päätyy 

rinnakkaismaahantuoduiksi korkeamman elin- ja hintatason valtioihin. Sama vaikutus aiheu-

tuu, mikäli lääkevalmistaja ryhtyy suunnitellusti rajoittamaan alhaisemman hintatason valti-

oon toimittamiensa lääkkeiden määrää rinnakkaismaahantuonnilta suojautuakseen.188 

EUT on puolustanut mielestäni ehkä turhankin tiukasti vapaan liikkuvuuden periaatetta, kun 

se on esimerkiksi katsonut rinnakkaismaahantuontia estävän kaksoishinnoittelujärjestelmän 

 
185 Perinetto – Latronico 2017, s. 93-96. 
186 Searle – Brassell 2016, s. 65. 
187 Copenhagen Economics 2018, s. 126−127.  
188 De Weerdt et al. 2015, s. 253−254.  
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EU:n kilpailuoikeuden vastaiseksi.189 Kaksoishinnoittelu, jossa lääkevalmistaja sopii esi-

merkiksi tukkuliikkeen kanssa rinnakkaismaahantuontiin meneville lääkepakkauksille kor-

keamman hinnan kuin valtion sisällä myyntiin meneville pakkauksille on kieltämättä omiaan 

rajoittamaan hintakilpailua muissa, korkeamman hintatason EU-maissa, jonne rinnakkais-

maahantuonti kohdistuu tai olisi kohdistunut. Tällainen järjestelmä saattaisi kuitenkin olla 

yksi keino turvata lääkkeiden saatavuus tasaisemmin EU:ssa. 

Rinnakkaismaahantuotujen lääkkeiden markkinaosuus on useissa EU-maissa pysynyt yllät-

tävänkin matalalla tasolla. Tanskassa markkinaosuus (14 % kokonaisliikevaihdosta) on 

EU:n korkeimpia ja tällä markkinaosuudella saavutettiin vuonna 2018 noin 3 % suuruiset 

kokonaissäästöt yhteiskunnan lääkekuluista. Samassa tutkimuksessa todettiin Tanskan ole-

van lääketeollisuudelle niin pieni markkina-alue, että sen rinnakkaismaahantuonnin aste tus-

kin vaikuttaa merkittävästi alkuperäislääkevalmistajien liiketoimintastrategiaan. Samalla 

korostettiin kuitenkin sitä, että tutkittaessa rinnakkaismaahantuonnin säästövaikutuksia koko 

Euroopan alueella, on muutokset yritysten strategisessa toiminnassa ehdottomasti huomioi-

tava.190 Koenkin, että laajalle ja moniulotteiselle analyysille lääkkeiden rinnakkaismaahan-

tuonnin erilaisista vaikutuksista olisi todella lisätarvetta EU:ssa. 

Voidaan vielä vertailun vuoksi mainita, että Yhdysvalloissa kasvavien lääkemenojen helpot-

tamiseksi on kaavailtu rinnakkaismaahantuonnin aloittamista Kanadasta, jossa lääkkeiden 

hintataso on halvempi. Tämä on puolestaan aiheuttanut Kanadassa huolen seurauksena mah-

dollisesti olevasta lääkepulasta.191 EU:n alueelta kertyneen kokemuksen perusteella huoli 

vaikuttaa perustellulta. Yhdysvalloissa on puolestaan nostettu esiin huoli juuri siitä, että rin-

nakkaistuonti johtaisi pitkällä aikavälillä hintaerojen tasaantumiseen, alkuperäislääkeval-

mistajien suuriin taloudellisiin menetyksiin ja tätä kautta innovointikannustimen heikenty-

miseen192. 

 

5.5. Yhteenveto yksinoikeussuojan muuttumisesta ja toimivuudesta 

 

Luvussa 5.2. esitin, miten myyntiluvan lyhennetyllä dokumentaatiovaatimuksella, jäsenval-

tioiden erilaisilla lääkevaihtojärjestelmillä sekä kilpailuoikeudellisin interventioin on pyritty 

 
189 EUT, C-501/06 P - GlaxoSmithKline Services ym. v. komissio ym. 
190 Copenhagen Economics 2019, s. 3–6 ja 24.  
191 Houston – Attaran 2019, s. 551–553.  
192 Kts. esim. Vernon – Golec 2008, s. 2–3. 
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takaamaan geneerisen hintakilpailun tosiasiallinen toteutuminen EU:n lääkemarkkinoilla. 

Vaikuttaisi siltä, että sääntelyn tavoite on tässä suhteessa pääpiirteissään toteutunut ainakin 

tavoitellun suuntaisesti, kuten alla olevasta kuvasta 3 voidaan todeta. 

 
Kuva 3: Geneeristen lääkevalmisteiden markkinaosuuden muutos tietyissä EU-valtioissa vuosina 2000–2014, 
lähde: OECD, Health at a Glance, Europe 2016, s. 183. 
 

Tämän tilaston perusteella ainakin apteekkimyynnin osalta geneeristen rinnakkaislääkkei-

den osuus on kasvanut vuosina 2004–2014 useissa suurissa EU-maissa niin lääkemarkkinoi-

den kokonaisliikevaihdon kuin markkinavolyyminkin osalta. Geneeristen lääkkeiden mark-

kinaosuus on jatkanut maltillista, mutta tasaista kasvuaan myös viime vuosien aikana. Vuo-

den 2019 alussa Euroopan komissio arvioi geneeristen lääkkeiden liikevaihdon koko EU:ssa 

saavuttavan 28 % osuuden lääkemarkkinoiden kokonaisliikevaihdosta vielä saman vuoden 

päätteeksi.193 

Uskoakseni tätä kehitystä olisi luultavasti mahdollista vielä tehostaa harmonisoimalla EU:n 

jäsenvaltioiden lääkevaihtojärjestelmät siten, että lääkevaihto tulisi entistä aktiivisempaan 

tai jopa pakolliseen käyttöön lopuissakin jäsenvaltioissa. Harmonisoinnille on kuitenkin es-

teenä se, että lääkehinnoittelu- ja korvausjärjestelmien on ainakin toistaiseksi katsottu kuu-

luvan jäsenvaltioiden oman toimivallan piiriin194. Lääkevaihtojärjestelmällä on nähtävissä 

myös yhteys potilaan itsemääräämisoikeuteen195, mikä saattaa olla yhtenä esteenä järjestel-

män kehittämiselle joissakin jäsenvaltioissa.  

 
193 Euroopan komissio, “EU measures in support of generic pharmaceuticals producers”, 20.2.2019.  
194 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2.3.2017, EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden paranta-
miseksi (2016/2057(INI)), Euroopan unionin virallinen lehti, C-263/4, 25.7.2018, kohta AA. 
195 HE 165/2002 vp, s. 13.  
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Luvussa 5.3. olen lisäsuojatodistuksiin ja myyntilupasidonnaisiin suoja-aikoihin liittyvin 

esimerkein esittänyt, että tosiasiassa viimeisin EU:n tasolla toteutettu lainsäädäntöhanke, 

jonka tavoitteena on ollut laaja-alaisesti vahvistaa alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojaa, 

on lähes 30 vuotta sitten annettu lisäsuojatodistusasetus. Tämä lisäsuojatodistusjärjestelmä-

kään ei toimi niin optimaalisesti kuin voisi toivoa ja se saattaa pirstaleisuutensa vuoksi jopa 

aiheuttaa turhia kustannuksia lääkevalmistajille. Lisäsuojatodistusten käyttöönotosta on nyt 

kulunut lähes 30 vuotta ja sivun 35 kuvassa 2 esitetyllä tavalla alkuperäislääkkeiden keski-

määräinen kaupallisesti hyödynnettävissä oleva suoja-aika on laskenut vielä tämän jälkeen-

kin selkeästi. 

Lisäsuojatodistusasetuksen antamisen jälkeiset yksinoikeussuojaa koskevat EU:n lainsää-

däntötoimenpiteet ovat puolestaan olleet joko selkeästi geneerisiä lääkevalmistajia suosivia 

tai ainoastaan alkuperäislääkevalmistajien innovoinnin suuntaa ohjailevia, eivätkä ole oike-

astaan lainkaan koskeneet uusia ja innovatiivisia, laajoille potilasryhmille tarkoitettuja lääk-

keitä. Olen myös ilmaissut huolen siitä, että nykytilassaan harvinaislääkesääntely saattaa 

jopa olla omiaan vinouttamaan innovaatioiden keskittymisen turhankin voimakkaasti harvi-

naislääkkeisiin laajemmille potilasryhmille suunnattujen lääkkeiden sijasta, varsinkin jos 

järjestelmän mahdollista väärinkäyttöä ei pyritä aktiivisesti torjumaan.  

Kun pysytään siinä aikaisemmin todetussa ja perustellussa näkökannassa, että yksinoikeus-

suojalla on erittäin tärkeä merkitys lääkealan innovointikannustimena, on viime vuosikym-

menten kehityssuunta EU:ssa ollut nähdäkseni melko huolestuttava erityisesti monien mui-

den lääkkeiden kuin harvinaislääkkeiden osalta. Ehkä parhaimpana esimerkkinä voi esiin 

nostaa antibiootit, joiden osalta ei ole tapahtunut merkittävää tuotekehitystä vuosikymme-

niin, vaikka potilaiden tarve uusille antibioottiryhmille olisi suuri johtuen lisääntyvästä an-

tibioottiresistenssistä196. Antibiootit ovat kuitenkin useista eri syistä alkuperäisvalmistajille 

melko epähoukutteleva investointikohde197. Alkuperäislääketeollisuuden suunnalta onkin 

ehdotettu antibioottien osalta asetettavaksi vastaavanlaista vahvaa yksinoikeuteen perustu-

vaa innovointikannustinta kuin harvinaislääkkeissä198. Ottaen huomioon miten paljon uusia 

harvinaislääkkeitä on vahvan yksinoikeussuojan säätämisen jälkeen tuotu markkinoille, kuu-

lostaisi tämä kieltämättä harkitsemisen arvoiselta vaihtoehdolta. Tärkeää olisi kuitenkin 

 
196 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2.3.2017, EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden paranta-
miseksi (2016/2057(INI)), Euroopan unionin virallinen lehti, C-263/4, 25.7.2018, kohta O. 
197 Searle – Brassell 2016, s. 65.  
198 Alkuperäisääkevalmistaja Pfizerin palaute Euroopan komission aloitteeseen uudesta lääkealan strategiasta, 
jätetty 6.7.2020. 
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huolehtia siitä, että järjestelmä sisältäsi todellisuudessa toimivat varaventtiilit vahvan yksin-

oikeussuojan voimassaolon jatkamisen arvioinnille valmistekohtaisesti suoja-ajan kuluessa.  

Antibioottien lisäksi tuotekehitystyö on jumiutunut joidenkin sellaisten lääkkeiden osalta, 

joilla voitaisiin hoitaa tiettyjä taudinkuvaltaan haastavia ja monimutkaisia sairauksia, kuten 

dementiaa.199 Tämä voi johtua osaksi taudinkuvan haastavuudesta itsessään, mutta taustalla 

saattaa olla myös kannustinongelma. Sairauden vaikutusmekanismin haastavuus lisännee 

herkästi sen tutkimiseen ja lääkekehitykseen kuluvia kustannuksia ja aikaa sekä puhdasta 

epäonnistumisen riskiä.  

Ongelmaa ei helpota se, ettei nykyinen lisäsuojatodistusjärjestelmä anna käytännössä yhtä 

hyvää suojaa sellaisille lääkkeille, joiden kehittäminen vie yli kymmenen vuotta, kuin niille, 

joille saadaan myyntilupa alle kymmenessä vuodessa patenttihakemuksesta. Voikin olla, 

ettei nykyisen mallisia innovointikannustimia aina koeta tällaisissa tapauksissa riittäviksi 

houkuttimiksi liiketaloudellisesti, kun otetaan huomioon investointiin liittyvä riski.   

Samanaikaisesti kun yksinoikeussuojan ala on supistunut ainakin ei-harvinaislääkkeiden 

osalta, on suojan merkitystä myös koverrettu ikään kuin sisältä päin rinnakkaismaahantuon-

nilla luvussa 5.4. esitellyllä tavalla. Rinnakkaismaahantuontiin liittyvät lääkkeiden saata-

vuusongelmat ovat oikeastaan malliesimerkki siitä, miten tavoitteet halvemmista, mutta sa-

maan aikaan tehokkaammista ja edistyksellisemmistä lääkkeistä eivät aina sovi optimaali-

sesti yhteen. Kun otetaan huomioon rinnakkaismaahantuontijärjestelmän aiheuttamat haitta-

vaikutukset alhaisemman elintason jäsenvaltioille, voidaan mielestäni katsoa, että se kohte-

lee EU:n jäsenvaltioita ja niissä asuvia potilaita selvän eriarvoisesti. 

Yhteenvetona voikin todeta, että EU:n tämänhetkinen alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuo-

jajärjestelmä sekä geneerisiin lääkkeisiin liittyvä sääntely sisältävät monia sellaisia epäkoh-

tia, joihin puuttumalla saattaisi olla mahdollista karsia lääkkeisiin kohdistuvia jäsenvaltioi-

den kustannuksia ilman, että samalla aiheutettaisiin mainittavan suuruista lisähaittaa inno-

vointikannustimille. Näistä parannuksista kertyvillä säästöillä olisi mahdollista kompen-

soida niitä kustannuksia, jotka mahdollisesti aiheutuisivat yksinoikeussuojan vahvistami-

sesta, jos tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin keskimääräisen kaupallisesti hyödynnettävissä 

olevan yksinoikeussuoja-ajan lyhenemisen vuoksi vuoden 1992 lisäsuojatodistusasetuksen 

tapaan.  

 
199 Euroopan parlamentin päätöslauselma 2.3.2017, EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden paranta-
miseksi (2016/2057(INI)), Euroopan unionin virallinen lehti, C-263/4, 25.7.2018, kohta AA. 
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6. INNOVOINTIIN KANNUSTAMINEN 

 

6.1. Pitäisikö alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojaa vahvistaa?  

 

Yhdysvaltojen lääkemarkkinoiden osalta on vuosilta 1991–2009 näyttöä siitä, että uutuus-

lääkkeistä keskimäärin saatava liikevoitto laski 2000-luvun alun jälkeen selvästi vuosina 

2005–2009. Selittävänä tekijänä saattavat olla muun muassa tuotekehityskulujen nousu sekä 

tietyt geneerisiä lääkkeitä ja biosimilaareja suosineet lainsäädäntöuudistukset.200 Ei tieten-

kään pidä sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että nämä vähemmän kannattavat, 2000-lu-

vun ensimmäisen vuosikymmenen alun jälkeen markkinoille tulleet uudet alkuperäislääk-

keet eivät yksinkertaisesti ole tarjonneet yhtä suurta terapeuttista hyötyä kuin aiemmat val-

misteet. Tällöin kyse olisi osaksi myös innovoinnin epäonnistumisesta, mikä on puolestaan 

johtanut näiden lääkkeiden vähäisempään myyntiin.  

Aihetta käsittelevässä tutkimuksessa tuotiin myös esille pienentyneiden liikevoittojen toden-

näköinen negatiivinen vaikutus innovoinnin houkuttelevuudelle201. Olisi mielenkiintoista ja 

varmasti hyödyllistäkin saada vastaavaa, mutta tuoreempaa tietoa liittyen EU:n lääkemark-

kinoihin. Tässä tutkielmassa jo aiemmin kuvatun keskimääräisen kaupallisesti hyödynnettä-

vissä olevan yksinoikeussuoja-ajan lyhentymisen pitäisi lähtökohtaisesti vaikuttaa negatii-

visesti alkuperäislääkkeistä saatavaan liikevoittoon ja sitä kautta mahdollisesti myös inno-

vointitasoon. Joskin tätä negatiivista vaikutusta liikevoittoon saattaa toki olla mahdollista 

lieventää, mikäli alkuperäislääkkeille asetetaan kompensaatiokeinona aiempaa korkeampi 

hinta, olettaen että tähän avautuu mahdollisuus hinta- ja korvattavuusneuvotteluissa.   

Uutuuslääkkeiden vähentymisen lisäksi EU:n lääketeollisuuden innovointitason lasku tai sen 

kasvun merkittävä hidastuminen saattaa johtaa liikevoittojen ja työpaikkojen valumiseen 

kolmansiin valtioihin. Lääkealan tuotekehitykseen liittyvien työpaikkojen määrä EU:ssa on-

kin pitkäaikaisen kasvun jälkeen pysähtynyt ja jopa kääntynyt pienoiseen laskuun vuodesta 

2010 alkaen202. Kysymys siis kuuluu, pitäisikö EU:n turvata lääkealan innovointia aiempaa 

vahvemmin esimerkiksi pidentämällä alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuoja-aikaa niin, 

 
200 Berndt et al. 2015. Täsmennyksenä, että tutkimuksessa siis todettiin vuosina 2005–2009 markkinoille saa-
tettujen uutuuslääkevalmisteiden tuottaneen tällä samalla aikavälillä keskimäärin selvästi vähemmän liike-
voittoa kuin esimerkiksi vuosina 1995–2004 markkinoille saatetut uutuusvalmisteet samanpituisella aikavä-
lillä myynnin alettua.  
201 Ibid. 
202 EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, 2019, s. 13.  
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että keskimääräinen kaupallisesti hyödynnettävissä oleva suoja-aika palautuisi takaisin noin 

15 vuoden tasolle, jolla se pysyi sivun 35 kuvan 2 kuvaajan perusteella lähes kymmenen 

vuoden ajan lisäsuojatodistusasetuksen antamisen jälkeen? Suoja-ajan pidentämisen lisäksi 

yksinoikeussuojaa olisi tietysti mahdollista vahvistaa muillakin tavoin.  

 

6.1.1. Yksinoikeussuojan vahvistamisen puolesta puhuvat seikat 

 

Kenties painavin argumentti suoja-ajan pidentämiselle ja suojan vahvistamiselle on se, että 

näin on toimittu aiemminkin säätämällä mahdollisuudesta lisäsuojatodistukseen 1990-lu-

vulla. Tällöin  tarkoituksena oli nimenomaan turvata alkuperäislääkevalmistajien investoin-

teja sekä lisätä tätä kautta innovointia alkuperäislääketeollisuudessa.203 On todennäköistä, 

että lisäsuojatodistuksen avulla toteutettu suoja-ajan pidennys kasvatti myös tosiasiallisesti 

innovointitasoa tai ainakin hidasti sen putoamista.204  Saattaisikin siten tuntua loogiselta, että 

kun lähes koko toimialan yleinen kehityssuunta on ollut se, ettei yksinoikeussuojaa ehditä 

kaupallisesti hyödyntämään yhtä pitkään kuin aiemmin, tulisi tämä  kaupallisesti hyödyn-

nettävissä olevan suoja-ajan lyhentyminen jälleen kompensoida alkuperäislääkevalmista-

jille. 

Suoja-ajan pidentäminen olisi toisaalta ristiriitaista suhteessa EU:n pitkäaikaiseen tavoittee-

seen geneeristen rinnakkaislääkkeiden entistä nopeammasta markkinoille saamisesta ja nii-

den avulla tapahtuvasta lääkekustannusten hillitsemisestä. On kuitenkin tässä yhteydessä 

mainittava, että Copenhagen Economicsin tekemän teoreettisen mallinnuksen mukaan ge-

neeristen lääkkeiden osuuden kasvattaminen esimerkiksi 10 %:lla EU:n vuoden 2018 koko-

naislääkekustannuksista (eli geneeristen rinnakkaislääkkeiden markkinaosuuden kasvatta-

minen 24 %:sta 34 %:iin alkuperäislääkkeiden osuutta vastaavasti pienentäen) olisi koko 

EU:n laajuisesti tuonut vain noin 10,5 miljardin euron205 suuruiset säästöt lääkekustannuk-

sista.206 Tämä summa on noin 5 % koko EU:n vuoden 2018 yhteenlasketuista lääkekustan-

nuksista ja vain alle 1 % vastaavan vuoden kokonaisterveydenhuoltokustannuksista.207  

 
203 Lisäsuojatodistusasetuksen resitaalit 3–6.  
204 Copenhagen Economics 2018, s. 192.  
205 Laskelma on suoritettu Yhdysvaltain dollareilla, jotka on tässä muutettu euroiksi vuoden 2018 keskikurs-
sin mukaisesti.  
206 Ibid, s. 161. Tämä kustannusanalyysi on toki hyvin yksinkertaistettu ja antaa varmastikin vain hyvin kar-
kean arvion mahdollisten säästöjen suuruudesta.  
207 Ibid, s. 15 ja 16 
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Voidaan siis todeta, että ainakin tämän mallinnuksen perusteella puhutaan melko pienen 

mittakaavan säästöstä verrattuna koko terveydenhuollon kustannuksiin, joista puolestaan 

olisi todennäköisesti mahdollista saada säästettyä muilta osin uusien ja innovatiivisten lääk-

keiden avulla. Tällaisia säästöjä saattaisi tulla esimerkiksi uusien lääkkeiden avulla vältetty-

jen sairaalahoitopäivien ansiosta.208 Tämän lisäksi sellaisilla uusilla lääkkeillä, joilla on pal-

jon terapeuttista lisäarvoa, voidaan parantaa potilaiden elämänlaatua tavalla, jolle on vaikea 

määrittää pelkkää rahallista arvoa. Uutuuslääkkeillä on viime vuosikymmeninä ollut merkit-

tävä asema elinajanodotteen kasvussa.209 

Toisaalta yllä esitellyssä Copenhagen Economicsin mallinnuksessa oli kyse ainoastaan vah-

vasti yksinkertaistetusta esimerkistä, joten sen tulosta voi mielestäni pitää korkeintaan suun-

taa antavana. Mallinnus ei myöskään huomioi mahdollisia epäsuoria säästöjä, joita todennä-

köisesti syntyisi esimerkiksi sen ansiosta, että tiukentunut geneerinen hintakilpailu tutkitusti 

laskee myös hintakilpailun kohteeksi joutuvien alkuperäislääkkeiden hintoja210. Tämän mal-

linnuksen tuloksen perusteella olisi kuitenkin mielenkiintoista saada tarkempaa tutkimustie-

toa siitä, miten suuri säästövaikutus geneeristen rinnakkaislääkkeiden markkinaosuuden kas-

vulla tosiasiassa on makrotaloudellisesti, eikä vain yksittäisten kuluttajien näkökulmasta. 

Lisäksi näissä kustannusmallinnuksissa tulisi ottaa huomioon mainitut uusien alkuperäis-

lääkkeiden ansiosta mahdollisesti saavutettavat säästövaikutukset muista terveydenhuolto-

kuluista. Kuvaukseen sopivia tuoreita tutkimustuloksia vaikuttaa olevan saatavilla hyvin 

niukasti, ja tällaisten tarkkojen mallinnusten tekeminen olisi kieltämättä varmasti hyvin 

haastavaa muuttujien runsaslukuisuuden takia.  

Vaikka geneeristen rinnakkaislääkkeiden markkinat kärsisivätkin hieman alkuperäislääkkei-

den yksinoikeussuojan vahvistamisesta, olisi EU:n yhteenlasketuista lääkemenoista mahdol-

lista todennäköisesti säästää esimerkiksi luvussa 5.2.2. ehdotetulla lääkevaihtojärjestelmän 

harmonisoinnilla jäsenvaltioissa. Samalla saataisiin mitä luultavimmin lisätuloja geneerisille 

lääkevalmistajille. Lisäksi kilpailupaine kohdistuisi tässä tilanteessa entistäkin vahvemmin 

verraten vanhoihin lääkkeisiin, mikä saattaisi osaltaan kannustaa aiempaa enemmän uusien 

ja parempien lääkkeiden kehittämiseen. 

 
208 Lichtenberg 2014, s. 117. Tämä tutkimus kohdistui Ranskaan vuosille 2000–2009, jossa tällä aikavälillä 
jopa 87 % uusien lääkkeiden aiheuttamasta lääkekustannusten kasvusta saatiin kompensoitua säästöillä 
muista terveydenhuoltokuluista. 
209 Salek – Kamudoni 2016, s. 75.  
210 Bergman – Rudholm 2003, s. 456. 
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Mikäli suoja-aikaa pidennettäisiin, olisi pidennys nähdäkseni järkevää toteuttaa myyntilu-

paan liittyvien suoja-aikojen, erityisesti siis markkinointisuojan avulla. Markkinointisuojan 

patenttia kapeamman suoja-alan ansiosta vältettäisiin tai ainakin saataisiin lievennettyä 

useita liian vahvaan patenttisuojaan liittyviä mahdollisia haittoja211. Luvussa 3.1. sitä paitsi 

jo todettiin, etteivät myyntilupaan liittyvät suoja-ajat ole varsinaisesti samanlaisia kielto-oi-

keuden tuottavia yksinoikeuksia kuin patentti, vaan ne ainakin periaatteessa antavat mahdol-

lisuuden kilpailla jopa hyvin samankaltaisilla tuotteilla.  

Yksinoikeussuoja-ajan pidentämisen sijasta tai sen ohella suojaa olisi toki myös mahdollista 

vahvistaa muillakin tavoin, esimerkiksi antamalla harvinaislääkkeiden tapaan markkinointi-

suoja kaikkia sellaisia samaan terapiaryhmään kuuluvia lääkkeitä vastaan, jotka eivät tuota 

merkittävää terapeuttista lisäarvoa verrattuna jo olemassa oleviin lääkkeisiin. Tämänkaltai-

nen ratkaisu ohjaisi lääkekehitystä pois ainakin sellaisista niin sanotuista ”me-too” -valmis-

teista212, jotka eivät kykene tarjoamaan merkittävää lisähyötyä verrattuna aikaisemmin 

markkinoille tulleisiin lääkevalmisteisiin ja kannustaisi panostamaan enemmän selkeää te-

rapeuttista lisäarvoa tuoviin ja niin sanottuihin ”first-in-class” -valmisteisiin, jotka ovat vai-

kutusmekanismiltaan tai käyttöaiheeltaan uudenlaisia. Luvussa 5 esiin nostetut huolenaiheet 

tällaiseen vahvaan yksinoikeussuojajärjestelmään liittyvistä väärinkäytöksistä ja epäkoh-

dista harvinaislääkkeiden kohdalla213 tarkoittavat kuitenkin sitä, että tällainen järjestelmä 

edellyttäisi aidosti toimivia ja käyttökelpoisia suojamekanismeja, joilla väärinkäytöksiin 

voidaan puuttua ja yksinoikeussuojaa tarvittaessa lieventää. 

Lisäksi kansainvälisen vertailun osalta voidaan suojan vahvistamisen puolesta nostaa esille, 

että Yhdysvalloissa annetaan tällä hetkellä korkeampitasoista suojaa biologisille lääkeval-

misteille kuin EU:ssa. EU:ssa ei nimittäin tarjota biologisille lääkevalmisteille minkäänlaista 

lisäsuojaa verrattuna muihin, tavallisesti pienimolekyylisiin lääkkeisiin, mutta Yhdysval-

loissa biologiset lääkevalmisteet saavat automaattisesti 12 vuoden pituisen myyntilupaan 

liittyvän suoja-ajan kilpailevilta biosimilaareilta.214 Tällä saattaa olla merkittävä vaikutus 

 
211 Kts. näistä haitoista esim. Searle – Brassell 2016, s. 54–55.  
212 Me-too-lääkevalmisteilla ei viitata geneerisiin rinnakkaisvalmisteisiin, vaan sellaisiin lääkkeisiin, joiden 
lääkeaine kuuluu molekyylirakenteensa samankaltaisuuden vuoksi samaan lääkeaineluokkaan aiemmin mark-
kinoille tulleen lääkeaineen kanssa. Me-too-valmisteet saattavat olla monestakin näkökulmasta hyödyllisiä, 
mutta huomattavan usein ne eivät kuitenkaan tarjoa merkittävää terapeuttista lisäarvoa. Kts. Aronson – Green 
2020, s. 1.  
213 Medicines Law & Policy 2019, s. 11−13 ja s. 22. 
214 42 U.S.C. §§ 262(k). 
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koko lääketeollisuuden innovointitasoon, sillä biologisilla lääkkeillä on vahva ja yhä kas-

vava asema lääkehoidoissa215. 

 

6.1.2. Yksinoikeussuojan vahvistamista vastaan puhuvat seikat 

 

Yksinoikeussuojan vahvistamista ja etenkin suoja-ajan pidentämistä vastaan löytyy kuiten-

kin useita argumentteja. Ensimmäisenä mainittakoon se, että kansainvälisesti vertaillen la-

kisääteisen suojan vahvuus ja pituus ovat EU:ssa biologisia lääkkeitä ja lapsille tarkoitettuja 

lääkkeitä lukuun ottamatta jo nyt muita maita korkeammalla tasolla216. Tämä tarkoittaa, että 

muiden valtioiden lääketeollisuuden tuotekehityssektorin nopeammalle kasvulle pitäisi löy-

tyä muita selittäviä tekijöitä kuin yksinoikeussuojan taso. Tällaisia mahdollisia selityksiä 

saattaa olla lukuisia, mainittakoon vaikkapa mahdolliset erot verotuksessa, tutkimukseen 

liittyvässä asiantuntemuksessa tai työvoimakustannuksissa217. Lisäksi eroja saattaa olla 

muissa varsinaisissa innovointikannustimissa kuin yksinoikeussuojassa, esimerkiksi julkis-

rahoitteisessa tuessa lääkekehitystyölle.  

Vaikka olenkin läpi tutkielman korostanut yksinoikeussuojan merkitystä alkuperäislääkete-

ollisuudelle, on tämä suoja yhteiskunnan ja innovointitason kannalta hyödyllinen vain tietyn 

laajuisena. Immateriaalioikeudellisen suojan vaikutuksen innovointiin on esitetty olevan ku-

vaajaltaan ylösalaisin olevan U-kirjaimen muotoinen. Tämä tarkoittaa, että juuri tietyllä, op-

timaalisella suojan tasolla innovointiaste saavuttaa lakipisteensä, mutta suojan vahvistuessa 

entisestään innovointiaste kääntyy todennäköisesti laskuun.218 Tähän ovat varmasti syynä 

useat luvussa 4.3. esitetyt seikat.  

Saman ylösalaisen U-kuvaajaominaisuuden voisi arvioida pätevän myös myyntilupiin liitty-

viin suoja-aikoihin, joskin jonkin verran lievempänä kuin esimerkiksi patenttien kohdalla 

johtuen myyntilupiin liittyvien suojamuotojen kapeammasta suoja-alasta. On melko mahdo-

tonta arvioida, mihin kohtaan tällaista kuvitteellista ylösalaisin olevan U:n muotoista kuvaa-

jaa EU:n nykyinen alkuperäislääkkeille annettava yksinoikeussuojan taso sijoittuu, mutta 

pienikin mahdollisuus arvaamattomista haitallisista vaikutuksista innovoinnille tekee yksin-

oikeussuojan vahvistamisesta ja varsinkin sen pidentämisestä epähoukuttelevan ratkaisun.  

 
215 Fimea verkkosivut, Biologiset lääkkeet. 
216 Copenhagen Economics 2018, s. 53–54.  
217 Pharmaceutical Policy & Law 2010, s. 171.  
218 Qian 2007, s. 436.  
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Lisäksi, jos tavoitteena on parantaa nimenomaan EU:hun sijoittuneiden alkuperäislääkeval-

mistajien kansainvälistä kilpailukykyä, on vaikea ennustaa vaikuttaisiko suoja-ajan vahvis-

taminen mitenkään merkittävästi eurooppalaisten ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden 

lääkeyritysten väliseen kilpailuasetelmaan ottaen huomioon lääkemarkkinoiden kansainvä-

lisyyden. Sen sijaan muun kaltaisilla innovointikannustimilla ja -tuilla, kuten esimerkiksi 

lääketutkimuksen julkisella rahoituksella on mahdollista kohdistaa positiivinen kannustin-

vaikutus vahvemmin nimenomaan eurooppalaiseen julkiseen tutkimukseen sekä sellaisiin 

yksityisiin lääkealan yrityksiin, joiden kotipaikka on EU:ssa219.  

Edes alkuperäislääkevalmistajat itse eivät näyttäisi ainakaan aktiivisesti vaativan yksinoi-

keussuojan vahvistamista220, joskin varoittavat kaventamasta sitä entisestään221. Yksinoi-

keussuojan vahvistamisen kaltaisten ”radikaalien” keinojen sijasta, alkuperäislääkeyhtiöi-

den kannanotoissa EU:n uuteen lääkealan strategiaan näyttävät korostuvan erityisesti erilais-

ten uutuuslääkkeen markkinoille saattamiseen liittyvien prosessien sujuvoittaminen ja har-

monisointi sekä muut sellaiset keinot, joiden avulla uutuuslääkkeet voitaisiin saada aiempaa 

nopeammin EU:n markkinoille222. 

Tällainen lähestymistapa vaikuttaa perustellulta siinäkin mielessä, ettei luultavasti ole järke-

vää tarttua ensimmäiseksi äärimmäisiin keinoihin suoja-ajan pidentämisen muodossa, mikäli 

ongelmiin on löydettävissä helpotusta myös lievemmällä puuttumisella. Kaupallisesti hyö-

dynnettävissä olevan suoja-ajan lyhentymiseen liittyvän ongelman ratkaisun hakeminen toi-

sesta suunnasta, eli pyrkimys lyhentää sitä aikaväliä, joka kuluu uuden alkuperäislääkeai-

neen patentoimisesta myyntiluvan myöntämiseen, vaikuttaisikin nähdäkseni perustellum-

malta ratkaisulta kuin lakisääteisen suoja-ajan pidentäminen. 

Vaikka suoja-ajan pidentäminen ei tällä hetkellä olisikaan ajankohtaista niin koen kuitenkin 

tärkeäksi seurata keskimääräisen kaupallisesti hyödynnettävissä olevan yksinoikeussuoja-

ajan kehitystä EU:n alueella aktiivisesti. Mikäli muunlaisilla keinoilla ei saada aikaan tavoi-

teltuja positiivisia vaikutuksia eurooppalaisen alkuperäislääketeollisuuden kilpailukykyyn, 

ja varsinkin jos kaupallisesti hyödynnettävissä olevan keskimääräisen suoja-ajan 

 
219 Sivagrakau 2016, s. 129.  
220 Poikkeuksena tietyt lääkeaineluokat, kuten antibiootit, joissa kannustimet on selvästi koettu liian heikoiksi 
taloudelliseen riskiin nähden. Kts. esim. alkuperäislääkevalmistaja Pfizerin palaute Euroopan komission 
aloitteeseen uudesta lääkealan strategiasta, jätetty 6.7.2020.  
221 Kts. esim. Alkuperäislääkevalmistaja Novartiksen palaute Euroopan komission aloitteeseen uudesta lääke-
alan strategiasta, jätetty 7.7.2020. 
222 EFPIA 2020, s. 24.  
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lyhentyminen jatkuu, tulisi myös lakisääteisen suoja-ajan pidentämisen mahdollisuutta mie-

lestäni harkita vakavasti. 

 

6.2. Vastakkaisten intressien optimointi 

 

6.2.1. EU:n uuden lääkealaa koskevan strategian tavoitteet  

 

Euroopan komission tänä vuonna käynnistämän EU:n uuden lääkealan strategia -kehi-

tysaloitteen otsikkona on ”Timely patient access to affordable medicines”. Tavoitteeksi on 

samanaikaisesti ilmoitettu sekä uusien, innovatiivisten lääkkeiden markkinoille saanti että 

lääkekustannusten hillitseminen muun muassa panostamalla geneerisen hintakilpailun toi-

mivuuteen.223 Aloitteessa ei kuitenkaan ole nostettu lainkaan esille kysymystä siitä, että mi-

hin pisteeseen asti näitä kahta asiaa voidaan ylipäätään tavoitella samanaikaisesti?  

EU on, kuten olen tutkielman luvussa viisi esittänyt, rajoittanut viime vuosikymmenten ai-

kana aktiivisesti alkuperäislääkevalmistajien voitonkerryttämismahdollisuuksia224 paran-

taakseen geneeristen rinnakkaislääkkeiden asemaa markkinoilla. Samanaikaisesti uusien al-

kuperäislääkkeiden keskimääräinen kaupallisesti hyödynnettävissä oleva yksinoikeussuoja-

aika on lyhentynyt, mikä saattaa johtua joko tuotekehitykseen, lääketutkimuksiin tai lu-

paprosesseihin liittyvistä seikoista. Alkuperäislääkevalmistajien puolelta on myös ilmaistu 

huoli, että yksinoikeussuojaa heikennettäisiin entisestään. Lisäksi lääketeollisuuden taholta 

on mielestäni osuvasti muistutettu, että uusista innovatiivisista lääkkeistä tulee aikanaan tu-

levaisuuden geneerisiä lääkkeitä.225 

Pitkässä juoksussa tavoite entistä halvemmista lääkkeistä lisätyn geneerisen hintakilpailun 

kautta ja toisaalta samanaikainen tavoite uusista innovatiivisista lääkkeistä vaikuttavat toi-

silleen vastakkaisilta ainakin nykyisen mallisessa järjestelmässä, jossa uusien alkuperäis-

lääkkeiden kehitys ja tuotekehityskulujen rahoittaminen on suurimmaksi osaksi yksityisten 

 
223 Euroopan komissio, Pharmaceutical Strategy for Europe, Roadmap 2020, s. 3. 
224 Harvinaislääkkeiden ryhmää lukuun ottamatta. 
225 Alkuperäislääkevalmistaja Novartiksen palaute Euroopan komission aloitteeseen uudesta lääkealan strate-
giasta, jätetty 7.7.2020.  
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yritysten vastuulla226. Tässä järjestelmässä tuotekehityskustannukset katetaan lähtökohtai-

sesti yksinoikeussuojan aikana saatavilla myyntituloilla227.  

Kasvatettaessa geneeristen rinnakkaislääkkeiden osuutta lääkkeiden kokonaismyynnistä te-

kemällä esimerkiksi geneerisiä lääkevalmistajia suosivia lakimuutoksia tai antamalla kau-

pallisesti hyödynnettävissä olevan suoja-ajan lyhentyä lainsäädännöllisistä toimista riippu-

matta, saavutetaan jossakin vaiheessa väistämättä piste, jonka jälkeen alkuperäislääketeolli-

suuden innovointitaso kärsii ja lääkekehitysprojektien määrä hiipuu228. Etenkin, ellei tätä 

negatiivista kannustinvaikutusta kompensoida jollakin tavalla, esimerkiksi julkisella rahoi-

tuksella. Tätä pistettä voidaan nähdäkseni pitää innovointitason ja lääkkeiden edullisuuden 

osalta ikään kuin eräänlaisena pareto-optimina229 eli tilanteena, jossa tiettyä etua ei voida 

enää tavoitella heikentämättä samalla jotakin toista tavoiteltua etua. 

Tällaista pareto-optimin kaltaista tilannetta ei kuitenkaan tarvitse kohdata ennen kuin kaikki 

tarjolla olevat resurssit on valjastettu tehokkaaseen käyttöön. Viittaan tässä yhteydessä re-

sursseilla sellaisiin keinoihin, joilla voidaan mahdollisimman pitkälle edistää innovointia tai 

tehostaa geneeristen rinnakkaislääkkeiden tuottamaa säästövaikutusta ilman, että samalla ai-

nakaan suoranaisesti vaikeutetaan toista näistä tavoitteista. Tietyillä ratkaisuilla pystytään 

parhaimmassa tapauksessa jopa edistämään näitä molempia tavoitteita yhtäaikaisesti ainakin 

jossakin määrin.  

Koska on erittäin vaikea arvioida tarkasti sitä, missä markkinaosuuskuvaajan pisteessä täl-

lainen alkuperäislääkkeiden ja geneeristen rinnakkaislääkkeiden välisen kilpailuasetelman 

pareto-optimi saavutetaan, tuntuisi järkevimmältä ratkaisulta ensiksi muuta kautta optimoida 

alkuperäislääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden välinen kilpailuasetelma niin pitkälle kuin 

mahdollista ja vasta sen jälkeen tarvittaessa tehdä lisämuutoksia yksinoikeussuojaan.  

 

6.2.2. Kilpailuasetelman optimointimahdollisuuksia 

 

Alkuperäislääkevalmistajien ja geneeristen lääkevalmistajien kilpailuasetelmaa olisi mah-

dollista optimoida erityisesti puuttumalla niihin lukuisiin epäkohtiin, joita olen nostanut 

 
226 Sivagrakau 2016, s. 134, jonka mukaan 2010-luvun alkupuolella yksityinen sektori on maailmanlaajuisesti 
vastannut noin kahdesta kolmasosasta kaikista lääkekehityskuluista.   
227 Searle – Brassell 2016, s. 64. 
228 Copenhagen Economics 2018, s. 162.  
229 Kts. lisää markkinoiden pareto-optimin käsitteestä esim. Armour et al. 2016, s. 54.  
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esiin luvussa viisi. Näitä ovat yksinoikeussuojajärjestelmän yksinkertaistaminen tai ainakin 

lisäsuojatodistusjärjestelmän tiiviimpi harmonisointi, lääkevaihtojärjestelmän eli geneerisen 

substituution tehokkaampi hyödyntäminen jäsenvaltioissa, tehokas varaventtiili harvinais-

lääkkeiden vahvan yksinoikeussuojan hyväksikäytön ehkäisemiseksi sekä nykyistä tehok-

kaampi puuttuminen lääkkeiden rinnakkaismaahantuontiin liittyviin haittavaikutuksiin. 

Näillä keinoilla voitaisiin uusille alkuperäislääkkeille taata mahdollisimman yhtenäinen ja 

rauhoitettu suoja-aika tuotekehityskulujen kattamiseksi ja samalla tavoitella säästöjä kiristä-

mällä hintakilpailua entisestään tämän suoja-ajan päätyttyä.   

Luvun viisi kehityskohteiden lisäksi voidaan vielä nostaa esille jo edellisessä alaluvussa mai-

nittu, ja alkuperäislääkevalmistajien itsekin esille tuoma ehdotus erilaisten hakemuskäsitte-

lyprosessien tehostamisesta lääkealan viranomaisissa. Useissa myyntilupamenettelyjen kä-

sittelyaikoja koskevissa vertailututkimuksissa on todettu, että Euroopan lääkeviranomaisen 

keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely on vienyt useissa lääkeaineryhmissä keski-

määrin huomattavasti kauemmin kuin Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) 

vastaava käsittely Yhdysvalloissa. Erot hakemuskäsittelyjen kestossa ovat näissä tutkimuk-

sissa olleet pituudeltaan noin puoli vuotta.230 Tämä puolen vuoden ajanjakso on monissa 

tapauksissa suoraan pois siitä yksinoikeusajasta, joka alkuperäislääkevalmistajalle on va-

rattu investointikustannusten kattamiseen ja voiton kerryttämiseen uudella lääkkeellään en-

nen geneerisen hintakilpailun alkamista. 

Hakemuskäsittelyaikojen väliset erot eri valtioiden välillä voivat kuitenkin johtua osaltaan 

myös mahdollisista eroista käsittelyprosessien tarkkuudessa. Tässä tapauksessa jonkin val-

tion tai niiden yhteenliittymän viranomaisen pidempi ja tiukempi myyntilupaprosessi voi 

toisaalta olla myös potilaiden etu paremman lääketurvallisuuden ansiosta. Kliinisten lääke-

tutkimusten globalisaatio on johtanut siihen, että niitä koskevia periaatteita on lääketeolli-

suuden kannalta merkittävien maiden välillä harmonisoitu viime vuosikymmeninä aktiivi-

sesti. Lisäksi EU:n lääketutkimusasetus tulee viemään harmonisoinnin entistä pidemmälle 

EU:n jäsenvaltioiden välillä.  

Silti joitakin uusiakin eroja on ilmennyt harmonisointitoimien jälkeen kansainvälisesti ver-

taillen.231 Näillä eroilla saattaa olla myös vaikutusta lääketutkimusten aikatauluihin ja kus-

tannuksiin eri valtioissa. On kuitenkin aivan välttämätöntä, ettei lääketutkimuksia aleta  

 
230 Kts. esim. Hartmann – Mayer-Nicolai – Pfaff 2013, s. 112−121 ja CIRS 2020, s. 15−16.  
231 Bairu – Chin 2011, s. 7–8.  
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taloudellisten syiden vuoksi nopeuttamaan potilasturvallisuuden ja tutkimushenkilöiden 

edun kustannuksella. Tutkimushenkilöiden etu ja turvallisuus on nostettu myös EU:n uuden 

lääketutkimusasetuksen ensimmäisessä resitaalissa kaikkein ensisijaisimmaksi seikaksi lää-

ketutkimusten osalta.  

Vielä pitää huomioida se seikka, ettei pelkkä myyntiluvan saaminen automaattisesti takaa 

terapeuttista lisäarvoakaan tuovalle uudelle alkuperäislääkkeelle suoraa pääsyä markkinoille 

tai ainakaan menestystä niillä. Lähtökohtaisesti uusien myyntiluvan saaneiden lääkevalmis-

teiden tulee EU:n jäsenvaltioissa käydä vielä läpi menettelyt lääkkeen hinnan ja mahdollisen 

sairausvakuutuskorvattavuuden hyväksymiseksi. EFPIA:n raportin mukaan läpinäkyvyysdi-

rektiivin232 6 artiklassa asetettu vaatimus 180 vuorokauden määräajasta hinta- ja korvatta-

vuusmenettelyn maksimikestolle ei käytännössä useinkaan toteudu233.  

EU:n eri jäsenvaltioiden välillä on havaittavissa huomattaviakin eroja hinta- ja korvattavuus-

prosessien kestossa234. Tällaiset eroavaisuudet käsittelyajoissa asettavat myös eri jäsenvalti-

oissa asuvia potilaita huomattavan eriarvoiseen asemaan, sillä ne ovat omiaan johtamaan 

jäsenvaltioiden välisiin eroihin uusien lääkkeiden saatavuudessa. Lisäksi jos lääkkeen myy-

minen on sallittua vasta viranomaisten hintapäätöksen jälkeen, lyhentävät viivästykset alku-

peräislääkevalmistajalta sitä aikaa, jonka se ehtii tällä tietyllä markkina-alueella kaupallisesti 

hyödyntämään yksinoikeussuojaansa. 

Lisäresurssien ohjaaminen myyntilupaprosessien sekä hinta- ja korvattavuusprosessien te-

hostamiseksi saattaisi tehostaa EU:n lääkemarkkinoiden toimintaa huomattavasti. Ennen 

kuin näihin sekä luvussa viisi mainittuihin kehityskohteisiin on puututtu, suhtautuisin melko 

epäluuloisesti ja torjuvasti lakisääteisiin yksinoikeussuoja-ajan pituuden muutoksiin, tapah-

tuivat ne sitten sen pidentämiseksi tai lyhentämiseksi. 

Muiden kuin yksinoikeussuojaan perustuvien innovointikannustimien lähempi tarkastelu ra-

jattiin tämän tutkielman aihealueen ulkopuolelle ja yksinoikeussuojankin vaikutusta on tar-

kasteltu erityisesti yksityisten yritysten näkökulmasta. Ei silti voi jättää huomauttamatta, että 

myös julkisella rahoituksella ja tutkimuksella on merkittävä rooli lääke- ja koko terveyden-

hoitoalan kehityksessä235. 

 
232 Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä 
(89/105/ETY) (läpinäkyvyysdirektiivi).  
233 EFPIA 2020, s. 12. 
234 Ibid, s. 1.  
235 Sivagrakau 2016, s. 134. 
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Kuva 4: Yksityisen sektorin lääkkeisiin liittyvät tuotekehityskulut ja valtioiden budjettiosuudet terveydenhoi-
toalan tuotekehityskuluihin vuonna 2019, Lähde: OECD Health at a Glance 2019. 
 

Kuvasta 4 voidaan havaita, että terveydenhuoltoalaan liittyvän julkisen tuotekehitysrahoi-

tuksen määrä suhteessa yksityisiin lääkekehityskuluihin näyttäisi olleen viime vuonna suun-

nilleen samanlainen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Julkisen rahoituksen kokonaismäärä ja 

määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin ollut selvästi suurempi Yhdysval-

loissa kuin Euroopassa. Asetelma on ollut samankaltainen myös 2010-luvun alussa236, joten 

voidaan perustellusti sanoa, että Yhdysvallat on julkisen rahoituksen osalta panostanut 2000-

luvulla selvästi Eurooppaa ja EU:ta enemmän lääkekehitystyöhön.   

Kaikkea vastuuta uutuuslääkkeiden nopeammasta markkinoille saamisesta on kuitenkin 

turha sysätä lainsäätäjälle ja lupaviranomaisille. On muistettava, että myös alkuperäislää-

keyrityksillä itsellään on todennäköisesti teknologian kehityksen myötä mahdollisuus löytää 

ainakin joitakin keinoja, joilla ne voivat joiltakin osin nopeuttaa lääkekehitystyötään. Tuo-

tekehitystyötä helpottavat sekä nopeuttavat ratkaisut ja keksinnöt voivat antaa merkittävän-

kin kilpailuedun suhteessa toisiin alkuperäislääkevalmistajiin ja tehdä tietystä tuotekehitys-

projektista entistä houkuttelevamman.237 Lisäksi potentiaalisten kilpailijoiden keskinäisellä, 

avoimella tuotekehitysyhteistyöllä voi toisinaan olla mahdollista päästä kannattavampiin 

lopputuloksiin kuin sulkeutuneella lähestymistavalla. Erilaiset lääkekehityksen yhteistyö-

projektit ovatkin lisääntyneet selvästi 2000-luvulla.238  

 

 
236 Ibid, s. 124.  
237 Rosier – Martens – Thomas 2014, s. 5.  
238 Schuhmacher – Betz 2016, s. 367. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Olen tässä tutkielmassa tuonut esiin, että EU:n lääkekehitystyö ja lääkealan innovointi on 

jäänyt 2000-luvulla selvästi jälkeen Yhdysvalloista. Vuonna 1992 annetun lisäsuojatodistus-

asetuksen jälkeen EU:n alkuperäislääkevalmistajien ja geneeristen lääkevalmistajien välistä 

kilpailuasetelmaa välittömästi koskeva uusi lainsäädäntö on ollut lähes täysin geneeristen 

lääkevalmistajien edun mukaista. Samanaikaisesti uusien alkuperäislääkkeiden keskimääräi-

nen kaupallisesti hyödynnettävissä oleva suoja-aika on 2000-luvulla lyhentynyt noin kah-

della vuodella, todennäköisesti johtuen uusien lääkkeiden pidentyneistä tuotekehitysajoista, 

vaativammista lääketutkimuksista, tiukentuneista lupavaatimuksista tai useamman edellä 

mainitun yhteisvaikutuksesta.  

Valitut lainsäädännölliset ratkaisut sekä ankarat kilpailuoikeudelliset interventiot viestivät 

nähdäkseni kiistatta siitä, että geneeristen rinnakkaislääkkeiden markkinoiden kasvattami-

nen ja lääkekustannusten rajoittaminen on jo pitkään ollut EU:n tärkein tavoite innovointiin 

kannustamisen sijasta. Sinänsä tiukan geneerisen hintakilpailun tavoittelu mahdollisimman 

pian alkuperäislääkkeen yksinoikeussuojan päätyttyä ja kilpailun suojelu tarvittaessa myös 

kilpailuoikeudellisin sanktioin on ehdottomasti myönteistä. Samalla tulisi kuitenkin pitää 

huolta siitä, että kannustimet tuoda uusia innovatiivisia lääkkeitä markkinoille ovat ja pysy-

vät tarpeeksi houkuttelevina. 

Tässä tutkielmassa on myös perusteltu väittämää siitä, että yksinoikeussuojan tasolla on al-

kuperäislääketeollisuudelle aivan poikkeuksellisen suuri merkitys erilaisten innovointikan-

nustimien joukossa. Yksinoikeussuoja-ajan pituus ei kuitenkaan ole kuin yksi, joskin var-

masti melko tärkeä tekijä tätä merkitystä arvioitaessa. Olennaisinta on loppujen lopuksi se, 

millaiset mahdollisuudet alkuperäislääkevalmistajalla on tämän suoja-ajan aikana saada ra-

hallista vastinetta tuotekehitysinvestoinneilleen. Tämän vuoksi yksinoikeussuojan merkitys 

ja sen taso täytyy punnita laajempana kokonaisuutena kuin pelkästään lakisääteisen suoja-

ajan pituuden perusteella.  

Copenhagen Economicsin esittelemä ja tässä tutkielmassakin käytetty kaupallisesti hyödyn-

nettävissä olevan suoja-ajan malli on huomattavasti toimivampi mittari, eikä sen määrittä-

minen eri lääkevalmisteiden kohdalla vaadi kohtuuttomia toimenpiteitä. Silti sekään ei aina 

kerro täysin tarkasti sitä aikaa, jonka alkuperäislääke ehtii olla laajasti saavutettavissa mark-

kinoilla ennen geneerisen hintakilpailun alkamista. Syynä tähän ovat myyntiluvan 
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hankkimisen jälkeiset, joskus pitkiäkin aikoja vievät hinta- ja korvattavuusprosessit EU:n eri 

jäsenvaltioissa.  

Kaupallisesti hyödynnettävissä olevan suoja-ajan pituuden lisäksi merkitystä kannustinvai-

kutukselle on ainakin kussakin jäsenvaltiossa uudelle lääkkeelle hyväksyttävällä enimmäis-

hinnalla, samassa terapialuokassa tapahtuvalla muulla kuin geneerisellä kilpailulla sekä esi-

merkiksi rinnakkaismaahantuonnin aiheuttamalla hintakilpailulla. Onkin epäsuotavaa tar-

kastella pelkästään yksinoikeussuoja-ajan pituutta ja erityisen kapeakatseista kiinnittää huo-

miota ainoastaan lakisääteisen suoja-ajan pituuteen. 

Yksinoikeussuojan merkityksen rakentuminen useista eri tekijöistä antaa kuitenkin toisaalta 

mahdollisuuden siihen, että ainakin tiettyyn pisteeseen saakka tätä innovointikannustinta 

voidaan tehostaa ilman radikaaleja toimenpiteitä. Olen tässä tutkielmassa pohtinut suoja-

ajan pidentämisen mahdollisuutta. Se ei kuitenkaan ainakaan vielä vaikuta perustellulta rat-

kaisulta, vaan ensiksi tulisi käyttää tarjolla olevia lievempiä keinoja. Tällainen keino on eri-

tyisesti resurssien lisääminen lupa- ja hakemusprosesseihin, jotta uutuuslääkkeet saataisiin 

aiempaa nopeammin markkinoille. Lisäksi yksinoikeussuojajärjestelmän yksinkertaista-

mista tai vähintäänkin sen lisäharmonisointia erityisesti lisäsuojatodistusten osalta tulisi har-

kita. Ei voida myöskään unohtaa sitä tosiasiaa, että Yhdysvallat on 2000-luvulla ohjannut 

huomattavasti EU:ta enemmän julkisia varoja lääkekehitystyöhön.  

Tutkielman tekemisen yhteydessä tutustuin lukuisiin erilaisiin lähdeluettelossa näkyviin 

analyyseihin ja artikkeleihin, jotka liittyvät alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojaan sekä 

alkuperäislääkkeiden ja geneeristen rinnakkaislääkkeiden väliseen kilpailuasetelmaan. Tä-

män aineiston perusteella koen, että EU:ssa olisi tarvetta laajoille ja moniulotteisille kustan-

nusvaikutusanalyyseille liittyen geneeristen rinnakkaislääkkeiden markkinaosuuden kasvun 

säästövaikutuksiin. Erityisesti jään kaipaamaan sellaisia tarkempia tutkimuksia geneeristen 

lääkkeiden säästövaikutuksista koko EU:n alueella, joissa huomioitaisiin lisäksi uusien al-

kuperäislääkkeiden mahdollinen säästövaikutus muihin terveydenhuoltokuluihin. Tämä 

säästövaikutus saattaa kompensoida uutuuslääkkeiden aiheuttamaa lääkekustannusten nou-

sua merkittävästikin239.  

Aloite EU:n uudeksi lääkealan strategiaksi on erittäin tervetullut ja toivottavasti sen puit-

teissa tehtäviä ratkaisuja harkitaan tasapuolisesti kaikkien eri sidosryhmien näkökulmasta. 

Säästölinja, jonka puitteissa innovoinnin kustannuksella ja innovointikannustimiin tehtyjä 

 
239 Lichtenberg 2014, s. 117. 
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heikennyksiä kompensoimatta jatketaan panostamista geneeristen lääkkeiden entistä aikai-

sempaan markkinoille tuloon sekä lääkkeiden rinnakkaismaahantuontiin kannustamista vai-

kuttaa varmasti houkuttelevalta vaihtoehdolta. Silloin kuitenkin unohdetaan se alkuperäis-

lääkeyhtiö Novartiksenkin strategia-aloitteesta antamassaan palautteessa lausuma tosiasia, 

että uusista innovatiivisista lääkkeistä tulee aikanaan tulevaisuuden geneerisiä lääkkeitä240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
240 Alkuperäislääkevalmistaja Novartiksen palaute Euroopan komission aloitteeseen uudesta lääkealan strate-
giasta, jätetty 7.7.2020. 


