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Tiivistelmä: 

Ympäristöä kuormittavat lääkeainejäämät kertyvät vesiin ja maaperään useiden eri 

lähteiden kautta. Lääkeaineiden tai niiden eliminaatiotuotteiden päätyessä ympäris-

töön niillä voi olla monia merkittäviä haittavaikutuksia vesiympäristön ja maaperän 

eliöille.   

Euroopan komissio on edellyttänyt vuodesta 2005 lähtien, että ihmislääkkeille on 

myyntilupahakemuksen yhteydessä esitettävä ympäristöriskinarviointi (direktiivi 

2001/83/EC, artikla 8(3)). Ympäristöriskinarvioinnissa noudatetaan Euroopan lääke-

viraston ohjeistusta (Guideline on the environmental risk assessment of medicinal pro-

ducts for human use, EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2), joka tuli voimaan vuonna 

2006. Ohjeistus määrittelee ympäristöriskinarvioinnin vaatimukset ja testausstrate-

gian ihmislääkkeille. Riskinarviointi koskee uusia vaikuttavia aineita ja vanhojen vai-

kuttavien aineiden rinnakkaisvalmisteita, jos on oletettavissa, että rinnakkaisvalmis-

teiden markkinoille tulo kasvattaa niiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta tai -ris-

kiä merkittävästi.  

Euroopan lääkeviraston ohjeistuksen mukaan vaikuttavan aineen ympäristöriskiä ar-

vioidaan kaksivaiheissa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan ympäristö-

altistuksen määrää pintavesissä (eng. predicted environmental concentration, PEC) 

vaikuttavan aineen arvioidun kulutuksen perusteella. Mikäli kynnysarvo ylittyy, ris-

kinarviointia jatketaan vaiheeseen II. 



Toisessa vaiheessa riskin arviointi perustuu vaikuttavan aineen fysikaalis-kemiallisiin 

ominaisuuksiin, biohajoavuuteen ja mahdolliseen sedimenttikertymän arviointiin. Li-

säksi hyvin rasvaliukoisille lääkeaineille (logKow > 4,5), riippumatta niiden PEC-

arvoista, suoritetaan PBT-arviointi (eng. persistent, bioaccumulative and toxicity as-

sessment, PBT). Ympäristöriskinarvioinnissa lääkeaineen PEC-pitoisuutta verrataan 

eliövaikutustutkimuksista saatuun arvioituun haitattomaan pitoisuuteen (eng. predic-

ted no-effect concentration, PNEC).    

Vuonna 2018 Euroopan lääkevirasto julkaisi luonnoksen uudesta ohjeistosta. Sen ta-

voitteena on tarjota johdonmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ympä-

ristöriskien arviointiin sekä arviointia tekeville sääntelyviranomaisille että myyntilu-

van hakijoille. Luonnosohjeeseen tuotuja muutoksia ovat muun muassa päätöksente-

kopuu ja 3R-periaatteen käyttöönotto, sekundäärisen toksisuuden arviointi, OECD TG 

308 testin rajoittaminen sekä räätälöity arviointi lääkkeille, joilla on erityinen vaiku-

tustapa. 

Euroopan lääkeviraston tavoitteena on uudistaa ympäristöriskinarviointia koskevaa 

ohjeistusta, sillä ohjeiston soveltamiseen on liittynyt huomattavia tulkintaeroja eikä 

käyttöönotto ole ollut myöskään ongelmatonta. Kritiikkiä on kohdistunut etenkin ERA 

(environmental risk assessment) -tietojen saatavuuden ja tietojen avoimuuden puut-

teeseen, hyöty-riskianalyysin huomiotta jättämiseen sekä riskinarvioinnin kohdistu-

miseen vain vaikuttavaan aineeseen.   
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Abstract:  

Pharmaceutical residues that pollute the environment accumulate in water and soil 

through a variety of sources. Once in the environment, pharmaceuticals or their elim-

ination products can have a number of significant adverse effects on aquatic and soil 

organisms.   

Since 2005, the European Commission has required an environmental risk assessment 

to be submitted with an application for marketing authorization for medicinal products 

for human use (Directive 2001/83/EC, Article 8(3)), in accordance with the European 

Medicines Agency's Guideline on the environmental risk assessment of medicinal 

products for human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2), which entered into 

force in 2006. The Guideline defines the requirements for environmental risk assess-

ment and the testing strategy for medicinal products for human use. The risk assess-

ment applies to new active substances and generics of existing active substances if it is 

expected that the introduction of generics will significantly increase the environmental 

burden or risk posed by them. 

According to the European Medicines Agency (EMA) guidance, the environmental risk 

of an active substance is assessed in a two-step process. In the first step, the level of 

predicted environmental concentration in surface water (PEC) is assessed based on the 

estimated consumption of the active substance. If the threshold value is exceeded, the 

risk assessment proceeds to Phase II. 



In the second step, the risk assessment is based on the physico-chemical properties of 

the active substance, its biodegradability and an assessment of possible sediment dep-

osition. In addition, a PBT assessment will be carried out for highly fat-soluble phar-

maceutical substances (logKow > 4.5), irrespective of their PEC values. The environ-

mental risk assessment compares the PEC concentration of the drug with the predicted 

no-effect concentration (PNEC) from the ecotoxicity studies. 

In 2018, the EMA published draft new guidance. Its aim is to provide a more coherent 

and holistic approach to environmental risk assessment for both regulators carrying 

out the assessment and applicants for marketing authorizations. Changes introduced 

in the draft guidance include the introduction of a decision tree and the 3Rs principle, 

the assessment of secondary toxicity, the limitation of the OECD TG 308 test and a 

tailored assessment for active substances with a particular mode of action. 

The EMA aims to improve the guidance on environmental risk assessment, which has 

been subject to considerable differences in interpretation and has not been easy to im-

plement. Criticism has focused in particular on the lack of availability and transparency 

of ERA data, the lack of benefit-risk analysis and the focus of risk assessment on the 

active substance only.    



Sisällysluettelo 

1 Johdanto 7 

2 Ympäristöriskinarviointi osana lääkkeen myyntilupahakemusta 11 

3 Euroopan lääkeviraston ohje (2006) ympäristöriskinarviointiin uusille 

vaikuttaville aineille 13 

3.1 Vaihe I: Altistumisen arviointi 14 

3.2 Vaihe II: Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi 15 

4 Euroopan lääkeviraston ehdotelma (2018) uudesta 

ympäristöriskinarviointiohjeesta 17 

4.1 Päätöksentekopuu ja 3R-periaate 19 

4.2 PBT-arviointi 21 

4.3 Räätälöity arviointi lääkkeille, joilla on erityinen vaikutustapa 21 

4.4 Sekundäärinen toksisuus 22 

4.5 Testien käytön rajoittaminen – OECD TG 308 22 

5 Pohdinta 24 

5.1 Tiedot ympäristöhaitoista puutteellisia ennen vuotta 2006 25 

5.2 ERA-aineistojen saatavuus ja läpinäkyvyys heikkoa 25 

5.3 ERA:n soveltamisala on rajallinen eikä painoarvoa ole hyöty-riskisuhdetta 

arvioitaessa 27 

6 Johtopäätökset 29 

Lähteet 30 

 

 



7 
 

1 Johdanto 

Lääkkeiden kulutuksen lisääntyminen ja markkinoilla olevien aktiivisten vaikuttavien 

aineiden lukumäärän kasvu ovat johtaneet siihen, että lääkeaineita kertyy ympäristöön 

yhä kiihtyvällä tahdilla. Ongelma nähtävissä sekä kansallisella että globaalilla tasolla. 

(Brozinski ym. 2012; Palomäki 2016; Suomen Akatemia – Strateginen tutkimus 2018.) 

Lääkeaineita kulkeutuu vesiin ja maaperään monien eri lähteiden ja reittien kautta (ks. 

kuva 1).  

 

 

 

Kuva 1. Lääkeaineiden kulkeutuminen vesiin ja maaperään eri lähteiden kautta.  
Kuva: Nystén ym. 2019. Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää, Nä-
kökulmia ympäristöpolitiikkaan – SYKE Policy Brief 17.5.2019, Leena Rantajärvi 
(toim). http://hdl.handle.net/10138/301742. Kuva julkaistaan Suomen Ympäristökes-
kuksen (SYKE) luvalla. 
 

 

Lääkepäästöjen pääasiallisena lähteenä pidetään lääkkeiden käyttäjiä (Nystén ym. 

2019). Lääkkeiden tarpeellinen käyttö lisää väistämättä ympäristön lääkekuormaa, 

mikä on toisaalta lääkehoidon toivottujen vaikutusten kääntöpuoli ympäristön kan-

nalta. Lääkkeiden imeytymisen jälkeen aktiiviset vaikuttavat aineet erittyvät samassa 

muodossa tai muuttuvat elimistössä metaboliiteiksi tai muiksi hajoamistuotteiksi, jol-

loin ne voivat vapautua ympäristöön viemärien ja jätevedenpuhdistamoiden kautta 

http://hdl.handle.net/10138/301742
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(Sikanen ym. 2020a). Kaikki lääkkeet eivät kuitenkaan päädy käyttöön, jolloin seu-

rauksena saattaa olla, että lääkkeiden epäasianmukaisen hävittämisen johdosta lääke-

aineita päätyy ympäristöön merkittäviä määriä. Muita lähteitä, joiden kautta lääkeai-

neita päätyy ympäristöön, ovat teollinen raaka-aineiden ja aktiivisten vaikuttavien ai-

neiden tuotanto sekä eläinlääkintä. (Suomen Akatemia – Strateginen tutkimus 2018; 

Nystén ym. 2019.)  

 

Lääkeaineiden, metaboliittien tai muiden hajoamistuotteiden päätyessä ympäristöön 

niillä voi olla monia merkittäviä haittavaikutuksia sekä eliöille että ihmisen terveydelle 

ravinnon kiertokulun seurauksena. Lääkejäämät voivat päätyä takaisin ihmisiin välil-

lisesti juomaveden tai elintarvikkeiden kuten viljelykasvien, kalan, maidon tai lihan 

välityksellä (Palomäki 2016). Esimerkiksi jäteveden käsittelyssä lääkejäämät pystytään 

poistamaan vain vaihtelevasti riippuen aineesta ja käsittelyn tasosta (Mänttäri ym. 

2020). Puhdistettua, mutta lääkeaineita edelleen sisältävää jätevettä, saatetaankin 

käyttää kasteluvetenä Euroopan kuivilla alueilla, mikä lisää riskiä lääkejäämien rikas-

tumiseen hyötykasveissa (Oldenkamp ym. 2013).  

 

Ympäristössä esiintyvien lääkeaineiden ei toistaiseksi ole osoitettu suoraan vaikutta-

van ihmisten terveyteen (Euroopan komissio 2019, 3), eikä Maailman terveysjärjestö 

pidä todennäköisenä, että juomavedestä pieninä pitoisuuksina löydetyt lääkeaineet 

uhkaisivat ihmisten terveyttä (WHO 2012). On kuitenkin huomioitava, että riski saat-

taa olla erilainen eri lääkeaineiden kohdalla ja uhka todellinen haavoittuvimpien väes-

töryhmien osalta. Esimerkiksi lapsilla kohonnut riski johtuu siitä, että lasten vierasai-

nemetabolia on usein hitaampaa eikä elimistö kykene eliminoimaan lääkeainejäämiä 

aikuisiin verrattuna yhtä tehokkaasti. (Sikanen ym. 2020b.) 

 

Lääkeainejäämät voivat vaikuttaa myös moniin vesiympäristön ja maaperän eliölajei-

hin, sillä lääkevaikutusten kohdereseptorit ovat samoja eliöillä ja ihmisillä (Vieno ym. 

2019, 9). Tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkejäämät voivat aiheuttaa paitsi välit-

tömiä toksisia vaikutuksia myös kroonisia haittavaikutuksia, kuten lisääntymis- tai 

käyttäytymishäiriöitä (Brozinski ym. 2012). Antimikrobiset lääkejäämät puolestaan 

saattavat edistää antibioottiresistenssin lisääntymistä. Ympäristön kannalta haitalli-

siksi tunnistettuja lääkeryhmiä ovat esimerkiksi steroidihormonit, ahdistuneisuus-, 
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kipu- ja mikrobilääkkeet sekä sieni- ja loislääkkeet. (Ågerstrand ym. 2015; Palomäki 

2016.)  

 

Vaikka ensimmäiset havainnot ympäristön lääkeainejäämistä havaittiin jo 1970-lu-

vulla, tarkempi ymmärrys lääkeaineiden aiheuttamista ympäristöriskeistä on lisäänty-

nyt vasta 2000-luvulta lähtien erilaisten seuranta- ja vaikutustutkimusten johdosta 

(Brozinski 2012; Ågerstrand 2015). Vuodesta 2005 lähtien Euroopan komissio on edel-

lyttänyt, että ihmislääkkeille on myyntilupahakemuksen yhteydessä esitettävä ympä-

ristöriskinarviointi (direktiivi 2001/83/EC, artikla 8(3)). Aktiivisten vaikuttavien ai-

neiden ympäristöriskinarviointi tehdään Euroopan lääkeviraston (European Medici-

nes Agency, EMA) ohjeistuksen mukaisesti (Guideline on the environmental risk as-

sessment of medicinal products for human use, EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2). 

Ohjeistus määrittelee ympäristöriskinarvioinnin vaatimukset ja testausstrategian ih-

mislääkkeille. (Palomäki 2016; Teräsalmi ym. 2020.) Alun perin vuonna 2006 julkais-

tua ohjeistusta on sittemmin tarkennettu kahdella kysymys- ja vastausdokumentilla 

(Q&A) vuosina 2011 ja 2016 (Whomsley ym. 2019). Vuonna 2018 EMA julkaisi luon-

noksen uudesta ohjeistosta, joka oli julkisessa kuulemisessa 30.6.2019 asti (EMA 

2018). Uutta ohjeistoa ei ole toistaiseksi vielä julkaistu, vaikka tätä kirjoitettaessa luon-

nosohjeen julkisesta kuulemisesta on kulunut jo kolme vuotta.  

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvaillaan nykyisen voimassa olevan ohjeiston (2006) 

pääpiirteet ja esitellään tärkeimmät muutokset, joita uuteen ohjeistukseen (2018) odo-

tetaan nykytiedon valossa. Työn aihepiirin ulkopuolelle on jätetty eläinlääkkeiden ym-

päristöriskinarviointi, sillä eläinlääkkeitä koskee oma lainsäädäntönsä, joskin eläin-

lääkkeiden ympäristöriskinarvioinnissa on samankaltaisuuksia ihmislääkkeisiin ver-

rattuna.  Eläinlääkkeiden ympäristöriskinarviointia säätelee Euroopan komission 

eläinlääkedirektiivi (2001/82/EC (muutettuna direktiivillä 2004/28/EEC) ja Euroo-

pan lääkeviraston eläinlääkekomitean (Committee for Medicinal Products for Vete-

rinary Use, CVMP) valmistelema ohjeisto eläinlääkkeiden ympäristöriskinarvioinnista 

(CVMP/VICH/592/98–FINAL, CVMP/VICH/790/03-FINAL ja EMA/CVMP/ 

ERA/418282/2005-Rev.1- Corr.) (Teräsalmi ym. 2020). Eläinlääkkeitä koskevan ra-

jauksen vuoksi tässä työssä keskitytään käsittelemään vain ihmislääkkeiden ympäris-

töriskinarviointia. Näkökulmana on nimenomaan Euroopan lääkeviraston ohjeistus, 
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sillä esimerkiksi Yhdysvaltojen, Japanin ja Australian lääkevalvontaviranomaisilla on 

oma ohjeistuksensa ympäristöriskien arvioinnista (ks. tarkemmin Jose ym. 2020). 
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2 Ympäristöriskinarviointi osana lääkkeen myyntilupahakemusta 

Myyntilupa voidaan myöntää sellaiselle valmisteelle, jonka teho ja turvallisuus on riit-

tävästi osoitettu ja tehon suhde turvallisuuteen on positiivinen. Tämä hyöty-riskisuh-

teen arviointi perustuu ainoastaan potilaalle koituvien hyötyjen ja haittojen tasapai-

noon, eikä EMA:n ohjeen (2006) mukaisesti myyntiluvan myöntämisen esteeksi ase-

teta mahdollista ympäristölle koituvaa riskiä. (Palomäki 2016.) Ympäristöriskit näh-

däänkin tässä kuvassa asioina, joista pitää tietää, muttei sellaisina, että lääkkeen 

myyntilupa ympäristöriskien perusteella hylättäisiin (Ahkola ym. 2020). 

 

Ympäristöriskinarviointi (eng. Environmental Risk Assessment, ERA) koskee uusia 

myyntilupahakemuksia (uusi aktiviinen vaikuttava aine), joille myyntilupa myönne-

tään hajautetun, tunnustamis- ja kansallisen menettelyn kautta (EMA 2006). Rinnak-

kaisvalmisteiden osalta ympäristöriskinarviointi on tehtävä, jos on oletettavissa, että 

rinnakkaisvalmisteiden markkinoille tulo kasvattaa niiden aiheuttamaa ympäristö-

kuormitusta tai -riskiä merkittävästi (Ahkola ym. 2020). Ympäristöriski arvioidaan 

myös muutoshakemusten (tyypin II muutokset) ja myyntiluvan laajennusten yhtey-

dessä, jos mahdollinen ympäristöaltistus voi lisääntyä uuden käyttöaiheen tai uuden 

potilasryhmän myötä. Ympäristöriskiä koskeva arviointi esitetään myyntilupahake-

muksen moduulissa 1.6. Ympäristövaarojen arviointi. (EMA 2006.) Myöhemmin tä-

män työn luvussa 3.1 Päätöksentekopuu ja 3R-periaate esitellään tarkemmin ne tilan-

teet, joissa myyntiluvan hakijaa velvoitetaan ERA-tietojen toimittamiseen myyntilupa-

hakemuksen yhteydessä.  

 

Ympäristöriskinarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa ympäristöön kohdistuvista 

riskeistä sekä ohjeistaa lääkkeen käyttäjää tai muutoin käsittelevää tahoa valmisteen 

säilytykseen ja hävitykseen liittyen, jotta ympäristöön kohdistuvat riskit voidaan mini-

moida (EMA 2018; Palomäki 2016). Ihmislääkkeiden mahdollisista ympäristövaiku-

tuksista löytyy tietoa valmisteyhteenvedon kohdista 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuu-

desta ja 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle. Lääkevalmisteen hävittämistä ja säi-

lyttämistä koskevat ohjeet löytyvät myös pakkausselosteesta. Lisätietoja valmisteen 

mahdollisista ympäristöriskeistä voi lukea lisäksi julkisista arviointilausunnoista (eng. 
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European Public Assessment Report, EPAR), jotka ovat saatavilla Euroopan lääkevi-

raston sivustolla. Tämä koskee kuitenkin vain keskitetyn menettelyn kautta myyntilu-

van saaneita valmisteita. (Palomäki 2016.) 

 

ERA-prosessi vie tavallisesti aikaa noin kaksi vuotta. Myyntilupaa hakevan yrityksen 

taloudellisten riskien minimoimiseksi ympäristöriskinarviointi suoritetaan tavallisesti 

lääkekehityksen kliinisten tutkimusten vaiheiden II ja III aikana, jotta arviointi on val-

mis juuri ennen myyntilupahakemuksen jättämistä. (Labcorp 2020.)  
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3 Euroopan lääkeviraston ohje (2006) ympäristöriskinarviointiin 

uusille vaikuttaville aineille 

Lääkkeen potentiaaliset ympäristöhaitat arvioidaan osana valmisteen myyntilupapro-

sessia. Arvio tehdään EMA:n antaman riskinarviointiohjeen 

(EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2) mukaisena ympäristöriskinarviona (ks. tau-

lukko 1, s. 14). Ympäristöriskien testaamisessa hakijoiden tulee noudattaa Taloudelli-

sen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n ja Kansainvälisen standardoimisjärjestö 

ISO:n standardoituja testausmenetelmiä, ja tutkimukset on tehtävä hyvän laboratorio-

käytännön (eng. Good Laboratory Practice, GLP) mukaisesti (EMA 2006). Myös vaih-

toehtoisia testejä voidaan käyttää edellyttäen, että niiden käyttö on asianmukaisesti 

perusteltu myyntilupahakemuksen yhteydessä toimitettavassa ERA-raportissa ja nii-

den voidaan katsoa myös soveltuvan tarkoitukseensa (Ahkola ym. 2020).  
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Taulukko 1. Euroopan lääkeviraston EMA:n ohjeistus (2006) lääkkeiden ympäristö-
riskinarvioinnista myyntilupaa haettaessa. Taulukko mukailtu lähteestä Sikanen ym. 
2020b. 
 

Arvioinnin 
vaihe 

Arvioinnin 
taso 

Kohde Menetelmä ja 
raja-arvo 

Tutkimusvaatimus 

Vaihe I Esikar-
toitus 
(pre-
screening) 

Altistuksen 
(pitoisuus pin-
tavedessä, 
PECsw) arvi-
ointi 

PECsw > 0,01 µg/l  
→ vaiheen II arvi-
ointi 

Arvio lääkkeen kulutuk-
sesta, oktanoli /vesi- ja-
kautuminen logKow > 4,5 
→ PBT-arviointi 

Vaihe II 
(Taso A) 

Riskinar-
viointi 

Riskinarviointi  
vesieliöille 

PECsw/PNEC > 1 
→ vaiheen II B ar-
viointi 

OECD-testit: hajoaminen 
vedessä; toksisuustestit 
kalalla, vesikirpulla ja le-
vällä (NOEC) 

Vaihe II 
(Taso B) 

Laajen-
nettu  
riskinarvi-
ointi 

Riskinarviointi 
maaperän 
eliöille 

PECsw tarkentami-
nen huomioimalla 
poistuma jäteve-
denpuhdistamolla, 
lisätestit maaperän 
eliöille PEC/PNEC 
> 1 → ympäristö-
riski todennäköi-
nen 

OECD-testit: hajoaminen 
maaperässä; toksisuus 
mikrobeilla, kasveilla, lie-
roilla ja hyppyhäntäisillä 
(NOEC) 

 
PECSW = ennustettu pitoisuus pintavedessä, PNEC = ennustettu pitoisuus, joka ei aiheuta hait-
tavaikutuksia (NOEC/AF), NOEC = suurin pitoisuus, jonka ei testeissä (OECD) ole havaittu ai-
heuttavan eliöille tilastollisesti merkitsevässä määrin haittavaikutuksia, AF = arviointikerroin, 
joka huomioi mm. testilajien määrän ja altistuksen keston, PBT = pysyvyys, biokertyvyys ja tok-
sisuus (ominaisuudet)  
 

 

3.1 Vaihe I: Altistumisen arviointi 

Ympäristöriskinarviointi toteutetaan tarvittaessa kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vai-

heessa arvioidaan lääkkeen ympäristöaltistuksen määrää pintavesissä (eng. predicted 

environmental concentration in surface water, PECsw). (EMA 2006.) Laskelma pohjau-

tuu lääkevalmisteen oletettuihin myyntimääriin, mutta siinä ei kuitenkaan huomioida 

elimistössä tapahtuvaa lääkeainemetaboliaa tai lääkeaineiden puhdistusta jäteveden-

puhdistamolla (Sikanen ym. 2020b; BIO Intelligence Service 2013, 123). Mikäli PECsw 

ylittää raja-arvon 0,01 mikrogrammaa/litra, vaaditaan valmisteelta toisen vaiheen ris-

kinarviointi. Jos raja-arvo jää alle 0,01 mikrogrammaa/litra, muita tutkimuksia ympä-

ristöriskin arvioimiseksi ei enää tarvitse tehdä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin 

lääkeaineet, joilla epäillään olevan endokriinisia vaikutuksia. (BIO Intelligence Service 

2013, 123.)  
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Ohjeistuksen mukaan ihmislääkkeille suoritetaan lisäksi PBT-seulonta, joka perustuu 

lääkeaineen pysyvyyden (eng. Persistence), biokertyvyyden (eng. Bioaccumulation) ja 

toksisuuden (eng. Toxicity) arviointiin ympäristössä (EMA 2006). Aineen pysyvyys ku-

vastaa aineen hajoamisen hitautta, biokertyvyys aineen kertyvyyttä eliöstöön ja toksi-

suus puolestaan aineen haitallisuutta eliöstölle (Vieno ym. 2019). Jos PBT-seulonnan 

tulos on ylittää määritellyn raja-arvon, PBT-arviointia jatketaan Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston REACH-asetuksessa (EY, N:o 1907/2006) määriteltyjen ohjeiden mu-

kaisesti riippumatta PEC-arvosta (BIO Intelligence Service 2013, 122; Lapatto-Reini-

luoto & Sikanen 2021).  

 

3.2 Vaihe II: Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi 

Toisen vaiheen riskinarviointi perustuu aktiivisen vaikuttavan aineen tutkimiseen eri 

trofiatasoilla (mm. levät, lierot, mikrobit, vesikirput, kasvit ja kalat) sekä mahdolliseen 

sedimenttikertymän arviointiin (Vaihe II, Taso A). Jos mahdollinen riski sedimentin 

organismeihin tai mikrobistoon todetaan, laajennetaan riskiarvio koskemaan maape-

rää ja sen eliöstöä (Vaihe II, Taso B). (EMA 2006; Sikanen ym. 2020b.) 

 

Toisen vaiheen arviointi tehdään automaattisesti kaikille lääkeaineille, joilla epäillään 

tai tiedetään olevan endokriinisia vaikutuksia. Lisäksi hyvin rasvaliukoisille lääkeai-

neille (logKow > 4,5), riippumatta niiden PEC-arvoista, suoritetaan PBT-arviointi. (BIO 

Intelligence Service 2013, 123.) Toisen vaiheen eliövaikutuskokeista saadaan arvio lää-

keaineen suurimmasta pitoisuudesta, joka ei vielä aiheuta merkittäviä haittavaikutuk-

sia testieliöille (eng. No-effect concentration, NOEC). NOEC-pitoisuudesta johdetaan 

edelleen riskinarvioissa käytettävä PNEC-pitoisuus (eng. Predicted no-effect concen-

tration, PNEC), joka on aina NOEC arvoa pienempi. PNEC-arvo tarkoittaa pitoisuutta, 

jossa yhdisteellä ei vielä katsota olevan haittavaikutuksia ympäristössä. (Lapatto-Rei-

niluoto & Sikanen 2021.) 

 

PNEC-arvojen määritykseen liittyy merkittävää epävarmuutta, kun lääkeaineiden ym-

päristövaikutuksia monimuotoisiin ekosysteemeihin joudutaan ennustamaan rajal-

lista testilajien määrää käyttäen. Tästä syystä PNEC-arvoihin liittyvää epävarmuutta 

korjataan erillisellä arviointikertoimella (eng. Assessment factor, AF), joka huomioi 

muun muassa testilajien määrän ja altistuksen keston (lyhytkestoinen vs. krooninen 
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testi). (Sikanen ym. 2020b; Lapatto-Reiniluoto & Sikanen 2021.) Haitattoman pitoi-

suuden arvioinnissa pyritään tavallisesti käyttämään akuuttien testien sijaan erityi-

sesti pitkäkestoisia, kroonisia testejä, sillä jätevedenpuhdistamoilta lääkeaineita pää-

see ympäristöön jatkuvasti ja eliöt voivat ympäristössä altistua pienille lääkeainepitoi-

suuksille koko elinaikansa ajan. Lisäksi krooniset testit ovat akuutteja herkempiä, sillä 

ne voivat paljastaa pienen pitoisuuden vaikutuksen, mikä saattaa näkyä vasta, kun 

tietty kudospitoisuus saavutetaan. (Ahkola ym. 2020.) Mitä paremmin eliövaikutusko-

keiden arvioidaan edustavan lääkeaineen todellisia haittoja ympäristössä, sitä pienem-

pää arviointikerrointa voidaan käyttää, ja sitä lähempänä PNEC on mitattua NOEC-

pitoisuutta (Lapatto-Reiniluoto & Sikanen 2021).  

 

Haitallisten ympäristövaikutusten riski lasketaan PEC/PNEC-suhteen avulla, jolloin 

PNEC-arvona käytetään herkimmän eliölajin testeistä johdettua pitoisuutta. Saatu tu-

los on ns. riskiosamäärä (eng. risk quotient, RQ). Mitä suurempi RQ on, sitä todennä-

köisempi on haitallisten ympäristövaikutusten esiintymisen riski. Riski on kuitenkin 

aina olemassa, kun RQ > 1. (Sikanen ym. 2020b.) 
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4 Euroopan lääkeviraston ehdotelma (2018) uudesta ympäristöris-

kinarviointiohjeesta 

Euroopan lääkevirasto (EMA) julkaisi marraskuussa 2018 luonnoksen uudesta ihmi-

sille tarkoitettujen lääkkeiden ympäristöriskinarviointiohjeesta. Sen tavoitteena on 

tarjota johdonmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ympäristöriskien 

arviointiin sekä arviointia tekeville sääntelyviranomaisille että myyntiluvan hakijoille. 

Ohjeeseen on sisällytetty aiemmin julkaistujen kysymys- ja vastausdokumenttien si-

sältö. Ohjeiston uusiminen perustuu muun muassa tarpeeseen huomioida sekä lisään-

tynyt tieteellinen tutkimustieto lääkkeiden ympäristövaikutuksista että eri sidosryh-

mien näkökulmat lääkkeiden ympäristövaikutusten arvioimisesta. (Whomsley ym. 

2019.) Ohjeen soveltamisala pysyy samana ja ohje varmistaa, että riskienhallintatoi-

menpiteet ovat myyntiluvan haltijalla tarvittaessa käytössä (EMA 2018). Uusi ohjeisto 

ei vaikuta edelleenkään myyntiluvan myöntämisen perusteisiin (Whomsley ym. 2019). 

 

Kuvassa 2 (s. 18) esitellään aktiivisen vaikuttavan aineen riskinarviointi uuden luon-

nosohjeen mukaisesti. Arviointi on vuonna 2006 voimaan tulleen ohjeen mukaisesti 

edelleen kaksivaiheinen koostuen seuraavista osista: 

 

i. Pakollinen vaiheen I arviointi, jossa arvioidaan vaikuttavan aineen ympäristö-

altistusta pintavesissä (PECsw) ja PBT-ominaisuuksia, eli pysyvyyttä, bioker-

tyvyyttä ja toksisuutta. 

ii. Vaiheen II arviointi, joka sisältää kokeellisia tutkimuksia ympäristövaikutusten 

arvioimiseksi. (EMA 2018.)   
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Kuva 2.  Riskinarvioinnin vaiheet I ja II uuden luonnosohjeen (EMA 2018) mukai-
sesti. Suluissa olevat numerot viittaavat tarkentaviin lisätietoihin luonnosohjeen si-
sällysluettelon mukaisesti. Kuva on suomennettu lähteestä EMA 2018.  
 

Seuraavassa esitellään EMA:n luonnosohjeen (2018) ja Whomsleyn työryhmineen 

(2019) kirjoittaman artikkelin pohjalta viisi esimerkkiä muutoksista, joita uusi ERA-

ohjeisto sisältää.  
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4.1 Päätöksentekopuu ja 3R-periaate 

Vaiheen I keskeinen uusi elementti on porrastettu päätöksentekopuu (ks. kuva 3, s. 

23), joka selventää, milloin ERA-tutkimuksia vaaditaan. Lisäksi se antaa hakijoille yk-

sityiskohtaisempia ohjeita arviointien johdonmukaisuuden parantamiseksi. Päätök-

sentekopuu koostuu kysymyksistä ja niiden kyllä / ei -vastauksista, joiden perusteella 

ympäristöriskinarviointi etenee. Uudessa ohjeessa käytetään samaa kynnysarvoa (0,01 

µg/l) pintaveden ennakoidulle ympäristöpitoisuudelle (PECsw) kuin vuonna 2006 voi-

maan tulleessa ohjeessa. Aiemman ohjeistuksen mukaan esimerkiksi peptidejä tai pro-

teiineja vaikuttavan aineena sisältävät lääkkeet tulkittiin ominaisuuksiltaan sellaisiksi, 

ettei niiden katsottu aiheuttavan ympäristölle haittaa. Luonnosohjeessa tulkinta on 

hieman tiukentunut, sillä päätöksentekopuun mukaan hakijan tulee vahvistaa, että ai-

neet ovat valmiiksi biologisesti hajoavia, ennekuin voidaan päätyä siihen, ettei ympä-

ristöriskinarviointia tarvitse jatka. (EMA 2018; Whomsley ym. 2020.) 

 

Taulukossa 2 (s. 20) esitellään ne tilanteet, joissa täydellinen ympäristöriskinarviointi 

vaaditaan ja tilanteet, joissa ympäristöriskinarvioon liittyviä tutkimuksia ei suoriteta. 

Taulukossa huomioidaan sekä vuoden 2006 ohjeistus että uusi luonnosohje. Euroopan 

lääkeviraston julkaiseman tiedotteen (EMA 30.11.2018) mukaan uuden luonnosohjeen 

tavoitteisiin kuuluu muun muassa 3R-periaatteen (eng. Replacement, Reduction and 

Refinement) edistäminen EU direktiivin 2010/63 (Protection of animals used for 

scientific purposes) mukaisesti, jotta eläinkokeiden tarpeetonta toistoa vältettäisiin.  
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 Myyntilupahakemus 
uudelle vaikuttavalle 

aineelle 

Myyntiluvan  
muutoshakemus 

Myyntiluvan 
 laajentaminen 

Myyntiluvan 
 uudistaminen 

Myyntilupa- tai rekisteröintihakemustyyppi  
direktiivi 2001/83/EY artiklan 10–10.4  

tai 10 a–10 c mukainen 
Vaatimuksena 
laaja ERA-aineisto 

Pakollinen vuodesta 
2006 lähtien 

Ei yleensä vaadita, poik-
keuksena tyypin II muu-
toshakemukset. 
 
Vain jos ympäristöaltistu-
misen odotetaan lisäänty-
vän ja käsitellään vain 
muutosta. 

Ei yleensä vaadita.  
 
Vain jos ympäristöaltistu-
misen odotetaan lisäänty-
vän ja käsitellään vain 
muutosta. 

Ei yleensä vaadita.  Vuoden 2006 ohje:  
Ei yleensä vaadita.  
Vain jos ympäristöaltistumisen odotetaan lisääntyvän.  
 
Luonnosohje 2018: 
Yleensä vaaditaan, jos samaa aktiivista vaikuttavaa ainetta koskevaa 
aikaisempaa ERA-arviointia ei ole saatavilla. 
 
Vaaditaan, jos aikaisemmassa ERA-arvioinnissa ei ole käytetty ole-
tusarvoista markkinaosuuskerrointa (ennakoitu valmisteen myynti-
määrä) ja ympäristöaltistuksen odotetaan lisääntyvän. 
  
Esimerkkejä mahdollisesta ympäristöaltistuksen lisääntymisestä: 
 
- Jos valmisteella on uusi käyttöaihe tai uusi potilasryhmä, tai enim-
mäisvuorokausiannos suurenee. 
 
-Jos valmisteella on uusi antoreitti tai lääkemuoto 
 
-Myyntilupaa haetaan EU:n jäsenvaltiossa, jossa taudin esiintyvyys 
on suurempi. 

      

Vaatimuksena ly-
hennetty ERA-
aineisto 
 
Tilanteet, joissa 
ympäristöriksin ar-
viointiin tavalli-
sesti kuuluvat tut-
kimukset voidaan 
jättää pois. 

Mikäli kyseessä on vai-
kuttava aine, jonka ei 
odoteta aiheuttavan ym-
päristöriskiä, esim. 
luonnossa esiintyvät ai-
neet. 

Jos ympäristöaltistuksen 
ei odoteta lisääntyvän. 

Jos ympäristöaltistuksen 
ei odoteta lisääntyvän.  

(-) Vuoden 2006 ohje: 
Jos ympäristöaltistuksen ei odoteta lisääntyvän. 
 
Luonnosohje 2018: 
Jos käytettävissä on saman vaikuttavan aineen aikaisempi ERA-
arviointi, jossa ei ole käytetty oletusarvoista markkinaosuuskerrointa 
(ennakoitu valmisteen myyntimäärä), eikä ympäristöaltistuksen odo-
teta lisääntyvän. 

Esimerkkejä luonnossa 
esiintyvistä aineista: vi-
tamiineja, elektrolyyt-
teja, aminohappoja, 
peptidejä, proteiineja, 
hiilihydraatteja tai lipi-
dejä vaikuttavan ai-
neena sisältävät lääk-
keet 

Esimerkki mahdollisesta 
ympäristöaltistuksen li-
sääntymisestä: 
uusi käyttöaihe, joka joh-
taa käytön laajuuden li-
sääntymiseen. 

Esimerkki mahdollisesta 
ympäristöaltistuksen li-
sääntymisestä: 
valmisteen myyntiluvan 
laajennushakemus, kun 
myyntilupaa haetaan esi-
merkiksi valmisteen uu-
delle vahvuudelle, lääke-
muodolle tai antoreitille. 

(-)   

 
Taulukko 2. Taulukossa esitellään ne tilanteet, joissa myyntiluvan hakijan on toimittavan täydelliset ERA-tiedot myyntilupahake-
muksen yhteydessä ja tilanteet, joissa ERA-tietoja ei vaadita. Taulukko on mukautettu ja suomennettu lähteestä Oelkers ja Floeter 
2019.
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4.2 PBT-arviointi 

Luonnosohjeessa ympäristöriskinarviointi ja PBT-arviointi on erotettu selkeämmin 

toisistaan. Luonnosohje korostaa PBT-arviointia vaaraominaisuuksien arviointina, 

eikä sen tästä syystä tule perustua PEC-arvoihin. Tämä johtuu siitä, että pitkän aika-

välin kumulatiiviset vaikutukset voivat aiheuttaa epävarmuutta PEC-arvojen lasken-

nassa. (EMA 2018.) Luonnosohjeen mukaan kaikki aktiivisesti vaikuttavat aineet tulee 

arvioida PBT-ominaisuuksien suhteen niiden PEC-arvosta riippumatta. PBT-seulonta 

(oktanoli/vesi -jakautumistutkimus) tehdään vaiheessa I, ja lopullinen arviointi vai-

heessa II, jos (logKow > 4,5) kynnysarvo täyttyy. Jos lopullinen PBT-arviointi on tar-

peen, siinä on noudatettava REACH-asetuksessa määriteltyjä PBT / vPvB -kriteerejä 

(erittäin hitaasti hajoavat/erittäin biokertyvät). (EMA 2018; Whomsley 2020.) 

 

4.3 Räätälöity arviointi lääkkeille, joilla on erityinen vaikutustapa 

Luonnosohjeessa esitellään niin sanottu räätälöity arviointi tietyille lääkeaineryhmille 

niiden erityisen vaikutustavan vuoksi. Räätälöidyllä arvioinnilla varmistetaan se, että 

arvioinnissa käytetään herkimpiä ja asianmukaisempia testejä tietyillä eliöryhmillä. 

Räätälöity arviointi koskee erityisesti hormonaalisesti vaikuttavia aineita (eng. en-

docrine active substance, EAS), mutta osin myös antibiootteja. Näihin terapialuokkiin 

kuuluville aineille esitetään luonnosohjeessa räätälöityä arviointitapaa. (EMA 2018.) 

Esimerkiksi antibiooteista kertynyt tutkimustieto on osoittanut, että räätälöity riskin-

arvio, jossa keskitytään alempien trofiatasojen (kuten bakteerit, levät ja vedessä elävät 

selkärangattomat) vaikutusten osoittamiseen on antibioottien osalta riittävän herkkä 

eikä kalatestejä tällöin tarvita (Whomsley ym. 2020).   

 

Lisäksi on hyvä huomioida, että hormonaalisesti vaikuttavien aineiden määrittelyä on 

luonnosohjeessa laajennettu vuoden 2006 ohjeeseen verrattuna. Luonnosohjeessa 

hormonaalisesti vaikuttavilla tarkoitetaan kakkia niitä lääkeaineita, jotka voivat vai-

kuttaa kehitykseen tai lisääntymiseen steroidihormonien farmakologiaan liittyvien 

vaikutusten kautta. Vuoden 2006 ohjeessa hormonaalisesti vaikuttaviksi aineiksi tul-

kittiin vain sukupuolihormoneihin vaikuttavat aineet. (EMA 2006; EMA 2018.) 
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4.4 Sekundäärinen toksisuus 

Luonnosohjeeseen on sisällytetty sekundäärisen toksisuuden arviointi, jolla viitataan 

siihen, onko saastuneen saaliin syöminen petoeläimille myrkyllistä. Sekundäärisen 

toksisuuden testauksessa selvitetään, kerääntyvätkö aktiiviset vaikuttavat aineet ra-

vintoketjussa ja vaikuttavatko ne lopulta myrkyllisesti lintuihin ja nisäkkäisiin, kun ne 

syövät saastuneita kaloja tai muita vesieliöitä. Etenkin lipofiiliset aineet ovat todennä-

köisiä kertymään ravintoketjussa. Sekundaarisen toksisuuden mahdollisuutta on 

ERA-luonnosohjeen mukaan arvioitava, jos logKow (oktanoli/vesi -jakautumisker-

roin) on ≥ 3. Arviointi perustuu kalojen biokertyvyystutkimuksista saatuihin tietoihin. 

(EMA 2018; Whomsley 2020.) 

 

4.5 Testien käytön rajoittaminen – OECD TG 308 

Vuoden 2006 ohjeistuksessa ympäristöaltistuksen arvioinneissa käytetään OECD TG 

308 -testin tuloksia sen määrittämiseksi, onko arviointia jatkettava sedimenttiä kos-

keviin toksisuustesteihin (EMA 2018). Lähes kaikki lääkevalmisteet täyttävät kuiten-

kin sedimenttitestauksen kynnyskriteerin, minkä vuoksi testauksen tarve on ollut 

suuri. OECD TG 308 -testi on ajallisesti pitkä, kallis ja resursseja vaativa testi, joka 

yleensä edellyttää myös radioleimatun aktiivisen vaikuttavan aineen käyttöä. Sedi-

menttiin siirtymistä koskevasta kynnyskriteeristä poiketen muita testin päätepisteitä 

ei useinkaan käytetä myyntilupahakemuksen ERA-dokumentaatiossa. (Whomsley ym. 

2020.) Luonnosohjeessa OECD TG 308 -testi korvataan pakollisella sedimentin toksi-

suustestillä vaiheessa II, tasolla A. OECD TG 308 -testiä vaaditaan vain PBT-

arvioinnissa, jos logKow on suurempi kuin 4,5. (EMA 2018.)  
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Kuva 3. Päätöksentekopuu ERA-arvioinnin vaiheessa I.  Päätöksentekopuu on sama 
riippumatta myyntilupahakemustyypistä: direktiivi 2001/83/EY artikla 8.3:n tai ar-
tikla 10 mukainen. K= kysymys. Kuva on suomennettu lähteestä EMA 2018. 
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5 Pohdinta 

Lääkeainejäämien päätyminen ympäristöön on ajankohtainen ja yleistyvä ongelma 

lääkkeiden käytön ja lääkeaineiden määrän lisääntyessä. Esimerkiksi yksistään EU:n 

alueella on jo noin 3 000 lääkkeeksi hyväksyttyä vaikuttavaa ainetta. (Palomäki 2016.) 

Euroopan komission (2019) mukaan useiden lääkeaineiden jäämiä on havaittu koko 

EU:n alueella pinta- ja pohjavesissä, maaperässä sekä eläinkudoksessa. Vaikka ympä-

ristössä esiintyvien lääkeaineiden ei toistaiseksi ole osoitettu suoraan vaikuttavan ih-

misten terveyteen, pitkäaikaisella altistumisella lääkeaineille ympäristön kautta voi 

kuitenkin olla vaikutuksia. Tästä syystä lääkeaineiden mahdollisia ympäristöriskejä tu-

lee tarkastella ja ehkäistä jo ennalta. Vuonna 2019 Euroopan komissio julkaisi tie-

donannon ympäristöstrategiasta (COM (2019) 128 final), jossa esitetyillä toimilla py-

ritään vähentämään ympäristöhaittoja lääkkeen koko elinkaaren ajalta. Yksi toimen-

pidealue, joka EU:n strategisessa lähestymistavassa tunnistetaan ja johon muutoksia 

tulisi tehdä, on lääkkeiden ympäristöriskinarvioinnin parantaminen. (Euroopan ko-

missio 2019.) 

 

Osittain ympäristöriskinarvioinnin kehittämiseen vastaa se, että Euroopan lääkevi-

rasto on päivittämässä vuodelta 2006 olevaa arviointiohjeistoaan. Kirjallisuuden pe-

rusteella ohjeistoon on vaadittu useita parannuksia jo vuosien ajan, sillä ohjeistoon on 

kohdistunut laajalti kritiikkiä eri sidosryhmiltä: ohjeiston soveltamiseen on liittynyt 

tulkintaeroja eikä toisaalta sen käyttöönotto ole myöskään ollut ongelmatonta (BIO 

Intelligence Service 2013; Palomäki 2016; Gunnarsson ym. 2019). Esimerkiksi BIO In-

telligence 2013 -tutkimuksen mukaan eri EU-maiden tulkinnat ERA-ohjeistosta ovat 

saattaneet johtaa siihen, että samaa vaikuttavaa ainetta sisältäville lääkkeille tehdyt 

ympäristöriskinarvioinnit eivät ole olleet johdonmukaisia. Kritiikkiä ovat erityisesti ai-

heuttaneet esimerkiksi ERA-tietojen saatavuuden ja tietojen avoimuuden puute, 

hyöty-riskianalyysin sivuuttaminen sekä riskinarvioinnin kohdistuminen vain vaikut-

tavaan aineeseen. Näiden epäkohtien korjaamista ei ole kuitenkaan luonnosohjeeseen 

(2018) sisällytetty. 
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5.1 Tiedot ympäristöhaitoista puutteellisia ennen vuotta 2006 

Vaikka lääkkeiden ympäristövaikutukset on tiedostettu jo vuosikymmenten ajan, ym-

päristöriskinarviointi tuli pakolliseksi osaksi lääkevalmisteen myyntilupahakemusta 

vasta vuonna 2005 (direktiivi 2001/83/EC artikla8(3)(ca)). Tästä syystä lääkeaineiden 

ympäristövaikutuksista kertyneet tiedot ovat puutteellisia, sillä suurimmalle osalle en-

nen vuotta 2006 EU:ssa myyntiluvan saaneista lääkeaineista ole tehty ympäristöris-

kinarviointia. (Sikanen ym. 2020b.) Ågerstrand ym. (2015) huomauttavatkin, ettei tie-

teellistä näyttöä ole olemassa siitä, että ennen vuotta 2006 myyntiluvan saaneet lääke-

valmisteet olisivat vähemmän haitallisia ympäristölle. Teräsalmen ym. 2020 mukaan 

ympäristöriskinarviointia koskevat tiedon puutteet monimutkaistavat aktiivisten vai-

kuttavien aineiden välistä ympäristövaikutusten vertailua ja haitallisempien aineiden 

priorisointia esimerkiksi ympäristöseurannassa tai jätevedenpuhdistusmenetelmien 

kohdistamisessa.  

 

5.2 ERA-aineistojen saatavuus ja läpinäkyvyys heikkoa  

Ympäristöriskinarvioinnissa kertyneen tiedon läpinäkyvyyden ja tietojen saatavuuden 

puute ovat herättäneet kritiikkiä siitä, miksi myyntilupavaiheessa tuotettu ERA-

aineisto ja sen tulokset eivät ole lähtökohtaisesti julkisia (Ågerstrand ym. 2015; Ahkola 

ym. 2020; HCWH 2022). Syy on toistaiseksi siinä, että uuden lääkkeen markkinoille 

tuova yritys omistaa myyntilupaprosessin yhteydessä tuotetun ERA-aineiston, eikä ole 

lainsäädännön puitteissa velvollinen julkaisemaan sitä (Ahkola ym. 2020). Osaksi 

ERA-prosessia on vaadittu myös avoimuutta valmistuksen tuottamista ympäristöhai-

toista, sillä valmistavien tehtaiden yhteydessä olevat vesistöt ja maaperä voivat saastua 

suurilla pitoisuuksilla vaikuttavia aineita (Ågerstrand ym. 2015). Myös Euroopan ko-

mission (2019) strategisessa lähestymistavassa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin 

(COM (2019) 128 final) korostetaan, että ympäristöriskien arvioinnin tärkeimpien tu-

losten julkista saatavuutta tulisi jatkossa parantaa, ja lääketeollisuutta tulisi kannustaa 

ekologisemman tuotannon edistämiseen (Euroopan komissio 2019).  

 

ERA-aineistojen julkistamista ovat kannattaneet kansainvälisesti ainakin Ågerstrand 

tutkimusryhmineen Environmental Science & Technology -lehdessä vuonna 2015, Oel-
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kers Regulatory Toxicology and Pharmacology -julkaisussa vuonna 2020 sekä tervey-

denhuollon ympäristövastuuta edistävä Health Care Without Harm (HCWH) -järjestö 

maaliskuussa 2022 julkaistussa kannanotossaan. Ågerstrand ym. (2015) ehdottavat, 

että Euroopan lääkeviraston tulisi asettaa ympäristöriskinarvioinnissa tuotettu ai-

neisto julkisesti saataville, samalla tavoin kuin REACH-lainsäädännön (Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) mukaiset teollisuuskemikaa-

lien tiedot ovat jo saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla 

(http://echa.europa.eu/ information-on-chemicals/registered-substances).  

 

Ympäristötietoisuuden ja siihen liittyvän paineen siivittämänä jotkut lääketeollisuu-

den yrityksistä ovat aloittaneet julkaisemaan yhteenvetoja ERA-tutkimuksista (esim. 

Astra Zeneca ja GlaxoSmithKline) tai laajemmin esimerkiksi hiilijalanjäljestään kuten 

Orionin on tehnyt kuivajauheinhalaattoreiden osalta. Vaikka tiedot ovat pääpiirteittäi-

siä eikä tutkimuksia ole tarkemmin avattu, on tämä kuitenkin osoitus yritysten haluk-

kuudesta lisätä osaltaan ympäristöriskinarviointiprosessin läpinäkyvyyttä. (Ahkola 

ym. 2020.)  

 

Sekä Ahkola ym. (2020) että Teräsalmi ym. (2020) korostavat, että lääkeaineiden ym-

päristöarviointiprosessin läpinäkyvyys ja myyntiluvan ERA-aineiston julkistaminen 

selkeyttäisi riskinarvioinnin tulkintoja, jotta esimerkiksi saman vaikuttavan aineen ris-

kinarvioinnissa käytettyjen testien valintaperusteet olisivat selkeämmät kuten myös 

testitulosten tulkitseminen olisi helpompaa. Ahkolan tutkimusryhmineen (2020) huo-

mauttaa, että esimerkiksi saman lääkeaineen niin sanotun haitattoman pitoisuuden 

(PNEC) vertailu saattaa olla harhaanjohtavaa, sillä valmistajat saattavat käyttää eri 

ekotoksisuustestejä, jotka voivat olla myös ERA-ohjeistosta poikkeavia. Lisäksi sama 

tutkijaryhmä muistuttaa, että PEC- ja PNEC -tulokset vaikuttavat lääkeaineen riski-

osamäärään ja sen myötä siihen, kuinka haitallisena lääkeainetta ympäristön kannalta 

pidetään. Ei ole yhdentekevää, mikä testimenetelmä valitaan ja miten arviointiker-

rointa sovelletaan, sillä kaikki valinnat vaikuttavat suoraan oletettuun ympäristöris-

kiin. Tästä syystä ympäristöriskin arviointiprosessiin tarvittaisiin lisää läpinäkyvyyttä 

sekä käytänteiden yhtenäistämistä (Ahkola ym. 2020; Teräsalmi ym. 2020).   

 

http://echa.europa.eu/


27 
 

5.3 ERA:n soveltamisala on rajallinen eikä painoarvoa ole hyöty-riskisuhdetta 

arvioitaessa 

Euroopan lääkeviraston ERA-ohjeiston 2006 ja luonnosohjeen 2018 ympäristöriskin-

arvioinnin soveltamisala on rajallinen, johon on liitetty kirjallisuudessa useita huo-

miota (BIO Intelligence Service 2013; Ågerstrand ym. 2015; Ahkola ym. 2020; Terä-

salmi ym. 2020). Ensinnäkin ympäristöriskinarviointi perustuu vain yksittäisten lää-

keaineiden ympäristöhaittojen mittaamiseen, vaikka lääkkeet eivät kuitenkaan esiinny 

vesistöissä tai maaperässä yksittäisinä (Ahkola ym. 2020). Backhausin (2016) mukaan 

lääkejäämäseokset saattavat olla jopa toksisempia kuin yksittäinen lääkeaine. Terä-

salmi ym. 2020 huomauttavatkin, että lääkeaineiden kumulatiivisten seosvaikutusten 

tutkimiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota myös lainsäädännön puit-

teissa. Ahkolan ym. (2020) eivät kuitenkaan vierittäisi lääkejäämäseosten tutkimisesta 

vastuuta yksittäisille myyntiluvanhaltijoille, mutta korostavat potentiaalisten seosvai-

kutusten tutkimisen tärkeyttä ympäristössä.  

 

Toiseksi ympäristöriskinarviointi ei ota huomioon lääkkeen elinkaariajattelua, kuten 

vaikuttavien aineiden tuotannosta aiheutuvia valmistuspäästöjä, joiden kumulatiiviset 

vaikutukset voivat aiheuttaa riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle (Ågerstrand 

ym. 2015). Ågerstrandin ym. 2015 mukaan tilanteessa voi nähdä myös moraalisen on-

gelman, sillä eurooppalaiset kuluttavat lääkkeitä, joiden raaka-ainetuotanto tapahtuu 

pääosin Aasiassa, jossa ympäristölainsäädäntö ja valvonta ovat kevyempiä EU:hun 

verrattuna. Koska PEC-arvojen tuottaminen valmistuspäästöille voi olla vaikeaa, tut-

kijaryhmä ehdottaakin käytettäväksi todellisia pitoisuuksia mittaavaa MEC-arvon 

(eng. measured environmental concentration, MEC) käyttöä. Tällöin seurantaa voitai-

siin tehdä myyntiluvan myöntämisen jälkeen.  

 

Kolmanneksi huomiota on herättänyt se, ettei apuaineita huomioida ympäristöriskin-

arvioinnissa myyntilupahakemuksen yhteydessä. Apuaineisiin sovelletaan pelkästään 

EU:n yleistä kemikaaliasetusta (REACH). Apuaineilla, kuten inhalaatiolääkkeissä käy-

tettävillä ponneaineilla voi olla kuitenkin suuri merkitys lääkkeen käytön aiheuttamille 

ilmastovaikutuksille. (Teräsalmi ym. 2020.) Aiemmin ponneaineena käytettiin otso-

nikerrosta tuhoavia freoniyhdisteitä (CFC-yhdisteitä), mutta nykyisin käytössä on hyd-

rofluoroalkaaneja (HFA), kuten apafluraani ja norfluraani. Vaikka HFA-yhdisteet ovat 
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vaarattomia otsonikerrokselle, niiden ilmaston lämmityspotentiaali (eng. Global War-

ming Potential, GWP) on yli 1000 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin (Wilkinson ym. 

2019; Keeley ym. 2020.) 

 

Edellä mainittujen lisäksi kritiikkiä on herättänyt se, ettei ERA-tuloksia ei oteta huo-

mioon valmisteen hyöty-riskisuhteen arvioinnissa. Ågerstrandin ym. (2015) mukaan 

painoarvon puuttuminen saattaa johtaa siihen, että myyntiluvan hakijat toimittavat 

ERA-aineistoja myöhässä tai ne ovat puutteellisia. Sekä Ågerstrand ym. (2015) että 

HCWH-järjestö (2020) ehdottavat ympäristöriskin sisällyttämistä hyöty-riskisuhde-

analyysiin, jotta se korostaisi ympäristövaikutusten arvioinnin merkitystä, vaikka tar-

koituksena ei olekaan estää uusien tuotteiden markkinoille pääsyä. 
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6 Johtopäätökset 

Vaikuttavan aineen ympäristöriskinarviointi on tärkeä osa lääkevalmisteen kehitys-

prosessia ennen valmisteen markkinoille tuloa. Ympäristöriskien arvioinnilla varmis-

tetaan, että lääkkeiden mahdolliset vaikutukset ympäristöön tutkitaan ja tarvittavat 

riskinhallintatoimenpiteet otetaan tarvittaessa käyttöön. Haitallisiksi tunnistettuihin 

riskiaineisiin voidaan tällöin kohdistaa toimenpiteitä, kuten pitoisuuksien tarkkailua 

jätevesissä ja vesistöissä sekä lääkeainejäämien poiston tehostamista jätevedenpuhdis-

tamoilla. 

 

Euroopan lääkeviraston ohjeisto 2006 ja luonnosohje 2018 esittelee kaksivaiheisen 

ympäristöriskin testausstrategian. Uusi luonnosohje sisältää parannuksia aiempaan 

versioon verrattuna, kuten yksityiskohtaisempia ohjeita testausta varten. Luonnosoh-

jeessa ympäristöriskien arviointia ohjaa päätöksentekopuu, joka selventää missä tilan-

teissa ERA-tutkimuksia vaaditaan. Muita muutoksia ovat muun muassa räätälöity ar-

viointi hormonaalisesti vaikuttaville aineille ja antibiooteille, sekundäärisen toksisuu-

den arviointi sekä pyrkimys testitaakan keventämiseen myyntiluvan hakijoilta. ERA-

ohjeiston päivittymisestä huolimatta ympäristöriskinarviointiin liittyy edelleen monia 

puutteita. Etenkin ERA-tietojen saatavuuden ja tietojen avoimuuden puute, rajallinen 

soveltamisala sekä huomioimattomuus hyöty-riskisuhdetta arvioitaessa ovat aiheutta-

neet kritiikkiä.  

 

Lääkeaineen ympäristöriskin arviointiprosessi on usein aikaa vievä, kallis ja monimut-

kainen prosessi. Jotta pystymme suojelemaan ihmisiä ja ympäristöämme lääkeainei-

den haitallisilta vaikutuksilta myös tulevaisuudessa, on tärkeää, että ympäristöriskin 

arviointiprosessi kehittyy kohti kokonaisvaltaisempaa arviointia lääkkeiden koko elin-

kaaren ympäristövaikutuksista.  
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