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LÄÄKKEIDEN SAATAVUUS JA LÄÄKEVÄÄRENNÖKSET

Fimean toiminta lääkkeiden 
saatavuuden edistämisessä 
Suomessa perustuu lääkelain 

ja velvoitevarastointilainsäädän-
nön asettamiin vaatimuksiin. Työtä 
saatavuushäiriöiden ehkäisemiseksi 
tehdään joka päivä. Pelkällä viran-
omaistoiminnalla lääkkeiden saata-
vuushäiriöiden juurisyihin ei kuiten-
kaan ole mahdollista puuttua. 

Monissa tapauksissa saatavuuden var-
mistamisen avaimet ovat valmistetta 
markkinoivalla myyntiluvanhaltijalla, 
joka aina viime kädessä vastaa siitä, 
että lääkevalmistetta on saatavilla 
apteekkien ja lääketukkukauppojen 
tarpeiden mukaisesti. Tämäkään ei 
välttämättä aina riitä estämään saata-
vuushäiriöitä, sillä lääkkeen saata-
vuus edellyttää myös kaikkien  

jakeluketjun toimijoiden häiriöitä  
ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lääkkeiden saatavuushäiriöissä viran-
omaistoimet keskittyvät monilta osin 
varmistamaan, että tieto saatavuus-
häiriön laadusta ja kestosta siirtyy 
ajantasaisena eri toimijoiden välillä 
ja tavoittaa myös lääkkeen käyttäjän. 
Kriittisessä saatavuushäiriössä kaikki 
lainsäädännön mahdollistamat keinot 
otetaan kuitenkin käyttöön. 

Lääkkeiden saatavuutta 
varmistetaan EU:n laajuisen 
viranomaisyhteistyön turvin

Suomessa todettujen saatavuushäiri-
öiden taustalla on ollut muun muassa 
lääkevalmisteiden raaka-aineiden 
laadullisia tai määrällisiä puutteita, 

Pienen markkina-alueen Suomessa lääkkeiden saatavuuteen 
vaikuttavat pääasiassa globaalien lääkemarkkinoiden häiriö-

tilanteet. Saatavuushäiriöissä lääkehuoltoa turvataan erilaisin 
lain säädännön suomin keinoin ja viranomaisyhteistyön avulla. 

Fimean toiminta  
lääkkeiden  

saatavuuden  
turvaamiseksi
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Fimeassa työskennellään  
saatavuushäiriöiden 
 ehkäisemiseksi joka päivä. 
Pelkällä viranomaistoimin -
nalla lääkkeiden saatavuus-
häiriöiden juurisyihin ei  
kuitenkaan ole mahdollista 
puuttua.
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lääkevalmisteiden monimutkaisiin 
tuotantoketjuihin tai niiden pitkiin 
toimitusaikoihin liittyviä haasteita 
kuin myös markkinoillemme tuota-
vien valmistepakkausten vähäisestä 
määrästä johtuvia tarjonnan rajoit-
teita (Sarnola ym., tässä numerossa).  
Maamme lääkemarkkinat ovat riip-
puvaisia lääkevalmisteiden globaa-
lista tuotannosta, maahantuonnista 
ja yksikanavajakelusta. Tämä tekee 
lääkejakelujärjestelmästämme hyvin 
haavoittuvan.

Eurooppalainen lääkevalvontaviran-
omaisverkosto toimii lääketehtaiden 
laatu- ja toimitusongelmissa yhteisen 
ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuk-
sella pyritään varmistamaan sujuva 
tiedonkulku yhteistyöviranomaisten 
välillä esimerkiksi tilanteissa, joissa 
EU:n myyntiluvallinen lääkevalmiste 
ei viranomaisentarkastuksen perus-
teella täytä sen valmistukselle asetet-
tuja laatuvaatimuksia. Tällöin nopea 
ja ennakoiva varoitus havaitusta 
puutteesta käynnistää kussakin jäsen-
maassa selvityksen saatavuushäiriön 
kansallisista vaikutuksista. Kansal-

linen selvitystyö on tarpeen, koska 
sairauksien hoitokäytännöt, saata-
villa olevien lääkkeiden valikoima ja 
jakelu ketjun ominaisuudet vaihtele-
vat EU-jäsenmaiden välillä. 

Potilasturvallisuuden 
varmistaminen kriisitilanteissa  
on lääkeviranomaisen  
ensisijainen tavoite

Ennakkovaroituksen yhteydessä teh-
dään kansallinen riskiarvio lääkeval-
misteen kriittisyydestä. Arvioinnissa 
huomioidaan valmisteen käyttöaihe 
sekä vaihtoehtoisten, laatuvaatimuk-
set täyttävien lääkevalmisteiden saa-
tavuus. 

Lääkevalmisteen käyttöaihe luoki-
tellaan kriittiseksi, kun valmisteella 
hoidetaan henkeä uhkaavaa tai paran-
tumattomasti etenevää sairautta tai 
potilaalle aiheutuu muutoin vakava 
haitta ilman lääkettä.  

Lääkevalmisteen käyttöaiheen kriit-
tisyys on myös perustana lääkevi-
ranomaisen arvioidessa niin kut-

suttuja poikkeuslupahakemuksia. 
Poikkeus lupa myönnetään hakemuk-
sesta myyntiluvanhaltijalle silloin, 
kun valmisteen saatavuus halutaan 
varmistaa sen kriittisyyden vuoksi 
tilanteessa, jossa valmisteen myynti-
luvan laatuvaatimukset eivät kai-
kilta osin täyty. Laatuvaatimuksista 
poikkeaminen lisää kuitenkin riskiä, 
että kaikista mahdollista varotoi-
mista huolimatta lääkkeen käytössä 
ilme nisi odottamattomia haittavaiku-
tuksia tai esimerkiksi tehon puutetta. 
Potilasturvallisuuden varmistaminen 
on aina ensisijainen kriteeri viran-
omaisten toiminnassa. Siksi ei ole  
perusteltua pitää poikkeamavalmis-
teita markkinoilla edes kriittisissä 
käyttöaiheissa, jos saatavilla on laa-
tuvaatimukset täyttäviä vaihtoehtoi-
sia valmisteita. 

Vaihtoehtoisten valmisteiden saa-
tavuutta arvioitaessa on erityisen 
tärkeää, että Fimealla on käytössään 
myyntiluvanhaltijoiden toimittamaa, 
ajantasaista tietoa valmisteiden kau-
panolosta, tilapäisistä saatavuushäiri-
öistä sekä markkinoilta poistamisesta. 

Kuva: Kai Widell
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Markkinoilla olevien valmisteiden 
saatavuuden arvioinnissa huomioi-
daan lisäksi valmisteiden toteutuneet 
myynnit sekä tarvittaessa myös mah-
dollisuus korvaavien lisäerien saa-
miselle. Näin pyritään varmistumaan 
siitä, että yhden valmisteen poisto 
lääkemarkkinoilta ei johtaisi vaihto-
ehtoisten valmisteiden kysynnän kas-
vaessa uusiin ja yllättäviin saatavuus-
häiriöihin. 

Kansallisissa lääkejakeluketjun 
häiriötilanteissa Fimea pyrkii en-
sisijaisesti varmistamaan potilas-
turvallisuuden paitsi lääkkeiden 
laadunvarmistamisen näkökulmasta 
myös yksittäisen potilaan lääkehoi-
don toteutumisen kannalta.

Rinnakkaistuonti, erityisluvat ja 
velvoitevarastointi viranomaisen 
työkaluina

Normaalioloissa lääkevalmisteen 
myyntiluvan haltijalla on aina valta 
päättää, poistaako se lääkevalmis-
teen Suomen lääkemarkkinoilta tai 
tuoko se valmisteitaan tänne ylipää-
tään. Toisinaan myyntiluvan haltija 
voi peruuttaa valmisteen myyntiluvan 
kokonaan esimerkiksi kaupallisista 
syistä. Tällaisissa tilanteissa lääke-
viranomaisen on vaikea vaikuttaa 
lääkkeen saatavuuteen. 

Fimea voi tarvittaessa myöntää 
rinnakkaistuontiluvan sellaiselle 
valmisteelle, jonka maahantuojana 
toimii jokin muu maahantuoja kuin 
valmisteen varsinainen myyntiluvan-
haltija (rinnakkaistuontivalmiste). 
Toisaalta Fimea voi poikkeustilan-
teissa myöntää apteekille, sairaa-
la-apteekille tai lääketukkukaupalle 
luvan luovuttaa kulutukseen lääke-

valmiste, joka ei ole myyntiluvallise-
na saatavilla Suomessa (erityislupa). 
Potilasta hoitavan lääkärin on tällöin 
erikseen perusteltava erityisluval-
lisen lääkkeen hoidollinen tarve. 
Erityislupaa edellyttävän lääkeval-
misteen maahantuojan ja lääkeval-
misteen vastaanottajan velvoitteena 
on sen sijaan varmistua siitä, että 
lääke on peräisin lailliselta toimitta-
jalta ja että valmisteet on mahdollis-
ta tuoda Suomeen vaatimukset täyt-
tävinä ja turvallisesti.  

Pienen markkina-alueen maassam-
me lääkkeiden saatavuutta turvataan 
vuonna 1987 laaditun ja sittemmin 
päivitetyn velvoitevarastointilain-
säädännön avulla (Juhola, tässä nu-
merossa). Lainsäädännöllä pyritään 
huomioimaan lääkehuollon järjes-
täminen paitsi kriisiolosuhteissa 
myös normaaliolojen toimituskat-
koksissa. Fimea käsittelee vuosittain 
noin 300–400 velvoitevarastoinnin 
lupahakemusta. Suurin osa näistä on 
alituslupahakemuksia, jotka johtu-
vat lääkevalmisteen saatavuushäiri-
östä. Huoltovarmuuteen vaikuttavia 
velvoitevarastojen käyttöönottoja 
Fimea on esittänyt sosiaali- ja  
terveysministeriön päätettäväksi 
muutamia kertoja viimeisen parin 
vuoden aikana.

Fimea tehosti velvoitevarastointi-
lainsäädännön valvontaa

Tiedetään, että lääkeväärennösten 
kaupanolo lisääntyy laittomassa jake-
luketjussa saatavuushäiriön vallitessa. 
Lääkeväärennösten jakelun estämi-
seksi EU:ssa on tiukennettu laillisen 
jakeluketjun valvontaa erityisesti  
ihmisille tarkoitettujen lääkevalmis-
teiden osalta. 

Kuluneen vuosikymmenen aikana  
EU:n alueella on toimeenpantu lisä-
vaatimuksia lääkevalmisteiden vai-
kuttavien aineiden valmistukseen, 
hankintaan, käyttöön, tuontiin ja  
jakeluun liittyen. Toimeenpanon  
osana kansalliseen lääkelainsäädän-
töömme on määritelty esimerkiksi  
apteekin verkkopalvelua koskevat 
säädökset ja päivitetyt lääkkeiden  
hyvät jakelutavat, joita lääketukku-
kauppojen on noudatettava. 

Lääkeväärennösdirektiivin toimiin 
kuuluu Euroopan komission antama 
asetus erityisesti reseptivalmisteilta 
edellytettävistä turvaominaisuuksis-
ta (Linnolahti, tässä numerossa). On 
tärkeää, että kaikki lääkealan toimijat 
vastaavat vaatimuksiin turvaominai-
suuksien lisäämisestä ja tarkastami-
sesta annetussa aikataulussa. Näin 
vältytään toimijoista johtuvista saata-
vuushäiriöistä.

Suuri osa lääkeaineista valmistetaan 
EU:n ulkopuolella kuten Kiinassa, 
Intiassa ja Pohjois-Amerikassa. Siksi 
olisikin ollut teoriassa mahdollista, 
että EU-lainsäädännön tiukentami-
nen aiheuttaisi lääkevalmisteiden 
saatavuushäiriöitä jäsenmaissa. Tätä 
ehkäistäkseen Fimea tehosti lääkkei-
den saatavuutta turvaavan velvoite-
varastointilainsäädännön valvon-
taa: Maahantuojien tarkastuksissa 
laadittiin tutkintapyyntöjä velvoi-
tevarastoinnin laiminlyönneistä ja 
vaatimuksista tiedotettiin entistä 
tehokkaammin.  Velvoitevarastoja 
on otettu käyttöön joko velvoitteen 
alituslupien tai varastojen vapautus-
päätösten muodossa. 

Näin on kyetty turvaamaan potilas-
hoitoa myös laajoissa saatavuus-

Potilasturvallisuuden varmistaminen on 
aina ensisijainen kriteeri viranomaisten  
toiminnassa.
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MUUTOKSIA  
VELVOITEVARASTOINNIN HAKU-  
JA ILMOITUSMENETTELYIHIN 
Fimea antoi uuden määräyksen 1/2017 velvoite-
varastoinnin ilmoitus- ja hakumenettelyistä, ja se tuli  
voimaan 1.5.2017. Samassa yhteydessä annettiin  
myös Fimean ohje 2/2017. Ohje koskee varastointi-
velvoitteen järjestämistä erityistapauksissa. 

häiriötilanteissa, kuten tapahtui 
esimerkiksi kefuroksiimia sisältävien 
injektiomuotoisten antibioottilääk-
keiden saatavuushäiriöiden kohdalla 
kuluvana vuonna. 

Fimea tiedottaa saatavuus-
häiriöistä verkkosivuillaan

Saatavuushäiriö voi koskea myös 
lääkevalmistetta, joka ei ole velvoite-
varastoitava ja jolla on kuitenkin kor-
vaava vaihtokelpoinen lääkevalmiste 
markkinoilla, mutta vaihtokelpoinen  
valmiste ei ole syystä tai toisesta 
Kela-korvattava. Saatavuushäiriöstä 
saattaa tuolloin aiheutua säännöllistä 
lääkitystä käyttävälle kohtuuttomia 
kustannuksia, jotka voivat vaarantaa 
lääkehoidon turvallisen toteutumisen. 
Vaihtoehtoista lääkettä ei välttämättä 
hankita lainkaan. 

Fimea ei päätä lääkevalmisteiden tuk-
kuhinnoista tai korvattavuudesta. Täl-
laisessa tilanteessa Fimealle jää toi-

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tieto  
lääkkeen saatavuushäiriöstä olisi käytettävissä  
jo lääkettä määrättäessä.

mintamahdollisuudeksi vain välittää 
asiasta tietoa kuluttajille ja muille 
viranomaisille.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan 
myyntiluvanhaltijoiden tai niiden 
edustajien ilmoitukset lääkevalmis-
teiden saatavuushäiriöistä.  Sellai-
sissa tapauksissa, joissa korvaavia 
valmisteita ei ole, ja potilashoidossa 
saatetaan joutua erityistoimiin,  
Fimea tiedottaa asiasta verkko-
sivuillaan ja tarvittaessa lehdistö-
tiedottein. On kuitenkin mahdollista, 
että tieto lääkevalmisteen saatavuu-
den muutoksista ei aina tavoita koh-
deyleisöään ajoissa. Tavoitteena on, 
että tulevaisuudessa tieto lääkkeen 
saatavuushäiriöstä olisi käytettävis-
sä jo lääkettä määrättäessä. Tällöin 
lääkäri voisi vaihtaa valmisteen saa-
tavilla olevaan valmisteeseen saman 
tien ja potilaan lääkehoito toteutuisi 
saumattomammin. Tähän suuntaan 
ollaankin jo etenemässä. •


