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1. JOHDANTO 
 

Erityisesti alkuvuonna 2020 alkanut COVID-19 pandemia ja sen aiheuttamat 

poikkeustilanteet aiheuttivat lisätöitä yrityksille ja viranomaisille, jotta lääkkeiden 

saatavuus voitiin varmistaa tilanteissa, joissa kysyntä lisääntyi räjähdysmäisesti ja/tai 

saatavuus oli vaarantunut. Suomessa velvoitevarastointilain tarkoitus on taata 

lääkkeiden jatkuva saatavuus Suomessa poikkeustilanteissa. Velvoitevarastointilain 

piiriin kuuluvia lääkevalmisteita on täten varastoitava Suomessa kymmenen, kuuden tai 

kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä.  

 

Jo ennen COVID-19 pandemiaa lääkkeiden saatavuusongelmat olivat yleisiä.  

Saatavuushäiriöstä on ilmoitettava viranomaisille vähintään kaksi kuukautta ennen 

saatavuushäiriön alkua. Todellisuudessa hyvin harvoissa tapauksissa ilmoitukset tehtiin 

kaksi kuukautta ennen toimituskatkoksen alkua ja usein niistä ilmoitettiin vasta kun 

saatavuus oli jo vaarantunut tai tuote oli jo loppu tukkuliikkeestä. Syitä 

saatavuushäiriöihin on monia ja usein ongelmat ilmenevät viime hetkellä ja täten niihin 

ei ehditä reagoida tarpeeksi nopeasti yritysten toimesta.  

 

Aiheen valinta perustui velvoitevaraston haasteisiin sekä lääkkeiden saatavuushäiriöihin 

yrityksen näkökulmasta, joita olin omassa työssäni kohdannut. Halusin tutkia 

minkälaisiin toimiin lääkeyrityksissä on ryhdytty viimeaikaisissa poikkeustilanteissa ja 

millaisilla toimilla lääkkeiden saatavuus on varmistettu. Tavoitteena oli kartoittaa 

velvoitevarastointilain aiheuttamia käytännön haasteita ja antaa ehdotuksia lain 

päivittämiseen saatujen kommenttien pohjalta. Halusin tutkia myös syitä miksi 

saatavuushäiriöilmoitukset ovat usein ilmoitettu myöhässä tai jätetty ilmoittamatta 

lääkeyritysten toimesta. Näiden tietojen perusteella halusin tehdä ehdotuksia miten näitä 

ilmoituskäytäntöjä voitaisiin kehittää, jotta ne palvelisivat paremmin kaikkia osapuolia. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

2.1 Velvoitevarastointilaki ja asetus 
 

Velvoitevarastointilain (Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 979/2008) tarkoitus on 

taata lääkkeiden jatkuva saatavuus Suomessa myös eri syistä johtuvien 

toimituskatkosten, kriisien (mm. COVID-19) tai vastaavan syyn vuoksi. Lain piiriin 

kuuluvat lääketehtaat, lääkkeiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Velvoitevarastointilain 4 momentissa ja 

valtioneuvoston asetuksessa lääkkeiden velvoitevarastoinnista (Valtioneuvoston asetus 

lääkkeiden velvoitevarastoinnista 1114/2008) määritetään velvoitevarastoinnin piiriin 

kuuluvat lääkeaineet, niiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä 

pakkausmateriaalit. Lista velvoitevarastoitavista lääkevalmisteista julkaistaan Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) sivuilla. Velvoitevarastointilain 

(979/2008) momentin 17 mukaan Fimea myös valvoo lain toimeenpanoa ja 

velvoitevarastojen ylläpitoa ja käyttöä. Saman momentin mukaan Huoltovarmuuskeskus 

valvoo varastointikorvausten maksamisen edellytysten täyttymistä. 

 

Lääketehtaan/maahantuojan on varastoitava valmistamiaan lääkevalmisteita Suomessa 

kymmenen, kuuden tai kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä. 

Velvoitevarastointilain (979/2008) momentin 4 mukaan mikäli lääkevalmisteen 

velvoitevarasto korvataan lääkeaineella, on myös varastoitava riittävä määrä kyseisen 

lääkevalmisteen valmistuksessa tarvittavia apu-ja lisäaineita sekä pakkausmateriaaleja. 

Lisäksi velvoitevarastointilain (979/2008) 7 ja 8 momentissa on ilmoitettu 

terveydenhuollon toimintayksikön ja THL:n rokotteita koskeva varastointivelvoite.  

 

Keskimääräisellä kulutuksella tarkoitetaan lääkevalmisteen kotimaan myyntiä edellisen 

vuoden maaliskuun alun ja elokuun välisellä ajalla. Mikäli lääkkeen myynti on 

lisääntynyt tai pienentynyt vähintään 30 prosenttia lokakuun 1 päivän ja maaliskuun 31 

päivän välisenä aikana, velvoitevarastoitavan tuotteen määrää on muutettava tämän 

mukaisesti. Velvoitevaraston määrän muutoksesta on ilmoitettava Fimealle ja muutos 

astuu voimaan heinäkuun alusta lähtien ja on voimassa kyseisen vuoden loppuun. Täten 
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yrityksillä on kolme kuukautta aikaa nostaa velvoitevaraston määrää esimerkiksi 40 

prosentilla mikäli myynti lokakuun ja maaliskuun välillä on noussut 40 prosenttia. 

 

Varastointivelvollisen velvoitteen alaisen lääkevalmisteen varaston määrä ei saa alittaa 

velvoitevarastointilain (979/2008) mukaan määräytyvän velvoitteen määrää. 

Velvoitevarastointilain (979/2008) momentin 15 mukaan Fimea voi antaa luvan 

alitukselle tilanteessa, jossa velvoitevarastoitava valmiste tai hyödyke on vaarassa tulla 

käyttötarkoitukseensa soveltumattomaksi (kuten vanhentua) tai mikäli lääkevalmisteen 

saatavuus on vaarantunut mm. tuotanto-ongelmien vuoksi. Alituslupa voidaan myöntää 

mikäli alitusluvan myöntäminen ei vaaranna huoltovarmuutta (esim. muita vastaavia 

tuotteita on saatavilla). Fimea määrää myönnetyn alituksen suuruuden ja milloin 

velvoitevarastoitavan tuotteen varasto on jälleen oltava lain määräämällä tasolla. 

 

Velvoitevarastointilain (979/2008) momentin 16 mukaan sosiaali- ja terveysministeriö 

(STM) voi poikkeustilanteissa määrätä Fimean esityksestä, että varastointivelvollisen 

hyödykkeen määrä saa alittaa laissa säädetyn määrän. Tällaisia poikkeustilanteita ovat 

mm. saatavuusongelmat lääkevalmisteen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden tai 

materiaalien kanssa. Näin toimittiin mm. bentsyylipenisilliini-eläinlääkkeiden kanssa 

vuonna 2015 (STM/1741/2015) viruslääkkeiden, Tamiflun ja Relenzan kanssa vuonna 

2009 (Apteekkari 2009). 

 

Varastointivelvoitteesta voi luopua, jos lääkkeen myyntilupa perutaan. Aikaisintaan 

kymmenen kuukautta ennen suunniteltua myyntiluvan poisvetoa voidaan 

velvoitevarastoa alkaa käyttämään. Viimeistään seitsemän kuukautta ennen 

myyntiluvan perumista ja velvoitevaraston purkamisesta tehdään ilmoitus Fimealle. 

Mikäli lääkkeen myyntilupaa ei haluta perua, mutta lääke halutaan ottaa pois Suomen 

markkinoilta esimerkiksi alhaisen käytön vuoksi, on velvoitevarastoa ylläpidettävä 

keskimääräisen myynnin mukainen määrä kunnes myyntiä ei ole ja muutoksesta on 

ilmoitettu Fimealle ja muutos on astunut voimaan. 
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2.2 Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen erityistilanteissa 
 

STM:n virkamiesmuistiossa ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun 

liittyvistä muutostarpeista” (2019:05, s. 20) mainitaan, että vaikka lääkkeiden 

saatavuushäiriöt ovat Suomessa yleisiä ne eivät ole aiheuttaneet erittäin vakavia 

potilasturvallisuutta vaarantaneita tilanteita juuri mm. lääkkeiden velvoitevarastoinnin 

vuoksi. Kuitenkin alkuvuodesta 2020 alkanut COVID-19 pandemia osoitti, että 

voimassa oleva velvoitevarastointilain mukainen varastovelvoite ei riittävällä tavalla 

turvaa lääkkeiden saatavuutta. Lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevarastointilakiin ja 

tartuntatautilakiin ehdotettiin muutoksia, jotta voidaan taata lääkkeiden saatavuus ja 

riittävyys Suomessa COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen tai 

valmiuslain käyttöönottoasetusten voimassaolon päättymisen jälkeen (HE 80/2020 vp). 

 

Velvoitevarastointilakiin ehdotettiin tarkennusta, että velvoitevaraston on oltava 

Suomessa ja jo laajamittaisen saatavuusongelman uhatessa STM voi päättää 

velvoitevarastoinnin alituksesta eikä vasta kun saatavuusongelma on jo todellinen. 

Maaliskuussa 2020 alussa COVID-19 pandemian aiheuttamat poikkeusolot lisäsivät 

velvoitevarastoinnin alituslupapäätösten määrää yli puolella verrattuna vuoden 2019 

vastaavaan ajankohtaan (Paaskoski S, Linnolahti J, Luhtanen P, SIC! 2020). 

 

Lisäksi lääkkeiden saatavuuden takaamiseksi COVID-19 -pandemian aiheuttamassa 

poikkeustilanteessa, Fimea muutti toistaiseksi tiettyjen erityisluvallisten 

lääkevalmisteiden luvan määräaikaisiksi erityisluviksi, jolloin valmisteille ei tarvinnut 

hakea erityslupaa (Fimea 2020). Erityisluvallisella valmisteella tarkoitetaan 

lääkevalmistetta, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa, jolle Fimea voi yksittäistapauksissa 

myöntää luvan luovuttaa kulutukseen.  

 

Fimea on voinut perustelluista syistä myöntää eräkohtaisen vapautuksen (nk. 

poikkeusluvan) myyntiluvan tai rekisteröinnin ehdoista, jos Suomen lääkehuollolle 

kriittisen valmisteen saatavuudessa olisi muutoin odotettavissa saatavuuskatkos (Fimean 

määräys 4/2019, Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja 

ylläpitäminen). Esimerkiksi ehtojen täyttyessä voidaan myydä Suomessa 
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myyntiluvallista lääkevalmistetta vieraskielisillä pakkausmateriaaleilla. Lupa voidaan 

myöntää vain valmisteelle, jolla on voimassa oleva myyntilupa/rekisteröinti.  

Toukokuusta 2020 lähtien Fimea alkoi julkaista sivuillaan listaa myönnetyistä 

poikkeusluvista helpottamaan työtä apteekeissa ja sairaala-apteekeissa. Oletusarvona 

voisi pitää, että haettujen poikkeuslupien määrät ovat kasvaneet COVID-19 pandemian 

johdosta.  

 
2.3 Saatavuushäiriöt ja -ilmoitukset 
 

Lääkkeiden saatavuushäiriöt voivat johtua mm. lääkkeiden raaka-aineiden laatu- tai 

saatavuusongelmista, lääkkeiden valmistus- tai logistisista ongelmista (Apteekkari 

2018). Lääkevalmisteiden tuotantoketjut ovat maailmanlaajuisia ja monen 

lääkevalmisteen valmistukseen käytetään esimerkiksi samoja raaka-aineen tuottajia. 

Kun raaka-aine tuottajalla on saanti- tai laatuongelmia, saatavuusongelma vaikuttaa 

kaikkiin tuottajan raaka-aineita käyttäviin lääkevalmisteisiin. Näin kävi esimerkiksi kun 

Kiinalaisen lääkeainevalmistajan valmistamasta valsartaanista löydettiin epäpuhtauksia 

(Fimea 2018). Valmisteille myöskään välttämättä ole muita tuotantolinjoja tai 

vaihtoehtoisia raaka-aineiden toimittajia ja uusien toimittajien lisääminen vie aikaa. 

 

Suomen suhteellisen pieni lääkemarkkinan koko sekä melko vähäinen kansallinen 

lääkevalmistus lisäävät kansallisia saatavuushäiriöitä. Maailmanlaajuisen pandemian, 

kuten COVID-19, aikana tiettyjen lääkkeiden tarve kasvaa räjähdysmäisesti kaikissa 

maissa, jolloin lääketeollisuus ei pysty vastaamaan tarpeeksi nopeasti muuttuneeseen 

tarpeeseen. Esimerkiksi Ruotsissa eläimille tarkoitettu propofoli-valmiste hyväksyttiin 

käytettäväksi ihmisille, jotta voitiin varmistaa lääkkeen saatavuus suuren tarpeen 

kasvun vuoksi (SVT 2020). 

 

Lääkelain (395/1987) 27 momentin kohdan 2 mukaan myyntiluvan haltijan tai vastaava 

tahon on ilmoitettava Fimealle lääkevalmisteen tilapäisistä tai pysyvistä 

saatavuushäiriöistä vähintään kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkua. Lääkelain 

muutosehdotuksen (HE 80/2020 vp) yhteydessä todettiin, että saatavuushäiriöilmoitus 

jätetään ajallaan vain murto-osassa tapauksista. Vuonna 2019 Fimealle saapuneesta 

1694:stä saatavuushäiriöilmoituksesta 29 % lähetettiin ennen saatavuushäiriön alkua, 
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joista vain 1,1 % oli tehty kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkamista  (Fimean 

tilinpäätös ja toimintakertomus 2019). 38 % saatavuushäiriöilmoituksista lähetettiin 

samana päivänä, kun saatavuushäiriön alkoi ja 33 % vasta saatavuushäiriön alkamisen 

jälkeen.  

 

Vuonna 2020 Fimealle lähetettiin yhteensä 2093 saatavuushäiriöilmoitusta mikä oli 399 

ilmoitusta eli noin 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2020). Kasvu johtui melkein täysin 

COVID-19 pandemian aiheuttamista lääkkeiden saatavuushäiriöistä. Vuonna 2020 

Fimealle saapuneesta 2093:sta saatavuushäiriöilmoituksesta 48 % lähetettiin ennen 

saatavuushäiriön alkua, 20 % saatavuushäiriöilmoituksista lähetettiin samana päivänä, 

kun saatavuushäiriön alkoi ja 32 % vasta saatavuushäiriön alkamisen jälkeen. Täten 

vaikka saatavuushäiriöiden määrä oli kasvanut melkein neljänneksen vuodesta 2019, 

saatavuushäiriöilmoitukset ilmoitettiin useammin ennen saatavuushäiriön alkua. 

 

Lääkkeiden saatavuus palasi vuonna 2021 vuoden 2019 tasolle sekä parani verrattuna 

vuoden 2020 tasoon (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilinpäätös ja 

toimintakertomus 2021). Vuonna 2021 Fimea vastaanotti yhteensä 1710 

saatavuushäiriöilmoitusta, mikä vastasi vuoden 2019 lukuja sekä oli 383 ilmoitusta eli 

noin 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. 

 

Lääkelain muutosehdotuksen (HE 80/2020 vp) lausuntokierroksella mm. Orion Oyj 

lausunnossa todettiin, että velvollisuus ilmoittaa tuotepuutteista kaksi kuukautta 

etukäteen, on nykyisessä toimintaympäristössä äärimmäisen kova vaade ja hyvin 

haastava toteuttaa. Lisäksi Rinnakkaislääketeollisuus ry:n lausunnossa todettiin, että 

pitkistä logistisista ketjuista ja tiukasta regulaatiosta johtuen yrityksillä ei ole valmiutta 

nostaa tuotantokapasiteettia nopeasti ja vastata kasvaneeseen kysyntään. Edes kahta 

kuukautta aiemmin saatu tieto kilpailijan saatavuushäiriöstä ei useinkaan riitä. 

Pelkästään tuotantoon kuluva aika voi olla 3-12 kuukautta. Tilaukset tehdään 

ennakoiden ja yleensä historiatietoon perustuen, jolloin nopea kysynnän kasvuun 

reagointi on mahdotonta.  
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Kesäkuussa 2021 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset muuttuivat maksullisiksi. 

Maksut koskien saatavuushäiriöilmoituksia on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetuksessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista 

(437/2021). Tällä hetkellä maksun määrä riippuu siitä kuinka aikaisin 

saatavuushäiriöilmoitus on tehty. Maksu on 70 € mikäli ilmoitus on tehty 2 kuukautta 

ennen myynnin keskeytystä, 200 € mikäli ilmoitus on tehty alle 2 kuukautta ennen 

myynnin keskeytystä ja 1000 € mikäli ilmoitus on tehty alle 2 viikkoa ennen myynnin 

keskeytystä. 

 

 

3. KOKEELLINEN OSIO 
 

3.1 Tutkimuksen tavoite 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella velvoitevarastointilain toimivuutta ja haasteita 

lääkeyritysten kannalta. Erityisesti haluttiin tutkia lääkeyritysten toimia viime aikaisissa 

poikkeustilanteissa, kuten COVID-19 pandemian aikana ja minkälaisilla toimilla 

lääkkeiden saatavuus on varmistettu tässä poikkeustilanteessa. Lisäksi tarkasteltiin syitä 

miksi saatavuushäiriöilmoitukset olivat jätetty Fimealle myöhässä tai ilmoitus oli jätetty 

kokonaan tekemättä. Tavoitteena olisi antaa ehdotuksia miten velvoitevarastointilakia 

(979/2008), asetusta (1114/2008) sekä saatavuushäiriöilmoitusprosessia voitaisiin 

kehittää vastaamaan paremmin käytäntöä lääkkeiden saatavuutta vaarantamatta. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkielma perustuu kirjallisuuteen sekä lääkeyrityksille lähettämääni 

kyselytutkimukseen. Kirjallisuusaineistoa kerättiin muun muassa Sosiaali- ja 

terveysministeriön valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta, Fimean sivuilta, 

Apteekkarilehdestä, SIC!-lehdestä, Finlexistä sekä Tampereen yliopiston Trepo-

tietokannasta. Internetistä haetun materiaalin keräämisessä on käytetty muun muassa 

hakusanoja: velvoitevarasto, velvoitevarastointi, huoltovarmuus, varmuusvarastointi, 

lääkkeiden velvoitevarastointi, lääkkeiden saatavuus, poikkeustila, mandatory reserve 

supplies ja safety stock.  
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Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä (Liite 1 

Kysymykset). Monivalintakysymyksissä käytettiin ”Kyllä/Ei/En osaa sanoa”, Likert 

asteikollisia väittämiä (1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri 

mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä) sekä strukturoituja 

vastausvalintoja. Monivalintakysymyksillä pyrittiin saamaan laajempi kuva 

velvoitevarastoinnin sekä lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten haasteista. Avoimilla 

kysymyksillä pyrittiin selvittämään konkreettisia käytännön esimerkkejä, kokemuksia ja 

haasteita koskien velvoitevarastointia sekä saatavuushäiriöilmoitusten jättämistä.  

 

Kysymykset on laadittiin yhdessä yritykseni sisällä velvoitevaraston ja lääkkeiden 

saatavuusilmoitusten kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Kysely lähetettiin 

yhteensä 79 yritykselle joulukuussa 2021 Helsingin yliopiston e-lomaketta käyttäen. 

Ensimmäinen muistutus lähetettiin tammikuussa 2022 ja toinen helmikuussa 2022. 

Lääkeyritykset, joilla oli Suomessa markkinoilla velvoitevarastoitavia tuotteita 

10.5.2021 päivätyn Fimean velvoitevarastoluettelon mukaan sekä, jotka olivat joko 

Lääketeollisuus ry:n tai Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäseniä valikoitiin.  

 

3.3 Tulokset ja niiden tarkastelu 
 

Kyselyyn saatiin yhteensä 21 vastausta. Yksi yritys vastasi, ettei heillä ole resursseja 

vastata kyselyihin, yksi yritys ilmoitti ettei vastaa kyselyyn työkiireiden vuoksi ja yksi 

totesi ettei halua vastaa kyselyyn, koska heillä ei ole velvoitevarastoinnin piiriin 

kuuluvia valmisteita. Vastausprosentti oli näin ollen 27 %. Vaikka vastausprosentti oli 

melko alhainen, yritykset olivat vastanneet ahkerasti avoimiin kysymyksiin. Lisäksi 

kysymyksen 1 perusteella näistä 21 yrityksestä 7:llä (33 %) oli alle 5 

velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa tuotetta, 5:llä (24 %) oli 5-10 velvoitevarastoinnin 

piiriin kuuluvaa tuotetta ja 9:llä (43 %) oli yli 10 velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa 

tuotetta. Vastanneista yrityksistä ja niiden velvoitevarastoitavien tuotteiden määrästä 

voidaan todeta, että eniten kysely kiinnosti luonnollisesti yrityksiä, joilla on useampi 

velvoitevarastoitava tuote. 
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3.3.1 Monivalintakysymykset 
 

Kysymyksessä 2 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Velvoitevarastointi on tarpeellinen 

ja toimiva tapa taata lääkkeiden saatavuus Suomessa”. Suurin osa vastaajista (8 kpl (38 

%)) oli jokseenkin samaa mieltä ja toiseksi suurin osa (6 kpl (29 %) täysin samaa mieltä 

(Kuva 1). 

 

 
 

Kuva 1. Saadut vastaukset väittämälle ”Velvoitevarastointi on tarpeellinen ja toimiva 

tapa taata lääkkeiden saatavuus Suomessa” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 2. 

jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin 

samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 3 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Nykyiset kolmen, kuuden ja 

kymmenen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavat määrät ovat sopivia 

varastointivelvoitteen suuruuksia”. Suurin osa vastaajista (9 kpl (43 %)) oli jokseenkin 

eri mieltä ja toiseksi suurin osa (6 kpl (29 %) jokseenkin samaa mieltä (Kuva 2). 
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Kuva 2. Saadut vastaukset väittämälle ”Nykyiset kolmen, kuuden ja kymmenen 

kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavat määrät ovat sopivia 

varastointivelvoitteen suuruuksia” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 2. 

jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin 

samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 4 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Velvoitevarastointivelvollisuudella 

on negatiivinen vaikutus tuotteen markkinoille tuontiin Suomessa”. Suurin osa 

vastaajista (7 kpl (33 %)) oli jokseenkin samaa mieltä ja toiseksi suurin osa (6 kpl (29 

%) jokseenkin eri mieltä (Kuva 3). 
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Kuva 3. Saadut vastaukset väittämälle ”Velvoitevarastointivelvollisuudella on 

negatiivinen vaikutus tuotteen markkinoille tuontiin Suomessa” (Vastausvaihtoehdot 1. 

täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin 

samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 5 tiedusteltiin oliko COVID-19 pandemian aikana yrityksen 

lääkevalmisteiden saatavuus vaarantunut ja tarpeellisiin toimenpiteisiin oli ryhdytty 

(Kyllä/Ei). Ei-vastauksia tuli 13 kpl (62 %) ja Kyllä-vastauksia 8 kpl (38 %). Mikäli 

”Kyllä” oli valittu, jatkokysymyksenä (5.1) oli millaisiin toimenpiteisiin tukeuduttiin, 

jotta saatavuushäiriö voitaisiin välttää. Yhdessä yrityksessä poikkeuslupaa oli haettu, 

seitsemässä yrityksessä oli haettu alituslupaa ja 2 yrityksessä oli velvoitevarastointi 

varmistettu korvaavalla tuotteella. Suurin osa saatavuushäiriöistä oli siis vältetty 

velvoitevaraston alitusluvalla. 

 

Kysymyksessä 6 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Sairaalatarjouskauden päätyttyä 

usein yritykselle, jonka tuotetta ei valittu uudelle kaudelle, jää paljon lääkevalmistetta 

velvoitevarastoon, josta aiheutuu lääkehävikkiä”. Suurin osa vastaajista (14 kpl (66 %)) 

oli täysin samaa mieltä ja toiseksi suurin osa (5 kpl (24 %) jokseenkin samaa mieltä 

(Kuva 4). 
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Kuva 4. Saadut vastaukset väittämälle ”Sairaalatarjouskauden päätyttyä usein 

yritykselle, jonka tuotetta ei valittu uudelle kaudelle, jää paljon lääkevalmistetta 

velvoitevarastoon, josta aiheutuu lääkehävikkiä” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri 

mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 

5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 7 kysyttiin mielipidettä kysymykseen ”Kilpailutuksissa, joissa uuden 

toimittajan tuote valitaan valikoimaan, voisi olla sovittu liukuma-aika, jolloin aiemman 

toimittajan velvoitevarastossa olevia tuotteita käytettäisiin, ennen kuin uuden 

toimittajan tuotteita aletaan käyttämään”. Suurin osa vastaajista (12 kpl (57 %)) oli 

täysin samaa mieltä ja toiseksi suurin osa (6 kpl (29 %) jokseenkin samaa mieltä (Kuva 

5). 
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Kuva 5. Saadut vastaukset väittämälle ”Kilpailutuksissa, joissa uuden toimittajan tuote 

valitaan valikoimaan, voisi olla sovittu liukuma-aika, jolloin aiemman toimittajan 

velvoitevarastossa olevia tuotteita käytettäisiin, ennen kuin uuden toimittajan tuotteita 

aletaan käyttämään” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 

3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 8 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Lyhyt lääkkeen kestoaika vaikeuttaa 

lääkkeiden velvoitevarastointia ja aiheuttaa lääkehävikkiä”. Suurin osa vastaajista (11 

kpl (52 %)) oli täysin samaa mieltä ja toiseksi suurin osa (7 kpl (33 %) ei ollut samaa 

eikä eri mieltä (Kuva 6). 
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Kuva 6. Saadut vastaukset väittämälle ”Lyhyt lääkkeen kestoaika vaikeuttaa lääkkeiden 

velvoitevarastointia ja aiheuttaa lääkehävikkiä” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 

2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. 

täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 9 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Velvoitevarastoinnista saatavat 

korvaukset kattavat siitä aiheutuvat kustannukset yritykselle”. Suurin osa vastaajista (10 

kpl (47 %)) oli täysin eri mieltä ja toiseksi suurin osa (5 kpl (33 %) oli jokseenkin eri 

mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä (Kuva 7). 
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Kuva 7. Saadut vastaukset väittämälle ”Velvoitevarastoinnista saatavat korvaukset 

kattavat siitä aiheutuvat kustannukset yritykselle” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri 

mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 

5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 10 kysyttiin mielipidettä väittämään ”Lääkkeen 

velvoitevarastointivastuusta tulisi saada vapautus kun tuote ei ole enää kaupan ilman 

myyntiluvan poisvetoa”. Suurin osa vastaajista (18 kpl (86 %)) oli täysin samaa mieltä 

(Kuva 8). 
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Kuva 8. Saadut vastaukset väittämälle ”Lääkkeen velvoitevarastointivastuusta tulisi 

saada vapautus kun tuote ei ole enää kaupan ilman myyntiluvan poisvetoa” 

(Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri 

mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymykset 11 ja 12 koskivat saatavuushäiriöilmoituksia. Kysymyksessä 11 kysyttiin 

mielipidettä väittämään ”Yrityksessäni saatavuushäiriöilmoitukset tehdään vähintään 

kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkua”. Suurin osa vastaajista (10 kpl (48 %)) 

oli jokseenkin eri mieltä ja toiseksi suurin osa (5 kpl (24 %) oli täysin eri mieltä (Kuva 

9). 

 

 
 

Kuva 9. Saadut vastaukset väittämälle ”Yrityksessäni saatavuushäiriöilmoitukset 

tehdään vähintään kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkua” (Vastausvaihtoehdot 

1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin 

samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 12 kysyttiin mielipidettä väittämään ” Tieto saatavuushäiriöstä on 

tiedossa myyntiluvan haltijalle kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön odotettua 
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alkua”. Lähes jokainen vastanneista oli täysin eri mieltä (12 kpl (57 %)) tai jokseenkin 

eri mieltä (8 kpl (38 %)) oli täysin eri mieltä (Kuva 10). 

 

 
 

Kuva 10. Saadut vastaukset väittämälle ”Tieto saatavuushäiriöstä on tiedossa 

myyntiluvan haltijalle kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön odotettua alkua” 

(Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri 

mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 13 kysyttiin mielipidettä ehdotukseen ” Lyhyissä ja vähäisissä 

varastointivelvoitteen alituksissa riittäisi vain ilmoitus Fimealle”. Suurin osa vastaajista 

(18 kpl (76 %)) oli täysin samaa mieltä (Kuva 11). 
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Kuva 11. Saadut vastaukset väittämälle ”Lyhyissä ja vähäisissä varastointivelvoitteen 

alituksissa riittäisi vain ilmoitus Fimealle” (Vastausvaihtoehdot 1. täysin eri mieltä, 2. 

jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 5. täysin 

samaa mieltä). 

 

Kysymyksessä 14 kysyttiin onko yritys joutunut täyttämään varastointivelvoitteen 

ulkomaalaisilla pakkauksilla, jotta lääkkeiden saatavuus voidaan taata. Suurin osa 

vastaajista (19 kpl (90 %)) vastasi kieltävästi (”Ei”) ja yksi vastasi myöntävästi 

(”Kyllä”) ja yksi ei osannut sanoa (”En osaa sanoa”). Jatkokysymyksenä oli 

myöntävästi vastanneille oliko ulkomaalaiset pakkaukset hävitettiin niiden kestoajan 

päätyttyä eikä niitä käytetty. Yhteensä 3 vastausta tuli, yksi vastasi kieltävästi (”Ei”), 

yksi vastasi myöntävästi (”Kyllä”) ja yksi ei osannut sanoa (”En osaa sanoa”). 

 

Kysymyksessä 15 kysyttiin onko yritys joutunut tilanteeseen, että lääkkeellä on 

saatavuushäiriö, koska tuotannossa on viiveitä ja alituslupaa ei voida myöntää, jolloin 

tukussa on lääkettä jota ei voida myydä. Vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”, ”Ei” ja ”En 

osaa sanoa”. Suurin osa (13 kpl (62 %)) vastasi kieltävästi (”Ei”). Myönteisiä (”Kyllä”) 

vastauksia tuli yhteensä 7 kpl (33 %) ja yksi vastanneista (5 %) ei osannut sanoa. 
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Kysymyksessä 16 kysyttiin onko poikkeuslupahakemus hylätty tilanteessa, jossa 

viranomaiselle ei ole ilmoitettu kilpailijan valmisteen saatavuushäiriöstä, jolloin 

poikkeusluvan ehdot eivät täyty. Vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”, ”Ei” ja ”En osaa 

sanoa”. Suurin osa (16 kpl (76 %)) vastasi kieltävästi (”Ei”). Myönteisiä (”Kyllä”) 

vastauksia tuli yhteensä 2 kpl (10 %) ja kolme vastanneista (14 %) ei osannut sanoa. 

 

3.3.2 Avoimet kysymykset 
 

Yritykset olivat ahkerasti vastanneet avoimiin kysymyksiin. Alla on listattu 

lääkeyrityksiltä saadut kommentit. Kommentit on jaoteltu vastausten aiheiden/teemojen 

mukaan. Vastauksissa nousivat esiin seuraavat aiheet/teemat:  

• Velvoitevarastointilain uudistaminen 

• Velvoitevarastoinnin vastuut 

• Velvoitevarastoinnin kustannukset, korvaukset ja lääkehävikki 

• Velvoitevarastoitavat tuotteet ja niiden velvoitevarastoitava määrä 

• Alitusluvat 

• Saatavuushäiriöiden syyt 

• Saatavuushäiriöilmoitukset  

• Saatavuushäiriöilmoitusmaksut. 

 

3.3.2.1 Avoimet kysymykset - Velvoitevarastointi 
 

Usea vastaaja vaati pikaista velvoitevarastointilain kokonaisvaltaista uudistamista, sillä 

lainsäädäntö on vanhentunut eikä palvele nykytilaa. Todettiin, että lain epäkohdista on 

puhuttu useamman vuoden ajan, mutta lakiuudistus ei ole edennyt. Lääkkeiden 

saatavuus olisi hoidettava muulla tavalla kuin pakollisella velvoitevarastoinnilla. 

Ehdotettiin Eurooppalaista yhteistoimintaa asiassa kansallisen toiminnan sijaan. 

Velvoitevarastointilain on todettu aiheuttavan lääkkeiden markkinoilta poisvetoja ja 

joissain tilanteissa on päätetty olla tuomatta tuotetta markkinoille. 

 

Velvoitevastuu ei saisi olla niin paljon lääkeyrityksillä, ehdotettiin mm. velvoitevastuun 

siirtämisestä sairaaloille ja/tai sairaaloiden velvoitevastuun lisäämisestä. Oli myös 
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perusteltu, että sairaalat käyttävät tuotteita ja täten niillä on oltava suurempi vastuu 

ylläpitää velvoitevarastoa. Lisäksi lääkevarastojen hajautus kasvattaisi kansallista 

lisäturvaa, sillä esimerkiksi tukkuliikkeet voivat kriisitilanteessa olla sotilaallisen 

hyökkäyksen kohteena. Velvoitevaraston määrän joustavaa muuttamista kysynnän 

vaihtuessa toivottiin. Esimerkiksi COVID-pandemian aiheuttama sairaaloiden 

velvoitevarastojen kasvattaminen aiheutti tilausmäärien suuren kasvun ja 

saatavuushäiriön. Täten varasto jouduttiin täydentämään nopeasti, mutta myöhemmin 

tilausmäärien tasaannuttua normaaliksi osa näistä tilatuista eristä vanheni tukussa sekä 

sairaaloissa, jolloin lääkehävikki oli suuri. Ehdotettiin sairaaloiden kulutustietojen 

muuttamista julkisiksi, jotta lääkeyritykset voisivat varautua paremmin kysyntään. 

 

Velvoitevarastointijärjestelmän hallinnointi vie paljon yritysten henkilöresursseja, 

erityisesti alituslupahakemukset ja varastonhallinta työllistävät. Valtion toivottiin 

ottavan vastuun velvoitevarastoinnista aiheutuvista kuluista sekä yritykselle 

maksettavaa korvausta olisi nostettava vastaamaan todellisia kustannuksia. Myynnin 

lasku lyhytkestoisilla tuotteilla, muutokset tuotteiden myynnissä, sairaalatarjousten 

häviäminen ja tuotteen myynnin lopettaminen ovat aiheuttaneet yrityksille kustannuksia 

ja isojakin määriä lääkehävikkiä. Velvoitevarastoinnin aiheuttama lääkehävikki ja siitä 

aiheutuvat mahdolliset ympäristövaikutukset nousivat esiin mm. tilanteissa, joissa 

sairaalatarjouksessa oltiin hävitty ja nykyisen sairaalatarjouskauden päätyttyä suuri 

määrä tuotteita toimitetaan hävitettäviksi. Todettiin, että velvoitevarastointilaki on osin 

ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa. 

 

Useat yritykset toivoivat nykyisen velvoitevarastointimäärien alentamista, ehdotettiin 

mm. vastaamaan viiden kuukauden myyntiä vastaavaa määrää. Erityisesti kymmenen 

kuukauden velvoite koettiin liian suureksi ja ainakin näiden tuotteiden määrää tulisi 

vähentää. Varastointivelvoitteen määrän laskemista edellisen vuoden myyntien mukaan 

ei koettu toimivana, koska menekissä voi tapahtua muutoksia. Lisäksi todettiin, että 

nykyinen velvoitevarastointimäärien muutosaikataulu ei toimi käytännössä, sillä 

tuotteiden tilaukset valmistajalta on tehtävä noin 6 kuukautta ennen tuotteen oletettua 

saapumista tukkuliikkeeseen. Esimerkiksi vaikka uusi velvoitevarastointimäärä olisi jo 

tiedossa huhtikuun alussa, ei tuotteiden varastoa saada kasvatettua riittävästi kolmen 
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kuukauden aikana, heinäkuun alkuun mennessä. Näissä tapauksissa, joudutaan aina 

hakemaan alituslupaa. Lisäksi velvoitevarastoitavien tuotteiden valikoimaa tulisi 

arvioida kriittisesti ja päivittää, jotta se vastaa paremmin tämän päivän tarpeita. Listalla 

tulisi olla vain tarpeelliset tuotteet. Todettiin, että on epäselvää millä perusteella 

velvoitevarastoitavat lääkkeet listalle valitaan.  

 

Joustavuutta toivottiin vähäisiin (esim. 20 %) ja/tai lyhytaikaisiin (1-2 kuukauden), 

velvoitevaraston alituksiin. Ehdotettiin, että näistä alituksista voisi vain ilmoittaa 

Fimealle eikä erillistä lupaa tarvitsisi hakea. Menekin ja ennusteiden muuttuminen 

saatavuushäiriön uhatessa ja/tai aikana vaikeuttaa tarkan alitusluvan alkuajankohdan, 

päättymispäivän sekä odotettujen alitusprosenttien arvioimista. Todettiin, että 

alitusluvan myöntäminen pitäisi olla joustavampaa ja esimerkiksi lääkkeen laatu tulisi 

ottaa huomioon. Mikäli alituslupaa ei ole myönnetty, tuotetta ei voida myydä, jotta 

varastovelvoitetta ei aliteta, jolloin joudutaan saatavuushäiriötilanteeseen vaikka 

tukussa olisikin tuotetta. Syitä alitusluvan myöntämiseen pitäisi laajentaa, jotta voidaan 

välttää lääkkeiden saatavuushäiriö. 

 

3.3.2.1 Avoimet kysymykset - Saatavuushäiriöt 
 

Kysymyksessä 4 tiedusteltiin mahdollisia syitä miksi saatavuushäiriöilmoitusta ei ole 

tehty kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkua. Vastaajat pystyivät valitsemaan 

viidestä eri vaihtoehdosta. Suurin osa (43 %) vastasi saatavuushäiriön johtuneen 

äkillisestä, odottamattomasta ongelmasta tuotannosta. Toiseksi yleisin syy oli kilpailijan 

saatavuushäiriöstä johtuva odotettua suurempi myynti (33 %). Kolmanneksi yleisin syy 

oli myöhäinen sisäinen informointi asiasta (14 %). 5 prosenttia vastasi saatavuushäiriön 

johtuneen tuotannon priorisointi toiselle maalle ja äkillisestä vaikuttavan 

aineen/apuaineen puutteesta.  

 

Muita mahdollisia saatavuushäiriöiden syitä tiedusteltiin kysymyksessä 4.1. Näitä olivat 

mm. äkilliset muutokset kysynnässä, erän vapautuksen viivästyminen, 

kapasiteettiongelmat, tukun pieni varasto, kuljetusketjun ongelmat esim. viivästynyt 

toimitus Suomeen, kuljetusvauriot, poikkeaman selvittelyn pitkittyminen, tilausvirheet, 
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pakkausmateriaalien puutteet, pitkien logistiikkaketjujen aiheuttamat yllättävät viiveet 

ja tulleista johtuvat viivästykset. Yleisesti todettiin, että syyt toimituksen viivästymiseen 

ja saatavuushäiriöön voivat olla hyvin moninaisia ja niitä on vaikeita ennustaa. Usein 

tuotteet valmistetaan ulkomailla sopimusvalmistajan toimesta, jolloin myyntiluvan 

haltijan näkyvyys mahdollisiin viivästyksiin on alentunut. Tieto saantihäiriöstä saadaan 

usein vasta alle kaksi viikkoa ennen sen alkamista ja harvoin tai ei koskaan tieto on 

saatavissa kaksi kuukautta etukäteen. Täten tämän hetkinen kahden kuukauden 

saatavuushäiriöiden ilmoittamisaikaraja ei ole realistinen ja tätä pitäisi lyhentää 

esimerkiksi kuukauteen. Joskus kaksi kuukautta ennen mahdollisen toimituskatkon 

alkamista tehty ilmoitus on johtanut tuotteiden hamstraamiseen apteekkien toimesta, 

jolloin tuote loppuu tukusta jopa ennen arvioitua saatavuushäiriön alkamisaikaa. 

Koettiin, että nykyinen saatavuushäiriöilmoitusten ilmoittamisaikarajat perustuvat 

enemmänkin yritykseen täyttää EU-vaatimus eikä palvella asiakkaita. Ehdotettiin, että 

lääkevaihtoa voisi kehittää, jotta apteekeilla olisi laajemmat valtuudet lääkevaihtoon. 

 

Saatavuushäiriöilmoitusten yksinkertaistamista ja kevyempää menettelyä alhaisen riskin 

tuotteille ja lyhyille toimituskatkoille toivottiin. Ilmoittamista lääketukkuliikkeiden 

kautta ehdotettiin ja pohdittiin onko alle kahden viikon saatavuushäiriöstä tarve tehdä 

ilmoitusta, sillä apteekeilla tulisi olla kahden viikon myyntiä vastaava myyntivarasto. 

Näissä lyhytaikaisissa alle kahden viikon saatavuushäiriötilanteissa ei ilmoitusta 

tarvitsisi tehdä Fimealle vaan ilmoitus lääketukun sivuilla/portaalissa olisi riittävä. 

Tärkeää olisi tiedottaa asiakkaille ajankohta, jolloin tuotetta on taas saatavilla tukusta. 

Todettiin, että muutaman päivän saatavuushäiriöilmoituksista ei tarvitsisi tehdä 

ilmoitusta, koska nämä ilmoitukset työllistävät yrityksiä ja viranomaisia suhteettoman 

paljon. Ilmoittamisjärjestelmän koettiin olevan kankea ja vaadittavan tiedon määrä on 

liian laaja vaikka saatavuushäiriön vaikutus olisi vähäinen. Esimerkiksi saatavuushäiriö 

saattaa koskea vain yhtä pakkauskokoa ja tällöin muita pakkauskokoja on kuitenkin 

saatavilla. 

 

Nykyiset maksut koskien saatavuushäiriöiden ilmoittamista koettiin kohtuuttomiksi, 

jopa laittomiksi. Maksujen poistamista vaadittiin ja erityisesti 1000 euron maksun 

koettiin olevan liian korkea. Maksun tulisi olla sama riippumatta siitä milloin ilmoitus 
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tehdään. Yrityksille on lähes mahdoton tietää saatavuushäiriöstä kaksi kuukautta ennen 

sen alkamista. Saatavuuden turvaaminen on yritysten tavoitteena ja ilmoittaa 

mahdollisista saatavuushäiriöistä ajallaan. Täten on epäselvää mihin maksuilla pyritään. 

”Rangaistusmaksut” eivät millään tavoin nopeuta varaston täydentämistä. Nykyisten 

maksujen arvioitiin heikentävän entisestään yritysten halukkuutta tuoda Suomen 

markkinoille valmisteita. Lisäksi turhia ilmoituksia tehdään, jotta vältyttäisiin 

korkeammilta ilmoitusmaksuilta tilanteissa, joissa on epävarmaa saapuvatko tuotteet 

sovitusti mikä työllistää turhaan yrityksiä sekä viranomaisia. 

 

3.4 Pohdinta 
 

Suurin osa yrityksistä oli jokseenkin samaa mieltä, että velvoitevarastointi on 

tarpeellinen ja toimiva tapa taata lääkkeiden saatavuus Suomessa. Vaikuttaa siltä, että 

velvoitevarastointi koetaan yleisesti tarpeelliseksi ja hyödylliseksi työkaluksi, mutta lain 

ja asetuksen päivitys on ajankohtainen, jotta se vastaisi paremmin nykypäivää 

esimerkiksi velvoitevarastoitavien valmisteiden listan, velvoitevarastoitavien tuotteiden 

määrien ja korvausten suhteen sekä käytäntöä esimerkiksi alituslupien hakemisen 

suhteen. 

 

Velvoitevarastointilain epäkohdista ja sen päivityksestä onkin puhuttu useamman 

vuoden ajan eri yhteyksissä, mutta lakiuudistus ei ole edennyt. Tämä johtuu 

mahdollisesti siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) on vienyt 

paljon resursseja ministeriössä ja velvoitevarastointilain uudistus on jäänyt 

resurssipulassa taka-alalle. Pelkkä velvoitevarastointiasetuksen (1114/2008) päivitys ei 

ole riittävä, sillä velvoitevarastointiasetus (1114/2008), Fimean määräys 

(Velvoitevarastoinnin lupa- ja ilmoitusmenettelyt 1/2017) ja Fimean ohje 

(Hakemusmenettelyt varastointivelvoitteen järjestämiseksi erityistapauksissa 2/2017) 

perustuvat velvoitevarastointilakiin (979/2008). 

 

Monivalintakysymyksestä 3 sekä avoimista kysymyksistä tuli ilmi, että nykyiset 

kolmen, kuuden ja kymmenen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavat määrät 

koetaan liian korkeiksi. Lisäksi nykyinen velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien 

https://www.fimea.fi/documents/160140/0/Ohje+2_2017.pdf/2a87b62f-2b8f-0969-8e2e-0e7cbcdb1c45
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lääkkeiden lista koettiin liian laajaksi ja sen päivitys olisi ajankohtaista. Lisäksi pitäisi 

ottaa huomioon velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden mahdollinen lyhyt kestoaika. 

Esimerkiksi valmisteiden, joilla on alle kahden vuoden kestoaika ja kymmenen 

kuukauden velvoitevarasto, on suuri riski vanhentua varastoon tarkasta 

varastonhallinnasta huolimatta, sillä valmiste saapuu Suomeen varastoitavaksi vasta 

joitain kuukausia valmistushetken jälkeen. Tämä aiheuttaa suurtakin lääkehävikkiä ja 

vaikka vanhentuneiden lääkkeiden hävitys tehdään asianmukaisesti, kuormittaa mm. 

niiden valmistus, kuljetus, varastointi ja hävitys kuitenkin ympäristöä. 

 

Jotta voidaan estää negatiivinen vaikutus tuotteen markkinoille tuontiin Suomessa sekä 

turhan lääkehävikin muodostuminen tulisi sairaalatarjouskauden päätyttyä olla 

esimerkiksi liukuma-aika jolloin aiemman toimittajan velvoitevarastossa olevia tuotteita 

käytettäisiin, ennen kuin uuden toimittajan tuotteita aletaan käyttämään. Lisäksi 

aiemman toimittajan valmisteen velvoitteenpurku tai velvoitteen määrän alentaminen 

pitäisi saada aloittaa heti negatiivisen sairaalatarjouspäätöksen tultua, jotta 

velvoitevarastoon ei vanhenisi suurta määrä tuotetta, jotka joudutaan mahdollisesti 

tuhoamaan kun myynti laskee merkittävästi sairaalatarjouskauden päätyttyä. 

 

Nykyinen varastointivelvoitteen määrän muutosaikataulu ei toimi käytännössä, sillä alle 

kolmen kuukauden aikataululla yritykset eivät usein kykene valmistamaan niin paljon 

lisää tuotetta, että velvoitevaraston määrää voitaisiin nostaa esimerkiksi 30 prosenttia. 

Tällöin yritykset joutuvat hakemaan alituslupia, joka vie resursseja yrityksiltä sekä 

viranomaiselta. Esimerkiksi kuuden kuukauden siirtymäaika ennen kuin uusi 

velvoitemäärä tulee voimaan olisi realistisempi. Lisäksi lääkkeen 

velvoitevarastointivastuusta tulisi saada vapautus, kun tuote ei ole enää kaupan ilman 

myyntiluvan poisvetoa. Prosessi voisi toimia kuten tällä hetkellä, eli aikaisintaan 

kymmenen kuukautta ennen suunniteltua markkinoilta poisvetoa voitaisiin 

velvoitevarastoa alkaa käyttämään ja viimeistään seitsemän kuukautta ennen 

markkinoilta poistumista ja velvoitevaraston purkamisesta tehdään ilmoitus Fimealle. 

Erona olisi vain, että tuote otetaan pois markkinoilta, mutta myyntilupa pysyy voimassa. 
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Moni kyselyyn vastanneista yrityksistä koki, että velvoitevarastoinnista saatavat 

korvaukset eivät kata siitä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi velvoitevarastointi työllistää 

useita osastoja/henkilöitä yrityksessä (varastonhallinta, logistiikka, laatu, rekisteröinti 

ym.). Koettiin, että vastuu on liikaa yrityksillä ja velvoitevarastointi tulisi olla yritysten 

(mukaan lukien tukkuliikkeet), sairaaloiden ja apteekkien yhteinen vastuu. Tämä olisi 

perusteltua, sillä tuotteita käytetään sairaaloissa ja toimitetaan apteekeista ja ei ole 

kannattavaa sijoittaa suurta määrää tuotteita esimerkiksi tukkuun, koska ne voivat 

kriisitilanteessa olla sotilaallisen hyökkäyksen kohteena. Lisäksi jos terveydenhuollon 

toimintayksiköillä olisi riittävät varastot tuotteita, saatavuushäiriöilmoituksen 

yhteydessä ei enää tapahtuisi hamstrausta, jolloin tuotetta riittäisi paremmin kaikille 

yksiköille. Esimerkiksi COVID-19 pandemian alettua jouduimme omassa yrityksessäni 

tekemään päiväkohtaista tuotteiden allokointia/vapautusta tukusta asiakkaille, jotta 

voitiin välttää hamstraus ja jotta voitiin taata että tuotteita riittäisi kaikille 

sairaaloille/apteekeille. 

 

Koska lääkevalmisteen maahantuojan sekä terveydenhuollon toimintayksiköiden 

(sairaalat/apteekit) on varastoitava tuotteita velvoitevarastointilain (979/2008) mukaan, 

lyhyissä ja vähäisissä varastointivelvoitteen alituksissa pitäisi riittäisi vain ilmoitus 

Fimealle. Näissä tilanteissa voitaisiin olettaa, että huoltovarmuus ei ole vaarantunut, 

joten joustavampi sekä kevyempi ilmoituskäytäntö olisi riittävä. Nykyisiä syitä 

alitusluvan myöntämiseen pitäisi laajentaa vastaamaan käytäntöä, jotta voidaan välttää 

lääkkeiden saatavuushäiriö ja lääkehävikki mm. pitkäaikaisissa 

saatavuushäiriötilanteissa. Esimerkiksi on jouduttu tilanteisiin, joissa velvoitevaraston 

alitusta ei ole voitu myöntää, jolloin tuotetta on varastossa, mutta sitä ei voida myydä. 

Myöhemmin osa velvoitevarastossa olevista valmisteista on vanhentunut ja hävitetty. 

Ymmärrettävästi viranomaisen kädet ovat sidotut eivätkä he voi myöntää alituslupaa 

tilanteissa, joissa alitusluvan syyt eivät ole perusteltuja lain mukaan, jolloin yritykset 

joutuvat arvioimaan elintärkeän lääkkeen saatavuutta potilaille vs. 

velvoitevarastointilain vaatimuksia. Lisäksi on tilanteita, joissa vieraskielisiä 

pakkauksia on tuotu Suomeen täyttämään velvoitetta jotka ovat loppujen lopuksi 

hävitetty, kun tuotteet ovat vanhentuneet. 
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Tieto saatavuushäiriöstä on harvoin tiedossa myyntiluvan haltijalle kaksi kuukautta 

ennen sen odotettua alkua. Tieto saadaan usein vasta alle kaksi viikkoa ennen sen 

alkamista. Syy miksi saatavuushäiriöt tehdään myöhässä ei siis johdu yritysten 

välinpitämättömyydestä vaan siitä, että kahden kuukauden ilmoitusaikataulu ei ole 

realistinen eikä toimi käytännössä. Ilmoituksen aikarajaa pitäisi lyhentää sekä tulisi 

pohtia tulisiko lyhyistä, esimerkiksi alle kahden viikon toimituskatkoista, tarve tehdä 

ilmoitusta Fimealle vaan riittäisikö vain ilmoitus esimerkiksi lääketukun 

sivuilla/portaalissa. Toimintayksiköillä tulisi olla puskurivarastoa, jotta tällainen lyhyt 

toimituskatko ei vaikuttaisi heidän toimintaansa. Muutaman päivän tai alle viikon 

toimituskatkoista ei tulisi tehdä ilmoitusta, sillä saatavuushäiriön vaikutus olisi hyvin 

vähäinen ja nämä ilmoitukset työllistävät yrityksiä ja viranomaisia suhteettoman paljon. 

 

Saatavuushäiriöilmoitusmaksun tulisi olla sama riippumatta siitä milloin ilmoitus 

tehdään. Saatavuuden turvaaminen on lääkeyritysten etu ja tahtotila, joten 1000 € 

”rangaistusmaksu” tilanteessa, jossa tieto toimituskatkosta tulee melkein aina yllättäen 

ei ole kohtuullinen. Pahimmillaan nykyiset maksut voivat heikentävän yritysten 

halukkuutta tuoda valmisteita Suomen markkinoille sekä yritykset saattavat tehdä 

ilmoituksia varmuuden vuoksi kaksi kuukautta ennen toimituskatkoa, jotta voidaan 

maksaa 70 € maksu 1000 € maksun sijaan vaikka on epätodennäköistä, että 

toimituskatko toteutuu. Tällainen turhaan ilmoittaminen työllistää yrityksiä ja 

viranomaisia eikä anna todellista kuvaa lääkkeiden saatavuudesta. 

 

Kyselyyn valittiin vain lääkeyrityksiä ja lisäksi tutkija toimii myös lääkeyrityksen 

palveluksessa, joten tutkimustulokset pohjautuvat täysin lääkeyritysten mielipiteisiin ja 

havaintoihin. Rajoittavana tekijänä voidaan täten pitää kyselyn tulosten pohjautumista 

vain yhden osapuolen mielipiteisiin sekä siihen, että kysymykset ovat laadittu vain 

lääkeyrityksessä toimivien henkilöiden kesken. Velvoitevarastointilain ja 

saatavuushäiriöilmoituksen käytännön haasteita muiden osapuolien, kuten 

tukkuliikkeiden, viranomaisten, avoapteekkien ja sairaala-apteekkien, kanssa tulisi 

tutkia lisää, koska tämä tutkimus perustui vain lääkeyritysten antamiin vastauksiin. 

Lisätutkimus velvoitevarastoinnista aiheutuvan lääkehävikin määrästä ja tästä 

aiheutuvan ympäristövaikutuksen tutkiminen olisi tarpeen. 
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Kyselyyn valittiin yrityksiä, joilla oli velvoitevarastoitavia tuotteita Fimean luettelon 

mukaan, sillä oletuksena oli, että he voivat parhaiten vastata tutkimuksen aiheisiin. 

Eniten vastauksia saatiin yrityksiltä, joilla oli yli 10 velvoitevarastoinnin piiriin 

kuuluvaa tuotetta. Kysely täten kiinnosti enemmän yrityksiä, joilla oli suurempi määrä 

velvoitevarastoitavia tuotteita. Yrityksillä voi olla hyvin eri määrä velvoitevarastoitavia 

tuotteita, joten yritysten mielipiteet velvoitevarastointilain päivittämiselle voivat olla 

erilaisia. Tutkimuksen rajoitteena voidaan myös pitää kyselyn melko alhaista 

vastausprosenttia (27 %).  

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Suomen markkina on melko pieni ja suurin osa lääkevalmisteista valmistetaan muualla 

kuin Suomessa, täten Suomi on melko riippuvaisia ulkomailta tuoduista lääkkeistä. 

Velvoitevarastointi on tärkeä työkalu, jolla voidaan varmistaa lääkkeiden saatavuus 

Suomessa mm. toimituskatkosten aikana ja kriisitilanteissa. Velvoitevarastointilain 

tulisi toimia käytännössä ja olla joustava, jotta se ei heikennä yritysten halukkuutta 

tuoda lääkkeitä Suomen markkinoille ja näin ollen vaikuta negatiivisesti lääkkeiden 

saatavuuteen. 

 

Velvoitevarastoinnin kuuluvien valmisteiden lista on liian laaja ja sen kriittinen 

tarkastus on tarpeen. Tulisi pohtia minkälaista kriisiä tai poikkeustilaa varten valmisteita 

varastoidaan. Lisäksi nykyisten varastointivelvoitteiden määrien alentamista tulisi 

harkita. Valmisteiden ominaisuudet, kuten laatu ja kestoaika tulisi ottaa huomioon 

mietittäessä velvoitteen määrää.  

 

Velvoitevarastoinnin vastuu tulisi jakaa selkeästi useammalle taholle, kuten lääkkeen 

maahantuojalle/myyntiluvan haltijalle sekä terveydenhuollon yksiköille. Tällä hetkellä 

velvoitevarastointivastuu on liikaa yritysten harteilla ja varastointi tapahtuu keskitetysti 

Suomessa toimivien tukkuliikkeiden tiloissa, mitkä voivat esimerkiksi sotatilanteessa 

olla iskun kohteena. 

 



28 
 

Velvoitevaraston alituslupakäytäntöjä tulisi tehdä joustavimmiksi sekä hyväksyttäviä 

alitusluvan syitä laajentaa käytännöllisimmiksi. Lyhyissä ja vähäisissä velvoitevaraston 

alituksista, jotka eivät täten vaikuta huoltovarmuuteen, olisi riittävää tehdä ilmoitus 

Fimealle luvan hakemisen sijaan. Syitä alitusluvan hyväksymiseen tulisi laajentaa, jotta 

velvoitevarastoa voitaisiin käyttää tilanteessa, jossa valmisteella on pitkä toimituskatko 

ja ilman alituslupaa ei velvoitevarastoa voida ottaa käyttöön, jolloin tuotetta ei voida 

myydä vaikka sitä olisi varastossa. 

 

Velvoitevaraston purkaminen tai alentaminen tulisi olla mahdollista heti negatiivisen 

sairaalatarjouspäätöksen saavuttua, jotta vältetään turha lääkehävikki. Lisäksi tuotteen 

velvoitevarastoa voisi alkaa purkamaan ilman myyntiluvan poisvetoa mikäli tuote 

halutaan ottaa pois markkinoilta. 

 

Tieto toimituskatkosta on usein tiedossa myyntiluvan haltijalla vasta joitain viikkoja 

ennen toimituskatkon alkua. Täten saatavuushäiriöilmoitusten jättäminen yli kaksi 

kuukautta ennen toimituskatkoa on epärealistinen ja aikarajaa tulisi muokata 

vastaamaan todellisuutta. Alle viikon toimituskatkoista ei tulisi tehdä ilmoitusta, sillä 

nämä eivät vaikuta toimitusvarmuuteen ja työllistävät turhaan yrityksiä sekä 

viranomaisia. Lyhyistä muutaman viikon toimituskatkoista pitäisi riittää ilmoitus 

esimerkiksi tukkuliikkeen sivuilla tai portaalissa. 

 

Saatavuushäiriöilmoitusten maksut tulisivat olla samat riippumatta siitä milloin ilmoitus 

tehdään. Nykyinen 1000 € rangaistusmaksu ei ole kohtuullinen ja aiheuttaa vain 

mahdollisesti turhien saatavuushäiriöilmoitusten tekoa etukäteen mikä työllistää kaikkia 

osapuolia eikä anna selkeää kuvaa lääkkeiden saatavuudesta.  
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6. LIITTEET 
 
Liite 1. Kysymykset 
 
A. Monivalintakysymykset 
 
1) Kuinka monta velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa tuotetta yrityksessänne on 

saatavilla? 
1. Alle 5 
2. 5-10 
3. Yli 10 

 
2) Velvoitevarastointi on tarpeellinen ja toimiva tapa taata lääkkeiden saatavuus 

Suomessa. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
3) Nykyiset kolmen, kuuden ja kymmenen kuukauden keskimääräistä kulutusta 

vastaavat määrät ovat sopivia varastointivelvoitteen suuruuksia. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
4) Velvoitevarastointivelvollisuudella on negatiivinen vaikutus tuotteen 

markkinoille tuontiin Suomessa. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
5) COVID-19 pandemian aikana yritykseni lääkevalmisteiden saatavuus 

vaarantui ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin. 
1. Kyllä 
2. Ei 
3. En osaa sanoa 

 
5.1) Mikäli vastasit ”Kyllä” kysymykseen 5: Millaisiin toimenpiteisiin 
tukeuduttiin, jotta saatavuushäiriö voitaisiin välttää? 

1. Poikkeuslupa 
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2. Alituslupa 
3. Velvoitevarastointi korvaavalla tuotteella 
4. Joku muu 

 
6) Sairaalatarjouskauden päätyttyä usein yritykselle, jonka tuotetta ei valittu 

uudelle kaudelle, jää paljon lääkevalmistetta velvoitevarastoon, josta aiheutuu 
lääkehävikkiä.  
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
7) Kilpailutuksissa, joissa uuden toimittajan tuote valitaan valikoimaan, voisi olla 

sovittu liukuma-aika, jolloin aiemman toimittajan velvoitevarastossa olevia 
tuotteita käytettäisiin, ennen kuin uuden toimittajan tuotteita aletaan 
käyttämään. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
8) Lyhyt lääkkeen kestoaika vaikeuttaa lääkkeiden velvoitevarastointia ja 

aiheuttaa lääkehävikkiä. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
9) Velvoitevarastoinnista saatavat korvaukset kattavat siitä aiheutuvat 

kustannukset yritykselle. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
10) Lääkkeen velvoitevarastointivastuusta tulisi saada vapautus kun tuote ei ole 

enää kaupan ilman myyntiluvan poisvetoa. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 
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11) Yrityksessäni saatavuushäiriöilmoitukset tehdään vähintään kaksi kuukautta 

ennen saatavuushäiriön alkua. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
12) Tieto saatavuushäiriöstä on tiedossa myyntiluvan haltijalle kaksi kuukautta 

ennen saatavuushäiriön odotettua alkua. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 

 
 
13) Lyhyissä ja vähäisissä varastointivelvoitteen alituksissa riittäisi vain ilmoitus 

Fimealle. 
1. täysin eri mieltä 
2. jokseenkin eri mieltä 
3. ei samaa eikä eri mieltä 
4. jokseenkin samaa mieltä 
5. täysin samaa mieltä 
 

14) Yrityksessäni olemme joutuneet täyttämään varastointivelvoitteen 
ulkomaalaisilla pakkauksilla tms. jotta voimme taata lääkkeiden saatavuuden. 
1. Kyllä 
2. Ei 
3. En osaa sanoa 
 

15.1) Mikäli vastasin ”Kyllä” kysymykseen 15: Ulkomaalaiset pakkaukset 
hävitettiin niiden kestoajan päätyttyä eikä niitä käytetty. 

1. Kyllä 
2. Ei 
3. En osaa sanoa 

 
15) Oletteko joutuneet tilanteeseen, että lääkkeellä on saatavuushäiriö, koska 

tuotannossa on viiveitä ja alituslupaa ei voida myöntää jolloin tukussa on 
lääkettä jota ei voida myydä? 
1. Kyllä 
2. Ei 
3. En osaa sanoa 
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16) Onko poikkeuslupahakemus hylätty tilanteessa, sillä viranomaiselle ei ole 
ilmoitettu kilpailijan valmisteen saatavuushäiriöstä, jolloin poikkeusluvan 
ehdot eivät täyty? 
4. Kyllä 
5. Ei 
6. En osaa sanoa 

 

B. Avoimet kysymykset 
 

1. Mikä olisi mielestäsi olisi tärkein muutos koskien velvoitevarastointilakia? 
 

2. Minkälaisia käytännön haasteita lääkeyrityksellänne on ollut 
velvoitevarastoinnin kannalta? 
 

3. Minkälaisia muutoksia ehdottaisitte saatavuushäiriöilmoitusten 
ilmoittamiseen sillä suurin osa ilmoituksista tehdään tällä hetkellä 
myöhässä tai saatavuushäiriön jo ilmaannuttua? 
 

4. Syy miksi saatavuushäiriöilmoitusta ei ole tehty kaksi kuukautta ennen 
saatavuushäiriön alkua. 
1. Äkillinen, odottamaton ongelma tuotannossa 
2. Äkillinen vaikuttavan aineen/apuaineen puute (esim. GMP non-compliance, 

FDA warning letter) 
3. Myöhäinen sisäinen informointi asiasta 
4. Kilpailijan saatavuushäiriö ym. johtuva odotettua suurempi myynti  
5. Tuotannon priorisointi toiselle maalle 
6. Tulevasta saatavuushäiriöstä johtuva apteekkien tuotteiden ylivarastointi 
7. Joku muu, mikä? 

 

4.1 Muita mahdollisia syitä miksi saatavuushäiriöilmoitusta ei ole tehty kaksi 
kuukautta ennen saatavuushäiriön alkua? 

 
5. Muita kommentteja koskien velvoitevarastointia tai 

saatavuushäiriöilmoituksia? 
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