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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ihmisen normaalia immunoglobuliinia sisältävien intravaskulaariseen 
käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden velvoitevaraston käytöstä erityistilanteessa 

 

Päätös 

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008 
velvoitevarastointilaki) 16 §:n nojalla, että:  

1. Seuraavien markkinoilla olevien ihmisen normaalia immunoglobuliinia sisältävien 
intravaskulaariseen käyttöön tarkoitettujen lääkevalmisteiden (Lääkevalmisteet):  

Maahantuoja  Lääkevalmisteen kauppanimi, vahvuus ja lääkemuoto  

Oriola Finland Oy  Privigen 100 mg/ml, infuusioneste, liuos 

Prothya Biosolutions 
Finland Oy 

Nanogam 100 mg/ml, infuusioneste, liuos 

Octapharma Nordic Ab, 
sivuliike Suomessa 

Octagam 100 mg/ml, infuusioneste, liuos 

Oriola Finland Oy Gamunex 100 mg/ml, infuusioneste, liuos 

Takeda Oy Gammagard S/D, infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta 
varten 

 

velvoitevarastot saavat alittaa velvoitevarastointilaissa ja lääkkeiden velvoitevarastoinnista 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1114/2008, velvoitevarastointiasetus) säädetyn 
kuuden (6) kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavan määrän. Näiden 
Lääkevalmisteiden velvoitevaraston käyttöönotossa on noudatettava tämän päätöksen 
kohdissa 2 – 6 annettuja määräyksiä;  

2. Lääkevalmisteiden velvoitevarastojen käyttö on kohdennettava ainoastaan potilaiden ja 
terveydenhuollon käyttöön Suomessa;  

3. Lääkevalmisteiden velvoitevarastojen käyttö on kohdennettava vain sellaisiin 
hoitotilanteisiin, joissa Lääkevalmisteiden hyväksytyn käyttöaiheisiin ei ole käytettävissä 
vaihtoehtoisia lääkevalmisteita tai hoitomuotoja;  
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4. Lääkevalmisteiden varastointivelvollisten maahantuojien on tiedotettava asiakkailleen 
Lääkevalmisteiden velvoitevarastojen käytön kohdentamisesta tämän päätöksen mukaisesti;  

5. Lääkevalmisteiden varastointivelvollisten maahantuojien ja terveydenhuollon 
toimintayksiköiden ylläpitäjien on valvottava velvoitevarastoon kuuluvien Lääkevalmisteiden 
epätyypillisiä myyntejä ja jakelua sen varmistamiseksi, että velvoitevarastoon kuuluvia 
Lääkevalmisteita käytetään ainoastaan päätöksen kohdan 2 ja 3 mukaisesti;  

6. Lääkevalmisteiden varastointivelvollisten maahantuojien ja terveydenhuollon 
toimintayksiköiden ylläpitäjien on varmistuttava, että Lääkevalmisteita on jatkuvasti niiden 
velvoitevarastoissa vähintään neljän (4) viikon myyntiä tai käyttöä vastaava määrä 
laskettuna viimeisen kahden kuukauden keskimääräisistä myynti- (maahantuojat) tai 
käyttömääristä (terveydenhuollon toimintayksiköt).  

Tämä päätös tulee voimaan 1.2.2022. Päätös julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön 
määräyskokoelmassa. Jollei säädöstä ole julkaistu viimeistään mainittuna voimaantuloajankohtana, 
se tulee voimaan julkaisemispäivänä. 

Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes maahantuojat ovat ilmoittaneet Lääkevalmisteiden 
saatavuushäiriöiden päättymisestä ja maahantuojat ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 
ylläpitäjät ovat ilmoittaneet kuuden (6) kuukauden velvoitevarastonsa täyttymisestä. Päätös on 
kuitenkin voimassa enintään 31.1.2023 saakka, johon mennessä Lääkevalmisteiden 
velvoitevarastojen on oltava velvoitevarastointilaissa säädetyn suuruiset.  

Päätöksen perustelut  

 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 26.1.2021 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (Fimea) 
esityksestä 26.1.2021 päätöksen ihmisen normaalia immunoglobuliinia sisältävien 
intravaskulaariseen käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden velvoitevaraston käytöstä erityistilanteessa 
(VN/768/2021-STM-1). Päätös on voimassa 1.2.2021 – 31.1.2022 ja se on julkaistu Finlexissä 
osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/550001/46613 

Fimea teki 23.12.2021 sosiaali- ja terveysministeriölle jatkoesityksen päätökseksi ihmisen normaalia 
immunoglobuliinia sisältävien intravaskulaariseen käyttöön tarkoitettujen lääkevalmisteiden käytöstä 
erityistilanteessa (Dnro FIMEA/2021/007599, täydennetty sähköpostitse 12.1.2022). Fimean esitys 
perustuu siihen, että Lääkevalmisteiden heikko saatavuus tulee jatkumaan koko vuoden 2022 ajan.  

Päätöksen oikeudelliset perustelut  

Ihmisen normaalia immunoglobuliinia sisältävät intravaskulaariseen käyttöön tarkoitetut 
lääkevalmisteet kuuluvat velvoitevarastointilain 4 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 
velvoitevarastointiasetuksen 1 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisiin immunoglobuliineihin. Niitä 
koskeva lääketehtaan, maahantuojan ja terveydenhuollon toimintayksikön ylläpitäjän 
varastointivelvoite on lääkevalmisteen kuuden kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä 
velvoitevarastointilain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan, 6 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 7 §:n 1 momentin 1 
kohdan nojalla. Velvoitevarastointilain 15 §:n mukaan varastointivelvollisen velvoitteen alaisen 
hyödykkeen varasto ei saa alittaa lain mukaan määräytyvän velvoitteen määrää. Pykälässä on 
säädetty vain rajallisista poikkeuksista pääsääntöön.  

Velvoitevarastointilain 16 §:ssä (muutettu lailla 554/2020) säädetään velvoitevaraston käytöstä 
erityistilanteessa, jolloin asianmukainen lääkehuolto voi edellyttää velvoitevarastoitujen lääkkeiden 
laajamittaista käyttöä (HE 151/2008). Velvoitevarastointilain 16 §:n mukaan jos lääkeaineiden tai 
lääkevalmisteiden taikka lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävien apu- ja lisäaineiden tai 
pakkausmateriaalien saatavuudessa on laajamittaisia lääketehtaista tai maahantuojista 
riippumattomia ongelmia tai tällaisen ongelman todennäköinen uhka, sosiaali- ja terveysministeriö 
voi tällaisessa tilanteessa huoltovarmuuden varmistamiseksi päättää Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksen esityksestä, että velvoitteen alaisten hyödykkeiden määrä saa alittaa tässä 
laissa säädetyn määrän. Ministeriön päätöksessä voidaan määrätä velvoitteen alaisen hyödykkeen 
käyttökohteista ja -määristä. Päätöksessä tulee määrätä ajankohta, johon mennessä 
velvoitevaraston suuruuden on jälleen oltava tämän lain mukainen. 

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/550001/46613
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Velvoitevarastointilain 16 §:n edellytykset täyttyvät tässä asiassa. Päätös perustuu Fimean 
23.12.2021 tekemään jatkoesitykseen. Lääkevalmisteiden ja niiden tuotantoon tarvittavan 
veriplasman saatavuudessa on ollut laajamittaisia ongelmia viime vuosina. Covid-19-pandemia on 
vaikeuttanut veriplasman saatavuutta entisestään. Heikko saatavuustilanne jatkuu edelleen vuonna 
2022 ja aiheuttaa maailmanlaajuisia ongelmia Lääkevalmisteiden saatavuuteen. Ongelmat eivät 
riipu lääketehtaista tai maahantuojista. Samaan aikaan immunoglobuliinivalmisteiden käyttö on 
lisääntynyt, mikä heikentää niiden yleistä saatavuutta.  

Päätös on välttämätön Lääkevalmisteiden huoltovarmuuden varmistamiseksi. Lääkevalmisteiden ja 
niiden tuotantoon tarvittavan veriplasman heikon saatavuuden vuoksi Lääkevalmisteiden saatavuus 
Suomeen on vaikeutunut vuoden 2022 aikana. Suomessa oli 17.1.2022 Lääkevalmisteita kulutus- ja 
velvoitevarastoissa noin vuoden tarpeisiin. Lisäksi avoapteekeissa on Lääkevalmisteita hyvin pieni 
määrä. Päätöksellä voidaan turvata Lääkevalmisteita välttämättä tarvitsevien potilaiden 
lääkehoitojen jatkuvuus heikossa saatavuustilanteessa.  

Lääkevalmisteiden normaali lääkekulutus tarkoittaa, että niitä käytetään hyvin laajojen valmisteen 
myyntiluvassa hyväksyttyjen käyttöaiheiden mukaisesti. Jotta Lääkevalmisteiden riittävyys turvataan 
Suomessa, päätöksessä on välttämätöntä määrätä Lääkevalmisteiden velvoitevarastojen 
käyttökohteista siten, että velvoitevarastojen käyttö on kohdennettava ainoastaan potilaiden ja 
terveydenhuollon käyttöön Suomessa ja että velvoitevarastojen käyttö on kohdennettava vain 
sellaisiin hoitotilanteisiin, joissa Lääkevalmisteiden hyväksytyn käyttöaiheisiin ei ole käytettävissä 
vaihtoehtoisia lääkevalmisteita tai hoitomuotoja. Lääkevalmisteet ovat ainoa hoito esimerkiksi 
primäärin immunovajausoireyhtymän pitkäaikaiseen korvaushoitoon, idiopaattisen trombosytopenian 
(ITP) lyhytaikaiseen hoitoon tai lasten Guillain-Barrén oireyhtymän tai Kawasakin taudin 
lyhytaikaiseen hoitoon. Koska potilasta hoitava taho päättää potilaan tarvitsemasta lääkehoidosta, 
lääkevalmisteen käyttökohteista ei ole tarkoituksenmukaista määrätä päätöksessä tarkemmin. 
Varastointivelvollisille terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjille on asetettu velvollisuus 
valvoa, että Lääkevalmisteiden käyttö kohdennetaan päätöksen mukaisesti.  

Lääkevalmisteiden velvoitevarastojen suuruuden tulee olla päätöksen mukaan velvoitevarastointilain 
mukaisia viimeistään 31.1.2023. Päätöksen vuoden voimassaoloaika perustuu siihen, että päätöstä 
tehtäessä on nähtävissä, että Lääkevalmisteiden ja niiden tuotantoon tarvittavan veriplasman 
saatavuustilanne tulee olemaan vaikeutunut koko vuoden 2022 ajan.  

Kuuleminen päätösluonnoksesta 

Päätösluonnoksesta järjestettiin lyhyt lausuntokierros. Päätösluonnoksesta kuultiin Lääke-
valmisteiden varastointivelvollisia maahantuojia sekä varastointivelvollisia terveydenhuollon 
toimintayksiköiden ylläpitäjiä ja sellaisia terveydenhuollon toimintayksiköitä tai niiden ylläpitäjiä, joilla 
Lääkevalmisteiden oletettiin mahdollisesti olevan käytössä sekä näiden toimijoiden sairaala-
apteekkeja ja lääkekeskuksia. Lisäksi kuultiin sairaanhoitopiirejä ja niiden johtajaylilääkäreitä, 
Fimeaa, Suomen Lääkäriliittoa ja Kuntaliittoa. Päätösluonnosta ei ollut syytä saatujen lausuntojen 
perusteella muuttaa.  

Sovellettava lainsäädäntö  

 Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista (979/2008) 4-7 § ja 15-16 § 
 Lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva valtioneuvoston asetus (1114/2008) 1 § 
 Laki Suomen säädöskokoelmasta (188/2000) 5 § 
 Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista (189/2000) 4 – 8 § 
Lisätietiedot  

Päätös on tallenteena saatavissa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lisätietoja päätöksestä antaa 
Hallitussihteeri Tuija Metsävainio BILA/STM (tuija.metsavainio@gov.fi) 

Sosiaali- ja terveysministeri  Hanna Sarkkinen 
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Hallitussihteeri  Tuija Metsävainio 

  
 

Jakelu Varastointivelvolliset maahantuojat 
Varastointivelvolliset terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjät, terveydenhuollon 
toimintayksiköt tai niiden ylläpitäjät, joilla Lääkevalmisteet ovat mahdollisesti käytössä sekä 
niiden sairaala-apteekit ja lääkekeskukset 
Sairaanhoitopiirit ja niiden johtajaylilääkärit 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Suomen Lääkäriliitto  
Kuntaliitto  
         
 

Tiedoksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
Lääkäriseura Duodecim 
         

 


