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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS BENTSYYLIPENISILLIINIÄ 

SISÄLTÄVIEN ELÄINLÄÄKKEIDEN VELVOITEVARASTON KÄYTÖSTÄ 

ERITYISTILANTEESSA 
 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään päättänyt lääkkeiden velvoitevarastoin-

nista annetun lain (979/2008, jäljempänä velvoitevarastointilaki) 16 §:n nojalla, 

että seuraavien bentsyylipenisilliiniä (bentsyylipenisilliiniprokaiini) sisältävien 

eläinlääkevalmisteiden velvoitevarasto saa alittaa velvoitevarastointilaissa sää-

detyn kolmen kuukauden määrän:  

 

Eläinlääkevalmisteen 

kauppanimi Suomes-

sa 

Vahvuus Lääkemuoto Maahantuoja 

Suomeen 

Ethacilin vet 300000 

IU/ml 

injektioneste, suspensio Intervet Oy 

Penovet vet  300 

mg/ml 

injektioneste, suspensio Vetcare Oy 

Procapen vet 300 

mg/ml 

injektioneste, suspensio FaunaPharma 

Oy 

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio Vetcare Oy 

 

 

Velvoitevarastointilain 16 §:ssä säädetään velvoitevaraston käytöstä erityisti-

lanteissa. Sen mukaan, jos lääkeaineiden tai lääkevalmisteiden taikka lääke-

valmisteiden valmistuksessa käytettävien apu- ja lisäaineiden tai pakkausmate-

riaalien saatavuudessa on laajamittaisia lääketehtaista tai maahantuojista riip-

pumattomia ongelmia, sosiaali- ja terveysministeriö voi tällaisessa poikkeusti-

lanteessa huoltovarmuuden varmistamiseksi päättää Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskuksen esityksestä, että velvoitteen alaisten hyödykkeiden määrä 

saa alittaa tässä laissa säädetyn määrän. Ministeriön päätöksessä voidaan mää-

rätä velvoitteen alaisen hyödykkeen käyttökohteista ja -määristä. Päätöksessä 

tulee määrätä ajankohta, johon mennessä velvoitevaraston suuruuden on jälleen 

oltava tämän lain mukainen. 

 

Jotta velvoitevaraston käyttöönotolla pystyttäisiin turvaamaan kyseisten val-

misteiden saatavuus kriittisiin käyttökohteisiin Suomen alueella, tässä päätök-

sessä tarkoitettujen lääkevalmisteiden käytössä tulee noudattaa seuraavia rajoi-

tuksia:  

 

 Velvoitevaraston käyttö kohdennetaan tämän päätöksen liitteessä ku-

vattujen väliaikaisten käyttötarkoitusten mukaisesti (Liite: Bentsyyli-

penisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset).  

 

 Velvoitevarastoitujen bentsyylipenisilliinivalmisteiden tilausmenette-

lyä lääketukkukaupasta rajoitetaan siten, että jakelevan lääketukkukau-

pan sähköistä tilauskanavaa ei voida käyttää, vaan tilaukset on tehtävä 
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maahantuojien ja jakelevan tukkukaupan (Oriola Oy) yhteisesti sopi-

malla tavalla. Oriola Oy:n tulee toimittaa tilauksista kopiot Fimealle 

kuukausi- ja eläinlääkärikohtaisesti, jotta Fimea voi yhteistyössä Evi-

ran kanssa valvoa velvoitevaraston asianmukaista käyttöä. 

 

 Edellä mainittujen bentsyylipenisilliinivalmisteiden toimittaminen ap-

teekeille ja muille lääketukkukaupoille kielletään ja kaikki velvoiteva-

rastosta toimitettavat bentsyylipenisilliiniä sisältävät eläinlääkevalmis-

teet varataan jakelevassa tukkukaupassa (Oriola Oy) tuotantoeläimiä 

hoitavien eläinlääkäreiden tilauksia varten.  

 

 Maahantuojien on yhteistyössä Oriola Oy:n kanssa valvottava, että in-

jektiovalmisteita jää velvoitevarastoon Eviran ohjeistuksen mukaisesti 

mahdollisen pernaruttotapauksen varalle 20 aikuisen naudan lääkitse-

miseen tarvittava määrä, yhteensä 5000 ml. 

 

Tämä päätös tulee voimaan 18.5.2015.  

 

Päätös on voimassa siihen saakka kunnes maahantuojat ovat ilmoittaneet saan-

tihäiriön päättymisestä ja 3 kuukauden velvoitevarastonsa täyttymisestä. Päätös 

on voimassa kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka, johon mennessä bentsyyli-

penisilliiniä sisältävien eläinlääkevalmisteiden velvoitevarastojen on oltava 

velvoitevarastointilaissa säädetyn suuruiset.  

 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Bentsyylipenisilliiniä sisältävillä eläinlääkkeillä maahantuojan varastointivel-

voite on velvoitevarastointilain 6 §:n 1 momentin 3 kohdan ja lääkkeiden vel-

voitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) 1 §:n 1 

momentin 14 kohdan mukaan kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta vas-

taava määrä.   

 

Velvoitevarastoitavien bentsyylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkevalmisteiden 

saatavuudessa on laajamittaisia valmisteiden maahantuonnista ja lääketehtaista 

riippumattomia ongelmia. Syynä tähän ovat Kiinassa sijaitsevan vaikuttavan 

aineen valmistajan laatuongelmat. Kyseisessä valmistuspaikassa tuotetun lää-

keaineen laatu ei vastaa Euroopan unionissa noudatettavien lääkkeiden hyvien 

tuotantotapojen (GMP) vaatimuksia. Tästä johtuen kyseisellä lääketehtaalla ei 

ole toistaiseksi EU:n toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää bentsyyli-

penisilliinin valmistamiseen.  

 

Toisesta vaihtoehtoisesta lääketehtaasta lääkeainetta saataneen aikaisintaan 

loppuvuodesta 2015, jolloin lääkevalmisteita saataisiin markkinoille alkuvuo-

desta 2016. Muita edellä mainitun lääkeaineen valmistajia ei ole toistaiseksi 

tiedossa.   

 

Bentsyylipenisilliiniä sisältäviä eläinlääkevalmisteita käytetään Suomessa eri-

tyisesti elintarviketuotantoon käytettävien eläinten hoitoon. Nämä valmisteet 

ovat eläimille eniten käytettyjä mikrobilääkkeitä ja injektiovalmisteista penisil-

liinivalmisteiden osuus on 80 %. Fimea on arvioinut, että kaikki penisilliini-

valmisteet ovat Suomelle kriittisen tärkeitä tuotantoeläinten lääkitsemiseksi. 
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Bentsyylipenisilliini on eläinten hoidossa keskeinen mikrobilääke ja useimmis-

sa tuotantoeläinten bakteeritulehduksissa ensisijainen vaihtoehto Elintarvike-

turvallisuusvirasto Eviran mikrobilääkkeiden käyttösuositusten perusteella. 

Käyttösuositusten tarkoituksena on edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä 

eläinlääkinnässä ja siten hillitä mikrobien lääkeresistenssin lisääntymistä.  

 

Lääkevalmisteiden maahantuojien huhtikuussa 2015 Fimealle ilmoittamien tie-

tojen perusteella bentsyylipenisilliiniä sisältävien injektiona annettavien eläin-

lääkevalmisteiden myyntivarastot riittäisivät normaalikulutuksella valmisteesta 

riippuen enimmillään syyskuun 2015 alkuun. Intramammaarivalmisteen myyn-

tivaraston arvioitiin riittävän heinäkuuhun 2015 saakka, mikäli uusia eriä ei 

saada Suomeen.  

 

Bentsyylipenisilliinivalmisteiden saatavuuden edistämiseksi Fimea on myöntä-

nyt myös poikkeuslupia tuoda maahan sellaisia lääkevalmiste-eriä, joissa on 

käytetty kiinalaisen valmistajan lääkeainetta edellyttäen, että sen laatu on tut-

kittu riippumattomassa eurooppalaisessa laboratoriossa. Siitä huolimatta bent-

syylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkevalmisteiden saatavuuteen on lääkealan 

toimijoilta saatujen arvioiden mukaan syntymässä laajamittainen, maahan-

tuojista riippumaton katkos, jonka arvioidaan kestävän vähintään puolen vuo-

den ajan.  

 

Velvoitevarastointilain 16 §:n tarkoittamalla velvoitevarastojen käytöllä erityis-

tilanteessa sekä käytön ohjauksella voidaan turvata bentsyylipenisilliinivalmis-

teiden saatavuutta tuotantoeläinten kriittisiin käyttöaiheisiin saatavuuskatkok-

sen aikana. Velvoitevaraston käytöllä edellä mainittujen injektiomuotoisten 

lääkkeiden saatavuus voitaisiin turvata todennäköisesti marras-joulukuulle 

2015 sekä intramammaarivalmisteen osalta lokakuulle 2015.  

 

Edellä kerrotun vuoksi Fimea on 30.4.2015 tehnyt sosiaali- ja terveysministeri-

ölle esityksen Lääkkeiden velvoitevarastointilain 16 §:n nojalla. Fimea esittää, 

että sosiaali- ja terveysministeriö päättäisi bentsyylipenisilliiniä sisältävien 

eläinlääkevalmisteiden velvoitevaraston alittamisesta erityistilanteessa. Lisäksi 

Fimea on esittänyt, että ministeriö päätöksessään määräisi lääkeaineen käyttö-

kohteista ja määristä. Kriittisiin käyttöaiheisiin rajoittuvalla käytöllä pyritään 

varmistamaan elintarviketuotannon jatkuvuus sekä eläinten terveys ja hyvin-

vointi. 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Laura Räty 

 

 

 

 

Hallitusneuvos  Anne Koskela 

 

 

 

LIITE Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden 

käyttötarkoitukset, Toukokuu 2015 


