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PÄÄTÖS 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään päättänyt muuttaa 15.5.2015 tekemään-

sä päätöstä (STM/1741/2015) jonka liitettä on muutettu 13.7.2015 tehdyllä pää-

töksellä. Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008, jäljempänä 

velvoitevarastointilaki) 16 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi poik-

keustilanteessa huoltovarmuuden varmistamiseksi päättää Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskuksen esityksestä, että varastointivelvoitteen alaisten 

hyödykkeiden määrä saa alittaa laissa säädetyn määrän.  

 

Tällä päätöksellä muutetaan 15.5.2015 tehtyä päätöstä siten, että päätöksessä 

mainittujen bentsyylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkevalmisteiden velvoiteva-

raston määrän on oltava neljän viikon keskikulutusta vastaava määrä, joka las-

ketaan viimeisen kahden kuukauden kulutuksen perusteella.  

 

Velvoitevaraston käyttö kohdennetaan tämän päätöksen liitteessä kuvattujen 

päivitettyjen käyttötarkoitusten mukaisesti (Liite: Bentsyylipenisilliiniprokaii-

nia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen 

käyttösuositus tammikuu 2016).       

 

Tämä päätös tulee voimaan 1.2.2016. Päätös liitteen muuttamisesta on voimas-

sa siihen saakka kunnes maahantuojat ovat ilmoittaneet saantihäiriön päättymi-

sestä ja kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavan velvoitevaras-

tonsa täyttymisestä. Päätös on voimassa kuitenkin enintään 31.12.2016 saakka, 

johon mennessä bentsyylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkevalmisteiden vel-

voitevarastojen on oltava velvoitevarastointilaissa säädetyn suuruiset.  

 

Muilta osin 15.5.2015 tehty päätös on voimassa.  

 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen kriittisiin käyttöaiheisiin ra-

joittuvalla käytöllä pyritään varmistamaan valmisteiden riittävyys mahdolli-

simman pitkään.  

 

Penisilliinivalmisteita on Fimean erityisjärjestelyin saatu maahan jatkuvasti, 

vaikka Suomessa oleva bentsyylipenisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden 

määrä onkin normaalitilannetta vähäisempi. 

 

Bentsyylipenisilliinivalmisteiden saatavuuden edistämiseksi Fimea on myöntä-

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

kiinalaisen valmistajan lääkeainetta edellyttäen, että sen laatu on tutkittu riip-
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pumattomassa eurooppalaisessa laboratoriossa. Poikkeusluvat ovat mahdollis-

taneet uusien lääkevalmiste-erien maahantuonnin.  

 

Lääkevalmisteiden maahantuojien joulukuussa 2015 Fimealle ilmoittamien tie-

tojen perusteella bentsyylipenisilliiniä sisältävien injektiona annettavien eläin-

lääkevalmisteiden varastot (sisältäen uudet vahvistetut toimitukset sekä velvoi-

tevaraston) riittäisivät normaalikulutuksella valmisteesta riippuen enimmillään 

huhtikuun 2016 puoliväliin. Intramammaarivalmisteen osalta riittävyydeksi ar-

vioidaan vastaavasti toukokuun 2016 puoliväli. 

 

Injektiona annettavissa bentsyylipenisilliiniä korvaavissa mikrobilääkkeissä on 

ollut toistuvia saatavuushäiriöitä. Erityisesti lypsylehmien lääkitsemisessä on 

ollut haasteita, koska tiettyihin käyttöaiheisiin parhaiten soveltuvaa lyhyt-

vaikutteista oksitetrasykliiniä sisältävää injektiovalmistetta ei ole jatkuvasti ol-

lut saatavilla kasvanutta kulutusta vastaavia määriä. Tämän vuoksi päätöksen 

liitteessä olevia Eviran väliaikaisia käyttösuosituksia bentsyylipenisilliiniproka-

iinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttöaiheista on päivitetty tammikuussa 

2016. 

 

Velvoitevarastointilain mukaan päätöksessä tarkoitettujen eläinlääkkeiden vel-

voitevaraston määrä on kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava 

määrä. Tässä päätöksessä velvoitevaraston määräksi päätetään jätettäväksi nel-

jän viikon keskikulutusta vastaava määrä, joka lasketaan viimeisen kahden 

kuukauden kulutuksen perusteella. Tämän johdosta viranomaisille jää aikaa 

reagoida, jos bentsyylipenisilliinivalmisteiden lisätoimituksia ei saada Suo-

meen.  

 

Fimea on 18.12.2015 tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen velvoite-

varastointilain 16 §:n nojalla päätöksen STM/1741/2015 muuttamisesta. 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Hanna Mäntylä 

 

 

 

 

Hallitusneuvos  Anne Koskela 

 

 

 

LIITE  

 

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoituk-

set -  Eviran väliaikainen käyttösuositus, Tammikuu 2016 

 

 

 

 

 


