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PÄÄTÖS KANSALLISEEN ROKOTUSOHJELMAAN KUULUVIEN ROKOTTEIDEN 

VELVOITEVARASTON KÄYTÖSTÄ 
 

 

 

 

 

PÄÄTÖS 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään päättänyt lääkkeiden velvoitevarastoin-

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

että seuraavien rokotteiden velvoitevarasto saa alittaa velvoitevarastointilaissa 

säädetyn kuuden kuukauden määrän:  

 

 

Lääkevalmisteiden kaup-

panimet 

Käyttöaihe Alituksen suuruus 

Tetravac, Tetravac acellu-

laire, Tetraxim 

Kurkkumätä, hinkuyskä, 

polio, jäykkäkouristus 

100 % 

Boostrix Kurkkumätä (d), jäykkä-

kouristus (t) ja soluton 

hinkuyskä (ap) 

100 % 

diTeBooster, Imovax 

d.t.Adult 

Kurkkumätä (d) ja jäyk-

käkouristus (T)  

80 % 

M-M-Rvaxpro Tuhkarokko (M), Siko-

tauti (P), Vihurirokko 

(R)  

50 % 

 

 

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. 

 

Tämä päätös tulee voimaan 30.6.2016.  
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Päätös on voimassa siihen saakka kunnes Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 

ilmoittanut saatavuushäiriön päättymisestä ja kuuden kuukauden velvoitevaras-

ton täyttymisestä, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.  

 

 

 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

 

Velvoitevarastointilain 8 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vel-

vollinen varastoimaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita kuu-

den kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavan määrän. Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitoksen velvoitevarastoitavat rokotteet kuuluvat velvoitevarastoin-

tilain 4 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisiin lääkeryhmiin. Lääkkeiden velvoi-

tevarastointia koskevan valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) 1 §:n 1 mo-

mentin 7 kohdassa säädetään tarkemmin näihin lääkeryhmiin sisältyvistä lääke-

aineista, jotka kuuluvat varastointivelvoitteen piiriin. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on muun muassa tartuntatauti-

lain (583/1986) 9 b §:n mukaisesti seurata tartuntatautien ehkäisyyn käytettävi-

en rokotteiden vaikutuksia sekä huolehtia, että tartuntatautien ehkäisyyn tarkoi-

tetut rokotteet tulevat asianmukaisesti jaelluiksi. 

 

Rokotteiden valmistajat ovat ilmoittaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksel-

le hinkuyskäkomponenttia sisältävien rokotteiden maailmanlaajuisesta puut-

teesta. Kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotteen valmistaja ei ole pystynyt 

toimittamaan sovittuja toimituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hank-

kinut vastaavaa valmistetta toiselta toimittajalta. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos seuraa tartuntatautitilannetta muun muassa ECDC:n (Tautien ehkäisyn ja 

valvonnan eurooppalainen keskus) kautta ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

rokotetoimittajien kanssa. On kuitenkin ilmeistä, että rokotteiden saatavuus on 

maailmanlaajuisesti heikentynyt, eikä toistaiseksi Suomeen ole mahdollista 

saada velvoitevarastointilain edellyttämiä määriä. Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt viimeaikaisten saatavuushäiriöiden 

vuoksi poikkeuslupia hinkuyskäkomponenttia sisältäville rokotteille. Lisäksi 

jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotetta korvaavalle valmisteelle on myönnet-

ty määräaikainen erityislupa. Poikkeusluvallisten ja eritysluvallisten rokot-

teidenkaan jatkuvaa saatavuutta ei voida varmistaa, koska niitä ei valmisteta 

erityisesti Suomen tarpeisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatujen 

tietojen perusteella valmisteita saadaan todennäköisesti valmistajilta Suomen 

kulutusta vastaavia määriä, mutta ei tarpeeksi velvoitevaraston kerryttämiseksi 

vuoden 2016 aikana. Fimean näkemyksen mukaan velvoitevarastointilain 16 

§:n mukaisella päätöksellä voidaan turvata hakemusten kohteena olevien rokot-

teiden saatavuutta ja asianmukainen jakelu. 

 

Fimea on tehnyt 23.5.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen, että sosi-

aali- ja terveysministeriö päättäisi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos saa 

alittaa kyseessä olevien rokotteiden varastointivelvoitteen. Sosiaali- ja terve-

ysministeriö on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta lausunnon. 

Terveyden hyvinvoinnin laitos puoltaa lausunnossaan Fimean esitystä.  
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Velvoitevarastointilain 16 §:n mukaisella päätöksellä velvoitevaraston käyttä-

misestä pystytään turvaamaan kyseessä olevien rokotteiden saatavuus ja asian-

mukainen jakelu.  

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Hanna Mäntylä 

 

 

 

 

Hallitusneuvos  Anne Koskela 

 

 

 

 

 

  

 


