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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös meropeneemiä sisältävien lääkevalmisteiden 
velvoitevaraston käytöstä erityistilanteessa  

Päätös  

Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008, velvoitevarastointilaki) 16 §:n nojalla 
sosiaali- ja terveysministeriö päättää, että seuraavien vaikuttavaa ainetta meropeneemiä sisältävien 
ja Suomen markkinoilla olevien lääkevalmisteiden velvoitevarasto saa alittaa velvoitevarastointilain 6 
§:n 1 momentin 1 kohdassa ja lääkkeiden velvoitevarastointia koskevan valtioneuvoston asetuksen 
(1114/2018, velvoitevarastointiasetus) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn kymmenen (10) 
kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavan määrän:  

Lääkevalmisteen kauppanimi 

Suomessa  

Vahvuudet  

 

Lääkemuoto Maahantuoja Suomeen 

Meropenem Stada   500 mg, 

1 g 

injektio/infuusio-kuiva-

aine, liuosta varten 

Stada Nordic ApS, 

sivuliike Suomessa 

Meronem  500 mg  

1 g 

injektio/infuusio-kuiva-

aine, liuosta varten 

Pfizer PFE Finland Oy 

 

 

Jotta tässä päätöksessä tarkoitetulla velvoitevaraston käyttöönotolla pystyttäisiin turvaamaan siihen 
kuuluvien meropeneemi-lääkevalmisteiden saatavuus ja asianmukainen jakelu Suomen alueella, 
tässä päätöksessä tarkoitettujen lääkevalmisteiden käytössä tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:  

1. Velvoitevaraston käyttö kohdennetaan niin, että toimijoiden tarvearvio ja varusteiden jakaminen 
perustuu viiden erikoissairaanhoidon erityisvastuualueen malliin. Tarpeet kerätään sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoilta yliopistosairaanhoitopiirien logistiikkakeskuksiin. 
Huoltovarmuuskeskus toimittaa varusteita toimijoille viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin 
logistiikkakeskuksille ja niiden kautta toimijoille sosiaali- ja terveysministeriön erillisten päätösten 
mukaisesti. 

2. Velvoitevarastoon kuuluvien lääkevalmisteiden määrä ei saa alittaa neljän (4) viikon myyntiä 
vastaavaa määrää velvoitteen määräytymisajan keskimääräisestä myynnistä laskettuna. 
Lääkevalmisteiden maahantuojien ja jakelijoiden on velvollisuus varmistua, että niillä on 
jatkuvasti varastoissa vaadittu neljän viikon myyntiä vastaava määrä.  

3. Lääkevalmisteiden maahantuojilla ja valmistajilla on velvoite tiedottaa asiakkaitaan 
velvoitevaraston käytön kohdentamisesta tämän päätöksen mukaisesti ja valvoa epätyypillisiä 
velvoitevarastoon kuuluvien lääkevalmisteiden myyntejä sen varmistamiseksi, että 
velvoitevarastoon kuuluvia lääkevalmisteita käytetään vain lääkehoitoihin Suomessa kohdan 1 
kohdennuksen mukaisesti. 
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Tämä päätös tulee voimaan 27.3.2020. Päätös on voimassa 1.1.2021 saakka. Maahantuojan ja 
valmistajan tulee noudattaa päätöstä velvoitevarastointilain mukaisen varastointivelvollisuutensa 
voimassa ollessa ja velvoitevarastointilain mukaisessa laajuudessa. 

Päätöksen perustelut  

Meropeneemi on laajakirjoinen bakteeri-antibiootti, jota käytetään sairaalahoidossa. Sen 
käyttöaiheita ovat mm. vaikea keuhkokuume, mukaan lukien sairaalassa saatu ja hengityslaitteen 
käyttöön liittyvä keuhkokuume sekä kystiseen fibroosiin liittyvät keuhkoputken- ja 
keuhkotulehdukset. Meropeneemi kuuluu velvoitevarastointilain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaisiin antibiootteihin, joita koskee lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja lääkkeiden 
velvoitevarastointiasetuksen 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen kymmenen (10) kuukauden 
keskimääräistä kulutusta vastaava maahantuojan varastointivelvoite. Keskimääräinen kulutus 
lasketaan asianomaisen lääkevalmisteen edellisen vuoden maaliskuun alun ja elokuun lopun välisen 
kotimaan myynnin perusteella. Varastointivelvoite on voimassa kalenterivuoden ajan.  

Velvoitevarastointilain 15 §:n mukaan varastointivelvollisen velvoitteen alaisen hyödykkeen varasto 
ei saa alittaa lain mukaan määräytyvän velvoitteen määrää. Lain 16 §:ssä säädetään kuitenkin 
velvoitevaraston käytöstä erityistilanteessa. Pykälän mukaan, jos lääkeaineiden tai 
lääkevalmisteiden taikka lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävien apu- ja lisäaineiden tai 
pakkausmateriaalien saatavuudessa on laajamittaisia lääketehtaista tai maahantuojista 
riippumattomia ongelmia, sosiaali- ja terveysministeriö voi tällaisessa poikkeustilanteessa 
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. 

Velvoitevarastointilain 16 §:n edellytykset täyttyvät tässä asiassa. Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle velvoitevarastointilain 16 §:ssä 
tarkoitetun esityksen siitä, että Velvoitevarastoon kuuluvat vaikuttavaa ainetta meropeneemiä 
sisältävät lääkevalmisteet saisivat alittaa velvoitevarastointilaissa säädetyn kymmenen (10) 
kuukauden varastointivelvoitteen määrän. 

Kiinasta alkuvuonna käynnistynyt Covid-19-pandemia on levinnyt nopeasti useaan eri maahan, 
myös Suomeen. Tartuntojen määrä kasvaa päivittäin. Covid-19 on virustauti, johon ei ole varsinaista 
lääkettä mutta jonka yhteydessä esiintyy pneumoniaa (keuhkokuume), ja ARDS:ää (äkillinen 
hengitysvajausoireyhtymä), joita monesti komplisoi sekundäärinen bakteeri-infektio. Meropeneemi ei 
ole ensisijainen hoitomuoto sairaalahoidon aikana saatuun keuhkokuumeeseen mutta taudin 
pitkittyessä sitä voidaan käyttää sen hoitoon. Lisäksi meropeneemiä voidaan käyttää Covid-19-
viruksen aiheuttaman potilaan sepsiksen (verenmyrkytys) hoidossa. Näin ollen on ennakoitavissa, 
että Covid-19-pandemian etenemisen ja sairastuneiden määrän lisääntymisen vuoksi 
meropeneemiä, kuten muitakin erityisesti virusinfektion jälkitaudeissa käytettäviä lääkkeitä, tullaan 
lähikuukausina tarvitsemaan huomattavasti suurempia määriä sairaanhoitopiirien käyttöön kuin 
normaalioloissa.  

Edellä mainituin perustein odotettavissa, että meropeneemi-lääkevalmisteiden kysyntä tulee 
kasvamaan Covid-19-viruksen vuoksi. Pandemiasta johtuen ei ole todennäköistä, että markkinoille 
tulisi uusia lääkevalmistajia ja on mahdollista, että jokin lääketoimittajista ei pysty vastaamaan 
riittävällä tavalla kasvaneeseen kysyntään. Covid-19-pandemia voi lisäksi vaikeuttaa lääkkeiden 
tuotantoa ja logistiikkaa. On ennakoitavissa, että nämä tekijät voivat aiheuttaa ongelmia lääkkeiden 
saatavuudelle. Euroopan lääkevirasto on ohjeessaan määritellyt lääkkeiden saatavuushäiriöksi, 
josta toimijoiden tulee ilmoittaa viranomaisille, tilanteen, jossa lääkevalmisteiden tarjonta (koko 
lääkevarasto, jonka lääkkeen myyntiluvan haltija on saattanut markkinoille) ei vastaa lääkkeiden 
kysyntää kansallisella tasolla. Määritelmä kattaa nykyiset, ehkäistävissä olevat ja ennakoitavat 
häiriöt lääketoimituksissa (European Medicines Agency: Guidance on detection and notification of 
shortages of medicinal products for Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)).  

Päätös on tarpeen Suomen huoltovarmuuden varmistamiseksi. Meropeneeni-lääkevalmisteet ovat 
sairaalalääkkeitä. Niiden hankinta Suomessa perustuu sairaanhoitopiirien kilpailutuksiin. 
Kilpailutusten ja lakisääteisten varastointivelvoitteiden ajallisen keston vuoksi meropeniini-
lääkevalmisteiden velvoitevarasto Suomessa tulee kuluvan vuoden heinäkuusta alkaen vuoden 
loppuun saakka olemaan normaaliolosuhteita selvästi pienempi. On nähtävissä, että 
velvoitevaraston suuruus palautuu normaalille tasolle vuoden 2021 alusta. Tämän vuoksi ja ottaen 
huomioon odotettavissa oleva meropeniimi-lääkevalmisteiden kasvava kysyntä, on tarpeen Suomen 
huoltovarmuuden varmistamiseksi ja asianmukaisen lääkehuollon toteuttamiseksi päättää, että 
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päätöksessä yksilöityjen meropeniimi-lääkevalmisteiden velvoitevarasto saa alittaa lakisääteisen 
varastointivelvoitteen määrän vuoden 2020 aikana.  

 

 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen  
 
 
 
 
Osastopäällikkö Pasi Pohjola   

 

 

 Allekirjoitettu versio löytyy asianhallintajärjestelmästä asianumerolta VN/6727/2020. 
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Yliopistosairaanhoitopiirit 
         
 

  
         

 

 


