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Fimean selvitys syksyn 2017 lääkejakeluongelmista ja ehdotukset lääkejakelun varautumisen 
parantamiseksi 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi syyskuussa 2017 Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimealta (myöhemmin Fimea) selvitystä Oriolan 
lääkejakeluongelmista sekä tarvittavista jatkotoimenpiteistä mahdollisine 
säädösmuutosehdotuksineen, jotta lääkkeiden saatavuus ei jatkossa vaa-
rantuisi vastaavien ongelmien takia. 
 
 
Taustaa 
 
Lääkkeiden maahantuonnista, tukkukauppatoiminnasta ja niitä varten tar-
vittavista luvista säädetään lääkelaissa (395/1987). Lääkelain 32 §:n 1 
momentin (853/2005) mukaan lääkkeiden tukkukaupalla tarkoitetaan kaik-
kea toimintaa, jonka tarkoituksena on lääkkeitä koskevien tilausten vas-
taanottaminen ja välittäminen, lääkkeiden hankkiminen ja hallussapito nii-
den toimittamiseksi edelleen apteekeille, sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintayksiköille ja muille lääkelain 34, 35 ja 88 §:ssä tarkoitetuille tahoille tai 
lääkkeiden maasta vieminen.  
 
Lääkelain 32 §:n mukaan tukkukauppatoiminta edellyttää Fimean myöntä-
mää toimilupaa. Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan 
käytössä on asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet lääkkeiden säilyttämi-
seksi ja toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi hakijalla on oltava toiminnan 
edellyttämä henkilökunta. Toimilupamenettelyyn ei liity tarveharkintaa, 
vaan jokainen yritys, joka täyttää säädetyt toimilupakriteerit, saa toimilu-
van. Lupaan voidaan liittää toiminnan harjoittamista koskevia ehtoja.  
 
Lääkelain 33 §:n mukaan lääketukkukaupalla on oltava palveluksessaan 
suorassa työsuhteessa vastuunalainen johtaja, joka vastaa siitä, että lää-
ketukkukaupasta myytävät lääkkeet täyttävät niille lääkelaissa tai sen no-
jalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset ja että 
lääketukkukaupassa noudatetaan lääkkeiden säilyttämisestä, käsittelemi-
sestä ja merkitsemisestä annettuja määräyksiä. Vastuunalainen johtaja 
vastaa lisäksi lääketukkukaupan lääkejakelun asianmukaisuudesta. 
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Lääkelain 35 a §:n mukaan lääketukkukaupan toiminnassa tulee noudattaa 
Euroopan yhteisöjen säännöksiin perustuvia lääkkeiden hyviä jakelutapoja. 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi antaa tarkempia 
määräyksiä lääketukkukaupassa noudatettavista lääkkeiden hyvistä jakelu-
tavoista. 
 
36 §:n mukaan lääketukkukaupassa on pidettävä luetteloita lääkkeiden 
maahantuonnista, hankinnasta, varastoinnista ja myynnistä. Luetteloita on 
säilytettävä vähintään viisi vuotta. Lisäksi lääkelain 37 § edellyttää, että 
lääketukkukaupan on pyrittävä varmistumaan siitä, että sillä on tarvetta 
vastaava määrä lääkkeitä myytävänä. 
 
Fimea on antanut määräyksen 5/2013 lääketukkukaupoissa noudatettavis-
ta lääkkeiden hyvistä jakelutavoista. Määräyksellä on täsmennetty lääkkei-
den hyvät jakelutavat ihmisille tarkoitettujen myyntiluvallisten ja rekisteröi-
tyjen lääkevalmisteiden sekä muiden lääkkeiden osalta. Lääkkeen määri-
telmä kattaa myös esimerkiksi eläinlääkkeet, kliiniset tutkimusvalmisteet ja 
lääkeaineet. Määräyksen tarkoittamalla GDP (Good Distribution Practice) -
ohjeella tarkoitetaan Euroopan Unionin ohjetta ihmisille tarkoitettujen lääk-
keiden hyvistä jakelutavoista.  
 
 
Lääkkeiden maahantuonti- ja jakelutoiminta Suomessa  
 
Lääkelain 17 § mahdollistaa lääkkeiden maahantuontioikeuden kulutuk-
seen luovuttamiseksi myös apteekeille ja sairaala-apteekeille. Näiden toi-
mijoiden osalta maahantuonti on rajoitettu yksikön omaa toimintaa varten. 
Käytännössä lääketukkukaupat ja lääketeollisuus vastaavat lääkkeiden 
Suomeen tuonnista lähes 100 %:sti.  
 
Marraskuun 2017 lopussa Suomessa on 105 yritystä, jolla on lääkelain 32 
§:n mukainen toimilupa lääketukkukauppatoiminnan harjoittamiseen. Näis-
tä yrityksistä neljälle on myönnetty toimilupa, joka kattaa myös oikeuden 
lääkkeiden toimituksiin apteekeille ja sairaala-apteekeille. Eli käytännössä 
ne harjoittavat lääkkeiden jakelua laajasti Suomen markkinoilla. Muut lää-
ketukkukaupat keskittyvät lähinnä lääkkeiden maahantuontiin, myyntiin ja 
markkinointiin, tai harjoittavat jakelutoimintaa rajoitetusti esimerkiksi eläin-
lääkkeillä tai lääkkeellisillä kaasuilla. Valtaosa Suomen maankattavasta 
lääkejakelusta tapahtuu siis kahden lääkejakelijan, Tamro Oyj:n ja Oriola 
Finland Oy:n (myöhemmin Oriola), toimesta. Muiden jakelijoiden markki-
naosuus on huomattavasti näitä kahta pienempi.  
 
Suomessa lääkejakelu toimii pääsääntöisesti yksikanavaperiaatteella. Yk-
sikanavajakelussa lääkevalmistaja ja lääkejakelija sopivat keskenään val-
mistajan lääkevalikoiman yksinomaisesta jakelusta kyseisen lääketukku-
kaupan kautta. Yksikanavajakelun periaate on toimialan oma menettelyta-
pa, jolla ei ole lainsäädännöllistä taustaa. Lääketukkukauppojen jakelu-
palkkioita ei myöskään säädellä viranomaistoimin. 
 
Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on selvittänyt lääketukkukauppojen ase-
maa ja yksikanavajakelumallia markkinoiden toimivuuden kannalta muun 
muassa kahden sille tehdyn toimenpidepyynnön perusteella (ratkaisut 
510/61/2008 ja 996/61/2007). Tarkasteltavana on ollut muun muassa tuk-
kujen ja valmistajien välisten sopimusehtojen mahdollinen syrjivyys tai koh-
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tuuttomuus sekä se, vaikuttaako yksikanavajakelumalli uuden lääkejakeli-
jan tai lääkevalmistajan alalle tuloon. Virasto ei ole kuitenkaan löytänyt te-
kemissään selvityksissä näyttöä yksikanavajakelun kilpailua vääristävistä 
vaikutuksista eikä puuttumiskynnys asiaan ole tuolloin ylittynyt.   
 
Liitteessä 1 on Fimean laatima lyhyt katsaus eurooppalaisesta lääketukku-
kauppatoiminnasta yksikanava- ja monikanavajakelujärjestelmän vertailun 
näkökulmasta. 
 
 
Fimean tarkastus- ja valvontaprosessi  
 
Fimea on julkista valtaa käyttävä sosiaali- ja terveysministeriön alainen 
keskusvirasto, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön. Lisäksi Fimea voi 
antaa lääkealan toimijoita sitovia määräyksiä.  
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta koskevassa laissa 
(593/2009) ja valtioneuvoston asetuksessa (616/2009) on määritelty muun 
muassa Fimean tehtävät. Lain (593/2009) 2 §:n 1) kohdan mukaan viras-
ton tehtävänä on huolehtia lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonnasta, ohjata 
ja valvoa lääkkeiden valmistusta, maahantuontia, jakelua, markkinointia ja 
kulutukseen luovuttamista sekä antaa tieteellistä neuvontaa. 
 
Lääkelain (395/1987) 9. luvussa on säädetty tarkemmin Fimean valvonta-
menettelyistä. Lääkelain 77 § - 80a § määrittelevät yleisellä tasolla Fimean 
tarkastustoiminnan kohteet, tarkastusmenettelyt, tarkastajan oikeudet sekä 
tarkastuksessa havaittujen puutteiden johdosta käynnistettävät mahdolliset 
toimenpiteet ja sanktiot.  
 
Fimea noudattaa kaikessa tarkastustoiminnassaan EU:n yhteisiä, Komissi-
on vahvistamia tarkastustoimintaa koskevia laatujärjestelmävaatimuksia, 
Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of In-
formation, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoit-
teessa  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and
_procedural_guideline/2009/10/WC500004706.pdf    
 
Lääketukkukauppatoiminnan tarkastuksia koskevat käytännön menettelyt 
on kuvattu ohjeiston sivulta 126 alkaen. 
 
 
Fimean valvontatoimenpiteet Oriola Finland Oy:n lääkejakeluongel-
missa syksyllä 2017 
 
Lääketukkukauppa Oriola Finland Oy:n lääkejakelussa syksyllä 2017 esiin-
tyneet häiriöt alkoivat yhtiön otettua käyttöön uuden toiminnanohjausjärjes-
telmän 4.9.2017.  
 
Fimea käynnisti Oriolaan kohdistuvat lääkelain mukaiset valvontatoimensa 
heti 5.9.2017, kun apteekeilta alkoi tulla viestejä lääkejakeluongelmista. 
Fimea oli tarkastustoimintansa kautta tietoinen Oriolassa meneillään ole-
vasta toiminnanohjausjärjestelmän muutosprosessista, muutoksen suunni-
tellusta aikataulusta. Muutoksesta ja lääketukkukauppojen lakisääteisistä 
velvoitteista tietojärjestelmämuutoksiin liittyen oli käyty keskustelua use-

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004706.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004706.pdf
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ammassakin yhtiön toimintaan kohdistuneessa tarkastuksessa. Fimean 
saaman käsityksen mukaan Oriolassa aiemmin käytössä ollut tietojärjes-
telmä ei todennäköisesti pystyisi täyttämään vuonna 2019 voimaan tulevan 
ns. lääkeväärennösdirektiivin edellyttämiä lääkejakelua koskevia, yksittäis-
ten lääkepakkausten jäljittämisvaatimuksia. 
 
Lääkejakelun häiriötilanteessa Fimea perusti 5.9.2017 tilanteen hoitami-
seksi oman kriisiorganisaation, johon kuului johdon edustajien lisäksi lää-
ketukkukauppatoiminnan ja viestinnän asiantuntijoita. Tämä työryhmä piti 
yllä tilannekuvaa valvonnan kautta saatujen tietojen, Fimean tekemien ky-
selyjen sekä lääkealan eri toimijoilta saatujen tietojen perusteella. Tilanne-
kuvan tarkentamiseksi Fimea järjesti säännöllisiä puhelinkokouksia Oriolan 
kanssa päivittäin ja ensimmäisten päivien jälkeen useita kertoja viikossa. 
Puhelinkokouksiin osallistui alusta alkaen myös Suomen Apteekkariliiton, 
Yliopiston apteekin sekä Eviran ja Eläinlääkäriliiton edustajia. Myös Kunta-
liiton edustajat kutsuttiin kokouksiin, mutta käytännössä sairaala-
apteekkien tilannetta seurattiin Fimean omilla sairaala-apteekeille kohden-
netuilla kyselyillä ja soittokierroksilla. 
 
Kriisiorganisaation ja jatkuvan yhteydenpidon lisäksi Fimean tarkastajat 
tarkastivat Oriolan toimintaa paikan päällä tilannekuvan kirkastamiseksi ja 
lääketoimitusten turvaamiseksi 6.9., 11.9., 14.9. sekä 20. -21.9.2017.  Ha-
vaittujen puutteiden korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ete-
nemistä selvitettiin 31.10. - 3.11.2017 tehdyssä määräaikaistarkastukses-
sa. Fimean valvontatoimet jatkuvat edelleen tilanteen korjautumisen var-
mistamiseksi. 
 
Potilasturvallisuuden varmistaminen häiriötilanteessa 
 
Potilasturvallisuuden voidaan katsoa vaarantuvan aina, jos lääkkeen käyt-
täjä ei saa tarvitsemaansa lääkärin määräämää lääkehoitoa, lääkehoito 
keskeytyy, lääkitystä ei pystytä aloittamaan suunnitellusti tai lääkäri joutuu 
muuttamaan jo määrättyä lääkehoitoa muun kuin lääketieteellisen perus-
teen vuoksi. Lääkkeiden muutoinkin yhä yleistyvät saatavuusongelmat ai-
heuttavat nykyisin tyypillisen riskin potilas-/ lääkitysturvallisuuden vaaran-
tumiselle.  
 
Jo syksyisen lääkejakelun häiriötilanteen alkuvaiheessa Fimea edellytti 
Oriolan varmistavan kiireellisten, potilasturvallisuuden kannalta priorisoitu-
jen lääkkeiden toimitukset erityismenettelyin. Näitä ns. hätätoimituksia 
Oriola toimitti runsaasti taksilla ohi normaalien kuljetusreittien ja -
aikataulujen varsinkin häiriötilanteen ensimmäisinä viikkoina.  
 
Fimea edellytti Oriolaa asettamaan etusijalle lääketoimitukset ja niiden su-
jumisen varmistamisen. Vapaakaupan tuotteita kuten vitamiinivalmisteita, 
terveydenhuollon laitteita, hoito- ja sidetarvikkeita otettiin jakeluun vasta 
myöhemmin, kun lääkkeiden toimituskyky parani. 
 
Fimea teki oman webropol-kyselyn apteekeille lääketoimitusten sujumises-
ta 12.9.2017. Kyselyyn, joka lähetettiin kaikkiin apteekkeihin ja sivuapteek-
keihin (N=815) vastasi yhteensä 505 apteekkia.  
 
93 % kyselyyn vastanneista apteekeista ilmoitti, että Oriolan jakeluongel-
mista on aiheutunut ongelmia lääkehoidon jatkuvuudelle. Kaikilta vastaajil-
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ta, jotka olivat ilmoittaneet yli 10 asiakkaan lääkityksen keskeytymisestä, 
pyydettiin lisäselvitystä siitä, mitä lääkkeitä asia koski, miten apteekki oli 
yrittänyt turvata lääkityksen jatkumista ja mihin lääkityksen keskeytyminen 
oli johtanut. Noin puolessa lääkityksen keskeytyminen tarkoitti säännölli-
sesti pistettävän lääkkeen pistosajankohdan muuttumista. Muita esimerk-
kejä olivat esim. potilaan kieltäytyminen rinnakkaislääkevalmisteen toimit-
tamisesta, lääkärin kieltäneen lääkityksen vaihdon tai potilaan halunneen 
itse lähteä etsimään puuttuvaa lääkettä muista apteekeista. Suurimman 
osan ongelmatilanteista apteekit pystyivät kuitenkin hoitamaan toimittamal-
la rinnakkaislääkevalmisteita, lainaamalla lääkettä esimerkiksi naapuriap-
teekista, toimittamalla lääkettä määrättyä pienemmän erän tai ottamalla yh-
teyttä lääkäriin asiakkaan lääkityksen muuttamiseksi. 
 
Fimea teki saman kyselyn myös kaikille sairaala-apteekeille (25 kpl). Vas-
tauksia kyselyyn saatiin 21. Myös sairaaloissa ongelmatilanteet oli pystytty 
pääosin hoitamaan vastaavin toimenpitein; korvaavaa lääkevalmistetta 
toimittamalla, vaihtamalla lääkitystä yhteistyössä lääkärin kanssa tai lai-
naamalla toisesta sairaala-apteekista.  Sairaala-apteekeilta saadun tiedon 
mukaan kenenkään potilaan lääkehoito ei ollut kokonaan keskeytynyt.  
 
Fimea teki kyselyn kerran, eikä tarvetta kyselyn toistamiseen nähty Oriolan 
lääketoimitustilanteen hiljalleen parantuessa. Fimea ei ole myöskään saa-
nut viestiä mahdollisista potilasturvallisuusongelmista toimijoilta, lääkäreil-
tä, terveydenhuollon yksiköiltä tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvovalta 
viranomaiselta Valviralta. 
 
Eläinlääketurvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnin vaarantumisesta käytiin 
keskusteluja Eläinlääkäriliiton ja Eviran kanssa erityisesti rokotetoimituksiin 
ja niissä havaittuihin ongelmiin liittyen. Eläinlääkkeiden toimitusvarmuuden 
palautuminen normaaliksi on tapahtunut Oriolassa huomattavasti hitaam-
min kuin ihmiselle tarkoitettujen lääkkeiden toimitusvarmuuden parantumi-
nen.   
 
Fimea otti aktiivisen roolin viestiessään lääkejakelun ongelmatilanteesta 
omilla verkkosivuillaan ja vastatessaan tiedotusvälineiden tietotarpeisiin, 
jotta lääkkeiden käyttäjille saatiin ajantasaista tietoa tilanteen kehittymises-
tä. Aktiivisella viestinnällään Fimea pyrki rauhoittamaan lääkkeen käyttäji-
en huolta ja paikkaamaan muussa viestinnässä mahdollisesti esiintyneitä 
aukkoja ja virheitä. Tilanteen kannalta oli oleellista välittää kuluttajille oike-
aa tietoa siitä, etteivät lääkkeet ole Suomessa loppumassa eikä lääkkeiden 
hamstraamiseen näin ollen ole mitään syytä.  
 
Lääkealan toimijoiden ehdotukset tarvittavista jatkotoimenpiteistä 
lääkejakelun toimintavarmuuden parantamiseksi 
 
Lääkejakelun toimitusvarmuuden vähitellen parantuessa Fimea järjesti ti-
lanteesta keskustelutilaisuuden lääkealan toimijoille 24.10.2017. Tilaisuu-
den tarkoituksena oli koota toimenpide-ehdotuksia siitä, mitä tapahtunees-
ta on opittu ja miten lääkejakelun ongelmiin pitäisi varautua tulevaisuudes-
sa nykyistä paremmin. Kaikkia osallistujatahoja pyydettiin pohtimaan etu-
käteen ainakin yksi ehdotus omaa toimialaansa koskevaksi kehittämistoi-
menpiteeksi. 
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Keskustelutilaisuuteen kutsuttiin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön, 
Lääke – ja Terveyshuolto ry:n, Magnum Medical Finland Oy:n, Oriola Fin-
land Oy:n, Tamro Oyj:n, Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Ap-
teekin, Suomen Eläinlääkäriliiton, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, 
Suomen kuntaliiton, Lääketeollisuus ry:n, Rinnakkaislääketeollisuus ry:n, 
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry:n, Orion Oyj Orion Pharman ja Eläinlää-
keteollisuus ry:n edustajat.  
 
Keskustelutilaisuudessa esitetyissä toimijoiden puheenvuoroissa esille 
nousivat seuraavat asiakokonaisuudet: 
 
Varautumisen ja kriisiviestinnän tärkeys  
Käydyissä keskusteluissa korostui varautumisen, varautumissuunnittelun 
sekä toimintavalmiuden ylläpitoon kuuluvan varautumisharjoittelun merki-
tys. Samoin korostettiin toiminnan jatkuvuussuunnittelua lääkkeiden saata-
vuuden ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
 
Erityisen tärkeänä toimijat pitivät viestinnän reaaliaikaisuutta, kaksisuuntai-
suutta sekä viestinnän sisältöä niin, että se ohjaa riittävästi toimintaa. Krii-
siviestintäsuunnitelman tulisi kuulua olennaisena osana kaikkien toimijoi-
den varautumiseen. Kriisitilanteiden varalle kaivattiin koko lääkehuoltoket-
jun kattavaa varautumissuunnitelmaa siihen sisältyvine viestintäsuunnitel-
mineen.  
 
Muutos- ja riskinhallinta 
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seuranta sekä oman toimin-
nan muutoshallinnan ja riskinhallinnan merkitys tuotiin esille useissa pu-
heenvuoroissa. Lääkehuollon erilaiset riskiskenaariot tulisi kartoittaa ja 
suunnitella toimintamalleja erilaisten riskien hallintaan. Tässä yhteydessä 
todettiin, että lääkehuollon toimivuutta voivat vaikeuttaa monenlaiset, myös 
lääkehuollosta kokonaan riippumattomat tekijät (esimerkiksi lakot tai e-
reseptijärjestelmän toimimattomuus), joten riskiskenaarioiden ja suunnitel-
tujen hallintatoimenpiteiden tason pitää pysyä riittävän yleisellä tasolla, jota 
suunnitelmia voidaan tarkentaa ja soveltaa tapauskohtaisesti.   
Tietojärjestelmämuutosten huolellisen testauksen välttämättömyyttä koros-
tettiin. Lääketukkukauppatoiminnassa, jossa automaatioaste on korkea, on 
normaalitilanteessa vähän henkilöstöä, mikä aiheuttaa erityisiä haasteita 
sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa manuaalisen työn tarve kasvaa. 
 
Velvoitevarastointi 
Velvoitevarastointijärjestelmän uudistamistarve nostettiin esille useissa pu-
heenvuoroissa. Järjestelmää toivottiin muutettavan niin, että sairaalatar-
jouskierrosten häviäjien velvoitteissa otettaisiin huomioon muuttunut mark-
kinatilanne, jotta kilpailutuksen hävinneen toimijan velvoitevarastot voitai-
siin purkaa ilman toimijalle vanhoista velvoitteista aiheutuvia kohtuuttomia 
kustannuksia. Velvoitevarastoinnin riskiä toivottiin hajautettavan niin, että 
osa velvoitevarastoista olisi sairaaloissa tai sairaanhoitopiireissä lähempä-
nä lääkkeiden käyttäjiä. Myös toimijoille asetettavia lisävelvoitteita nostet-
tiin esille. Lisävelvoitteina esitettiin pohdittavaksi velvollisuutta varastoida 
lääkkeet esimerkiksi kahdessa erillisessä varastotilassa sekä velvoiteva-
rastoinnin velvoitteiden ulottamista myös apteekeille. Sen sijaan mahdollis-
ten velvoitteiden ulottaminen eläinlääkäreille todettiin käytännössä ongel-
malliseksi, koska toimintaa harjoittavat usein yksittäiset eläinlääkärit, joiden 
toiminta on pienimuotoista. Voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista 
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eläinlääkäreille katetta varastoiduista / luovutetuista eläinlääkkeistä, minkä 
vuoksi mahdolliset lisävelvoitteet nostettiin esille myös taloudellisena ky-
symyksenä. 
 
Lääkkeiden tuote- ja jakelijatietojen koordinointi  
Keskustelussa nousi esille ajatus tuote- ja jakelijatietoja keskitetystä ylläpi-
dosta. Keskitetysti ylläpidettyjä, sovitussa/ määritellyssä muodossa olevia 
tuotetietoja voitaisiin hyödyntää poikkeustilanteissa nopeasti ja esimerkiksi 
tukkujakelijavaihdokset hoituisivat nykyistä helpommin.  
 
Yksikanava- ja monikanavajakelun etujen hyödyntäminen 
Puheenvuoroissa tuotiin esille, että lääkkeiden yksikanavajakelu on järjes-
telmänä tehokas, kustannustehokas sekä turvallinen lääkeväärennösten 
lailliseen jakeluketjuun pääsemisen ehkäisyn näkökulmasta. Lääkehuollon 
toimivuuden varmistamiseksi todettiin tarvittavan kuitenkin sekä toiminta-
mallien että jakelijasopimusten kehittämistä niin, että ne mahdollistaisivat 
joustavat, määräaikaiset jakelijamuutokset häiriötilanteissa. Siirtyminen yk-
sikanavaisesta järjestelmästä monikanavaiseen todettiin sellaisenaan suu-
reksi haasteeksi.  
 
Kriittisten lääkevalmisteiden tunnistaminen ja apteekkien varastot 
Puheenvuoroissa pohdittiin lääkehoitojen kannalta kriittisten lääkevalmis-
teiden listaamista, jotta näiden lääkkeiden jakelu apteekeille voitaisiin prio-
risoida poikkeustilanteissa. Esille tuotiin myös apteekkien peruslääkevali-
koiman määrittäminen. 
 
Keskustelu eri toimijoiden lääkevarastojen koosta nähtiin tarpeelliseksi, 
koska monien apteekkien lääketoimitusten havaittiin kriisiytyneen nopeasti 
lääketukkukaupan jakelussa syntyneiden ongelmien jälkeen. Yleisesti ot-
taen apteekkien katsottiin selviytyneen kuitenkin Oriolan jakeluongelmien 
aiheuttamasta tilanteesta melko hyvin poikkeusmenettelyjen ja keskinäisen 
yhteistyön avulla. Toimitusongelmien kestoon ja laajuuteen nähden tilantei-
ta, joissa lääkkeet olisivat täysin loppuneet, todettiin olleen vähän. Tilanteil-
ta, joissa asiakas olisi jouduttu ohjaamaan sairaalaan lääkkeiden loppumi-
sen vuoksi, oli vältytty. Yksilöllisten lääketarpeiden osalta toimitusten todet-
tiin hankaloituvan nopeasti, koska apteekeissa ei ole erityisvalmisteita aina 
varastotuotteina. Keskustelussa nousi esille myös se, ettei apteekin koko 
ja varaston arvo aina varmista apteekin toimintavarmuutta. Kauppakeskuk-
sissa sijaitsevien apteekkien varastotilat ovat usein pienet.  
 
Keskustelussa korostettiin apteekkien ja sairaala-apteekkien omien varas-
tojen merkitystä poikkeustilanteissa ja erityisesti silloin, kun lääketukku-
kauppojen päivittäisten lääketoimitusten sijaan joudutaan turvautumaan 
poikkeusaikatauluihin. Lääkejakelun varmistamiseksi voidaan joutua miet-
timään esimerkiksi jakelijan päivittäisten lääketoimitusten harventamista 
esimerkiksi kahteen kertaan viikossa. Myös ns. hätä- ja pikatoimitusmenet-
telyjen katsottiin kaipaavan harmonisointia ja selkeyttämistä.  
 
Vastuukysymykset 
Vastuukysymyksistä keskusteltaessa korostettiin terveydenhuollon ammat-
tilaisten roolin korostumista poikkeustilanteissa ja lääketukkukauppatoi-
minnassa erityisesti vastuunalaisen johtajan asemaa ja vastuuta. 
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Fimean näkemykset tarvittavista säädösmuutoksista lääkehuollon 
toimintavarmuuden parantamiseksi 
 
Syksyn 2017 aikana tapahtunut lääketukkukaupan toiminnanohjausjärjes-
telmän muutos aiheutti poikkeuksellisen laajan ja pitkäkestoisen ongelmati-
lanteen maamme lääkehuoltoon. Tavanomaisemmasta lääkkeiden saata-
vuushäiriöstä poiketen tällä kertaa ongelman syy ei ollut globaaleilla lää-
kemarkkinoilla syntynyt häiriötilanne.  
 
Tapahtuneella oli seurannaisvaikutuksia kaikkien lääkehuoltoketjun osien 
ja toimijoiden toimintakykyyn. Tilanteessa jouduttiin turvautumaan moniin 
erilaisiin poikkeusmenettelyihin, jotta potilaiden lääkehoitojen jatkuvuus 
pystyttiin turvaamaan. Tapahtunut paljasti puutteita sekä lääkehuollon toi-
mijoiden varautumisessa, lääkevarastojen koossa ja riskinhallinnassa. 
Myös valvovan viranomaisen toimintamahdollisuuksissa ja lainsäädännön 
viranomaiselle tilanteen hoitamiseksi suomissa työkaluissa havaittiin ole-
van puutteita. 
 
Tilanne paljasti myös lääkehuoltomme tietojärjestelmäriippuvuudesta joh-
tuvan haavoittuvuuden.  
 
Fimea ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavien asioiden lisä-
selvittämistä ja/ tai tarkempaa kirjaamista lainsäädäntöön: 
 
1. Lääketukkukauppaluvanhaltijoille nykyistä vahvempi lakisääteinen vel-

voite lääkkeiden toimitusvarmuuden ylläpitämiseen sekä varautumisoh-
jelmien laatimisvelvoite ns. force majour –tason tapahtumiin ja vahin-
koihin. Velvoitteen tiukka soveltaminen yksikanavajakeluympäristössä 
tapahtuvaan toimintaan.   

2. Lääkejakelijoille lakisääteinen velvoite ylläpitää nopeaa, lääkejakeluket-
jun kaikki toimijat kattavaa viestintäkoneistoa/-verkostoa.    

3. Velvoite lääkkeiden varastointitoimintojen hajauttamiseen niille lääkeja-
kelijoille, joilla on iso markkinaosuus. Velvoitteen tiukka soveltaminen 
yksikanavajakeluympäristössä tapahtuvaan toimintaan.   

4. Toimiluvanhaltijoille lakisääteinen velvoite kriittisten tietojärjestelmien 
kahdentamiseen. Palvelimien ylläpitäjät ja ulkoistetut toiminnot tulee si-
sällyttää pakollisten auditointien ja ”force majour”-tason kattavan varau-
tumisohjelman piiriin.   

5. Myyntiluvanhaltijoille ja jakelijoille velvoite Suomessa kaupan olevien 
lääkepakkausten tuotetietojen ylläpitämiseen kaikkien jakelijoiden jär-
jestelmissä, jotta jakelijan nopea vaihtaminen on mahdollista poikkeus- 
ja häiriötilanteessa. Asia tulee ottaa huomioon lääketehtaiden ja jakeli-
joiden välisissä sopimusmenettelyissä.   

6. Sairaala-apteekeille ja apteekeille lakisääteinen varautumisvelvoite se-
kä lyhytaikaisiin lääkkeiden toimitusongelmiin että ”force majour”-tason 
tapahtumiin. Avohuollon apteekkien varastointivelvoitteiden tarkenta-
minen vähintään kuukauden normaalivarastoa vastaavaksi määräksi. 

7. Lääketukkukauppojen vastuuhenkilöiden lakisääteisen roolin vahvista-
minen ja pätevyysvaatimusten kirjaaminen lainsäädäntöön. 

8. Lääkehoitojen jatkuvuuden kannalta kriittisten lääkevalmisteiden mää-
ritteleminen ja määrittelyn joustava ylläpitäminen esimerkiksi velvoite-
varastointilainsäädännön kautta.  Monikanavajakeluun siirtyminen kriit-
tisten lääkevalmisteiden osalta.  
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9. Valvovan viranomaisen valvontatyökalujen lisääminen ja tehostaminen 
(esim. uhkasakko). 

10. Valvovalle viranomaiselle valvonta- ja tarkastustietojen julkaisemisvel-
voite toimijan liike- ja elinkeinosalaisuuksia lukuun ottamatta.   

 
Lisäksi Fimea ehdottaa tarkempaa selvitystä yksikanavaisen/ moni-
kanavaisen lääkejakelun toimintavarmuudesta, riskeistä ja hyödyistä Suo-
men lääkehuollossa. 
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