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1 YLEISTA
1.1 Soveltamisala
Tassa Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskuksen (jaljempana Fimea)
maarayksessa annetaan tarkemmat maaraykset velvoitevarastointilainsaadannon mukaisten ilmoitusten ja hakemusten tietosisallosta seka ilmoitusja hakemusmenettelyista.
Maaraysta sovelletaan
1) velvoitevarastoinnin ilmoitusten osalta laaketehtaisiin, laakevalmistei-

den maahantuojiin, terveydenhuollon toimintayksikkojen yllapitajiin ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen;
2) alituslupahakemusten osalta laaketehtaiden ja laakevalmisteiden maa-

hantuojien seka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hakemuksiin; ja
3) velvoitevarastoinnista vapautumisen osalta laaketehtaiden, laakevalmisteiden maahantuojien ja terveydenhuollon toimintayksikoiden hakemuksiin.

1.2 Velvoitevarastoinnin ilmoitusten ja hakemusten tietosisalto
Fimea suosittelee kayttamaan Fimean verkkosivuilta loytyvia lomakkeita
(www.fimea.fi) velvoitevarastoinnista ilmoitettaessa tai velvoitevarastoinnin
lupia haettaessa. Lomakkeet julkaistaan vain Fimean verkkosivuilla, ja ne
sisaltavat ilmoituksissa ja hakemuksissa vaadittavat tiedot.
llmoituslomaketta voivat kayttaa soveltuvin osin laaketehtaat, laakkeiden
maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksikot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisaksi laaketehtaille on toinen ilmoituslomake laakevalmisteiden
valmistamiseen kaytetyista laakeaineista, lisaaineista, apuaineista ja pakkausmateriaaleista ilmoitettaessa.
Alituslupahakemuslomaketta voivat kayttaa soveltuvin osin laaketehtaat,
laakevalmisteiden maahantuojatja Terveydenja hyvinvoinnin laitos.
Vapautushakemuslomaketta voivat kayttaa soveltuvin osin laaketehtaat,
laakevalmisteiden maahantuojatja terveydenhuollon toimintayksikot.
Jos toimija laatii ilmoituksen tai hakemuksen vapaamuotoisesti, myos naista asiakirjoista tulee kayda ilmi Fimean verkkosivujen lomakkeita vastaavat
tiedot.
1.3 Maaritelmat
Tassa maarayksessa tarkoitetaan
velvoitevarastointilailla laakkeiden velvoitevarastoinnista annettua lakia

(979/2008);
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velvoitevarastointiasetuksella laakkeiden velvoitevarastoinnista annettua
valtioneuvoston asetusta (1114/2008); seka valtioneuvoston asetuksia

(308/2012) ja (1106/2015), joilla on muutettu alkuperaisen valtioneuvoston
asetuksen 1-3 §:ia;
varastointivelvollisella laaketehdasta, laakevalmisteen maahantuojaa,

terveydenhuollon toimintayksikon yllapitajaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitosta;
laakevalmisteen maahantuojalla laakelain (395/1987) 8 § ja 32 §:issa
mainittuja laaketehtaita, joiden myyntiluvallisia valmisteita ei voida valmistaa Suomessa ja laaketukkukauppoja, jotka tuovat Suomeen myytavakseen

laakelain (395/1987) 4 §:n mukaisia laakevalmisteita, joilla on Suomessa
myyntilupa. Jos varastointivelvolliselle on myonnetty lupa velvoitteen jarjestamiseen muulla tavoin toisella velvoitevarastoitavalla laakevalmisteella
velvoitevarastointiasetuksen 2 §:n mukaan, maahantuojalla tarkoitetaan
myos taman laakevalmisteen maahantuojaa; ja
laajamittaisella saatavuushairiolla tilannetta, jossa kaikilla tai suurella
osalla samaa laakeainetta sisaltavista, samaan kayttotarkoitukseen soveltuvista, velvoitevarastoitavista laakevalmisteista on saatavuuskatkos, jonka
kestosta ei ole varmuutta tai jolla voi olla merkittava vaikutus huoltovarmuuteen.

2 VARASTOINTIVELVOITTEEN ILMOITTAMINEN
2.1 llmoitusten sisalto
Velvoitevarastointilain 14 §:n 1 momentin mukaan varastointivelvollisen tulee vuosittain ilmoittaa Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskukselle laake-, apu- ja lisaaine- seka pakkausmateriaalivelvoitteidensa ja valmistevelvoitteidensa suuruuden maarittamiseksi tarvittavat tiedot ja velvoitevarastoJen maarat seka muut taman lain ja sen nojalla annettujen saannosten
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
Velvoitevarastointilain 4 §:ssa on lueteltu velvoitevarastoitavat laakeryhmat.
Velvoitevarastointiasetuksen 1 §:ssa on maaritelty tarkemmin laakeaineet,
joille varastointivelvoite muodostuu. Velvoitevarastointiasetuksen 1 §:n 2
momentin mukaan syopalaakkeiden ja niiden haittavaikutusten hoitoon tarkoitettujen laakkeiden, immunostimulanttien ja immunosuppressanttien varastointivelvoite koskee vain terveydenhuollon toimintayksikoita.
llmoituksessa esitettavat varastointivelvoitteiden maarat on laskettava velvoitevarastointilain ja - asetuksen perusteella.
llmoituslomake on julkaistu Fimean verkkosivuilla (www.fimea.fi). Jos lomaketta ei kayteta, vastaavat tiedot tulee toimittaa Fimeaan taulukkomuodossa.

2.1.1 Laaketehtaiden ilmoitus laakeaineista ja muista valmistuksessa kaytetyista materiaaleista
Laaketehtaiden, jotka tayttavat varastointivelvoitteensa laakevalmisteen sijasta laakeaineina, apu- ja lisaaineina seka pakkausmateriaaleina, on tehtava tasta ilmoitus. llmoituksesta tulee kayda ilmi laakevalmisteet ja niiden
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valmistamiseen tarvittavat laakeaineet, apu- ja lisaaineet seka pakkausmateriaalit. Vain kokonaismaarat ilmoitetaan Fimeaan. llmoittajan on kuitenkin
yllapidettava myos yksittaisia laakeaineita, apu- lisaaineita seka pakkausmateriaaleja koskevat tiedot, jotka on toimitettava Fimeaan pyydettaessa.
Erillinen ilmoituslomake tata varten on julkaistu Fimean verkkosivuilla
(www.fimea.fi). Jos lomaketta ei kayteta, vastaavat tiedot tulee toimittaa
Fimeaan taulukkomuodossa.

2.1.2 Laaketehtaiden ja maahantuojien kesken kalenterivuotta muuttuvan varastointivelvoitteen ilmoittaminen
Velvoitevarastointilain 9 §:n 2 momentin mukaan maahantuojien ja laaketehtaiden tulee paivittaa velvoitevarastoinnin vuosi-ilmoituksensa, jos laak-

keiden myynnissa tapahtuu oleellisia (myynti lisaantyy tai myynti vahenee
vahintaan 30 %) muutoksia varastointivuotta edeltavan lokakuun 1 paivan
ja varastointivuoden maaliskuun 31 paivan valisena aikana.
Muutosilmoitus tulee lahettaa Fimeaan 31.5. mennessa varastointivuonna,

jos myynti lisaantyy yli 30 %. Laaketehtaat ja maahantuojat voivat myos ilmoittaa Fimeaan 31.5. mennessa vahentavansa velvoitevaraston suuruutta
enintaan myynnin pienentymista vastaavasti, jos myynti on pienentynyt vahintaan 30 %.
llmoituslomake, johon muuttuvat tiedot lisataan, on julkaistu Fimean verkkosivuilla (www.fimea.fi). Jos lomaketta ei kayteta, vastaavat tiedot tulee
toimittaa Fimeaan taulukkomuodossa.
Velvoitevarastointilain 9 §:n 2 momentin mukaan paivitetyn ilmoituksen mukainen varastointivelvoite tulee voimaan 1 paivana heinakuuta.
2.1.3 Terveydenhuollon toimintayksikkojen yllapitajien keskenaan sopimat varastointi-

velvoitteet ja niiden ilmoittaminen
Velvoitevarastointilain 7 §:n 4 momentin mukaan terveydenhuollon toimin-

tayksikon yllapitaja voi sopia toisen terveydenhuollon toimintayksikon yllapitajan kanssa velvoitevaraston yllapidosta. Kummankin sopijaosapuolen on
ilmoitettava jarjestelysta Fimealle. Jarjestelysta voi ilmoittaa velvoitemaarien ilmoituksessa tai vapaamuotoisesti.
Lomake velvoitevarastointimaarien ilmoittamista varten on julkaistu Fimean
verkkosivuilla (www.fimea.fi). Jos lomaketta ei kayteta, vastaavat velvoitemaarat tulee toimittaa Fimeaan taulukkomuodossa.

3 ALITUSLUVAN HAKEMINEN
3.1 Yleiset vaatimukset
Velvoitevarastoitavien laakevalmisteiden tai muiden velvoitevarastoitavien
hyodykkeiden varastointivelvoitteen alittaminen edellyttaa Fimean myontamaa alituslupaa.
Fimea voi myontaa alitusluvan varastointivelvollisen hakemuksesta velvoitevarastointilain 15 §:n edellytysten mukaisesti.
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Alituslupahakemuksessa on esitettava tiedot varastointivelvollisesta seka
velvoitevarastoitavasta laakevalmisteesta, lakisaateiset perusteet alitusluvalle, aiemmin myonnetyt velvoitevarastoinnin luvat seka hakijan selvitettavissa olevat tiedot alituksen vaikutuksista huoltovarmuuteen (esimerkiksi
muiden vastaavien laakevalmisteiden saatavuushairiot).
Lomake alitusluvan hakemista varten on julkaistu Fimean verkkosivuilla
(www.fimea.fi). Jos lomaketta ei kayteta, vastaavat tiedot tulee toimittaa
Fimeaan vapaamuotoisessa hakemuksessa.
Hakijan tulee tehda alituslupahakemus jokaisesta laakevalmisteesta erikseen. Huolellisesti taytetyt hakemukset nopeuttavat hakemusten kasittelya
Fimeassa.

Terveydenhuollon toimintayksikon (velvoitevarastointilain 7 §:ssa tarkoitetun terveydenhuollon toimintayksikko) velvoitevarasto saa alittaa velvoitteen maaran, jos velvoitevaraston kayttoonotto on laakkeiden saatavuushairion vuoksi toimintayksikon toiminnan kannalta valttamatonta. Terveydenhuollon toimintayksikon on viipymatta saatavuushairion paatyttya
taydennettava varastonsa asetetun velvoitteen tasolle.
3.2 Kirjallinen vakuutus saatavuushairiosta
Jos saatavuushairio on pitkakestoinen, eli se kestaa enemman kuin kolme
kuukautta kalenterivuoden aikana, alituslupahakemukseen on liitettava hakijan oman selvityksen lisaksi laakevalmisteen vastaavan valmistajan, sopimusvalmistajan tai laaketoimittajan kirjallinen vakuutus saatavuushairiosta. Selvitys ja vakuutus tulee antaa ajantasaisesti myos silloin, jos alituslupaa haetaan useamman kerran saman kalenterivuoden aikana samasta
syysta yhteensa yli kolmen kuukauden ajan, jotta Fimea voi arvioida huoltovarmuutta kokonaisuutena.
3.3 Laajamittainen saatavuushairio
Velvoitevarastointilain 16 §:n mukaanjos laakeaineiden tai laakevalmisteiden valmistuksessa kaytettavien apu- ja lisaaineiden tai pakkausmateriaalien saatavuudessa on laajamittaisia laaketehtaista tai maahantuojista riippumattomia ongelmia paatoksen velvoitevarastojen kaytosta ja niiden rajoittamisesta tekee sosiaali- ja terveysministerio.
Alituslupahakemus tulee tallaisissakin tapauksissa jattaa Fimeaan, mutta
Fimea voi tarvittaessa esittaa asian kasittelya sosiaali- ja terveysministeriolIe velvoitevarastointilain 16 §:n mukaisena asiana. Tallaisessa tilanteessa
Fimea voi siirtaa hakemuksen kasittelyn STM:n paatettavaksi Fimean esityksesta.
3.4 Velvoitevarastoitavan laakevalmisteen kelpoisuusaika
Jos velvoitevarastoitava laakevalmiste uhkaa esimerkiksi lyhyen kelpoisuusajan vuoksi tulla kayttotarkoitukseensa soveltumattomaksi, hakemuksessa on esitettava laskelma osoituksena siita, etta laakevalmiste vanhenee velvoitevarastointivuoden aikana.
Laakevalmiste on kelvollista pidettavaksi velvoitevarastossa sen kelpoisuusajan loppuun saakka. Hakijan tulee esittaa selvitys alituslupahakemuk-
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sessa uusien erien saatavuudesta ja varastointivelvoitteen tayttymisesta
alituslupaa hakiessaan.

4 VAPAUTUKSEN HAKEMINEN
4.1 Yleiset vaatimukset
Velvoitevarastoitavien laakevalmisteiden tai muiden velvoitevarastoitavien
hyodykkeiden varastointivelvoitteesta vapautuminen edellyttaa Fimean
myontamaa vapautuslupaa. Fimea voi myontaa vapautusluvan varastointivelvollisen hakemuksesta velvoitevarastointilain 11 §:n ja velvoitevarastointiasetuksen 3 §:n edellytysten mukaisesti.
Varastointivelvollisen tulee jattaa vapautuslupahakemus laakevalmisteen
sisaltaman laakeaineen mukaan. Jos vapautuslupaa haetaan yhdelle tai
useammalle samaa laakeainetta sisaltavalle laakevalmisteelle, hakemuksessa on lueteltava jokainen velvoitevarastoitava laakevalmiste myyntilupakohtaisesti kauppanimeltaan.
Hakijan on perusteltava vapautuslupahakemuksessaan
miksi hakija katsoo, etta vapauttaminen ei vaaranna laakkeiden huoltovarmuutta;
miksi velvoitevarastoinnin toteuttaminen aiheuttaa erityisia ongelmia varastointivelvolliselle

tai
miksi velvoitevarastointi on ilmeisen tarpeetonta.
Lupaa vapautua varastointivelvoitteesta voi hakea Fimean verkkosivuilla
olevalla lomakkeella (http://www.fimea.fi) tai vastaavat tiedot sisaltavalla
hakemuksella.
4.2 Vapautuksen hakeminen, Run varastointivelvoitteen yllapito on ilmeisen tarpeetonta
Jos velvoitevarastoitavan laakevalmisteen maahantuoja vaihtuu tai maahantuojan toimilupa lakkaa, maahantuoja voi hakea esimerkiksi tallaisissa
tilanteissa vapautusta velvoitevarastoitavien laakevalmisteiden varastointivelvoitteesta. Hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava toiselle varastointivelvolliselle siirtyvan varastointivelvoitteen maara kokonaisuutena. Talloin
tulee lisaksi esittaa allekirjoitettu sitoumus tai muu osoitus, jonka perustella
velvoitteen yllapito on hakijalle ilmeisen tarpeetonta.
4.3 Turvavarastolain nojalla tehty velvoitevarastointisopimus
Jos laakkeiden maahantuoja tai laaketehdas hakee vapautusta turvavaras-

tolain (970/1982) nojalla tehdyn sopimuksen perustella, hakemukseen tulee
liittaa turvavarastolain nojalla tehty varastointisopimus velvoitevarastoinnista.
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4.4 Vapautuksen hakeminen vahaisen varastointivelvoitteen perusteella
4.4.1 Laakkeiden maahantuojatja laaketehtaat
Jos vapautuslupaa haetaan varastointivelvoitteen vahaisyyteen perustuen,
hakijan tulee esittaa hakemuksessaan laskelma, johon perustaa vahaisyyden. Varastointivelvoitteen vahaisyytta koskevassa laskelmassa tulee ottaa
huomioon hakijan tiedossa olevien, samaan laakeryhmaan kuuluvien, samaan kayttotarkoitukseen soveltuvien Suomessa kaupan olevien velvoitevarastoitavien laakevalmisteiden osuudet Suomen markkinoilla.
Varastointivelvoitteen vahaisyytta kuvaavan laskelman tulee perustua vapautumisajalle soveltuvan velvoitevarastointilaissa maaritellyn ajankohdan
myynti- tai kulutustietoihin.
Hakijan tulee laskelmassaan osoittaa, etta velvoitevarastoitavan laakevalmisteen osuus Suomen markkinoista on erityisen pieni, eika siita vapauttaminen vaaranna huoltovarmuuden toteutumista.
4.4.2 Terveydenhuollon toimintayksikot
Terveydenhuollon toimintayksikon on perusteltava velvoitevarastoinnin tarpeen vahaisyytta suhteessa laakevalmisteen hakijan tiedossa olevaan yleiseen kayttoon ja kulutukseen terveydenhuollon toimintayksikoissa, huomioiden myos valmisteen mahdollisen kriisispesifisyyden. Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi laskelma siita, mihin vahaisyys perustuu.
Terveydenhuollon toimintayksikon, joka myy terveydenhuollon palveluja yksityisena palveluntuottajana kunnalle, kuntayhtymalle tai Ahvenanmaan
maakunnalle, tulee liittaa vapautushakemukseensa kunnan johtavan ylilaakarin lausunto vapautuksen vaikutuksesta huoltovarmuuteen.

5 OHJAUS JA NEUVONTA
Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus ohjaa ja neuvoo pyynnosta taman maarayksen soveltamisessa.

6 VOIMASSAOLOAIKA
Tama maarays tulee voimaan 1.5.2017 ja on voimassa toistaiseksi.
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