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1 YLE
EISTÄ
1.1

So
oveltamisa
ala
Tässä Lä
ääkealan turvallisuus- ja kehittäm
miskeskukse
en (jäljempä
änä Fimea))
määräykssessä anne
etaan tarkem
mmat määrräykset velv
voitevarasto
ointilainsää-dännön mukaisten
m
illmoitusten ja
j hakemussten tietosissällöstä sekkä ilmoitus-ja hakemusmenettelyyistä.
aan
Määräystä sovelleta
1) velvoiitevarastoin
nnin ilmoitusten osalta
a lääketehttaisiin, lääkkevalmistei-den maahantuoj
m
jiin, terveyd
denhuollon toimintayksikköjen ylläpitäjiin ja
a
Terve
eyden ja hyv
vinvoinnin la
aitokseen;
2) alitusllupahakemu
usten osalta
a lääketehttaiden ja lääkevalmiste
eiden maa-hantuojien sekä Terveyden
T
ja hyvinvoin
nnin laitokse
en hakemuksiin; ja
nnista vapa
autumisen osalta lääkketehtaiden, lääkeval-3) velvoiitevarastoin
misteiden maaha
antuojien ja
a terveydenhuollon toim
mintayksikö
öiden hake-muksiin.

1.2

Ve
elvoitevara
astoinnin illmoitusten ja hakemu
usten tietos
sisältö
Fimea suosittelee kä
äyttämään Fimean
F
verkkkosivuilta löytyviä lom
makkeita
nnista ilmoittettaessa tai velvoiteva
arastoinnin
(www.fimea.fi) velvoitevarastoin
lupia haetttaessa. Lo
omakkeet ju
ulkaistaan vain
v
Fimean
n verkkosivu
uilla, ja ne
sisältävätt ilmoituksis
ssa ja hakem
muksissa va
aadittavat tiedot.
Ilmoituslo
omaketta vo
oivat käyttä
ää soveltuv
vin osin lää
äketehtaat, lääkkeiden
n
maahantu
uojat, tervey
ydenhuollon
n toimintayksiköt ja Te
erveyden ja
a hyvinvoin-nin laitos.. Lisäksi lää
äketehtaille on toinen ilmoituslom
i
ake lääkeva
almisteiden
n
valmistam
miseen käyttetyistä lääkeaineista, lisäaineista
a, apuaineista ja pak-kausmate
eriaaleista illmoitettaesssa.
Alituslupa
ahakemuslo
omaketta vo
oivat käyttä
ää soveltuvvin osin lääketehtaat,
lääkevalm
misteiden maahantuoja
m
at ja Terveyd
den ja hyvin
nvoinnin laittos.
Vapautusshakemuslo
omaketta vo
oivat käyttä
ää soveltuvvin osin lääketehtaat,
lääkevalm
misteiden maahantuoja
m
at ja terveyd
denhuollon toimintayks
t
iköt.
Jos toimijja laatii ilmo
oituksen tai hakemukse
en vapaamu
uotoisesti, myös
m
näistä asiakirjjoista tulee käydä ilmi Fimean verrkkosivujen lomakkeita vastaavat
tiedot.

1.3

M
Määritelmät
Tässä mä
ääräyksessä
ä tarkoitetaan
velvoitev
varastointillailla lääkkkeiden velvo
oitevarastoinnista ann
nettua lakia
a
(979/2008
8);
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velvoitev
varastointia
asetuksella
a lääkkeiden velvoiteva
arastoinnistta annettua
a
valtioneuvvoston ase
etusta (111
14/2008); sekä
s
valtio
oneuvoston asetuksia
a
(308/2012
2) ja (1106//2015), joilla on muute
ettu alkuperräisen valtio
oneuvoston
n
asetuksen
n 1-3 §:iä;
varastoin
ntivelvollisella lääkettehdasta, lääkevalmiste
een maahantuojaa,
terveyden
nhuollon toimintayksikö
ön ylläpitäjä
ää ja Terveyyden ja hyviinvoinnin
laitosta;
misteen maahantuoja
m
alla lääkela
ain (395/19
987) 8 § ja
a 32 §:issä
ä
lääkevalm
mainittuja
a lääketehta
aita, joiden myyntiluva
allisia valmissteita ei vo
oida valmis-taa Suom
messa ja lää
äketukkukau
uppoja, jotka
a tuovat Su
uomeen myyytäväkseen
n
lääkelain (395/1987)) 4 §:n mukaisia lääkkevalmisteita
a, joilla on Suomessa
a
pa. Jos vara
astointivelvo
olliselle on myönnetty
m
lupa
l
velvoitteen järjes-myyntilup
tämiseen muulla ta
avoin toisellla velvoite
evarastoitavvalla lääkevvalmisteella
a
arastointiasetuksen 2 §:n muka
aan, maaha
antuojalla tarkoitetaan
t
n
velvoiteva
myös täm
män lääkeva
almisteen maahantuoja
m
aa; ja
laajamittaisella saa
atavuushäiiriöllä tilannetta, jossa kaikilla tai
t suurella
a
ainetta sisä
ältävistä, sa
amaan käyttötarkoituksseen sovel-osalla samaa lääkea
elvoitevaras
stoitavista lääkevalmissteista on sa
aatavuuska
atkos, jonka
a
tuvista, ve
kestosta ei
e ole varmuutta tai jollla voi olla merkittävä
m
v
vaikutus
huo
oltovarmuu-teen.

2 VAR
RASTOIN
NTIVELVOITTE
EEN ILM
MOITTAM
MINEN
2.1

Ilm
moitusten sisältö
arastointivellvollisen tu-Velvoitevarastointilaiin 14 §:n 1 momentin mukaan va
aa Lääkeala
an turvallisu
uus- ja kehittämiskesku
ukselle lää-lee vuositttain ilmoitta
ke-, apu- ja lisäaine-- sekä pakkkausmateria
aalivelvoitte
eidensa ja valmistevelv
nsa suuruud
den määrittä
ämiseksi ta
arvittavat tiedot ja velvo
oitevarasto-voitteiden
jen määrrät sekä muut tämän lain ja sen
n nojalla annettujen
a
s
säännösten
n
noudattam
misen valvo
ontaa varten
n tarpeellise
et tiedot.
Velvoitevarastointilaiin 4 §:ssä on
o lueteltu velvoitevara
v
astoitavat lääkeryhmät.
m
ta
arkemmin lä
ääkeaineet,,
Velvoitevarastointiassetuksen 1 §:ssä on määritelty
astointivelvo
oite muodo
ostuu. Velvo
oitevarastointiasetukse
en 1 §:n 2
joille vara
momentin
n mukaan syöpälääkke
s
eiden ja niid
den haittava
aikutusten hoitoon
h
tar-koitettujen
n lääkkeide
en, immuno
ostimulanttie
en ja immun
nosuppresssanttien va-rastointive
elvoite koskkee vain terrveydenhuollon toiminta
ayksiköitä.
Ilmoitukse
essa esitetttävät varasttointivelvoittteiden määrrät on laske
ettava velvoitevarastointilain ja
a – asetuksen perustee
ella.
omake on ju
ulkaistu Fimean verkkosivuilla (ww
ww.fimea.fi).. Jos lomaIlmoituslo
ketta ei kä
äytetä, vasttaavat tiedo
ot tulee toim
mittaa Fimea
aan taulukko
omuodossa.

2.1.1

Lääketehta
aiden ilmoitus lääkeaineista ja muista
m
valm
mistuksess
sa käytetyis
stä materiaaleista
Lääketehtaiden, jotk
ka täyttävät varastointiv
velvoitteenssa lääkevalmisteen si-a
ja lisäa
aineina sekkä pakkausmateriaaleina, on teh-jasta lääkkeaineina, aputävä tästä
ä ilmoitus. Ilmoituksest
I
ta tulee käy
ydä ilmi lää
äkevalmisteet ja niiden
n
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valmistam
miseen tarviittavat lääke
eaineet, apu- ja lisäain
neet sekä pakkausmap
teriaalit. Vain
V
kokonaismäärät iilmoitetaan Fimeaan. Ilmoittajan on
o kuitenkin
n
ylläpidettä
ävä myös yksittäisiä
y
lä
ääkeaineita
a, apu- lisäa
aineita sekä
ä pakkaus-materiaaleja koskeva
at tiedot, jottka on toimiitettava Fim
meaan pyyde
ettäessä.
ake tätä varrten on julka
aistu Fimea
an verkkosivvuilla
Erillinen ilmoitusloma
omaketta ei käytetä, va
astaavat tie
edot tulee to
oimittaa
(www.fimea.fi). Jos lo
Fimeaan taulukkomu
uodossa.
2.1.2

Lääketehta
aiden ja ma
aahantuojie
en kesken kalenterivu
uotta muutttuvan vara
astointiv
velvoitteen
n ilmoittam
minen
Velvoitevarastointilaiin 9 §:n 2 momentin mukaan
m
ma
aahantuojie
en ja lääke-nin vuosi-ilm
moituksensa
a, jos lääk-tehtaiden tulee päiviittää velvoittevarastoinn
m
ta
apahtuu ole
eellisia (myyynti lisäänty
yy tai myyn
nti vähenee
e
keiden myynnissä
vähintään
n 30 %) mu
uutoksia varastointivuo
otta edeltävvän lokakuu
un 1 päivän
n
ja varasto
ointivuoden maaliskuun
n 31 päivän
n välisenä aikana.
Muutosilm
moitus tulee
e lähettää Fimeaan
F
31.5. mennesssä varasto
ointivuonna,
jos myyntti lisääntyy yli
y 30 %.
Ilmoituslo
omake, joho
on muuttuva
at tiedot lisä
ätään, on jullkaistu Fime
ean verkkosivuilla (www.fimea.fi). Jos lomaketta ei käytetä, vasstaavat tied
dot tulee
aulukkomuodossa.
toimittaa Fimeaan ta
m
m
mukaan
päivvitetyn ilmoituksen mu-Velvoitevarastointilaiin 9 §:n 2 momentin
arastointivellvoite tulee voimaan 1 päivänä he
einäkuuta.
kainen va

2.1.3

Terveydenhuollon toimintayksikköjen yllä
T
äpitäjien ke
eskenään sopimat
s
varastointiv
velvoitteet
nen
ja niiden ilmoittamin
Jos velvo
oitevarastointilain 7 §::n 4 mome
entin mukaiisen terveyydenhuollon
n
toimintaykksikön lääkehuolto on ulkoistettu myös velvo
oitevarastoin
nnin osalta,
terveyden
nhuollon toimintayksikö
ön ylläpitäjä
ä voi sopia toisen tervveydenhuol-lon toimin
ntayksikön ylläpitäjän
y
kkanssa velvo
oitevarastojjen ylläpido
osta.
Kummankkin sopijaossapuolen on
o ilmoitetta
ava järjestellystä Fimea
alle. Sen li-säksi, mittä kohdassa 2.2 on ed
dellytetty, te
erveydenhu
uollon toimintayksikkö-jen on ykksilöitävä illmoituksesssaan kunkin
n lääkevalm
misteen varrastointivel-voitteen ylläpitäjä,
y
jos se on jokiin toinen ku
uin ilmoittaja
a.
Lomake ilmoituksen tekemistä varten
v
on ju
ulkaistu Fimean verkkosivuilla
omaketta ei käytetä, va
astaavat tie
edot tulee to
oimittaa
(www.fimea.fi). Jos lo
Fimeaan taulukkomu
uodossa.

3 ALIT
TUSLUV
VAN HAKEMINE
EN
3.1

Yleiset vaatiimukset
en lääkevalmisteiden tai
t muiden velvoitevarrastoitavien
n
Velvoitevarastoitavie
eiden varasttointivelvoittteen alittam
minen edelly
yttää Fimea
an myöntä-hyödykke
mää alituslupaa.
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Fimea vo
oi myöntää alitusluvan varastointivelvollisen hakemukse
esta velvoi-tevarastointilain 15 §:n
§ edellytyssten mukais
sesti.
Alituslupa
ahakemukse
essa on essitettävä tie
edot varastointivelvollissesta sekä
ä
velvoiteva
arastoitavassta lääkeva
almisteesta,, lakisääteisset peruste
eet alituslu-valle, aiemmin myön
nnetyt velvo
oitevarastoinnin luvat sekä
s
hakija
an arvio ali-aikutuksista huoltovarm
muuteen.
tuksen va
Lomake alitusluvan
a
hakemista
h
v
varten
on ju
ulkaistu Fimean verkkosivuilla
(www.fimea.fi). Jos lo
omaketta ei käytetä, va
astaavat tie
edot tulee to
oimittaa
Fimeaan vapaamuottoisessa hakemuksesssa.
hakemus jo
okaisesta lä
ääkevalmistteesta erik-Hakijan tulee tehdä alituslupah
äytetyt hake
emukset no
opeuttavat hakemusten
h
n käsittelyä
ä
seen. Huolellisesti tä
a.
Fimeassa
Terveyde
enhuollon to
oimintayksikön (7 §:sssä tarkoite
etun terveyydenhuollon
n
toimintaykksikkö) velvvoitevarasto
o saa alittaa velvoittee
en määrän, jos velvoi-tevaraston käyttööno
otto on lääkkkeiden saa
atavuushäirriön vuoksi toimintayk-minnan kan
nnalta välttä
ämätöntä. Terveydenh
T
n
sikön toim
uollon toimintayksikön
on viipym
mättä saatav
vuushäiriön
n päätyttyä täydennettä
ävä varasto
onsa asete-tun velvoiitteen tasollle.
3.2

K
Kirjallinen vakuutus
v
sa
aatavuushä
äiriöstä
Jos saata
avuushäiriön kesto on enemmän kuin kolme kuukautta
a kalenteri-vuoden aikana,
a
alituslupahakem
mukseen on
n liitettävä hakijan
h
oma
an selvityk-sen lisäkssi lääkevalm
misteen vasstaavan valmistajan, sopimusvalm
s
mistajan taii
lääketoim
mittajan kirja
allinen vakuu
utus saatav
vuushäiriösttä.
Jos alitusslupaa haettaan useam
mman kerran
n saman ka
alenterivuod
den aikana,,
hakemuksesta tulee käydä ilmi ajantasaise
et tiedot saa
atavuushäirriön kestos-en syistä. Edellä
E
mainittu vakuutu
us tulee toim
mittaa jokaisseen alitus-ta sekä se
lupahakemukseen liiitteeksi.

3.3

La
aajamittain
nen saatavu
uushäiriö
Velvoitevarastointilaiin 16 §:n mukaan jos lä
ääkeaineide
en tai lääke
evalmistein apu- ja lissäaineiden tai
t pakkaussmateriaaliden valmistuksessa käytettävien
aisia lääkete
ehtaista tai maahantuo
ojista riipen saatavvuudessa on laajamitta
pumattom
mia ongelmia päätöksen velvoiteva
arastojen kä
äytöstä ja niiden
n
rajoittamise
esta tekee sosiaalis
ja terveysminis
steriö.
muksen laatiimisen yhte
eydessä on hakijalle ilm
meistä, että
ä
Jos alitusslupahakem
saatavuud
dessa on la
aajamittaisia
a ongelmia, asiasta on
n ilmoitettavva Fimealle
e
tehtävässsä saatavuu
ushäiriöilmo
oituksessa. Lisäksi alittuslupahake
emus tulee
e
tällaisissa
akin tapauks
sissa jättää
ä Fimeaan, mutta Fime
ea voi tarvitttaessa esit-tää asian käsittelyä sosiaalis
ja tterveysminiisteriölle velvoitevarasttointilain 16
6
aisena asian
na. Tällaise
essa tilantee
essa Fimea
a voi siirtää
ä hakemuk-§:n muka
sen käsitttelyn STM:n
n päätettävä
äksi Fimean
n esityksesttä.

3.4

Ve
elvoitevara
astoitavan lääkevalmisteen kelp
poisuusaika
oitevarastoiitava lääke
evalmiste uhkaa esimerkiksi lyhyyen kelpoi-Jos velvo
suusajan vuoksi tulla käyttötarkoitukseens
sa soveltum
mattomaksi,, hakemuk--
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sessa on esitettävä laskelma o
osoituksena
a siitä, että lääkevalmiste vanhe-oitevarastoin
ntivuoden aikana.
a
nee velvo
i velvoiteva
Lääkevalm
miste on kelvollista
k
p
pidettäväks
arastossa sen
s
kelpoi-suusajan loppuun sa
aakka. Hakiijan tulee es
sittää selvityys alituslupahakemuk-usien erien saatavuud
desta ja va
arastointivelvvoitteen täyyttymisestä
ä
sessa uu
alituslupa
aa hakiessaan.

4 VAP
PAUTUK
KSEN HA
AKEMIN
NEN
4.1

Yleiset vaatiimukset
Velvoitevarastoitavie
en lääkevalmisteiden tai
t muiden velvoitevarrastoitavien
n
hyödykke
eiden varasstointivelvoitteesta va
apautuminen edellyttä
ää Fimean
n
myöntämää vapautu
uslupaa. Fim
mea voi my
yöntää vapa
autusluvan varastointi-oitevarastoin
ntilain 11 §::n ja velvoittevarastoin-velvollisen hakemukksesta velvo
en 3 §:n edellytysten mukaisesti.
m
tiasetukse
Varastoin
ntivelvollisen
n tulee jätttää vapautuslupahake
emus lääke
evalmisteen
n
sisältämä
än lääkeaineen mukaa
an. Jos vap
pautuslupaa
a haetaan yhdelle taii
useamma
alle samaa lääkeainettta sisältävä
älle lääkeva
almisteelle, hakemuk-sessa on
n lueteltava jokainen velvoitevara
v
astoitava lä
ääkevalmiste
e myyntilu-pakohtaissesti kauppa
animeltään..
Hakijan on
o perustelta
ava vapautu
uslupahake
emuksessaa
an
-

miksi hakija kats
soo, että vapauttaminen ei vaaran
nna lääkkeid
den huolto-uutta;
varmu

-

miksi velvoitevarrastoinnin to
oteuttamine
en aiheuttaa
a erityisiä on
ngelmia va-elle
rastointivelvollise
tai

-

miksi velvoitevarrastointi on ilmeisen tarrpeetonta.

Lupaa va
apautua varastointivelvvoitteesta voi
v hakea Fimean ve
erkkosivuilla
a
olevalla lomakkeella
l
a (http://ww
ww.fimea.fi) tai vastaa
avat tiedot sisältävällä
ä
hakemuksella.
4.2

Va
apautuksen hakemin
nen, kun va
arastointive
elvoitteen ylläpito
y
on ilmeisen ta
arpeetonta
a
Jos velvo
oitevarastoitavan lääke
evalmisteen
n maahantu
uoja vaihtuu tai maa-hantuojan
n toimilupa lakkaa, ma
aahantuoja voi hakea esimerkiksi tällaisissa
a
tilanteissa
a vapautustta velvoitevvarastoitavie
en lääkevalmisteiden varastointi-velvoittee
esta. Hakijan on hakem
muksessaan ilmoitettava toiselle varastointi-velvolliselle siirtyvän
n varastointivelvoitteen
n määrä kokkonaisuuten
na. Tällöin
n
a
u sitoumus tai muu os
soitus, jonka
a perustella
a
tulee lisäkksi esittää allekirjoitett
velvoittee
en ylläpito on hakijalle ilmeisen
i
tarrpeetonta.

4.3

Tu
urvavarasttointilain no
ojalla tehty
y velvoiteva
arastointis
sopimus
Jos lääkkkeiden maahantuoja ta
ai lääketehd
das hakee vapautusta
v
turvavaras-tointilain (970/1982) nojalla teh
hdyn sopim
muksen perustella, hakkemukseen
n
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tulee liittä
ää turvavarastointilain nojalla tehty varastoin
ntisopimus velvoiteva-rastoinnissta.
4.4
4.4.1

Va
apautuksen hakemin
nen vähäise
en varastoiintivelvoitteen perustteella
n maahanttuojat ja lää
äketehtaat
Lääkkeiden
Jos vapa
autuslupaa haetaan ilmeisen
i
ta
arpeettoman
n velvoitevvarastoinnin
n
vuoksi va
arastointivellvoitteen vä
ähäisyyteen
n perustuen, hakijan tu
ulee esittää
ä
hakemuksessaan las
skelma, johon perustaa
a vähäisyyd
den. Varasto
ointivelvoit-a tulee otta
aa huomioo
on samaan
n
teen vähäisyyttä koskevassa laskelmassa
mään kuulu
uvien, sam
maan käyttö
ötarkoitukse
een soveltu
uvien Suo-lääkeryhm
messa ka
aupan olevvien velvoittevarastoita
avien lääke
evalmisteide
en osuudett
Suomen markkinoilla
m
a.
Varastoin
ntivelvoitteen vähäisyyttä kuvaava
an laskelma
an tulee pe
erustua va-pautumisajalle soveltuvan velvoitevarastointilaissa määritellyn
m
a
ajankohdan
n
ai kulutustie
etoihin.
myynti- ta
Hakijan tulee laskelmassaan osoittaa,
o
että velvoitevarastoitavan lääkeval-o
Suom
men markkkinoista on erityisen pieni, eikä siitä vapaut-misteen osuus
taminen vaaranna
v
hu
uoltovarmuu
uden toteuttumista.

4.4.2

T
Terveyden
huollon toimintayksiköt
enhuollon to
oimintayksikkön on peru
usteltava ve
elvoitevarasstoinnin tar-Terveyde
peen väh
häisyyttä su
uhteessa lää
äkevalmiste
een yleiseen käyttöön ja kulutuk-seen tervveydenhuolllon toiminttayksiköissä
ä, huomioid
den myös valmisteen
n
mahdollissen kriisispesifisyyden. Hakijan on
o toimitetttava hakem
muksen liit-teeksi lasskelma siitä, mihin vähä
äisyys perustuu.
Terveyde
enhuollon to
oimintayksikkön, joka myyy terveyde
enhuollon pa
alveluja yk-sityisenä palveluntu
uottajana kunnalle, ku
untayhtymälle tai Ahvvenanmaan
n
utushakemu
ukseensa kunnan
k
johta
avan ylilää-maakunnalle, tulee liittää vapau
utuksen vaikkutuksesta huoltovarm
muuteen.
kärin laussunto vapau

5 OHJJAUS JA
A NEUV
VONTA
Lääkealan turvallisuus- ja kehitttämiskesku
us ohjaa ja neuvoo pyyynnöstä tä-äräyksen soveltamisesssa.
män mää

6 VOIM
MASSA
AOLOAIK
KA
Tämä mä
ääräys tulee
e voimaan 1.5.2017 ja on
o voimass
sa toistaisekksi.
Hyväksyjjä

Allekirjoitus
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JAKELU
Lääkkeiden maahantuojat
Lääketehtaat
Terveydenhuollon toimintayksikköjen ylläpitäjät
Terveydenhuollon toimintayksiköiden sairaala-apteekit ja lääkekeskukset
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

TIEDOKSI
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto
Huoltovarmuuskeskus
Lääketeollisuus ry
Rinnakkaislääketeollisuus ry
Suomen Lääkerinnakkaistuojien yhdistys ry
Apteekkitavaratukkukauppiaat ry
Rinnakkaistuojat ry
Eläinlääketeollisuus
Kuntaliitto

ÄLÄ POISTA tämän alla olevaa osanvaihtoa (sivunvaihto)!
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