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Cito = nopeasti, heti (lat.). 
Termiä käytetään Apteekkariliiton ja  
sen jäsenapteekkien välisessä, nopeaa  
reagointia vaativassa tiedottamisessa.
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CITO!
”Pyydetään palauttamaan välittömästi apteekkiin.”

V alpas kotisairaanhoitaja teki loka-
kuussa elintärkeän löydön jakaes-
saan lääkkeitä asiakkaansa dosettiin.

Muun muassa ahdistuksen hoi-
toon käytettävän Lorazepam Orifarm -pakka-
ukseen oli päässyt yhden läpipainopakkauksen 
verran glimepiridi-tabletteja, jotka on tarkoitet-
tu diabeteksen hoitoon, verensokeria laskemaan. 

Jo yksi annos glimepiridiä lisää insuliinin eri-
tystä haimasta ja laskee siten verensokeria. Kes-
kushermosto reagoi nopeasti matalaan verenso-
keriin, ja tilanne voi johtaa tajuttomuuteen. Jos 
asiaa ei pian korjata, potilas on hengevaarassa.

Hoitaja otti yhteyttä lääkkeet toimittaneeseen 
apteekkiin. Apteekki ilmoitti asiasta myyntiluvan 
haltijalle, Orifarm Generics Oy:lle, joka puoles-

taan raportoi virhetilanteesta määräysten mukai-
sesti Suomessa lääketurvallisuudesta vastaavalle 
viranomaiselle, Fimealle.

Takaisinveto alkoi heti. Virheellisiä pakkauk-
sia saattoi olla markkinoilla yli 9 600 kappaletta.

L ääkkeistä löydetään Suomessa kymme-
niä vakavia tuotevirheitä vuosittain. Lo-
kakuinen tapaus oli niistä vain yksi, poik-

keuksellinen tosin.
”Lääkkeen pakkaamisessa tapahtuneen sekaan-

nuksen johdosta Lorazepam Orifarm -lääkepak-
kaukseen on joutunut myös Glimepirida Cinfa 4 
mg -tabletteja... 100 tabletin pakkaukset, joiden 
eränumero on D031, pyydetään palauttamaan 
välittömästi apteekkeihin.”  

Kun ahdistuslääkkeen pakkauksesta löytyi diabetes-tabletteja, alkoi 

tuhansien pakkausten metsästäminen. Apteekit tavoittivat asiakkaita 

ulkomailta, kauppareissuilta ja jänisjahdista. Operaatio vaati satoja 

työtunteja ja poikkeuksellista neuvokkuutta. Itse tapaus ei ollut harvinaisuus. 

Vakavia tuotevirheitä havaitaan Suomessa vuosittain kymmeniä.
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Tiedote levisi medialle 27.10.2010. Samaan aikaan 
apteekkeja pyydettiin ottamaan yhteyttä kaikkiin niihin 
asiakkaisiin, joille oli toimitettu valmistetta kolmen vii-
me kuun aikana. Lääkkeen käyttäjää pyydettiin tarkista-
maan pakkauksen eränumero ja kelpoisuusaika ja palaut-
tamaan virheelliseen erään kuuluva pakkaus apteekkiin.

Apteekit joutuvat soittelemaan asiakkaidensa pe-
rään tuotevirhetapauksissa vain harvoin. Mitään 
valmiita, kattavia yhteystietorekistereitä ei ole. 

Apteekin reseptipäiväkirjaan tallentuu toimitettavasta 
lääkkeestä riippuen asiakkaan nimi ja syntymäaika tai 
sosiaaliturvatunnus. Ei paikkakuntaa, ei yhteystietoja.

Hoivakotien ja kotihoidon asiakkaat apteekkien oli 
helppo tavoittaa. Lisäksi moni apteekki tunsi asiakkaan-
sa henkilökohtaisesti tai löysi yhteystiedot kanta-asia-
kasrekisterin avulla. Mutta eivät kaikki. Lukuisat aptee-
kit selvittivät potilaiden henkilöllisyys- ja yhteystietoja 
terveyskeskuksista ja lääkäriasemilta, sosiaali- ja mie-
lenterveystoimistoista.

Numerotiedustelupalvelut olivat tuona päivänä ko-
vassa käytössä. Olipa erään apteekin apuna paikallisen 
Lionsin toimittama pikku puhelinluettelokin.

Kun asiakkaan henkilöllisyys selvisi, aukeni uusi on-
gelma: samannimisiä henkilöitä saattoi olla paikkakun-
nalla useita. Kenelle heistä apteekin pitäisi soittaa? Mi-
ten asia voitaisiin selvittää niin, etteivät arkaluontoiset 
potilastiedot paljastuisi?

Loratsepaamia määrätään paljon vanhuksille ja mie-
lenterveyspotilaille. Jos oikean ihmisen saakin kiinni, mi-
ten esittää asia niin, ettei herättäisi heissä turhaa huolta?

Entä mitä tehdä, jos potilas on jo ehtinyt ottaa vää-
rää lääkettä?

Mielenterveyspotilaalle glimepiridin ottaminen lo-
ratsepaamin sijaan olisi todennäköisesti hyvin häm-
mentävä kokemus. Sen aiheuttama verensokerin lasku 
ei-diabeettisellä henkilöllä voi aiheuttaa ahdistusta. Kun 
loratsepaamin on tarkoitus sitä nimenomaan lieventää, 
niin potilas voi erehtyä ottamaan toisenkin tabletin. Ti-
lanne voi johtaa paniikkikohtaukseen, eikä potilas osaa 
tehdä johtopäätöstä siitä, mistä on kyse.

Ylimääräisten glimepiridiannosten aiheuttama hen-
genvaarallinen hypoglykemia on mahdollinen sekä dia-
beetikolla että erityisesti diabetestä sairastamattomalla. 
Vaaran suuruuteen vaikuttavat yksilötekijät.

Espanja, Tunisia, suljettu osasto, metsästysretki.
Apteekit kuluttivat satoja työtunteja tavoit-

taakseen asiakkaansa. Muutamat heistä löytyi-
vät ulkomailta, joku sairaalan suljetulta osastolta. Jotkut 
vastasivat puhelimeen ollessaan kaupassa, kymmenien 
kilometrien päässä lääkepakkauksesta, yksikin kesken 
metsästysretken. Hänen pakkauksensa oli kunnossa, 
mutta asiakasta mietitytti se, oliko apteekki korvaus-
velvollinen, kun jänis pääsi karkuun.

Vanhukset eivät useinkaan ymmärtäneet, miksi ap-
teekki soitti heille. Minuutit kuluivat, kun heikkokun-
toiset ikäihmiset astelivat hämmentyneinä hakemaan 
pakkausta ja silmälasejaan, joilla eränumeron saisi luet-
tua. Moni mietti, pitäisikö pakkausta lähteä näyttämään 

Lähde: Fimea

”Espanja, Tunisia, suljettu 
osasto, metsästysretki. Apteekit 
kuluttivat satoja työtunteja 
tavoittaakseen asiakkaansa.”

Tuotevirheet

Virheiden määrät Suomessa vuosina 1998–2009.

vuosi virheet
1998 101
1999 99
2000 176
2001 217
2002 215
2003 168
2004  95
2005 128
2006    135
2007  170
2008   131
2009 134
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Ykkösluokassa  
vakavat tapaukset

Tuotevirheet luokitellaan lääkkeen käyttäjälle  
aiheutuvan riskin perusteella eri luokkiin. Ris-
kin arvioinnista ja tuotevirheen luokittelusta 
vastaa myyntiluvan haltija. 

LUOKKA 1: Tuotevirheet, jotka ovat tai 
saattavat olla hengenvaarallisia tai aiheuttaa 
vakavan terveydellisen haitan.
 
LUOKKA 2: Tuotevirheet, jotka saattavat 
olla käyttäjilleen haitallisia tai vaikuttavat  
lääkehoidon onnistumiseen, mutta eivät  
kuulu luokkaan 1.
 
LUOKKA 3: Tuotevirheet, joilla ei todennä-
köisesti ole merkittävää terveydellistä haittaa,  
mutta virheellisten valmisteiden poistaminen 
markkinoilta on muutoin perusteltua.
 
MUUT TUOTEVIRHEET: Tuotevirheet, joista 
ei aiheudu terveydellistä haittaa tai riskiä  
lääkehoidon toteutumiseen.

Apteekki, sairaala-apteekki, lääkekeskus ja  
sotilasapteekki vastaavat luokittelusta itse  
valmistamiensa lääkkeiden osalta.

Luokkiin 1–3 kuuluvat tuotevirheet aiheut-
tavat lähtökohtaisesti tuotteen poisvedon 
markkinoilta.

Lähde: Fimea, määräys ja ohje 4/2009

Vastuu  
myyntiluvan haltijalla
 
TAKAISINVEDOSSA velvoitteet ovat lain mu-
kaan myyntiluvan haltijalla. Sillä ei kuitenkaan 
ole käytössään asiakastietoja, joten käytän-
nön työn tekevät apteekit. Laki ei siihen vel-
voita, mutta asia on kirjattu Fimean tuotevir-
heitä koskevaan ohjeeseen:

”Kaikki lääkealan elinkeinonharjoittajat var-
mistavat omalta osaltaan, että tuotevirheta-
paukset käsitellään tehokkaasti ja asianmu-
kaisesti.”

Fimean mukaan takaisinvetoproseduuris-
sa on myös kehittämistarpeita. Viranomaisen 
mukaan valmisteet tulisi saada vedettyä takai-
sin potilailta sähköisten tietokantojen avulla, 
mahdollisimman yksinkertaisesti. 

Kun Suomessa vedetään luokan 1 tuo-
tevirheellisiä eriä pois markkinoilta, ilmoitus 
tehdään myös muiden Euroopan maiden lää-
keviranomaisille, sillä lääketehtaita ja niiden 
sopimuskumppaneita valvotaan yhteistyöllä. 
 JAANA AHLBLAD
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kun selvyyttä merkinnöistä ei saatu, mutta matkaa saat-
toi syrjäseudulla olla satakin kilometriä.

Myöhemmin selvisi, että osasta pakkauksia eränu-
mero ja kelpoisuusaika puuttuivat kokonaan. Fimea 
määräsi, että myös nämä pakkaukset oli saatava pois 
markkinoilta.

Apteekit eivät tavoittaneet kaikkia mahdollises-
ti vaarallisen pakkauksen saaneita asiakkaita 
– monen numero oli salainen tai puheluihin 

ei vastattu. Heille apteekkilaiset kirjoittivat kirjeitä tai 
apteekin koneelle jätettiin viesti odottamaan seuraavaa 
apteekkikäyntiä, huoli rinnassa painaen.

Ainakin yhden luokse ajettiin kotikäynnille selittä-
mään asia ja tarkistamaan pakkaus. 

Vaikka media uutisoi tapauksesta, monikaan asia-
kas ei ollut sitä huomannut. 

Oman haasteensa aiheutti lisäksi se, että loratsepaa-
mista jää helposti riippuvaiseksi. Eräskin asiakas kielsi 
lääkkeen olevan hänellä käytössä, sanoi olevan kaiman 
lääkkeitä. Kaimaa etsittiin, kunnes kotihoidon ja asumis-
yksikön työntekijät sattuivat paikalle ja tilanne selvisi.

Loratsepaami on valkoinen, jakouurteellinen tablet-
ti, glimepiridi sininen. Orifarm Generics -lääke-
tehtaan edustajan mukaan asiakkaan olikin help-

po itse havaita virhe. Jos osasi epäillä virhettä, voisi lisätä.
Kotisairaanhoitajan valppaus oli esimerkillistä, mutta 

virheen löytyminen on saattanut olla osin myös onnen-
kantamoinen. Etenkin pääkaupunkiseudulla kotihoito 
on usein ruuhkaista ja siksi mekaanisiin rutiineihin kes-
kittynyttä työtä, hoitajat kertovat. Kodeissaan sinnitte-
lee kovinkin huonokuntoisia ja muistisairaita vanhuk-
sia odottamassa, että hoitokodista vapautuisi paikka. 

Kotikäynnillä sairaanhoitaja tai lääkkeenjakoluvan 
saanut lähihoitaja annostelee asiakkaan lääkkeet do-
setteihin joksikin ajaksi eteenpäin. Hoitajat vaihtuvat, 
lääkkeet vaihtuvat, taustalla painaa kiire.

Jos väärä lääke tai läpipainopakkaus nousee pak-
kauksesta ensimmäisenä tai viimeisenä, sillä on suu-
ri todennäköisyys päätyä dosettiin asti. Varsinkin, jos 
resepti on uusi tai valmiste on juuri vaihdettu toiseen. 
Ylipäätään lääkkeiden oikeellisuuteen luotetaan, arvi-
oi psykiatrian professori. 

M itä Orifarmin tehtaalla tapahtui tuona vir-
hepäivänä? 

Yhtiön selvityksen mukana virhe pääsi 
syntymään, kun lääketehtaassa pakkauslinjan uume-
niin oli jäänyt edellisen pakattavana olleen erän lääkettä.

Sitä, missä päin maailmaa linjasto sijaitsee, yhtiö ei 
paljasta. Periaatteessa syytä vaikenemiselle ei ole, yh-
tiö kertoo vain haluavansa olla ainoa yhteystieto, joka 
kuluttajille päin näkyy.

Viranomaiset tarkastavat lääkkeen valmistusproses-
sit säännöllisesti. Prosessin jokaisen osan raaka-aineen 
tuotannosta pakkaamiseen on sujuttava vaatimusten 
mukaan, jotta lääke voi säilyttää myyntilupansa. Silti 
virheitä tapahtuu. 

Tuotevirheet luokittain 2009

Tuotevirheet tyypeittäin 2009
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CITO
Etiketti puuttuu
tablettipurkista

”Yhdestä Rivatril 0,5 mg -valmisteen tablettipurkista on puuttunut 

etiketti. Apteekkeja pyydetään tarkastamaan varastossa olevat 

Rivatril 0,5mg, erän E0206B01 pakkaukset.” 

9.11.2010, TUOTEVIRHELUOKKA 3

GlucaGen kertakäyttöruiskun

lääkepakkaus tarkistettava  

”GlucaGen® 1 mg kertakäyttöruiskun käyttäjiä pyydetään 

tarkistamaan lääkepakkauksensa. Lääkkeen valmistaja on 

havainnut erässä yksittäisiä rikkoutuneita pulloja. Mikäli 

rikkoutuneita injektiokuiva-ainetta sisältäviä pulloja löytyy, 

ne tulee palauttaa apteekkiin, jossa lääke vaihdetaan ehjään.” 

22.10.2010, TUOTEVIRHELUOKKA 1

Joissakin Litalgin-ampulleissa

on havaittu hiukkasia

”Pyydämme palauttamaan kaikki varastossanne, myös osastoilla 

ja muissa yksiköissä olevat, kyseisellä eränumerolla merkityt 

pakkaukset. Mikäli kyseistä valmiste-erää on myyty tai toimitettu 

eteenpäin esimerkiksi yksityiselle lääkäriasemalle tai sairaalalle 

tai muulle terveydenhuollon laitokselle, pyydämme välittämään 

tämän palautuspyynnön näille asiakkaille.” 

7.10.2010, TUOTEVIRHELUOKKA 1

Sytostaatti-kapseleita

mennyt rikki

”Kahdeksan erää Temozolomide Hospira -kapseleita vedetään 

pois markkinoilta sekä potilailta, joille lääkettä on toimitettu. 

Syynä poisvetoon ovat rikkoutuneet kapselit. Jos pakkaus 

näyttää kontaminoituneen jauheella myös ulkopuolelta, 

pakkausta on käsiteltävä kertakäyttökäsineiden kanssa.” 

8.7.2010, TUOTEVIRHELUOKKA 1

Estrofem 1mg pakkauksessa

saksankielinen tablettikiekko

”Apteekista on löytynyt yksi Estrofem 1 mg pakkaus, jonka 

sisällä oli virheellisesti saksankielinen Trisekvens-tablettikiekko. 

Pyydämme palauttamaan seuraavasta erästä mahdollisesti 

löytyneet virheelliset pakkaukset Oriolaan hyvitettäviksi.”

18.6.2010, TUOTEVIRHELUOKKA 2

Tuotevirheilmoitus:

Venlafaxin ratiopharm  

”Tuotteesta Venlafaxin ratiopharm 150 mg 100 depotkapselia 

on löytynyt pakkaus, jossa osa liivatekapselin sisällä olevista 

depottableteista on ollut rikkoutuneita. Tuotteen turvallisuuden 

varmistamiseksi pyydämme apteekkeja palauttamaan Tamroon 

varastoista mahdollisesti löytyvät pakkaukset ko. erästä.” 

4.5.2010, TUOTEVIRHELUOKKA 2

Firmagon-lääkeainepulloissa

laatupoikkeama

”Pienessä määrässä Firmagon-lääkeainepulloja saattaa olla 

l t ikkeama Viallisista lasipulloista johtuen on mahdollista, 

”Vanhukset 
eivät useinkaan 
ymmärtäneet, miksi 
apteekki soitti heille. 
Minuutit kuluivat, 
kun heikkokuntoiset 
ikäihmiset astelivat 
hämmentyneinä 
hakemaan pakkausta 
ja silmälasejaan.”



18  Apteekkari 1–2/11 • 28.1.2011  

Virheiden määrällä  
ei merkitystä
 
TUOTEVIRHEITÄ voi sattua yhdelle ja sa-
malle yritykselle useitakin. Tilanne ei auto-
maattisesti vie yritystä tarkkailulistalle eikä 
siitä seuraa sanktioita. Virheiden laatu rat-
kaisee, ei määrä, sanoo yliproviisori Johan-
na Linnolahti Fimeasta.

– Merkityksellistä on se, miten yritys toi-
mii korjatakseen toiminnassaan ilmenneet 
riskikohdat. Tuotevirheiden laatu ja määrä 
toki usein korreloivat keskenään. Valvonta 
on riskiperusteista.

Fimea ei tilastoi tuotevirheiden jakaan-
tumista alkuperäisvalmistajien, geneeristen 
valmistajien ja rinnakkaistuojien välillä.

Linnolahden mukaan jaottelulle ei ole 
tarvetta.

– Yritysten alihankkijat saattavat olla sa-
moja, joten tiedolla ei ole merkitystä. Kaik-
kia lääkkeen valmistajia sitovat EU:ssa sa-
mat säännöt ja viranomaisen tehtävä on 
huolehtia, että niitä noudatetaan.

Yritysten toimitusketjujen ei tarvitse olla 
kuluttajille julkisia, hän arvioi. Myöskään ali-
hankkijan nimi tai tuotteen alkuperämaa ei 
välttämättä kertoisi kuluttajalle mitään.

– Kun lääke-erästä vastaa vain yksi toi-
mija, se ei pääse myöskään livahtamaan 
vastuusta, Linnolahti lisää.   JAANA AHLBLAD

Fimean mukaan tuotevirhe syntyy joskus tilanteessa, jos-
sa tehtaalla siirrytään valmistamaan seuraavaa tuotetta ja 
linjaston puhdistus epäonnistuu. Rinnakkaistuontivalmis-
teissa virheen mahdollisuus ilmaantuu, kun alkuperäispak-
kauksesta riisuttu tuote pakataan uudelleen tai kiikutetaan 
edelleen muualle uudelleenpakattavaksi.

Fimean kannalta tärkeintä on, että valmistaja varmistuu 
tuotevirhe-erän poistamisesta jakelusta ja ryhtyy toimenpi-
teisiin virheen eliminoimiseksi jatkossa. Jos yrityksen kor-
jaavat toimenpiteet eivät vakuuta viranomaisia, tehtaaseen 
tehdään kohdennettu tarkastuskäynti. Jos lääketehtaan toi-
minta ei vastaa GMP-määräyksiä (Good Manufacturing Prac-
tice) tai myyntiluvan vaatimuksia, voidaan lääketehtaan toi-
milupa tai myyntilupa peruuttaa. Siihen päädytään harvoin.

V uonna 2009 Fimean tietoon tuli 134 tuotevirhet-
tä. Niistä vajaa kolmannes oli lokakuun tapauksen 
kaltaisia, vakavia tuotevirheitä eli luokkaa 1. Vajaat 

40 prosenttia oli hieman lievempää luokkaa 2. 
Suomessa myydään yli tuhatta lääkevalmistetta, joi-

ta tuotetaan vuosittain kymmeniä eriä, joten liikkeellä on 
kymmeniä, jopa satoja tuhansia lääkepakkauksia. Vuosit-
tain Suomessa kirjoitetaan liki 50 miljoonaa lääkemäärä-
ystä, joten todetut tuotevirheet ovat 
promilleluokkaa kokonaisuudesta.

Nollatoleranssi olisi kaikkien 
mieleen, mutta epäilys sen toteutu-
misesta kaihertaa. ”Niin kauan kuin 
ihmiset tekevät...”, vastaa jokainen, 
jolta tuotevirheistä kysyy. 

Inhimillisen virheen seuraukset 
ovat usein varsin epäinhimillisiä, mutta laadunvalvonnas-
sa ollaan globaalisti menossa parempaan suuntaan, us-
koo Fimea.

Lorazepam Orifarm -tapauksesta selvittiin ilmeisesti 
säikähdyksellä. Toistaiseksi markkinoilta on löyty-
nyt vain yksi väärää lääkettä sisältänyt paketti – se, 

jonka kotisairaanhoitaja löysi.
Lääkeyhtiö on luvannut korvata apteekkien työn korva-

ushakemusten mukaan. Luottamukseen tullutta lovea sen 
on vaikeampi paikata.

Lokakuinen tapaus synnytti asiakkaissa epäluuloa lääke-
hoitoa, lääkevaihtoa, lääkeyritystä ja myös apteekkeja koh-
taan, apteekit kertovat. Apteekeissa heräsi puolestaan huoli 
siitä, että asiakas alkaa epäillä muidenkin lääkkeidensä tur-
vallisuutta ja jättää ne ottamatta.

Moni apteekki yhdisti virheen siihen, että kyseessä oli 
alkuperäislääkettä halvempi rinnakkaisvalmiste. Oliko lää-
ketehdas säästänyt väärässä paikassa? Jos oli, oliko saavutet-
tu säästö alkuperäislääkkeeseen verrattuna tämän arvoista, 
apteekit miettivät. 

Juttuun on haastateltu muun muassa Fimean yliproviisori 
Johanna Linnolahtea, Orifarmin maajohtaja Sanna 
Raappanaa, psykiatrian professori Jyrki Korkeilaa ja 
kliinisen lääketutkimuksen dosentti Janne Backmania. 
Lisäksi lähes 300 apteekkia vastasi Apteekkarilehden 
kyselyyn Lorazepam Orifarm –tapauksen hoitamisesta.

ALKUPERÄISVALMISTE: Ensimmäinen 
markkinoille tuotu, uutta lääkeainetta sisäl-
tävä lääkevalmiste. Patenttisuojattu.

GENEERINEN VALMISTE: Rinnakkaisval-
miste, joka on tuotu markkinoille alkupe-
räislääkkeen patenttisuojan rauettua. Pitää 
ominaisuuksiltaan vastata alkuperäisval-
mistetta.

RINNAKKAISTUONTIVALMISTE: Alkupe-
räisvalmiste, jonka rinnakkaismaahantuoja 
ostaa toisen EU-maan lääketukkuyritykses-
tä ja vie toiseen maahan tarjotakseen sa-
maa tuotetta halvemmalla kuin suoratuoja. 
Tuote voidaan pakata uudelleen ja myydä 
eri kauppanimellä.

Suomessa rinnakkaislääkkeiden osuus pak-
kauksista on noin 36 prosenttia ja myynnin 
arvosta noin 15 prosenttia.

Suomessa myynnissä olevista lääk-
keistä 86 prosenttia tuodaan ETA-alueel-
ta. Loput valmistetaan kotimaassa tai esi-
merkiksi Sveitsissä, josta tuodut tuotteet 
sertifioidaan Suomessa.

”Niin kauan kuin 
ihmiset tekevät..., 
vastaa jokainen, jolta 
tuotevirheistä kysyy.”


