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Islannin, Norjan ja Ruotsin kirjallinen vastaus kysymykseen lääkkeiden digitaalisista 
pakkausselosteista (E 4/2019) 

 
Suomi ja Tanska eivät ole voineet antaa vastausta yhdessä muiden maiden kanssa, koska 
molemmissa maissa on pidetty vaalit ja muodostettu uusi hallitus.  
 
Pohjoismaiden viisi terveysministeriä laativat parhaillaan EU-komissiolle kirjettä, jossa he toivovat 
muutoksia digitaalisia pakkausselosteita koskevaan direktiiviin. Seuraavassa ote kirjeen luonnoksesta: 
 

„The Ministers of Health in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden suggest that the 

Commission investigates if using only electronic leaflets should be an option for Member States. This 

would certainly help states with smaller language areas, which currently can be unattractive to 

marketing authorization holders. It should be up to each Member State to decide on whether to 

introduce electronic leaflets only, or not, depending on the specific circumstances in that state. 

We are aware that this might call for changes to the appropriate Articles of Directive 2001/83/EC of 

the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to 

medicinal products for human use, allowing each Member State of the European Union and 

consequently the EEA Member States, to decide if they may allow the use of electronic package 

leaflets only. In this connection, we would like to refer to the recent Regulation concerning veterinary 

medicinal products that allows the use of electronic packages leaflets only and which Member States 

have agreed on.” 

              ______________________________________________ 
 
Kysymys 1.  
Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys -valiokunta kysyy Pohjoismaiden terveysministereiltä, 
haluavatko he yhdessä pyrkiä muuttamaan EU:n direktiiviä 2001/83/EY siten, että vaatimus 
lääkepakkauksen sisällä olevasta pakkausselosteesta muutetaan apteekkeja koskevaksi 
vaatimukseksi tulostaa pakkausseloste asiakkaan ymmärtämällä kielellä?  
 
Ruotsin vastaus:  

Ruotsi haluaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa pyrkiä muuttamaan EU:n direktiiviä 2001/83 

siten, ettei paperista pakkausselostetta enää vaadittaisi vaan että digitaalinen pakkausseloste olisi 

riittävä (kuten EU:n eläinlääkintäasetuksessa). Apteekkeja koskeva vaatimus pakkausselosteen 

tulostamisesta asiakkaan ymmärtämällä kielellä on mielestämme kansallinen kysymys, jota ei tule 

käsitellä EU-tasolla. Lääkkeiden vähittäismyynti on pääosin yhdenmukaistamatta. Jäsenvaltiot voivat 

siis itse valita, haluavatko ne asettaa apteekeille tällaisia vaatimuksia. 

 

Norjan vastaus:  

Norja tukee ehdotusta EU:n direktiivin muuttamisesta siten, että se antaa mahdollisuuden 

digitaalisten pakkausselosteiden käyttöön. Norja ei kuitenkaan tue sitä, että käytännön ratkaisuksi 

tarjotaan apteekkien tulostuspalvelua. Tällaisen ratkaisun toteuttaminen suuressa mittakaavassa 

aiheuttaisi käytännön ongelmia. Ratkaisu ei myöskään ole tarpeeksi joustava muihin sähköisiin 

viestintäratkaisuihin verrattuna ja saattaa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Se, kuinka maat 

järjestävät tuotetiedon jakamisen potilaille, vaihtelee maittain eri aikoina.  Kun tuotetiedot ovat 

pakkauksessa, on varmaa, että kaikki saavat tiedot omasta aktiivisuudestaan riippumatta. On tärkeää 

huolehtia tuotetietojen hyvästä saatavuudesta. Siksi Norjan mielestä on pyrittävä siihen, että direktiivi 

antaa mahdollisuuden luopua paperisesta pakkausselosteesta, jolloin maat voisivat varmistaa 

kansallisesti vähintään yhtä tehokkaan tiedonjakelun potilaille. Asia voitaisiin ratkaista esimerkiksi 

tekemällä artiklaan 58 seuraava lisäys: 

«Article 58: The inclusion in the packaging of all medicinal products of a package leaflet shall be 

obligatory unless all the information required by Articles 59 and 62 is directly conveyed on the outer 

packaging or on the immediate packaging. “NCAs may omit inclusion of a package leaflet if other 
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information systems are in place that give patients the same or better access to the information 

included in the package leaflet.”  

 

Islannin vastaus: Islanti haluaa direktiiviä muutettavan siten, että paperisen pakkausselosteen tilalla 

voidaan käyttää digitaalista pakkausselostetta. Islanti arvelee, että suurin osa potilaista käyttäisi 

digitaalista pakkausselostetta ja tulostuttaisi selosteen apteekissa vain, jos he eivät halua käyttää sitä 

digitaalisesti, jolloin tulostamisen tarve jäisi hyvin vähäiseksi. Pakkausselosteen sisältö on kuitenkin 

aina tuottajan vastuulla, mutta vastuu sen toimittamisesta siirtyisi apteekille. Norjassa käytetään 

samaa menetelmää, kun toimituskatkosten takia joudutaan tuomaan lääkkeitä ”ulkomaisissa” 

pakkauksissa.  

 

                                        --------------------------------------   

                
Kysymys 2. 
Jos tähän ei olla valmiita, ovatko hallitukset valmiita toimimaan sen puolesta, että kaikille 
Pohjoismaissa myytäville lääkkeille asetetaan vaatimus pakkausselosteista kaikilla pohjoismaisilla 
kielillä?  
 
Ruotsin vastaus:  

Ehdotus tekstimuutokseksi: Meidän on mietittävä tätä vielä. On olemassa vaara, että myyntiluvan 

haltija jättää kustannussyistä pakkausselosteen kääntämättä kaikille pohjoismaisille kielille, jolloin 

tuotetta ei voida myydä kaikissa Pohjoismaissa. 

 
Norjan vastaus:  

Norja ei ole varma siitä, voidaanko tällaisia vaatimuksia asettaa, koska emme voi millään perusteella 

edellyttää, että myyntiluvan haltija hakee hyväksynnän tuotteelleen kaikissa Pohjoismaissa. Tavoite 

yhteispohjoismaisista lääkemarkkinoista on kuitenkin hyvä. Yhteisten markkinoiden tiellä on kuitenkin 

monenlaisia haasteita ja esteitä, jotka liittyvät sekä lainsäädännöllisiin että taloudellisiin tekijöihin ja 

kannustimiin. Tehokkaiden yhteispohjoismaisten markkinoiden lähes välttämätön edellytys on se, että 

tuotteet saavat hyväksynnän kaikissa Pohjoismaissa. Tällä hetkellä vain koko EU:n /ETAn alueella 

hyväksynnän saaneet lääkkeet (sentral prosedyre, CP) ovat hyväksyttyjä myös Pohjoismaissa. 

Asioiden yhdenmukainen käsittely, hyväksynnän koordinoitu maksujärjestelmä ja yhteishankinnat 

voivat vahvistaa pohjoismaisten lääkemarkkinoiden vetovoimaa. 

 
Islannin vastaus:  

Islannin vastaus on selkeästi kyllä – vaikka Islanti pyrkii edistämään digitaalisten pakkausselosteiden 

käyttöönottoa. Yhteispohjoismaiset pakkausselosteet lisäisivät lääkkeiden saatavuutta, helpottaisivat 

hankintoja ja parantaisivat pohjoismaista tarjontaa. Asiaa käsitellään jo suuressa pohjoismaisessa 

hankkeessa, jossa on kuitenkin törmätty uuteen ongelmaan. Selosteen tekstistä on tullut niin 

seikkaperäinen, että sen painamiseen kolmella kielellä tarvitaan erityisiä painokoneita. Hanketta 

hoitaa Nordic packaging group. Pohjoismaisella kielellä kirjoitettu pakkausseloste ei kuitenkaan auta 

Pohjoismaissa niitä, jotka eivät ymmärrä pohjoismaisia kieliä. Digitaalinen pakkausseloste puoltaa 

silloin paikkaansa. 

 

                                                            ----------------------------------------------------- 
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Kysymys 3.  
Kuinka maat varmistavat nykyoloissa, että potilaat ymmärtävät lääkepakkauksissa olevien 
pakkausselosteiden sisällön, kun ei ole mitään takeita siitä, että potilas ymmärtää kyseisen maan 
kieltä?  
 

 

Ruotsin vastaus:  
Hallitus on antanut Ruotsin Lääkevirastolle oikeuden ohjeistaa asiasta, ja Lääkevirasto on tämän 

valtuutuksensa nojalla päättänyt, että pakkausselosteiden on oltava ruotsiksi.  

 
Norjan vastaus:  

Norjassa ei ole tällä hetkellä meneillään minkäänlaisia hankkeita, joissa pyrittäisiin jakamaan 

pakkausselosteita muilla kielillä kuin norjaksi. Norjassa käydään kuitenkin Norjan lääketietokannan 

Felleskatalogenin ja Ison-Britannian lääketietokannan eMC:n kanssa keskustelua siitä, voitaisiinko 

eMC:n englanninkieliset pakkausselosteet saada Felleskatalogenin käyttäjien ulottuville (CP-

menettelyssä hyväksytyille lääkkeille). Englanti on meille tärkeä toinen kieli ja näin voitaisiin 

parantaa tietojen saatavuutta norjaa taitamattomille henkilöille. Koska EMA aikoo jatkossa julkaista 

pakkausselosteet yhtenäisessä muodossa kaikilla EU-kielillä, ne saadaan myös norjalaisten käyttöön 

Felleskatalogenin, MinHelse-portaalin tai muiden tarkoitukseen soveltuvien kanavien kautta. 

 

Islannin vastaus:  

On miltei mahdotonta varmistaa, että potilaat, jotka eivät osaa maan kieltä, ymmärtäisivät 

pakkausselosteen. Tämä on yksi tärkeimpiä syitä digitaalisten pakkausselosteiden käyttöönottoon. 

Ihmiset, jotka eivät puhu tai lue islantia, eivätkä usein englantiakaan, eivät ymmärrä pakkausselosteen 

tekstiä. Käytettäessä digitaalisia pakkausselosteita käyttäjä voi apteekissa lääkettä ostaessaan valita, 

millä kielellä hän haluaa lääkkeen pakkausselosteen. Poikkeustapauksissa pakkausseloste voidaan 

myös tulostaa kyseisellä kielellä.  

 

                                                                -------------------------------- 
  
Kysymys 4.  
Valiokunta on ymmärtänyt, että Tanska ja Norja ovat aloittaneet yhteistyön kalliiden lääkkeiden 
yhteishankinnoista. Valiokunta kysyy, onko Islannilla, Ruotsilla ja Suomella kiinnostusta osallistua 
tähän yhteistyöhön. Jos vastaus on kyllä, milloin ja millä tavalla yhteistyö aloitettaisiin, ja jos vastaus 
on ei, miten ne perustelevat kielteistä vastaustaan?   
 

Ruotsin vastaus:  

Ruotsin hallitus ei voi toimia tässä asiassa kansallisesti. Ruotsissa maakäräjät huolehtivat 

lääkehankinnoista, joten kysymys kuuluu niille.  

Norjan vastaus:  

Kysymys on suunnattu Islannille, Ruotsille ja Suomelle, ja sen vuoksi Norja ei ole vastannut.  

 

Islannin vastaus:  

Islanti tekee jo yhteistyötä Norjan ja Tanskan kanssa neuvotteluissa tiettyjen lääkkeiden hinnoista ja 

hankinnoista. Yhteistyötä johtaa Nordisk Lægemiddel Forum (NFL). Ruotsi osallistuu NLF:n 

toimintaan passiivisena edustajana (tarkkailijana), mutta Suomi ei ole ollut mukana. Islanti on hyvin 

kiinnostunut asiaan liittyvästä yhteistyöstä sekä NLF:ssä että Pohjoismaiden ministerineuvostossa.  

 

                ------------------------------------------------ 
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Kysymys 5.  
Jos Pohjoismaiden hallitukset haluavat lisätä lääkkeiden yhteishankintoja, ovatko hallitukset 
samalla valmiita asettamaan vaatimuksia lääkkeiden valmistajille pakkausten ulkonäön ja 
asiakkaiden hyvin tuntemien merkintöjen (esimerkiksi punainen varoituskolmio) yhtenäistämisestä?  
 

 

Ruotsin vastaus:  

Katso vastaus yllä. Lisäksi voidaan todeta, että suurin osa lääkemerkinnöistä EU:ssa vaikuttaa olevan 

jo harmonisoitu, joten Pohjoismailla ei voi olla omia merkintäsääntöjä. 

 
Norjan vastaus:  

Norja päätti vuonna 2017 säilyttää varoituskolmion. Määräys liittyy ajokorttiasetuksen liitteessä 

olevaan pykälään 36, jossa luetellaan ajokykyyn vaikuttavat yksittäiset lääkeaineet. Asetus koskee vain 

Norjaa, mutta varoituskolmio on pakkauksen sinisen alueen osa, josta direktiivin 2001/83/EY artiklan 

62 mukaisesti voidaan päättää kansallisella tasolla mutta joka ei ole esteenä yhteispohjoismaisille 

pakkauksille. Yrityksille tarkoitetut ratkaisut kuvataan yhteispohjoismaisessa merkintäohjeessa. 

 
Islannin vastaus:  

Lääkkeiden, erityisesti uusien lääkkeiden, pakkausselosteisiin tulee jatkuvasti muutoksia uusien 

määräysten tullessa voimaan. Jos järjestelmä olisi keskitetty, eli käyttäisimme digitaalisia tai 

apteekissa tulostettuja pakkausselosteita, parantaisimme samalla myös kuluttajaturvallisuutta, koska 

potilas saisi aina uusimman ja parhaimman tiedon lääkkeestään.  

 

 


