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Lääkelaitos    
 
 
 
 
TOIMEKSIANTO APTEEKKITYÖRYHMÄN EHDOTUSTEN JATKOVALMISTELUSTA  
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön apteekkityöryhmä teki 30.8.2007 päivätyssä muistiossaan (jatkossa 
muistio) apteekkilupajärjestelmän perustuslainmukaisuutta, apteekkimaksun poistamista ja lääke-
jakelun kehittämistä koskevia ehdotuksia. Muistiosta järjestettiin laaja lausuntokierros. Työryhmän 
ehdotusten ja saatujen lausuntojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö antaa Lääkelaitokselle 
tehtäväksi laatia esitys, jota voidaan hyödyntää hallituksen esityksen valmistelussa. Lääkelakia ja 
apteekkimaksusta annettua lakia on tarkoitus muuttaa seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

- Toteutetaan perustuslain edellyttämät välittömät muutokset, eli muutetaan sivuapteekkien 
määrän rajoittamista ja apteekkiluvan peruuttamista koskevia säännöksiä ja nostetaan 
eräät lääkeasetuksen säännökset lääkelakiin. Tässä on otettava huomioon muistioon sisäl-
tyvät apteekkilupajärjestelmän perustuslain mukaisuutta koskevat huomiot sekä professori 
Veli-Pekka Viljasen antama lausunto. 

- Yksityisten apteekkien apteekkimaksun perinnässä siirrytään ennakonkantojärjestelmään. 
- Kehitetään sivuapteekkien asemaa siten, että ne voivat toimia myös pienen väestöpohjan 

varassa. Nämä ehdotukset voivat pohjautua Lääkelaitoksen vuonna 2004 tekemään selvi-
tykseen, jossa ehdotettiin sivuapteekeille muun muassa nykyistä joustavampia aukioloai-
koja, toimitilaratkaisuja ja lääkevalikoimia. Lääkelaitoksella tulee tarvittaessa olla mah-
dollisuus asettaa apteekkiluvan edellytykseksi sivuapteekin ylläpidon. Ehdotuksissa tulee 
ottaa huomioon sivuapteekkitoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset. 

- Vahvistetaan kuntien roolia seurata ja arvioida alueellaan avohoidon lääkejakelun toimi-
vuutta muun muassa siten, että kunnan tulee tehdä Lääkelaitokselle esitys apteekin, sivu-
apteekin tai lääkekaapin perustamisesta ellei lääkkeiden saatavuus ole alueella riittävän 
hyvin turvattu. 

- Lääkekaappien perustamisedellytykset määritetään nykyistä selvemmin ja siten, että 
kaappien määrä lisääntyy. Alueellisesti tarpeellisen lääkekaapin varmistamiseksi toteute-
taan menettely, jonka perusteella joko lääkekaapin sijaintopaikkakunnan tai sen naapuri-
kuntien apteekkari voidaan velvoittaa pitämään lääkekaappia. 

- Mahdollistetaan myös reseptilääkkeiden välittäminen lääkekaapeista, ottaen huomioon 
lääkeneuvonnan toteutuminen lääkekaappien toiminnassa.  

- Laaditaan kansalliset perussäännökset lääkkeiden internetkaupasta.  
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Apteekkityöryhmän ehdotuksiin perustuvien muutosten lisäksi esitykseen voi sisältyä myös muita 
apteekkitoiminnan ja lääkehuollon kehittämisen kannalta tarpeellisia muutosehdotuksia, kuten 
esimerkiksi:  

• apteekkiluvan ja apteekin toiminnan sisällön nykyistä tarkempi sääntely  
• minimimääräajan vahvistaminen apteekkarina toimimiselle ennen uuden apteekkiluvan 

myöntämisharkintaa  
• apteekissa tai sen yhteydessä harjoitettavan muun liiketoiminnan rajoittaminen  
• annosjakelutoiminnan sääntely ja siihen liittyvät taloudelliset kysymykset 
• lääketukkukauppoja ja -teollisuutta koskevat kysymykset sekä 
• lääkkeiden markkinointia koskevat kysymykset. 
 

Esitystä laadittaessa Lääkelaitoksen on järjestettävä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia lääkealan 
toimijatahoille.  
 
Toimeksiannon mukaisen esityksen valmistelua seuraa sosiaali- ja terveysministeriössä hallitus-
neuvos Pekka Järvinen. Esitys on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 
30.9.2008.  
 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö Kari Välimäki 
 
 
 
 
Hallitusneuvos Pekka Järvinen 
 
 
 
TIEDOKSI:  sosiaali- ja terveysministeri Hyssälä 
 valtiosihteeri Savolainen 
 erityisavustaja Tallavaara 
 osastopäällikkö Melkas 
 Suomen Apteekkariliitto 
 Suomen Farmasialiitto ry 
 Proviisoriyhdistys ry 
 Helsingin Yliopiston apteekki 

Kuopion Yliopiston apteekki 
 Apteekkitavaratukkukauppiaat ry 
 Lääketeollisuus ry 
 Rinnakkaislääketeollisuus ry 

 
 
 
 
 
 


