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Päätös apteekin perustamisesta Naantalin kaupunkiin

Päätös
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (myöhemmin myös Fimea) on
tänään tekemällään päätöksellä päättänyt perustaa Naantalin kaupunkiin
Naantalin 2. apteekin.
Naantalin 2. apteekin tulee sijaita Naantalin kaupungissa.
Samalla päätöksellä Fimea muuttaa päätöstä apteekkien sijaintialueen
määräämisestä Naantalin kaupungissa (dnro 1520/11.03.08/2011) siten,
että Naantalin apteekin nimi muutetaan järjestysnumerolliseksi Naantalin 1.
apteekiksi. Lisäksi koko Naantalin kaupunki muodostaa edelleen yhden
apteekkien sijaintialueen ja Naantalin 1. apteekki (aiempi nimi Naantalin
apteekki) ja nyt perustettu Naantalin 2. apteekki määrätään sijoittumaan
Naantalin kaupunkiin.
Asian käsittely viranomaisessa
Kuuleminen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyysi 4.8.2016 päivätyllä
kuulemiskirjeellä Naantalin kaupungilta ja Naantalissa apteekkiliikettä
harjoittavalta apteekkarilta lausuntoa lääkkeiden saatavuudesta ja
apteekkipalvelujen toimivuudesta Naantalissa. Kuulemiskirje lähetettiin
tiedoksi myös Naantalin lähiympäristössä apteekkiliikettä harjoittaville
apteekkareille.
Lausunnot tuli toimittaa Fimean kirjaamoon viimeistään 30.9.2016.
Kuulemiskirjeessä todettiin, että lausuntojen antamatta jättäminen ei estä
asian ratkaisemista.

Annetut lausunnot
Lausuntonsa asiassa antoivat sekä Naantalin kaupunki että Naantalin
apteekin apteekkari.
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Naantalin kaupungin lausunto
Naantalin kaupungin lausunnon olivat kaupunginhallituksen puolesta
allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Jouni Mutanen ja hallintojohtaja Riitta
Luotio. Lausunnon mukaan Naantalin kaupunki ei ole tähän saakka
havainnut väestöllään vaikeuksia lääkkeiden saatavuuden suhteen. Väestö
on saanut lääkkeet sujuvasti ja apteekin aukioloajat ovat olleet riittävän
pitkät. Apteekkipalvelut ovat olleet toimivat ja riittävän kattavat.
Naantalissa vanhusväestö kasvaa lausunnon mukaan voimakkaasti. Yli
65-vuotiaitten naantalilaisten määrä on vuodesta 2005 lukien
kesäkuuhun 2016 asti kasvanut 1 737 hengellä (63,3 %). Samaan aikaan
koko Suomessa yli 65-vuotiaitten osuus on lisääntynyt 296 966 hengellä eli
35,3 %. Tämä merkitsee sitä, että merkittävässä apteekkipalveluiden
käyttäjäryhmässä on tapahtunut Naantalissa huomattavassa määrin
nopeampaa kasvua muuhun Suomeen verrattuna. Naantalin koko väestön
määrä on kasvanut mainitulla kaudella yli 1 200 henkilöllä, ollen nyt yli
19 000 asukasta.
Keskimäärin Suomessa on yksi apteekkitoimipiste 6 700 asukasta kohti.
Naantalissa on yksi apteekki ja yksi sivuapteekki, jotka lausunnon mukaan
alueellisesti kattavat hyvin saaristokaupungin tarpeet. Naantalin keskustan
alueella on yksi apteekki ja Rymättylässä sivuapteekki. Lähikunnista
Maskussa on yksi ja Raisiossa kolme apteekkia. Viimeksi mainituista
apteekeista kaksi sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Raision
keskustassa ja kolmas kauppakeskus Myllyssä noin 13 kilometrin päässä
Naantalista.
Naantalin kaupungin antaman lausunnon mukaan valtakunnalliseen
keskitasoon pääsemiseksi Naantalissa voisi toimia yksi apteekki tai
sivuapteekki lisää. Kilpailullisista syistä ja asioinnin helpottamiseksi
apteekkien määrän lisääminen Naantalissa valtakunnalliseen tasoon on
kaupungin mukaan perusteltavissa.
Naantalin kaupunki pitää tärkeänä, että apteekkien määrää koskevassa
päätöksenteossa otetaan huomioon alla olevat seikat, joilla turvataan
apteekkipalvelujen mahdollisimman hyvä saatavuus koko Naantalin
kaupungin alueella:
−

kohtuulliset asiointimatkat laajan kunnan alueella

−

Rymättylän sivuapteekin toimintaedellytykset

−

apteekkien riittävän pitkät ja oikein ajoitetut aukioloajat, joissa
huomioidaan mm. terveyskeskuksen toimipisteiden aukioloajat.

Naantalin apteekin apteekkarin lausunto
Naantalin apteekin apteekkarin Henrik Brennerin lausunnon mukaan
Naantalin apteekki palvelee Naantalin asukkaita varsin hyvin ja uusi
apteekki Naantalissa sijoittuisi täsmälleen samalle alueelle kuin Naantalin
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apteekki. Kaksi pienempää yksikköä, jotka sijaitsisivat hyvin lähekkäin,
eivät hänen mukaansa parantaisi naantalilaisten lääkehuoltopalveluja,
vaan pitkien aukioloaikojen ja laajan varaston ylläpito voisi vaikeutua.
Perustelut
Sovellettava lainsäädäntö
Lääkelain (395/1987) 39 §:n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten,
että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä.
Lääkelain 41 §:n 1 momentin mukaan kunnan tehtävänä on Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen pyynnöstä tarvittaessa arvioida alueen
apteekkipalveluiden toimivuutta, sijoittumista ja riittävyyttä.
Lääkelain 41 §:n 2 momentin mukaan uuden apteekin perustamisesta
kuntaan tai sen osaan päättää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä. Päätös tehdään keskuksen
omasta tai asianomaisen kunnan aloitteesta. Lääkkeiden saatavuutta
arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo olevat
apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.
Lääkelain 40 §:n 1 momentin mukaan apteekkilupa myönnetään tietyn
apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa.
Apteekkipalveluiden tarve Naantalissa
Alueen väestömäärä
Naantalissa on tällä hetkellä noin 19 000 asukasta. Asukasluku on
kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yli tuhannella asukkaalla
(Naantalin kaupungin verkkosivut).
Alueen apteekkipalvelut
Naantalin kaupungissa toimii yksi apteekki osoitteessa Luostarinkatu 25 ja
sen alainen sivuapteekki Rymättylässä. Rymättylän sivuapteekin pitäminen
on asetettu ehdoksi Naantalin apteekin apteekkilupaan. Apteekki voi
sijoittua vapaasti koko Naantalin kaupungin alueella. Rymättylän
sivuapteekin sijaintialueeksi on määrätty sivuapteekkiluvassa Naantalin
kaupungin Rymättylän alue.
Naantalin apteekin aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 9-19,
lauantaisin klo 9-15 ja sunnuntaisin klo 10-14. Rymättylän sivuapteekki
palvelee maanantaista perjantaihin klo 9-16.30. Lisäksi Velkualla ja Iniössä
on apteekin palvelupisteet.
Apteekkitiheys Naantalissa on tällä hetkellä noin 19 000 asukasta
apteekkia kohden ja 9500 asukasta apteekkitoimipistettä (apteekit ja
sivuapteekit) kohden. Keskimääräinen apteekkitiheys koko maassa on noin
6700 asukasta/apteekkitoimipiste.
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Naantalin apteekkitoimipisteistä vuosittain toimitettujen lääkemääräysten
lukumäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana noin 18 000
kappaletta. Naantalin apteekista vuosittain toimitettujen lääkemääräysten
lukumäärä on ollut jo usean vuoden ajan huomattavasti suurempi kuin
suomalaisissa apteekeissa keskimäärin. Suomalaisista apteekeista
toimitettiin keskimäärin noin 78 900 lääkemääräystä apteekkia kohden
vuoden 2015 aikana.
Terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen ja aukioloajat
Naantalilaisten perusterveydenhuollosta huolehtii Naantalin kaupungin
terveystoimi. Terveysasema sijaitsee osoitteessa Tuulensuunkatu 6, jossa
on myös päivystysvastaanotto maanantaista perjantaihin klo 8-20 ja
lauantaisin klo 9-14. Lisäksi lääkärinvastaanottotoimintaa on Rymättylässä,
Merimaskussa ja Velkualla. Yöpäivystys on järjestetty Turun alueen
yhteispäivystyksessä TYKS T2-sairaalassa.
Lääkkeiden saatavuus
Naantalin kaupunki on tuonut lausunnossaan esille, että valtakunnalliseen
keskitasoon pääsemiseksi Naantalissa voisi toimia yksi apteekki tai
sivuapteekki lisää. Kilpailullisista syistä ja asioinnin helpottamiseksi
apteekkien määrän lisääminen Naantalissa valtakunnalliseen tasoon on
perusteltavissa. Erityisesti merkittävässä apteekkipalveluiden
käyttäjäryhmässä, yli 60-vuotiaissa, on tapahtunut Naantalissa
huomattavassa määrin nopeampaa kasvua muuhun Suomeen verrattuna.
Fimea katsoo lääkelain mukaisten edellytysten uuden apteekin
perustamiselle täyttyvän ja on siten päättänyt perustaa Naantaliin toisen
apteekin lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.
Fimea ei katso tarpeelliseksi määrittää perustettavalle apteekille erillistä
sijaintialuetta, koska apteekkien sijoittuminen laajemmille sijaintialueille
mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan sijoittumisen
terveyspalveluiden ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti.
Naantalissa ei ole myöskään syytä pelätä laajojen alueiden jäävän ilman
apteekkipalveluja.
Lainkohdat
Lääkelaki (395/1987) 39 §, 40 §, 41 § ja 102 §
Täytäntöönpano
Lääkelain 102 §:n 4 momentin mukaan Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen päätöstä ei saa laittaa täytäntöön ennen kuin päätös
on saavuttanut lainvoiman. Tämän päätöksen saatua lainvoiman Fimea
julistaa Naantalin 2. apteekin haettavaksi siten kuin lääkelain 43 §:ssä
säädetään.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä
(liite).

Hyväksyjä
Leinonen Eeva
Junttonen Anne

Johtaja
Yksikön päällikkö

Allekirjoitus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Fimea 05.01.2017. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsittelymaksu

Maksutta

Liite

Oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu

Naantalin kaupunki
Naantalin 1. apteekki

Tiedoksi

Raision 1.-3. apteekit
Turun 19. (Pansion) apteekki

Lisätiedot

Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa yliproviisori Pirjo Rosenberg uh.
029 522 3246, pirjo.rosenberg@fimea.fi tai yliproviisori Noora Oinonen
puh. 029 522 3255 noora.oinonen@fimea.fi
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