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Apteekkien sijaintialueiden maaraaminen Oulun kaupungissa

PSatos
LSakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus (Fimea) on tanaan
tekemallaan paatOkseila maarannyt Oulun kaupungin alueella toimivat
apteekit sijoittumaan kuudelle apteekkien sijaintialueelle taman paatoksen
liitteen mukaisesti. Samassa yhteydessa Oulun kaupungin alueella
toimivien itsenaisten apteekkien nimet on muutettu yhdenmukaisesti
jarjestysluvullisiksiseuraavasti:
Entinen nimi Uusi nimi
Kiimingin apteekki Oulun 13. apteekki
Haukiputaan apteekki Oulun 14. apteekki
Oulunsalon apteekki Oulun 15. apteekki
Oulun 1.-12. apteekkien nimet sailyvat ennallaan.

Tama ei kuitenkaan esta kyseisia apteekkeja kayttamasta muita nimia
markkinoinnissaan tai muissa yhteyksissa.
Samalla kumotaan 4.3.2009 paivatty sijaintialuepaatos apteekkien sijoittumisesta Oulun kaupunkiin (LL dnro 1041/4.2.3.7/2009).
Asian kasittely viranomaisessa
Kuuleminen
Fimea on kuullut Oulun kaupunkiaja Oulussa apteekkiliiketta harjoittavia
apteekkareita 7.10.2014 paivatylla kuulemiskirjeella. Kuulemiskirje lahetettiin tiedoksi myos Oulun naapurikunnissa apteekkiliiketta harjoittaville apteekkareille.
Lausunnot
Lausuntonsa asiassa jattivat Oulun kaupunki, Oulun 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.,

9., 10., 11. ja 12. apteekin apteekkarit seka Haukiputaan apteekin apteekkari ja Helsingin yliopiston apteekin apteekinhoitaja.
Oulun kaupunki ei lausunnoss^an ottanut kantaa apteekkien sijaintialueisiin. Kuudessa apteekkareiden antamassa lausunnossa ehdotettiin nykyisten 1. ja 2. sijaintialueen yhdistamista tai jonkin keskustassa sijaitsevan ap-
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teekin sijaintialueen muuttamista siten, etta se voisi siirtya 1. apteekkien sijaintialueelta 2. sijaintialueelle.
Perustelut
Lainsaadanto
Laakelain 39 §:n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, etta vaesto,
mikali mahdollista, voi vaikeudetta saada laakkeita.
Laakelain 40 §:n mukaan apteekkilupa myonnetaan tietyn apteekkiliikkeen
harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Laakelain muutosta koskevan

lain 895/1996 perustelujen (HE 118/1996) mukaan apteekkilupa annetaan
apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnan alueella aina, kun se suinkin on
mahdollistaja kunnan osaa kaytetaan ensisijaisesti silloin, kun muutoin olisi syyta pelata laajojen alueiden jaavan ilman apteekkipalveluja.
Apteekit voivat sijoittua vapaasti maaritellylla sijaintialueellaan. Fimea paattaa erikseen sivuapteekkien sijaintialueen kunkin sivuapteekin lupapaatoksen yhteydessa.

Laakelain 41 §:n 2 momentin mukaan Fimea voi paattaa apteekin
sijaintialueen muuttamisestaja apteekin siirtamisesta kunnan osasta
toiseen, jos se on tarpeen apteekkipalveluiden turvaamiseksi. Laakelain

muutosta koskevan lain 22/2006 perustelujen mukaan (HE 107/2005)
paatos voidaan tehda, jos siihen on olemassa laakehuollolliset perustelut.
Arvioinnissa on siten otettava huomioon alueen vaestomaara, alueella Jo
olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen
sijoittuminen.
SiiaintialuepaatokseamuLittamlnen
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-lin liityttya Oulun kaupunkiin
1.1.2013 syntyi tarve paivittaa apteekkien sijaintialueet uuden Oulun
kaupungin alueella.
Muutosten jalkeen Oulun kaupungin asukasluku on noin 196 000
ja alueella toimii 15 apteekkia, Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekki
seka Oulun 6. apteekin alainen Kaukovainion sivuapteekki, Oulun 8.
apteekin alainen Toppilan sivuapteekki, Oulun 9. apteekin alainen
Maikkulan sivuapteekki, Oulun 13. apteekin alainen Jaalin sivuapteekki ja
Oulun 14. apteekin alainen Kellon sivuapteekki. Oulun kaupungin alueelle
sijoittuu myos lin apteekin alainen Yli-lin sivuapteekki.
Fimean kasityksen mukaan laakehuollon toimivuus ja apteekkipalveluiden
saatavuus Oulussa voidaan turvata jakamalla kaupunki kuuteen apteekkien sijaintialueeseen liitteessa esitetylla tavalla. Kuntaliitoksessa Ouluun liitetyille Haukiputaan, Kiiminginja Oulunsalon alueille on kullekin muodostettu uusi apteekkien sijaintialue. Main varmistetaan, etteivat nama alueet
jaa ilman apteekkipalveluja. Muutoin sijaintialueiden rajat on sailytetty ennallaan aiemmin voimassa olleen paatoksen, (LL dnro 1041/4.2.3.7/2009;
4.3.2009) Apteekkien sijoittuminen Oulun kaupunkiin, mukaisesti.

Lainkohdat

Laakelaki (395/1987) 39 §, 40 §,41 §ja102 §

3(3)

Fimea
Taytantoonpano

Laakelain 102 §:n 4 momentin mukaan Laakealan tun/allisuus-ja kehittamiskeskuksen paatosta ei saa laittaa taytantoon, ennen kuin paatfls on
saanut lainvoiman.

Muutoksenhaku

Tahan paatokseen tyytymaton saa hakea siihen muutosta laakelain 102
§:n mukaisesti valittamalla siita Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteena.

Johtaja

Yksikon paallikko

Eeva Leinonen

Liitteet
Apteekkien sijoittuminen Oulun kaupunkiin
Valitusosoitus

Lisatiedot

Lisatietoja asiassa antaa tarvittaessa yliproviisori Pirjo Rosenberg puh.
029 522 3246, pirio.rosenberci(a)fimea.fi.

Maksutta
Jakelu
Oulun kaupunki
Oulun 1. apteekki, apteekkari Hanna Ervasti
Oulun 2. apteekki, apteekkari Juha Keskitalo
Oulun 3. apteekki, apteekkari Janne Leino
Oulun 4. apteekki, apteekkari Anne Jyrkinen
Oulun 5. apteekki, apteekkari Seija Ylinampa
Oulun 6, apteekki, apteekkari Aila Aitamurto
Oulun 7. apteekki, apteekkari Hannu Koski
Oulun 8. apteekki, apteekkari Keijo Lukkarinen
Oulun 9. apteekki, apteekkari Hanna Ervasti
Oulun 10. apteekki, apteekkari Seija Autio-Saisa
Oulun 11. apteekki, apteekkari Christel Monni-Raasakka
Oulun 12. apteekki, apteekkari Ahri HJrvonen
Oulun 13. apteekki, apteekkari Marjaana Komulainen
Oulun 14. apteekki, apteekkari Raija Svala-Rimo
Oulun 15. apteekki, apteekkari Heli Fagerstrom
Helsingin yliopiston apteekki, apteekinhoitaja Jukka Niemi

Tiedoksi
I'm apteekki, apteekkari Pirkko Kilponen
Kempeleen 1. apteekki, apteekkari Sisko Tervonen
Kempeleen 2. apteekki, apteekkari Merja Loponen
Limingan apteekki, apteekkari Leena Haverinen
Muhoksen apteekki, apteekkari Taije Juntunen
Pudasjarven apteekki, apteekkari Terttu Puurunen
Utajarven apteekki, apteekkari Jukka Savolainen
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Apteekkien sijoittuminen Oulun kaupunkiin
Sijaitsemisalueet koskevat itsenaisia apteekkeja.
l.alue Oulun kaupungin etelainen alue on se osa Oulun kaupunkia, jota rajoittaa
etelassa Oulun kaupungin rajaja Myllyoja Goki), lannessa merialue, pohjoisessa Rommakonvayla, Rommakonselka, Pikisaarenja Raatinsaaren
etelapuolinen vesiialue, Ammanvayla, Tuiran, Laanilan ja Hintan etelapuolinen vesialue ja Oulujoki.
Talle alueelle sijoittuvat

Oulun 1. (Vanha) apteekki
Oulun 2. (Rotuaarin) apteekki
Oulun 3. (Hansa) apteekki
Oulun 5. (Keskus) apteekki
Oulun 6. (Joutsen) apteekki
Oulun 7. (Kaakkurin) apteekki

Oulun 11. (Kastellin) apteekki
Alueella sijaitsevat myos Helsingin yliopiston apteekin Oulun sivuapteekki,
Oulun 6. apteekin alainen Kaukovainion sivuapteekki ja Oulun 9. apteekin
alainen Maikkulan sivuapteekki.
2. alue Oulun kaupungin keskinen alue on se osa Oulun kaupunkia, jota rajoittaa
etelassa Oulujoki, Hintan, Laanilanja Tuiran etelapuoiinen vesialue, Ammanvayla, Raatinsaaren ja Pikisaaren etelapuolinen vesialue, Rommakon-

selka, Rommakonvayla, Oulunsalon pohjoispuolinen vesialue, lannessa
kaupungin raja, pohjoisessa kaupungin rajalta Kattilankallan seka Kalimentien ja valtatie 75:n risteyskohdan kautta Kuusamontien (valtatie 20) ja Yrityspuistontien risteyskohtaan (Valikyla) piirretty suora, seka siita kaupungin

etelarajanja Sanginjoentien (tie 8331) leikkauspisteeseen (Lamminkyla)
piirretty suora, kaakossa kaupungin raja Oulujoen ja kaupunginrajan risteyskohtaan asti.
Talle alueelle sijoittuvat
Oulun 4. (Merikosken) apteekki
Oulun 8. (Pateniemen) apteekki

Oulun 9. (Myllyojan) apteekki
Oulun 10. (Kaijonharjun) apteekki
Alueella sijaitsee myos Oulun 8. apteekin alainen Toppilan sivuapteekki.
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3. alue

Oulun kaupungin itainen alue on se osa Oulun kaupunkia, jota rajoittaa
pohjoisessa, idassaja etelassa kaupungin raja, lannessa kaupungin pohjoisrajalta Kaariankorven kautta kaupungin etelarajan ja Sanginjoentien
(tie 8331) leikkauspisteeseen (Lamminkyla) piirretty suora.
Talle alueelle sijoittuu Oulun 12. (Ylikiimingin) apteekki.

4. alue

Oulun kaupungin pohjoinen alue on se osa Oulun kaupunkia, jota rajoittaa
pohjoisessa kaupungin raja, lannessa kaupungin rajaja valtatie 75, etelassa Kalimentienja valtatie 75:n risteyskohdasta Kuusamontien (valtatie 20)
ja Yrityspuistontien risteyskohtaan (Valikyla) piirretty suora seka siita kaupungin etelarajanja Sanginjoentien (tie 8331) leikkauspisteeseen (Lamminkyla) piirretty suora, idassa kaupungin etelarajan ja Sanginjoentien
leikkauspisteesta Kaariankorven kautta kaupungin pohjoisrajalle piirretty
suora. Pohjoista aluetta on myos entisen Yli-lin kunnan alue, joka on osa
Oulun kaupunkia.
Talle alueelle sijoittuu Oulun 13. (Kiimingin) apteekki.
Alueella sijaitsevat myos Oulun 13, (Kiimingin) apteekin alainen Jaalin sivuapteekki ja lin apteekin alainen Yli-lin sivuapteekki.

5. alue

Oulun kaupungin lantinen alue on se osa Oulun kaupunkia, jota rajoittaa
lannessa ja pohjoisessa kaupungin raja, idassa valtatie 75 ja etelassa
valtatie 75:nja Kalimentien risteyskohdasta Kattilankallan kautta kaupungin rajalle piirretty suora.
Talle alueelle sijoittuu Oulun 14. (Haukiputaan) apteekki.
Alueella sijaitsee myos Oulun 14. (Haukiputaan) apteekin alainen Kellon
sivuapteekki.

6. alue

Oulun kaupungin lounainen alue on se osa Oulun kaupunkia, jota rajoittaa
idassa, etelassaja lannessa Oulun kaupungin raja seka pohjoisessa Myllyojaja Oulunsalon pohjoispuolinen vesialue kaupungin itarajalle asti.
Talle alueelle sijoittuu Oulun 15. (Oulunsalon) apteekki.

