LAAKELAITOS
LAKEMEDELSVERKET
NATIONAL AGENCY
FOR MEDICINES

PAATOS

6.7.2007

JALJI ^

^

LL Dm-o

3125/4.2.3.7./2007

ASIA

Apteekkien sijoittuminen Palkaneen kuntaan.

KUULEMINEN

Laakelaitos on 22.5.2007 paivatylla Idijeellaann pyytanyt Palkaneen
kunnalta seka Palkaneenja Luopioisten apteeldden apteeldcareilta
lausuntoja apteeklden sijoittumista Palkaneen kuntaan koskevasta
esityksestaan.

Asiassa ovat antaneet lausuntonsa Palkaneen kunta, Palkaneen apteeldn
entinen apteekkari Illdca Italinna seka Palkaneen apteeldn nykyinenja
Luopioisten apteekin apteekkari Eila Kalapuro.

PAATOS

Laakelaitos on tanaan tekemallaan paatoksella paattanyt maarata 1.1 .2007
toteutuneella kuntaliitoksella pemstetun Palkaneen lainnan alueella
sijaitsevat apteekit sijoittumaan kahdelle alueelle taman paatoksen liitteen
mukaisesti (Liite 1). Samassa yhteydessa Palkaneen apteekin nimi
muutetaan Palkaneen 1. apteeldksija Luopioisten apteekin nimi Palkaneen
2. apteeldksi.

PERUSTELUT

Laakelain muuttamisesta annetun, 1.1.1997 vomaan tulleen lain (895/1996)

perustelujen mukaan (HE 117/1996 vp) apteelddlupa annettaisiin
apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnan alueella aina kun se suinldnolisi
mahdollistaja kunnan osaa kaytettaisiin ensisijaisesti silloin, kun muutoin
olisi syyta. pelata laajojen alueidenjaavan ilman apteelddpalveluja
Laakelaitoksen kasityksen mukaan laakehuollon toimivuus ja palveluiden
pysyvyys voidaan apteelckipalveluiden osalta turvata kuntaliitoksenjalkeen
Palkaneen kunnassa parhaiten, jos kuntaan muodostetaan kaksi
apteekldaluetta.
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MUUTOKSENHAKU Tahan paatokseen tyytymaton saa hakea siihen muutosta valittamalla
Hameenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteena.
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Osastopaallikko, professor! Erkld Palva

Yksikon paallikko Eij^tPelkonen

MAKSUTTA
LISATIEDOT Lisatietoja paatoksesta antaa tarvittaessa yliproviisori Sami Paaskoski, puh.

(09) 4733 4204.

JAKELU
Paatos Apteekkari Eila Kalapuro, Palkaneen apteeldd
Palkaneen kunta

LJITTEET 1. Apteeklden sijoittuminen Palkaneen kuntaan (LL Dnro
3125/4.2.3.7./2007)
2. Karttaesitys apteekkialueista
3. Valitusosoitus

Liite 1
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APTEEKKIEN SUOITTUMINEN PALKANEEN KUNTAAN
Sijaitsemisalueet koskevat itsenaisia apteeldceja.

l.ALUE
Palkaneen kunnan lantinen alue on se osa Palkaneen kuntaa, jota rajoittaa
etelassa, lannessaja pohjoisessa Palkaneen kunnan raja seka idassa Palkaneen kunnan rajanja yhdystien 3230 leiklcauspisteesta kohtisuoraan etelaan
Palkaneen kunnan rajalle piirretty suora.

Alueelle sijoittuu
• Palkaneen 1. (entinen Palkaneen) apteeldci

2.ALUE
Palkaneen kurman itainen alue on se osa Palkaneen kuntaa, jota rajoittaa
etelassa Palkaneen kunnan raja, lannessa Palkaneen kunnan rajanja
yhdystien 3230 leikkauspisteesta kohtisuoraan etelaan Palkaneen kunnan
rajalle piin-etty suora, pohjoisessaja idassa Palkaneen kunnan raja.

Alueelle sijoittuu
• Palkaneen 2. (entinen Luopioisten) apteeldci

