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Dnro Fimea
002361/06.08.00.00/2016

Jakelun mukaan

Apteekkien sijoittuminen Porin kaupunkiin

Päätös

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (jäljempänä myös Fimea) on
tänään tekemällään päätöksellä määrännyt Porin kaupungin alueella
toimivat apteekit sijoittumaan viidelle apteekkien sijaintialueelle tämän
päätöksen liitteen mukaisesti (Liite 1).
Samanaikaisesti on tehty eri päätös Toejoen sivuapteekin muuttamisesta
itsenäiseksi apteekiksi (dnro 002913/06.08.00.00/2016).
Samassa yhteydessä Porin kaupungin alueella toimivien apteekkien nimet
muutetaan yhdenmukaisesti järjestysluvullisiksi seuraavasti:
Lavian apteekki
Porin 11. apteekki
Toejoen sivuapteekki
Porin 12. apteekki
Porin 1.-10. apteekkien viralliset nimet säilyvät ennallaan. Tämä ei
kuitenkaan estä apteekkeja käyttämästä muita nimiä markkinoinnissaan tai
muissa yhteyksissä.
Samalla kumotaan 11.8.2011 päivätty sijaintialuepäätös apteekkien
sijoittumisesta Porin kaupunkiin (Dnro 1521/11.03.08/2011).

Asian käsittely viranomaisessa
Kuuleminen
Fimea pyysi Porin kaupungilta sekä Porin kaupungissa apteekkiliikettä
harjoittavilta apteekkareilta 31.5.2016 päivätyllä kuulemiskirjeellä lausuntoja
apteekkien sijaintialueista Porin kaupungissa. Kuulemisen aiheena olivat
Fimean esitykset apteekkien sijaintialueista Porissa, sivuapteekin
muuttaminen apteekiksi ja sivuapteekin sijaintialueen muuttaminen.
Kuulemiskirje lähetettiin tiedoksi myös Porin naapurikunnissa
apteekkiliikettä harjoittaville apteekkareille.
Kirjalliset lausunnot pyydettiin toimittamaan Fimean kirjaamoon viimeistään
15.7.2016. Kuulemiskirjeessä todettiin, että lausunnon toimittamatta
jättäminen ei estä Fimean asian ratkaisemista.
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Annetut lausunnot
Lausuntonsa asiassa antoivat Porin 1. apteekin apteekkari Markku
Lampero, Porin 3. apteekin apteekkari Satu Lambert, Porin 9. apteekin
apteekkari Veli-Matti Lehtola ja Lavian apteekin apteekkari Kati Rantoja
sekä Helsingin yliopiston apteekin apteekkari Jukka Niemi. Lisäksi Porin
perusturvakeskus toimitti lausunnon, jonka oli allekirjoittanut alueylilääkäri
Marketta Matikainen.
Lausunnoissa ei vastustettu Fimean esitystä Porin apteekkien
sijoittumisesta siten, että Lavian entisen kunnan alue rajataan omaksi
sijaintialueeksi kuulemiskirjeen liitteen mukaisesti.
Lisäksi Porin 9. apteekin apteekkari toimitti yhteydenoton, jossa esitettiin,
että Porin 1. apteekkialue jaettaisiin kahteen osaan siten että Porin 3. ja
itsenäistettävä Toejoen sivuapteekki sijaitsisivat omalla alueellaan.
Perustelut

Sijaintialuepäätöksen muuttaminen
Lavian kunta liittyi Porin kaupunkiin 1.1.2015 toteutuneessa
kuntaliitoksessa. Porin asukasluku on liitoksen jälkeen noin 85 000
(Tilastokeskus lokakuu 2016).
Porin kaupungin alueella sijaitsee kuntaliitoksen ja Toejoen sivuapteekin
itsenäistämisen jälkeen yksitoista apteekkia ja neljä sivuapteekkia. Lisäksi
Porin keskustassa toimii Helsingin yliopiston apteekin alainen Porin
sivuapteekki.
Porin ydinkeskustan alueella toimii itsenäistetty Porin 12. apteekki (entinen
Toejoen sivuapteekki) mukaan lukien yhteensä viisi apteekkia sekä
Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekki. Ydinkeskustan läntisellä
puolella sijaitsee Porin 8. apteekki ja itäisellä puolella Porin 9. apteekki.
Lisäksi keskustan alueella toimivat Porin 3. apteekin alainen
Citysivuapteekki ja Porin 6. apteekin alainen Sampolan sivuapteekki.
Pihlavan taajamassa toimii Porin 7. apteekki, Noormarkun taajamassa
Porin 10. apteekki ja Lavian taajamassa Porin 11. (entinen Lavian
apteekki). Lisäksi Ahlaisten taajamassa toimii Porin 5. apteekin alainen
Ahlaisten sivuapteekki ja Meri-Porissa Reposaaressa Porin 7. apteekin
alainen Reposaaren sivuapteekki.
Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin,
Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Porin kaupungissa terveyspalvelut on
järjestetty kolmella, Länsi-Porin, Itä-Porin ja Pohjois-Porin
lähipalvelualueella. Päivystys virka-ajan ulkopuolella on järjestetty
Satakunnan keskussairaalassa.
Pääterveysasema sijaitsee osoitteessa Maantiekatu 31, jossa sijaitsee
myös Porin kaupunginsairaala. Itä-Porin lähipalvelukeskus sijaitsee
osoitteessa Herralahdenraitti 2 ja Pohjois-Porin terveysasema osoitteessa
Siltapuistokatu 2. Lisäksi perusterveydenhoitoa tarjoavat Kullaan, Ulvilan,
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Pihlavan, Reposaaren, Noormarkun terveysasemat. Lavialla toimii
lähipalvelupiste (Porin kaupungin verkkosivut, haettu 31.10.2016).
Fimean käsityksen mukaan lääkehuollon toimivuus ja apteekkipalveluiden
saatavuus Porissa voidaan parhaiten turvata muodostamalla entisen
Lavian kunnan alueelle uusi sijaintialue tämän päätöksen liitteessä
esitetyllä tavalla. Fimea on ottanut huomioon annetut lausunnot ja
yhteydenoton.
Fimean näkemyksen mukaan Lavian kunnan entisellä alueella sijaitseva
apteekki (Porin 11. apteekki, entinen Lavian apteekki) turvaa lääkkeiden
saatavuutta maantieteellisesti sellaisella alueella, jonka voidaan pelätä
jäävän ilman apteekkipalveluja, ellei aluetta rajata omaksi sijaintialueeksi.

Sovellettava lainsäädäntö
Lääkelain 39 §:n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö,
mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä.
Lääkelain 40 §:n 1 momentin mukaan apteekkilupa myönnetään tietyn
apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Lääkelain
muutosta koskevan lain 895/1996 perustelujen (HE 118/1996) mukaan
apteekkilupa annetaan apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnan alueella
aina, kun se suinkin on mahdollista ja kunnan osaa käytetään ensisijaisesti
silloin, kun muutoin olisi syytä pelätä laajojen alueiden jäävän ilman
apteekkipalveluja.
Apteekit voivat sijoittua vapaasti määritellyllä sijaintialueellaan. Fimea
päättää erikseen sivuapteekkien sijaintialueen kunkin sivuapteekin
lupapäätöksen yhteydessä.
Lääkelain 41 §:n 2 momentin mukaan Fimea voi päättää apteekin
sijaintialueen muuttamisesta ja apteekin siirtämisestä kunnan osasta
toiseen, jos se on tarpeen apteekkipalveluiden turvaamiseksi. Lääkelain
muutosta koskevan lain 22/2006 perustelujen mukaan (HE 107/2005)
päätös voidaan tehdä, jos siihen on olemassa lääkehuollolliset perustelut.
Arvioinnissa on siten otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo
olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen
sijoittuminen.

Täytäntöönpano

Lääkelain 102 §:n 4 momentin mukaan Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen päätöstä ei saa laittaa täytäntöön ennen kuin päätös
on saanut lainvoiman.

Lainkohdat

Lääkelaki (395/1987) 39 §, 40 §, 41 § ja 102 §
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä
(Liite 2).
Hyväksyjä
Pelkonen Eija
Leinonen Eeva

Johtaja
Yksikön päällikkö

Allekirjoitus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Fimea 13.12.2016. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet

Liite 1. Apteekkien sijoittuminen Porin kaupunkiin
Liit1 2. Oikaisuvaatimusosoitus

Lisätiedot

Lisätietoja asiassa antavat tarvittaessa yliproviisorit Satu Suvanto puh. 029
522 3250 tai Pirjo Rosenberg puh. 029 522 3246, sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@fimea.fi

Maksutta
Jakelu

Porin kaupunki
Porin 1.-11. apteekit
Helsingin 3. (Yliopiston) apteekki

Tiedoksi

Kankaanpään 1. - 2. apteekit
Kokemäen apteekki
Luvian apteekki
Merikarvian apteekki
Nakkilan apteekki
Pomarkun apteekki
Sastamalan 1.- 4. apteekit
Ulvilan apteekki

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet | Finnish Medicines Agency
PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | kirjaamo@fimea.fi | www.fimea.fi

| Y-tunnus 0921536-6

PÄÄTÖS
Liite 1

1 (2)

Dnro Fimea
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Apteekkien sijoittuminen Porin kaupunkiin

Sijaintialueet koskevat itsenäisiä apteekkeja.
1. alue
Porin kaupungin keskinen alue on se osa Porin kaupunkia, jota rajoittaa
- pohjoisessa suora, joka kulkee lännessä valtatien 2 (Mäntyluodontie) ja
Paarnoorintien risteyksen ja idässä valtatien 8 ja valtatien 23 risteyksen
kautta
- idässä suora, joka kulkee pohjoisessa valtatien 8 ja valtatien 23
risteyksen ja etelässä Porin kaupungin rajan ja yhdystien 2550
leikkauspisteen (Nissilänmäki) kautta
- etelässä Porin kaupungin raja
- lännessä valtatie 2 (Helsingintie, Mäntyluodontie).
Alueelle sijoittuvat
Porin 1. apteekki
Porin 2. apteekki
Porin 3. apteekki
Porin 5. apteekki
Porin 6. apteekki
Porin 9. apteekki
Porin 12. apteekki (entinen Toejoen sivuapteekki)
Lisäksi alueella toimivat Helsingin 3. (Yliopiston) apteekin Porin
sivuapteekki, Porin 3. apteekin alainen Citysivuapteekki ja Porin 6.
apteekin alainen Sampolan sivuapteekki.
2. alue
Porin kaupungin läntinen alue on se osa Porin kaupunkia, jota rajoittaa
- pohjoisessa suora, joka kulkee lännessä kaupungin rajalta
Preiviikinlahtea pitkin Kuuminaistenniemen pohjoispuolelta ja idässä
valtatien 2 (Mäntyluodontie) ja Paarnoorintien risteykseen kautta
- idässä valtatie 2 (Mäntyluodontie, Helsingintie).
- etelässä ja lännessä Porin kaupungin raja
Alueelle sijoittuu
Porin 8. apteekki
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3. alue
Porin kaupungin pohjoinen alue on se osa Porin kaupunkia, jota rajoittaa
- pohjoisessa Porin kaupungin raja
- idässä valtatie 8
- etelässä suora, joka kulkee idässä valtatien 8 ja valtatien 23 risteyksen
kautta lännessä valtatien 2 (Mäntyluodontie) ja Paarnoorintien
risteykseen ja suora joka kulkee valtatien 2 (Mäntyluodontie) ja
Paarnoorintien risteyksen kautta pitkin Preiviikinlahtea
Kuuminaistenniemen pohjoispuolelta kaupungin rajalle
- lännessä Porin kaupungin raja
Alueelle sijoittuu
Porin 7. apteekki
Lisäksi alueella toimivat Porin 5. apteekin alainen Ahlaisten sivuapteekki ja
Porin 7. apteekin alainen Reposaaren sivuapteekki.
4. alue
Porin kaupungin koillinen alue on se osa Porin kaupunkia, jota rajoittaa
- pohjoisessa Porin kaupungin raja
- idässä suora, joka kulkee pohjoisessa Porin kaupungin rajan ja
Tuunajärventien leikkauspisteen (Peräkylä) ja etelässä Myöntäjäntien
ja Sarkinmaantien risteyksen (Myöntäjä) kautta Porin kaupungin rajalle
- etelässä Porin kaupungin raja
- lännessä valtatie 8 ja suora, joka kulkee pohjoisessa valtatien 8 ja
valtatien 23 risteyksen kautta ja etelässä Porin kaupungin rajan ja
yhdystien 2550 leikkauspisteen (Nissilänmäki) kautta.
Alueelle sijoittuu
Porin 10. apteekki
5. alue
Porin kaupungin itäinen alue on se osa Porin kaupunkia, jota rajoittaa
- pohjoisessa, idässä ja etelässä Porin kaupungin raja
- lännessä suora, joka kulkee pohjoisessa Porin kaupungin rajan ja
Tuunajärvetien leikkauspisteen (Peräkylä) ja etelässä Myöntäjäntien ja
Sarkinmaantien risteyksen (Myöntäjä) kautta Porin kaupungin rajalle
Alueelle sijoittuu
Porin 11. apteekki (entinen Lavian apteekki)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet | Finnish Medicines Agency
PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | kirjaamo@fimea.fi | www.fimea.fi

| Y-tunnus 0921536-6

