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Päätös apteekin perustamisesta Ylivieskan kaupunkiin

Päätös
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (myöhemmin myös Fimea) on
tänään tekemällään päätöksellä päättänyt perustaa Ylivieskan kaupunkiin
Ylivieskan 2. apteekin.
Ylivieskan 2. apteekin tulee sijaita Ylivieskan kaupungissa.
Samalla päätöksellä Fimea muuttaa päätöstä apteekin sijoittumisesta
Ylivieskan kaupunkiin (LL dnro 326/50/99) siten, että Ylivieskan apteekin
nimi muutetaan järjestysnumerolliseksi Ylivieskan 1. apteekiksi. Lisäksi
koko Ylivieskan kaupunki muodostaa yhden apteekkien sijaintialueen ja
Ylivieskan 1. apteekki (aiempi nimi Ylivieskan apteekki) ja nyt perustettu
Ylivieskan 2. apteekki määrätään sijoittumaan Ylivieskan kaupunkiin.
Asian käsittely viranomaisessa

Kuuleminen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyysi 4.8.2016 päivätyllä
kuulemiskirjeellä Ylivieskan kaupungilta ja Ylivieskassa apteekkiliikettä
harjoittavalta apteekkarilta lausuntoa lääkkeiden saatavuudesta ja
apteekkipalveluiden toimivuudesta Ylivieskan kaupungissa. Kuulemiskirje
lähetettiin tiedoksi myös Ylivieskan kaupungin 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 Ylivieskan kaupunki että Ylivieskan
apteekin apteekkari.
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Ylivieskan kaupungin lausunto
Kaupunginhallituksen hyväksymän lausunnon mukaan Ylivieskan kaupunki
kannattaa apteekkipalveluiden kehittämistä ja lisäämistä Ylivieskassa.
Ylivieskan apteekin apteekkarin lausunto
Ylivieskan apteekin apteekkari Petteri Henriksson toteaa lausunnossaan,
että apteekkipalvelut ovat sijoittuneet hyvin terveyspalvelujen läheisyyteen,
eikä keskimääräistä pienempi apteekkitiheys ole aiheuttanut puutteita
lääkkeiden saatavuudessa. Hänen mukaansa Ylivieskan apteekki pystyy
palvelemaan kaupungin asukkaat hyvin. Apteekkitiheyden kasvattaminen
voi apteekkari Henrikssonin mukaan johtaa palvelutason heikkenemiseen
ja palvelun yksipuolistumiseen sekä lähiseudun apteekkien
toimintaedellytysten heikentymiseen. Jos Ylivieskassa toimisi useampia
apteekkeja, jokin niistä sijoittuisi apteekkari Henrikssonin lausunnon
mukaan todennäköisesti keskustan ulkopuolelle Savarin alueen
kauppakeskittymään, jolla on merkittävää kaupallista vetovoimaa laajalta
asiointialueelta.
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 Ylivieskassa
Alueen väestömäärä ja apteekkipalvelut
Ylivieskassa on noin 15 000 asukasta. Kaupungissa toimii yksi apteekki,
joka saa sijoittua vapaasti Ylivieskan kaupungin alueella. Keskimäärin
Suomessa on yksi apteekkitoimipiste (apteekki tai sivuapteekki) noin 6700
asukasta kohti. Ylivieskan apteekin aukioloajat ovat maanantaista
perjantaihin klo 9-19, lauantaisin klo 9-15 ja sunnuntaisin klo 12-15.
Ylivieskan apteekista vuosittain toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä
on kasvanut siten, että apteekista on toimitettu jo useamman vuoden ajan
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huomattavasti enemmän reseptejä kuin suomalaisista apteekeista
keskimäärin. Kaikista suomalaisista apteekeista toimitettiin keskimäärin
noin 78 900 lääkemääräystä itsenäistä apteekkia kohden vuoden 2015
aikana.
Terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen ja aukioloajat
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio huolehtii Ylivieskan asukkaiden
perusterveydenhuollosta. Ylivieskan terveysasema sijaitsee osoitteessa
Kirkkotie 4 ja se palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-16. Muina aikoina
lääkäripäivystys on Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksessä
Oulaisissa.
Lääkkeiden saatavuus
Ylivieskan kaupunki on tuonut lausunnossaan esille, että kaupunki
kannattaa apteekkipalveluiden kehittämistä ja lisäämistä Ylivieskassa.
Fimea on 14.1.2011 tehnyt päätöksen sivuapteekin perustamista
koskevassa asiassa (dnro 4328/11.03.03/2010), jolla se ei perustanut
sivuapteekkia Ylivieskan alueelle. Päätöksen mukaan Fimea katsoi, ettei
lääkelain mukaisia perusteita sivuapteekin perustamiseen Savarin alueelle
ollut osoitettavissa. Päätöksessä todettiin, että Fimea ryhtyy tarvittaessa
toimenpiteisiin itsenäisen apteekin perustamiseksi, jos sen tietoon tulee
puutteita apteekkipalveluiden saatavuudessa kyseisellä alueella
Ylivieskassa.
Fimea katsoo lääkelain mukaisten edellytysten uuden apteekin
perustamiselle täyttyvän ja on siten päättänyt perustaa Ylivieskaan 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, eikä
Ylivieskassa ole 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 Ylivieskan 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.

Liite

Oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu

Ylivieskan kaupunki
Ylivieskan 1. apteekki

Tiedoksi

Alavieskan apteekki
Sievin apteekki

Lisätiedot

Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antavat yliproviisorit Pirjo Rosenberg
(puh. 029 522 3246, pirjo.rosenberg@fimea.fi) tai Noora Oinonen (puh.
029 522 3255, noora.oinonen@fimea.fi)
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