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LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI LÄÄKELAIN SEKÄ 
LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSESTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA  

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiasta. Pidämme laki-
luonnokseen tehtyjä uusiakin ehdotuksia perusteltuina.  

Ehdotuksen mukaan (41§) uuden apteekin perustamista arvioitaessa otet-
taisiin huomioon uusina arvioinnin osa-alueina alueella asuvan väestön li-
säksi myös alueella asioiva väestö sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuol-
topalvelut. Apteekki voitaisiin perustaa myös kauppakeskuksiin tai vastaa-
viin paikkoihin. Lisäksi ehdotuksen mukaan apteekki voitaisiin myös perus-
taa kunnan tai kunnan osan lisäksi sosiaali- tai terveydenhuollon toimin-
tayksikön yhteyteen. 

Tämä on kannatettava uudistus, joka tarjoaa terveyspalveluiden käyttäjille 
nykyistä joustavampia mahdollisuuksia saada apteekkipalveluja. Yleisesti-
kin tiukkaa aluesäätelyä tulisi vähintäänkin väljentää, tai jopa tarveharkinta 
poistaa. 

Ehdotuksen mukaan (65a §) sosiaalihuollon palveluasumisyksiköillä olisi 
oikeus ylläpitää yksiköiden asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkeva-
rastoa, josta voidaan toteuttaa lääkehoito ennakoimattomissa tai tilapäisis-
sä tarpeissa. Lääkevarastolle tulisi määrätä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä 
olisi vastata siitä, että lääkkeiden varastoinnissa ja käytössä noudatetaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lääkehoito toteutetaan tarkoituksenmu-
kaisen ja turvallisen lääkehoidon periaatteiden mukaan. Vastuuhenkilönä 
toimisi lähtökohtaisesti esimerkiksi kyseisen palveluasumisyksikön tervey-
denhuollosta vastaava lääkäri.  

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan ehdotettu muutos helpottaisi lääkehoi-
don toteutusta akuuteissa tilanteissa palveluasumisyksiköissä. Kehitys on 
kulkenut siihen suutaan, että palveluasumisyksiköissä asuvat potilaat tar-
vitsevat yhä vaativampaa sairaanhoitoa. 

Luonnoksen mukaan palveluasumisyksiköihin syntyvän lääkevaraston tulisi 
olla rajattu, ja siihen olisi mahdollista sisällyttää vain toiminnan luonteessa 
tunnistettujen ennakoimattomien ja tilapäisten tarpeiden hoitamiseen tarvit-
tavat lääkkeet. Pykälään olisikin hyvä lisätä Fimealle mahdollisuus tarvitta-
essa antaa tarkempia määräyksiä lääkevalmisteista, joita on tarkoituksen-
mukaista lääkevarastossa säilyttää. Tämä voisi olla tarpeellista esimerkiksi 
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siltä varalta, että syystä tai toisesta lääkevaraston rooli asumisyksiköiden 
lääkehuollossa kasvaisi tarpeettoman suureksi. 

Ehdotuksessa ei muutettaisi nykyistä säännöstä siitä, että apteekin tiloissa 
voidaan harjoittaa myös muuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja 
sairauksien ehkäisyyn liittyvää palvelutoimintaa (58a §). Viimeisen kymme-
nen vuoden aikana apteekkien terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen on 
huomattavasti lisääntynyt.  

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan terveydenhuollon palveluiden tuottami-
nen apteekin yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista riippumatta siitä, har-
joittaako toimintaa apteekkari tai muu toimija. Terveydenhuollon palvelutuo-
tanto ja lääkkeiden myynti on syytä pitää tuottajatasolla erillään toisistaan 
vääränlaisten kannustimien syntymisen estämiseksi. Mikäli terveydenhuol-
lon palveluita on mahdollista tarjota apteekeissa, olisi luontevaa, että terve-
yspalveluiden tuottajien tiloissa olisi mahdollista myydä lääkkeitä. 
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