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Hallituksen esitys Eduskunnalle apteekkitavaralain muutta· 
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan apteekkitavaralakia 
tarkistettavaksi eräiltä osin. 

Apteekkitavaraluetteloiden ja niiden vahvis
tamismenettelyn yksinkertaistamiseksi ehdote
taan lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että 
apteekkitavaralain mukaan apteekkitavaroiksi 
katsottavat aineet ja valmisteet yhdistettäi
siin yhdeksi luettelaksi ja muut nykyises
sä luettelossa mainitut apteekkitavaroihin kuu
lumattomat aineet ja valmisteet jätettäisiin siitä 
pois. 

Apteekkitavaralaissa on lueteltu eräitä kos
meettisia ja muita vastaavia aineita ja valmis
teita, joita ei pidetä apteekkitavaroina. Jos täl
lainen aine tai valmiste todetaan myrkylliseksi 

tai terveydelle vaaralliseksi, voi valtioneuvosto 
asettaa sen myyntikieltoon tai määrätä sen 
pidettäväksi apteekkitavarana. Esityksessä eh
dotetaan asian ratkaiseminen siirrettäväksi val
tioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Asetusta muuttamalla on tarkoitus myös ap
teekkitavaraluetteloiden vahvistaminen siirtää 
valtioneuvostolta ministeriölle. 

Lisäksi apteekkitavaralakia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että ihmisille tarkoitetut ro
kotteet ja seerumit tulisivat farmaseuttisia eri
koisvalmisteita koskevien säännösten alaisiksi. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitus saat
taa voimaan vuoden 1983 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

1.1. Lainsäädäntö 

Apteekkitavaralain (374/35) 1 §:n 1 mo
mentin mukaan apteekkitavaralla tarkoitetaan 
sellaisia aineita ja valmisteita, joita käytetään 
yksinomaan tai pääasiallisesti lääkkeinä tai 
lääkkeiden valmistukseen, sekä sellaisia myrkyt
lisiä aineita ja tavaroita, joita, sen mui>:aan 
kuin erikseen on säädetty, saadaan yleisölle 
myydä ainoastaan apteekeista. Apteekkitavaran 

168200324W 

määritelmä perustuu siis lääkkeen käsi'::tee
seen. 

Lääkkeeksi määritellään aine tai valmiste, jon
ka tarkoituksena on joko sisäisesti tai ulkonai
sesti käytettynä estää, parantaa tai helpottaa 
sairautta tai sen oireita ihmisissä tai eläimissä 
taikka jota käytetään sisäisesti tai ulkonaisesti 
ihmisten tai eläinten terveydentilan tutkimi
seen. 

Lain 2 § :n 1 momentin mukaan apteekki
tavataina ei pidetä kosmeettisia aineita, kän
sänpoistoaineita, desinfioimisaineita, kyllästä
mättömiä tai ainoastaan antiseptisessa tarkoi-
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tuksessa kyllästettyjä sidetarpeita, kivennäisve
siä ja -lähdesuoloja eikä ravintovalmisteita. 

Apteekkitavaralaissa apteekkitavaroille asete
tut tiukat laatuvaatimukset sekä myynti- ja 
muut rajoitukset eivät koske 2 §:ssä mainittu
ja aineita ja valmisteita. Jos jokin näistä tode
taan myrkylliseksi tai muutoin terveydelle vaa
ralliseksi, valtioneuvosto voi apteekkitavaralain 
2 §:n 2 momentin nojalla kieltää tavaran maa
hantuonnin ja myynnin tai määrätä sen ap
teekkitavaralain säännösten alaiseksi apteekki
tavaraksi. 

Säännökset erityisistä apteekkitavaralu:!tte
loista, jotka on laadittava apteekkitavaralain 
1 ja 2 §:ssä olevien säännösten perusteella, si
sältyvät lain 16 §: ään. Apteekki tavaraluettelois
ta on tarkemmat säännökset apteekkitavara
asetuksessa (139/36). Niiden vahvistaminen 
kuuluu valtioneuvostolle. Lääkintöhallituksen 
tulee laatia ehdotukset luettelaiksi ja toimittaa 
ne sosiaali- ja terveysministeriölle hankittuaan 
niistä lausunnot lääkärien, apteekkarien ja ke
mikaalikauppiaiden tärkeimmiltä yhdistyksiltä. 
Luettelot on lääkintöhallituksen tarvittaessa ja 
ainakin joka kolmas vuosi tarkastettava sekä 
tehtävä ehdotus tarpeellisiksi havaitsemistaan 
muutoksista. Edellä mainittujen asioiden käsit
telyyn lääkintöhallituksessa on asianomaisen 
alan pysyvien asiantuntijoiden otettava osaa. 

Apteekkitavaralain 10 §:n mukaan apteek
kitavarain valmistus ja myynti on asianomai
sen viranomaisen valvonnan alaista. Lain 
10 a §:n mukaan farmaseuttista erikoisvalmis
tetta saa maassa myydä tai muutoin kulutuk
seen luovuttaa lääkintöhallituksen annettua sii
hen luvan. Lupa myönnetään, kun valmiste on 
todettu tarkoituksenmukaiseksi eikä sitä sen 
käyttötarkoituksen huomioon ottaen voida pitää 
käyttäjälle vaarallisena sekä kun se on asian
mukaisesti ilmoitettu ja täyttää farmakopean 
tai muut vastaavat sille asetettavat vaatimukset 
sekä on hinnaltaan kohtuullinen. 

Farmaseuttinen erikoisvalmiste on määritelty 
lain 10 b §:ssä. Sen mukaan farmaseutti
sella erikoisvalmisteella tarkoitetaan maata
suuruisessa, valmistajan tai pakkaajan alku
permsessä pakkauksessa myytävää lääkettä. 
Farmaseuttisella erikoisvalmisteella ei saman 
pykälän 2 momentin mukaan kuitenkaan tar
koiteta rokotetta eikä seerumia, joista on sää
detty erikseen, eikä myöskään apteekissa val
mistettua lääkettä, jota pidetään kaupan aino
astaan siinä apteekissa, jossa se on valmistettu. 

Voimassa olevat rokotteiden ja vastaavien 
valmisteiden valmistusta, tarkastusta, käsitte
lyä ja jakelua koskevat säännökset sisältyvät 
rokotuslakiin (361/51) ja rokotusasetukseen 
(697 /51). 

Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 
( 116/82) 1 § :n mukaan kansanterveyslaitok
sen tehtävänä on muun muassa valmistaa ro
kotteita ja seerumeja, huolehtia rokotuksessa 
käytettävien rokotteiden ja seerumien han
kinnasta ja jakelusta lääkintöhallituksen mää
räämissä tapauksissa sekä valvoa biologisten 
tuotteiden, kuten rokotteiden, laatua. 

Lääkintöhallituksen alaisena toimivan lääke
laboratorion tehtävänä on lääkelaboratoriosta 
annetun lain (1110/74) mukaan muun muas
sa lääkkeiden ja lääkkeiden tavoin käytettä
vien valmisteiden laadun jatkuva tarkkailu. 
Lääkelaboratoriosta annetun asetuksen ( 1111/ 
7 4) 1 §: ssä laboratorion tehtäväksi on täsmen
netty muun muassa lääkintöhallituksen toimek
siannosta tapahtuvan rokotteiden ja seerumien 
laadun tutkiminen ja lausuntojen antaminen 
niistä. Näin ollen lääkelaboratoriossakin on tar
vittaessa puututtu biologisten valmisteiden 
laatuvaatimuskysymyksiin. 

Rokotuslain 11 §:n nojalla kansanterveys
laitoksella on oikeus tuoda maahan ja pitää 
varastossa rokotteita sekä myydä tai muutoin 
luovuttaa niitä rokotukseen käytettäviksi. Sa
massa pykälässä on lääkintöhallituksen tehtä
väksi määrätty ohjeiden antaminen ja päättä
minen rokotteiden varastoimisesta muihin bak
teriologisiin laboratorioihin. 

Rokotusasetuksessa säädetään tarkemmin ro
kotteiden valmistuksesta ja jakelusta. Asetuk
sen 2 §:n mukaan rokotteita valmistetaan lää
kintöhallituksen alaisena toimivassa kansanter
veyslaitoksessa. Tarvittaessa rokotuksessa voi
daan käyttää lääkintöhallituksen hyväksymiä 
muussakin kotimaisessa laitoksessa tai lääketeh
taassa valmistettuja tai ulkomailta hankittuja ro
kotteita. Näin ollen muiden kuin kansanter
veyslaitoksessa valmistettujen rokotteiden käyt
tö on edellyttänyt lääkintöhallituksen hyväksy
misen. Asetuksen 3 §: ssä rokotteiden jakelu 
on pääsääntöisesti määrätty kansanterveyslai
toksen huolehdittavaksi. Kuitenkin lääkintö
hallituksen määräyksestä voidaan jakelu suo
rittaa myös apteekkien välityksellä. 

Eläimille tarkoitettujen rokotteiden, seeru
meiden ja niihin verrattavien valmisteiden val
vonnasta on säädetty eläintautilaissa {55/80) 
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sekä eläintautiasetuksessa (601/80). Eläintau
tilain 11 § :n mukaan eläimelle käytettävien 
rokotteiden, seerumeiden ja niihin verrattavien 
valmisteiden tulee olla maa- ja metsätalousmi
nisteriön eläinlääkintöosaston hyväksymiä, ja 
niiden myynti ja käyttö on sallittua vain eläin
lääkintöosaston antamalla luvalla. Edelleen 
eläintautiasetuksen 10 §:ssä on säädetty, että 
eläintautilain tarkoittama rokote, seerumi tai 
niihin verrattava valmiste voidaan hyväksyä, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi ja se täyttää 
käyttötarkoitukseensa vaadittavat laadulliset ja 
taloudelliset edellytykset. 

1.2. Käytäntö ja ehdotetut muutokset 

Apteekkitavaraluettelot koostuvat nykyisin 
kolmesta eri luettelosta, A-, B- ja C-luettelosta. 
A- ja B-luettelo sisältävät apteekkitavaraa. A
luettelo käsittää kemiallisia aineita ja rohdoksia 
sekä B-luettelo valmisteita. C-luettelo sisältää 
kemiallisia aineita, kasvinosia ja valmisteita, 
joita ei pidetä apteekkitavataina silloin, kun 
niitä käytetään muihin kuin lääkinnällisiin tar
koituksiin. Luetteloissa on mainittu yhteensä 
yli 5 000 erilaista kemiallista ainetta ja roh
dosta sekä valmistetta. Kun luettelot ensimmäi
sen kerran vahvistettiin vuonna 1936, oli lue
teltujen aineiden määrä noin 2 500. Apteekki
tavaraluetteloiden merkitys käytännön kannalta 
on ollut ja on edelleenkin suuri lääkealan joka
päiväisessä työssä sekä eri viranomaisten käy
tössä. Esimerkinomaisina luettelaina niiden tar
koituksena on rajata tietyt aineet ja valmisteet 
vain luvanvaraisen kaupankäynnin piiriin. 

Nykyinen apteekkitavaraluetteloiden vahvis
tamismenettely ei vastaa enää lääkealalla työs
kentelevien eikä viranomaisten vaatimuksia. 
Luetteloiden vahvistaminen tapahtuu nykyisin 
valtioneuvostossa. Jos sosiaali- ja terveysminis
teriö kuultuaan lääkintöhallitusta asiantuntijana 
voisi myös päättää apteekkitavaraluettelon vah
vistamisesta, voitaisiin luetteloon tehdä nykyistä 
joustavammin muutoksia ja siten nopeuttaa ko
konaisuudessaan asian ratkaisua. 

Yhtä tärkeää kuin vahvistusmenettelyn muut
taminen on luetteloiden laatimisperiaatteiden 
muuttaminen. Luettelon tulisi muodostua vain 
yhdestä luettelosta, johon on yhdistetty nykyi
sissä A- ja B-luetteloissa mainittuja aineita ja 
valmisteita ja C-luettelo poistuisi käytöstä. 
Luettelossa nimet olisivat ensisijaisesti latinaksi. 

Nykyisen periaatteen mukaisesti laaditut luet
telot ovat kasvaneet huomattavasti, koska pais
tettuja aineita on ollut vähän ja uusiksi aineiksi 
on otettu kaikki lääkkeelliseen käyttöön mah
dollisesti sopivat aineet. Luetteloiden käyttö
kelpoisuuden parantamiseksi mukaan tulisi 
ottaa vain sellaisia aineita ja valmisteita, joilla 
on nykypäivän lääkinnässä todellista merkitystä. 

Kansainvälisen kaupan puitteissa tulee mark
kinoille jatkuvasti uusia tavaroita, jotka eivät 
apteekkitavaroihin kuulumattomina ole samalla 
tavoin myyntilupa- ja laadunvalvonnan ennakko
tarkastuskontrollin alaisia kuin apteekkitavarat. 
Monissa maissa tuotteiden myrkyllisyyttä ja 
muita terveydellisiä haittavaikutuksia ei riittä
västi valvota. On tärkeää, että viranomainen 
voi nopeasti poistaa markkinoilta tuotteen, joka 
on todettu tai jota epäillään terveydellisesti 
vaaralliseksi. Tarkoituksenmukaista on, että 
sosiaali- ja terveysministeriöllä kuultuaan lää
kintöhallitusta asiantuntijana olisi oikeus päät
tää tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä tar
vitsematta saattaa asiaa valtioneuvoston ratkais
tavaksi. 

Lääkintöhallituksen tehtävänä on lääkintö
hallituksesta annetun asetuksen (130/70) 1 
§:n mukaan muun muassa ohjata, valvoa ja 
kehittää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä ap
teekkilaitosta, apteekkitavarain valmistusta ja 
kauppaa. Rokotteet ja seerumit on katsottava 
apteekkitavaralaissa tarkoitetuiksi lääkkeiksi ja 
sisältyvät siten apteekkitavaroiden valmistuk
seen ja kauppaan. 

Apteekkitavaralaissa on farmaseuttisten eri
koisvalmisteiden laatuvaatimusten asettaminen, 
myyntilupien myöntäminen ja valvonta mää
rätty lääkintöhallituksen tehtäväksi. Koska ro
kotteet ja seerumit eivät kuitenkaan voimassa 
olevan lain mukaan ole farmaseuttisia erikois
valmisteita, on näiden laadunvalvonnassa ja ja
kelussa noudatettu toisenlaista käytäntöä. 

Rokotteisiin ja seerumeihin ei voida nykyi
sin soveltaa samaa säädettyä tarkastus-, hyväk
symis- ja myyntilupamenettelyä kuin farma
seuttisiin erikoisvalmisteisiin. Koska rokotteet 
ja seerumit on kuitenkin katsottava apteekkita
varalain 1 § :n nojalla lääkkeiksi ja ne täyt
tävät farmaseuttisten erikoisvalmisteiden tun
nusmerkit, on tilanne lääkevalvonnan kannal
ta ristiriitainen. 

Kun lääkkeen valmistajalta vaaditaan tarkat 
tiedot lääkkeen kaikista ominaisuuksista ennen 
kuin lääkintöhallitus päättää myyntiluvan 
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myontämisestä, ei rokotteiden ja seerumien val
mistajia ole velvoitettu samanasteiseen tuottei
densa dokumentointiin. 

Rokotuslain ja -asetuksen mukaan lääkintö
hallitukselle kuuluu kuitenkin rokotukseen 
käytettävien rokotteiden hyväksyminen. Käy
tännössä kansanterveyslaboratorio, joka kan
santerveyslaitoksesta annetulla lailla (828/81) 
on 1 päivästä maaliskuuta 1982 muuttunut 
kansanterveyslaitokseksi, on toiminut lääkintö
hallituksen valtuuttamana rokotteiden ja seeru
mien hyväksyjänä. Lääkelaboratorio on käsitel
lyt vain sellaisia biologisia valmisteita, joille 
valmistaja on hakenut myyntilupaa farmaseut
tisina erikoisvalmisteina. 

Rokotteiden ja vastaavien valmisteiden hy
väksymisessä ei ole ollut täysin yhtenäistä ja 
tarkoituksenmukaista menettelyä. Tämä on joh
tunut ennen kaikkea biologisten, lääkkeellisten 
valmisteiden asemasta lainsäädännössä sekä val
misteryhmää koskevista viranomaisten ohjei
den puutteesta. 

Lääkintöhallituksen ohjeet biologisen valmis
teen myyntiluvan hakemis- ja käsittelymenette
lystä ovat toistaiseksi puuttuneet. Tämän 
vuoksi käytäntö eri valmisteiden kohdalla on 
vaihdellut. Kansanterveyslaitos suorittaa ro
kotteiden ja vastaavien valmisteiden eräkoh
taista laadunvalvontaa. Sitovia määräyksiä val
misteiden laadulle ei ole ollut lukuun ottamatta 
niitä valmisteita, joille Pohjoismainen farma
kopea ja Euroopan farmakopea ovat asettaneet 
vaatimukset. 

Jotta ihmisille tarkoitettuihin rokotteisiin ja 
seerumeihin voitaisiin soveltaa samaa lääke
kontrollitoimintaa kuin muihin lääkkeisiin, tu
lisi apteekkitavaralain 10 b §:n 2 momenttia 
muuttaa. Tällöin nämä rokotteet ja seerumit oli
sivat farmaseuttisia erikoisvalmisteita, joiden ku
lutukseen luovuttamisen ja myynnin edellytyk
senä olisi lääkintöhallituksen myöntämä myyn
tilupa. Näin tämä valmisteryhmä muiltakin 
osin siirtyisi lääkkeitä ja apteekkitavaroita kos
kevan lainsäädännön piiriin. Esimerkiksi valmis
teiden mainonta, pakkausmerkinnät ja hinta 
tulisivat viranomaisten valvonnan alaisiksi. 

2. V a 1 m i s t e 1 u v a i h e et 

Lääkintöhallitus asetti 4 päivänä tammibuta 
1980 työryhmän käsittelemään apteekkitavara
luettelon uudistamista. Mietintö (n:o 10/ 

1980) valmistui 31 päivänä heinäkuuta 1980, 
Työryhmän mietinnöstä lääkintöhallitus on pyy
tänyt lausunnot alan asianomaisilta viranomai
silta ja yhdistyksiltä. 

Lausunnoissa on yleisesti hyväksytty työryh
män periaatteet, että apteekkitavaraluettelot yh
distettäisiin yhdeksi pelkästään apteekkitava
roita käsittäväksi luetteloksi. Luettelon nimis
töksi puolletaan ladankielistä Maailman ter
veysjärjestön vahvistamaa INN-nimistöä (In
ternational nonproprietary names) ja farmako
pean nimiä, joskin toivomuksia luettelon jul
kaisemisesta lisäksi kotimaisilla kielillä on esi
tetty. 

Rokotteita ja seerumeita koskevan lainsää
dännön tarkistamiseksi lääkintöhallitus asetti 
16 päivänä tammikuuta 1980 työryhmän, jonka 
tehtäväksi määrättiin muun muassa selvittää, 
mitkä biologiset valmisteet on katsottava far
maseuttisiksi erikoisvalmisteiksi. Työryhmässä 
olivat edustettuina lääkintöhallitus, lääkelabora
torio, kansanterveyslaboratorio ja Suomen Pu
naisen Ristin veripalvelu. Työryhmä sai työnsä 
päätökseen 30 päivänä huhtikuuta 1981. Mie
tinnössä (Rokotetyöryhmän mietintö n:o 9/ 
81) työryhmä ehdotti apteekkitavaralain 10 b 
§:n 2 momentin muuttamista siten, että rokot
teet ja seerumit olisivat farmaseuttisia erikois
valmisteita. Lisäksi työryhmä ehdotti, että lain
muutoksen yhteydessä lääkintöhallitus velvoi
tettaisiin antamaan tarkemmat ohjeet rokotteita 
ja seerumeita varten tehtävien myyntilupahake
musten laatimisesta. 

Lääkintöhallitus on pyytänyt myös mainitun 
työryhmän mietinnöstä lausunnot lääkealan vi
ranomaisilta ja yhdistyksiltä. 

Käsiteltyään edellä mainituista mietinnöistä 
saadut lausunnot lääkintöhallitus on alustavasti 
valmistellut ehdotukset apteekkitavaralain 
muuttamisesta. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t 
ja taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetulla lainmuutoksella ei ole merkittä
viä organisatorisia tai taloudellisia vaikutuk
sia. Apteekkitavaraluettelon nimikemäärän su
pistuminen ja vahvistusmenettelyn siirtäminen 
aikanaan asetusmuutoksella valtioneuvostotta 
sosiaali- ja terveysministeriölle yksinkertaistaa 
asioiden hallintomenettelyä ja parantaa lääkin
töhallituksen mahdollisuuksia joustavasti ottaa 
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huomioon lääkeainekehitys ja muut seurannais
vaikutukset. Menettelyn yksinkertaistuminen 
säästää jossain määrin julkishallinnollisia kustan
nuksia. 

Rokotteiden osalta voidaan todeta, että kan
santerveyslaitoksen sisäisessä organisaatiossa 

tulee tapahtumaan muutoksia laadunvalvonta
yksikön perustamisen yhteydessä. Valtiontalou
delliset vaikutukset ovat vähäiset. Valtiolle tu
lee kertymään pieni määrä tuloja myyntilupa
maksujen muodossa, noin 30-40 myyntilupa
hakemuksen yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

2 §. Kun apteekkitavaraluettelon vahvista
misen siirtoa sosiaali- ja terveysministeriölle on 
perusteltu tarkoituksenmukaisuusnäkökohdilla, 
on luonnollista, että samoin perustein apteekki
tavaralain 2 §: n 1 momentissa tarkoitettujen 
apteekkitavaroihin kuulumattomien aineiden ja 
valmisteiden maahantuonnin tai myynnin kiel
täminen· tai määrääminen apteekkitavaroiksi 
kuuluisi sosiaali- ja terveysministeriön toimival
taan pykälän 2 momentissa mainituin edellytyk
sin. 

10 b S. Ehdotuksen mukaan ihmisille tarkoi
tetut rokotteet ja seerumit tulisivat olemaan 
farmaseuttisia erikoisvalmisteita. Koska eläimille 
tarkoitettujen rokotteiden ja seerumien hyväk
symisestä ja myyntiluvista on säädetty eläin
tautilaissa ja eläintautiasetuksessa, on tarkoituk
senmukaista, että edelleenkin lakiin jätetään 
maininta siitä, että eläimille tarkoitetut seeru
mit ja rokotteet eivät ole farmaseuttisia eri
koisvalmistei ta. 

16 §. Esityksen mukaan apteekkitavaraluet
teloon tulisi ottaa vain sellaisia aineita ja val
misteita, joilla luettelon laatimishetkellä on 
yksinomaan tai pääasiassa lääkkeellinen käyttö
tapa. Näin ollen ei tarvittaisi enää luetteloa 

niistä aineista, kasvinosista ja valmisteista, joita 
ei pidetä apteekkitavaroina silloin, kun niitä 
käytetään muihin kuin lääkinnällisiin tarkoi
tuksiin. Pykälässä oleva viittaus apteekkitavara
lain 2 §: ään voitaisiin poistaa tarpeettomana, 
ja nykyinen apteekkitavaraluetteloihin sisältyvä 
C-luettelo poistuisi käytöstä. 

2. T a r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Apteekkitavara-asetukseen tulisi tehdä. tar
peelliset muutokset. Asetukseen tulevat tään
nökset koskisivat luettelon vahvistamisen siir
tämistä valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle sekä vahvistusmenettelyn yhteydessä 
toteutettavaa lausuntomenettelyä. 

3. Voimaan tulo 

Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan 
1 päivästä tammikuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
apteekkitavaralain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1935 annetun apteek
kitavaralain (374/35) 2 §:n 2 momentti, 10b §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti, 

näistä 10 b §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 15 päivänä marraskuuta 1963 annetussa 
laissa (505/63 ), näin kuuluviksi: 

2 § 

Jos 1 momentissa mainittu tavara sisältää 
myrkyllisiä tai voimakkaasti vaikuttavia aineita 
tai jos se muusta syystä havaitaan ilmoitettuun 
tarkoitukseen käytettynä terveydelle vaaralli
seksi, voi sosiaali- ja terveysministeriö kieltää 
tavaran maahantuonnin tai myynnin tai mää
rätä sen pidettäväksi apteekkitavarana. 

10h § 

Farmaseuttisella erikoisvalmisteella ei tässä 
laissa tarkoiteta eläinten sairauksien hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn käytettävää rokotetta eikä 
seerumia, joista on säädetty erikseen, eikä 

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1982 

myöskään apteekissa valmistettua lääkettä, jota 
pidetään kaupan ainoastaan siinä apteekissa, 
jossa se on valmistettu. 

16 § 
Säännökset erityisestä apteekkitavaraluette

losta, joka on laadittava 1 § :ssä olevien sään
nösten perusteella, sekä muut tarkemmat sään
nökset tämän lain toimeenpanosta annetaan 
asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipale 



N:o 156 7 

Liite 

Laki 
apteekkitavaralain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1935 annetun apteek
kitavaralain (374/35) 2 §:n 2 momentti, 10 b §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti, 

näistä 10 b § :n 2 momentti sellaisena kuin se on 15 päivänä marraskuuta 1963 annetussa 
laissa (505 /63), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 

Jos 1 momentissa mainittu tavara sisältää 
myrkyllisiä tai voimakkaasti vaikuttavia aineita 
tai jos se muusta syystä havaitaan sellaiseksi, 
että se ilmoitettuun tarkoitukseen käytettynä on 
terveydelle vaarallinen, voi valtioneuvosto kiel
tää tavaran maahantuonnin tai myynnin, tai 
voidaan se määrätä pidettäväksi apteekkitava
rana. 

10b §. 

Farmaseuttisella erikoisvalmisteella ei tässä 
laissa tarkoiteta rokotetta eikä seerumia, joista 
on säädetty erikseen, eikä myöskään apteekissa 
valmistettua lääkettä, jota pidetään kaupan 
ainoastaan siinä apteekissa, jossa se on valmis
tettu. 

16 §. 
Määräykset erityisistä apteekkitavaraluette

loista, jotka on laadittava 1 ;a 2 §:ssä olevain 
säännösten perusteella, niin myös muut tar
kemmat määräykset tämän lain toimeenpanosta 
annetaan asetuksella. 

Ehdotus 

2 § 

Jos 1 momentissa mainittu tavara sisältää 
myrkyllisiä tai voimakkaasti vaikuttavia aineita 
tai jos se muusta syystä havaitaan ilmoitet~uun 
tarkoitukseen käytettynä terveydelle vaaralli
seksi, voi sosiaali- ia terveysministeriö kieltää 
tavaran maahantuonnin tai myynnin tai mää
rätä sen pidettäväksi apteekkitavarana. 

lOb § 

Farmaseuttisella erikoisvalmisteella ei tässä 
laissa tarkoiteta eläinten sairauksien hoitoon ia 
ennaltaehkäisyyn käytettävää rokotetta eikä 
seerumia, joista on säädetty erikseen, eikä 
myöskään apteekissa valmistettua lääkettä, jota 
pidetään kaupan ainoastaan siinä apteekissa, 
jossa se on valmistettu. 

16 § 
Säännökset erityisestä apteekkitavaraluette

losta, joka on laadittava 1 §: ssä olevien sään
nösten perusteella, sekä muut tarkemmat sään
nökset tämän lain toimeenpanosta annetaan 
asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




