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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi apteekkilaitoksesta an
netun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on poistaa sel
laisia apteekkilaitosta koskevassa lainsäädän
nössä todettuja epäkohtia, joiden on katsottu 
vaativan nopeaa korjausta. Esitys rakentuu ku
ten voimassa oleva lainsäädäntökin yksityisten 
harjoittaman luvanvaraisen elinkeinotoiminnan 
pohjalle. 

Esityksessä ehdotetun lainmuutoksen voi
maantulon jälkeen uudet apteekkioikeudet 
myönnetään 65 ikävuoteen saakka. Ennen lain 
voimaantuloa saatuihin apteekkioikeuksiin esi
tyksessä ei puututa. Jotta iäkkäät apteekkarit 
voisivat nykyistä parempien taloudellisten edel
lytysten vallitessa luopua apteekkioikeudestaan, 
ehdotetaan, että apteekkari luopuessaan ap
teekkioikeudestaan saisi tietyn vapautuksen 
apteekkimaksusta. Apteekkioikeuden uusina 
menettämisperusteina ehdotetaan yrittäjien elä
kelain mukaiseen täyteen työkyvyttömyyseläk
keeseen oikeuttavaa työkyvyttömyyttä tai muu
ta pysyvää kykenemättömyyttä itse hoitaa ap-

teekkia. Samalla ehdotetuista muutoksista ilme
nee se uusi periaate, jonka mukaan apteekkarin 
on tilapäisiä vapautuksia lukuun ottamatta itse 
hoidettava apteekkia. 

Inflaation apteekkimaksurasitusta lisäävän 
vaikutuksen johdosta valtioneuvoston päätök
sellä voitaisiin tarkistaa apteekkimaksutauluk
koa vuosittain apteekkien liikevaihdon kasvua 
vastaavasti. 

Lääkeinformaation parantamiseksi ehdotetaan, 
että apteekin tulisi aktiivisesti varmistua siitä, 
että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen 
oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Tämä an
taisi apteekeille nykyistä paremmat mahdolli
suudet osallistua lääkkeitä koskevaan terveys
kasvatukseen muun terveydenhuollon kanssa. 
Lainmuutos antaa mahdollisuudet apteekkilai
toksen ja muun terveydenhuollon kiinteämmälle 
yhteistyölle. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
1. 7. 1983 lukien. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Lääkehuolto ja sen osana apteekkilaitos kuu
luvat terveydenhuollon piiriin. Näin ollen myös 
apteekkilaitoksella on oma osuutensa tervey
denhuollon tarkoituksenmukaisen toiminnan 
turvaamisessa. Apteekkilaitoksen merkitys ko
ko terveydenhuollossa riippuu siitä, kuinka se 
pystyy täyttämään muun terveydenhuollon ja 
kansalaisten sille asettamat vaatimukset. Tä-
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män esityksen yhteiskunnallinen merkitys liit
tyy tavoitteisiin, joihin on pyritty parantamalla 
nykyisen apteekkilaitoksen kehittämisedellytyk
siä ottaen huomioon väestön terveydenhuol
toon kohdistamat vaatimukset. 

Apteekkilaitoksen kehittämistä on perusteel
lisesti käsitelty jo 1970-luvun alussa valmistu
neissa komiteanmietinnöissä ( komiteamietinnöt 
1970: A 18 ja 1972: A 5). Näissä mietinnöissä 
esitettyjen apteekkilaitosta koskevien uudistus
ten jäätyä toteutumatta ovat apteekkilaitoksen 
kehittämiskysymykset tulleet uudelleen käsiteltä
täviksi. Erityisesti on haluttu uudistaa apteekki-
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oikeuden haltijan ikää ja apteekkioikeuden me
nettämisperusteita koskevia säännöksiä. Samoin 
on h&luttu korjata apteekkilaitoksen taloudellis
ta epätasaisuutta. 

Esityksen tavoitteena on muuttaa apteekki
laitosta koskevaa lainsäädäntöä siten, että ap
teekkilaitoksen kehitykselle sekä apteekkilai
toksen ja muun terveydenhuollon yhteistyön 
lisäämiselle luotaisiin paremmat edellytykset. 
Apteekkilaitoksen kehitystä hidastavana teki
jänä on pidetty muun muassa apteekkioikeuden 
elinikäisyyttä sekä sitä, että apteekkarin ei ole 
välttämättä itse tarvinnut vastata apteekin hoi
dosta. Apteekkien taloudellista epätasaisuutta 
on pidetty liian suurena ja erityisesti on voitu 
todeta pienimpien apteekkien taloudelliset vai
keudet sekä suurimpien apteekkien yleisesti hy
vä kannattavuus. 

Apteekkilaitoksen kehityksen turvaamiseksi 
on edellä mainitut epäkohdat korjattava. Täl
löin samalla voidaan helpommin saavuttaa ta
voitteeksi asetettu apteekkilaitoksen ja muun 
terveydenhuollon yhteistyön lisääminen. 

1.2. Keinot 

Tavoitteisiin pääsemiseksi on apteekkilain
säädäntöön tehtävä tarpeelliset muutokset ja li
säykset. Apteekkilakia ehdotetaan muutettavak
si siten, että lain voimaantulon jälkeen myön
netyt apteekkioikeudet oikeuttavat apteekkarin 
harjoittamaan apteekkiliikettä 65-vuotiaaksi 
asti. Näin uudet apteekkioikeudet eivät enää 
olisi elinikäisiä. Apteekkioikeuden menettämis
perusteita tulisi muuttaa siten, että työkyvyt
tömyys tai muu pysyvä kykenemättömyys itse 
hoitaa apteekkia tulisivat menettämisperusteik
si. Tähän liittyen laista tulisi poistaa säännös, 
joka mahdollistaa apteekkioikeuden säilymisen 
työkyvyttömyydestä tai vanhuudesta huolimat
ta. Apteekkilaitoksen ja muun terveydenhuol
lon yhteistyön lisäämisen yhtenä edellytykse
nä esitetään apteekkien lääkeinformaatiovelvol
lisuuden muuttamista nykyisestä passiivisesta 
velvollisuudesta aktiiviseksi velvollisuudeksi. 

Apteekkien taloudellisen epätasaisuuden kor
jaamiseksi esitetään sivuapteekkijärjestelmää, 
jolloin pienimmät apteekit voitaisiin muuttaa 
sivuapteekeiksi. 

Esitykseen sisältyvien uudistusten toteudut
tua apteekkilaitoksen kehittämisedellytykset 
paranevat. Apteekkarien ikärakenne muuttuu 
nuoremmaksi ja toisaalta jokaisen apteekkarin 

tulee pääsääntöisesti itse vastata apteekkinsa 
hoidosta, eikä työkyvytön tai muuten apteekin 
hoitoon kykenemätön apteekkari voi enää säi
lyttää apteekkioikeuttaan. Uuden sivuapteekki
järjestelmän luominen mahdollistaa nykyisten 
lääkehuoltopisteiden säilyttämisen ja uusien 
perustamisen sekä antaa mahdollisuuden ap
teekkilaitoksen ja muun terveydenhuollon ny
kyistä kiinteämmälle yhteistyölle. 

Esityksellä on pyritty nykyistä apteekkilain
säädäntöä koskevien uudistusten avulla no
peasti poistamaan apteekkilaitoksessa olevia 
epäkohtia. Tämän toteuduttua myös muu ter
veydenhuolto ja koko yhteiskunta tulee hyö
tymään apteekkilaitoksen kehityksen johdosta. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Apteekkilaitosta koskevat säännökset sisälty
vät apteekkilaitoksesta annettuun lakiin (4/ 
28), jäljempänä apteekkilaki, ja sen toimeen
panemisesta annettuun asetukseen (326/28), 
jäljempänä apteekkiasetus, lääkevarastoista an
nettuun asetukseen ( 113/4 7) sekä apteekkimak
susta annettuun lakiin (148/46). 

Apteekkilain 1 §: n mukaan apteekkeja tulee 
olla maassa niin taajassa, että yleisö, mikäli mah
dollista, eri paikkakunnilla vaikeudetta voi 
saada lääkkeitä. Tämän toteutumiseksi lääkintö
hallituksen on valvottava, että maassa on riit
tävä määrä apteekkeja ja tarvittaessa tehtävä 
esitys sosiaali- ja terveysministeriölle uuden 
apteekin perustamiseksi. 

Apteekkilain 3 § :n mukaan apteekkiliikettä 
saa harjoittaa vain se, joka valtioneuvostolta on 
saanut apteekkioikeuden. Apteekkioikeus 
myönnetään liikkeen harjoittamiseen määrätys
sä apteekissa. Siltä, joka tahtoo saada apteek
kioikeuden, vaaditaan, että hän on Suomen 
kansalainen, hallitsee itseään ja omaisuuttaan 
sekä suoritettuaan opinnäytteet on julistettu 
oikeutetuksi pitämään apteekkia. Apteekkioi
keus annetaan eliniäksi, ja se on henkilökohtai
nen. Kenelläkään ei voi olla kuin yksi apteek
kioikeus kerrallaan. 

Apteekkarin tulee apteekkilain 11 § :n mu
kaan itse hoitaa apteekkia. Kuitenkin jos ap
teekkari sairauden tai vanhuuden vuoksi tulee: 
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kykenemättömäksi itse hoitamaan apteekkia, on 
hänen jätettävä apteekinhoito vastuunalaiselle 
lääninhallituksen määräämälle hoitajalle, siten 
kuin lain 14 §:ssä säädetään. Apteekkari voi 
ilman eri lupaa vuosittain jättää apteekin hoi
don aoteekkiasetuksen 10 §: ssä mainitulle hen
kilöll; enintään kahden kuukauden ajaksi vuo
dessa ja saatuaan lääninhallitukselta luvan eri
tyisestä syystä pitemmäksi:kin aikaa. Edellä mai
nituista apteekin hoitoa koskevista säännöksis
tä ilmenee, että apteekkari voi jatkaa liikkeen
harjoittamistaan huolimatta työkyvyttömyydes
tä tai vanhuuden aiheuttamasta kykenemättö
myydestä hoitaa itse apteekkia. 

Apteekkioikeuden menettämisperusteita kä
sitellään apteekkilain 16 §:ssä. Apteekkioikeus 
on julis~ettava menetetyksi, jos apteekkiliiket
tä ei ole ryhdytty harjoittamaan tietyn ajan 
kuluessa apteekkioikeuden myöntämisestä lu
kien. Niin ikään apteekkarin tekemä konkurs
si, apteekin hoitoon liittyvät laiminlyönnit, ap
teekin lainvastainen luovuttaminen toisen käyt
töön, apteekkarin potema mielisairaus ja tietty
jen aineiden väärinkäyttö sekä apteekkarin ri
kollinen käyttäytyminen ovat apteekkioikeuden 
menettämisperusteita. 

Apteekkiliikettä on pääsääntöisesti harjoitet
tava tietyssa apteekissa. Apteekkialueen rajat 
vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö lääkintö
hallituksen esityksestä. Apteekkilain 10 §:n 2 
momentin mukaan apteekkari saa kuitenkin lää
kintöhallituksen kussakin tapauksessa antamal
la luvalla pitää paikkakunnalla, jossa ei ole ap
teekkia ja jossa sellainen ei olisi taloudellisesti 
kannattavaa, lääkevarastaa rajoitetun apteekki
liikkeen harjoittamista varten. Yleisön kannal
ta lääkevarastot eivät toiminnaltaan poikkea 
apteekeista. Lääkevarastoista annetun asetuksen 
4 § :n mukaan lääkevarastoista saadaan toimit
taa käsikauppalääkkeitä ja muita sairaanhoi
dossa tarvittavia aineita ja välineitä. Lisäksi saa
daan lääkevarastossa valmistaa ja sieltä toimit
taa tavallisimmat lääkemääräykset. 

Lääkehuoltopalvelujen saatavuutta paranta
vat myös lääkekaapit, joita apteekkari saa pi
tää lääkintöhallituksen luvalla paikkakunnalla, 
jolla ei ole apteekkia eikä lääkevarastaa ja jos
ta on pitkä matka tai huonot liikenneyhteydet 
näihin. Lääkekaapeista voidaan myydä ainoas
taan käsikauppalääkkeitä. Lääkekaapin hoita
jalta ei vaadita farmaseuttista tutkintoa. 

Apteekkari on apteekkilain 12 §:n mukaan 
velvollinen pitämään palveluksessaan tarpeel
lisen määrän farmaseuttisen tutkinnor" suorit-

taneita apulaisia. Apteekissa voi myös olla tek
nisiä apteekkiapulaisia ja lääketyöntekijöitä, 
jotka suorittavat apteekkarin vastuulla asetuk
sessa tarkemmin määrättäviä tehtäviä. Lää
keinformaatiota koskeva säännös on apteek
kilain 13 §:ssä, jonka mukaan apteekkari ja 
farmaseuttisen tutkinnon suorittanut apulainf'n 
saakoot kysyttäessä antaa ohjeita, miten jota
kin lääkettä tavallisesti käytetään. 

Suoranaisesti P.pteekkien talouteen vaikutta
va säädös on apteekkimaksusta annettu laki. 
Lain 1 §:n nojalla apteekkioikeuden haltiJan on 
vuosittain suoritettava liikevaihdon mukaan mää
rätty maksu. Apteekkimaksusta annetun lain 
2 §:n (831/81) nojalla apteekin liikevaihtove
rottomasta liikevaihdosta progressiivisen maksu
taulukon perusteella lasketaan apteekkimaksu 
niin, että alle 600 000 markan liikevaihtoiset 
apteekit ovat maksusta vapautetut ja toisaalta 
niin, että enimmällään maksu voi olla 11 % lii
kevaihdosta. Saman pykälän mukaan lääke
varaston liikevaihdosta vähennetään enintään 
200 000 markkaa ennen lääkevaraston liikevaih
don lisäämistä apteekin liikevaihtoon apteekki
maksu määräämistä varten. Apteekkimaksusta 
annetun lain 2 §:ää on lain säätämisen jälkeen 
muutettu vuosina 1965 (758/65), 1977 
(526/77) ja 1981. 

2.1.2 Käytäntö ja säännösten soveltaminen 

Apteekkilain mukaan apteekkioikeus myön
netään eliniäksi. Tämän johdosta maamme ap
teekkarikunta on varsin iäkästä. Vuoden 1980 
lopussa oli 65 vuotta täyttäneitä apteekkarei
ta 144 eli 25,5% kaikista apteekkareista. Vas
taavasti alle 40 vuotiaita apteekkareita oli 31 
eli 5,5 % kaikista apteekkareista. 

Apteekkarien ikärakenne johtuu apteekkioi
keuden elinikäisyyden lisäksi siitä, ettei ennen 
vuotta 190 5 syntyneillä apteekkareilla ole oi
keutta yrittäjien eläkelain ( 468/69; YEL) mu
kaisiin eläkkeisiin. Näin ollen maassamme oli 
syyskuussa 1981 yhteensä 38 apteekkaria, jotka 
eivät saa kansaneläkkeen lisäksi mitään muuta 
lakisääteistä eläkettä. Vuonna 1905 ja sen jäl
keen syntyneiden apteekkareiden, jotka siis jo 
kuuluvat YEL:n piiriin, eläketurva on ehtinyt 
karttua suhteellisen vähän, minkä vuoksi he 
eivät ehkä ole katsoneet voivansa luopua ap
teekkioikeuksistaan yleisen eläkeiän saavutet
tuaan. 

Apteekkioikeuksia on 1970-luvulla vapautu
nut keskimäärin noin 35 vuodessa. Näitä 
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oikeuksia ovat hakeneet proviisorien lisäksi 
aiemmin johonkin toiseen apteekkiin apteekki
oikeuden saaneet apteekkarit. Nämä apteekka
rit ovat olleet keski-iältään suhteellisen vanho
ja. Koska vanhemmat apteekkarit kokeneem
pina hakijoina ovat yleensä, apteekin koosta 
riippuen, saaneet apteekkioikeuden ja kun ap
teekkioikeuden elinikäisyydestä johtuen van
hemmat apteekkarit ovat katsoneet, että heil
le on kannattavaa vielä vanhempanakin siirtyä 
uuteen apteekkiin, on tämä johtanut siihen, 
että ensimmäisen apteekkioikeuden saaneiden 
proviisorienkin keski-ikä on muodostunut suh
teellisen korkeaksi, viime vuosina yli 45 vuo
deksi. Apteekkioikeuksia ovat saaneet myös 
lähes 60-vuotiaat henkilöt. Tätä kehitystä ei 
voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Apteekkilain 16 §:ssä on mainittu apteekki
oikeuden menettämisperusteet. Käytännössä ap
teekkioikeuden menettäminen on ollut harvi
naista. Useimmissa tapauksissa, joissa olisi voi
nut tulla kysymykseen apteekkioikeuden me
nettäminen, apteekkari on sitä ennen luopunut 
oikeudestaan. Vuoden 1951 jälkeen lääkintö
hallitus on kuitenkin seitsemän kertaa julista
nut edellä mainitun lainkohdan nojalla ap
teekkarin menettäneeksi apteekkioikeutensa. 
Näissä tapauksissa on yleensä ollut kysymys 
mielisairaudesta, alkoholin väärinkäytöstä, kon
kurssista tai apteekkioikeuksien törkeästä vää
rinkäytöstä ja velvollisuuksien laiminlyömi
sestä. 

Apteekkioikeuden menetetyksi julistamista 
lievempi toimenpide on, että lääninhallitus 
apteekkilain 14 §:n mukaan tietyissä tapauk
sissa muistuttaa apteekkaria siitä, että hänen 
tulisi jättää apteekinhoito toiselle vastuunalai
selle hoitajalle. Tällöin apteekkari on tullut sai
rauden tai vanhuuden vuoksi kykenemättömäksi 
itse hoitamaan apteekkia. 

Vanhuuden tai sairauden vuoksi apteekin 
hoitoon kykenemättömät apteekkarit eivät aina 
ole luopuneet oikeuksistaan eivätkä myöskään 
ole esittäneet toista henkilöä apteekinhoitajak
si, joten apteekkilain 14 §:n 1 momenttia ei 
ole voitu aina soveltaa. Tärkeämpää on kuiten
kin todeta, että apteekkilain 14 §:n 1 moment
ti ei vastaa nykyajan vaatimusta, jonka mu
kaan apteekkarin on hoidettava itse apteek
kia. Vastaavasti lain 16 §:n vanhat sanamuo
dot ovat olleet vaikeuttamassa lain tulkintaa 
apteekkioikeuden menettämisperusteita tutkit
taessa ja niiden mahdollista soveltamista har
kittaessa. 

Apteekkilain 10 §:n 2 momentin mukaan 
apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla pi
tää lääkevarastaa apteekkiliikkeen harjoitta
mista varten. Vuonna 1981 maassamme oli 
125 lääkevarastoa, joista 110 yksityisten ap
teekkien lääkevarastoja. Aloite lääkevaras
ton perustamiseksi tulee yleensä tietyltä paik
kakunnalta, tavallisimmin joko apteekkarilta 
tai kunnallisilta viranomaisilta. Lääkevaraston 
pitäminen perustuu apteekinhaltijan vapaaehtoi
suuteen. Koska viranomaisilla ei ole ollut mah
dollisuutta velvoittaa ketään lääkevaraston pi
tämiseen ja koska toisaalta maassamme on ta
loudellisessa mielessä liian pieniä itsenäisiä ap
teekkeja, tulisi lakiin ottaa säännökset sivu
apteekkijärjestelmään siirtymisestä siten, että 
lääkevarastot ja pienimmät apteekit voitaisiin 
muuttaa sivuapteekeiksi . 

Lääkeinformaatioon liittyvää keskustelua on 
yhteiskunnassa käyty lisääntyvässä määrin vii
me vuosien aikana. Kaikilla terveydenhuollon 
sektoreilla on yksimielisesti todettu se perus
asia, että lääkehoidon onnistuminen on ennen 
kaikkea riippuvainen lääkkeen oikeasta käytös
tä. Jotta lääkkeitä puolestaan käytettäisiin 
oikein ja tarkoituksenmukaisesti, terveyden
huollon ammattihenkilöstön tulisi pystyä omal
ta osaltaan myös välittämään oikeaa informaa
tiota lääkkeiden käytöstä. Koska apteekki on 
yleensä viimeinen terveydenhuollon yksikkö, 
jonka kanssa potilas joutuu tekemisiin ennen 
lääkkeen käytön aloittamista, korostuu aptee
kin merkitys informaation välittäjänä. Apteek
kilain 13 §:n mukaan apteekkari ja farmaseut
tisen tutkinnon suorittanut apulainen saa ky
syttäessä antaa ohjeita, miten jotakin lääkettä 
tavallisesti käytetään. Tämä säännös voidaan 
ymmärtää niin sanotun passiivisen informaatio
velvollisuuden normina. 

Nykyinen laki apteekkimaksusta säädettiin 
vuonna 1946. Lain mukaan apteekkiliikkeestä on 
apteekkioikeuden haltijan vuosittain suoritet
tava liikevaihdon mukaan määrätty maksu. 
Koska apteekkimaksutaulukon liikevaihtorajat 
ovat markkamääräisiä, on selvää, että inflaation 
edetessä kaikki apteekit siirtyvät vähitellen 
suurempien liikevaihtojen myötä ankaramman 
apteekkimaksun kohteeksi. Vuonna 1980 kes
kimääräinen apteekkimaksun määrä oli 8,34 
% liikevaihdosta. Valtiolle tämä merkitsi noin 
109 miljoonan markan tuloja. Koska apteekki
maksu on vuodesta 1946 lähtien määräytynyt 
markkamääriin perustuvien taulukeiden avulla, 
on apteekkimaksurasitus tasaisesti noussut tä-
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nä aikana. Vuonna 1967 apteekkimaksu oli 
keskimäärin noin 6,3 % liikevaihdosta ja vuon
na 1976 noin 8,8 % liikevaihdosta. Apteekki
maksusta annetun lain 2 §:ää muutettiin vuonna 
1977 taulukon osalta, jolloin apteekkimaksupro
sentti aleni keskimäärin noin 7,8 % :iin. Tämän 
jälkeen maksurasitus on jälleen lähinnä inflaa
tiosta johtuen noussut. Vuonna 1980 apteek
kien keskimäärin maksama apteekkimaksu oli 
noin 200 000 markkaa. 

Apteekkien myyntipalkkio ja siis lääkkeiden 
kuluttajahinnat määräytyvät apteekkilain 22 
§:ssä tarkoitetun valtioneuvoston vahvistaman 
lääketaksan mukaan. Kaikkien apteekkien on 
noudatettava lääketaksaa, joten lääkkeiden hin
nat ovat samat koko maassa. Viimeksi valtio
neuvosto on vahvistanut lääketaksan vuonna 
1980 annetulla päätöksellä ( 134/80). 

Apteekin tuotto on käsitettävä samana asia
na kuin apteekkarin apteekkiliikkeen harjoit
tamisesta saama verotettava tulo. Tarkasteltaes
sa lääkintöhallituksen tilastoja vuoden 1980 
apteekkien taloudellisesta tilasta, todetaan, että 
apteekkarien keskimääräiset verotettava! tulot 
vaihtelivat selvästi alle 100 000 markasta vuo
dessa yli 400 000 markkaan vuodessa. Kun ver
rataan vuoden 1980 tilastotietojen perusteella 
100 pienimmän ja 100 suurimman apteekin ap
teekkarien verotettavia tuloja, voidaan todeta, 
että 1 00 pienimmän apteekin apteekkarien kes
kimääräiset verotettava! tulot olivat noin 
95 500 markkaa vuodessa eli noin 8 000 mark
kaa kuukaudessa. Vastaavasti 100 suurimman 
apteekin apteekkareiden verotettava! tulot oli
vat keskimäärin noin 375 000 markkaa vuo
dessa eli noin 31 000 markkaa kuukaudessa. 

Taloudelliselta kannalta pienten apteekkien 
ongelmat liittyvät kyvyttömyyteen tehdä tar
peellisia investointeja tai palkata tarvittavaa li
sähenkilökuntaa. Tämä on johtanut siihen, että 
pienissä apteekeissa apteekkarin henkilökohtai
nen panos apteekin käytännön hoidossa on ol
lut apteekin toimintaedellytys. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Apteekkilaitoksen organisaation kehittämis
tä ja tällöin kysymykseen tulevia vaihtoehtoja 
on erityisesti selvitellyt lääketeollisuus- ja ap
teekkilaitoskomitea (komiteanmietintö 1970: 
A 18). Apteekkitoiminnan osalta komitea suo
sitteli erityisen julkisoikeudellisen apteekkiyh
distyksen perustamista, jolle yksityiset apteek-

kioikeudet siirtyisivät sitä mukaan, kun ne va
pautuvat. Apteekkitoiminnan harjoittaminen 
siirtyisi vähitellen kokonaisuudessaan apteekki
yhdistykselle. Yksityisen apteekkilaitoksen pii
rissä, niin kauan kuin se olisi vielä olemas
sa, toteutettaisiin tasausjärjestelmä, jossa hyvin 
kannattavat apteekit olisivat joutuneet maksa
maan apteekkiyhdistykselle maksuja ja huonos
ti kannattavat vastaavasti saisivat avustusta 
toimintansa tukemiseen. Lääkevarastot ja pie
net apteekit ehdotettiin muutettaviksi sivuap
teekeiksi. Komitea esitti apteekkareiden eroa
mis- ja eläkeiäksi 65 vuoden ikää. Apteekki
oikeus esitettiin peruutettavaksi apteekkarin 
tullessa muun muassa terveydentilastaan joh
tuvan jatkuvan syyn vuoksi kykenemättömäksi 
hoitamaan apteekkia. 

Lääkehuollon järjestelyä tutkinut lääkehuol
tokomitea jätti valtioneuvostolle mietintönsä 
vuonna 1972 (komiteanmietintö 1972: A 5). 
Mietintöön liittyi ehdotus hallituksen esityk
seksi erityiseksi laiksi lääkkeistä. Apteekkitoi
minnan osalta komitea lähti siitä, että apteek
kilaitos perustuisi yksityisten henkilöiden omis
tamiin apteekkeihin. Apteekkilupa lakkaisi ap
teekkarin täytettyä 65 vuotta, ja se olisi peruu
tettava, kun apteekkari tulee työkyvyttömäksi. 
Myös tämä komitea ehdotti säädettäväksi ap
teekkien tuloksen tasausjärjestelmän, minkä 
hoitamista varten olisi perustettava apteekki
talousyhdistys. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16 päivä
nä tammikuuta 1981 apteekkilaitostyöryhmän, 
jonka tuli laatia ehdotus hallituksen esitykseksi 
koskien apteekkioikeudenhaltijan ikää, apteek
kioikeuden menettämisperusteita, apteekkilai
toksen taloudellista epätasaisuutta ottaen huo
mioon apteekkilaitoksen ja muun terveyden
huollon yhteistyön tarpeet. Työryhmä on laati
nut toimeksiannossa mainitun ehdotuksen hal
lituksen esitykseksi, mihin tämä esitys perus
tuu. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t 
ja h e n k i 1 ö s t ö v a i k u t u k s e t 

Esityksellä ei ole oleellisia organisatorisia 
eikä henkilöstövaikutuksia. Koska esityksen 
mukaan apteekkioikeus myönnetään tiettyyn 
ikään saakka, johtaa tämä apteekkarikunnan 
nuorentumiseen. 
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4. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

Esityksen mukaan kaikilta ennen lain voi
maantuloa täyttäneiltä tai sen voimassa olles
sa 65 vuotta täyttäviltä, ennen lain voimaan
tuloa apteekkioikeuden saaneilta apteekki
oikeudestaan luopuvilta apteekkereilta jäte
tään kokonaan tai osittain perimättä apteekki
maksu viimeiseltä täydeltä kalenterivuodelta, 
jonka ajan he ovat harjoittaneet apteekkilii
kettä. Tätä säännöstä sovelletaan lain voimaan
tulosta lukien viiden vuoden ajan. Apteek
kimaksu jätetään perimättä siltä osin kuin se on 
enintään 200 000 markkaa. 

Ehdotuksen aiheuttama apteekkimaksukerty
män vähennys vuoden 1980 tasolla laskettuna 
olisi noin 41 mHjoonaa markkaa, mikäli kaik-

ki tähän apteekkimaksun vähennykseen oikeu
tetut luopuisivat samana vuonna. Käytännössä 
arvioidut vaikutukset kuitenkin jäänevät vuo
sittain noin 10 miljoonaan markkaan. Jos kaik
ki ennen vuotta 1905 syntyneet apteekkarit 
luopuisivat apteekkikoikeudestaan, merkitsisi 
tämä noin 5,5 miljoonan markan vähennystä 
apteekkimaksukertymään. 

Apteekkimaksun edellä tarkoitettu perimättä 
jättäminen merkitsee apteekkarille verotetta
vien tulojen lisäystä, ja täten niin valtio kuin 
kunnat tulevat saamaan osan perimättä jätettä
västä maksusta verotuloina takaisin. 

Apteekkien talouteen kohdistuvat vaikutuk
set johtuvat apteekkimaksulaissa olevaan sivu
apteekkivähennykseen tehtävistä muutoksista 
sekä inflaatiotarkistusmahdollisuuden lisäämi
sestä lakii11. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki apteekkilaitoksesta annetun lain 
muuttamisesta 

3 §. Pykälän uudessa 2 momentissa ehdote
taan säädettäväksi, että apteekkiliikkeen har
joittaminen ei olisi enää mahdollista apteekka
rin täytettyä 65 vuotta. Lakiehdotuksen voi
maantulosäännöksen mukaan tätä säännöstä so
vellettaisiin vain lain voimaantulon jälkeen 
myönnettyihin apteekkioikeuksiin. Koska ap
teekkarien vaihdosten yhteydessä saattaa usein 
kulua aikaa lähes vuosi ennen kuin uusi ap
teekkari on vastaanottanut apteekin, on aiheel
lista ottaa lakiin tätä koskeva maininta, jotta 
näissä tapauksissa apteekkari voisi hoitaa ap
teekkia 65 vuotta täytettyäänkin. Pykälän ny
kyinen 1 ja 2 momentti ehdotetaan samalla 
yhdistettäväksi uudeksi 1 momentiksi. 

Voimassa olevan lain mukaan apteekkaria 

ei voida velvoittaa lääkevaraston p1tam1seen. 
Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan uutena 3 
momenttina säännös, jonka mukaan lääkintö
hallitus voisi liittää apteekkioikeutta haetta
vaksi julistaessaan apteekkioikeuteen sivuaptee
kin pitämistä koskevan ehdon. Sivuapteekin 
perustaminen tulee kysymykseen silloin, kun 
paikkakunnan terveydenhuollolliset tarpeet sitä 
edellyttävät. 

Pykälän 4 momenttiin, joka vastaa nykyistä 
3 momenttia, on tehty vain teknisiä tarkistuk
sia. Nykyinen 4 momentti, joka koskee avio
vaimon oikeutta saada apteekkioikeus edellä 
säädetystä täysivaltaisuusvaatimuksesta huoli
matta, on avioliittolain (234/29) ja avioliitto
lain voimaanpanosta annetun lain (235/29) 
3 § :n 1 momentin johdosta tullut tarpeetto
maksi, joten se voidaan samalla jättää laista 
pois. 

10 §. Lääkevarastoja ja niin sanottuja lääke
kaappeja koskevat säännökset sisältyvät voi-
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massa olevan lain 10 §: ään. Lakiehdotuksessa 
nimitys lääkevarasto ehdotetaan korvattavaksi 
nimityksellä sivuapteekki. Lakiehdotuksen mu
kaan apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla 
pitää apteekkiliikkeen harjoittamista varten 
sivuapteekkia alueella, jolla ei ole apteekkia. 
Edellä mainittu alue voi sijaita myös apteekki
lain 2 § :n 1 momentissa tarkemmin määritel
lyllä apteekin sijaitsemisalueella. Lääkintöhalli
tus voisi yhdelle apteekkarille antaa luvan kor
keintaan kolmen sivuapteekin pitämiseen. Voi
massa olevassa laissa lääkevarastolupien luku
määrää ei ole rajoitettu. 

Viime vuosina on eräissä tapauksissa todet
tu, että apteekkarilla tulisi olla mahdollisuus 
pitää lääkevarastaa terveyskeskuksen toimipis
teessä myös toiminnaltaan rajoitetussa muodos
sa. Tämän johdosta sivuapteekkilupia olisi 
aiheellista myöntää myös niissä tapauksissa, 
joissa esimerkiksi terveyskeskuksen toimipis
teen lääkärien vastaanottoajat puoltavat nor
maalia sivuapteekkitoimintaa rajoitetumman 
lääkehuoltopisteen perustamista. Tällaisia sivu
apteekkeja olisi tarkoituksenmukaista perus
taa erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa 
terveyskeskuksen toimipisteen ja lähimpä
nä sijaitsevan apteekin tai sivuapteekin väli
matka, kulkuyhteydet, aukioloajat tai muut 
vastaavanlaiset seikat vaikeuttavat lääkkeiden 
saantia. Harkitessaan luvan myöntämistä lää
kintöhallituksen tulee ottaa huomioon, ettei 
samalla huononneta jonkin toisen apteekin tai 
sivuapteekin taloudellisia toimintaedellytyksiä 
siten, että lääkkeiden saanti voisi vaarantua. 

Lakiehdotuksen mukaan lääkekaappien pitä
minen sallittaisiin lääkintöhallituksen luvalla 
alueilla, joilla ei ole apteekkia tai sivuapteekkia. 
Lääkekaapista saataisiin myydä vain käsikaup
palääkkeitä kuten nykyäänkin. Lääkintöhallitus 
määrittelisi ehdotuksen mukaan tarkemmin lää
kekaapin sekä sen pitämiseen liittyvät seikat. 
Nykyiset lääkekaapit jatkaisivat toimintaansa jo 
saamiensa lupien perusteella 

10 a §. Sivuapteekkijärjestelmän toteutta-
miseksi on ehdotettu tarkistettavaksi nykyistä 
.3 §:ää sekä lakiin lisättäväksi uusi 10 a, 10 b ja 
10 c §. Jotta pienimmät ja toimintaedellytyksil
tään puuteelliset apteekit voitaisiin muuttaa si
vuapteekeiksi, on 10 a §: ssä ehdotettu, että so
siaali- ja terveysministeriö voisi päättää ap
teekin muuttamisesta sivuapteekiksi. Perustei
na apteekin muuttamiselle sivuapteekiksi tu
lisi olla muun muassa apteekin liikevaihdon, 

vuotuisen reseptimäärän, kannattavuuden ja 
muiden vastaavanlaisten toimintaedellytysten 
vähentyminen viimeisten vuosien aikana. Lupa 
sivuapteekin pitämiseen annettaisiin sille ap
teekkarille, jolla huomioonottaen hakijan yllä
pitämän apteekin sijainti ja toimintaedellytykset 
olisi parhaat edellytykset sivuapteekin pitämi
seen. 

10 b §. Apteekkioikeuden vaihdosten yhtey
dessä tapahtuvasta apteekkien tavaravarastojen 
ja kalustojen lunastamisesta on säädetty lain 
7 §:ssä. Voimassa olevassa laissa ei kuitenkaan 
ole säännöstä lääkevarastojen tavaravarastojen 
ja kalustojen lunastamisesta. Näin ollen uusi 
apteekkioikeuden haltija ei ole ollut pakotettu 
ni:iden lunastamiseen. Tämä epäkohta on eh
dotettu korJattavaksi viittaaamalla säännökses
sä 7 §:ään, jolloin 7 § koskisi myös sivuapteek
keja. 

10 c §. Ei olisi kohtuullista eik;j oikeuden
mukai~ta, jos sivuapteekki kasvaisi huo
mattavan suureksi. Tämän johdosta lakiin on 
ehdotettu säännös, jonka mukaan lääkintöhalli
tuksen olisi tarvittaessa tehtävä esitys sosiaali
ja terveysministeriölle sivuapteekin muuttami~ 
sesta apteekiksi silloin, kun sivuapteekin liike
vaihto olisi kasvanut niin suureksi, että tällä 
sivuapteekille olisi hyvät edellytykset toimia 
itsenäisenä apteekkina. Kohtuullisena liikevaih
don määränä, jonka perusteella olisi tehtävä 
esitys sivuapteekin muuttamisesta apteekiksi, 
voidaan pitää 2/.3:aa maan apteekkien liike
vaihtojen keskiarvosta. Keskiarvoliikevaihto on 
lääkintöhallituksen tarkoin laskettavissa. 

Jos tällaisessa tapauksessa apteekki olisi lii
kevaihdoltaan edellä mainitun sivuapteekin lii
kevaihtoa pienempi, voitaisiin oikeus sivuap
teekin pitämiseen apteekkina antaa sille ap
teekkarille, jonka alaisena sivuapteekki on toi
minut, ja apteekki muuttaa sivuapteekiksi. Täl
löin toteutuisi oikeudenmukaisuus sikäli, että 
sivuapteeldsta tuleva apteekkioikeus tulisi sille 
apteekkarille, jonka henkilökohtaista työpanosta 
sivuapteekin kasvussa on vaadittu. Muussa 
tapauksessa apteekkioikeus julistettaisiin nor
madilla tavalla haettavaksi. 

Ehdotuksen mukaan sivuapteekkia ei kuiten
kaan voitaisi muuttaa apteekiksi ennen kuin vii
si vuotta on kulunut sivuapteekin perustami
sesta. Tällä voitaisiin turvata tietty kohtuulli
nen sivuapteekin perustamiseen tarvittujen lai
nojen kuoletusaika. 
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13 §. Ehdotuksen mukaan lakia muutettai
siin siten, että apteekin tulisi nykyisen niin sa
notun passiivisen informaatiovelvolliuuden ase
masta aktiivisesti pyrkiä varmistumaan siitä, 
että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oi
keasta ja turvallisesta käytöstä. Tästä informaa
tiovelvollisuuden toteuttamisesta tulevat huo
lehtimaan proviisorit ja farmaseutit. Tämä lain
muutos antaisi apteekeille nykyistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua lääkkeitä koskevaan 
terveyskasvatukseen muun terveydenhuollon 
kanssa. Laki edistäisi myös mahdollisuuksia 
apteekkilaitoksen ja muun terveydenhuollon ny
kyistä kiinteämpään yhteistyöhön. 

14 §. Vanhuuden tai sairauden perusteella 
apteekin hoitoon kykenemättömät apteekkarit 
ovat voimassa olevan lain nojalla voineet jat
kaa apteekkarina toimimistaan ottamalla ap
teekille palkatun hoitajan. Näin nämä apteek
karit ovat saaneet myös taloudellisen hyödyn 
oikeudestaan kuitenkaan apteekkitoimintaan 
osallistumatta. Tätä periaatetta ei voida nyky
aikana pitää oikeudenmukaisena eikä myöskään 
tarkoituksenmukaisena apteekkilaitoksen kehi
tyksen kannalta. Säännöksen muutoksen jäl
keen apteekkari ei voisi enää sairauden tai 
vanhuuden aiheuttamasta kykenemättömyydes
tä huolimatta pitää apteekkioikeuttaan. 

Koska edelleenkin on tarkoituksenmukaista, 
että apteekkari voi loman, tilapäisen sairauden 
tai muun erityisen syyn vuoksi vapautua väli
aikaisesti apteekin hoidosta, on tätä koskevat 
perusteet lueteltu ehdotettavassa uudessa 
14 ~:ssä. Erityisinä syinä tulisi kysymykseen 
esimerkiksi tieteellinen työ ja opiskelu. 

16 §. Apteekkioikeuden menettamlsperus
teina on 16 §:n 5 kohdassa mainittu alkoholin, 
morfiinin tai muun sellaisen aineen väärin
käyttö, mikäli tämä on esteenä tyydyttävälle 
apteekkarin ammatin harjoittamiselle. Koska 
eri aineiden nimeäminen on epätarkoituksen
mukaista, on ehdotuksessa käytetty sanontaa 
päihdyttävät aineet tai huumausaineet. 

Lisäksi lakiin on uusina menettämisperustei
na ehdotettu yrittäjien eläkelain mukaiseen 
täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa 
työkyvyttömyyttä tai muuta pysyvää kyke
nemättömyyttä itse hoitaa apteekkia. Apteekki
laitoksen sekä apteekkilaitoksen ja muun ter
veydenhuollon yhteistyön kehittämisen kannal
ta ei ole tarkoituksenmukaista, että apteekka
reina olisi henkilöitä, jotka ovat kykenemättö
miä itse hoitamaan apteekkia. Koska apteekka
rin työkyvyttömäksi toteaminen ja työkyvyttö-

myyseläkkeen saanti ovat riippuvalSla apteek
karin omasta aloitteesta hakea yrittäjien eläke
lain mukaista päätöstä asiasta, on lakiin otettu 
säännös myös siltä varalta, että apteekkari 
muuten voidaan todeta pysyvästi kykenemättö
mäksi itse hoitamaan apteekkia. Näissä tapauk
sissa apteekkarin kykenevyyttä apteekkarin am
matin harjoittamiseen voidaan arvioida myös 
muiden kuin lääketieteellisten perusteiden no
jalla, nimittäin apteekkilainsäädännössä apteek
karille asetettujen velvoitteiden avulla. Kun 
samalla on ehdotettu lain 14 § muutettavak
si niin, että apteekkarin on tilapäisiä vapautuk
sia lukuun ottamatta itse hoidettava apteekkia, 
voidaan apteekin toiminnalle ja hoidolle ase
tettujen velvoitteiden täyttämistä eli apteek
karin kykenevyyttä itse hoitaa apteekkia ar
vioida nykyistä paremmin. Apteekkarilie ase
tettu velvoite itse hoitaa apteekkia tilapäisiä 
keskeytyksiä lukuun ottamatta tarkoittaisi myös 
sitä, että apteekkari ei voisi toimia päätoimi
sesti toisen yrityksen tai yhteisön palveluksessa. 
Käytännössä laki merkitsisi sitä, että nykyään 
yrittäjien eläkelain nojalla täyttä työkyvyttö
myyseläkettä saavat apteekkarit ja sellaiset ap
teekin hoidosta pysyvästi vapautuneet apteek
karit, jotka eivät itse kykene apteekkiaan 
hoitamaan, menettäisivät apteekkioikeutensa. 

17 ja 18 §. Lain 17 §:n 1 momenti.n ja 
18 §:n 3 momentin muuttaminen liittyy 14 
§:ään. Muutokset ovat pelkästään teknisiä. 

17 a §. Koska lakiin on uutena apteekki
oikeuden menettämisperusteena ehdotettu ap
teekkarien yrittäjien eläkelain mukaiseen täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työky
vyttömyyttä tai muuta pysyvää kykenemättö
myyttä itse hoitaa apteekkia, on 17 a §: ää 
ehdotettu muutettavaksi siten, että lääkintö
hallitus voisi asian selville saamiseksi määrä
tä apteekkarin lääkärintarkastukseen tai hank
kia muun tarpeellisen selvityksen sekä kiel
tää häntä hoitamasta apteekkia tai ottamasta 
osaa muuhun apteekkitoimeen, kunnes asia on 
ratkaistu. 

1.2. Laki apteekkimaksusta annetun lain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta 

2 §. Sivuapteekkijärjestelmään siirtymisen 
vuoksi on esityksessä ehdotettu kolmasosan vä
hennysoikeutta sivuapteekin liikevaihdosta en
nen sen lisäämistä apteekin liikevaihtoon. Käy-
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tännössä tämä vastaa nykyistä lääkevarastojen 
liikevaihdosta tehtävää vähennystä, mutta vä
hennys on esitetty murtolukuna, jolloin inflaatio 
ei vaikuta vähennykseen tulevaisuudessa. Jottei 
mikään apteekki joutuisi uudistuksen yhteydes
sä nykyistä huonompaan asemaan, on ehdotuk
sessa lisäksi alarajana 300 000 markan vähen
nysoikeus. Jos taas liikevaihto olisi 300 000 
markkaa pienempi, olisi vähennys koko liike
vaihto. 

Inflaatiovaikutuksen poistamiseksi on lakiin 
otettu tätä koskeva lisäys, jonka mukaan val
tioneuvosto voi tarkistaa apteekkimaksutaulu
kossa olevat markkamäärät vastaamaan apteek
kien liikevaihdon muutosta. Vuosittainen ap
teekkien liikevaihdon muutos on lääkintöhalli
tuksessa tarkoin laskettavissa. 

8 a §. Yleisen eläkeiän sivuuttaneiden ap
teekkareiden apteekkioikeuksista luopumisen 
jouduttamiseksi on lakiin ehdotettu lisättäväk
si väliaikaisesti uusi säännös, jonka nojalla 
nämä apteekkarit saisivat apteekkioikeudestaan 
luopuessaan helpotuksen apteekkimaksusta. Eh
dotuksen mukaan perimättä jätettävän apteek
kimaksun määrä olisi enintään 200 000 mark
kaa. Jos apteekkimaksun määrä olisi tätä pie
nempi, jätettäisiin se kokonaan perimättä. Jär 
jestelmä koskisi sitä apteekkimaksua, joka mää
rätään viimeisen täyden kalenterivuoden kestä
neen apteekkiliikkeen harjoittamisen perusteella. 

Lakia sovellettaisiin vain viiden vuoden 
ajan, koska nuoremmille apteekkareille yrittä
jien eläkelain ja työeläkelakien mukaiset eläk
keet muodostuvat jo riittävän suuriksi turvaa
maan apteekkareiden eläketurvan luopumisen 
jälkeen. 

Vuonna 1981 lähes neljännes apteekkareis-

2 1682004222 

ta oli yli 65-vuotiaita. Käytännössä ehdotettu 
säännös mahdollistaisi näiden apteekkarien luo
pumisen kohtuullisten taloudellisten edellytysten 
vallitessa. Vaikka perimättä jätetty apteekki
maksu merkitseekin apteekkarin verotettavan 
tulon nousua ja osan tästä rahasta palautumis
ta kuntien ja valtion verotuloiksi, on tilanne 
kuitenkin merkittävästi edullisempi luopuville 
apteekkareille kuin nykyään. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Apteekkilakiin tehtävien muutosten ja lisäys
ten johdosta tulee myös apteekkiasetusta muut
taa sekä antaa uusi sivuapteekkiasetus, jolla 
kumotaan asetus lääkevarastoista. Nämä asetuk
set annetaan samalla, kun lainmuutokset vah
vistetaan. Sivuapteekkiasetuksessa tullaan tar
kemmin määrittelemään sivuapteekin toiminnan 
puitteet. Tarkoituksena on parantaa sivuap
teekkien toimintaedellytyksiä verrattuna nykyi
siin lääkevarastoihin esimerkiksi lääkevalmis
tuksen ja työn rationalisoinnin kannalta. 

3. Voimaan t u 1 o 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voi
maan 1. 7. 1983 lu1cien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 



10 N:o 184 

1. 
Laki 

apteekkilaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkilaitoksesta 4 päivänä tammikuuta 1928 annetun lain (4/28) 3, 10, 

13 ja 14 §, 16 §:n johdantolause ja 5 kohta, 17 §:n 1 momentti, 17 a §ja 18 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 7 päivänä helmikuuta 1947 annetulla 

lailla (91/47), 10 § 29 päivänä kesäkuuta 1953 annetussa laissa (301/53), 14 § osittain 
muutettuna 27 päivänä elokuuta 1976 annetulla lailla (755/76), 17 a § mainitussa 7 päi
vänä helmikuuta 1947 annetussa laissa ja 18 §:n 3 momentti mainitussa 27 päivänä elo
kuuta 1976 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a-10 c § seuraavasti: 

3 § 
Apteekkiliikettä saa, 14, 17, 17 c, 18, 20 

sekä 23-27 §: ssä säädetyin poikkeuksin, har
joittaa vain se, joka on saanut valtioneuvostoi
ta apteekkioikeuden. Apteekkioikeus myönne
tään liikkeen harjoittamiseen määrätyssä aptee
kissa. 

Apteekkari saa harjoittaa apteekkiliikettä sii
hen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta. 
Apteekkiliikettä tulee kuitenkin harjoittaa siihen 
asti, kunnes uusi haltija on ottanut sen huos-
taansa. 

Apteekkioikeuden tullessa avoimeksi voidaan 
siihen liittää ehto, jonka mukaan apteekkioikeu
teen kuuluu velvollisuus pitää tiettyä sivuap
teekkia. 

Siltä, joka tahtoo saada apteekkioikeuden, 
vaaditaan: 

1 ) että hän on Suomen kansalainen; 
2) että hän hallitsee itseänsä ja omaisuut

taan; sekä 
3) että hänet on hänen suoritettuaan opin

näytteet julistettu oikeutetuksi pitämään ap
teekkia. 

10 § 
Apteekkiliikettä ei, 2, 3 ja 4 momentissa 

mainituln poikkeuksin, saa harjoittaa muualla 
kuin apteekissa. 

Apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla 
pitää apteekkiliikkeen harjoittamista varten 
sivuapteekkia alueella, jossa ei ole apteekkia. 
Tällaisen luvan voi lääkintöhallitus peruuttaa, 
jos sivuapteekin pitämisen edellytykset ovat 
muuttuneet. Yhdelle apteekkarille voi lääkintö
töhallitus myontaa luvan enintään kolmen 
sivuapteekin pitämiseen. 

Kuitenkin on Helsingin yliopiston aptee
killa oikeus lääkintöhallituksen kussakin ta-

pauksessa antamalla luvalla pitää 2 momen
tissa mainituista rajoituksista huolimatta sivu
apteekkeja sellaisilla alueilla, joilla on suuria 
sairaaloita. 

Apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla 
myydä ilman lääkemääräystä toimitettavia lääk
keitä lääkintöhallituksen tarkemmin määrittele
mästä lääkekaapista alueella, jolla ei ole ap
teekkia tai sivuapteekkia. 

Tarkemmat säännökset 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetuista sivuapteekeista annetaan asetuk
sella. 

10 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää lää

kintöhallituksen esityksestä apteekin muuttami
sesta sivuapteekiksi, milloin tämän apteekin 
apteekkioikeus on tullut avoimeksi. Lääkintö
hallitus voi myöntää luvan tämän sivuapteekin 
pitämiseen sille apteekkarille, jolla huomioon 
ottaen hänen ylläpitämänsä apteekin sijainti ja 
toimintaedellytykset olisi parhaat edellytykset 
sivuapteekin pitämiseen. 

10 b § 
Sivuapteekin lunastamisesta on voimassa, 

mitä 7 §: ssä on säädetty. 

10 c § 
Sivuapteåin liikevaihdon ollessa niin suuri, 

että sivuapteekilla katsotaan olevan hyvät edel
lytykset toimia itsenäisenä apteekkina, lääkin
töhallituksen on tarvittaessa tehtävä esitys 
sosiaali- ja terveysministeriölle sivuapteekin 
muuttamisesta apteekiksi. 

Jos apteekki on liikevaihdoltaan sivuap
teekkiaan pienempi, valtioneuvosto voi myön
tää 1 momentissa tarkoitetun, aikaisemmin sivu
vuapteekkina toimineen apteekin apteekkioi
keuden sitä erikseen haettavaksi julistamatta 
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sille apteekkarille, jonka sivuapteekkina se on 
toiminut. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua esitystä si
vuapteekin muuttamisesta apteekiksi ei saa kui
tenkaan tehdä ennen kuin viisi vuotta on ku
lunut sivuapteekin perustamisesta. 

13 § 
Lääkkeitä apteekista toimitettaessa on pyrit

tävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttä
jä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta 
käytöstä. 

14 § 
Vapautuksen myöntämisestä apteekkarille 

apteekin hoitamisesta loman, tilapäisen sairau
den tai muun erityisen syyn vuoksi säädetään 
asetuksella. 

16 § 
Lääkintöhallituksen on julistettava apteekkari 

menettäneeksi apteekkioikeutensa: 

jos apteekkari mielisairauden tai päihdyttä
vien aineiden tai huumausaineiden väärinkäytön 
johdosta ei voi tyydyttävästi harjoittaa apteekka
rin ammattia tai jos hän on tullut yrittäjien 
eläkelain (468/69) mukaiseen täyteen työky
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa maarm 
työkyvyttömäksi tai on muuten pysyvästi ky
kenemätön itse hoitamaan apteekkia; taikka 

17 § 
Jos apteekkaria vastaan on pantu vireille 

oikeudenkäynti rikoksen tahi muun seikan joh
dosta, josta 16 §:n 6 kohdan mukaan voi seu
rata apteekkioikeuden menettäminen, voi lääkin
töhallitus velvoittaa hänet, kunnes lopullinen 
päätös asiassa on annettu, jättämään apteekin 
hoidettavaksi siitä vastuussa olevalle hoitajalle, 
jolle on hankittava määräys lääkintöhallituksel
ta. Jos apteekari ei ehdota hoitajaa tai jos 

lääkintöhallitus ei voi hyväksyä hänen ehdot
tamaansa hoitajaa, määrää lääkintöhallitus vas
tuunalaisen hoitajan ja hänelle suoritettavan 
palkkauksen. 

17 a § 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että ap

teekkari ei 16 § : n 5 kohdassa mainituista syis
tä kykene tyydyttävästi harjoittamaan apteek
karin ammattia tai että hän on pysyvästi kyke
nemätön itse hoitamaan apteekkia, lääkintöhal
litus voi asian selville saamiseksi määrätä hänet 
lääkärintarkastukseen ja hankkia muun tarvitta
van selvityksen sekä kieltää häntä hoitamasta 
apteekkia tai ottamasta osaa muuhun apteekki
toimintaan, kunnes kysymys siitä, onko hän ky
kenevä harjoittamaan apteekkarin ammattia tai 
itse hoitamaan apteekkia, on lopullisesti rat
kaistu. Lääkärintarkastuksessa voidaan ottaa 
tarpeelliset näytteet ja suorittaa muu tutkimus, 
joka voi tapahtua ilman sanottavaa haittaa. 
Jollei apteekkari alistu lääkärintarkastukseen 
tai muuhun tarvittavaan selvitykseen, viran
omaisen on annettava tarvittavaa virka-apua. 

18 § 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hoita
jan määrää lääninhallitus velkojain tai kuolin
pesän ehdotuksesta. Jolleivat velkojat tai kuo
linpesä ehdota hoitajaa tai jollei lääninhallitus 
voi hyväksyä hoitajaksi näiden ehdottamaa 
henkilöä, määrää lääninhallitus vastuunalaisen 
hoitajan ja hänelle suoritettavan palkkauksen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lain 3 §:n 2 momentissa säädettyä ikärajaa 
sovelletaan niihin apteekkareihin, joille myön
netty apteekkioikeus on julistettu haettavaksi 
tämän lain voimaantulon jälkeen. 
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2. 

Laki 
apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/46) 2 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (831/81), 
sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa 
laissa, uusi 5 momentti ja lakiin väliaikaisesti uusi 8 a § seuraavasti: 

2 § 

Sivuapteekin liikevaihdosta vähennetään 
kolmasosa, kuitenkin vähintään 300 000 mark. 
kaa ja, jos sivuapteekin liikevaihto jäisi alle 
300 000 markan, koko liikevaihto ennen sivu· 
apteekin liikevaihdon lisäämistä apteekin liike· 
vaihtoon apteekkimaksun määräämistä var· 
ten. 

Edellä 1 momentissa mainitut, liikevaihto. 
ryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla 
olevat apteekkimaksun markkamäärät voi vai· 
rioneuvosto tarkistaa vuosittain apteekkien 
kokonaisliikevaihdon prosentuaalista muutosta 
vastaavalla määrällä. 

8 a § 
Jos 65 vuotta täyttänyt apteekinhaltija, 

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1982 

joka on saanut voimassa olevan apteekkioikeu· 
tensa ennen apteekkilaitoksesta annetun lain 
muuttamisesta annetun lain ( / ) voimaan· 
tuloa, on kirjallisesti ilmoittanut lääkintöhalli· 
tukselle luopuvansa apteekkioikeudestaan, saa 
hän vapautuksen apteekkimaksusta viimeiseltä 
täydeltä kalenterivuodelta, jonka ajan hän on 
harjoittanut apteekkiliikettä. Vapautus myön· 
netään kuitenkin vain siltä osin kuin maksuun· 
pantava apteekkimaksu on enintään 200 000 
markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tämän lain 8 a § on voimassa viisi vuotta 
tämän lain voimaantulosta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali· ja terveysministeri Vappu Taipale 
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Liite 

1. 

Laki 
apteekkilaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkilaitoksesta 4 päivänä tammikuuta 1928 annetun lain ( 4/28) 3, 10, 

13 ja 14 §, 16 §:n johdantolause ja 5 kohta, 17 §:n 1 momentti, 17 a §ja 18 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niist~ ovat 3 § osittain muutettuna 7 päivänä helmikuuta 1947 annetulla 

lailla (91/47), 10 § 29 päivänä kesäkuuta 1953 annetussa laissa (301/53), 14 § osittain 
muutettuna 27 päivänä elokuuta 1976 annetulla lailla (755/76), 17 a § mainitussa 7 päi
vänä helmikuuta 1947 annetussa laissa ja 18 §:n 3 momentti mainitussa 27 päivänä elo
kuuta 1976 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a-10 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Apteekkiliikettä saa, 14, 17, 17 c, 18, 20 sekä 

23-27 §: ssä mainituin poikkeuksin, harjoittaa 
vain se, joka valtioneuvostolta on saanut ap
teekkioikeuden. 

Apteekkioikeus myönnetään liikkeen harjoit
tamiseen määrätyssä apteekissa. 

Siltä, joka tahtoo saada apteekkioikeuden, 
vaaditaan, että hän 

on Suomen kansalainen, 
[nauttii kansalaisluottamusta,] 
hallitsee itseänsä ja omaisuuttaan, sekä 

suoritettuaan opinnäytteet on julistettu oi
keutetuksi pitämään apteekkia. 

Aviovaimo olkoon oikeutettu saamaan ap
teekkioikeuden 3 momentin 3 kohdassa olevan 
säännöksen estämättä. 

10 §. 
Apteekkiliikettä älköön, jäljempänä 2, 3 ja 

4 momentissa mainituin poikkeuksin, harjoitet
tako muualla kuin apteekissa. 

Ehdotus 

3 § 
Apteekkiliikettä saa, 14, 17, 17 c, 18, 20 

sekä 23-27 §: ssä säädetyin poikkeuksin, har
joittaa vain se, joka on saanut valtioneuvostot
ta apteekkioikeuden. Apteekkioikeus myönne
tään liikkeen harjoittamiseen määrätyssä aptee
kissa. 

Apteekkari saa harjoittaa apteekkiliikettä sii
hen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta. 
Apteekkiliikettä tulee kuitenkin harjoittaa sii
hen asti, kunnes uusi haltija on ottanut sen 
huostaansa. 

Apteekkioikeuden tullessa avoimeksi voidaan 
apteekkioikeuteen liittää ehto, jonka mukaan 
siiben kuuluu velvollisuus pitää tiettyä sivu
apteekkia. 

Siltä, joka tahtoo saada apteekkioikeuden, 
vaaditaan: 

1) että hän on Suomen kansalainen; 

2) että hän hallitsee itseänsä ja omaisuut
taan; sekä 

3) että hänet on hänen suoritettuaan opin
näytteet julistettu oikeutetuksi pitämään ap
teekkia. 

10 § 
Apteekkiliikettä ei, 2, 3 ja 4 momentissa 

mainituin poikkeuksin, saa harjoittaa muualla 
kuin apteekissa. 
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Voimassa oleva laki 

Apteekkari saa lääkintöhallituksen kussakin 
tapauksessa antamalla luvalla pitää paikkakun
nalla, jossa ei ole apteekkia ja jossa sellainen 
ei olisi taloudellisesti kannattava, lääkevarastaa 
rajoitetun apteekkiliikkeen harjoittamista var
ten, katsomatta siihen, kuuluuko paikkakunta 
apteekin sijaitsemisalueeseen vai eikö. Tällais
ta lupaa, jonka lääkintöhallitus harkintansa mu
kaan voi peruuttaa, älköön kuitenkaan annetta
ko, jos lääkevaraston hoito ja valvonta liiken
neyhteyksien vuoksi olisi hankalaa. 

Kuitenkin olkoon Helsingin yliopiston ap
teekilla oikeus lääkintöhallituksen kussakin 
tapauksessa antamalla luvalla pitää lääkevaras
toja, edellisessä momentissa mainituista rajoi
tuksista huolimatta, sellaisilla paikkakunnilla, 
joilla on suuria sairaaloita. 

Apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla 
väliaikaisesti valmistaa ja myydä lääkkeitä lää
kintöhallituksen kussakin tapauksessa määrää
mällä tavalla paikkakunnalla, jolla ei ole ap
teekkia taikka edellä 2 ja 3 momentissa tar
koitettua lääkevarastoa, milloin siellä on il
maantunut vaikeanlaatuista kulkutautia ihmi
siin tai kotieläimiin taikka olosuhteet tilapäi
sesti muuten sitä vaativat. 

Tarkemmat määräykset 2 ja 3 momentissa 
mainituista lääkevarastoista annetaan asetuk" 
sella. 

Ehdotus 

Apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla 
pitää apteekkiliikkeen harjoittamista vartm 
sivuapteekkia alueella, jossa ei ole apteekkia. 
Tällaisen luvan voi lääkintöhallitus peruuttaa, 
jos sivuapteekin pitämisen edellytykset ovat 
muuttuneet. Yhdelle apteekkarille voi lääkin
töhallitus myöntää luvan enintään kolmen 
sivuapteekin pitämiseen. 

Kuitenkin on Helsingin yliopiston ap
teekilla oikeus lääkintöhallituksen kussakin ta
pauksessa antamalla luvalla pitää 2 momen
tissa mainituista rajoituksista huolimatta sivu
apteekkeja sellaisilla alueilla, joilla on suuria 
sairaaloita. 

Apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla 
myydä ilman lääkemääräystä toimiteltavia lääk
keitä lääkintöhallituksen tarkemmin määrittele
mästä lääke.kaapista alueella, jolla ei ole ap
teekkia tai sivuapteekkia. 

Tarkemmat säännökset 2 ja .3 momentissa 
tarkoitetuista sivuapteekeista annetaan asetuk
sella. 

10 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää 

lääkintöhallituksen esityksestä apteekin muut
tamisesta sivuapteekiksi, milloin tämän ap
teekin apteekkioikeus on tullut avoimeksi. 
Lääkintöhallitus voi myöntää luvan tämän si
vuapteekin pitämiseen sille apteekkarille, jolla 
huomioon ottaen hänen ylläpitämänsä apteekin 
sijainti ja toimintaedellytykset olisi parhaat 
edellytykset sivuapteekin pitämiseen. 

10 b § 
Sivuapteekin lunastamisesta on voimassa, 

mitä 7 §:ssä on säädetty. 

10 c § 
Sivuapteekin liikevaihdon ollessa niin suuri, 

että sivuapteekilla katsotaan olevan hyvät edel
lytykset toimia itsenäisenä apteekkina, lääkin
töhallituksen on tarvittaessa tehtävä esitys so~ 
siaali- ja terveysministeriölle sivuapteekin 
muuttamisesta apteekiksi. 
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Voimassa oleva laki 

13 §. 
Apteekkari ja farmaseuttisen tutkinnon suo

rittanut apulainen saakoot kysyttäessä antaa 
ohjeita, miten jotakin lääkettä tavallisesti käy
tetään. 

14 §. 
Jos apteekkari sairauden tai vanhuuden 

vuoksi tulee kykenemättömäksi itse hoitamaan 
apteekkia, on hänen jätettävä apteekin hoito 
vastuunalaiselle hoitajalle, jolle on hankittava 
määräys lääninhallitukselta. Jos apteekkari lää
ninhallituksen muistutuksesta huolimatta ei eh
dota hoitajaa tai jos lääninhallitus ei voi hä
nen ehdottamaansa henkilöä hoitajaksi hyväk
syä, määrää lääninhallitus vastuunalaisen hoi
tajan ja hänelle suoritettavan palkkauksen. 

Siitä, miten apteekkarille muissa kuin 1 mo
mentissa mainituissa tapauksissa myönnetään 
vapautusta apteekin hoitamisesta, säädetään 
asetuksella. 

16 §. 
Lääkintöhallitus julistakoon apteekkarin ap

teekkioikeu tensa menettäneeksi: 

jos apteekkari mielisairauden taikka alkoho
lin, morfiinin tai muun sellaisen aineen väärin
käytön johdosta ei voi tyydyttävästi harjoittaa 
apteekkarin ammattia; taikka 

17 §. 
Jos apteekkaria vastaan on pantu vireille 

oikeudenkäynti rikoksen tahi muun seikan joh
dosta, josta apteekkioikeuden menettäminen 16 
§:n 6 kohdan mukaan voi seurata, voi lääkin-

Ehdotus 

Jos apteekki on liikevaihdoltaan sivuap
teekkiaan pienempi, valtioneuvosto voi myön
tää 1 momentissa tarkoitetun, aikaisemmin sivu
apteekkina toimineen apteekin apteekkioikeu
den sitä erikseen haettavaksi julistamatta sille 
apteekkarille, jonka sivuapteekkina se on toi
minut. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua esitystä si
vuapteekin muuttamisesta apteekiksi ei saa kui
tenkaan tehdä ennen kuin viisi vuotta on ku
lunut sivuapteekin perustamisesta. 

13 § 
Lääkkeitä apteekista toimitettaessa on pyrit

tävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttä
jä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta 
käytöstä. 

14 § 

Vapautuksen myöntämisestä apt('ekkarille 
apteekin hoitamisesta loman, tilapäis,;n sairau
den tai muun erityisen syyn vuoksi säädetään 
asetuksella. 

16 § 
Lääkintöhallituksen on julistettava apteekkari 

menettäneeksi apteekkioikeutensa: 

jos apteekkari mielisairauden tai päihdyttävim 
aineiden tai huumausaineiden väärinkäytön joh
dosta ei voi tyydyttävästi harjoittaa apteekka
rin ammattia tai jos hän on tullut yrittäjien 
elälulain ( 468/69) mukaiseen täyteen työky
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa mearm 
työkyvyttömäksi tai on muuten pysyvästi ky
kenemätön itse hoitamaan apteekkia; taikka 

17 § 
Jos apteekkaria vastaan on pantu vireille 

oikeudenkäynti rikoksen tahi muun seikan joh
dosta, josta 16 §:n 6 kohdan mukaan voi seu
rata apteekkioikeuden menettäminen, voi lääkin-
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Voimassa oleva laki 

töhallitus velvoittaa hänet, kunnes lopullinen 
päätös asiassa on annettu, jättämään apteekin 
hoidettavaksi siitä vastuussa olevalle hoitajal
le, jolle on hankittava määräys lääkintöhalli
tukselta. Jos apteekkari ei ehdota hoitajaa, 
tahi jos lääkintöhallitus ei voi hänen ehdotta
maansa hyväksyä, olkoon laki niin kuin 14 
§:n 1 momentissa on sanottu siinä mainitun 
tapauksen varalta. 

17 a §. 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että ap

teekkari alkoholin tai huumausaineen väärin
käytön taikka mielisairauden johdosta ei ky
kene tyydyttävästi harjoittamaan apteekkarin 
ammattia, lääkintöhallitus voi määrätä hänet 
lääkärintarkastuksen alaiseksi asian selville 
saamiseksi sekä kieltää häntä hoitamasta ap
teekkia tai ottamasta osaa muuhun apteekki
toimeen, kunnes kysymys siitä, onko hän ky
kenevä apteekkarin ammattia harjoittamaan 
vai eikö, on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän 
alistu lääkärintarkastukseen, antakoon asian
omainen poliisiviranomainen tarvittavaa virka
apua. 

18 §. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hoi
tajan määrää lääninhallitus velkojain tai kuo
linpesän ehdotuksesta. Vastuunalaisen hoitajan 
määräämisestä ja hänelle suoritettavasta palk
kauksesta noudatetaan mitä 14 §:n 1 momen
tissa on säädetty. 

Ehdotus 

töhallitus velvoittaa hänet, kunnes lopullinen 
päätös asiassa on annettu, jättämään apteekin 
hoidettavaksi siitä vastuussa olevalle hoitajalle, 
jolle on hankittava määräys lääkintöhallituksel
ta. Jos apteekkari ei ehdota hoitajaa tai jos 
lääkintöhallitus ei voi hyväksyä hänen ehdot
tamaansa hoitajaa, määrää lääkintöhallitus vas
tuunalaisen hoitajan ja hänelle suoritettavan 
palkkaulesen. 

17 a § 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että apteek

kari ei 16 §:n 5 kohdassa mainituista syistä 
kykene tyydyttävästi harjoittamaan apteekkarin 
ammattia tai että hän on pysyvästi kyke
tzemtitön itse hoitamaan apteekkia, lääkintö
hallitus voi asian selville saamiseksi määrätä 
hänet lääkärintarkastukseen ja hankkia muun 
tarvittavan selvityksen sekä kieltää häntä hoi
tamasta apteekkia tai ottamasta osaa muuhun 
apteekkitoimeen, kunnes kysymys siitä, onko 
hän kykenevä harjoittamaan apteekkarin ammat
tia tai itse hoitamaan apteekkia, on lopullisesti 
ratkaistu. Lääkärintarkastuksessa voidaan ottaa 
tarpeelliset näytteet ja suorittaa muu tutki
mus, joka voi tapahtua ilman sanottavaa hait
taa. Jollei apteekkari alistu lääkärintarkastuk
seen tai muuhun tarvittavaan selvitykseen, 
viranomaisen on annettava tarvittavaa virka
apua. 

18 § 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hoita
jan määrää lääninhallitus velkojain tai kuolin
pesän ehdotuksesta. Jolleivät velkojat tai kuo
linpesä ehdota hoitajaa tai jollei lääninhallitus 
voi hyväksyä hoitajaksi näiden ehdottamaa 
henkilöä, määrää lääninhallitus vastuunalaisen 
hoitajan ja hänelle suoritettavan palkkauksen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lain 3 §:n 2 momentissa säädettyä ikärajaa 
sovelletaan niihin apteekkareihin, joille myön
netty apteekkioikeus on julistettu haettavaksi 
tämän lain voimaantulon jälkeen. 



N:o 184 17 

2. 

Laki 
apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/46) 2 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (831/81), 
sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa 
laissa, uusi 5 momentti ja lakiin väliaikaisesti uusi 8 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 

Lääkevaraston liikevaihdosta vähennetään 
enintään 200 000 markkaa ennen lääkevaras
ton liikevaihdon lisäämistä apteekin liikevaih
toon apteekkimaksun määräämistä varten. 

3 1682004222 

Ehdotus 

2 § 

Sivuapteekin liikevaihdosta vähennetään 
kolmasosa, kuitenkin vähintään 300 000 mark
kaa ja, jos sivuapteekin liikevaihto jäisi alle 
300 000 markan, koko liikevaihto ennen sivu
apteekin liikevaihdon lisäämistä apteekin liike
vaihtoon apteekkimaksun määräämistä var
ten. 

Edellä 1 momentissa mainitut, liikevaihto
ryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla 
olevat apteekkimaksun markkamäärät voi val
tioneuvosto tarkistaa vuosittain apteekkien 
kokonaisliikevaihdon prosentuaalista muutosta 
vastaavalla määrällä. 

8 a § 
Jos 65 vuotta täyttänyt apteekinhaltija, joka 

on saanut voimassa olevan apteekkioikeutensa 
ennen apteekkilaitoksesta annetun lain muutta
misesta annetun lain ( / ) voimaantuloa, 
on kirjallisesti ilmoittanut lääkintöhallitukselle 
luopuvansa apteekkioikeudestaan, saa hän va
pautuksen apteekkimaksusta viimeiseltä täydeltä 
kalenterivuodelta, jonka ajan hän on harjoitta
nut apteekkiliikettä. Vapautus myönnetään kui
tenkin vain siltä osin kuin maksuunpantu 
apteekkimaksu on enintään 200 000 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tämän lain 8 a § on voimassa viisi vuotta 
tämän lain voimaantulosta. 




