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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkitavaralain 
10 c §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että farmaseuttisen eri
koisvalmisteen myyntiluvan käsittelystä ja sen 
uudistamisesta valtiolle suoritettavia maksuja tar
kistettaisiin. Samalla esitetään luovuttavaksi 
myyntiluvan uudistamisesta vuosittain suoritet.-'l
van maksun lisäksi muusta luvan tarpeellisesta 
uudelleen käsittely~tä perittävästä maksusta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvi0esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yht~:ydessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
1984 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Apteekkitavaralain 10 c §:ssä tarkoitettujen 
maksujen tarkistamisesta annetun valtioneuvos
ton päätöksen (414/81) mukaan farmaseuttisen 
erikoisvalmisteen myyntilupahakemuksen käsitte
lystä on suoritettava ensimmäisellä kerralla 3 000 
markkaa ja kultakin luvan myöntämistä seuran
neelta lupavuodelta 750 markkaa, jos valmistetta 
pidetään edelleen kaupan tai jos luvan uudel
leenkäsittely hinnan kohtuullisuuden valvonnan, 
tuotekehittelyn tai muun syyn vuoksi on tarpeel
linen. 

Apteekkitavaralain (374/35) 10 a §:n mukaan 
lupaa farmaseuttisten erikoisvalmisteiden myyn
tiin haetaan lääkintöhallitukselta. Lääkintöhalli
tukselle tulee vuosittain noin 300 myyntilupaha
kemusta. Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden 
myyntilupahakemusten lukumäärä on jo useam
man vuoden ajan ollut oleellisesti suurempi kuin 
myyntilupapäätösten määrä. Myyntilupahake
mukset ovat ruuhkautuneet ja hakemusten käsit
telyajat ovat pidentyneet. Tällä hetkellä lääkintö-

1683010515 

hallituksessa on käsittelemättä lähes 800 lupaha
kemusta. 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitykseen liit
tyen on farmaseuttisten erikoisvalmisteiden 
myyntilupahakemuksia käsittelevän henkilöstön 
lisäyksen rahoittamiseksi tarkoitus korottaa lupa
hakemuksen käsittelystä suoritettava maksu 
8 000 markkaan ja kultakin luvan myöntämis
vuotta seuranneelta lupavuodelta, jos valmistetta 
pidetään edelleen kaupan, suoritettava maksu 
2 000 markkaan. Muista lupahakemuksen käsit
telystä suoritettavista maksuista luovuttaisiin. 

Myyntilupahakemuksen käsittelystä perittävä 
maksu on Ruotsissa noin 17 000 markkaa, Nor
jassa noin 7 700 markkaa ja Tanskassa noin 4 900 
markkaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Myyntilupahakemusten käsittelystä valtiolle 
suoritettavien maksujen yhteismäärän voidaan ar
vioida kohoavan ehdotettujen maksujen tarkis-
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tusten johdosta vuoden 1983 kertymästä noin 
2 900 000 markalla. 

3. Voimaan tulo 

Lakiehdotus liittyy vuoden 1984 tulo- ja meno
arvioesitykseen. Laki ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan 1 päivästä tammikuuta 1984. 

Voimaantulosäännöksen mukaan korotettuja 
käsittelymaksuja ei perittäisi, jos farmaseuttisen 

erikoisvalmisteen myyntilupahakemus on totmt
tettu lääkintöhallitukselle ennen lain voimaantu
loa. Kuitenkin luvan uusimista koskevasta hake
muksesta perittäisiin nyt ehdotetun mukainen 
maksu, milloin hakemus koskee tämän lain voi
maantulon jälkeen alkavaa lupavuotta. 

Edellä esitetyn johdosta annetaan Eduskunnan 
hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
apteekkitavaralain 10 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1935 annetun apteekkitavara
lain 10 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa 
(1121/76), näin kuuluvaksi: 

10 c § 
Edellä 10 a §:ssä tarkoitetusta farmaseuttisen 

erikoisvalmisteen myyntiinvasta tai sitä koskevas
ta lupahakemuksesta on suoritettava valtiolle seu
raavat maksut: 

1) 8 000 markkaa lupahakemuksen käsittelystä 
ensimmäisellä kerralla; sekä 

2) 2 000 markkaa kultakin luvan myöntämis
vuotta seuranneelta lupavuodelta, jos valmistetta 
pidetään edelleen kaupan. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 

Tätä lakia ei sovelleta, jos hakemus on toimi
tettu lääkintöhallitukselle ennen lain voimaantu
loa. Edellä 2 kohdassa säädetty maksu peritään 
kuitenkin, milloin hakemus koskee lain voimaan
tulon jälkeen alkavaa lupavuotta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
apteekkitavaralain 10 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1935 annetun apteekkitavara
lain 10 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa 
(1121/76), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

10 c § 
Edellä 10 a §:ssä tarkoitetusta farmaseuttisen 

erikoisvalmisteen myyntiluvasta tai sitä koskevas
ta lupahakemuksesta on suoritettava valtiolle seu
raavat maksut: 

1) 2 400 markkaa lupahakemuksen käsittelystä 
ensimmäisellä kerralla; ja 

2) 600 markkaa kultakin luvan myöntämis
vuotta seuranneelta lupavuodelta, mikäli valmis
tetta pidetään edelleen kaupan samoin kuin 
hinnan kohtuullisuuden, tuotekehittelyn tai 
muun syyn vuoksi tarpeelliselta luvan uudelleen 
käsittelyltä. 

Ehdotus 

10 c § 
Edellä 10 a §:ssä tarkoitetusta farmaseuttisen 

erikoisvalmisteen myyntiluvasta tai sitä koskevas
ta lupahakemuksesta on suoritettava valtiolle seu
raavat maksut: 

1) 8 000 markkaa lupahakemuksen käsittelystä 
ensimmäisellä kerralla; sekä 

2) 2 000 markkaa kultakin luvan myöntämis
vuotta seuranneelta lupavuodelta, jos valmistetta 
pidetään edelleen kaupan. 

Valtioneuvosto voi tarkistaa maksujen määrät 
enintään rahan arvon muutoksia vastaaviksi. 1

) 

Lääkintöhallitus määrää ja perii maksun. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 

Tätä lakia ei sovelleta, jos hakemus on toimi
tettu liiiikintöhallitukselle ennen lain voimaantu
loa. Edellä 2 kohdassa sliiidetty maksu peritliiin 
kuitenkin, milloin hakemus koskee lain voimaan
tulon jälkeen alkavaa lupavuotta. 

1
) Valtioneuvoston 11 päivänä kesäkuuta 1981 teke

mällä päätöksellä (414/81) maksut on korotettu 1 päivänä 
heinäkuuta 1981: 1 kohdassa mainittu 3 000 markkaan ja 
2 kohdassa mainittu 750 markkaan. 




