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17.5.2021 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
(VN/22449/2020) 

 

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista 

 

Suomen Apteekkariliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntona seuraavaa: 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelain turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista 
suoritteista, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021 ja olla voimassa 31.5.2022 sisältää kohdassa 
6 avohuollon apteekkeja koskevan maksumuutosesityksen, joka toimii pahimmillaan esteenä ja 
joka tapauksessa merkittävänä hidasteena apteekkien digitalisaatiokehityksessä. 

Apteekkariliitto esittää seuraavat huomiot asetusluonnoksen kohtaan 6 Lääkevalvontaan liittyvät 
muut luvat, päätökset, ilmoitukset ja todistukset (s. 20-23): 

Apteekkariliitto esittää, että verkkoapteekkitoiminta ja siitä perittävä lupamaksu tulisi sisällyttää 
apteekkilupaan. Verkkoapteekki on digitaalinen palvelumuoto apteekin asiakkaille, eikä sitä tulisi 
tarkastella erillisenä toiminnallisena kokonaisuutena. Verkkoapteekkimaksun sisällyttäminen 
apteekkilupaan mahdollistaisi yhä useamman apteekin verkkopalvelun perustamisen. Tämä 
kannustaisi apteekkareita apteekinvaihdostilanteissa jatkamaan digitaalisen palvelun tarjoamista 
asiakkaille. 

Lupa- ja tarkastusmaksut ovat käytännössä jo muodostuneet esteeksi apteekkien palvelupisteiden 
osalta. Apteekkien palvelupisteiden tarkoituksena on varmistaa lääkejakelu syrjäseuduilla ja haja-
asutusalueilla, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Palvelupisteiden avulla 
lääkkeiden saatavuutta on mahdollista parantaa. Palvelupisteiden lukumäärän kasvun esteeksi on 
kuitenkin noussut luvan hinta. Palvelupisteen myynti on tyypillisesti niin vähäistä, ettei se riitä 
kattamaan Apteekin palvelupisteen toimilupamaksua 1 250 eur. Palvelupisteiden lukumäärä 
kasvaisi, mikäli palvelupisteen lupamaksu kuuluisi apteekkiluvan hintaan. Tämä uudistus 
kannustaisi apteekkareita myös apteekinvaihdostilanteissa jatkamaan palvelupisteen toimintaa.  
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Apteekkariliitto vastustaa uudistusesitystä koskien ”Apteekin uuden etäviestimen käyttöönottoon 
liittyvän muutosilmoituksen käsittelyä”. Tämä nostaisi jatkossa automaattisesti apteekeilta 
perittäviä maksuja tarkastuskohteiden lisääntymisen myötä. Maksun kaksinkertaistaminen 200 
eurosta 400 euroon on kohtuuton ottaen huomioon myös tarkastusten määrän lisääntymisen.    

Etäviestimien käyttö on keskeinen osa apteekkien monikanavaista palvelua. Digitaaliseen 
tulevaisuuteen panostaminen, palvelujen kehittäminen ja niiden käyttöönotto hidastuisi 
merkittävästi nyt esitettyjen muutosten myötä. Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönoton 
myötä tulevat kustannukset eivät ole siirrettävissä asiakkailta perittäviin hintoihin. Palvelujen 
kehittämisen mielekkyys ja niiden käyttöönotto vähenevät merkittävästi, mikäli investointien 
lisäksi tulisi maksaa omasta katteesta uusia lupa- ja tarkastusmaksuja.  

Perustelumuistiossa vedotaan siihen, että apteekit tarvitsevat uusien etäviestimien 
käyttöönotossa ohjausta ja neuvontaa. Tällainen neuvonta ja ohjeistus olisi mielekkäämpää jakaa 
keskitetysti etukäteen kaikille, eikä erillisissä apteekkikohtaisissa jälkitarkastuksissa. Tämän myötä 
toiminta olisi kustannustehokkaampaa ja tasapuolisempaa, eikä maksua tarvita esitettyyn tapaan. 

 

Kunnioittavasti 

Suomen Apteekkariliitto 

 

Risto Kanerva   Merja Hirvonen 
puheenjohtaja   toimitusjohtaja 


