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STM122:00/2019 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä 
asetusmuutosehdotuksista  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teiltä lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta sekä hallituksen esitykseen liittyvistä 
asetusmuutosehdotuksista asetusmuistioineen.  

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa asiassa.  

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkavalmisteluna. Hallituksen 
esityksessä ehdotetaan lääkelakiin (395/1987) useita muutoksia koskien apteekkijärjestelmää. 
Lisäksi ehdotetaan muutoksia itsehoitolääkkeiden hintasääntelyyn ja uutta sääntelyä koskien 
sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden yhteiskäyttöisiä rajattuja lääkevarastoja. Lääkelakiin 
tehtäisiin myös eräitä EU-oikeudesta johtuvia säädösmuutoksia. Hallituksen esitys perustuu 
rauenneisiin hallituksen esityksiin (HE 99/2018 vp ja HE 295/2018 vp), jotka valmistellaan uudelleen 
eduskunnan käsittelyyn. Luonnos eroaa aiemmalla hallituskaudella rauenneista hallituksen 
esityksistä joiltakin osin. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teitä ottamaan lausunnossanne 
kantaa koko hallituksen esitysluonnokseen ja siihen liittyviin asetusluonnoksiin sekä erityisesti 
seuraaviin asiakokonaisuuksiin:  

- Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden yhteiskäyttöisiä, rajattuja lääkevarastoja koskeva 
sääntelyehdotus; ja 

- Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn muuttamista koskeva ehdotus, jonka mukaan apteekit 
saisivat alentaa itsehoitolääkkeiden vähittäishintaa enintään apteekin katteen verran.    

Lausuntoaika on neljä viikkoa. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 20.11.2020. Vain 
määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon. Ruotsinkielinen hallituksen 
esitysluonnos julkaistaan 28.10.2020 ja ruotsinkieliset asetusluonnokset muistioineen 3.11.2020. 
Niitä koskeva neljän viikon lausuntoaika alkaa kulua julkaisupäivästä.  

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitettä STM122:00/2019. Lausunnot pyydetään antamaan 
suomeksi tai ruotsiksi lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa:  
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a5ec80a0-a390-42da-9ddc-
fcc1fbd954a1&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla ja hankeikkunassa. 
Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta www.stm.fi/lausuntopyynnot  

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat hallitussihteeri Tuija Metsävainio, tuija.metsavainio@stm.fi, p 
029 516 3449, erityisasiantuntija Elina Asola, elina.asola@stm.fi, p. 029 516 3437 ja neuvotteleva 
virkamies Ulla Närhi, ulla.narhi@stm.fi, p 029 516 3619. 
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Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen 

Hallitussihteeri  Tuija Metsävainio 

Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta  
 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta 
asetusmuistioineen.  
 
Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen muuttamisesta asetusmuistioineen  
 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysministeriön lääkeasetuksen 
muuttamisesta asetusmuistioineen.  
 

Jakelu Valtiovarainministeriö 
Oikeusministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira  
Aluehallintovirastot 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV 
Kansaneläkelaitos (Kela) 
Tietosuojavaltuutettu  
Sairaala-apteekkarit 
Suomen Apteekkariliitto ry 
Suomen Farmasialiitto ry 
Suomen Proviisoriyhdistys ry 
Suomen Apteekkiyrittäjät ry 
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Helsingin yliopiston apteekki  
Itä-Suomen yliopiston apteekki 
Åbo Akademi 
Sairaanhoitopiirit  
Sairaala-apteekkarit ja lääkekeskukset 
Suomen Lääkäriliitto ry 
Suomen Hammaslääkäriliitto ry 
Suomen sairaanhoitajaliitto ry  
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 
PAM- Apteekkialan osasto ry 
Potilasliitto 
Suomen Kuntaliitto 
Tehy ry 
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
Lääketeollisuus ry 
Rinnakkaislääketeollisuus ry 
Orion Oyj 
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys SLRTY ry 
Oriola  
Tamro  
Magnum Medical  
Apteekkitavaratukkukauppiaat ry  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 
Päivittäistavarakauppa ry 
Kaupan liitto 
Kuluttajaliitto 
Sailab – MedTech Finland ry 
Terveysteknologia ry Healthtech Finland 
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Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeri  

Peruspalveluministeri 
Kansliapäällikkö Kirsi Varhila 
Erityisavustaja  
STM/OHO, SVO; TUTO, Hila, Viestintä 
STM/Kirjaamo 
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