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STM122:00/2019 Begäran om utlåtande om regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 
läkemedelslagen och om därtill hörande förslag till ändring av 
förordningar  

Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen samt om de förslagen 
till ändring av förordningar.   

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande i ärendet.  

Propositionen har beretts genom tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. I 
regeringspropositionen föreslås det flera ändringar i läkemedelslagen (395/1987) som gäller 
apotekssystemet. Dessutom föreslås det ändringar i prisregleringen av egenvårdsläkemedel och 
nya bestämmelser som gäller begränsade läkemedelsförråd i gemensamt bruk vid enheter för 
serviceboende inom socialvården. I läkemedelslagen görs också vissa ändringar av bestämmelser 
som följer av EU-rätten. Regeringspropositionen grundar sig på två regeringspropositioner (RP 
99/2018 rd och RP 295/2018 rd) som förföll i riksdagen och som bereds på nytt för behandling i 
riksdagen. Utkastet skiljer sig till vissa delar från de regeringspropositioner som förföll under den 
föregående regeringsperioden. Social- och hälsovårdsministeriet ber er att i ert utlåtande ta ställning 
till hela regeringspropositionen och till de utkast till förordning som hänför sig till propositionen samt i 
synnerhet till följande helheter:  

- De föreslagna bestämmelserna om begränsade läkemedelsförråd i gemensamt bruk vid 
enheterna för serviceboende inom socialvården 

- Förslaget till ändring av prisregleringen av egenvårdsläkemedel, enligt vilket apoteken får sänka 
minutförsäljningspriserna på egenvårdsläkemedel högst till ett belopp som motsvarar apotekets 
försäljningsbidrag   

Remisstiden är fyra veckor. Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 27 november 2020. Endast 
utlåtanden som lämnats in inom utsatt tid beaktas. Med avvikelse från det som tidigare meddelats 
publiceras förordningspromemoriorna inte separat på svenska.  

Vi ber er att använda referensen STM122:00/2019 i utlåtandet. Vi ber er lämna ert utlåtande på 
finska eller svenska via tjänsten utlåtande.fi på adressen   

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=929a9f75-cd41-4f14-b70a-
6f4621628ae1&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f 

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets 
projektportal (Hankeikkuna). Begäran om utlåtande och materialet finns också på adressen 
stm.fi/sv/begaran-om-utlatande Vi ber er observera att den finskspråkiga begäran om utlåtande med 
bifogade material har publicerats separat i utlåtande.fi-tjänsten den 22 oktober 2020.  

Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, 
tuija.metsavainio@stm.fi, tfn 029 516 3449, Elina Asola, specialsakkunnig, elina.asola@stm.fi, tfn 
029 516 3437 och Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, ulla.narhi@stm.fi, tfn 029 516 3619. 
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Avdelningschef Tuija Kumpulainen 

Regeringssekreterare Tuija Metsävainio 

Bilagor Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 
läkemedelslagen  
 
Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa  
 
Utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och 
hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel 
 
Utkast till statsrådets förordning om ändring social- och hälsovårdsministeriets 
läkemedelsförordning 
 

Sändlista Finansministeriet 
Justitieministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Ålands landskapsregering 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) 
Institutet för hälsa och välfärd 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 
Regionförvaltningsverken 
Konkurrens- och konsumentverket 
Folkpensionsanstalten (Fpa) 
Dataombudsmannen 
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund ry 
Finlands Farmaciförbund rf 
Finlands Provisorförening rf 
Suomen Apteekkiyrittäjät ry 
Helsingfors universitet 
Östra Finlands universitet 
Helsingfors universitetsapotek 
Östra Finlands universitetsapotek 
Åbo Akademi 
Sjukvårdsdistrikten 
Sjukhusapotekarna och läkemedelscentralerna 
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry 
Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands Tandläkarförbund ry 
Finlands sjuksköterskeförbund rf 
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf 
PAM- Apteekkialan osasto ry 
Finlands Patientförbund rf 
Finlands Kommunförbund rf 
Tehy rf 
SOSTE Finlands social och hälsa rf 
Lääketeollisuus ry 
Rinnakkaislääketeollisuus ry 
Orion Oyj 
Parallellimportörer av Läkemedel i Finland rf 
Oriola Abp 
Tamro Abp 
Magnum Medical Finland Oy 
Lääke- ja terveyshuolto ry 
Finlands näringsliv rf 
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Finlands Dagligvaruhandel rf 
Finsk Handel rf 
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry 
Sailab – MedTech Finland ry 
Terveysteknologia ry 
Aalto Universitetet 
Akavas sjukskötare och Taja rtf 
Duodecim 
Den nationella HTA samordningsenhet (FinCCHTA) 
         
 

För kännedom Social- och hälsovårdsministern 
Familje- och omsorgsministern 
Kirsi Varhila, kanslichef 
specialmedarbetarna 
STM/OHO, SVO; TUTO, Hila, Viestintä 
STM/Kirjaamo 
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