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Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. 
 
 

Lääkelain 43 §:n 3 momenttia koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa tode-
taan, että lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus saa tarvittavat tiedot apteek-
kien liikevaihdon keskiarvosta Verohallinnolta. Apteekkiverolain 7 §:n 4 momentin 
mukaan Verohallinto vahvistaa vuosittain yksityisten apteekkien liikevaihdon kes-
kiarvon. On kuitenkin huomioitava, että Verohallinto vahvistaa keskiarvon lää-
kealan turvallisuus ja kehittämiskeskukselta saamansa tiedon perusteella, sillä Ve-
rohallinnolla ei ole käytettävissään verovelvollisten toimintokohtaisia tietoja, vaan 
ainoastaan verovelvolliskohtaiset elinkeinotoiminnan tiedot. Elinkeinotoiminnan 
tietoihin sisältyy siis elinkeinonharjoittajan kaiken elinkeinotoiminnan liikevaihto, ei 
pelkästään apteekkitoiminnan liikevaihto. Tämän vuoksi apteekin liikevaihdon 
keskiarvoa ei voida laskea Verohallinnon keräämien tietojen perusteella, vaan ai-
noastaan lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkelain 89 b §:n nojalla 
keräämien apteekkitoimintaa koskevien tietojen perusteella. 
 
Ehdotetun lääkelain 43 §:n 3 momentin mukaan lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskuksen olisi vuosittain ilmoitettava ne liikevaihdon keskiarvot, joita käyte-
tään apteekkien suuruusluokkia laskettaessa. Eri tarkoituksia varten ilmoitettaviin 
ja vahvistettaviin apteekin liikevaihdon keskiarvotietoihin liittyvät tehtävät olisi 
päällekkäisten toimintojen estämiseksi tarkoituksenmukaista säätää yhden viran-
omaisen tehtäväksi. Koska parhaat edellytykset apteekkitoiminnan liikevaihdon 
keskiarvotiedon laskemiseen on nimenomaisesti apteekkitoimintaan kohdistuvan 
tiedonsaantioikeuden perusteella lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, 
olisi liikevaihdon keskiarvon laskemista ja vahvistamista koskevat tehtävät tarkoi-
tuksenmukaista keskittää lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukseen.  
 
Ehdotetun lääkelain 43 §:n mukaan apteekkien suuruusluokat määriteltäisiin 
maan apteekkien liikevaihdon keskiarvon perusteella. Ehdotettu sanamuoto edel-
lyttäisi myös muiden kuin yksityisten apteekkien liikevaihdon lukemista keskiarvon 
laskentapohjaan. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sekä Helsingin ja Itä-Suomen yli-
opiston apteekkien että sairaala-apteekkien liikevaihdon huomioimista keskiarvon 
laskennassa. 
 
Apteekkien liikevaihdon keskiarvosta on nykyisin säädetty lääkelain 52 a ja 54 
§:ssä sekä apteekkiverolain 7 §:ssa. Lääkelain 52 a §:n 3 momentin mukaan Lää-
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kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi muuttaa apteekin palvelupisteen sivu-
apteekiksi, jos palvelupisteen liikevaihto vastaa puolta maan yksityisten sivuap-
teekkien liikevaihdon keskiarvosta ja sivuapteekin toimintaedellytykset muutoin 
täyttyvät.  Saman lain 54 §:n 1 momentin mukaan, Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskus voi muuttaa sivuapteekin apteekiksi, jos 52 §:n 1 momentissa tar-
koitetun sivuapteekin liikevaihto on niin suuri, että se vastaa vähintään puolta 
maan yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta. Apteekkiverolain 7 §:n 4 
momentin mukaan apteekkiveroa laskettaessa ei tehdä sivuapteekkivähennystä, 
jos sivuapteekin perustamisesta on verovuoden päättyessä kulunut vähintään viisi 
vuotta ja sivuapteekin verovuoden liikevaihto vastaa vähintään puolta yksityisten 
apteekkien verovuotta edeltäneen vuoden liikevaihdon keskiarvosta, johon ei las-
keta mukaan sivuapteekkien liikevaihtoa. Verohallinto vahvistaa vuosittain yksi-
tyisten apteekkien liikevaihdon keskiarvon.  
 
Norminpurkutavoitteen edistämiseksi ja sääntelyn selkeyttämiseksi eri tarkoituksia 
varten määritettävää apteekkitoiminnan liikevaihdon keskiarvoa koskevat sään-
nökset tulisi mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää siten, että eri tarkoituksiin voi-
taisiin käyttää samaa liikevaihdon keskiarvotietoa. 
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