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Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi.   
 
41§ 
 
Pykälän 2 momenttiin ehdotettu muutos, jonka mukaan apteekin perustaminen ei ole nykytilaa vastaa-
vasti sidottu vain lääkkeiden saatavuuteen, vaan apteekin perustamisen kriteerejä joustavoitettaisiin. 
Apteekki voitaisiin perustaa myös silloin, kun se on apteekkipalveluiden turvaamisen kannalta tarpeellis-
ta. Arvioinnissa otettaisiin huomioon uutena arvioinnin osa-alueena alueella asioiva väestö ja alueen 
sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, alueella asuvan väestön lisäksi. Ehdotuksen mukaan apteekki voi-
taisiin perustaa myös kunnan tai kunnan osan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön yhtey-
teen. 
 
Ehdotus parantaisi sairaalasta kotiutuvan ja päivystyskäynnillä asioivan potilaan lääkehoidon nopeaa 
saatavuutta ja olisi näin ollen kannatettavaa. Mikäli lääkehuollon rakenteita muutettaisiin sote -
uudistusten myötä niin, että sairaala-apteekeilla olisi oikeus toimittaa kotiin lähteville potilaille nykyistä 
joustavammin lääkehoidon aloittamiseen tarvittavat lääkkeet, niin se olisi myös varteenotettava vaihtoeh-
to ja silloin apteekkeja ei tarvitsisi perustaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin.  Uusia ap-
teekkilupia myönnettäessä pitäisi joka tapauksessa ottaa huomioon, ettei jo olemassa olevien apteek-
kien olemassaoloa kohtuuttomasti uhattaisi. Lisäksi on kuitenkin hyvä, että Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksella olisi mahdollisuus joutavampaan apteekkilupien myöntämiseen ja vaikkakin kunta 
ei välttämättä näkisi tarpeelliseksi uuden apteekin perustamista niin turvallisuus- ja kehittämiskeskus ei 
olisi sidottu kunnan kantaan. 
 
43 a § 
 
Apteekkiluvan myöntämisen perusteet olisi hyvä olla kaikin tavoin avoimia. 
 
65 a § 
 
Pykälässä säädetään sosiaalihuollon palvelusasumisen yksiköiden oikeudesta pitää asukkaiden yhteis-
käyttöön tarkoitettua lääkevarastoa. 
 
Yhteiskäyttöön tarkoitettujen lääkevarastojen ylläpitämisen mahdollistaminen palveluasumisyksiköissä 
olisi erittäin tärkeää. Erityisesti akuuteissa tarpeissa tilanne on nykytilassa ongelmallinen. Tarve voi syn-
tyä silloin, kun apteekit ovat jo kiinni tai apteekissa varastoitaviin valmisteisiin ei useinkaan kuulu i.v.-
antibiootit, ravitsemusinfuusiot ja i.v. - kipulääkkeet kuten Morphin ja Oxanest. Edellä mainituissa tilan-
teissa potilas on pitänyt toimittaa auki olevaan terveyskeskukseen tai sairaalaan saamaan lääkehoitoa. 
Edellä mainittujen lääkkeiden toimitus sopisi parhaiten sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tehtäväksi, 
sillä kyseessä olevia valmisteita pidetään luontevasti sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa, koska ne 
ovat osana velvoitevarastoa. Muutosehdotuksella ei olisi negatiivista vaikutusta apteekkien talouteen, 
vaikka lääkkeitä toimitettaisiin yksinomaan sairaala-apteekista ja lääkekeskuksista, koska nykytilantees-
sa potilaat siirretään akuuteissa lääkitystilanteissa laitoshoitoon, jolloin hoito sisältää myös lääkkeet. Yh-
teiskäyttöön tarkoitetuissa lääkevarastoissa olisi vain rajallinen määrä lääkkeitä. 
Koska nykytilanne koetaan hankalaksi, on palveluasumisen lääkehuollon ratkaisemiseksi keksitty myös 
omintakeisia keinoja eri palveluasumisen tahoilla, joten uusi lakimuutos on todella tervetullut. 
 
Jyväskylässä 16.02.2018,  
Kirsi Juurinen 
Sairaala-apteekkari 


