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Farmasialiitto haluaa esittää seuraavia lisäyksiä hallituksen esitykseen lääkelain ja lääkeasetuksen
muuttamisesta. Farmasialiitto tukee 38 §:n ehdotusta, jonka mukaan apteekkien liiketoimintaa
harjoitettaisiin saman yritysmuodon kautta, mutta muistuttaa, että olisi syytä selvittää, pysyvätkö
apteekit kannattavina nyt ehdotetulla mallilla. Lisäksi Farmasialiitto katsoo, että lakiesityksessä on
merkittäviä puutteita 52 a §:ssä, joka käsittelee itsenäistyviä sivuapteekkeja.
Farmasialiitto kannattaa apteekkarivaihdosten nopeuttamista apteekkitoiminnan jatkuvuuden,
kehittämisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi Farmasialiitto pitää kannatettavina avoinna olevien
apteekkien ilmoitusten tietosisällön parantamista sekä apteekkarin velvoitetta luovuttaa tietoja
hakijalle.
Erillisyhtiöistä Farmasialiitto esittää, että apteekin liiketoiminta tapahtuisi yhden yritysmuodon
kautta. Erillisyhtiö ja apteekki tulee arvioida yhtenä työoikeudellisena kokonaisuutena, jolloin
selkeintä on, että jatkossa apteekin kanssa samoissa tiloissa ei toimi useita yrityksiä. Olisi
kestämätöntä, jos apteekin yhteydessä toimisi erillisyhtiö, jonka kuluista (esim. henkilöstökulut ja
toimitiloihin liittyvät kulut) merkittävä osa ohjautuisi apteekin kuluiksi, mutta tuotot tulisivat
erillisyhtiölle täysimääräisinä, eikä erillisyhtiö olisi vastuussa apteekkitoiminnan riskeistä edes
irtisanomistilanteissa.
Suomen Farmasialiitto ei kuitenkaan pidä ongelmallisena sitä, että kansanterveydellisesti
perusteltuja terveysmittauksia tai terveyttä edistäviä toimenpiteitä suoritetaan apteekin tiloissa
apteekin tai erillisen terveyspalvelutuottajan toimesta.
Itsenäistyvistä sivuapteekeista Farmasialiitto esittää, että sivuapteekkien henkilökunnan asemaan
on kiinnitettävä riittävästi huomiota uusia apteekkeja muodostettaessa sivuapteekeista.
Työntekijöiden asema sivuapteekin itsenäistyessä on turvattava.
Sivuapteekin itsenäistyessä on kaikille sivuapteekissa toimiville työntekijöille turvattava työpaikka.
Jos apteekkari ei itse hoida apteekkia tai sivuapteekkia, määrättävän hoitajan on oltava kyseisen
apteekin/sivuapteekin henkilöstöä. Hoitomääräyksiä ei tule jakaa usean henkilön kesken.
Tulevaisuudessa apteekin ja nykyisen erillisyhtiön tulee muodostaa yksi työnantajakokonaisuus,
jossa työntekijät työskentelevät yhden yrityksen lukuun siten, että määräysvalta- ja työnjohto-
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oikeus ovat yhdellä taholla, apteekkarilla. Vain tällä tavalla voidaan turvata riittävä taloudellinen
läpinäkyvyys esimerkiksi tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa.
Muilta osin Farmasialiitto ei katso aiheelliseksi lausua laista.
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