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TERVEYSMINISTERIÖ, terveysosasto MUISTIO / R/ S
Terhi Hermanson 23.9.2005

Perustuslakivaliokunnalle

HE 107/2005 vp

1) Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoista (54 a-e§)
Tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi käytettävien nikotiinikorvaushoitolääkkeiden (niko-
tiinivalmisteiden) kuten muidenkin lääkkeiden myynti tapahtuu apteekeista. Lääkekaapeista tosin
myydään itsehoitolääkkeitä ilman myyntiin liittyvää farmaseuttista asiantuntemusta. Nikotiinival-
misteiden kustannusvaikuttavuus on erittäin hyvä, koska valmisteet ovat melko edullisia ja koska
jokainen onnistunut lopetus tuottaa suuren terveyshyödyn. Valmisteiden käytön hyöty myös itsenäisenä
toimenpiteenä on osoitettu mutta teho lisääntyy liittämällä siihen muuta vieroitustukea. Väestötasolla
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tupakointi riippuu useista eri suuntiin vaikuttavista tekijöistä, joten yhden tekijän kuten
nikotiinivalmisteiden merkitystä tupakoinnin määrässä väestötasolla ei pysty osoittamaan. Tupakan
terveyshaitat tulevat muista aineista kuin nikotiinista, joka puolestaan vastaa riippuvuuden synnystä.
Riippuvuus nikotiinivalmisteisiin on harvinaista ja kaikissa tilanteissa (esim. raskaana oleville ja
sydänsairaille) on niiden käyttö tupakointia parempi vaihtoehto. Valmisteet ovat turvallisia ja eivätkä ne
ole huumaavia. Siksi niitä myydään apteekkien ulkopuolella mm. Tanskassa ja Norjassa.

Ehdotuksen mukaan tupakkavieroituksen lisäämiseksi nikotiinivalmisteiden myynti sallittaisiin
apteekkien ohella kaupoissa mukaan lukien kioskit ja huoltamot, mutta ei ravintoloista eikä auto-
maattisista myyntilaitteista. Valmisteita saisi myydä kunnan myöntämän luvan perustella yli 18-
vuotiaille (54 a §). Kunnat valvoisivat valmisteiden myyntiä yhdessä tupakkavalvonnan kanssa ja
kunnalla voisi peruuttaa luvan, jos myynnissä olisi ongelmia eikä niitä korjattaisi (54 c §). Valmisteet
voisi hinnoitella varjaasti. Esitvs narantaisi valmisteiden saatavuutta mvvntioaikkoien ia -aikojen
lisääntyessä huomattavasti. Valmisteiden myynti lisääntyisi myös hintojen laskiessa. Todennäköisesti
myynnin lisäys keskittyisi kauppoihin.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain mukaisena pääsääntönä, mutta
katsonut myös elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden olevan eräissä tilanteissa mahdollista (PeVL
23/2000 vp ja 28/2001 vp). Lisäksi perusoikeusuudistuksen esitöiden nimenomaisen maininnan mukaan
elinkeinojen luvanvaraisuus tulee osittain säilymään uudistuksen jälkeenkin erityisesti esimerkiksi
terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi (HE 309/1993).

Ehdotettua nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa on tarkasteltava perustuslain 18 §:n tulkin-
takäytännön valossa eli onko luvanvaraisuudelle perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät
perusteet. Kunnalla ei olisi asianmukaisesti järjestettyä myyntiä koskevissa tapauksissa harkintavaltaa
luvan myöntämisen suhteen. Luvan myöntäminen edellyttäisi riittäviä valmisteiden säilytystä ja
myyntiä koskevia valvontajärjestelyjä. Lääkkeiden myynti on kansanterveydellisistä syistä
yksityiskohtaisesti säädeltyä ja eräitä homeopaattisia lääkevalmisteita ja perinteisiä kasvirohdos-
valmisteita lukuun ottamatta niiden myynti on rajattu apteekkeihin, joiden pemstominen edellyttää
Lääkelaitoksen lupaa. Lääkkeiden ohella myös esimerkiksi eräiden kemikaalien ja torjunta-aineiden
myynti ja käsittely on luvanvaraista. Kaiken luvanvaraistamisen tavoite on ollut vähentää
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niistä aiheutuvia haittoja, suojella terveyttä ja estää lainvastainen toiminta. Myös esimerkiksi Norjassa
ja Tanskassa itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolella edellyttää lupaa. Nikotiini
valmisteiden lupamenettelyllä on tarkoitus turvata perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaista väestön
terveyden edistämistä. Tämän vuoksi nikotiinivalmisteiden myynnin luvanvaraisuudella voi katsoa
olevan elinkeinovapauden rajoittamisen edellyttämät hyväksyttävät ja painavat perusteet.

2) Lääkevritvsten yksittäisille apteekeille antamien alennusten kieltäminen (37 a §)
Nykyisen lainsäädännön mukaan lääkkeiden vähittäismyyntihintojen on oltava samat kaikissa ap-
teekeissa. Näin lääkeyritysten yksittäisille apteekeille myöntämät alennukset jäävät kokonaisuudessaan
apteekkiin. Alennuksia myönnetään lääkkeistä, joissa apteekki voi vaikuttaa myytävän lääkkeen
valintaan (itsehoitolääkkeet ja lääkevaihdon piiriin kuuluvat itsehoitolääkkeet). Alennus-sopimuksiin
liittyy toisinaan lääkemyynnin riippumattomuuden kannalta ongelmallisia ehtoja, esimerkiksi että
alennus kasvaa myynnin myötä tai että alennuksen vastineena apteekki sitoutuu tarjoamaan tiettyä
tuotetta asiakkaille ensisijaisena vaihtoehtona.

Ehdotuksen mukaan lääkkeiden tukkuhintojen tulee olla samat kaikille apteekeille. Mahdolliset
alennukset tulee antaa saman suuruisina kaikille apteekeille, jolloin ne hyödyttävät suoraan ostajia.
Ehdotus varmistaa osaltaan, etteivät kaupalliset näkökohdat vaikuta asiakkaalle myytävän lääkkeen
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valintaan. Lääkkeiden yhdenmukaisen hinnoittelun voi katsoa menettelyksi, jossa osto- ja
myyntihintojen vahvistaminen ei ole kielletty (kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 5 §).

Ehdotus merkitsee lääkkeitä käyttäville sitä, että jokainen voi saada terveydenhuoltonsa ja sairauksien
hoidon kannalta keskeiset lääkkeet samoin riippumatta asuinpaikasta, terveydentilansa edellyttämällä
tavalla. Ehdotus turvaa näin väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia saada hinnaltaan kohtuullista ja
laadukasta hoitoa ja näin edistää perustuslain 19 §:ssä turvatun sosiaaliturvan, erityisesti
terveydenhuollon toteutumista. Ehdotus perustuu merkittävään yhteiskunnalliseen intressiin.

Perustuslakivaliokunta on lähtenyt vakiintuneesti siitä, että velvoitteet ja rajoitukset ovat kulloinkin
kyseessä olevan omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen perustuslain mukaisia, jos ne perustuvat
lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia (esimerkiksi PeVL 4/2000 vp,
PeVL 34/2000 vp, PeVL 8/2002 vp, PeVL 63/2002 vp ja PeVL 36/2004 vp).

Kaupankäynnin kohteena olevien tuotteiden vapaa hinnoittelu kuuluu perustuslain 15 §:n 1 momentin
tarkoittaman omaisuuden suojan piiriin ja se liittyy myös perustuslain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun
elinkeinovapauden toteutumiseen. Lääkkeen yhtenäinen hinnoittelu kaventaa lääkeyritysten vapautta
päättää omaisuutensa käytöstä mutta tukee samalla yritysten taloutta siten, että apteekeille myönnettävät
alennukset jäävät yrityksille muuhun käyttöön. Ehdotus vähentää alennuksia saaneiden apteekkien
tuloja, joita apteekkeja ovat erityisesti suuret ja hyvin kannattavat apteekit. Ehdotus ei loukkaa
elinkeinonharjoittajien oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön etenkin,
kun otetaan huomioon lääkehuolto osana julkisesti tuettua terveydenhuoltojärjestelmää. Ehdotus on
suhteellisuusvaatimuksen mukainen (PeVL 24/1998 vp) eli se ei merkitse elinkeinon
harjoittamisoikeuden kannalta sellaista liian ankaraa keinoa, jota lievemmin toimenpitein olisi
mahdollista saavuttaa ehdotuksen taustalla oleva hyväksyttävä ja yhteiskunnallisesti painava tarkoitus.

3) Lääketaksan degressiivisyyden lisääminen (58§ )
Muussa liiketoiminnassa tuotteita saatetaan myydä erittäin alhaisella myyntikatteella tai jopa tap-
piollisesti, koska yritykset tarkastelevat liiketoimintaansa kokonaisuutena. Apteekkien myyntikate on
tähän asti asetettu ylittämään aina apteekkimaksuprosentti siitä huolimatta, että myyntikateprosentti
määräytyy yksittäisen lääkeostoksen perusteella mutta apteekkimaksu maksetaan koko liikevaihdosta.
Tästä seuraten apteekkien kalliista lääkkeistä saama euromääräinen kate voi olla erittäin suuri, mikä
nostaa edelleen lääkkeiden väMttäismyyntihintoja. Ongelma koskee nimenomaan kalliita lääkkeitä,
joissa myyntikate tähän asti on aina ylittänyt korkeimman, 11 prosentin apteekkimaksun. Tätä maksua
maksavat suurimmat hyvin menestyvät apteekit.

Lääkkeen vähittäishinnan määräämä lääketaksa on degressiivinen eli apteekin lääkkeestä saama
myyntikate pienenee tukkuhinnan kasvaessa. Ilman säädösmuutoksia lääketaksaa ei voi muuttaa siten
kuin lääkemyynnin jatkuvasti kallistuva hintarakenne edellyttää. Lääkelaissa olevaa valtuu-
tussäännöstä, jonka mukaan valtioneuvosto voi asetuksella säätää apteekin myyntikatteen suuruuden,
muutettaisiin siten, että yksittäisen lääkkeen myyntikate voisi olla pienempi kuin apteekkimaksusta
annetun lain mukainen apteekkimaksu. Näin apteekin myyntikatteet voisi määritellä lääketaksalla
nykyistä paremmin ottaen huomioon apteekin tuloksellisuus kokonaisuutena ja myyntikate saataisiin
lähemmäs pohjoismaista tasoa.

Se, että yksittäisen lääkevalmisteen myyntikate voisi alittaa apteekkimaksuprosentin ei tee apteek-
kimyyntiä tappiolliseksi. Ehdotus merkitsisi ainoastaan sitä, että yksittäisen lääkkeen myyntikate voisi
alittaa suurimpien apteekkien maksaman apteekkimaksuprosentin. Ehdotus ei loukkaa elin-
keinonharjoittajien oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön.
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Ehdotuksessa on useita valtuutussäännöksiä, joiden perusteella valtioneuvoston asetuksella, sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella tai Lääkelaitoksen määräyksellä voidaan antaa tarkempia säännöksiä
erikseen määritellyistä asioista. Valtuutussäännökset eivät koske yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteita koskevan säädösvallan delegointia. Lääkelaitokselle annetut valtuudet koskevat
teknisluonteisia seikkoja, joista säätäminen lailla tai asetuksella ei olisi tarkoituksenmukaista.

1. EY-säännösten täytäntöönpano
Uudet ihmis- ja eläinlääkkeitä koskevat yhteisösäännökset on saatettava kansallisesti voimaan
viimeistään 30.10.2005. Lakiesityksen voimaantuloajankohta määräytyy tämän perusteella. Keskeiset
muutokset koskevat pakollisen keskitetyn myyntilupamenettelyn laajuutta, myyntilupien voimassaoloa
ja rinnakkaisvalmisteiden myyntilupasäännöksiä sekä perinteisten kasvirohdosval-misteiden
rekisteröintimenettelyä.

Perustuslain mukaan perusoikeuksien piiriin kuuluvia asioita ovat ehdotuksen mukaiset, lääkejake-luun
liittyvät lupamenettelyt. Lakien mukaisia lupamenettelyjä koskevia säännöksiä on ehdotuksessa
merkittävästi täsmennetty voimassa olevaan lakiin verrattuna. Ottaen huomioon, että hoidollisesta
merkityksestään huolimatta lääkkeet sisältävät myös potentiaalisen terveysriskin, ovat lääkkeisiin ja
lääkehuoltoon liittyvät toiminnot yleismaailmallisesti laajasti ja yksityiskohtaisesti säänneltyjä.
Lupamenettelyillä turvataan lääkkeiden laatu, teho ja turvallisuus. Pelkästään lääkkeiden valmistuksen
luvanvaraisuus ei riitä varmistamaan lääketurvallisuutta, vaan myös lääkkeiden jakeluun liittyy riskejä,
joiden estäminen edellyttää luvanvaraisuutta. Lääkkeiden säilytys ja kuljetus edellyttävät usein erityisiä
valmiuksia valmisteiden turvallisuuden takaamiseksi. Lääkkeiden jakeluketjun on toimittava
virheettömästi, jotta virheellinen lääkitys ja lääkkeiden haittavaikutukset voidaan estää. On myös
otettava huomioon, että monet lääkkeet sisältävät huumausaineeksi luokiteltavia aineita. Edellä olevan
perusteella ehdotetut lupamenettelyt, jotka perustuvat Euroopan yhteisöjen säännöksiin, ovat
tarpeellisia lääkkeitä käyttävien turvallisuuden takaamiseksi.
2. Lääkevaihto (57 c ja 57 d §)
Vuonna 2003 aloitetun lääkevaihdon ulkopuolelle ehdotetaan rajattavaksi lääkevalmisteet, joiden
vaikuttavan aineen valmistusmenetelmää suojaa ennen vuotta 1995 tehdyn hakemuksen perusteella
myönnetty ns. analogiamenetelmäpatentti, tai tällaiseen patenttiin perustuva lisäsuojatodistus. Eh-
dotettua vaihtokelpoisen lääkevalmisteen määritelmää sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa
käytössä olevaan, Lääkelaitoksen laatimaan vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon.
Voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaantulon jälkeen annettavasta seuraavasta luettelosta
poistettaisiin myös ne lääkevalmisteet, joita esityksen mukaisesti ei enää lain voimaantuloa voisi ottaa
luetteloon.

Lääkevaihdon mahdollinen alkaminen aikaisemmin kuin lääkevaihtoa koskevien esitöiden mukaan on
ollut tarkoitus, merkitsee kohtuutonta uhkaa esityksen mukaisille patenttisuojassa oleville alku-
peräisvalmisteille. Lääkevaihdon aiheuttama myynnin kohtuuton väheneminen voidaan estää ainoastaan
poistamalla tällaiset luettelossa jo olevat alkuperäisvalmisteet ja niiden rinnakkaisvalmisteet. Ellei
aiemmin vaihtokelpoisten valmisteiden luetteloon otettuja alkuperäisvalmisteita ja niiden
rinnakkaisvalmisteita poistettaisi luettelossa olisivat lääkevalmisteet keskenään eriarvoisessa asemassa
riippuen siitä, ovatko rinnakkaisvalmisteet saaneet myyntiluvan ennen vai jälkeen tämän lain
voimaantulon.

Ehdotus ei vaikuta rinnakkaisvalmisteisiin keskittyvän lääketeollisuuden mahdollisuuteen saada
myyntilupa ja myydä valmistetta, vaan ainoastaan rajaa eräitä valmisteita pois lääkevaihdon piiristä.
Rinnakkaisvalmistajien perustuslain mukaiseen elinkeinovapauteen tai omaisuuden suojaan ei
myöskään voi katsoa oikeutta siihen, että lääkärin määräämä valmiste vaihdetaan yrityksen val-
misteeseen. Näiden rinnakkaislääkkeiden myynti on edelleenkin mahdollista ja riippuvaista lääkärin
määräyksestä, kuten muidenkin lääkevaihdon ulkopuolella olevien reseptilääkkeiden kohdalla. Näistä
syistä ehdotus, joka rajaa joitakin nyt lääkevaihdon piirissä olevia valmisteita sen ulkopuolelle ei ole
ristiriidassa perustuslain 15 §:n tarkoittaman omaisuuden suojan kanssa.



Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä arvioitava
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja
sääntelyn oikeasuhtaisuuden, kannalta (PeVL 63/2002 vp, PeVL 1/2003 vp, PeVL 21/2004 vp)
silloinkin kun kyse on lailla alun alkaen luodusta erityisjärjestelystä. Perustuslakivaliokunnan kan-
nanottojen mukaan oikeussubjektien luottamusta ja perusteltuja taloudellisia odotuksia tulee kun-
nioittaa. Tämä edellyttää, että yksilön luottamusta tulee kunnioittaa sitä vahvemmin, mitä perustel-
lummasta ja konkreettisemmasta varallisuusarvoisesta oikeudesta tai odotuksesta on kysymys.
Erityisesti on kunnioitettava jo maksettavaksi erääntyneiden etuuksien pysyvyyttä. Luottamusta
epämääräisempien ja vasta pitkän ajan päästä mahdollisesti realisoituvien taloudellisten odotusten
osalta ei ole tarpeen suojata yhtä tehokkaasti.

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon sisältyy kuusi menetelmäpatentilla suojattua alku-
peräisvalmistetta ja niistä vain yhden rinnakkaisvalmiste on apteekissa myynnissä. Näin voimaan-
tulosäännöksen käytännön merkitys on pieni. Niidenkään valmisteiden osalta, joita voimaantulosäännös
käytännössä koskee, ei säännös vaikuta taannehtivasti, koska taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat
vasta lain voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Ehdotuksen tarkoitus on selventää sääntelyä sekä siirtyä alkuperäisvalmisteiden ja rinnakkaisval-
misteiden välisen tasapainon kannalta nykyistä oikeudenmukaisempaan järjestelmään. Ehdotus ei
vaikuttaisi rinnakkaisvalmisteiden oikeuteen päästä markkinoille tai pysyä siellä. Ehdotus voi pitää
perusteiltaan hyväksyttävänä ja painavan tarpeen vaatimana, eikä se myöskään johda oikeussub-
jektiivien karmalta kohtuuttomiin lopputuloksiin.

Ehdotukseen sisältyvien valtuutussäännösten perusteella valtioneuvoston asetuksella, sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella tai Lääkelaitoksen määräyksellä voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä
erikseen määritellyistä asioista. Valtuutussäännökset eivät koske yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteita koskevan säädösvallan delegointia. Lääkelaitokselle annetut valtuudet koskevat
teknisluonteisia seikkoja, joista säätäminen lailla tai asetuksella ei olisi tarkoituksenmukaista.



Ls/PeV/HE 108/2005/IS

Herra puheenjohtaja

Yleisiä näkökohtia
Yleisesti voi aluksi todeta, että käsillä olevan lakiehdotuksen pe-

rusoikeusvaikutukset näyttävät olevan olennaisesti vähäisempiä kuin
edellisen hallituksen esityksen.

Hallituksen esityksen arviointia vaikeuttaa sen teknisluontoisuus ja
erityisesti lääketieteellisten ja kemian käsitteiden runsas käyttö myös
yhteyksissä, joilla voi olla perusoikeusmerkitystä. Esitän yhden esimerkin.
Lääkevalmisteen myyntilupaa ei myönnetä eläinlääkevalmisteelle, joka
sisältää mm. tyrostaattisia vaikutuksia omaava aineita ja beeta-
agonistisesti vaikuttavia aineita. Kuitenkin tyrostaattisesti vaikuttavia
aineita sisältävälle eläinlääkevalmisteelle voidaan myöntää erityislupa
seuraeläinten sairauden hoitoon (23 §).

Sain sanakirjoista selville, mitä tarkoittaa tyreostaattinen vaikutus,
beeta-agonistinen vaikutus ei selvinnyt sanakirjoistani. Kysymyksessä voi
teoriassa olla perusoikeusongelma kahdella tapaa. Ensinnäkin
myyntiluvan kieltäminen on tuollaisen aineen teollisen tuottajan omai-
suudensuojan kannalta ongelmallinen. Se on asiallisesti omaisuuden
käyttökielto, koska aine ei pääse vähittäismyyntiin. Kiellon perustus-
lainmukaisuuden arvioimiseksi pitäisi tietää, miksi tyrostaattisesti tai
beeta-agonistisesti vaikuttavalle aineelle eläimelle tarkoitetussa lääk-
keessä ei Suomessa saada myöntää lupaa. Nämä seikat ehkä selviäisivät
implementoitavien direktiivien tausta-asiakirjoista.

Kemian käsitteillä suolat, esterit, isomeeriset, seokset ja kompleksit,
(5 c §) jne. sekä teknisen fysiikan käsitteellä radionuklidigeneraat-tori on
perusoikeusulottuvuutensa, edellisillä, koska ne liittyvät
perusoikeusrelevantin rinnakkaisvalmisteen määrittelyyn ja jälkimmäi-
sellä, koska se poistaa perusoikeusmerkityksen omaavan myyntilupa-
vaatimuksen (21 §:n viimeinen momentti). Kemian käsitteiden
ymmärtäminen olisi tarpeen, koska noilla ilmaisuilla laajennetaan rin-
nakkaisvalmisteen käsitettä siitä, mitä se on voimassa olevassa laissa.

Toiseksi kysymyksessä voi ainakin teoriassa olla tuottajien kesken
yhdenvertaisuusongelma: miksi beeta-agonistisesti vaikuttavat aineet
ovat totaalisen kiellon piirissä, kun sen sijaan tyrostaattisesti vaikuttava
aine eläinlääkintävalmisteessa voi saada luvan seuraeläinten hoidon
kysymyksessä ollen.

Siellä täällä lakiehdotuksessa on eräitä muitakin käsitteitä (kuten
kasvimonografia 22 §:ssä), jonka merkitys ei selviä hallituksen esityk-
sestä eikä käytössäni olleista sanakirjoista. Tälläkin seikalla voi olla pe-



rusoikeusulottuvuus, koska 15 vuoden käyttöaikaedellytyksestä (jolla on
yhteys omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen) voidaan poiketa, jos
Euroopan läakeviraston kasvisrohdosvalmistekomitea laatii valmisteesta
yhteisön kasvimonografian.

Oman ongelmansa muodostaa homeopaattisten valmisteiden eri-
tyiskohtelu lääketieteellisin perustein tuotettuihin lääkkeisiin verrattuna.
Jos nämä aineet perustuvat epätieteelliseen "lääketieteeseen" ja
sisältävät mitättömiä annoksia vaikuttavia aineita, niin miksi ne saate-
taan niinkin tarkkaan järjestelmään, mitä lakiehdotuksessa
tarkoitetaan?

Yksityiskohdat

Omaisuudensuojasta ja elinkeinovapaudesta

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysjaksossa kuvataan lakiehdo-
tuksen suhdetta omaisuudensuojaan, taannehtivuuteen, luottamuksen-
suojaan ja elinkeinovapauteen hyvin yksityiskohtaisesti ja
asianmukaisesti.

Korostaisin tässä yhteydessä paria perusseikkaa. Omaisuudensuoja
luottamuksensuojaulottuvuuksineen säädetään PeL 15 §:ssä "jokaiselle".
Säännös tarkoittaa yksityisiä fyysisiä henkilöitä. Perustuslakivaliokunta
on tässä yhteydessä lisäksi korostanut, että kytkentä lain vaikutusten ja
yksityisen ihmisen varallisuuden välille tulee voida osoittaa.
Pääsääntöisesti tämä yhteys katkeaa suurissa osakeyhtiöissä.
Omaisuudensuoja - kun laki kohdistuu oikeushenkilöön, kuten osake-
yhtiöön - saa relevanssia vasta, jos laki vaikuttaa yksittäisten osakkaiden
varallisuuteen.

Nyt esillä oleva lakiehdotus sääntelee myyntilupia ja rinnakkais-
valmisteiden käyttämistä jne. Sääntelyn vaikutus näyttää kohdistuvan
lääketehtaisiin ja lääkkeiden tukkumyyjiin. Lakiehdotuksessa ei yritetä-
kään kuvata edellisessä kappaleessa mainittuja henkilökytkentöjä la-
kiehdotusten vaikutusten yhteydessä. Mielestäni jo se, että lakiehdotus
kohdistuu mitä ilmeisimmin osakeyhtiöihin, minimoi omaisuudensuoja-
rajoituksen mahdollisuuden.

Luottamuksensuojan osalta - johon perusteluissa viitataan taanneh-
tivan vaikutuksen osalta - tilanne on sama. Lisäksi lakiehdotukseen on
kirjoitettu varsin vahva suoja tieteellisen tutkimuksen myötävaikutuk-
sella tapahtuvalle lääkkeiden tuotannolle.

Vertailun vuoksi voidaan viitata tapaukseen, jossa taannehtiva vai-
kutus omasi perusoikeusmerkityksen. Tarkoitan lausuntoa yksityisten
eläkevakuutusten verotuskohtelun muutoksesta. Vanhastaan lain mu-
kaan suopean erityiskohtelun saaneet itse kustannetut eläkevakuutukset
siirtyivät ankaramman verotuksen kohteeksi. Oikeutettu odotus perustui
eläkevakuutuksen ottamisen aikaisen lainsäädännön pysyvyyteen. Kun



lainsäädäntö muuttui, katsottiin omaisuudensuojavaikutuksen vaa-
timuksen edellyttävän pitkähköä siirtymäaikaa.

Em. tapauksessa omaisuudensuojan henkilökytkentä oli selkeä. Nyt
tällaista kytkentää ei ole, ja lakiin sisältyy tuottajayhtiöiden intressejä
suojaavia lausekkeita. Katson siis, että hallituksen esitys ei ole on-
gelmallinen omaisuuden suojan näkökulmasta.

Hallituksen esitys sivuaa monin tavoin lääkkeiden tuottaja-, maa-
hantuoja- ja tukkumyyntiyhtiöiden elinkeinovapautta. Katsoisin että
esitetyt järjestelyt ovat PeL 15 §:n mukaisia. Poikkeaminen pääsään-
töisestä ilmoituksenvaraisuudesta on mielestäni selviö , kun kysymyk-
sessä on niin herkästi ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä
tuotteista kuin lääkkeistä ja niihin ehdotuksessa rinnastetuista tuotteista.
Homeapaattisiin tuotteisiin en pysty ottamaan kantaa ( 22 a §:n re-
kisteröintimenettelyn tarpeellisuus). Näiden tuotteiden
rekisteröintiehtojen määräämisvalta lienee kuitenkin perusteltu terveys-
riskien vuoksi (2 momentti).

Luvanvaraisuudet ja lupaehtojen rajat on säädetty riittävän tarkoin
kriteerein.

Euroopan läakeviraston toimivaltuudet ovat merkittävän laajoja ja
ylikansallisia (mm. 2 §). Sen toimivalta ohittaa suomalaisten viran-
omaisten lakiehdotuksessa tarkoitetut toimivaltuudet siinä säädetyissä
tilanteissa. Kuten tiedetään vuoden 2000 perustuslain 1 §:n uuden sa-
namuodon mukaisesti (Suomen osallistuminen kansainväliseen yhteis-
toimintaan) poisti joukon vanhoja suvereniteettitulkintoja. Katsoisin,
että tästä syystä läakeviraston toimivalta ei ole valtiosääntöky sy my s.
Edelliseen liittyvä Lääkelaitoksen väliaikainen kieltovalta, vaikka se
kohdistuu omaisuuteen ja elinkeinotoimintaan, on perustuslaissa sääde-
tyn julkisen vallan turvaamisvelvoitteen (19.3 §) seurauksena asian-
mukainen.

Edellä sanottu koskee myös 23 §.n 1 momentin lääkelaitokselle
asettamia velvoitteita. Lääkkeiden käyttökielto voidaan siis toteuttaa
ylikansallisen toimielimen päätöksin. Pykälän 2 momentissa on lääke-
laitokselle Eurooppa-oikeuden slangisanan mukainen hätäjarruvaltuus.
Siihen liitetty yksityiskohtainen raportointivelvoite on edellisessä
kappaleessa esitetyistä syistä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton.

23 b §:ssä säädetty reseptiehtosäännöstö omaa liittymäkohdan "toi-
sen samaa ainetta sisältävän lääkevalmisteen myyntiluvan" omaisuuden
käyttövaltaan (yhden vuoden viive), mutta nähdäkseni alussa omaisuu-
densuojaproblematiikan kuvauksen yhteydessä esitetyin syin ongelma-
ton.

Delegoinnit ia muut toimivaltuudet
21 f §:n erityislupamenettely on riittävän täsmällisesti säännelty.

Sama voitaneen todeta 32 §:n 3 momentin lääkelaitoksen lääketukku-



kaupan lupaharkinnan osalta. Tosin laissa ei säännellä siitä, millaisia
ehtoja toiminnan harjoittamiselle voidaan asettaa luvassa.

24 §:ssä säädetty harkintavalta uudistetun myyntiluvan mahdolli-
sesta uudesta määräaikaisuudesta on mielestäni käyttötarkoituksen suh-
teen riittävän tarkoin rajattu.

25 §:n viimeisen momentin mukaan ajasta, jonka kuluessa lupa-,
rekisteröinti-, muutos- tai uudistamishakemus on ratkaistava, säädetään
valtioneuvoston asetuksella. Säännöksellä on merkitystä PeL 21 §:ssä
säädetyn hyvän hallinnon perusoikeuden näkökulmasta. Hyvään hallin-
toon kuuluu päätöksenteon joutuisuus. Nyt kuitenkin määräajan säätä-
misvalta on ajallisessa suhteessa rajoitukseton.

29 §:n 1 momentin mukaan myyntilupa ja rekisteröinti raukeaa mm,
, jos sen haltija ei ole suorittanut 28 §:ssä tarkoitettua vuosimaksua
määräajassa. Tällainen varallisuusarvoisen edun automaattinen menetys
ilman mitään varoitusaikoja vaikuttaa suhteellisen kovalta seuraamukselta.

29 §:n 2 momentissa tarkoitettu myyntiluvan ja rekisteröinnin py-
syvä ja väliaikainen perautustoimivalta on mielestäni riittävän tarkka-
rajaisesi! määritelty. Säännöksen viimeisen momentin tarkoittamassa
tutkimuskustannusten korvaamiseen velvoittamisvallassa on harkinta-
valtaa ("voidaan määrätä") ilman, että harkintavaltaa olisi lakitekstissä
määritelty. Perusteluissakaan ei esitetä tätä harkintavaltaa rajoittavia
kriteerejä.

Kotipaikkavelvoite 30 §:ssä on erinäisissä aikaisemmissa direktii-
vikytkentäisissä säädöksissä todettu ongelmattomaksi PeL 9.1 §:ssä
olevan asuinpaikan valintavaltasäännöksen näkökulmasta.

Lääkkeen määräämiseen oikeutetun tietojenantovelvoite 30 §:n
viimeisessä momentissa lienee ongelmaton vaikka se on suhteellisen
avoin. Ilmeisesti säännös on luettava niin, että tietoja on annettava vain
valmisteen vaikutuksista, ei sen sijaan niitä käyttäneistä potilaista. Po-
tilastiedot saattavat olla PeL 10.1 §:n yksityisyydensuojan piirissä.

Lääkemarkkinointi ia mainonta säännellään yksityiskohtaisesti 91  -
91 b §:ssä. Säännökset kieltävät tietyntyyppisen mainonnan ja mark-
kinoinnin. Lähtökohtaisesti kaupallisen mainonnan ja marlddnoinnin
katsotaan olevan sananvapauden piirissä. Se ei kuulu kuitenkaan sa-
nanvapauden ydinalueeseen. Näin perustellen on vanhastaan katsottu

voitavan säännellä, rajoittaa ja kieltää tiettyjen tuotteiden mainonta ja
markkinointi mm. kansanterveydellisistä syistä (mm. tupakan ja alko-
holin mainonta). Nähdäkseni vastaavista syistä nyt esitettävät rajoitukset
ovat perustuslain mukaisia.

Ns. muistutusmarkkinointia, joka on erityisen rajoitettua (91 a ja b
§), ei kuvailla perusteluissa ja koko termi on minulle vieras. Niin ollen en
voi tätä sananvapausrajoitusta arvioida sananvapausnäkökulmasta.
Toisin sanoen epäselväksi jää, miksi tätä markkinointia tarkoittaa eri-



koissäännös. Sananvapaus on PeL 21 §:ssä säädetty lakiviittauksin, joten
lainsäätäjällä on tällä kohden liikkumavapautta.

Sääntelyt eivät sisällä PeL 21 §:n 1 . lauseen kokonaan kieltämää
ennakkosensuuria.

26 §:n sisältämät varastovelvoitteet (kuten myyntiluvan saaneiden
lääkevalmisteiden saatavuus) saattaa merkitä jonkinasteisen taloudellisen
merkityksen omaavaa rasitetta mm. myyntiluvan haltijalle. Alussa
esitetyistä syistä sitä ei voi pitää omaisuudensuojan tai elinkeinovapau-
den kannalta ongelmallisena. Tähän liittyy se, että 27 §:n 1 momentissa
säädetään määräaikasidonnainen lääkkeen kaupanpitämisen keskeyt-
tämistoimivalta.

Yhteenveto

Katson, että lakiehdotus voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2005

Ilkka Saraviita
Juha Karhu
Velvoiteoike
uden
professori
Lapin
yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta perjantaina 23.9.2005

klo 10.00 Asia: Hallituksen esitys n:o 108/2005 vp laiksi

lääkelain muuttamisesta

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia Euroopan yhteisön uusien
lääkkeiden myyntilupia ja lääketurvatoimintaa koskevien säännösten täytäntöön
panemiseksi. Muutetussa sääntelyssä lääkkeiden myynti lupaperusteet erotellaan
sillä perusteella, onko kysymyksessä kokonaan uutta vaikuttavaa ainetta sisältävä
lääke vai muualla myyntiluvan saanut valmiste. Haettaessa myyntilupaa
alkuperäisvalmistetta vastaavalle rinnakkaisvalmisteelle viittaamalla
alkuperäisvalmisteen myyntilupahakemukseen, voitaisiin myyntilupahakemus ottaa
käsiteltäväksi aikaisintaan kahdeksan vuoden kuluttua vertailuvalmisteen
myyntiluvan myöntämisestä. Lääkevaihtoa koskevia säännöksiä ehdotetaan
muutettavaksi siten, että lääkevaihdon ulkopuolelle rajattaisiin sellaiset
lääkevalmisteet, joiden vaikuttavan aineen valmistusmenetelmää suojaa ennen
vuotta 1995 tehdyn hakemuksen perusteella myönnetty patentti.



Muutosten taustana ovat Euroopan yhteisön direktiivit, joiden voimaan saattamisen
määräaika on 30.10.2005. Varallisuusoikeudelliselta kannalta lakiesitystä on syytä
arvioida erittelemällä niitä vaikutuksia, joita sillä on erityisesti rinnakkaislääkkeitä
valmistavien lääkeyritysten toiminnalle.

2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista

2.1. Omaisuudensuoja ja elinkeinovapaus lääkemarkkinoilla

Omaisuudensuoja ulottuu, tietyssä määrin, niihin perusteltuihin tulevaisuuden
odotuksiin, joita eri osapuolille muodostuu niiden toimiessa erilaisissa
toimintaympäristöissä. Omaisuudensuojan tarkemman sisällön määrittämisessä on
tärkeää ottaa huomioon kunkin toimintaympäristön erityispiirteet. Erityispiirteitä voi
olla sekä toiminnallisessa suhteessa että normatiivisessa sääntelyssäkin. Omaisuuden
erityisluonteelle on annettava merkitystä harkittaessa omaisuudensuojan sisältöä
(esim. Pe VL 36/2004 vp s. 2/1 ja siellä viitatut perustuslakivaHokunnan aiemmat
lausunnot). Lääkemarkkinoilla omaisuudella on tällainen erityisluonne, joka johtuu
poikkeuksellisen vahvasta markkinatoiminnan sääntelystä sekä markkinoille pääsyn
että siellä toimimisen suhteen.

Silti markkina-asemaan, ja siihen johtaneisiin aikaisempiin investointeihin,
perustuva odotus (kohtuullisista) tulevaisuuden tuotoista kuuluu lähtökohtaisesti
omaisuudensuojan piiriin. Lääkemarkkinoilla erilaiset julkisen vallan toimet, kuten
lääketukkukaupan perustamisen luvanvaraisuus tai lääketeollisuuden
kilpailuedellytyksiin vaikuttaminen, ovat erityisen keskeisessä asemassa. Suojaa
saavia odotuksia muodostuu toiminnan puitteet asettavan lainsäädännön varaan
(verolainsäädännön osalta PeVL 21/2004 vp s. 3/1). Lääkemarkkinoilla toimivien

elinkeinonharjoittajien voidaan kuitenkin edellyttää olevan selvillä lääkemarkkinoille ominaisen
erityissääntelyn tarkoituksesta ja tavoitteista. Siksi lääketeollisuuden eri suuntautumismuotojen,
alkuperäisvalmisteiden kehittämiseen ja rinnakkaisvalmisteiden valmistamiseen suuntautuneiden
yritysten, kilpailuedellytysten muuttumattomuuteen pohjautuvat odotukset eivät ole erityisen
perusteltuja lääkemarkkinoilla.

Esitettyjen muutosten vaikutukset kohdistuvat erityisesti rinnakkaisvalmisteisiin keskittyvään
lääketeollisuuteen. Kun eräät patenttisuojatut lääkevalmisteet rajataan lääkevaihdon ulkopuolelle,
heikkenee rinnakkaisvalmisteita tuottavien yritysten markkina-asema eli mahdollisuus kilpailla
rinnakkaislääkkeen hinnalla. Esityksen vaihtokelpoisen lääkevalmisteen määritelmää sovellettaisiin
myös ennen lain voimaantuloa vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon. Tästä syystä
muutamat markkinoilla olleet valmisteet eivät enää olisi vaihtokelpoisia.

Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä ottanut kantaa eri toimialojen sääntelyyn
elinkeinovapauden näkökulmasta. Tällöin on kuitenkin ollut kysymys lähinnä liiketoiminnan
luvanvaraisuuteen liittyvistä seikoista (ks. esim. PeVL 36/2004 vp s. 4/I-II). Tässäkin esityksessä
osa säätämisjärjestysnäkökohdista liittyy lääketukkukaupan perustamisen luvanvaraisuuteen.
Luvanvaraisuudessa on kysymys elinkeinovapaudesta eräällä tavalla suppeassa mielessä tai
ydinmerkityksessä. Se, että lainmuutoksella puututaan usean vuoden ajan noudatettuihin
rinnakkaisvalmistemarkkinoiden perusteisiin, koskettaa lääkemarkkinoita yleisellä tasolla. Tässä
mielessä esitetyt muutokset liittyvät elinkeinovapauden toteutumiseen tuon perusoikeuden laajassa
mielessä. Hallituksen esityksessä ja erityisesti sen taustana olevissa direktiiveissä onkin toistuvasti
viitattu myös rinnakkaisvalmisteisiin suuntautuneiden lääkeyritysten markkina-aseman ja
toimintamahdollisuuksien vahvistamiseen. Elinkeinovapaus tässä laajassa merkityksessä lomittuu
edellä kuvatulla tavalla dynaamisesti ymmärrettyyn omaisuudensuojaan. Siksi otan jäljempänä



tehtävässä erittelyssä myös elinkeinovapauteen liittyviä näkökohtia esiin silloin kun niillä on
merkitystä pääosin omaisuudensuojan näkökulmasta tehtävässä tarkastelussa.

Omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden rajoittamisen on peiustuttava iurkeuun yhteiskunnalliseen
syyhyn ja hyväksyttävään tarkoitukseen. Lakiesityksen tavoitteena on vahvistaa
alkuperäislääkkeiden valmistajien eli lääkekehittelyyn panostavien liikeyritysten asemaa.
Lääkekehittely on olennaisen tärkeää toimivalle terveydenhuoltojärjestelmälle. Samalla
vahvennetaan sitä omaisuudensuojaa, joka kohdentuu lääkekehittely-yritysten tekemiin
pitkävaikutteisiin investointeihin. Peruste on asianmukainen.

Ehdotettuja muutoksia on syytä arvioida erityisesti suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta.
Patenttisuojattujen lääkevalmisteiden aseman vahvistuminen esityksen 57 c ja 57 d §:ssä eivät estä
mahdollisuutta saada rinnakkaisvalmisteelle myyntilupa ja tuoda se kauppaan.
Rinnakkaisvalmisteen tehneen lääkeyrityksen odotuksia siitä, että juuri sen valmiste tulee
lääkevaihdossa vaihdetuksi lääkärin määräämän lääkkeen sijaan, ei kuitenkaan ole erityisen
vahvasti perusteltu. Lääkemarkkinoilla toimivien yritysten tulee varautua jonkinasteisiin yleisten
toimintapuitteiden muutoksiin. Tyypillinen ja lääkemarkkinoille ominainen tilanne on
alkuperäisvalmisteisiin suuntautuneiden ja rinnakkaisvalmisteisiin suuntautuneiden lääkeyritysten
kilpailuedellytysten muuttaminen yleishyödyllisten tavoitteiden tehokkaammaksi saavuttamiseksi.

Lakiesityksellä olisi myös taannehtivia vaikutuksia, koska muutamat jo markkinoilla olevat
lääkevalmisteet poistettaisiin vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelosta. Poistamisen taustana
on pyrkimys laajentaa alkuperäisvalmisteen kehittäneen yrityksen suojaa. Ehdotus ei estä
rinnakkaisvalmisteiden myyntiä, vaan ainoastaan rajaa ne lääkevaihdon ulkopuolelle. Toisaalta

tämän rajauksen taloudellinen merkitys vaikuttaa olennaiselta rinnakkaislääkkeen markkina-
asemalle.

Omaksuttavien uusien säännösten taustana ovat Euroopan yhteisön puitteissa päätetyt linjaukset.
Niiden yleistavoitteena on mahdollistaa sekä alkuperäisvalmisteisiin että rinnakkaisvalmisteisiin
suuntautuneen lääketeollisuuden toimintamahdollisuudet. Taloudelliset vaikutukset
rinnakkaisvalmisteisiin suuntautuneelle lääketeollisuudelle kokonaisuutena ovat vähäiset, joskin
yksittäisen lääkeyrityksen kohdalla ne voinevat olla merkittäviäkin.

Kokonaisuutena arvioiden alkuperäisvalmisteiden kehittämiseen suuntautuneiden lääkeyritysten
aseman vahvistaminen lakiesityksessä ehdotetulla tavalla ei merkitse sellaista puuttumista
rinnakkaisvalmisteisiin suuntauneen lääketeollisuuden omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden
takaamiin toimintamahdollisuuksiin, ettei lakiesitystä tältä osin voitaisi käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä, erityisesti pitäen mielessä esityksen tausta Euroopan yhteisössä.

3. Muita näkökohtia

Perusoikeuksien rajoitussäännösten tulee olla tarkkarajaisia. Tässä suhteessa on pulmallinen
esityksen 3.3 §. Siinä säännellään myös rinnakkaisvalmisteiden osalta tärkeästä epäselvien
tapausten ratkaisemisesta. Säännösehdotuksen mukaan "epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi
kaikki sen ominaisuuden huomioon ottaen vastata lääkkeen ja muualla lainsäädännössä tai
Euroopan unionin säädöksissä olevan muun valmisteen määritelmää, sovelletaan valmisteeseen
ensisijassa, mitä lääkkeestä on säädetty". Kim rinnakkaisvalmisteen tulee olla lääkevalmiste,
koskee tämä säännös myös niitä. Taannehtivuutta silmällä pitäen olisi selvempää todeta suoraan,
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että "jos tuote kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen voi vastata sekä lääkkeen että muun
valmisteen määritelmää, sovelletaan valmisteeseen ensisijassa, mitä lääkkeestä on säädetty".

4. Yhteenveto

Lakiesitys on Euroopan yhteisön direktiivien täytäntöönpanoa. Muutosten päälinjana on vahventaa
alkuperäislääkkeiden kehittämiseen suuntautuneen lääketeollisuuden asemaa. Vastaavasti
rinnakkaislääkkeiden valmistamiseen suuntautuneiden lääkeyritysten markkina-asema heikkenee.
Elinkeinovapaus laajassa mielessä turvaa myös tuotantotyypin valintaa markkinoilla. Muutoksen
taustalla on hyväksyttäviä syitä saavuttaa toimiva tasapaino lääkkeiden kehittelyn ja
rinnakkaislääkkeiden valmistamisen välillä. Lääkekehittely on olennaista toimivalle
terveydenhuoltojärjestelmälle. Vaikka taloudelliset kannustimet rinnakkaislääkkeiden
valmistamiseen heikkenevät, ei heikkeneminen kokonaisuutena arvioiden merkitse koko
teollisuudenalan toimintamahdollisuuden olennaista huononemista. Rinnakkaisvalmisteiden pääsyä
markkinoille ei estetä. Vaikka vaikutukset yksittäisen rinnakkaisvalmisteita valmistavan
lääkeyrityksen kannalta voivatkin olla merkittäviä, pysyy muutos alaa kokonaisuudessaan arvioiden
oikeasuhtaisena. Esittämilläni perusteilla katson, että lakiesitys voidaan käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä.
Pekka Länsineva
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti
julkisoikeuden yliassistentti Turun
yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 23.9.2005 klo 10.00

Asia: Hallituksen esitykset n:ot 107 ja 108/2005 vp laiksi lääkelain muuttamisesta

Käsillä oleva lääkelain muutosesitys on (tarkemmin perustelemattomasta syystä)

jaettu kahteen osaan ilmeisesti siten, että jälkimmäinen ehdotus sisältää ne

säännösehdotukset, joissa on kysymys yhteisön oikeuden kansallisesta

implementoimisesta ja ensimmäinen ehdotus taas sisältää kotimaisesta

lainsäädäntötarpeesta johtuvia muutosehdotuksia kyseiseen lakiin. Tarkastelen

esityksiä seuraavassa numerojärjestyksessä.

HE 107/2005 vp

Apteekkilupajärjestelmä



Useimmat lakiehdotuksen perustuslainmukaisuuteen liittyvät ongelmakysymykset

juontuvat siitä alan lainsäädännössä omaksutusta yleisestä ratkaisusta, että lääkkeiden

myyntitoiminta ja hinnoittelu on Suomessa hyvin tiukasti säänneltyä toimintaa.

Merkittävin valtiosääntöoikeudellinen ongelma lakiehdotuksessa liittyy kysymykseen

siitä, miten voimassa olevaa apteekkilupajärjestelmää siihen nyt ehdotettuine

muutoksineen (ehdotuksen 41, 43, 45 ja 52 §) tulee arvioida PL 18 §:ssä turvatun

elinkeinovapausperusoi-keuden kannalta. Tämä kysymys ei ole ollut

perustuslakivaliokunnan perusteellisen arvioinnin kohteena perusoikeusuudistuksen

jälkeisenä kymmenvuotiskautena. Nyt kun apteekin perustamista ja apteekkiluvan

myöntämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi, ei tällaisen arvioinnin

tekemistä liene enää mahdollista välttää. Kyseisen lupajärjestelmän

perustuslainmukaisuuden arvioinnin tekee kuitenkin hankalaksi tässä tilanteessa se,

ettei hallituksen esitys juurikaan tarjoa tiedollisia aineksia tällaisen arvioinnin

tekemisen pohjaksi. Esimerkiksi esityksen säatämisjärjestysperusteluissa ei kyseiseen

ongelmaan lainkaan viitata, vaikka kokonaisuutena apteekkilupajärjestelmä merkitsee

nyt ehdotetuista muutoksista huolimatta varsin poikkeuksellista ja elinkeinovapautta

hyvin merkittävästi rajoittavaa sääntelytapaa. Olennaista tässä suhteessa on siis kysyä,

millä perusteilla viranomaisen määrälliseen tarveharkintaan perustuvaa apteekki-

lupajärjestelmää voidaan pitää nykyisin oikeutettuna, kun perustuslain 18.1 §

edellyttää, että "jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla". Uudistuksen jälkeenkin apteekinpito

olisi nimittäin edelleen luonnehdittavissa pikemminkin suljetun ammattikunnan

toiminnaksi kuin vapaaksi elinkeinonharj oittamiseksi.

Perustuslain 18.1 §:ää tulkitessaan perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti

korostanut, että elinkeinovapaus on kyseisen lainkohdan mukainen pääsääntö, mutta

elinkeinon luvanvaraistaminenkin on ("poikkeuksellisesti"; vrt. PeVL 9/2005 vp)

mahdollista perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävistä syistä ja mikäli

luvanvaraistava sääntely täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset

edellytykset (esim. 23/2000 vp, 19/2002 vp, 24/2002 vp). Valiokunta on myös usein

korostanut sen tärkeyttä, "että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä

antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä
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on muun ohella sillä, missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun

harkinnan tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti" (esim. 9/2005 vp).

Useimmissa niistä tapauksista, joissa valiokunta on pitänyt elinkeinon

luvanvaraisuutta sallittuna, onkin ollut kysymys oikeusharkintaisista luvista, joissa

lupa myönnetään jokseenkin automaattisesti kaikille niille hakijoille, jotka täyttävät

luvan saamisen oikeudelliset edellytykset. Apteekkien perustamisesta päättäminen sen

sijaan perustuu varsin pitkälle viranomaisen vapaaseen harkintaan: "Lääkelaitos

päättää lääkelain (395/1987) 41 §:n mukaan apteekin perustamisesta jos lääkkeiden

saatavuus edellyttää sitä. Samalla lääkelaitos päättää apteekin sijaintialueen, joka voi

olla kunta tai kunnan osa" (HE s. 3/1). Nyt ehdotetut muutokset lain 41 §:ään (kuten:

"lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä,

alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen

sijoittuminen.") eivät olennaisesti muuta sitä lähtökohtaa, että apteekkien määrä

riippuu jatkossakin ennen muuta viranomaisen päätöksistä eikä yksilöiden ammattia

koskevista valinnoista. Tällainen sääntely rajoittaa elinkeinovapautta merkittävästi

jyrkemmin ja kohdistuu selvästi lähemmäs kyseisen perusoikeuden ydintä kuin

sellainen lupajärjestelmä, joka pyrkii takaamaan esimerkiksi toiminnanharjoittajien

ammattipätevyyttä ja luotettavuutta. Niinpä tällaisen perusoikeus-rajoituksen

perustuslainmukaisuuttakin on arvioitava verraten kireälle viritettyjen

rajoituskriteerien pohjalta. Ei siis riitä, että sääntely palvelee hyväksyttäviä julkisia ja

yksilöiden perusoikeuksia suojaavia tarkoitusperiä (kuten lääketurvallisuutta ja "kor-

keatasoista lääkejakelua maan kaikissa osissa" jne.), vaan lisäksi tulee kyetä

osoittamaan, ettei näitä tavoitteita ole mahdollista saavuttaa sellaisilla keinoilla, jotka

rajoittaisivat lievemmin kyseistä perusoikeutta. Lakiehdotuksessa ei kuitenkaan -

kuten edellä on todettu - juurikaan perustella omaksuttua sääntelymallia ja sen

välttämättömyyttä nykyoloissa eikä myöskään tarkastella sille vaihtoehtoisia

sääntelytapoja, joten rajoituksen perustuslainmukaisuutta ei ole mahdollista esityksen

pohjalta rationaalisin perustein arvioida, Näin ollen katsoisin, että kysymyksessä on

sellainen elinkeinovapauden rajoitus, joka ei ole sopusoinnussa perustuslain kanssa.

Lääkkeiden hinnoittelu (37 a § ja 58 §)



Lakiehdotuksen 37 a §:ssä esitetään, että lääke on myytävä kaikille apteekeille samalla

tukkuhinnalla. Säännöksen tarkoituksena on kieltää lääketehtaita ja

lääketukkukauppoja myöntämästä alennuksia vain joillekin apteekeille ja sitä kautta

edistää apteekkien yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia sekä varmistaa, että

tukkuhinnan alennukset siirtyisivät myös vähittäishintoihin. "Normaalissa"

liiketoiminnassa tällaista lakiin otettavaa hinnoittelumääräystä saatettaisiin pitää

suhteellisen merkittävänä rajoituksena niin omaisuudensuojasäännökseen (PL 15 §)

kuin elinkeinovapauteenkin (PL 18 §) kiinnittyvän vapaan hinnoittelun lähtökohdan

kannalta. Toisaalta käsillä olevassa sääntelykontekstissä, jossa

himiaiimääräytymisprosessia muutoinkin säännellään voimakkaasti, ei tällainen

lisävaatimus olennaisesti muuta sääntelykokonaisuutta. Alalla toimivat yritykset

(lääketehtaat, lääketukut ja apteekit) ovat tietoisia ja tuntevat säätelyjärjestelmän ja

sen tavoitteet, joten niiden tekemät alennussopimukset eivät nauti niin vahvaa suojaa,

etteikö lainsäätäjää voisi nyt esitetyillä painavilla perusteilla lainsäädäntöä tässä

suhteessa muuttaa.

Myöskään lakiehdotuksen 58 §:n muuttaminen esitetyllä tavalla (myyntikate voidaan

määrätä pienemmäksi kuin apteekkimaksuprosentti) ei nähdäkseni ole erityisen ongel-

mallinen apteekkiyrittäjien omaisuudensuojan kannalta. Suhteutettuna

hintasääntelyjär-jestelmän kokonaisuuteen ehdotus ei merkitse apteekkarille

kohtuutonta uutta rasitetta. Esityksen perustelujen mukaan muutos ei johtaisi

apteekkien myynnin tappiollisuuteen (s. 22/11). Myöskään lääketaksasta säätämisen

lakitasoista määrittelyä koskevan vaatimuksen osalta ehdotukseen ei liity sellaisia

ongelmia, joihin perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota aiemmassa lääkelakia

koskevassa lausunnossaan 19/2002 (s. 6/1).

Nikotiinivalmisteiden myyntilupajärjestelmä (54 a - 54 d §)

Hallitus esittää, että nikotiinivalmisteiden myynti sallittaisiin jatkossa apteekkien

lisäksi myös vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltamoissa 18-vuotta täyttäneille,

koska nämä valmisteet ovat turvallisia ja niiden saatavuutta ei nykyisin voi pitää

riittävänä. Edellytyksenä myynnille olisi myyntiluvan hanlddrninen liikkeen
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sijaintikunnalta. Lupaharkinta olisi oikeusharkintaa eli lupa olisi myönnettävä

sellaiselle hakijalle, jolla on edellytykset säilyttää ja myydä nikotiinivalmisteita lain

vaatimusten mukaisesti. Kunta voisi periä vähittäismyyntiluvasta maksun samoin kuin

valvontatoimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua.

Kun tällaisen lupajärjestelmän perustaminen merkitsee elinkeinovapauteen

puuttumista, tulee järjestelyn luonnollisesti täyttää perusoikeuksien yleisten

rajoitusedellytysten asettamat vaatimukset. Tältä osin esitys ei täysin vakuuta lukijaa

siinä suhteessa, onko näin raskaan lupajärjestelmän perustaminen

nikotiinivalmisteiden myynnin osalta aiheellista ja perusteltua. Jossain määrin

epäselväksi esimerkiksi jää, millaisia vaaroja nikotiinivalmisteiden käyttöön

tosiasiassa liittyy ja eivätkö esimerkiksi normaalit elintarvikevalvonnan keinot voisi

olla riittäviä näiden vaarojen torjumiseksi.

Muut velvoitteet ja delegoinnit

Ehdotuksen 56 §:n mukainen velvoite apteekin henkilökunnan riittävästä

täydennyskoulutuksesta ei myöskään liene erityisen ongelmallinen apteekkarien

perusoikeuksien kannalta. Vaikka ehdotettu lakitasoinen sääntely ei kyseisen

täydennyskoulutuksen sisältöä kovin tarkasti pyrikään määrittelemään, ei ehdotettu

sääntely kuitenkaan loukanne vaatimusta uusien velvoitteiden säätämisestä lailla.

Muutoinkaan ei lakiehdotuksen delegointeihin liity tällä kerralla vakavia puutteita.

HE 108/2005 vp

Lunasääntelvt

Lakiesitys muuttaa ja täsmentää yhteisön oikeuteen perustuvaa lääkkeiden

myyntilupajärjestelmää joiltakin yksityiskohdiltaan, mutta järjestelmän peruspiirteet

säilyvät kuitenkin ennallaan. Useat näistä ehdotuksista merkitsevät asiaa koskevan

lakitasoisen sääntelyn selkiyttämistä ja osa myös parantaa sääntelyn kohteiden



oikeusasemaa. Esimerkiksi lääkkeen myyntiluvan mä^äaikaisuussäannöksiä (24 §)

esitetään uudistettavaksi siten, että jatkossa vain ensimmäinen myyntilupa olisi

määräaikainen (5 v), jonka jälkeen lupa myönnettäisiin toistaiseksi. Näihin

sääntelyihin ei nähdäkseni liity merkittäviä perusoikeusongelmia. Myöskään

lääkkeiden tukkukauppaa koskevaan lupasäänte-iyyn ei liity ongelmia hallituksen

esityksen säätämisjärjestysperusteluiden (s. 31) ja perustuslakivaliokunnan lausunnon

19/2002 vp (s. 2) valossa arvioiden.
Muutokset lääkevaihtoa koskevaan sääntelyyn

Lakiehdotuksen 57 c § yhdessä voimaantulosäännöksen (kahden viimeisen momentin)

kanssa merkitsee, että lääkelaitoksen laatimasta vaihtokelpoisten lääkkeiden joukosta

rajataan patenttisyistä pois eräitä aiemmin vaihtokelpoisina pidettyjä

rinnakkaisvalmisteita. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa pohditaan

laajasti, voiko tällainen vaihtokelpoisten lääkkeiden listalta poistaminen johtaa

kohtuuttomuuksiin tai loukata jonkin valmistajatahon PL 15 §:n suojaa nauttivia

perusteltuja taloudellisia odotuksia. Nähdäkseni kysymys ei tässäkään ole

merkittävästä perusoikeusongelmasta, sillä lääkevaihtojärjestelmä ja vaihtokelpoisten

lääkkeiden luetteloon ottaminen on luonteeltaan sellaista julkista sääntelyä, joka ei

(jälleen kyseinen sääntely-ympäristö huomioon ottaen) hevin voine synnyttää

ammattimaisille yksityisille toimijoille kovin vahvoja subjektiivisia oikeuksia tai edes

perusteltuja odotuksia siitä, että järjestelmä säilyy muuttumattomana. Kysymys on

lääkekustannuksiin vaikuttamaan pyrkivästä hintapoliittisesta verraten tuoreesta ja

erikoislaatuisesta instrumentista, jollaisen muutoksiin ammattimaisten toimijoiden

pitää varautua. Näin ollen ja viitaten hallituksen esityksen sältärnisjärjestysjaksossa

esitettyihin yksityiskohtaisiin perusteluihin katsoisin, ettei kyseinen ehdotus ole

perasoikeusnäkökulmasta ongelmallinen.



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 23.9.2005 KELLO 10
HE 107/05 vp laiksi lääkelain muuttamisesta
ja
HE 168/05 vp laiksi lääkelain muuttamisesta

Esitykset on annettu samana päivänä ja koskevat saman lain muuttamista, mutta ilmeisesti

käsiteltävien asioiden laadusta ja taustasta johtuen ne on valmisteltu erillisinä. Kumpaankin

esitykseen sisältyy kohtuullisen seikkaperäiseksi laadittu säätämisjärjestysperustelu.

Perustelut eivät nähdäkseni anna aihetta merkittäviin lisäkommentteihin. Hieman voi tosin

oudoksua sitä, että ko. perusteluissa viitataan kyllä muihin perustuslakivaliokunnan

kannanottoihin mutta ei lausuntoon pevl 19/02 vp, joka koski juuri lääkelakiin tehtäviä

muutoksia. Itse lakiehdotuksissa näyttää aiheelliselta kiinnittää valtiosäännön kannalta

huomiota vain joihinkin yksityiskohtiin, jotka pääosin on otettu esille myös

sä^tämisjärjestysperusteluissa.

HE 107/05 vp

Esityksen säatämisjärjestysperusteluissa on ensiksi käsitelty ehdotuksen 37 a §:n ja 58 §:n

säännöksiä, jotka koskevat lääkkeiden tukkuhinnan ja vähittäismyyntihinnan säätelyä, ja

tällaisen säätelyn suhdetta omaisuuden ja lyhyesti myös elinkeinovapauden

perustuslainsuojaan. Pidän elinkeinovapauden perustuslainsuojan tähän yhteyteen

liittämistä jotenkin kaukaa haettuna.. Tässä kohden ei ole kyse elinkeinon harjoittamisen

kieltämisestä tai luvanvaraisuudesta, vaan toimintaa koskevasta sääntelystä, joka tosin on

sisällöllisesti merkittävää, mutta koskee toisaalta alaa, jonka toimmtatapoihin liittyy

poikkeuksellisen merkittävä, väestön terveyden edistämistä koskeva julkinen intressi.



Omaisuuden perustuslainsuojaan liittyy tässä konkreettisempia näkökohtia sikäli, että em.

säännöksissä tarkoitetun yhdenmukaisen hinnoittelun voidaan katsoa merkitsevän

puuttumista sopimusvapauteen - omistajan oikeuteen disponoida omaisuudestaan ja mm.

päättää sen toiselle luovuttamisen ehdoista. Esityksen perusteluissa viitataan useaan

perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja todetaan niihin viitaten valiokunnan lähteneen

vakiintuneesti siitä, että velvoitteet ja rajoitukset ovat kulloinkin kysymyksessä olevan

omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen perustuslain mukaisia, "jos ne perustuvat lain

täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia." En pidä lausumaan

sisältyvää perustuslakivaliokunnan kannan - ja omaisuudensuojan sisällön -

virtaviivaistamista asianmukaisena. Suojan sisällöllistä puolta ei voida tällä tavoin karsia

pelkäksi kohtuullisuusvaatimukseksi. Toinen asia on, että en katso nyt ehdotettujen ,

hinnoittelua koskevien säännösten loukkaavan ko. yrittäjien omaisuuden suojaa.

Syyt ovat lähinnä seuraavanlaisia. Kyseessä on yritystoiminta , joka on ja jonka pitää voida

olla voimakkaasti säännelty (ohjesääntöistetty) siihen kytkeytyvien julkisten intressien

vuoksi. Nyt ehdotetuilla järjestelyillä pyritään merkittäviin, lääkkeiden käyttäjien asemaa ja

yhdenvertaisuutta koskeviin tavoitteisiin. Säätämisjärjestysperusteluissa viitataan myös

mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin pyrittäessä ko. tavoitteisiin. Asia on sikäli huomion

arvoinen, että perusoikeuksia koskevassa sääntelyssä on yleensä pitäydyttävä asetetut

tavoitteet riittävästi toteuttavista järjestelyvaihtoehdoista sellaiseen, joka vähiten kajoaa

perusoikeuden suojaan. Tämä ei kuitenkaan voi sulkea pois lainsäätäjän mahdollisuutta

ottaa huomioon myös se , kuinka hyvin jokin järjestely toteuttaa asetetut tavoitteet.

Ehdotetut järjestelyt eivät nähdäkseni merkittävästi rajoita ko. omaisuuden omistajien

mahdollisuutta käyttää omaisuutta hyötymistarkoituksessa. Minusta tässä voidaan

perustelujen lausumia seuraten katsoa, että ehdotetut sääntelyt eivät loukkaa ko. elinkeinon

harjoittajien oikeutta ko. yritystoimintaan liittyvän omaisuutensa normaaliin , kohtuulliseen

ja järkevään käyttämiseen eikä noiden säännösten osalta siten ole estettä lain säätämiselle

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on tarkasteltu myös lakiin ehdotettua uutta 54 a

§:ää, jossa ( j a 54 b - e §:ssä) tehdään lain 38 §:n yleisestä säännöksestä poiketen

mahdolliseksi nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden myyminen myös

tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, mutta samalla tehdään tällainen myynti

riippuvaiseksi sijaintikunnan myöntämästä luvasta. Luvanvaraistaminen   liittyy tässä itse

asiassa nykyisen säätelyn väljentämiseen, luvanvaraistamiselle on merkittävät yleiseen

etuun liittyvät perusteet ja luvanvaraisuus on säännöksessä järjestetty niin, että lupa on

myönnettävä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Valiokunnan käytännön valossa ei



tällaiseen asiaan ja tällaisiin tavoitteisiin liittyvän ja näin järjestetyn luvanvaraistamisen

voida katsoa olevan ristiriidassa elinkeinovapauden perustuslain suojan kanssa.

Ehdotettuihin lainmuutoksiin sisältyy joitakin asetuksenantovaltuuksia. Nähdäkseni näiden

valtuuksien voidaan - senkin huomioon ottaen , mitä valiokunta on todennut lausunnossaan

pevl 19/02 vp - katsoa olevan sopusoinnussa PL 80 §:n säännöksen yleisten vaatimusten

kanssa. Erään yksityiskohdan haluan tässä kuitenkin erikseen mainita. Perustuslain 8 §:ssä

turvattu rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että tekojen

rangaistavuus säädetään laissa, ts. yksilöiden tulee voida laista saada tietää minkälainen

käyttäytyminen on rangaistavaa. Tämä lailla säätämisen merkitystä korostava lähtökohta ei

oikein toteudu nyt ehdotettujen 19 §:n säännösten kohdalla sikäli, että sen määrittely, mikä

sanotun säännöksen tarkoittamissa tilanteissa on laillista maahantuontia, jää merkittävästi

asetuksen varaan ja toisaalta taas olisi asetuksen säännösten vastainen maahantuonti

ilmeisesti joko RL 44: 5 mukainen lääkerikos tai lääkelain 98 §:ssä tarkoitettu

lääkerikkomus. Säätelyä voidaan tässä ehkä kuitenkin pitää PL 8 §:n säännöksen

mukaisena lähinnä seuraavan kaltaisin perustein. Lääkkeiden tuontiin ja myyntiin liittyy

selvästi tarve voida antaa konkreettisia säännöksiä asetuksen tasolla ja toisaalta niin ikään

selvä tarve voida käyttää myös rangaistuksia sanktioina Rangaistuksen uhkat kohdistuvat

tässä ainakin yleensä alan ammattihenkilöihin, joiden voidaan edellyttää kunnolla tuntevan

alaa koskevat alemmankin tasoiset säännökset. Ehdotetut uudet säännökset eivät tässä

merkittävästi muuta jo nykyisessä laissa toteutettua säännöstöä, joka ainakin periaatteessa

on ollut myös perustuslakivaliokunnan nähtävänä (pevl 19/02 vp).

Lakiehdotuksen 88 a §:n mukaan lääkelaitoksella on eläinlääkkeillä tehtävien kliinisten

tutkimusten valvonnassa oikeus mm. tarkastusten tekemiseen tutkimuspaikassa. Vastaava

tarkastusoikeus sisältyy myös nykyiseen 88 a §:ään. Minusta tässäkin olisi aiheellista tuoda

selvästi esille - mieluimmin jo säännöksen sanamuodossa mutta ainakin valiokunnan

kannanotossa - että mainittu tarkastusoikeus ei voi kohdistua sellaisiin tiloihin, jotka ovat

PL 10 §:ssä tarkoitetun kotirauhan suojan piirissä. - Ehdotetun 88 a §:n mukaan lääkelaitos

voi määrätä jo aloitetun tutkimuksen keskeytettäväksi, jos mtkimus ei täytä lain tai sen

nojalla asetettujen määräysten mukaisia edellytyksiä. Kun jo aloitetun tutkimushankkeen

keskeyttäminen viranomaisen määräyksellä voi merkitä asianosaisille tuntuvaa haitallista

seuraamusta, olisi mielestäni asiallista, että tässäkin yhteydessä -kuten erilaisissa lupien

peruuttamista koskevissa järjestelyissä (ks. esim. pevl 19/02 vp) -kieltopäätöksen

mahdollisuus kytkettäisiin vain vakaviin puutteisiin edellytysten täyttämisessä ja

säännöksessä edellytettäisiin , että kieltoon/keskeyttämiseen ei voitaisi ilman painavaa



syytä ryhtyä ennenkuin toiminnan harjoittajalle on annettu mahdollisuus osoitettujen

puutteiden korjaamiseen.

Voimaantulosäännös lakiehdotuksessa on hyvin lyhyt. Säännöksen perustelut eivät sano

voimaantuloon liittyvistä järjestelyistä mitään. En ole yrittänyt arvioida, liittyykö uusien

säännösten voimaantuloon mahdollisesti joitakin siirtymävaiheen säantelytarpeita. Jos

tällaisia, esim. joidenkin alan toimijoiden asemaan liittyviä säantelytarpeita on, niitä ei

voida hoitaa ehdotukseen sisältyvällä säännöksellä mahdollisuudesta jo ennen lain

voimaantuloa " ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin." Siirtymävaihetta

koskevan sääntelyn tarpeen arviointi kuulunee yleensä varsinaisen asiavalmistelun

suorittavalle valiokunnalle. Periaatteessa on kuitenkin mahdollista, että siirtymävaiheeseen

liittyy myös sellaisia yksilön oikeusasemaa koskevia seikkoja, joihin myös

perustuslakivaliokunta yleensä kiinnittää huomiota.

HE 108/05 vp

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen alussa on tarkasteltu eräitä lääkkeiden kauppaan

liittyviä lupa- ja rekisteröintijärjestelyjä ja niiden suhdetta elinkeinovapauden perustuslain

suojaan. Viitaten lääkkeillä käytävään kauppaan liittyviin painaviin julkisiin intresseihin ja

niihin näkökohtiin , joita on lyhyesti estetty myös valiokunnan lausunnossa pevl 19/02 v,

tyydyn vain lyhyesti toteamaan, että minusta nyt puheenaoleva luvanvaraisuutta ja

rekisteröintiä koskeva järjestely ei ole ristiriidassa PL 18 §:ssä säädetyn elinkeinovapauden

suojan kanssa.

Säätämisjärjestysperusteluissa on tämän jälkeen tarkasteltu eräiden patenttisuojattujen

lääkeaineiden rajaamista lääkevaihdon ulkopuolelle ja tämän järjestelyn suhdetta

omaisuuden suojaan. Näissäkin perusteluissa on omaisuuden suojan käytännössä saamaa

sisältöä kuvattu perusteettoman yksinkertaistavasti painottamalla yksilön perusteltujen

odotusten suojan kunnioittamista ja liittämällä samaan yhteyteen vielä maininnan

erääntyneiksi katsottujen etuuksien suojasta, jonka pysyvyyttä on "erityisesti

...kunnioitettava." Vaikka en pidäkään perusteluissa tässä kohden piirrettyä kuvaa

omaisuudensuojan sisällöstä osuvana, voidaan mielestäni yhtyä perusteluissa omaksuttuun

kantaan, jonka mukaan 57 c ja 57 d §:n säännöksiin sisältyvät, vaihtoehtoisiksi lääkkeiksi

hyväksymistä koskevat rajoitukset eivät ole ristiriidassa omaisuuden perustuslainsuojan

kanssa. Rajoituksiin on yleiseen etuun liittyviä merkittäviä syitä. Uudet säännökset eivät

estä ko. lääkevalmisteiden kauppaan tuomista. Jonkin lääkevalmisteen pääsemistä



vaihdetuksi jonkin toisen lääkevalmisteen sijaan ei voida pitää muuna kuin tavallisessa

lainsäädännössä järjestettävissä olevana seikkana.

Hieman erillistä huomiota voi tässä kuitenkin vaatia se, että lain voimaantullessa

vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelossa olleita lääkkeitä tultaisiin

voimaantulosäännöksen mukaan ja tämän lain voimaantulon seurauksena poistamaan ko.

luettelosta. En kunnolla tunne käytännössä esiintyviä asetelmia ja niissä vaikuttavia

tekijöitä. Minusta kuitenkin näyttää siltä , että tässäkään ei ole kysymys sellaisesta ko.

yrittäjien taloudellisesta edusta, joka nauttisi puuttumisia vastaan suojaa esim. olemassa

olevien sopimussuhteiden loukkaamattomuuden tai lainvoimaisen viranomaisratkaisun

loukkaamattomuuden tapaisella perusteella. Kysymys on pikemminkin vain tavallisen lain

tasolla järjestettävissä olleesta yritystoiminnan eräiden yksityiskohtien säätelystä, jota

voidaan myös muuttaa tavallisella lailla. Seuratakseni perustuslakivaliokunnan

kannanotoissa aikaisemmin usein käytettyä ja myös tässä ensiksi käsitellyn esityksen

perusteluissa käytettyä kuvausta on tässäkin kyseessä sellainen rajoitus , joka ei ole

ristiriidassa tuon omaisuuden ko. liikealalla normaaleina, kohtuullisina ja järkevinä

pidettävien käyttömahdollisuuksien kanssa. Vaikka järjestelyssä ei tässä mielestäni olekaan

kysymys perustuslainsäätämisjärjestyksen tarpeellisuudesta, saattaa asiassa silti olla

tarvetta vielä harkita siirtymäjärjestelyjen kohtuullisuutta eri yrittäjien kannalta.

(Vielä pieniä asiaan kuulumattomia havaintoja. Esityksissä on huolimattomuuksia , joita

hallituksen esityksen kaltaisessa virallisessa tekstissä ei pitäisi esiintyä. HE 107/05 vp

rinnakkaistekstin 54 a §:n viimeinen momentti ei täysin vastaa varsinaisen ehdotuksen ko.

kohtaa. Myös 54 c §:n 1 momentti rinnakkaistekstissä poikkeaa varsinaisen ehdotuksen ko.

kohdan tekstistä ja on jäänyt kieleltään sekavaksi. HE 108/05 vp

säätämisjärjestysperusteluissa on s. 32 I palstan ensimmäinen ehjä virke jäänyt

oikolukematta ja saman sivun II palstan ensimmäisen ehjän kappaleen lopusta löytyy

sellainenkin erikoisuus kuin lopputuloksien kohtuuttomuus "oikeussubjektiivien

kannalta.")



/^\J 0*3r*SQ ^ /   f l O, ZOO

PeVX /2005 vp — HE 108/2005 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNA
N LAUSUNTO/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta
. . .  -

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

/, Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi lääkelain

muuttamisesta (HE 108/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja ter-

veysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustusvaliokunnan on annettava asiasta lau-

sunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Z- •    Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- hallitusneuvos Pekka Järvinen ja ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö

- professori Mikael Hiden

- professori Juha Karhu

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

- professori Ilkka Saraviita.

HE 108/2005 vp Versio 0.1
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HALLITUKSEN ESITYS

Lakiesityksen tarkoituksena on tehdä lääkelakiin eräitä kansallisesta tarpeesta johtuvia

muutoksia ja panna täytäntöön Euroopan yhteisön uudet lääkkeiden myyntilupia ja lää-

keturvatoimintaa koskevat säännökset, jotka koskevat sekä ihmisille tarkoitettuja että

eläinlääkkeitä. Myyntilupia ja rekisteröintejä koskevat lääkelain säännökset ehdotetaan

uudistettavaksi.

Lääkevaihtoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Lääkevaihdon ulko-

puolelle rajataan sellaiset lääkevalmisteet, joiden vaikuttavan aineen valmistusmenetel-

mää suojaa ennen vuotta 1995 tehdyn hakemuksen perusteella myönnetty patentti, jonka

myöntäminen perustuu valmistettavan aineen uutuuteen, tai tällaiseen patenttiin pe-

rustuva lisäsuojatodistus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä lokakuuta 2005. Voimaantulon

ajankohta määräytyy Euroopan yhteisön lääkesäännösten toimeenpanolle säädetyn mää-

räajan perusteella.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan sääntelyä perustuslain 18 §:n

turvaaman elinkeinovapauden kannalta ja perustuslain 15 §:n turvaaman omaisuuden-

suojan näkökulmasta. Hallitus katsoo, että ehdotettu laki voidaan käsitellä tavallisen

lainsäätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Myyntilupa ja rekisteröinti. Lääkelain myyntilupaa ja rekisteröintiä koskeva 4 luku eh-

dotetaan muuttavaksi kokonaan. Myyntiluvan myöntää hakemuksesta Lääkelaitos tai

Euroopan yhteisöjen komissio. Myyntilupaperusteet poikkeavat ehdotuksen 21—- 21 g

§:n perusteella toisistaan sen suhteen, onko kyseessä kokonaan uutta vaikuttavaa ainetta

sisältävä lääke vai muualla myyntiluvan saanut valmiste, jolloin myönnettävä myyntilu-
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pa perustuu toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnettyyn

myyntilupaan. Myönnettävä myyntilupa on ehdotuksen 24 §:n 1 momentin mukaan voi-

massa viisi vuotta, minkä jälkeen se hakemuksesta annetaan toistaiseksi voimassa ole-

vaksi.

Lakiehdotuksen 22 §:n ja 22 a §:ään liittyy rekisteröintiä ja niiden edellytyksiä

koskevat säännökset, minkä katsotaan olevan lupamenetteylä kevyempi järjestely. Nii-

den mukaan kulutukseen luovutettavan ihmiselle tarkoitetun perinteisen kasvisrohdos-

valmisteen tai homeopaattisen valmisteen, johon ei sovelleta 21 §:n mukaista lupame-

nettelyä on oltava Lääkelaitoksen rekisteröimä. Lupaa ja rekisteröintiä koskevia sään-

nöksiä on tarkasteltava perustuslain 18 §:ssä säädetyn elinkeinovapauden kannalta.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta pääsääntöön katsoen kuitenkin

luvanvaraisuuden olevan poikkeuksellisesti mahdollista. Tällöin luvanvaraisuudesta on

säädettävä lailla, jonka tulee täyttää perusoikeuden rajoittamiselta vaadittavat yleiset

edellytykset. Laissa säädettävien elinkeinovapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja

tarkkarajaisia. Sen lisäksi rajoitusten olennainen sisältö, kuten rajoittamisen laajuus ja

edellytykset, tulee ilmetä laista. Sääntelyn sisällön kannalta valiokunta on pitänyt

tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän en-

nustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä on muun muassa sillä,

missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät ns. sidotun harkinnan ja tar-

koituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (PeVL 28/2000 vp, s. 1—2, PeVL 28/2001 vp

s. 6/II ja PeVL 19/2002 vp, s. 2/1 ja PeVL 16/2003 vp, s. 2/1).

Perustuslakivaliokunnan mielestä uusilla lupa- ja rekisteröintijärjestelyille on

lääkkeillä käytävään kauppaan liittyvien julkisten intressien kuten lääkevalmisteiden

turvallisuuden ja väestön terveyden edistämisen kannalta painavat ja hyväksyttävät pe-

rusteet. Lupaedellytykset on riittävän yksityiskohtaisesti säädetty laissa niin, että ne

täyttävät täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Lupaan ja rekisteröintiin liit-

tyvä harkinta on sidottua harkintaa. Sääntely ei ole elinkeinovapauden kannalta ongel-

mallinen.

Omaisuudensuoja
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Lääkemarkkinoilla erilaiset julkisen vallan toimenpiteet kuten lääketukkukaupan perus-

tamisen luvanvaraisuus tai lääketeollisuuden kilpailuedellytyksiin vaikuttaminen ovat

keskeisessä asemassa. Lakiehdotuksen 57 c §:n ja voimaantulosäännöksen 9 ja 10 mo-

menttien mukaan Lääkelaitoksen laatimasta vaihtokelpoisten lääkkeiden joukosta raja-

taan patentin tai lisäsuojaustodistuksen johdosta pois eräitä aiemmin vaihtokelpoisina

pidettyjä rinnakkaisvalmisteita. Vaihtokelpoisen lääkevalmisteen määritelmää sovelle-

taan myös ennen lain voimaantuloa vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon. Tä-

män seurauksena muutamat markkinoilla olleet valmisteet menettävät vaihtokelpoisuu-

tensa. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että rinnakkaisvalmisteelle voidaan myöntää myyn-

tilupa ja tuoda se markkinoille. Toisaalta alkuperäisvalmisteen suojaa tehostetaan la-

kiehdotuksen 21 a §:n 3 momentissa. Sen mukaan, jos alkuperäisvalmistetta vastaavalle

rinnakkaisvalmisteelle haetaan myyntilupaa viittaamalla alkuperäisvalmisteen myynti-

lupaan, voi rinnakkaislääkkeen myyntilupa tulla voimaan aikaisintaan 10 vuoden kulut-

tua vertailuvalmisteen myyntiluvan myöntämisestä.

Arvioidessaan omaisuuden käyttöön kohdistuvia velvollisuuksia tai rajoituksia

kilpailuedellytysten luomiseksi ja turvaamiseksi perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt

huomiota kysymyksessä olevan omaisuuden erityisluonteeseen (PeVL 8/2002 vp, s. 3—

4, PeVL 63/2002 vp, s. 2/1 ja PeVL 36/2004 vp, s. 2/1).

Perustuslakivaliokunnan mielestä lääkemarkkinoilla toimivien alkuperäisvalmis-

teisiin suuntautuneiden ja rinnakkaisvalmisteisiin suuntautuneiden yritysten tulee va-

rautua yleisten kilpailuedellytystensä muuttumiseen. Lääkevaihtojärjestelmää ja vaihto-

kelpoisten lääkkeiden luetteloon ottamista on pidettävä sellaisena julkisena sääntelynä,

joka ei synnytä lääkeyrityksille subjektiivisia oikeuksia tai perusteltuja odotuksia järjes-

telmän säilymisestä muuttumattomana. Sääntelyä ei ole pidettävä rajoitusten oikeasuh-

taisuuden kannalta kohtuuttomana eikä perustuslain 15 §:n turvaaman omaisuudensuo-

jan kannalta ongelmallisena.

Myyntiluvan raukeaminen

Myyntilupa ja rekisteröinti raukeaa, jos ehdotuksen 29 §:n 1 momentin 2 kohdan mu-

kaan sen haltija ei ole suorittanut 28 §:ssä tarkoitettua vuosimaksua määräajassa. Myyn-

tilupaa ja rekisteröintiä on kuitenkin pidettävä varallisuusarvoisena etuna, jonka rajoit-
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tamista tulee arvioida perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten perusteella. Perus-

tuslakivaliokunta ei pidä sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta asianmukaisena, että

maksun suorittamatta jättäminen ilman kohtuullista varoitusaikaa voisi johtaa myyntilu-

van tai rekisteröinnin raukeamiseen. Sääntelyä on tältä osin syytä täsmentää.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä lokakuuta 2005
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