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HE 107/2005 vp 
 
 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 
 
 
 

Apteekeille myytävien lääkkeiden tukkuhintojen yhdenmukaistaminen 
 
 

Lääkelain muuttamiseksi annettuun hallituksen esitykseen HE 107/2005vp sisältyvän 37 a §:n tar-
koituksena on yhdenmukaistaa apteekeille myytävien lääkkeiden tukkuhinnat. Esityksen taustalla on 
se, että lääkkeiden kuluttajahinta määräytyy valtakunnallisen tukkuhinnan, valtioneuvoston asetuksella 
annetun lääketaksan (1087/2002) mukaan määräytyvän apteekin myyntikatteen ja arvonlisäveron 
perusteella. Useat lääkeyritykset ja apteekit ovat tehneet sopimuksia, jonka perusteella apteekit saavat 
alennuksia valtakunnallisesta tukkuhinnasta. Kun kuluttajamyynti kuitenkin on tapahtunut 
valtakunnallisen tukkuhinnan pohjalta lasketulla hinnalla, on apteekin tosiasiallisesti saama 
myyntikate ollut korkeampi kuin mitä se voisi olla lääketaksan perusteella. 
 
Kuten HE 107/2005 vp perusteluissa on todettu, alennukset vaikuttavat epätarkoituksenmukaisella 
tavalla mm. lääkkeitä ostavien kuluttajien asemaan, koska apteekeilla on erityinen taloudellinen 
peruste suosia niitä lääkevalmisteita, joista on saatu parhaat alennukset ja erityisesti niitä valmisteita, 
joiden alennusten suuruus on sidottu myynnin määrään. Samalla alennukset merkitsevät edellä todella 
tavalla sitä, että apteekin myyntikate on suurempi kuin sen tulisi lääketaksan mukaan olla. 
 
Hallituksen esityksessä ei ole erikseen käsitelty tukkuhintojen yhdenmukaistamisen voimaantulo-
ajankohtaa eikä tämän vaikutusta ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Hallituksen esitystä 
laadittaessa on kuitenkin ollut tarkoituksena, että 37 a § koskisi kaikkia lain voimaantulon jälkeen 
apteekkeihin toimitettavia lääkkeitä. Näin sen vuoksi, että alennusmenettelyt ovat jo nyt 
periaatteellisessa ristiriidassa lääkkeiden vähittäishintojen määräytymistä koskevien säännösten, 
lääkelain 58 §:n ja lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen kanssa. Lisäksi, jos säännös 
koskisi vain lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia, olisivat lääkeyritykset ja apteekit kes-
kenään eriarvoisessa asemassa sen perusteella, ovatko ne voineet tehdä sopimuksia alennuksista ennen 
lain voimaantuloa. 
 
Hallituksen esitystä laadittaessa on arvioitu, että lain voimaantulosäännöksessä olisi tullut erikseen 
mainita se, että 37 a § ei koske ennen lain voimaantuloa koskevia sopimuksia. Tällaista lain-
säädäntötapaa on sovellettu esimerkiksi asuntokauppalan muuttamisesta annetussa laissa (795/2005) 
mainitun lain voimaantulosäännöksessä on todettu mm., että " Lain 4—6 luvun säännöksiä ei sovelleta 
ennen lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen." 
 
Perustuslain 15 §:n mukainen omaisuuden suoja koskee myös sopimussuhteiden pysyvyyttä. Läh-
tökohtana on siten Pe VL 49/2005 vp mukaisesti, että lainsäädännöllä ei tulisi puuttua ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. 
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Kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan 
käytännössä kuitenkaan muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL 37/1998 vp ja Pe VL 
63/2002 vp). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus 
oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, 
PeVL 33/2002 ja PeVL 21/2004). Perusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä 
katsottu kuuluvan oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia 
sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka 
kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 21/2004 VP). Perusteltujen 
odotusten ja luottamuksen suojan merkityksen on katsottu korostuvan, kun kysymyksessä on lailla 
alun alkaen luotu erityisjärjestely (PeVL 45/2002). Valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden 
suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn 
tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta (PeVL 1/2003, PeVL 
63/2002, PeVL 45/2002 ja PeVL 21/2004). 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan lääkkeiden tukkuhintojen yhdenmukaistamiseksi on 
olemassa erityisiä lääkkeitä käyttävien kuluttajien aseman turvaamiseen liittyviä syitä, koska 
kuluttajahintoihin vaikuttamattomat alennuskäytännöt voivat vääristä niitä perusteita, joiden mukaan 
apteekissa toteutetaan lääkevaihtoa tai neuvotaan kuluttajia itsehoitolääkkeiden valinnassa. 
Säännöksen soveltamista kaikkiin lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettaviin 
lääkevalmisteisiin ei voida ministeriön käsityksen myöskään pitää sopimusosapuolten kannalta 
kohtuuttomina, koska 
1) ehdotettu muutos ei estä sopimusosapuolia jatkamasta liiketoimintaansa, 
2) lääkealan osapuolet ovat voineet varautua lainsäädännön muutoksiin jo keväästä 2005 lukien, 
jolloin sosiaali-ja terveysministeriö on tiedottanut valmistelevansa lainsäädännön muutosta ja sosiaali-
ja terveysministeri on edellyttänyt lääkealan osapuolten luopuvan alennusmenettelyistä, ja 
3) toteutetut alennussopimukset eivät ole lailla luotu erityisjärjestelyjä vaikka niitä ei ole aikaisemmin 
erikseen kielletty, ne ovat vähintäänkin voimassa olevan lain hengen vastaisia. 
 
Voidaan myös todeta, että kilpailuvirasto on ryhtynyt selvittämään sitä, ovatko tehdyt alennusso-
pimukset joilta osin kilpailunrajoituslain vastaisia. 
 
Edellä olevan perusteella sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että on olemassa erityisiä perusteita 
siihen, että alennuskielto koskisi kaikkia lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettavia 
lääkkeitä. Lain voimaantulosäännökseen olisi selvyyden vuoksi kuitenkin perusteltua ottaa ni-
menomainen säännös tästä esimerkiksi seuiaavasti: 
 
Tämän lain 37 a §:ää sovelletaan lääkkeisiin, jotka toimitetaan apteekkeihin lain voimaantulon 
jälkeen, vaikka toimittaminen perustuu ennen lain voimaantuloa tehtyyn hankinta- tai yhteistoi-
mintasopimukseen. 



 

 

Juha Karhu 
Velvoiteoikeuden professori 
Lapin yliopisto 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tiistaina 29.11.2005 klo 11.00 Asia: Hallituksen esitys n:o 

107/2005 vp laiksi lääkelain muuttamisesta (lisäkuuleminen) 1. Asian tausta 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon 49/2005 vp hallituksen esityksestä n:o 107/2005 vp lääkelain 
muuttamisesta (versio 1.1; viittauspäivä 27.11.2005) sisältyy seuraava kappale (s. 2/II): 

"Koska lakiehdotuksen voimaantulosäännöksistä ei kuitenkaan ilmene, että lakia olisi 
tarkoitus soveltaa taannehtivasti myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin hankinta-ja 
yhteistyösopimuksiin, hintasääntelyä voidaan soveltaa vasta lain voimaantulon jälkeen 
tehtyihin sopimuksiin. Tämän vuoksi sääntely ei perustuslakivaliokunnan mielestä ole 
omaisuudensuojan kannalta ongelmallinen." 

 
Tämän johdosta sosiaali-ja terveysministeriöstä on 25.11.2005 päivätyssä sosiaali-ja 
terveysvaliokunnalle osoitetussa kirjeessä selvitetty esityksen lääkkeiden hinnoittelua koskevan 37a 
§:n voimaantuloon liittyviä näkökohtia. Kirjeen mukaan 

" (h)allituksen esityksessä ei ole erikseen käsitelty tukkuhintojen yhdenmukaistamisen 
voimaantuloajankohtaa eikä tämän vaikutusta ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
sopimuksiin. Hallituksen esitystä laadittaessa on kuitenkin ollut tarkoituksena, että 37a 
§ koskisi kaikkia lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettavia lääkkeitä. Näin 
sen vuoksi, että alennusmenettelyt ovat jo nyt periaatteellisessa ristiriidassa lääkkeiden 
vähittäishintojen määräytymistä koskevien säännösten, lääkelain 58 §:n ja lääketaksasta 
annetun valtioneuvoston asetuksen kanssa. Lisäksi, jos säännös koskisi vain lain 
voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia, olisivat lääkeyritykset ja apteekit keskenään 
eriarvoisessa asemassa sen perusteella, ovatko ne voineet tehdä sopimuksia 
alennuksista ennen lain voimaantuloa." 

 
Esityksen 37a §:n soveltaminen kaikkiin lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettaviin 
lääkkeisiin merkitsisi taannehtivaa puuttumista sellaisiin apteekkien ja lääkeyritysten välisiin 
hankinta- ja yhteistyösopimuksiin, joissa lääkkeiden tukkuhinta poikkeaisi - normaalisti alaspäin -nyt 
käyttöön tulevasta yhtenäisestä tukkuhinnasta. Lisäksi lääkkeiden tukkuhintojen sääntely esityksen 
37a §:n mukaisesti voisi vaikuttaa niihin sopimuksenteon perusteisiin, joiden varaan pitempiaikaisten 
hankinta- ja yhteistyösopimusten taustana ollut liiketaloudellinen harkinta on tehty. 
 
Lausunnossani 23.9.2005 perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 107/2005 vp kirjoitin 
seuraavasti: 

 
"Lakiesityksestä ei käy selvästi ilmi, onko sillä tarkoitus puuttua taannehtivasti myös 
sellaisiin hankinta- ja yhteistyösopimuksiin, joita lääkeyritykset ja apteekit ovat tehneet. 
Hallituksen esityksessä todetaan voimaantulosta vain, että laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan mahdollisimman pian ja että ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Hankinta- ja yhteistyösopimukset ovat 
tyypillisesti määräaikaisia, jotta sopimusten hyödyt puolin ja toisin toteutuisivat. Siksi 
on oletettavaa, että suuri osa tehdyistä sopimuksista ulottuu usean vuoden 
päähän. Voimaantulosäännöksessä olisikin syytä selventää, onko tukkuhintojen 
yhtenäistämisen vaikutukset tarkoitus ulottaa myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
sopimuksiin. Jos laki halutaan voimaan mahdollisimman pian, voisi olla tarpeen 
esimerkiksi yhden tai kahden vuoden siirtymäaika niiden apteekkien osalta, jotka ovat 
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ehtineet sitoutua pitempiaikaiseen yhteistyöhön jonkin lääkevalmistajan tai 
lääketukkuliikkeen kanssa." 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessä 25.11.2005 selvennetään, että lakiesityksen mukaiset 
lääketukkuhintojen yhtenäistämisen vaikutukset on tarkoitus ulottaa myös ennen lain voimaantuloa 
tehtyihin sopimuksiin. Tällaista taannehtivaa puuttumista sopimussuhteiden pysyvyyteen on 
arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaisesti. 

 
 

2. Taannehtivuuden arviointi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön kirjeessä 25.11.2005 taannehtivaa puuttumista ennen lain 
voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin perustellaan seuraavasti: 

 
" Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan lääkkeiden tukkuhintojen 
yhdenmukaistamiseksi on olemassa erityisiä lääkkeitä käyttävien kuluttajien aseman 
turvaamiseen liittyviä syitä, koska kuluttajahintoihin vaikuttamattomat 
alennuskäytännöt voivat vääristää niitä perusteita, joiden mukaan apteekissa toteutetaan 
lääkevaihtoa tai neuvotaan kuluttajia itsehoitolääkkeiden valinnassa. Säännöksen 
soveltamista kaikkiin lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettaviin 
lääkevalmisteisiin ei voida ministeriön käsityksen myöskään pitää sopimusosapuolten 
kannalta kohtuuttomina, koska 
1) ehdotettu muutos ei estä sopimusosapuolia jatkamasta liiketoimintaansa, 
2) lääkealan osapuolet ovat voineet varautua lainsäädännön muutoksiin jo keväästä 
2005 lukien, jolloin sosiaali-ja terveysministeriö on tiedottanut valmistelevansa 
lainsäädännön muutosta ja sosiaali-ja terveysministeri on edellyttänyt lääkealan 
osapuolten luopuvan alennusmenettelyistä, ja 
3) toteutetut alennussopimukset eivät ole lailla luotu erityisjärjestelyjä vaikka niitä ei 
ole aikaisemmin erikseen kielletty, ne ovat vähintäänkin voimassa olevan lain hengen 
vastaisia." 

 
Taannehtivan puuttumisen taustaksi on kirjeessä 25.11.2005 esitetty samat syyt kuin hallituksen 
esityksessä 107/2005 vp (s. 7/II, s. 13/11 ja s. 14/1). Taannehtiva puuttuminen sopimuksiin merkitsee 
lääkemarkkinoiden osapuolten omaisuudensuojan ja (tosin vahvasti säännellyn) elinkeinovapauden 
rajoittamista. Tällaisen puuttumisen on perustuttava tärkeään yhteiskunnalliseen syyhyn ja 
hyväksyttävään tarkoitukseen. Lakiesityksen yleistavoitteena on varmistaa lääkemarkkinoiden 
sääntelyn yleisten ja pitkäaikaisten tavoitteiden toteutuminen. Keskeinen tavoite on tehokas ja 
toimiva lääkejakeluverkosto koko maassa; lääkejakeluverkoston osana tavoitellaan erityisesti 
kehittynyttä lääkevaihtojärjestelmää ja asianmukaista itsehoitolääkkeiden markkinointia. Näitä 
tavoitteita voidaan pitää hyväksyttävinä, erityisesti kun otetaan huomioon lääkejakelun merkitys 
perustuslain 19.3 §:ssä säännellylle oikeudelle sosiaaliturvaan riittävien terveyspalvelujen osalta. 
 
On syytä pohtia myös sitä, onko myös taannehtivuus välttämätöntä tavoitteena olevan tarkoituksen 
saavuttamiseksi. Lääkemarkkinat ovat vahvasti säännellyt. Sääntelyn keskeisiä tavoitteita ei toteuta 
kilpailuun perustuvaa markkinamekanismia vahvistamalla vaan välittömästi yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseen tähtäävillä säännöstelykeinoilla. Tähän liittyen taannehtivuutta perustellaan sillä, 
että jo nykyisen kaltaisen rajoitetun hintakilpailun muodostumisen on katsottu vaarantavan tai 
vähintäänkin heikentävän näiden tavoitteiden saavuttamista (HE 107/2005 vp s. 7/II). Tukkuhintojen 
yhtenäistäminen on keino terveysnäkökohtiin perustuvaa lääkejakelun vahvistamiseksi. Vahvasti 
muutoin säänneltyjen lääkemarkkinoiden tilanteessa ei ole perusteita olettaa, että vastaava vaikutus 
voitaisiin saavuttaa esimerkiksi markkinoiden itsesäätelyn kautta (ks. myös HE 107/2005 vp s. 22/1), 
ja tarkemmin siten, että voimassa olevia hankinta-ja yhteistyösopimuksia vapaaehtoisesti 



 

 

muutettaisiin vastaamaan lakiesityksen järjestelmää. Paljousalennusten markkinalogiikka tuntuisi 
luonnostaan suosivan suuria apteekkeja ja apteekkiketjuja. Yhtenäistettävän tukkuhinnan taannehtiva 
soveltaminen nyt käytössä oleviin määräaikaisiin tai toistaiseksi solmittuihin hankinta- ja 
yhteistyösopimuksiin vaikuttaa siten välttämättömältä, erityisesti jos pidetään silmällä muutoksella 
tavoitellun hintasääntelyn vaikutusten nopeaa toteutumista. 
 
Tärkein harkittava perusoikeuksien rajoitusperuste on suhteellisuusvaatimus. Lausunnossani 
23.9.2005 esitettiin varallisuusoikeudellisia perusteita sille, millaiset piirteet luonnehtivat markkina-
asemaa varallisuutena. Erityisesti lääkemarkkinoilla markkina-asemat ovat muodostuneet vahvasti 
säännellyissä markkinaolosuhteissa. Tämäntyyppisessä tilanteessa taloudellisilla toimijoilla on 
toisaalta perusteita odottaa sääntelylinjausten pysyvän olennaisin osin muuttumattomana, mutta 
toisaalta myös perusteita varautua sääntelyn muuttumiseen, milloin sääntelyn taustana olevien 
yleisten tavoitteiden saavuttaminen sitä edellyttää. Sääntelyn muuttumiseen varautuminen merkitsee 
lääketoimialan investoinneille tietynasteista erityistä liiketoiminnallista riskiä sen suhteen, että 
lainmuutoksien vaikutusten tehostamiseen käytetään taannehtivuutta suhteessa solmittuihin 
sopimuksiin. Odotukset erityisesti pitkäaikaisten ja eräille apteekeille olennaista kilpailuetua tuovien 
sopimussuhteiden säilymisestä kaikentyyppisen taannehtivan puuttumisen ulkopuolella eivät ole 
kovin perusteltuja vahvasti säännellyillä markkinoilla. 
 
Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta on vielä keskeistä, että taannehtiva sääntely kohdistuu 
liikeyrityksiin eikä suoraan yksilöiden asemaan (PeVL 36/2004 vp s. 2/II ja PeVL 2/2004 vp s. 2/II). 
Liikeyrityksiltä voidaan edellyttää yksityishenkilöitä pitemmälle menevää varautumista myös 
taannehtivaan sääntelyn. Sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessä 25.11.2005 on huomautettu siitä, 
että tieto mahdollisesta muutoksesta on tullut lääkemarkkinoiden toimijoiden tietoisuuteen keväällä 
2005. Esitetty taannehtivuus ei myöskään sinänsä vaikuta lääkemarkkinoilla toimivien tahojen 
mahdollisuuteen jatkossakin käyttää omaisuuttaan saman elinkeinon harjoittamiseen "täysin 
asiallisena pidettävällä tavalla" (PeVL 24/1998 vp s. 2/II). 
 
Silti suhteellisuusvaatimus ei näyttäisi ongelmitta sallivan välitöntä ja täysimittaista taannehtivuutta. 
Sosiaali-ja terveysministeriön kirjeessä 25.11.2005 on terävöittäen toistettu hallituksen esitykseenkin 
sisältyvää ajatusta siitä, että alennussopimuksilla toteutetut erityisjärjestelyt olisivat vastoin 
lääkemarkkinoiden sääntelyn henkeä. Tällaisena väite hintasopimusten "lain hengen vastaisuudesta" 
jää kuitenkin yksilöimättömäksi ja epämääräiseksi eikä siksi ole asianmukainen peruste pohdittaessa 
perusoikeuksien rajoittamista. Varallisuusoikeudellisesi lain kiertämiseksi tehdyt sopimukset ovat 
pätemättömiä, jolloin niihin voidaan puuttua sillä perusteella. Kirjeessä 25.11.2005 viitataankin 
esimerkiksi siihen, että kilpailuviranomaiset ovat selvittämässä asiaa. Johtopäätös tästä on kuitenkin 
päinvastainen kuin kirjeessä tehty: lääkelain muutoksella toteutettavaa taannehtivaa puuttumista ei 
tarvita silloin kun tehty sopimusjärjestely muodostuu jo kilpailuoikeudellisista syistä 
vaikutuksettomaksi ja tämän vuoksi purkautuu. Yrityksillä ollut aikaisemmin mainittu etukäteinen 
tieto keväällä 2005 on koskenut vasta suunnitteilla olleita muutoksia. Alennusmenettelyitä koskeva 
kielteinen linjaus on ollut ministerin kannanotto eikä esimerkiksi astetta vahvempi valtioneuvoston 
tai ministeriön periaatepäätös. Siksi tämän etukäteisen tiedon merkitys ei voi muodostua erityisen 
vahvaksi. 
Mainituista syistä pidän perusteltuna siirtymäaikaa, kuten jo lausunnossani 23.9.2005 mainitsin. 
Taannehtivuutta puoltavien painavien syiden vuoksi siirtymäaika voisi kuitenkin olla varsin lyhyt 
(vrt. PeVL 21/2004 vp s. 3/II ja s. 4, jossa suhteellisuusperiaatteen katsottiin myös edellyttävän 
siirtymäaikaa mutta jossa aika oli asiaan liittyvien sosiaalisten näkökohtien vuoksi olennaisesti 
pitempi). Lakiesityksen tarkoittamassa tilanteessa pidän asianmukaisena kokonaisuutena yhden 
vuoden mittaiseksi muodostuvaa muutokseen varautumisaikaa. Lääkealan hankinta- ja 
yhteistyösopimusten osapuolten yhtenäisen oikeusturvan ja yleisen ennakoitavuuden näkökulmasta 
on kuitenkin syytä käyttää kaikkien osalta yhtä yhtenäistä ajankohtaa eikä liittää määräaikaa 
yksilöllisiin tekijöihin kuten esimerkiksi tiedon saamiseen muutoksen valmistelusta. Nyt 



 

2 

voimassaolevien sopimusten muuttamisen järjestelyaika voisi siksi ulottua 30.6.2006 saakka. 
Selkeintä olisi toteuttaa siirtymäaika siten, että lain voimaantulopäiväksi ja siten myös 
taannehtivuuden alkamispäiväksi säädettäisiin 30.6.2006. 
 
Lopuksi haluan huomauttaa sosiaali-ja terveysministeriön kirjeessä 25.11.2005 ehdotetun lisäyksen 
juridista selkeyttä koskevasta asiasta. Lääkkeiden kauppa on oikeudellisesti irtaimen kauppaa. 
Irtaimen kaupassa on pääsääntönä, että omistusoikeus myytyyn hyödykkeeseen siirtyy ostajalle 
sopimuksentekohetkellä, ellei muuta ole sovittu. Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko 
lääkevalmisteiden omistusoikeuden siirtymisestä sovittu toisin lääkealan hankinta-ja 
yhteistyösopimuksissa. Perusoikeusnäkökulmasta juridinen selkeys on tärkeää eri tahojen 
yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Asian jatkovalmistelussa sosiaali-ja terveysvaliokunnassa onkin 
syytä varmistaa, käytetäänkö lääkealalla erityisiä sopimusehtoja lääkkeiden omistusoikeuden 
siirtymisestä vasta toimittamishetkellä. Tämä asia vaikuttaa vastaavasti säännöksen tarkempaan 
muotoiluun erityisesti, jos asiasta otetaan selkeyttävä maininta esityksen 37a §:ään. 

 
Jos lakiesitys vastoin siirtymäaikaa edellyttävää kantaani kuitenkin katsotaan 
perustelluksi saattaa voimaan jo aikaisemmin, voimaantulosäännös voisi olla 
perustellumpaa, esittämäni juridisen näkökohdan relevanssista riippuen, kirjoittaa 
muotoon: 
 
lain voimaantulon jälkeen, vaikka omistusoikeuden siirtyminen perustuu ennen lain 
voimaantuloa tehtyyn hankinta- tai yhteistoimintasopimukseen. 

 
3. Yhteenveto 

 
Varallisuusoikeuden näkökulmasta tärkein lääkelain muutos on siirtyminen yhtenäiseen lääkkeiden 
tukkuhintaan. Tämä toteutettaisiin uudella 37a §:llä, jonka mukaan lääkkeen tukkuhinnan on oltava 
sama kaikille apteekeille ja sivuapteekeille. Muutoksen taustana on lääkemarkkinoiden sääntelyn 
yleinen tavoite tehokkaasta ja toimivasta lääkejakeluverkostosta koko maassa. Samat taustasyyt myös 
perustelevat tehtävän muutoksen taannehtivaa soveltamista nyt käytössä oleviin lääkealan hankinta- 
ja yhteistyösopimuksiin. Valittu keino, yhtenäistetyn tukkuhinnan taannehtiva soveltaminen, on 
lääkemarkkinoilla muutoin vallitsevan vahvan sääntelyn takia välttämätön yleisten tavoitteiden 
toteutumisen turvaamiseksi, koska markkinoiden itsesäätelyn ei näissä olosuhteissa ole perusteltua 
katsoa johtavan tavoiteltuihin vaikutuksiin. Suhteellisuusvaatimuksen vuoksi lyhyt siirtymäaika on 
kuitenkin tarpeen, jotta taannehtiva muutos on oikeasuhtainen lääkemarkkinoilla sopimuksia 
solmineiden yritysten omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista. Kun otetaan huomioon 
lääkealan toimijoilla ollut etukäteistieto muutoksesta, asianmukainen päivä on 30.6.2006. Tällä 
edellytyksellä esitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Mikael Hiden 

 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 29.11.2005 KELLO 11 HE 
107/05 vp laiksi lääkelain muuttamisesta 

 
 
 

Perustuslakivaliokunta on antanut lakiehdotuksesta toissaviikolla lausunnon (pevl 49/05 



 

 

vp). Olen ollut tuon lausunnon valmisteluvaiheessa valiokunnassa kuultavana 23.9.2005. 

Valiokunnalta pyydetään nyt vielä lausuntoa siitä, voidaanko laki säätää tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä , jos ehdotukseen alun perin sisältynyttä voimaantulosäännöstä 

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessä esitetyllä tavalla. Kysymys on ensi 

sijassa     omaisuuden   suojan  ja   erityisesti   voimassa  olevien   sopimussuhteiden 

loukkaamattomuuden merkityksestä, jos lain uusien säännösten voimaantulo järjestetään 

taannehtivaksi.    Tarkastelen seuraavassa vain tätä kysymystä. Tarkastelun taustaksi 

voidaan viitata siihen, mitä perustuslakivaliokunta    em. lausunnossaan lausui lain 

voiniaantulosäännöksestä: 

"Koska lakiehdotuksen voimaantulosäännöksestä ei kuitenkaan ilmene, että lakia 
olisi tarkoitus soveltaa taannehtivasti myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin 
hankinta- ja yhteistyösopimuksiin, hintasääntelyä voidaan soveltaa vasta lain 
voimaantulon jälkeen tehtyihin sopimuksiin. Tämän vuoksi sääntely ei 
perustuslakivaliokunnan mielestä ole omaisuudensuojan kannalta ongelmallinen." 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön nyt ehdottamassa voimaantulosäännöksen sanamuodossa 

lähdetään siitä, että lakiehdotuksen 37 a §:ssä ehdotettua uutta lääkkeiden tukkuhinnan 

säätelyä olisi sovellettava kaikkiin lääkkeisiin, jotka toimitetaan apteekkeihin lain 

voimaantulon jälkeen, siitä riippumatta perustuiko lääkkeiden toimittaminen jo ennen lain 

voimantuloa tehtyihin hankinta- tai yhteistyösopimuksiin. Muotoilu merkitsisi sitä, että uusi 

hinnoittelu voisi tulla sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa sen soveltaminen olisi 

ristiriidassa voimassaolevan sopimuksen sisällön kanssa. 

Perustuslain omaisuudensuojasäännöksen tulkinnassa on lähdetty siitä, että suojan piiriin 

kuuluvat myös tehtyjen lainmukaisten yksityisoikeudellisten sopimusten sisällön mukaiset 

edut. Tausta-ajatuksena on, että säännöksen suojaamiin taloudellisiin etuihin kuuluu myös 

mahdollisuus sopimuksin disponoida omista taloudellisista eduistaan. Tehtyjen sopimusten 

näin saama suoja on edelleenkin lähtökohtana perustuslakivaliokunnan käytännössä, vaikka 

sopimusten suojaan onkin hyväksytty joitakin joustoja. Nämä joustot ovat lähinnä koskeneet 

sopimusten sisällöstä poikkeavia vähäisiä muutoksia, jotka ovat vain selventäneet ja 

täydentäneet sopimussuhteen sisältöä tuomatta siihen mitään oleellisesti uutta, sopimuksen 

sisältöä kohtuullistavia järjestelyjä sekä täytäntöönpanoluonteisiksi katsottuja, esim. 

etuoikeusjärjestystä koskevia muutoksia. 
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Viimeaikaisissa kannanotoissa on sopimusten suojaa koskevissa kysymyksissä myös todettu 

suojan taustana olevan ajatus subjektin perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa 

asioissa (esim. pevl 21/04 vp). Ajatus perusteltujen odotusten suojasta kuvaa osaltaan hyvin 

sopimussuhteen sisällön suojaan liittyvää ajattelua. Sopimussuhteen sisällölle varsin 

täsmälliseksi vakiintunutta suojaa ei toisaalta olisi asianmukaista kokonaan vaihtaa pelkkään 

ajatukseen perusteltujen odotusten suojasta jo senkään vuoksi, että perusteltujen odotusten 

suoja on (ainakin vielä) turvaa antavaksi kriteeriksi liian joustava. (Turvaavuusnäkökohdan 

kannalta mielenkiintoisena tapauksena voidaan viitata esim. lausuntoon pevl 8/91 vp, jossa 

oli kyse taannehtivasta puuttumisesta sopimusperusteiseen irtisanomissuoj aan). 
 

Ministeriön kirjeen mukaan ko. 37 a §:n mukaisen tukkuhintojen yhdenmukaistamisen 

soveltamista kaikkiin lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettaviin 

lääkevalmisteisiin ei kolmesta syystä voida pitää myöskään sopimusosapuolten kannalta 

kohtuuttomana. Ensimmäisenä syynä mainitaan se, että ehdotettu muutos ei estä 

sopimusosapuolia jatkamasta liiketoimintaansa. Minusta mahdollisuus yleensä jatkaa 

liiketoimintaa ei voi olla tässä relevantti argumentti - ainakaan kun ei ole mitään selvitystä 

siitä, mikä merkitys ko. taannehtivalla soveltamisella voi olla (joidenkin) sopimussuhteiden 

sisällön kannalta. 
 

Toisena syynä mainitaan se, että lääkealan osapuolet ovat voineet varautua lainsäädännön 

muutoksiin jo keväästä 2005 lukien, koska ministeriö on ilmoittanut valmistelevansa 

lainsäädännön muutosta  ja ministeri on edellyttänyt lääkealan osapuolten   luopuvan 

alennusmenettelystä. Sopimuspuolten varautumismahdollisuudella voidaan sinänsä ajatella 

olevan merkitystä arvioitaessa mahdollisuutta jonkin lainmuutoksen taannehtivaan 

soveltamiseen olemassa olevista sopimussuhteista ja niiden sisällöstä riippumatta. Erityisesti 

tämä voisi koskea sopimussuhteita, jotka on solmittu kylläkin ennen lainmuutoksen 

voimaantuloa, mutta vasta esim. hallituksen esityksen antamisen jälkeen. Ministeriön 

esittämään perusteeseen sisältyy tässä kuitenkin selviä ongelmia. Kirjeessä ei ole mitään 

informaatiota siitä, minkä ikäisiä sopimuksia kentällä on voimassa ja onko siten esim. 

sellaisia sopimuksia, joita tehtäessä ei vielä ole ollut mitään aihetta ministeriön viittaamaan 

varautumiseen. Voidaan myös kysyä, minkälaista varautumista on sopimusten osapuolilta 

voitu edellyttää, jos ministeriön antamaan informaatioon on sisältynyt myös alustavaa tietoa 

hallituksen esityksessä olevasta säännöstöstä ja siten myös sen voimaantulosäännöksen 

mukaisesta suhtautumisesta taannehtivuuteen. 
 



 

 

Kolmantena perusteena ministeriö viittaa siihen, että toteutetut alennussopimukset eivät ole 

lailla luotu erityisjärjestely ja että niitä voidaan pitää ainakin voimassaolevan lain hengen 

vastaisena. Yksityisoikeudellisten sopimusten sisällön nauttima suoja ei mitenkään edellytä 

sitä, että kyseessä pitäisi olla lailla luotu erityisjärjestely. Voimassaolevan lain hengen 

vastaisuus on sillä tavoin joustava ilmiö, että en pysty sitä oikein arvioimaan. Minun on 

kuitenkin vaikea vakuuttua (esim. kirjeessä viitatun nykyisen lääkelain 58 §:n nojalla) siitä, 

että tässä olisi kyseessä merkittävällä tavalla lain tarkoituksien vastaiseksi kehitetty 

menettely tai shikaaninluonteiseksi katsottava lain(säädännön) antamien mahdollisuuksien 

hyväksikäyttäminen. 
 

Se, että 37 a §:n taannehtivalle soveltamiselle myös sopimussuhteista ja niiden sisällöstä 

riippumatta voidaan esittää hyväksyttäviä syitä, ei sellaisenaan vielä voi riittää perusteeksi 

säännöksen taannehtivalle soveltamiselle sopimussuhteiden olemassaolosta ja niiden 

sisällöstä riippumatta. Ministeriön kirjeessä on viitattu myös siihen, että jos 37 a §:n säännös 

koskisi vain lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia, olisivat lääkeyritykset ja apteekit 

keskenään eriarvoisessa asemassa siitä riippuen, ovatko ne voineet tehdä sopimuksia 

alennuksista ennen lain voimaantuloa. Tämä sinänsä voi käytännössä pitää paikkansa. 

Toinen asia on, että minusta tämä ei voi valiokunnan käytännön valossa merkitä mitään 

perustuslain yhdenvertaisuussäännöksestä johtuvaa valtiosääntöoikeudellista ongelmaa. 

Ministeriön ehdotuksen (ja hallituksen esityksen) eräs ongelma on siinä, ettei niissä 

nähdäkseni lainkaan selvitetä, minkälaisia ko. sopimuksia on olemassa, kuinka vanhoja 

sopimuksia on voimassa ja kuinka mittavia etuja ne koskevat. Tämän vuoksi jää hyvin 

avoimeksi myös se, minkälainen tosiasiallinen taloudellinen merkitys 37 a §:n taannehtivalla 

soveltamisella siten tulisi tai voisi tulla olemaan sopimussuhteissa olevien osapuolten 

kannalta. Esitetyt tiedot eivät siten anna asianmukaista pohjaa sen arvioimiselle, merkitseekö 

puheena oleva taannehtiva soveltaminen liian pitkälle menevää puuttumista voimassa oleviin 

sopimussuhteisiin. 
 

Kun muuta tietoa ei ole annettu, joudutaan annettujen tietojen puitteissa pitämään ainakin 

mahdollisena, että laki voi tulla joissakin tapauksissa merkitsemään puuttumista 

perusoikeussuojaan. Sellainen mahdollisuus, että valiokunta ryhtyisi tässä hyväntahtoisesti 

vain olettamaan kaikki sopimusten sisältöön puuttuvat vaikutukset vähäisiksi, ei olisi 

valiokunnan roolin mukainen. Voidaan myös viitata siihen, että perusoikeuksia koskevien 

yleisten periaatteiden mukaisesti kysymys ei ole lainsäätäjän toimenpiteen yleensä 
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aiheuttamista tai keskimääräisistä vaikutuksista, vaan riittävää (lain säätämisjärjestyksen 

kannalta) on periaatteessa jo se, että laki johtaa yhdessä tapauksessa perustuslainvastaiseen 

lopputulokseen. 
 

Lähden ts. siitä, että ehdotetun 37 a §:n soveltaminen myös ko. sopimussuhteissa oleviin voi 

näillä tiedoilla arvioituna tapauksittain tulla merkitsemään sopimusten sisällön nauttimaan 

suojaan puuttumista. Asian ratkaiseminen näin puutteellisten tietojen pohjalta ei mielestäni 

kuitenkaan ole asianmukaista. Vasta käytännön tilanteita koskevan tiedon varassa on 

mahdollista kunnolla arvioita, missä määrin tässä on oikeudellisesti mahdollista poiketa 

hallituksen alun perin ehdottamasta - lainsäädäntökäytännössä sittenkin tavallisesta - 

voimaantulojärjestelystä. 



 

 

/O?ypioof' 
 
 
 

Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti 
julkisoikeuden yliassistentti Turun 
yliopisto 
 
 
 
 
 

Kirjallinen lisälausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 29.11.2005 
 
 
 
 

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

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää perustuslakivaliokunnalta uutta lausuntoa siitä, voidaanko 

lakiesitys säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos sen voimaantulosäännöstä 

täydennetään siten, että lain 37 a §:n mukaista velvoitetta myydä lääke kaikille apteekeille 

samalla tukkuhinnalla sovelletaan myös sellaisissa tilanteissa, joissa lääkkeiden toimittaminen 

perustuu ennen lain voimaantuloa tehtyihin hankinta- ja yhteistoimintasopimuksiin. Tällä 

lisäyksellä halutaan varmistaa, että tukkuhintojen yhdenmukaistaminen koskee yhdenmukaisesti 

kaikkia lain voimaantulon jälkeen apteekkeihin toimitettavia lääkkeitä, kuten STM:n krijelmän 

mukaan hallituksen esitystä valmisteltaessa on ollut tarkoituskin. Muutosehdotuksen taustalla 

lienee se, että perustuslakivaliokunta tulkitsi lausunnossaan 49/2005 vp (s. 2/II) alkuperäistä 

lakiehdotusta siten, että kyseinen säännös soveltuisi ainoastaan lain voimaantulon jälkeen 

tehtäviin sopimuksiin eikä sillä siten olisi ollut taannehtivia vaikutuksia voimassaolevien sopi-

musten kannalta. Siten myöskään puuttumisen taannehtivuuteen ja sen perustuslainmu-

kaisuuteen ei perustuslakivaliokunnan tuolloin ollut tarpeen ottaa nimenomaisesti kantaa. Nyt on 

kiistatonta, että asiaan on otettava kantaa. 
 

Valiokunnan viime vuosien käytännössä yksityisoikeudellisiin sopimuksiin taannehtivasti 

puuttuvia lakiehdotuksia on arvioitu lähinnä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 

valossa niin kuin muitakin omaisuudensuojaan kohdistuvia rajoituksia. Omaisuudensuojan on 



 

 

katsottu suojaavan suojaavan varallisuusoikeudellisten oikeussuhteiden osapuolten perusteltuja 

odotuksia oikeustoimien ja niiden ehtojen pysyvyyden suhteen, mutta tämä suoj a ei ole 

ehdotonta, vaan sopimusten pysyvyyteen voidaan puuttua tavallisella lailla, jos perusoikeuksien 

yleiset rahoitusedellytykset täyttyvät. 
 

Kun nyt esillä olevaa ehdotusta käydään arvioimaan rajoitustestin pohjalta on tässä arvioinnissa 

otettava huomioon käsillä olevan sääntelykontekstin erityispiirteet. Kyseisten sopimusten 

osapuolet (lääkehtetaat + lääketukut ja apteekit) ovat ammattimaista elinkeinotoimintaa 

lääkealalla harjoittavia subjekteja, joilla on erityisasiantuntemusta ja tietämystä siitä, että ala on 

hyvin pitkälle säänneltyä ja ohjattua toimintaa eikä kysymys niin ollen ole oletusarvoisesti 

sellaisesta "vapaasta liiketoiminnasta", joka jäsentyisi keskeisesti sopimusvapauden ja 

elinkeinovapauden ajatusten mukaisesti. Kysymys ei myöskään ole alalla kokonaan 

uudentyyppisestä ja yllättävästä sääntelystä, vaan uudistus on pikemminkin "luontevaa jatkoa" 

lääkkeiden olemassa olevalle hintasääntelyjärjestel-mälle eikä se siten olennaisesti muuta 

sääntelyn kokonaisuutta. Säännöksen tarkoituksena on kieltää lääketehtaita ja 

lääketukkukauppoja myöntämästä alennuksia vain joillekin apteekeille ja sitä kautta edistää 

apteekkien yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia sekä 

vflrmicttm   pttä tiilrlniliinnan nlpnnnVcpt oiirl-i/ici-uijt munc väliit+iiicliit-itrvitiin 
 
 

Yllmainituista erityispiireistä johtuen katsoisin, että esitetty sääntelyehdotus täyttää epäilyksittä 

hyväksyttävän rajoitusperusteen vaatimuksen eikä se myöskään loukkaa 

suhteellisuusvaatimusta. Ongelmia ei myöskään ole lailla säätämisen eikä sääntelyn 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten sen paremmin kuin muidenkaan 

rajoitusedellytysten suhteen. 
 
 

Lakiehdotus voidaan siis esitetyllä tavalla muutettuna käsitellä tavallisessa lainsäätämis-

järjestyksessä. 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNN
AN LAUSUNTO */2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta 

 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 

 



 

 

JOHDANT

O 

Vireilletulo 

/% Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 25 päivänä marraskuuta 2005 pyytänyt perustuslakiva-

liokunnalta lausuntoa siitä, voidaanko hallituksen esityksessä lääkelain muuttamisesta 

(HE 107/2005 vp) ehdotettu voimaantulosäännös toteuttaa tavallisen lain säätämisjär-

jestyksessä pyynnön liitteenä olevan sosiaali-ja terveysministeriön 25.11.2005 sosiaali-

ja terveysvaliokunnalle osoittaman kirjelmän pohjalta. 
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- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva. 
 
 
Viitetieto 
 
Valiokunta on antanut hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 49/2005 vp). 
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LAKIEHDOTUS 
 

Sosiaali-ja terveysministeriön sosiaali-ja terveysvaliokunnalle osoittamassa kirjelmässä 

ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lääkelakiehdotuksen voimaantulosäännöstä 

täydennettäväksi seuraavasti: "Tämän lain 37 a §:ää sovelletaan lääkkeisiin, jotka 

toimitetaan apteekkeihin lain voimaantulon jälkeen, vaikka toimittaminen perustuu ennen 

lain voimaantuloa tehtyyn hankinta- tai yhteistyösopimukseen." 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Lääkkeen tukkuhinnan on hallituksen esitykseen sisältyvän lääkelakiehdotuksen 37 a §:n 

mukaan oltava kaikille apteekeille ja sivuapteekeille sama. Tukkuhinnassa on otettava 

huomioon kaikki alennukset, ostohyvitykset ja muut apteekeille ja sivuapteekeille 

myönnettävät etuudet. Lääkkeiden tukkuhinta on ilmoitettava lääkkeiden hintatietoja yl-

läpitäville tahoille. Tukkuhintarajoitukset eivät koske sellaisia lääkevalmisteita, joita saa 

myydä myös muualla kuin apteekeissa. 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen täydentäminen sosiaali- ja terveysminis-

teriön kirjelmässä ehdotetulla tavalla merkitsee puuttumista ennen lain voimaantuloa 

mahdollisesti tehtyihin sopimuksiin lääkkeiden tukkuhinnoista. Ehdotusta on siksi arvi-

oitava perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan näkökulmasta. 

Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan 

kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perus-

tuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL 

37/1998 vp, s. 2/1, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien 

pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaa-

misesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL 33/2002 vp, s. 3/1, 

PeVL 21/2004 vp, s. 3/1). Perusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä 

katsottu kuuluvan oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja vel-

vollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida 

säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa 

(PeVL 21/2004 vp, s. 3/1). Perusteltujen odotusten ja luottamuksen suojan merkityksen on 

katsottu korostuvan, kun kysymyksessä on lailla alun alkaen luotu erityisjärjestely (PeVL 

45/2002 vp, s. 2—3). Valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa 

sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen 

hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta (ks. kokoavasti PeVL 27/2005 

vp, s. 3/1). 
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Ehdotetun sääntelyn yleisenä tavoitteena on kohtuullistaa lääkkeiden hintoja muun 

ohella siten, että apteekkien lääkevalmistajilta saamat alennukset siirtyisivät vä-

hittäismyyntihintoihin. Sääntelyllä pyritään turvaamaan väestön yhtäläisiä mahdolli-

suuksia saada sairauden hoitoon tarvittavia lääkkeitä kohtuullisilla hinnoilla. Sääntely 

toteuttaa omalta osaltaan perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädettyä 

velvollisuutta edistää väestön terveyttä. Ehdotukselle on siten perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävät perusteet (ks. myös PeVL 49/2005 vp, s. 2/1). 

Lääkemarkkinat ovat väestön terveyden edistämiseen liittyvien painavien perus-

teiden vuoksi kaiken kaikkiaan vahvasti säännellyt. Tällaisilla markkinoilla toimivat lii-

keyritykset eivät valiokunnan mielestä voi perustellusti odottaa lainsäädännön pysyvän 

kaikissa oloissa ehdottoman muuttumattomana. Toisaalta tällaisessakin asetelmassa on 

valiokunnan mielestä tärkeää esimerkiksi siirtymäjärjestelyin varmistaa, ettei lainsää-

dännön taannehtivilla muutoksilla heikennetä sopimusosapuolten asemaa kohtuuttomasti. 

Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi on ehdotettu voimaantulosäännöksen täydennys 

paikallaan muotoilla esimerkiksi seuraavasti: "Tämän lain 37 a §:ää sovelletaan 

apteekeille lain voimaantulon jälkeen toimitettaviin lääkkeisiin. Ennen lain voimaantuloa 

tehtyyn sopimukseen perustuvaan lääketoimitukseen 37 a §:ää sovelletaan kuitenkin 

kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta." 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.  Hannu Hoskonen /kesk 

Sinikka Hurskainen /sd 
Roger Jansson Ix 
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Irina Krohn /vihr 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors I x  
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


