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L a k i

N:o 1109

alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään kuljettajan hengitys-
ilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden perus-
teella ajoneuvon käynnistymisen estävän lait-
teen (alkolukko) hyväksymisestä liikentee-
seen.

2 §

Alkolukon hyväksyntä

Alkolukon myynti, muu luovuttaminen ja
käyttö liikenteessä on kielletty, jos Liiken-
teen turvallisuusvirasto ei ole hyväksynyt al-
kolukon mallia. Viraston on julkaistava luet-
telo hyväksytyn mallisista alkolukoista Inter-
net-verkkosivuillaan.

Liikenteen turvallisuusviraston on hyväk-
syttävä alkolukko, jos se täyttää:

1) standardin SFS-EN 50436-1 tai SFS-EN
50436-2 taikka Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa säädetyt mainittuja stan-
dardeja vastaavan tason kansalliset vaatimuk-
set; ja

2) ajoneuvolain (1090/2002) sekä sen no-
jalla annettujen säädösten ajoneuvoon asen-
nettavia laitteita koskevat tekniset vaatimuk-
set.

Alkolukon valmistajan tai maahantuojan
tulee hakemuksessaan osoittaa 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttymi-
nen 5 §:ssä tarkoitetun tutkimuslaitoksen an-
tamalla vaatimustenmukaisuustodistuksella.

Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa
rekisteröityyn ajoneuvoon asennettua alko-
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lukkoa voi tilapäisesti käyttää liikenteessä,
jos alkolukko täyttää 2 momentissa tarkoitet-
tuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset.

3 §

Hyväksynnän voimassaolo

Alkolukon hyväksyntä on voimassa toistai-
seksi.

Jos alkolukko ei enää täytä sitä hyväksyt-
täessä voimassa olleita vaatimuksia, Liiken-
teen turvallisuusvirasto voi peruuttaa mallin
hyväksynnän. Ennen hyväksynnän peruutta-
mista on kuitenkin alkolukon valmistajalle tai
maahantuojalle annettava huomautus ja koh-
tuullinen aika virheen tai puutteen korjaami-
seksi.

Jos virhe tai puute heikentää olennaisesti
ajoneuvon liikenneturvallisuutta tai alkolu-
kon toimintaa, lukon hyväksyntä voidaan pe-
ruuttaa välittömästi.

4 §

Alkolukon vaarallisuuden edellyttämät toimet
ja markkinavalvonta

Alkolukon vaarallisuuden edellyttämistä
toimista ja markkinavalvonnasta vastaa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tehtä-
vissä Liikenteen turvallisuusvirastoon sovel-
letaan, mitä tyyppihyväksyntäviranomaisesta
ajoneuvolain 81 §:ssä ja valvontaviranomai-
sesta ajoneuvolain 82 §:ssä säädetään. Mitä
viimeksi mainitussa pykälässä säädetään val-
vontaviranomaisen valtuuttamasta asiantunti-
jasta, sovelletaan myös Liikenteen turvalli-
suusviraston valtuuttamaan asiantuntijaan.

5 §

Tutkimuslaitos

Vain Mittatekniikan keskuksen akkredi-
tointiyksikön tai muun vastaavan kansallisen
akkreditointielimen akkreditoima tutkimus-
laitos voi antaa 2 §:ssä tarkoitetun vaatimus-
tenmukaisuustodistuksen. Akkreditointiin so-
velletaan vaatimustenmukaisuuden arviointi-
palvelujen pätevyyden toteamisesta annettua
lakia (920/2005).

Edellä 1 momentissa tarkoitetun akkredi-
toinnin tulee kattaa alkolukkojen testaami-
seen käytettävät testit, ja akkreditoinnissa tu-
lee soveltaa testaus- ja kalibrointilaboratori-
oiden pätevyysvaatimuksia koskevaa standar-
dia SFS-EN ISO/IEC 17025.

Tutkimuslaitoksen tulee olla toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti riippumaton alkolukon
valmistajista ja maahantuojista. Sillä tulee
olla toiminnan laajuuden kannalta riittävä
vastuuvakuutus tai muu vastaava järjestely ja
käytössään riittävästi ammattitaitoista henki-
löstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestel-
mät, laitteet ja välineet. Tutkimuslaitoksen on
pidettävä rekisteriä tekemistään arvioinneista,
mittauksista, testeistä, laskelmista ja selvityk-
sistä. Tutkimuslaitos saa käyttää osatestien
suorittamiseen ulkopuolista 1 momentin vaa-
timukset täyttävää laitosta tai sille kuuluvia
mittaus- ja testilaitteita. Tutkimuslaitos vas-
taa käyttämänsä laitoksen tai laitteiden tulok-
sista.

Liikenteen turvallisuusviraston on varmis-
tettava 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa ja tässä
pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymi-
nen ennen alkolukon hyväksynnästä tehtävää
päätöstä. Tässä tehtävässä Liikenteen turval-
lisuusvirastoon sovelletaan, mitä ajoneuvo-
lain 49 §:n 2 momentissa tyyppihyväksyntä-
viranomaisesta säädetään.

6 §

Hyvä hallinto ja virkavastuu tutkimuslaitok-
sessa

Tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaes-
saan tutkimuslaitoksen on noudatettava, mitä
hallintolaissa (434/2003), kielilaissa
(423/2003), sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003),
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja arkistolaissa
(831/1994) säädetään.

Tutkimuslaitoksen palveluksessa olevaan
henkilöön sovelletaan hänen suorittaessaan
tässä laissa tarkoitettua arviointitehtävää ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974).
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7 §

Alkolukon asentaminen sekä siitä ja alko-
lukon kalibroinnista annettava todistus

Alkolukon valmistajan tai maahantuojan
on tehtävä ilmoitus valtuutetuista asennus- ja
huoltopaikoista Liikenteen turvallisuusviras-
tolle, jonka on julkaistava luettelo mainituista
paikoista Internet-verkkosivuillaan.

Asentajan on annettava alkolukon asen-
nuksesta ja kalibroinnista todistus, josta käy
ilmi asennetun alkolukon asennuspäivä ja
-paikka, merkki, malli ja valmistusnumero
sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja alkolukon
seuraavan kalibroinnin päivämäärä.

Alkolukossa voidaan ajoneuvon käynnisty-
misen estävä uloshengityksen alkoholipitoi-
suusraja säätää alemmaksi kuin rikoslain
(39/1889) 23 luvun 3 §:n 1 momentissa tar-
koitettu rattijuopumusraja. Alkolukon asenta-
minen ei edellytä ajoneuvolain 61 §:ssä tar-
koitettua moottorikäyttöisen ajoneuvon muu-
toskatsastusta.

8 §

Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen

saa hakea muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Liikenteen
turvallisuusvirasto voi päätöksessään mää-
rätä, että päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei valitusviranomai-
nen toisin määrää.

9 §

Alkolukkorikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 2 §:n 1 momentissa säädettyä alkolukon
myynnin tai muun luovuttamisen kieltoa, on
tuomittava, jollei teosta muualla laissa sää-
detä ankarampaa rangaistusta, alkolukkorik-
komuksesta sakkoon.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa asennetun
alkolukon käyttö ja luovutus on sallittu sen
estämättä, mitä 2 §:n 1 momentissa sääde-
tään.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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L a k i

N:o 1110

alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alkolukolla varustetun ajoneuvon käyttö
koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Jos kuljetuksen järjestää kunta, kuntayh-
tymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kul-
jetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea,
alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen an-
netun lain (1109/2010) 1 §:ssä tarkoitetulla
alkolukolla varustettua ajoneuvoa on käytet-
tävä:

1) esiopetukseen, perusopetukseen ja lisä-
opetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetuk-
sissa;

2) toisen asteen koulutukseen osallistuvien
opiskelijoiden kuljetuksissa; ja

3) päivähoitokuljetuksissa.
Rattijuopumukseen syyllistyneille tarkoite-

tusta valvotusta ajo-oikeudesta säädetään
erikseen.

2 §

Alkolukon asennus ja sen asianmukainen
käyttö

Kuljetuksista vastaava liikenteenharjoittaja
on vastuussa alkolukon asennuksesta ja alko-
lukon pitämisestä toimintakuntoisena. Ajo-
neuvon liikenneturvallisuuden ja alkolukon

toiminnan varmistamiseksi alkolukon käy-
tössä, huollossa ja kalibroinnissa on toimit-
tava huolellisesti ja noudatettava asianmukai-
sia menettelyjä.

Alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen
annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu
todistus alkolukon asennuksesta ja kalibroin-
nista on pidettävä ajon aikana mukana ajo-
neuvossa.

Tarkempia säännöksiä alkolukon asennuk-
sesta ja säätämisestä voidaan antaa liikenne-
ja viestintäministeriön asetuksella.

3 §

Muun kuin alkolukolla varustetun ajoneuvon
käyttö

Ajoneuvon rikkoutumisesta tai muusta
vastaavasta syystä kuljetuksesta vastaava lii-
kenteenharjoittaja voi tilapäisesti, enintään
viiden arkipäivän ajan, käyttää muuta kuin
alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Muun
kuin alkolukolla varustetun ajoneuvon käy-
töstä on liikenteenharjoittajan viipymättä il-
moitettava kuljetuksen tilaajalle.

Jos kuljetuksesta vastaava liikenteenhar-
joittaja ei edellä 1 momentissa säädetystä
huolimatta kykene suorittamaan kuljetusta,
kuljetuksen tilaaja voi tilapäisesti, enintään
kuitenkin kolmen arkipäivän ajan, käyttää
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kuljetuksessa muuta kuin alkolukolla varus-
tettua ajoneuvoa. Edellytyksenä on, ettei al-
kolukolla varustettua ja kuljetukseen sopivaa
ajoneuvoa ole käytettävissä.

4 §

Alkolukon käyttörikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 1 §:n 1 momentissa tarkoite-

tussa ajossa käytettävän ajoneuvon varusta-
misen alkolukolla tai sen pitämisen toiminta-
kuntoisena,

2) rikkoo 3 §:n 1 momentissa säädettyä
määräaikaa tai laiminlyö mainitussa momen-
tissa liikenteenharjoittajan tehtäväksi määrä-
tyn ilmoituksen tekemisen taikka

3) laiminlyö 2 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista
annetun todistuksen pitämisen 1 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun kuljetuksen aikana mu-
kana ajoneuvossa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, alkolukon
käyttörikkomuksesta sakkoon.

Poliisin on ilmoitettava epäillystä 1 mo-
mentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta alkolu-
kon käyttörikkomuksesta kuljetuksen tilaa-
jalle.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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L a k i

N:o 1111

alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 3 §:n 1 momentti

seuraavasti:

3 §

Valvotussa ajo-oikeudessa käytettävä ajo-
neuvo

Valvotun ajo-oikeuden aikana käytettävät
ajoneuvot on varustettava alkolukon hyväk-
symisestä liikenteeseen annetun lain
(1109/2010) 1 §:ssä tarkoitetulla alkolukolla.
Alkolukko asennetaan valvottuun ajo-oikeu-
teen määrätyn (valvottava) käytössä olevaan
yhteen tai useampaan:

1) henkilöautoon;
2) linja-autoon;
3) pakettiautoon;
4) kuorma-autoon; tai
5) traktoriin.

— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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L a k i

N:o 1112

lääkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lääkelain (395/1987) 2 §:n 1 momentti, 5 c §:n 1 momentti, 10, 12, 15, 31, 38,

40—44, 49, 50 ja 52 §, 54 a §:n 1 momentti, 56, 57 ja 58 a §, 60 §:n 1 momentti, 77 §:n
1 momentti, 80, 89 ja 93 § sekä 102 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 c §:n 1 momentti laissa 853/2005, 10, 38, 40, 41, 49 ja 50 §,
77 §:n 1 momentti, 80 ja 89 § sekä 102 §:n 4 momentti laissa 773/2009, 12 ja 44 § osaksi laissa
773/2009, 31 § laeissa 853/2005 ja 773/2009, 42 § osaksi laissa 420/1999, 43 § laissa 22/2006,
52 § laeissa 895/1996, 700/2002 ja 773/2009, 54 a §:n 1 momentti laissa 699/2010, 56 § laeissa
700/2002 ja 22/2006, 57 § laeissa 80/2003 ja 773/2009, 58 a § laissa 700/2002, 60 §:n
1 momentti laissa 22/2006 ja 93 § laeissa 773/2009 ja 1546/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 12 a, 38 a, 52 a ja 52 b §, 55 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa
248/1993 ja 895/1996, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 91 c § seuraavasti:

2 §
Tämä laki koskee lääkkeitä, niiden valmis-

tusta, maahantuontia, jakelua ja myyntiä sekä
muuta kulutukseen luovutusta, edellä mainit-
tua toimintaa harjoittavia lääketehtaita, lääke-
tukkukauppoja ja apteekkeja, lääkkeiden
prekliinisiä turvallisuustutkimuksia tekeviä
laboratorioita sekä lääkkeiden valmistusta ja
jakelua sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.
— — — — — — — — — — — — —

5 c §
Vertailuvalmisteella tarkoitetaan lääkeval-

mistetta, jolle on myönnetty 21 §:n mukainen
myyntilupa tai jolle Euroopan talousaluee-
seen kuuluva valtio on myöntänyt eläinlääk-
keitä koskevista yhteisön säännöistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2001/82/EY, jäljempänä eläinlääkedirek-

tiivi, 5 artiklan tai ihmisille tarkoitettuja lääk-
keitä koskevista yhteisön säännöistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2001/83/EY, jäljempänä lääkedirektiivi,
8 artiklan mukaisen myyntiluvan taikka jolle
Euroopan unioni on myöntänyt myyntiluvan.
— — — — — — — — — — — — —

10 §
Lääketehdas voi teknisten, taloudellisten

tai tuotannollisten seikkojen sitä vaatiessa
suorituttaa lääkevalmisteen valmistuksen (so-
pimusvalmistus) tai tarkastuksen (sopimusa-
nalysointi) kokonaan tai osittain toisessa lää-
ketehtaassa (sopimusvalmistaja) tai vastaa-
vasti laitoksessa (sopimusanalysoija).

Sopimusvalmistajalla ja lääkeaineen tai
lääkevalmisteen vapauttamisanalyysejä teke-
vällä sopimusanalysoijalla tulee olla 8 §:ssä
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tarkoitettu lupa lääkkeiden teolliseen valmis-
tamiseen. Sopimusvalmistajan ja sopimusa-
nalysoijan on ilmoitettava toimintansa aloit-
tamisesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskukselle vähintään 60 päivää ennen
toiminnan aloittamista. Ilmoitukseen on liitet-
tävä jäljennös lääketehtaan ja sopimusvalmis-
tajan tai sopimusanalysoijan välisestä sopi-
muksesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi antaa määräyksiä sopimusvalmistuk-
sessa ja sopimusanalysoinnissa noudatetta-
vista menettelytavoista.

12 §
Apteekissa ja siihen kuuluvassa sivuaptee-

kissa saa valmistaa lääkevalmisteita ainoas-
taan apteekin tai siihen kuuluvan sivuaptee-
kin sekä palvelupisteen omaa myyntiä varten.

Apteekkari voi kuitenkin valmistuttaa yk-
sittäisiä lääkevalmisteita toisessa apteekissa
ja hankkia sieltä yksittäisiä 17 §:n 1 momen-
tin 3 kohdan mukaisesti maahan tuotuja
raaka-aineita omaa valmistusta varten. Ap-
teekkarin on tehtävä tästä ilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Kes-
kus voi antaa määräyksiä apteekin lääkeval-
mistuksessa ja sopimusvalmistuksessa nou-
datettavista menettelytavoista sekä tarkempia
määräyksiä ilmoitusmenettelystä.

12 a §
Apteekissa ja sairaala-apteekissa tapahtuva

koneellinen annosjakelu sekä sopimusvalmis-
tus edellyttävät Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskuksen lupaa. Lupa on myönnet-
tävä, jos toiminta täyttää 15 §:ssä säädetyt
vaatimukset. Lupaan voidaan liittää lääkkeen
valmistusta, luovutusta ja käyttöä koskevia
sekä muita lääketurvallisuuden edellyttämiä
ehtoja.

Apteekkari saa teettää koneellista annosja-
kelua sopimuksen perusteella toisessa ko-
neellisen annosjakelun luvan saaneessa ap-
teekissa.

15 §
Apteekkien, sivuapteekkien, sairaala-ap-

teekkien ja lääkekeskusten lääkevalmistuksen
ja koneellisen annosjakelun edellytyksenä on,
että henkilökunta on riittävästi perehtynyt
lääkkeiden valmistukseen ja että siihen tarvit-

tavat tuotantotilat ja laitteet ovat asianmukai-
set. Toiminnassa tulee lisäksi noudattaa so-
veltuvin osin 11 §:n mukaisia lääkkeiden hy-
viä tuotantotapoja.

Tarkempia säännöksiä lupaedellytyksistä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
voi antaa määräyksiä 12 a §:n 1 momentin
mukaisen luvan hakemisesta.

31 §
Lääketehtaasta saa myydä tai muutoin luo-

vuttaa lääkeaineita ja tehtaan omia lääkeval-
misteita vain toiselle lääketehtaalle, lääketuk-
kukaupalle, apteekille, sivuapteekille, Soti-
lasapteekille, sairaala-apteekille ja lääkekes-
kukselle. Lääkevalmisteita, joita ei ole sää-
detty tai määrätty myytäviksi vain aptee-
keista, saadaan lisäksi myydä ja muutoin
luovuttaa näiden valmisteiden vähittäismyy-
jille.

Lääketehtaasta saa myydä tai muutoin luo-
vuttaa lääkeaineita ja omia lääkevalmisteita
myös yliopistolle, korkeakoululle ja tieteelli-
selle tutkimuslaitokselle tutkimustoimintaa
varten. Lääketehtaan tulee tehdä tästä ilmoi-
tus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kukselle.

38 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) apteekilla lääkehuollon toimintayksik-

köä, jonka toimialaan kuuluvat lääkkeiden
vähittäismyynti, jakelu ja valmistus sekä
lääkkeisiin liittyvä neuvonta ja palvelutoi-
minta;

2) sivuapteekilla apteekin erillistä toimi-
pistettä, jonka toimiala vastaa apteekin toimi-
alaa;

3) apteekin palvelupisteellä apteekkarin yl-
läpitämää erillistä toimipistettä, josta voidaan
myydä lääkkeitä;

4) apteekin verkkopalvelulla lääkkeiden
myyntiä asiakkaan internetin välityksellä te-
kemän tilauksen perusteella;

5) apteekkiliikkeellä apteekkitoiminnan
harjoittamista apteekissa, sivuapteekissa, ap-
teekin palvelupisteessä tai apteekin verkko-
palvelun välityksellä; ja

6) apteekkarilla henkilöä, jolle on myön-
netty lupa apteekin pitämiseen.
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38 a §
Lääkkeitä saa myydä väestölle ainoastaan

tässä laissa tarkoitetusta apteekista, sivuap-
teekista, apteekin palvelupisteestä ja apteekin
verkkopalvelusta. Edellä 22 ja 22 a §:ssä tar-
koitettuja perinteisiä kasvirohdosvalmisteita
ja homeopaattisia valmisteita saa kuitenkin
myydä myös muualla, jollei Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskus ole rekisteröin-
nin yhteydessä toisin päättänyt. Lisäksi niko-
tiinivalmisteita saa myydä myös muualla si-
ten kuin jäljempänä 54 a §:ssä säädetään.

40 §
Apteekkiliikettä saa harjoittaa Lääkealan

turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla
(apteekkilupa). Apteekkilupa myönnetään
tietyn apteekkiliikkeen harjoittamiseen kun-
nassa tai sen osassa. Apteekkiliikettä ei saa
harjoittaa muualla kuin tässä laissa tarkoite-
tussa apteekissa, sivuapteekissa, apteekin pal-
velupisteessä ja apteekin verkkopalvelussa.

Apteekkilupaan voidaan liittää lääkkeiden
saatavuuden turvaamiseksi apteekkiliikkeen
aukioloaikoja tai sivuapteekin ja apteekin
palvelupisteen ylläpitämistä koskevia ehtoja.

41 §
Kunnan tehtävänä on Lääkealan turvalli-

suus- ja kehittämiskeskuksen pyynnöstä tar-
vittaessa arvioida alueen apteekkipalveluiden
toimivuutta, sijoittumista ja riittävyyttä.
Kunta voi tehdä keskukselle esityksen aptee-
kin, sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen
perustamiseksi, sijaintialueen muuttamiseksi
tai niiden siirtämiseksi.

Uuden apteekin perustamisesta kuntaan tai
sen osaan päättää Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus lääkkeiden saatavuuden sitä
edellyttäessä. Päätös tehdään keskuksen
omasta tai asianomaisen kunnan aloitteesta.
Lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa on otet-
tava huomioon alueen väestömäärä, alueella
jo olevat apteekkipalvelut ja muiden tervey-
denhuollon palvelujen sijoittuminen. Keskus
voi myös päättää apteekin sijaintialueen
muuttamisesta ja apteekin siirtämisestä kun-
nan osasta toiseen, jos se on tarpeen apteek-
kipalvelujen turvaamiseksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi päättää apteekin lakkauttamisesta, jos
lääkkeiden saatavuus ei enää edellytä aptee-

kin ylläpitoa alueen väestömäärä, alueella jo
olevat apteekkipalvelut ja muiden terveyspal-
velujen sijoittuminen huomioon ottaen. Lak-
kauttamispäätöstä ei saa panna täytäntöön en-
nen kuin kyseessä oleva apteekkilupa on tul-
lut avoimeksi, ellei apteekkari ole ilmoittanut
suostuvansa päätökseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kuksen on kuultava asianomaista kuntaa en-
nen 2 tai 3 momentissa tarkoitetun päätöksen
tekemistä.

42 §
Helsingin yliopistolla on oikeus pitää yhtä

apteekkia Helsingissä ja Itä-Suomen yliopis-
tolla yhtä apteekkia Kuopiossa. Näiden ap-
teekkien tehtävänä on lääkkeiden myynnin
ohella farmasian opetukseen liittyvän harjoit-
telun ja lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen
toteuttaminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun apteekin
hoitajan tulee olla laillistettu proviisori. Ap-
teekin hoitajasta tulee tehdä ilmoitus Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

43 §
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kuksen on julistettava uusi tai avoimeksi tul-
lut apteekkilupa haettavaksi. Edellä 40 §:n
2 momentissa tarkoitetut apteekkiluvan ehdot
on samalla julkistettava.

Apteekkilupa voidaan myöntää lailliste-
tulle proviisorille. Edellytyksenä on lisäksi,
että häntä ei ole asetettu konkurssiin, hänelle
ei ole määrätty edunvalvojaa eikä hänen toi-
mintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.

Apteekkilupa myönnetään useammasta ha-
kijasta sille, jolla voidaan kokonaisuudessaan
katsoa olevan parhaat edellytykset apteekki-
liikkeen harjoittamiseen. Edellytysten arvi-
oinnissa tulee ottaa huomioon hakijan toi-
minta apteekissa ja muissa lääkehuollon teh-
tävissä, mukaan lukien mahdollisen aiemman
apteekkiluvan lainvoimaiseksi tulon ajan-
kohta, sekä apteekkiliikkeen harjoittamisen
kannalta merkitykselliset opinnot, johtamis-
taito ja muu toiminta.

44 §
Apteekkilupa on henkilökohtainen. Ap-

teekkiliikettä ei saa vuokrata eikä luovuttaa
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toiselle. Jos apteekkari saa uuden apteekkilu-
van, hänelle aikaisemmin myönnetty apteek-
kilupa lakkaa samalla.

Apteekkarin tulee itse hoitaa apteekkia,
jollei tässä laissa toisin säädetä. Sairauden tai
muun erityisen syyn vuoksi apteekkari voi
jättää määräajaksi apteekin hoidon lailliste-
tulle proviisorille tai laillistetulle farma-
seutille yhteensä enintään kolmen kuukauden
ajaksi vuodessa.

Jos apteekkari on sairauden tai muun eri-
tyisen tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoita-
masta apteekkia yli kolme kuukautta, hänen
on ilmoitettava Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskukselle proviisori tai farmaseutti,
jonka hän on määrännyt hoitamaan apteekkia
täksi ajaksi.

Jos apteekkari 46 §:ssä tarkoitetussa tilan-
teessa joutuu harjoittamaan apteekkiliikettä
kahdessa apteekissa, apteekkarin on määrät-
tävä hoitaja toiselle apteekeista ja ilmoitet-
tava tästä Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskukselle.

49 §
Jos on perusteltua syytä epäillä apteekkarin

olevan sairauden tai muun syyn vuoksi kyke-
nemätön itse hoitamaan apteekkia tai vastaa-
maan apteekkipalveluiden saatavuudesta,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
voi asian selville saamiseksi määrätä hänet
lääkärintarkastukseen tai hankkia muun tar-
vittavan selvityksen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi kieltää apteekkaria väliaikaisesti hoi-
tamasta apteekkia tai ottamasta osaa muuhun
apteekkitoimintaan, jos tämän epäillään ole-
van 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kyke-
nemätön hoitamaan apteekkia tai vastaamaan
apteekkipalveluiden saatavuudesta. Kielto
voidaan antaa kerrallaan enintään vuoden
ajaksi tai siihen asti kunnes kysymys hänen
kykenemättömyydestään on lopullisesti rat-
kaistu.

50 §
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kuksen on peruutettava apteekkilupa, jos ap-
teekkari:

1) asetetaan konkurssiin eikä vuoden kulu-
essa konkurssin alkamisesta saa omaisuuttaan
takaisin hallintaansa;

2) julistetaan vajaavaltaiseksi;
3) menettää oikeutensa toimia laillistettuna

proviisorina;
4) sairauden taikka päihdyttävien aineiden

tai huumausaineiden väärinkäytön johdosta ei
voi asianmukaisesti harjoittaa apteekkarin
ammattia;

5) tulee sairauden tai muun syyn vuoksi
pysyvästi kykenemättömäksi itse hoitamaan
apteekkia;

6) tuomitaan rikoksesta vankeuteen vähin-
tään kahdeksi vuodeksi;

7) olennaisesti väärinkäyttää apteekkilu-
paan perustuvia oikeuksiaan;

8) saa 51 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoi-
tuksen eikä korjaa menettelyään;

9) on muutoin ilmeisen sopimaton harjoit-
tamaan apteekkitoimintaa.

52 §
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kus voi perustaa sivuapteekin omasta aloit-
teestaan taikka kunnan tai kuntayhtymän
aloitteesta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus voi lisäksi perustaa sivuapteekin ja
myöntää siihen luvan apteekkarin hakemuk-
sesta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on,
että alueella lääkkeiden saatavuuden turvaa-
miseksi tarvitaan apteekkipalveluja, eikä itse-
näiselle apteekille ole riittäviä toimintaedel-
lytyksiä. Keskus voi myöntää apteekkarille
luvan enintään kolmen sivuapteekin pitämi-
seen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus päättää sivuapteekin sijaintialueen. Kes-
kus voi omasta aloitteestaan tai kunnan, kun-
tayhtymän tai sivuapteekkiluvan haltijan
aloitteesta muuttaa sivuapteekille määrättyä
sijaintialuetta lääkkeiden saatavuuden turvaa-
miseksi.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
Helsingin yliopisto voi Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskuksen kussakin ta-
pauksessa antamalla luvalla pitää enintään 16
sivuapteekkia.

Sivuapteekilla on oltava apteekkarin mää-
räämä toiminnasta vastaava hoitaja, jonka tu-
lee olla proviisori tai farmaseutti. Sivuaptee-
kin hoitajasta on tehtävä ilmoitus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

Sivuapteekin aukioloajat ja lääkevalikoima
voivat olla suppeammat kuin apteekilla, jos
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paikalliset lääkehuoltotarpeet sen mahdollis-
tavat.

Jos apteekkarilla on ollut lupa sivuapteekin
pitämiseen, sivuapteekkia saa apteekkiluvan
tultua avoimeksi hoitaa 46 §:ssä tarkoitettu
apteekkiliikkeen harjoittaja tai 59 §:ssä tar-
koitettu apteekkiliikkeen hoitaja, kunnes uusi
apteekkari on ottanut apteekin hallintaansa.
Tämän jälkeen uusi apteekkari saa hoitaa si-
vuapteekkia, kunnes sivuapteekin pitämistä
koskeva asia on lopullisesti ratkaistu ja ap-
teekkari, jolle lupa on myönnetty, ryhtyy pi-
tämään sivuapteekkia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi antaa määräyksiä sivuapteekkiluvan
hakemisessa noudatettavasta menettelystä.

52 a §
Apteekkari voi perustaa Lääkealan turval-

lisuus- ja kehittämiskeskuksen antaman luvan
perusteella apteekin palvelupisteen haja-asu-
tusalueelle tai kyläkeskukseen, jos siellä ei
ole riittäviä toimintaedellytyksiä sivuapteekin
pitämiselle. Apteekin palvelupiste voidaan
perustaa erityisestä syystä myös muualle tur-
vaamaan lääkkeiden saatavuutta. Palvelupiste
voidaan perustaa apteekin sijoittumisalueelle
tai siihen rajoittuvan kunnan alueelle. Lupa-
hakemukseen on liitettävä suunnitelma siitä,
miten jäljempänä 57 §:n 2 momentissa sää-
detty lääkeneuvonta järjestetään. Keskus
myöntää luvan, jos tässä pykälässä säädetyt
edellytykset täyttyvät.

Apteekkarin on huolehdittava palvelupis-
teen tarkastuksesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi muuttaa apteekin palvelupisteen sivu-
apteekiksi, jos palvelupisteen liikevaihto vas-
taa puolta maan yksityisten sivuapteekkien
liikevaihdon keskiarvosta ja sivuapteekin toi-
mintaedellytykset muutoin täyttyvät.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi antaa määräyksiä luvan hakemisesta
sekä palvelupisteen toiminnasta, tiloista, lää-
kevalikoimasta, hoitamisesta ja tarkastami-
sesta.

Helsingin yliopiston apteekki tai Itä-Suo-
men yliopiston apteekki ei voi perustaa ap-
teekin palvelupistettä.

52 b §
Apteekkari, Helsingin yliopiston apteekki

ja Itä-Suomen yliopiston apteekki voi tarjota
apteekin palveluita myös apteekin verkkopal-
velun välityksellä. Apteekin verkkopalvelun
ylläpitäjällä tulee olla internetsivut. Apteekin
verkkopalvelun ylläpitämisestä on tehtävä
ennakkoilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle. Ennakkoilmoitukseen
on liitettävä suunnitelma siitä, miten jäljem-
pänä 57 §:n 2 momentissa säädetty lääkeneu-
vonta järjestetään. Toiminnan saa aloittaa,
jollei keskus ole 60 päivän kuluessa ilmoituk-
sen saapumisesta pyytänyt lisäselvitystä tässä
pykälässä tarkoitetuista seikoista tai kieltänyt
toiminnan aloittamista. Toiminnan aloittami-
sesta, lopettamisesta ja olennaisista muutok-
sista on ilmoitettava keskukselle. Keskus voi
kieltää toiminnan tai määrätä verkkopalvelun
lakkautettavaksi, jos tässä pykälässä säädetyt
edellytykset eivät täyty.

Lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä saa
toimittaa apteekin verkkopalvelusta ainoas-
taan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun
lain (61/2007) mukaisella sähköisellä lääke-
määräyksellä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kuksen tulee ylläpitää ja pitää julkisesti inter-
netissä saatavilla olevaa ajantasaista luetteloa
laillisista apteekin verkkopalveluista. Aptee-
kin verkkopalvelun internetsivuilla tulee olla
linkki keskuksen ylläpitämään luetteloon.

Muutoin apteekin verkkopalvelutoimintaan
sovelletaan, mitä kuluttajansuojalain
(38/1978) 6 luvussa säädetään etämyynnistä.
Apteekin verkkopalvelua koskevia säännök-
siä sovelletaan myös muiden etäviestimien
välityksellä tapahtuvaan lääkkeiden myyn-
tiin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi antaa määräyksiä ennakkoilmoituk-
sen sisällöstä ja tekemisestä sekä verkkopal-
velutoiminnasta, tiloista, teknisestä toteutta-
misesta, lääkevalikoimasta, hoitamisesta ja
tarkastamisesta.

54 a §
Nikotiinivalmisteita saa myydä 38 a §:ssä

säädetystä poiketen myös tupakkaa myyvissä
vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huolto-
asemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipai-
kan sijaintikunnan myöntämän vähittäis-
myyntiluvan perusteella. Nikotiinivalmisteita
saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.
Myyjän on voitava valvoa ostotilannetta.
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Myynti automaattisista myyntilaitteista on
kielletty.
— — — — — — — — — — — — —

55 §
— — — — — — — — — — — — —

Apteekkarin on osaltaan huolehdittava
siitä, että apteekista, sivuapteekista, apteekin
palvelupisteestä ja apteekin verkkopalvelusta
toimitettavat lääkkeet ovat laadultaan moit-
teettomia ja lääkevalmisteen myyntiin tai ku-
lutukseen luovuttamiseen on asianmukainen
lupa.

56 §
Apteekissa ja sivuapteekissa tulee olla tar-

peellinen määrä farmaseuttisen tutkinnon
suorittanutta henkilökuntaa. Apteekkarin tu-
lee huolehtia siitä, että apteekin koko henki-
lökunta osallistuu riittävästi täydennyskoulu-
tukseen. Täydennyskoulutusta järjestettäessä
on otettava huomioon henkilökuntaan kuulu-
vien peruskoulutus ja työtehtävät.

Apteekin, sivuapteekin ja apteekin palvelu-
pisteen tilojen tulee soveltua lääkkeiden
myyntiin ja varastointiin. Lääkkeiden valmis-
tukseen ja tutkimiseen käytettävien tilojen tu-
lee olla asianmukaisesti tähän tarkoitukseen
soveltuvia ja varustettuja.

57 §
Lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toi-

mitettaessa on apteekin farmaseuttisen henki-
lökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä
varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on
selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käy-
töstä lääkehoidon onnistumisen varmistami-
seksi. Lisäksi lääkkeen ostajalle tulee antaa
tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista
lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista sei-
koista.

Apteekin palvelupisteestä ja apteekin verk-
kopalvelun välityksellä lääkkeitä toimitetta-
essa apteekkarin, Helsingin yliopiston aptee-
kin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin tulee
huolehtia siitä, että lääkkeen ostajalla on
mahdollisuus saada farmaseuttisen henkilö-
kunnan neuvoja ja opastusta lääkkeiden oi-
keasta ja turvallisesta käytöstä, tietoja lääke-
valmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmis-
teiden valintaan vaikuttavista seikoista. Ap-
teekin palvelupisteestä lääkemääräyksen pe-

rusteella toimitettavia lääkkeitä saa toimittaa
ainoastaan proviisori tai farmaseutti.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus voi antaa määräyksiä menettelytavoista
toimitettaessa lääkkeitä apteekeista, sivuap-
teekeista, apteekin palvelupisteestä ja aptee-
kin verkkopalvelusta.

58 a §
Sen lisäksi mitä 38 a §:ssä säädetään aptee-

kin toiminnasta, apteekissa ja sivuapteekissa
voidaan harjoittaa myös muuta terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien eh-
käisyyn liittyvää palvelutoimintaa. Toimin-
nan tarkoituksena ei saa olla lääkkeiden käy-
tön tarpeeton lisääminen.

Jos apteekista tai sivuapteekista myydään
muita valmisteita kuin lääkkeitä tai siellä jär-
jestetään 1 momentissa tarkoitettua muuta
palvelutoimintaa, myynti tai toiminta ei saa
haitata lääkkeiden toimittamista ja lääkkeisiin
liittyvää neuvontaa.

60 §
Tarkemmat säännökset apteekkiluvasta ja

lupahakemuksesta sekä apteekista, sivuaptee-
kista, apteekin palvelupisteestä ja verkkopal-
velusta, niiden toiminnasta ja tiloista, aptee-
kin ja sivuapteekin hoitajan kelpoisuuseh-
doista sekä farmaseuttisen henkilökunnan
määrästä sekä täydennyskoulutuksen sisäl-
löstä ja määrästä annetaan tarvittaessa valtio-
neuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

77 §
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kuksen tulee huolehtia siitä, että lääkevalmis-
teiden ja lääkeaineiden valmistajat, lääkkeitä
kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavat yksi-
köt, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä
lääkkeitä yksittäisen potilaan käyttöön val-
mistavat yksiköt, sopimusvalmistajat ja -ana-
lysoijat, lääkkeiden prekliinisiä turvallisuus-
tutkimuksia suorittavat laboratoriot, lääketuk-
kukaupat, apteekit, sivuapteekit, sairaala-ap-
teekit ja lääkekeskukset sekä Sotilasapteekki
tarkastetaan niin usein kuin asianmukainen
lääkevalvonta sitä edellyttää. Lisäksi keskus
voi tarkastaa apteekin palvelupisteen, aptee-
kin verkkopalvelun, lääkkeen myyntiluvan ja
perinteisen kasvirohdosvalmisteen rekiste-
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röinnin haltijan lääketurvatoiminnan ja toimi-
tilat sekä lääkevalmisteiden valmistuksessa
käytettävien apuaineiden valmistajat.
— — — — — — — — — — — — —

80 §
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-

kus voi määrätä lääkkeiden valmistuksen lo-
petettavaksi toistaiseksi, jos tarkastuksessa tai
muutoin ilmenee lääkkeiden asianmukaista
valmistusta vaarantavia epäkohtia tai jos
78 §:n perusteella annettujen määräysten mu-
kaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

89 §
Lääketehtaan, lääkkeitä kliinisiin lääketut-

kimuksiin valmistavan yksikön, lääkkeiden
prekliinisiä turvallisuustutkimuksia tekevän
laboratorion, sopimusanalysointia tai sopi-
musvalmistusta lääkevalmistajalle suoritta-
van yksikön tai laboratorion, lääketukkukau-
pan, myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan,
apteekkarin, Helsingin yliopiston apteekin,
Itä-Suomen yliopiston apteekin, sairaala-ap-
teekin ja lääkekeskuksen, pitkälle kehitetyssä
terapiassa käytettäviä lääkkeitä yksittäiselle
potilaalle valmistavan yksikön sekä Sotilas-
apteekin tulee pyydettäessä antaa Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle salas-
sapitosäännösten estämättä sellaisia lääkkei-
den maahantuontiin, valmistukseen, tarkas-
tukseen, lääkejakeluun, myyntiin tai muuhun
kulutukseen luovuttamiseen liittyviä tietoja ja
selvityksiä, jotka ovat tarpeen keskukselle
tässä tai muussa laissa säädettyjen tehtävien
suorittamiseksi.

Lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin val-
mistavan yksikön sekä lääketieteellisestä tut-
kimuksesta annetun lain 2 §:n 4 kohdassa tar-
koitetun tutkijan ja 5 kohdassa tarkoitetun
toimeksiantajan tulee pyydettäessä antaa Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle
salassapitosäännösten estämättä sellaisia klii-
nisiin lääketutkimuksiin liittyviä tietoja ja
selvityksiä, jotka ovat tarpeen keskukselle
tässä laissa ja lääketieteellisestä tutkimuk-
sesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien
suorittamiseksi.

91 c §
Lääkevalmisteen myyntiluvan tai rekiste-

röinnin haltijan tai muun lääkkeitä markki-

noivan tulee pitää julkisesti saatavilla olevaa
ajantasaista luetteloa suorasta ja epäsuorasta
taloudellisesta tai muusta siihen rinnastetta-
vasta tuesta, jonka se on antanut lääketieteen
ja terveydenhuollon alalla toimiville yhdis-
tyksille ja potilasjärjestöille.

93 §
Jos lääkkeen markkinoinnissa on mene-

telty 91, 91 a, 91 b tai 92 §:n taikka 92 a §:n
nojalla annettujen säännösten vastaisesti,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta mark-
kinointia. Keskus voi myös määrätä kiellon
saaneen toimittamaan markkinoinnin oikai-
sun, jos sitä lääketurvallisuuden vaarantumi-
sen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Keskus
voi määrätä 91 c §:ssä tarkoitetun luettelon
julkaistavaksi asettamassaan määräajassa.

Kieltoa ja määräystä markkinoinnin oikai-
semiseksi tai luettelon julkaisemiseksi voi-
daan tehostaa uhkasakolla. Kiellon tai mää-
räyksen tehostamiseksi voidaan tarvittaessa
asettaa uusi uhkasakko.

Kiellon tai määräyksen tehosteeksi asete-
tun uhkasakon tuomitsee aluehallintovirasto
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-
sen vaatimuksesta.

102 §
— — — — — — — — — — — — —

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kuksen 2 §:n 4 momentissa, 59, 66, 80, 80 a,
87, 87 c, 88 a, 93, 94 ja 101 §:ssä tarkoitet-
tuja päätöksiä on noudatettava muutoksenha-
usta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää. Keskuksen 40, 41, 52
ja 54 §:n mukaisia päätöksiä ei saa panna
täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet lu-
pahakemukset käsitellään lain voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
lääkekaappiluvat jäävät edelleen voimaan.
Lääkekaappilupaa ei tämän lain voimaantul-
tua voi enää uudistaa. Apteekkari, jolla on
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lupa lääkekaapin ylläpitämiseen, voi kuiten-
kin hakea Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskukselta lääkekaappiluvan korvaa-
mista apteekin palvelupisteelle myönnettä-
vällä luvalla, jos apteekin palvelupisteelle
52 a §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos

apteekkari vaihtuu, uuden apteekkarin on ha-
lutessaan perustaa apteekin palvelupisteen
haettava 52 a §:ssä mainittu lupa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1113

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-
seen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään HSC-
koodiin Lontoossa 4 päivänä joulukuuta 2008
Kansainvälisen merenkulkujärjestön meritur-
vallisuuskomitean päätöksellä MSC.271(85)
tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti
on hyväksynyt 30 päivänä huhtikuuta 2010,
tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös antaa
niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1114

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-
seen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen (SopS 11/1981) Lontoossa 5
päivänä kesäkuuta 2009 Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean
päätöksellä MSC.282(86) tehdyt muutokset,
jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10
päivänä joulukuuta 2010, tulevat voimaan 1
päivänä tammikuuta 2011 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena

voimassa

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös antaa
niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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