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VUOSITTAIN:
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,

milj. yleislääkärikäyntiä

44
,

Rahassa mitattuna
säästö on noin 965
miljoonaa euroa,
josta noin 885
miljoonaa euroa tulee
itsehoitoon liittyvästä
neuvonnasta.
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milj. lääkemääräystä

milj. päivystyskäyntiä

Lahde: Apteekkien neuvonnan
tuottamat säästöt yhteiskunnalle
ja terveydenhuollolle,
Asiantuntija-arvio, PwC 2015

		

APTEEKKI OSANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA

Apteekkien itsehoidon
neuvontaa hyödyntämällä
voidaan aikaansaada
kustannustehokkuutta
muualla sosiaali- ja
terveydenhuollossa:
Kysy ensin apteekista!

APTEEKKI ON
KÄYTETYIN
TERVEYSPALVELU
AVOHUOLLON APTEEKIT ovat käytetyin terveydenhuollon
lähipalvelu Suomessa ja ne tuottavat terveyttä ja säästöjä.
Apteekeissa on vuosittain noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Käyntien määrä on lähes kaksinkertainen muuhun
terveydenhuoltoon verrattuna*. Apteekit ovat terveydenhuollon matalan kynnyksen palvelupisteitä, jossa jokainen
suomalainen voi keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa aikaa varaamatta. Apteekissa selvitetään, onko
asiakkaan vaiva sellainen, että se hoituu lääkkeettömällä
hoidolla, tarvitaanko mahdollisesti reseptivapaata lääkettä
vai onko tarpeen varata aika lääkärin vastaanotolle.
Tulevaisuudessa apteekin osaamista kannattaa hyödyntää
vielä nykyistä enemmän ohjaamalla asiakkaita itsehoidon
neuvontaan apteekkiin.
Hyödyntämällä apteekkeja matalan kynnyksen lähipalveluna kevennetään muun terveydenhuollon kuormitusta ja
yhteiskunnan kokonaiskustannuksia. Itselääkinnän Käypä
Hoito -suositus ohjaa reseptivapaiden lääkkeiden rationaalisen käytön edistämiseen.

* THL, LPY ja Apteekkariliitto
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MIKÄ
SOTE-UUDISTUS?
SOTE-UUDISTUKSESSA julkinen sosiaali- ja
terveydenhuolto uudistetaan. Vastuu palvelujen
järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 uudelle maakunnalle
1.1.2019 alkaen. Uudistus tehdään, koska väestö ikääntyy
ja ihmiset tarvitsevat nykyistä yksilöllisempiä palveluita
entistä yhdenvertaisemmin toteutettuna. Lisäksi
tarvitaan uusia toimintatapoja, tehokkuutta ja säästöjä.

SOTE-UUDISTUKSEN
TAVOITTEENA ON:

1
2
3

Kaventaa ihmisten
hyvinvointija terveyseroja
Parantaa palvelujen
yhdenvertaisuutta
ja saatavuutta
Hillitä sosiaalija terveydenhuollon
kustannuksia

MIKSI UUDISTUS TEHDÄÄN?
Sujuvammat palvelut,
hyvinvoivat ihmiset

Toiminnan
perusta kuntoon

Talous
vahvistuu

Kestävyysvaje
supistuu vuoden
2029 loppuun
mennessä
3 mrd euroa

Turvataan
sote-palvelut
tulevaisuudessa

Ammattilaiset
riittävät
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”Turvataan
sote-palvelut
tulevaisuudessa.”
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MIKÄ ON
APTEEKKI?
APTEEKKI ON OSA suomalaista terveydenhuoltoa.
Apteekit turvaavat kansalaisille hyvän lääkkeiden
saatavuuden kaikissa olosuhteissa ja ammatillisesti toimivan lääkkeiden jakelujärjestelmän.
Suomen lääkepolitiikan tavoitteena on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja
taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville.
Lääkepolitiikan mukaisesti lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja sen tulee olla
sitä jatkossakin.
Suomessa on 810 apteekkia, lähes joka kunnassa
on vähintään yksi apteekki ja useimmissa kunnissa
useampi. Tiheän apteekkiverkoston, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden
ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomessa. Apteekit myös edistävät terveysneuvonnallaan suomalaisten terveyttä.
Apteekkien neuvonta ja lääkehoidon onnistumista
tukevat palvelut helpottavat merkittävästi muun
terveydenhuollon kuormitusta.
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APTEEKKIJÄRJESTELMÄN
PERUSPILARIT SUOMESSA

11
22

PROVIISORIOMISTAJUUS
yhdistää ammatillisen
ja taloudellisen vastuun.

SIJAINNIN OHJAUS ja
tarveharkinta apteekkilupia
myönnettäessä varmistavat
maankattavan apteekkiverkoston
ja riittävän yksikkökoon.

33

LÄÄKKEIDEN
SAMANHINTAISUUS.
Valtio päättää lääkkeiden
hinnat lääketaksalla. Hinnoittelu
on läpinäkyvää ja tukkuhinnoilla
käydyn kilpailun hyöty kanavoituu
täysimääräisesti asiakkaille ja
yhteiskunnalle.

44

PROGRESSIIVINEN
APTEEKKIVERO, jota
apteekkarit maksavat
(noin 170 milj. eur/vuosi) ja joka
leikkaa suurten apteekkien tulosta.

55

LÄÄKKEET OVAT VAIN
APTEEKKIEN MYYNNISSÄ
lääkitysturvallisuuden
ja lääkkeiden saatavuuden
takaamiseksi. Apteekissa
asiantuntija varmistaa lääkkeen
sopivuuden asiakkaalle ja
huomioi muun lääkityksen.
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”Apteekit voivat
auttaa kaventamaan
hyvinvointi- ja
terveyseroja.”
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KUINKA APTEEKIT
VOIVAT AUTTAA?
APTEEKISTA asiakas saa henkilökohtaista, hänen tarpeitaan vastaavaa palvelua, jossa apteekki toimii asiakkaan kokonaislääkityksen,
terveyden ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon asiantuntijana.
Apteekki on helposti saavutettava matalan kynnyksen terveydenhuollon toimipiste myös paikkakunnilla, joissa muita terveyspalveluja ei ole enää tarjolla.
Apteekit voivat auttaa kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja
antamalla lääkeneuvontaa, omahoidon tukea ja elintapaneuvontaa.
Lisäksi apteekit tarjoavat lääkehoidon turvallisuutta edistämään
lääkehoidon arviointeja ja lääkkeiden koneellista annosjakelua.
Apteekkien avulla voidaan hillitä kustannuksia, kun väestö ohjataan kysymään ensin neuvoa apteekista. Myös oikeaan lääkkeen
käyttöön sitouttaminen varmistaa lääkkeeseen kuluvan kustannuksen terveyshyödyn.
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DIABETES

APTEEKKI OSANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA

DIABETEKSEN KOHDALLA moniammatillinen hoitoon sitouttaminen vähen-

APTEEKIT
OSANA HOITOON
SITOUTTAMISTA

ja erikoissairaanhoidossa ja estää uusien diabetesjohdannaisten sairauksien puhkeamista. Apteekit voivat neuvonnalla ohjata lääkkeen oikeaan käyttöön
ja motivoida käyttämään lääkkeitä, jolloin komplikaatioilta ja liitännäissairauksilta vältytään.

APTEEKKIEN ANTAMAN NEUVONNAN ohella asiakkaan

Apteekissa voidaan myös sopia asiak-

sitouttaminen lääkehoitoonsa tuo säästöjä ja pa-

kaan kanssa yhteydenotosta tietyn väli-

rantaa elämänlaatua. Apteekkien työ lääkehoitoon
sitouttamiseksi on entistä tärkeämpää reseptien voimassaoloajan pidennyttyä vuodesta kahteen vuoteen
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tää käyntejä perusterveydenhoidossa

ajan jälkeen, jolloin voidaan seurata lääkehoidon edistymistä ja asiakkaan vointia
ja tarvittaessa ohjata lääkäriin. Suomalaisissa apteekeissa työskentelee noin 500

ja esimerkiksi diabeteslääkkeiden KELA-korvausten

diabeteksen lääke- ja omahoitoon pereh-

heikennysten takia.

tynyttä diabetesyhdyshenkilöä.
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Diabeteksen hoito
maksaa vuodessa
yhteiskunnalle

1,3

mrd€

72

%

sairaanhoito

		

25

%

lääkehoito

Lähde:
Kansallinen diabetesohjelma Dehko,
Diabeteksen kustannukset Suomessa
1998–2007
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”Iäkkäiden
sairaalahoitojaksoista jopa
10–30 % on yhteydessä
lääkitysongelmiin.”
Alhawassi TM et al. (2014)
Clin Interv Aging 9:2079-89

APTEEKIT TUKEVAT
IKÄÄNTYNEEN
KOTONA ASUMISTA
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TURVALLINEN JA OIKEIN TOTEUTETTU lääkehoito

OMAISHOIDON LISÄÄNTYESSÄ omaishoitajien

ylläpitää vanhuksen toimintakykyä ja mahdollistaa

jaksamiseen ja lääkitysturvallisuuteen on

kotona asumisen pidempään, mikä on usein myös

kiinnitettävä erityistä huomiota. Omaishoitajat

vanhuksen oma toive. Apteekit tukevat kotona asu-

tarvitsevat tukea lääkehoidon toteuttamisessa.

mista ja turvallista lääkkeiden käyttöä tarjoamalla

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja apteekin

neuvontaa ja palveluita, kuten koneellista lääkkei-

neuvonta lisäävät potilasturvallisuutta ja edes-

den annosjakelua ja lääkehoidon arviointeja.

auttavat lääkehoidon onnistumista kotona.
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”Mitä paremmin
kotihoito toimii, sitä
pidemmälle siirtyy
ympärivuorokautisen
hoidon tarve.”
Suomen Lääkärilehti,
pääkirjoitus 47/2016

APTEEKKI LÄÄKITYKSEN
ASIANTUNTIJANA
Apteekit tekevät kiinteää yhteistyötä kotisairaanhoidon,
kotihoidon ja palveluasumisen yksiköiden kanssa.
Apteekki huolehtii asiakkaiden turvallisesta lääkehoidosta toimittamalla lääkkeitä
koneellisesti annosjaeltuina
ja tarkistamalla asiakkaiden
lääkityksen kokonaisuuden.
Apteekki on tärkeä lääkein-

”Vanhainkotihoitovuorokausi maksoi vuonna
2013 Tampereen kunnalle
keskimäärin noin
193 euroa /asukas ja
kotihoidon käynti
36 euroa/vrk/asiakas.”
Sitra, Laitoksesta kotiin
– syntyikö säästöjä?

formaation lähde muulle
terveydenhuollon henkilökunnalle ja lääkitysprosessien
hallinnan asiantuntija. Jotta
iäkkäät kansalaiset voivat
turvallisesti käyttää lääkkeitään avohuollon yksiköissä,
tarvitaan apteekin asiantuntemusta osana moniammatillista hoitoketjua.
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KONEELLINEN
ANNOSJAKELU TUO
TURVALLISUUTTA
LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU parantaa lääkitysturvallisuutta
poistamalla käytännössä lääkkeiden jakamiseen liittyvät virheet. Annosjakelu myös vähentää lääkehävikkiä, koska lääkkeet jaellaan kahdeksi
viikoksi kerrallaan. Palveluun kuuluu kokonaislääkityksen tarkistus, jossa
päällekkäiset lääkkeet karsitaan ja lääkkeiden yhteensopivuus tarkistetaan. Palvelussa syntyvän ajantasaisen lääkityslistan ansiosta lääkärillä,
hoitajalla, apteekilla ja asiakkaalla on aina ajantasainen tieto lääkityksestä.
Vuosittain syntyvän lääkejätteen arvo on noin 95–125 miljoonaa euroa
(reseptilääkkeet ja reseptivapaat lääkkeet). Lääkkeiden koneellisella annosjakelulla lääkehävikkiä voidaan merkittävästi vähentää, sillä asiakkaalle
toimitetaan kerralla vain kahden viikon lääkkeet.

SÄÄSTÄÄ TYÖVOIMAKUSTANNUKSIA
Koneellinen annosjakelu säästää työvoimakustannuksissa, kun koneelle
siirretään ihmisen aiemmin tekemää työtä. Olennainen hyöty syntyy myös
siitä, että koneellinen annosjakelu vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön.
Suomessa on arviolta 80 000 sellaista yli 75-vuotiasta, jotka täyttäisivät
koneellisen annosjakelun kriteerit. Heistä vain noin puolet on koneellisen
annosjakelun piirissä, joten potentiaalia koneellisen annosjakelun lisäämiseksi ja säästöjen saamiseksi on runsaasti.
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KONEELLINEN ANNOSJAKELU VÄHENTÄÄ
LÄÄKEHÄVIKKIÄ
Apteekkariliitto teetti helmikuussa 2016
lääkejäteselvityksen, jossa tutkittiin kuinka
paljon ja millaisia lääkkeitä apteekkeihin
palautetaan hävitettäväksi. Tutkimuksessa
selvisi että 85 % palautetuista lääkkeistä
on reseptilääkkeitä.

42 %:SSA TAPAUKSISTA
reseptilääkkeitä jäi käyttämättä, vaikka
lääkettä oli käytetty lääkärin ohjeen mukaan

29 %:SSA TAPAUKSISTA
lääkäri oli vaihtanut lääkkeen toiseen

17 %:SSA TAPAUKSISTA
lääkettä oli ostettu niin paljon,
että osa ehti vanhentua
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APTEEKIN
TERVEYSPISTE
PALVELEE
APTEEKIN TERVEYSPISTEESSÄ tarjotaan matalan kynnyksen sairaanhoitajapalveluita apteekin yhteydessä kiinteässä yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa.
Terveyspisteen palvelut ovat pienimuotoisia toimenpiteitä, kuten
rokottaminen, ompeleiden poisto, korvien huuhtelu, punkin
poisto sekä mittauksia kuten kolesteroli, verensokeri, verenpaine, hemoglobiini ja luun tiheys. Apteekin terveyspisteiden tiloja
on mahdollista käyttää myös etälääkäritoiminnassa.
Palveluvalikoima suunnitellaan kunnan tarpeet huomioiden
(laitteet ja mittaukset). Apteekin terveyspisteessä tehtyjä mittauksia tai hoidon tarpeen arviointia ei enää toisteta julkisella
puolella. Tavoitteena on vapauttaa julkisen terveydenhuollon
resursseja, säästää matkakuluissa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

APTEEKEILLA ON
MONIA ERITYISTEHTÄVIÄ
Apteekeille on lainsäädännössä määrätty avohoidon lääkehuoltoon liittyviä erityistehtäviä, joilla esimerkiksi turvataan lääkehuolto poikkeustilanteissa. Apteekit kantavat vapaaehtoisesti
vastuuta myös monista sellaisista erityistehtävistä, joita ei ole
kirjattu lakiin.
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APTEEKIT…
u seuraavat resepti- ja toimituspoikkeamia sekä

lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia
u ilmoittavat viranomaisille tuotevirhe- ja

haittavaikutusepäilyistä
u valmistavat lääkärin reseptillä asiakkaille

lääkkeitä, joita ei ole kaupallisesti saatavilla (esim.
lääkevoiteet ja pienten lasten lääkelaimennokset)
u kirjoittavat asiakkaille Schengen-todistuksia

henkilökohtaisten lääkkeiden kuljettamiseen
Schengen-alueella
u seuraavat huumausaineiksi luettavien lääkkeiden käyttöä
u huolehtivat vieroitushoidossa olevien potilaiden

lääkejakelusta ja ylläpitävät vieroitushoidossa
hyödynnettävää apteekkisopimusjärjestelmää
u hoitavat lääkkeiden markkinoilta poisvedot ja

opastavat asiakkaita tuotevirhetilanteissa sekä
turvaavat asiakkaan lääkehoidon jatkumisen
u vastaavat kriisiaikoina (esim. pandemiat,

ydinvoimalaonnettomuudet) avohuollossa
tarpeellisesta lääkejakelusta
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APTEEKIT OVAT
TÄRKEÄ OSA
TERVEYDENHUOLTOA
APTEEKIT TUOTTAVAT perustoimintanaan lääkkeisiin liittyviä palveluja, joista tärkeimpiä ovat reseptilääkkeiden toimittaminen,
reseptivapaiden lääkkeiden myynti, asiakkaalle mittatilaustyönä
valmistetut ex tempore-lääkkeet sekä kaikkiin lääkkeisiin ja itsehoitoon liittyvä tuki ja neuvonta.
Reseptilääkkeiden toimittamisen yhteydessä apteekissa varmistetaan lääkemääräyksen oikeellisuus, tarkistetaan lääkkeen
annostus, tehdään tarvittaessa lääkevaihto, informoidaan asiakasta korvausjärjestelmään ja lääkkeen hintaan liittyvistä seikoista
ja tehdään lääkkeiden suorakorvaukseen liittyvät toimenpiteet.
Usein apteekissa käydään läpi asiakkaan lääkitystä ja seulotaan
mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkitys.
Apteekit ovat ottaneet perinteisten palvelujen rinnalle myös uusia
lääkehoidon onnistumista tukevia palveluja. Niissä yhteistyö
apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä on olennainen osa
toimintaa ja edellytys palvelutuotannolle.
Apteekit ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Apteekit voivat tukea lääkehoitojen onnistumista ja varmistaa kustannussäästöjen syntymisen. Apteekkien
tarjoama itsehoidon neuvonta keventää muun perusterveydenhuollon kuormitusta.
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