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apteekkariliitto kehittää eettisesti ja
ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa
osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen
apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
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TUKEA NYKYISELLE
APTEEKKIJÄRJESTELMÄLLE
Apteekkijärjestelmää halutaan kehittää nykyisen, apteekkilupaan
perustuvan mallin pohjalta, työryhmä linjasi.
VUODEN 2014 AIKANA Apteekkitoimin-

veysministeriössä. Se tulee olemaan

nan ja muun lääkehuollon kehittämis-

pohjana apteekkityön kehittämisessä

työryhmä ja sen alatyöryhmät pohtivat,

vaalikaudella 2015–2019.

miten apteekkitoimintaa kehitetään
lähitulevaisuudessa.

nan kehittämistyöryhmän ehdotuksiin.
Hallituksen esitys sisälsi ehdotuksen
muun muassa apteekkien lääkevalmis-

ALKUOMAVASTUU ETENI

tuksen muuttamisesta kokonaan luvanvaraiseksi.

Työryhmän asetti sosiaali- ja ter-

Helmikuussa sosiaali- ja terveyspoliit-

Esitys sisälsi myös ehdotuksen

veysministeri Paula Risikko (kok.) mar-

tinen ministerityöryhmä päätti lääke-

avointen apteekkilupien ilmoitusme-

raskuussa 2013. Sen tehtävänä oli sel-

korvausjärjestelmän uudistamisesta ja

nettelyn yksinkertaistamisesta ja ap-

vittää, miten apteekkijärjestelmää ja

alkuomavastuun käyttöönotosta, jota

teekkarin vaihdostilanteiden nopeut-

muuta lääkehuoltoa kehitetään vastaa-

lääkekorvaustyöryhmä ehdotti jo vuon-

tamisesta.

maan väestön lääkehuollon tarpeisiin

na 2013 valmistuneessa raportissaan.

Eduskunta ei kuitenkaan ehtinyt
käsitellä lääkelain muutosehdotuksia

sosiaali- ja terveyspalveluiden rakentei-

Korvausjärjestelmän uudistaminen

den muuttuessa. Määräaikaa oli vuoden

vauhdittui hallituksen kehysriihessä

istuntokauden aikana ja lainmuutos-

2014 loppuun.

maaliskuussa. Tuolloin linjattiin, että

ehdotukset raukesivat.

Paula

lääkekorvauksiin tulee vuosittainen

Risikon tilalle sosiaali- ja terveysmi-

alkuomavastuu. Samalla hallitus päätti

nisteriksi kesäkuussa nousseelle Laura

26 miljoonan euron leikkauksista lääke-

ITSEHOITOLÄÄKEOHJELMA
VALMISTUI

Rädylle (kok.) tammikuussa 2015. Lop-

korvausmenoihin.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-

Loppuraportti

luovutettiin

puraportin johtopäätös oli yksimieli-

Esitys lääkekorvausjärjestelmän uu-

keskus Fimea jatkoi kansallisen itse-

nen: apteekkijärjestelmää kannattaa

distamisesta ja valtion lääkekorvaus-

kehittää nykyisen, apteekkilupaan pe-

säästöistä eteni lopulta lausuntokier-

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi

rustuvan mallin pohjalta.

rokselle marraskuussa. Se sisälsi ehdo-

ohjelman laatimisen Fimean tehtäväksi

hoitolääkeohjelman valmistelua.

Kaikkiaan loppuraportti sisälsi lä-

tuksen 45 euron alkuomavastuun käyt-

vuonna 2012. Sidosryhmillä oli mahdol-

hes 60 yksittäistä ehdotusta siitä,

töönotosta yli 18 vuotiailla ja peruskor-

lisuus kertoa näkemyksiään aiheesta

miten lääkehuoltoa kehittämällä pa-

vauksen nostamisesta nykyisestä 35:stä

valmistelun edetessä, ja vuonna 2013

rannetaan asiakkaiden lääkitysturval-

40 prosenttiin. Säästöjä ehdotettiin haet-

ohjelman taustaksi tehtiin myös kysely

lisuutta ja tuetaan sosiaali- ja terveys-

tavan myös kehittämällä apteekin anta-

itsehoitolääkkeiden käyttäjille.

palveluiden uudistamista.

maa reseptilääkkeiden hintaneuvontaa.

Työryhmä totesi muun muassa, että
rokotuskattavuuden

parantamiseksi

apteekit voisivat antaa kausi-influenssarokotteita. Apteekkien Terveyspiste-

Eduskunta

hyväksyi

Vuoden 2015 alussa julkaistu ohjel-

ehdotukset

ma on luonteeltaan periaatteellinen ja

helmikuussa 2015 ja uudistus tulee voi-

keskittyy itsehoitolääkinnän tavoittei-

maan vuoden 2016 alusta.

siin ja myyntiluvallisten lääkevalmisteiden mahdollisuuksiin yhtenä itse-

natettavana ja esittikin sen mahdollis-

LÄÄKELAKIPAKETTI
EDUSKUNTAAN

tamista lainsäädännössä tarvittavilla

Hallituksen esitys niin sanotusta lääke-

dettiin, että onnistuneen hoidon tueksi

muutoksilla.

tyyppistä toimintaa työryhmä piti kan-

hoidon osa-alueena.
Ohjelman julkaisutilaisuudessa to-

lakipaketista eteni vuoden lopulla edus-

tarvitaan soveltuvan itsehoitolääke-

Raportti siirtyy seuraavaksi jatko-

kuntaan. Siinä ehdotetut muutokset

valikoiman lisäksi riittävästi neuvon-

käsittelyyn ja mahdolliseen lainsää-

perustuivat pääosin maaliskuussa 2011

taa, ohjausta sekä kokonaislääkityksen

däntövalmisteluun sosiaali- ja ter-

muistionsa jättäneen Apteekkitoimin-

hallintaa.
VUOSIKATSAUS 2014
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UUTTA VOIMAA
OIKEUSTIETEEN MAISTERI Merja Hirvonen aloitti Apteekkariliiton uutena toimitusjohtajana joulukuun alussa. Syyskokous valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi apteekkari,
farmasian tohtori Marja Ritalan.

”Tehtävämme on huolehtia
siitä, että asiakkaat ovat
tyytyväisiä apteekkien
palveluihin.”
MARJA RITALA

”Apteekkijärjestelmässämme yhdistyvät
ammatillinen ja taloudellinen vastuu.
Ammatillinen vastuu korostuu, sillä
lääkejakelua ei voida rakentaa puhtaasti
vain myynnin kasvattamiseen liittyvien
taloudellisten insentiivien varaan.”
MERJA HIRVONEN
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APTEEKKARILIITTO

VISIOMME

Olemme yksityiseen suomalaiseen yrittäjyyteen
perustava innovatiivinen terveydenhuollon
toimija. Autamme jäseniämme tarjoamaan parasta
apteekkipalvelua asiakkailleen ja yhteiskunnalle.

TAVOITTEEMME VAALIKAUDELLA 2015–2019

1
2
3

Suomalaiset käyttävät lääkkeitään
oikein.

4

Apteekit ja muu terveydenhuolto
tuottavat ja kehittävät yhdessä
laadukkaita terveydenhuollon
lähipalveluita.

Lääkkeet vain apteekeista, jotta
potilasturvallisuus ja lääkkeiden
maankattava saatavuus säilyvät.

Apteekit tarjoavat terveyttä

5

Lääketaksa ja apteekkimaksu turvaavat
apteekkien asiantuntijuuden ja korkean
tason kaikkialla Suomessa samaan
hintaan.

edistävää ja lääkehoitoa tukevaa
neuvontaa ja palveluja.

VUOSIKATSAUS 2014
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APTEEKIT

UUDISTUVA
APTEEKKI
Apteekit tehostavat työtapojaan
ottamalla käyttöön erilaisia
automaatioratkaisuja. Viidessä
vuodessa esimerkiksi lääkkeiden
tehokkaasta varastoinnista ja
keräilystä vastaavien robottien
määrä on kaksinkertaistunut.
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LÄÄKITYKSEN TARKISTUS PALJASTAA LÄÄKEHOIDON ONGELMAT
RESEPTILÄÄKKEILLÄ, itsehoitolääkkeillä ja luontaistuot-

Lääkityksen tarkistuspalvelu on selvästi kevyempi versio

teilla voi olla yllättäviä yhteisvaikutuksia. Asiakkaan lää-

lääkehoidon kokonaisarvioinnista (LHKA), jota apteekit

kityksessä voi myös olla mukana esimerkiksi iäkkäälle

myös tarjoavat. Kummassakin käydään asiakkaan lääkitys

riskialttiita lääkkeitä tai lääkekertymiä.

huolellisesti läpi, mutta LHKA:ssa apteekki tekee yhteistyötä asiakasta hoitavan lääkärin ja hoitajan kanssa, jolloin

Lääkityksen tarkistus on Suomen Apteekkariliiton jäse-

käytössä ovat täydelliset potilastiedot. Tämä mahdollistaa

napteekkien tarjoama uusi palvelu, jossa farmaseutti tai

esimerkiksi puuttuvan lääkehoidon havaitsemisen tai hoi-

proviisori käy läpi asiakkaan kokonaislääkityksen. Palve-

don tehon arvioinnin.

lussa etsitään turhia päällekkäisyyksiä tai yhteen sopimattomia valmisteita.

Apteekin

Onnistunut lääkehoito paran-

LÄÄKITYKSEN
TARKISTUSPALVELU

taa asiakkaan elämänlaatua.
Havainnot käydään läpi asiakkaan kanssa ja samalla neu-

Turhan lääkityksen karsimi-

votaan lääkkeiden oikeaa käyttöä. Joillain lääkkeillä esi-

nen voi myös pienentää lää-

merkiksi ottoajalla voi olla merkittävä vaikutus lääkkeen

kelaskua.

tehoon.

APTEEKIN TERVEYSPISTE TUO
PALVELUN LÄHELLE ASIAKASTA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
APTEEKKI.FI-PALVELUSTA

APTEEKIN TERVEYSPISTE on apteekkien uusi palvelumuo-

APTEEKKARILIITTO avasi uuden apteekki.fi-palvelun ku-

to, jolla tuotetaan matalan kynnyksen terveyspalveluita

luttajille. Samalla uudistettiin apteekkariliitto.fi-sivusto,

yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa. Terveys-

joka on suunnattu sidosryhmille ja muille apteekkitoimi-

pisteessä asiakas saa sairaanhoitajalta saman palvelun

alasta kiinnostuneille.

kuin terveyskeskuksessa, mutta pientä maksua vastaan ja
jonottamatta. Toiminta vaatii aluehallintoviraston luvan

Apteekki.fi-sivusto tarjoaa hyödyllistä tietoa hyvinvoin-

ja vastuunalaisen lääkärin.

nista, terveydestä, sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta sekä lääkehoidoista.

Apteekin Terveyspisteet keskittyvät muun muassa hoitotasapainon seurantaan, riskiryhmien kartoitukseen, oh-

Sivuilta löytyvät esimerkiksi kattava apteekkihaku, lää-

jaukseen ja neuvontaan sekä pieniin hoitotoimenpiteisiin.

kekorvauslaskuri, inhalaatiotekniikkaa opettavia videoi-

Sairaanhoitajat esimerkiksi rokottavat, hoitavat haavoja,

ta sekä paljon muuta hyötytietoa apteekkien asiakkaille.

poistavat ompeleita tai tekevät erilaisia yksinkertaisia
mittauksia ja pikatestejä. Taustatukena on palvelusta vas-

Sivuston sisällöstä iso osa perustuu Terveydeksi!-lehteen,

taava lääkäri.

josta tuli osa uutta palvelua.

Apteekin Terveyspiste ideoitiin alun perin Kuopio Innovationissa. Vuoden 2014 alussa Terveyspisteen oikeudet
siirtyivät Apteekkariliitolle, joka jatkoi konseptin kehittämistä yhdessä apteekkien kanssa.

VUOSIKATSAUS 2014
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VASTUULLINEN
APTEEKKI
SÄÄNTELY PITÄÄ LÄÄKKEIDEN
HINNAT KURISSA

LÄÄKETIETOA KOULULAISILLE

VIIME VUONNA julkaistun eurooppalaistutkimuksen* mu-

masian alan liittojen ja yliopistojen yhteistyöprojekti toi aptee-

kaan itsehoitolääkkeiden hinnat eivät ole laskeneet maissa,

kit mukaan koulujen lääkekasvatukseen.

VIIME KEVÄÄNÄ toteutettu apteekkien, koulujen, Fimean, far-

joissa niiden myyntiä on vapautettu apteekkien ulkopuolelle. Suomessa sääntely on pitänyt lääkkeiden hinnat paljon

Farmasian opiskelijat kävivät kouluissa pitämässä lääkekas-

paremmin kurissa kuin kilpailu elintarvikkeiden hinnat.

vatustunteja osana apteekkiharjoitteluaan. Lääkekasvatuksella tarkoitetaan lääkkeiden oikean käytön opettamista osa-

Kuluttajat maksavat reseptilääkkeistään nyt 10–15 pro-

na koulujen terveysopetusta. Hyvien kokemusten perusteella

senttia vähemmän, mutta ruoastaan edelleen 30 prosent-

yhteistyötä jatketaan keväällä 2015.

tia enemmän kuin maaliskuussa 2003. Itsehoitolääkkeiden
hintataso on tänä aikana pysynyt ennallaan.
* Vogler S. et al. Does deregulation in community pharmacy impact accessibility of
medicines, quality of pharmacy services and costs? Evidence from nine European
countries. Health Policy 2014; 117: 311–2.

APTEEKKAREILTA YLI 100 000 EUROA
UUDELLE LASTENSAIRAALALLE
APTEEKKARILIITON jäsenapteekkarit lahjoittivat 107 049 euroa

HINTAKEHITYS 2003–2014
RESEPTILÄÄKKEET

-15 %

Uudelle Lastensairaalalle. Kertyneellä summalla apteekkareis-

ELINTARVIKKEET

ta tuli sairaalan kunnialahjoittajia.

+30 %

”Olemme erittäin iloisia siitä, että Suomen Apteekkariliitto ja
sen jäsenyritykset ovat mukana tässä historiallisessa hankkeessa, jossa Suomeen rakennetaan maailman paras lastensairaala lapsille ja heidän auttajilleen”, Uusi Lastensairaala 2017

2003

2014

2003

2014

-säätiön ja -tukiyhdistyksen puheenjohtaja Anne Berner kiitti
lahjoituksesta huhtikuussa pidetyillä Apteekkaripäivillä.

APTEEKIT HUOLEHTIVAT
LÄÄKEJÄTTEESTÄ

Helsingin Meilahteen valmistuu vuoteen 2017 mennessä Uusi

LÄHES KAIKKI Suomen apteekit ottavat vastaa kuntalaisten

Suomen. Se korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentu-

lääkejätteitä. Apteekeista lääkejäte päätyy asianmukaisesti

neet ja rapistuvat tilat.

Lastensairaala, jossa hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia ympäri

hävitettäväksi Riihimäelle Ekokemiin.
Lääkejätteen keräystä helpottamaan Apteekkariliiton
APTEEKKI-tilakonseptiin suunniteltiin apteekin asiakastilaan sijoitettava lääkejäteastia. Sen ideana on, että asiakas
palauttaa lääkejätteet suoraan astiaan, ilman, että apteekin
henkilökunta käsittelee jätteitä.
Ekokem on Suomen ainoa lääkejätteen hävittäjä. Sille tulee
vuodessa 400 000 kiloa lääkejätettä. Määrässä ovat mukana
kuntalaisten, apteekkien, sairaala-apteekkien ja koko terveydenhuoltosektorin lääkejätteet.
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Anne Berner kiitti liiton puheenjohtajana vuonna 2014 toiminutta Riitta
Andersinia apteekkareiden tekemästä lahjoituksesta.

APTEEKIT

160

Apteekit ovat suomalaisessa omistuksessa,
minkä vuoksi lääkemyynnistä perittävät
verot ja maksut jäävät Suomen valtiolle.
Pelkästään veroluonteinen apteekkimaksu
tuotti viime vuonna valtiolle noin
160 miljoonaa euroa.

MILJOONAA VALTIOLLE

LÄÄKKEIDEN HINTAKEHITYS SUOMESSA
INDEKSI 4/2003 = 100

140

KULUTTAJAHINTAINDEKSI
ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT

130

RESEPTILÄÄKKEET (OMAVASTUU)
ITSEHOITOLÄÄKKEET
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LÄHDE: TILASTOKESKUS

APTEEKIT TYÖLLISTÄVÄT
FARMASEUTEILLE, farmasian opiskelijoille ja apteekkialalle

APTEEKKARILIITOLTA ISO APURAHA
LHKA-TUTKIMUKSEEN

aikoville oli tarjolla runsaasti kesätyöpaikkoja. Farmaseut-

APTEEKKARILIITTO myönsi 30 000 euron apurahan proviisori,

tien hyvä työllisyystilanne näkyi myös työ- ja elinkeinomi-

DI Heini Karille lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutta-

nisteriön Ammattibarometrissa.

vuuden tutkimiseen.

Apteekkariliiton tilastojen mukaan edellisvuonna oli lähes

Väitöskirjatutkimuksen aiheena on lääkehoidon kokonais-

200 apteekissa farmaseutin paikkoja avoimena eri puolilla

arvioinnin ja omahoitosuunnitelman vaikuttavuus ja kehit-

maata. Myös hakijamäärät farmaseutin ja proviisorin kou-

täminen. Tarkoituksena on luoda moniammatillinen malli,

lutusohjelmiin olivat ennätysmäiset.

jossa julkinen terveydenhuolto ja avoapteekit toimivat yhteistyössä lääkehoitosuunnitelmien laatimisessa.

Avoimista työpaikoista ilmoitetaan Apteekki.fi ja Apteekkariliitto.fi-sivustojen työpaikkaosioissa.

VUOSIKATSAUS 2014
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ASIANTUNTEVA
APTEEKKI
Apteekkariliiton jäsenapteekeissa panostetaan erinomaiseen
ja tasalaatuiseen asiakaspalveluun. Asiakas voi luottaa
apteekin asiantuntijan suosituksiin ja neuvoihin. Apteekki on
suomalaisille arjen perusturvaa tuova tärkeä lähipalvelu.
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APTEEKEILLE LISÄÄ VASTUUTA
ITSEHOIDOSTA

ASIANTUNTIJAN APUA TARVITAAN
ITSEHOIDOSSA

ALAN TOIMIJAT tekivät maaliskuussa aloitteen, jossa ne

APTEEKKARILEHDEN apteekkien farmaseuttiselle henkilö-

esittivät, että Fimea arvioisi olisiko Suomessa mahdollis-

kunnalle tekemän kyselyn perusteella suomalaiset hyöty-

ta ottaa käyttöön rajoitetusti itsehoitoon tarkoitettujen

vät farmasian ammattilaisten avusta itsehoitolääkkeiden

lääkkeiden luokitus ja siirtää siihen joitakin nykyisiä re-

valinnassa. Apteekeissa oiotaan päivittäin väärinkäsityksiä

septilääkkeitä.

itsehoitolääkkeistä ja ohjataan asiakkaita lääkäriin.

Allekirjoittajina aloitteessa olivat Suomen Apteekkari-

Apteekkariliitto ja sen jäsenapteekit edistävät turvallista

liitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys

ja tarkoituksenmukaista itsehoitoa myös kampanjoillaan.

sekä yliopistojen apteekit. Esityksessä todettiin, että uusi

Viime vuonna keskityttiin itsehoitolääkkeiden järkevään

itsehoitolääkekategoria helpottaisi ihmisten arkea ja ter-

ja turvalliseen käyttöön sekä ylävatsavaivojen itsehoitoon.

veydenhuollon paineita.
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok.) kertoi
kannattavansa itsehoitolääkkeiden valikoiman laajen-

Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin

tamista vastuullisesti ja potilasturvallisuutta vaaranta-

terveyspalvelu. Asiakaskäyntejä

matta.

on vuosittain noin 60 miljoonaa,

Risikko muistutti, että apteekeista saatava lääkeneuvonta

eli huomattavasti enemmän kuin

ja ohjaus ovat tärkeitä turvallisessa itsehoitolääkinnässä,

terveyskeskuslääkärikäyntejä

koska apteekki on usein itsehoitoasiakkaan ainoa kontak-

(n. 7 milj.) ja yksityislääkäri- tai

ti terveydenhuoltoon.

hammaslääkärikäyntejä (yht. n. 10 milj.).

LÄÄKÄRIT: LÄÄKKEET EIVÄT KUULU
RUOKAKAUPPAAN

APTEEKEILLA TYYTYVÄISET
ASIAKKAAT

LÄHESTYVIEN EDUSKUNTAVAALIEN innoittamana käyn-

VIIMEISIMPÄÄN APTEEKKIKÄYNTIINSÄ on erittäin tai melko

nistyi jälleen keskustelu itsehoitolääkkeiden myynnin

tyytyväinen 95 prosenttia apteekkien asiakkaista, ilmeni

vapauttamista ruokakauppoihin. Lääkärit eivät ajatusta

Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta Suomalaisten apteek-

kannattaneet.

kiasiointi 2014 -tutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 1 001
iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.

Lääkäriliiton mielestä lääkkeet kuuluu myydä apteekeista, koska ne eivät ole mitä tahansa kulutushyödykkeitä.

Asiakkaat saa tyytyväisiksi erityisesti apteekkien palvelualttius, ammattitaito ja asiantuntijuus. Apteekkien tärkeim-

– Lääkkeet sisältävät vaikuttavia aineita ja potilasturval-

miksi palveluiksi asiakkaat arvioivat lääkkeiden yhteensopi-

lisuus edellyttää niiden vastuullista käyttöä, totesi liiton

vuuden tarkistuksen, lääkeneuvonnan sekä lääkevaihdon,

toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

jossa apteekki vaihtaa asiakkaalle määrätyn lääkkeen vastaavaan, mutta edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen.

Lääkäriliitto linjaa työnjaon siten, että lääkäri määrää ja
apteekki toimittaa lääkkeet. Liitto katsoo asiaa potilas-

Valittujen Palojen ja sen eurooppalaisten Reader’s Digest

turvallisuuden ja lääkkeiden asianmukaisen käytön nä-

-sisarlehtien teettämä laaja tutkimus puolestaan kertoi,

kövinkkelistä.

että suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia
ovat palomiehet, apteekin henkilöstö, kuten apteekkarit,
proviisorit ja farmaseutit, sekä sairaanhoitajat, lentäjät ja
käsityöläiset. Tutkimukseen vastasi yhteensä lähes 17 000
henkilöä, joista suomalaisia oli yli 2 000.

VUOSIKATSAUS 2014
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APTEEKKI-TILAKONSEPTILLE
TUNNUSTUSTA
Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeilleen yhdessä
SEK & Greyn kanssa suunnittelema APTEEKKItilakonsepti palkittiin Retail Awards 2014 -kilpailussa
Vuoden Myymälänä.
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APTEEKKARILIITTO

APTEEKIT

TUOMARISTON PERUSTELUT:
•
Perinteinen apteekki-toimiala on

•

•

Uusi konsepti palvelee ja auttaa

•

•

Matalat hyllyt tuovat avaran

yksityisyrittäjiä muuttuvassa

vaikutelman ja auttavat

markkinatilanteessa.

henkilökuntaa huomaamaan

Uusi myymäläilme heijastaa

asiakkaat ja palvelemaan heitä.

Vihreä risti -valomainos
helpottaa kuluttajaa löytämään
apteekin kaupunkikuvasta.

promootiopöydille.

myymäläkonseptin avulla.
•

On rohkea idea siirtää kassapiste
pois oviaukosta ja antaa tilaa

lähtenyt rohkeasti uudistumaan

•

Raikas väri- ja kuvamaailma
heijastavat hyvinvointia.

hyvinvointia ja ennaltaehkäisyä.
VUOSIKATSAUS 2014
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VUODEN VARRELTA

MINISTERI MITTASI PAINEITA
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI Paula Risikko (kok.) yllätti
Helsingin Ruoholahden apteekin asiakkaat maaliskuisella apteekkivierailullaan tarjoutumalla mittaamaan heiltä
verenpaineen. Vierailullaan Risikko halusi nostaa esiin apteekkien tärkeän roolin järkevän itsehoidon tukijoina. Hän
muistutti, että neuvonnan varmistaminen on tärkeää myös
apteekkien verkkopalveluissa ja palvelupisteissä. Ministeri
Risikon vierailu liittyi 19. maaliskuuta vietettyyn kansalliseen Lääkehoidon päivään, jonka aikana apteekit järjestivät
lukuisia tapahtumia eri puolella Suomea.

APTEEKKARILIITON LEHTIPERHE
UUDISTUI
APTEEKKARILIITON viestintäyhtiö PharmaPressin julkaisemista lehdistä (Apteekkari, Meidän APTEEKKI ja Terveydeksi!) muodostui yhtenäisempi lehtiperhe. Uudistuksella
pyrittiin parempaan kohderyhmätavoittavuuteen ja kiinnostavuuden lisäämiseen.
Apteekkarilehti suunnattiin voimakkaammin apteekki- ja
lääkealan sekä terveydenhuollon päättäjien lehdeksi.
Yli 1,1 miljoonaa lukijaa tavoittava apteekkien asiakaslehti, Terveydeksi!, kävi läpi ison uudistuksen, jossa muuttui
visuaalinen ilme, rakenne, sisältö ja myös lehden fyysinen
tuntuma.
Apteekkareille ja apteekin henkilöstölle sekä farmasian
opiskelijoille suunnattua Meidän APTEEKKI -lehteä kehitettiin puolestaan palvelemaan entistä paremmin apteekin
koko henkilökuntaa.
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APTEEKIT

APTEEKIT SUHTAUTUVAT
NIHKEÄSTI HOMEOPATIAAN

TUNNUSTUSTA VARKAUTEEN JA
HÄMEENLINNAAN

APTEEKIT suhtautuvat homeopatiaan nihkeästi, osa hy-

HÄMEENLINNAN Tiiriön apteekki palkittiin Farmasian

vin jyrkästikin. Homeopaattisia valmisteita on myynnis-

Päivillä Vuoden 2014 opetusapteekkina. Tunnustus myön-

sä vain muutamassa apteekissa Suomessa. Tiedot kävivät

netään apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opin-

ilmi Apteekkariliiton tekemästä kyselystä.

toihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä
tavalla.

Apteekeissa kuitenkin kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan ja lääkärin välistä potilassuh-

Oppiva työyhteisö -palkinnon sai puolestaan Varkauden

detta. Näin ollen homeopaattisia valmisteita voidaan tilata

Taulumäen apteekki. Valintaraati perusteli valintaansa

asiakkaan pyynnöstä, varsinkin, jos kyseessä on lääkärin

sillä, että Taulumäen apteekissa osataan järjestelmälli-

reseptillä määräämä homeopaattinen valmiste.

sesti sekä kehittää että jakaa osaamista.

Homeopaattisia tuotteita ei kuitenkaan suositella ja asiakkaalle tarjotaan tutkittuun tietoon perustuvia tuotteita. Apteekin kannalta tilanteen tekee hankalaksi se, että
homeopaattiset valmisteet kuuluvat lääkelain piiriin ja
osaa niistä voidaan myydä vain apteekeista.

PAPERIRESEPTIT NUIJITTIIN HISTORIAAN
EDUSKUNTA hyväksyi lakiesityksen, jonka mukaan kaikki

Sähköiset reseptit olivat viime vuonna jo täyttä arkea ter-

reseptit eläinlääkemääräyksiä lukuun ottamatta on laadit-

veydenhuollossa. Julkisessa terveydenhuollossa vuoden

tava sähköisesti vuoden 2017 alusta lähtien. Tämän jälkeen

lopussa 92 prosenttia resepteistä oli sähköisiä.

paperi- ja puhelinreseptejä saa käyttää enää hätätilanteissa
tai tietoliikennekatkosten aikana.

Suomalaista noin 4,3 miljoonaa oli saanut vuoden loppuun
mennessä sähköisen lääkemääräyksen. Kaikkiaan niitä oli

Yksityisen terveydenhuollon liittymisaikaa e-reseptin käyt-

vuoden lopussa kirjoitettu noin 46,2 miljoonaa ja toimitettu

töön myöhennettiin vuoden 2015 alkuun. Sosiaalihuolto,

noin 67,2 miljoonaa.

Ahvenanmaa, yksin toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat, eläkeläiset tai ne terveydenhuollon yksiköt, joissa laaditaan alle 5 000 reseptiä vuodessa liittyvät e-reseptiin vasta
vuoden 2017 alkuun mennessä.

92 %

Sähköisten reseptien osuus julkisessa
terveydenhuollossa vuoden lopussa.

VUOSIKATSAUS 2014
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APTEEKKITIHEYS
[asukasta/apteekki]

SÄÄNTELYN PURKU EI LASKE
LÄÄKKEIDEN HINTOJA
APTEEKKISÄÄNTELYN PURKAMINEN ei laske lääkekustannuksia tai lääkkeiden hintoja, osoitti viime vuonna julkaistu eurooppalainen tutkimus
(s. 8).
Tutkimuksen mukaan sääntelyn purkaminen lisää apteekkien ja itsehoito-

Suomi

6 700

Ruotsi

7 490

lääkkeiden myyntipisteiden määrää, mutta pääasiassa vain kaupungeissa
ja taajama-alueilla, joissa apteekkeja on tiheässä jo entuudestaan. Apteekkisääntelyn laajuudella ei kuitenkaan ole yhteyttä lääkekustannuksiin tai
itsehoitolääkkeiden hintoihin.

AUKIOLOAJAT
[tuntia/viikko]

Sääntelyä purkaneissa maissa apteekkien omistus on keskittynyt usein
muutamille tahoille, etenkin kansainvälisille lääketukkujäteille. Tämä on
vähentänyt kilpailua ja johtanut valikoimien supistumiseen.

APTEEKKIASIAA JA PURISTUKSIA PORISSA

Suomi

57

Ruotsi

53

HEINÄKUUSSA SuomiAreenan Uudistuva APTEEKKI -keskustelussa pohdittiin apteekkien tulevaisuuden palveluja, kuten mahdollisuutta saada
influenssarokotus suoraan apteekista. Aiheena oli myös itsehoitolääkkeiden jakelukanava, jonka laajentamista ruokakauppoihin panelistit eivät
kannattaneet.

LÄÄKE APTEEKISTA
24 TUNNIN SISÄLLÄ
[% resepteistä]

Keskusteluun osallistuivat vastanimitetty sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty (kok.), Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, Lääkäriliiton
varatoiminnanjohtaja Hannu Halila ja Apteekkariliiton puheenjohtaja
Riitta Andersin.
Porin seudun apteekkien ja Apteekkariliiton isännöimällä APTEEKKIteltalla mitattiin lihaskunnosta kertovaa puristusvoimaa, esiteltiin
APTEEKKI-tuotteita ja visailtiin itsehoitolääkkeistä. APTEEKKImies ilah-

Suomi

99,7 %

Ruotsi

95 %

dutti lapsia ilmapalloilla ja haastoi torivieraat kuvakilpailuun.

TYYTYVÄISYYS TUOREIMPAAN
APTEEKKIKÄYNTIIN
[erittäin tyytyväisten osuus asiakkaista]
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Suomi

61 %

Ruotsi

56 %

APTEEKIT

APTEEKKIEN MYYNNIN
JAKAUTUMINEN 2014

APTEEKKIEN HENKILÖKUNTA (31.12.)
Luvut sisältävät myös yliopistojen apteekkien työntekijät

[ennuste]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
592

Apteekkarit

582

594

594

585

588

588

Proviisorit

807

802

813

780

749

752

741

3 830

3 844

3 840

3 635

3 664

3 681

3 691

Tekniset

3 070

3 071

3 032

3 456

3 486

3 515

3 498

Yhteensä

8 289

8 311

8 279

8 456

8 487

8 536

8 523

Farmaseutit

Lähteet: Apteekkariliitto, yliopistojen apteekit ja Apteekkien eläkekassa

Reseptilääkkeet

81%

Itsehoitolääkkeet 14 %
Muu myynti

6%

Lähde: Apteekkariliitto

YKSITYISET APTEEKKITOIMIPISTEET KOKOLUOKITTAIN 2014

LÄÄKE-EURON
JAKAUTUMINEN 2013

Reseptiä/vuosi

Apteekkien lkm

200 000 –

9

180 000 – 200 000

5

160 000 – 180 000

10

140 000 – 160 000

23

120 000 – 140 000

25

100 000 – 120 000

54

80 000 – 100 000

85

60 000 – 80 000

101

40 000 – 60 000

123
209

Lääketehdas ja
tukkukauppa

60 %

20 000 – 40 000

Apteekki

24 %

– 20 000

Valtio

16 %

		

143
Lähde: Apteekkariliitto, sis. 98,5 % kaikista apteekkitoimipisteistä

TERVEYDENHUOLLLON
KOKONAISMENOT 2013
Apteekkien osuus

YKSITYISTEN APTEEKKIEN LIIKEVAIHTO (ILMAN ALV)

Erikoissairaanhoito

37 %

Perusterveydenhuolto*

17 %

Muut menot

27 %

Suun terveydenhuolto
Avohoidon lääkkeet

6%
13 %

* poislukien työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto
Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin
olivat vuonna 2013 yhteensä 18 467 miljardia
euroa (9,1 % bkt:stä) eli noin 3 395 euroa/asukas.
Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului
vain noin 3,1 % kokonaismenoista.

Vuosi

Milj. €

2004

1 753

2005

1 835

2006

1 806

2007

1 897

2008

2 038

2009

2 041

2010

2 026

2011

2 051

2012

2 134

2013

2 163

2014

arvio 2 211
Lähde: Apteekkariliitto

Tilastotietoja päivitetään osoitteessa Apteekkariliitto.fi.

Lähteet: THL ja Apteekkariliitto
Pyöristysten takia summa voi poiketa sadasta.

VUOSIKATSAUS 2014
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APTEEKKIJÄRJESTELMÄ
LYHYESTI
Lähes joka kunnassa on vähintään yksi apteekki.
Palvelupisteet huolehtivat lääkejakelusta niilläkin
alueilla, joilla ei ole apteekkia.

Kunnat, joissa on
vähintään 1 apteekki
Kunnat, joissa ei ole
apteekkeja
(kuntajako 2015)

APTEEKKILUPA
Apteekkitoiminta on Suomessa luvanvaraista. Luvan myöntää
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea). Apteekkiluvan tultua avoimeksi, Fimea julistaa sen haettavaksi ja
myöntää luvan hakijoista ansioituneimmalle.
Fimea päättää myös uusien apteekkien ja sivuapteekkien
perustamisesta tarveharkinnan perusteella. Apteekkiluvan
saajan pitää olla Euroopan talousalueen jäsenmaan kansalainen ja laillistettu proviisori.
Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueelle, joka on

KESKIARVOAPTEEKKI 2014 [ennuste]
Liikevaihto:

3,6 milj.

tavallisimmin kunta. Kaupungeissa voi olla useita apteekki-

Reseptiä/vuosi:

74 900

alueita. Apteekit voivat sijoittua sijaintialueellaan vapaasti,

Apteekkimaksu valtiolle:

n. 222 000 € (n. 6,2 % liikevaihdosta)

vaikkapa toistensa naapureiksi. Sivuapteekkien sijaintia sää-

Henkilökunta:

11 (apteekkari, proviisori,

dellään tarkemmin.

(sis. osa-aikaiset)

5 farmaseuttia, 4 teknistä/muuta)

Apteekkarilla voi olla kerrallaan korkeintaan yksi apteekki-

			

Lähde: Apteekkariliitto

lupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteekkari voi myös Fimean
luvalla perustaa palvelupisteitä sijaintialueensa tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen. Palvelupiste

APTEEKKIEN JA SIVUAPTEEKKIEN MÄÄRÄ [31.12]
Sisältää yliopistojen apteekit

voidaan perustaa vain alueille, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Apteekkari voi Fimean luvalla
perustaa myös verkkopalvelun, jonka kautta voidaan myydä
lääkkeitä.
Sivuapteekki voidaan itsenäistää Fimean päätöksellä. Ap-

1970
Apteekit
Sivuapteekit
Yhteensä

1980

1990

2000

2010

2014

561

564

576

595

618

614

97

126

173

201

194

203

658

690

749

796

812

817

					

Lähde: Apteekkariliitto

teekkiketjut eivät ole Suomessa mahdollisia.
Apteekkilupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä tai
vuokrata. Apteekkari on sekä ammatillisesti että taloudellisesti vastuussa apteekistaan. Apteekkilupa päättyy apteekka-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

rin täyttäessä 68 vuotta.

48,7

50,4

48,5

51,7

51,7

52,1*

Apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niistä on
lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen.
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APTEEKKIEN TOIMITTAMAT RESEPTIT [milj. kpl]

APTEEKKARILIITTO

* ennuste/Apteekkariliitto
Lähde: Suomen Lääketilasto 2013

APTEEKKIJÄRJESTELMÄ

LÄÄKETAKSA
Lääkkeiden hinnat ovat kaikissa apteekeissa samat, sillä valtioneuvosto päättää lääkkeiden vähittäishinnat lääketaksa-asetuksella. Lääketaksa
määrittelee lääkkeen vähittäishinnan valtakunnallisesti käytössä olevan tukkuhinnan perus-

LÄÄKKEIDEN VÄHITTÄISHINTA APTEEKISSA
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013
Tukkuhinta (€)
0 – 9,25

Reseptilääke
1,45 x tukkuhinta
+ alv 10 %

Itsehoitolääke
1,5 x tukkuhinta
+ 0,50 € + alv 10 %

9,26 – 46,25

1,35 x tukkuhinta
+ 0,92 € + alv 10 %

1,4 x tukkuhinta
+ 1,43 € + alv 10 %

46,26 – 100,91

1,25 x tukkuhinta
+ 5,54 € + alv 10 %

1,3 x tukkuhinta
+ 6,05 € + alv 10 %

100,92 – 420,47

1,15 x tukkuhinta
+ 15,63 € + alv 10 %

1,2 x tukkuhinta
+ 16,15 €+ alv 10 %

yli 420,47

1,1 x tukkuhinta
+ 36,65 € + alv 10 %

1,125 x tukkuhinta
+ 47,68 € + alv 10 %

teella (ks. taulukko).
Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama eivätkä
lääkkeiden ostoalennukset ole apteekeille sallittuja.
Lääketaksa on degressiivinen, eli apteekin myyntikate suhteellisesti pienenee lääkkeen tukkuhinnan noustessa.

817

Reseptilääkkeen ja reseptillä toimittavan itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu
2,39 € (sis. alv).

APTEEKKIMAKSU VALTIOLLE
Apteekkimaksulain muutos 27.6.2014/492
Apteekin
Apteekkimaksu
Maksuprosentti
vuosiliikevaihto
liikevaihdon
alarajan
(€)
alarajan kohdalla €
ylittävästä
		liikevaihdosta
871 393 — 1 016 139

0

6,10 %

1 016 139 — 1 306 607

8 830

7,15 %

1 306 607 — 1 596 749

29 598

8,15 %

1 596 749 — 2 033 572

53 245

9,20 %

2 033 572 — 2 613 212

93 432

9,70 %

APTEEKKIMAKSU

2 613 212 — 3 194 464

149 657

10,20 %

Apteekkien talouteen vaikuttaa keskeisesti myös

3 194 464 — 3 775 394

208 945

10,45 %

veronluonteinen apteekkimaksu, jonka apteekit

3 775 394 — 4 792 503

269 652

10,70 %

maksavat valtiolle. Apteekkimaksu tuottaa val-

4 792 503 — 6 243 857

378 483

10,95 %

6 243 857 —

537 406

11,20 %

SUOMESSA ON YHTEENSÄ 817 APTEEKKIA.

tiolle noin 160 miljoonaa euroa vuodessa.
Apteekkimaksulla säädellään erikokoisten apteekkien suhteellista kannattavuutta lääkkeiden
hintojen ollessa kaikissa apteekeissa samat.

APTEEKKIMAKSU, JOS APTEEKILLA ON SIVUAPTEEKKI

Apteekkimaksun suuruus perustuu lääkemyyn-

Pää- ja sivuapteekin
liikevaihto yhteensä (€)

Apteekkimaksun periminen

alle 2,6 milj.

Erikseen pää- ja sivuapteekilta,
ei sivuapteekkivähennystä

2,6 – 3,5 milj.

Osittain erikseen ja osittain yhdessä
pää- ja sivuapteekilta (erillisen taulukon mukaan)

yli 3,5 milj.

Yhdessä pää- ja sivuapteekilta,
sivuapteekkivähennys

nin liikevaihtoon ja se on progressiivinen. Se,
määrätäänkö apteekkimaksu yhdessä vai erikseen pääapteekille ja sivuapteekille, riippuu niiden yhteenlasketusta lääkemyynnin liikevaihdosta. Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa
apteekkimaksua lainkaan (ks. taulukko). Apteekkimaksu johtaa siihen, että samasta lääkkeestä
pieni apteekki saa vähän suuremman katteen
kuin iso apteekki.

VUOSIKATSAUS 2014
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KONSERNI

APTEEKKARILIITON
YHTIÖT
Apteekkariliiton yhtiöt täydentävät
liiton palveluvalikoimaa apteekeille.

OY MEDIFON AB

PHARMASERVICE OY

PERUSTETTU: 1981

PERUSTETTU: 2001

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 51 %, ORION 49 %

LIIKEVAIHTO 2014: NOIN 7 MILJOONAA EUROA

LIIKEVAIHTO 2014: 14,4 MILJOONAA EUROA

HENKILÖKUNTA: 16

HENKILÖKUNTA: 51

TOIMITUSJOHTAJA: MIKA FLINK

TOIMITUSJOHTAJA: RISTO SUOMINEN

MEDIFON on apteekkareiden oma tukkukauppa, jakelija ja

PHARMASERVICE toimittaa ja kehittää suomalaisille aptee-

maahantuoja. Yhtiö jakelee omat ja jakelupäämiestensä

keille ja niiden asiakkaille lääkkeiden korkealaatuista an-

tuotteet Espoossa sijaitsevasta jakelukeskuksestaan koko

nosjakelupalvelua (ANJA), jolla varmistetaan oikea-aikainen,

Suomen alueelle.

turvallinen ja kustannustehokas lääkehoito. Espoonlahden

Medifon vastaa Apteekkariliiton jäsenapteekkien oman
APTEEKKI-tuotesarjan tuotteiden hankinnasta, jakelusta

apteekki toimii sopimusvalmistajana muille apteekeille lääkelainsäädännön mukaisella tavalla.

ja markkinoinnista. Tämän lisäksi yhtiö markkinoi muun

Yhtiö tehosti ANJA-annosjakelupalvelun markkinointia.

muassa laajaa valikoimaa jalkojenhoitotuotteita (Luga ja

Yhtiö osallistui apteekkien henkilökunnalle suunnatulle

Mills) ja muita vapaakaupantuotteita. Medifon toimittaa ap-

Meidän APTEEKKI -kiertueelle sekä vanhustyötapahtumiin

teekeille myös apteekkien erikoistarvikkeita, kuten tarrasig-

eri puolilla Suomea. ANJA-annosjakelupalvelun tunnetta-

natuureja, muovikasseja ja valomainoksia.

vuutta loppukuluttajille lisättiin radio- ja lehtimainonnalla.

Markkinoimiensa tuotteiden lisäksi Medifon jakelee usei-

Anja.fi-osoite otettiin käyttöön.

den merkittävien tavarantoimittajien vapaakaupantuottei-

Yhtiö tuki apteekkien mahdollisuuksia osallistua koneel-

ta, jotka ovat tilattavissa suoraan apteekkien tietojärjestel-

lisen annosjakelun kilpailutuksiin tarjoamalla koulutusta ja

mistä. Yhtiöllä on myös lääketukkukauppaoikeudet.

materiaalia. Apua tarjottiin myös apteekkien annosjakelun

Medifonin liiketoiminta tulee kasvamaan ja monipuolis-

sujuvoittamiseen ja prosessien kehittämiseen sekä apteek-

tumaan merkittävästi. Laajentumalla yhtiö pystyy vastaa-

kien ja hoitohenkilökunnan koulutukseen. ANJA-annosjake-

maan entistä paremmin toimintaympäristön haasteisiin

lupalvelu auttaa apteekkeja myös tarjoamalla apua lääkityk-

sekä luomaan lisäarvoa Apteekkariliiton jäsenapteekeille ja

sen tarkistukseen.

päämiehilleen.

Toimintavarmuus ja laatu säilyivät erinomaisella tasolla.
Tuotantoa tehostettiin eri keinoin. Annosjakelun kapasiteetti ja toimintavarmuus vastasivat hyvin asiakas- ja apteekkimäärää, ja yhtiön taloudellinen tilanne parani.
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PHARMADATA OY

PHARMAPRESS OY

PERUSTETTU: 1989

PERUSTETTU: 1997

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

LIIKEVAIHTO 2014: 7,0 MILJOONAA EUROA

LIIKEVAIHTO 2014: 1,5 MILJOONAA EUROA

HENKILÖKUNTA: 36

HENKILÖKUNTA: 4 + 3 (OTO)

TOIMITUSJOHTAJA: JUKKA LITMANEN

TOIMITUSJOHTAJA: ERKKI KOSTIAINEN

PHARMADATA tuottaa apteekeille tietojärjestelmiä ja tie-

PHARMAPRESS on viestintä- ja kustannusyhtiö, joka tuottaa

toliikenneratkaisuja. Sen tuotteita ovat Salix- ja pd³ -ap-

Apteekkariliitolle ja liiton jäsenille laadukkaita ja vaikutta-

teekkijärjestelmät, Procuro, Presto, Proselecta, Prologix ja

via viestintäpalveluita. Yhtiö kustantaa ja julkaisee apteek-

Apteekkiverkko. Pharmadata tarjoaa myös konsultointia ja

kialan lehtiä, kirjoja, oppaita ja muita painotuotteita sekä

koulutusta.

niiden sähköisiä sovelluksia.

Uuden sukupolven pd³-apteekkijärjestelmän toimituksia

Yhtiön julkaisemista lehdistä Apteekkarilehti on suun-

on tehty jo useisiin apteekkeihin. Pd³ on ensimmäinen kes-

nattu apteekkareille ja apteekkareiden sidosryhmille, Ter-

kitetty apteekkijärjestelmä, joka helpottaa ja tehostaa mer-

veydeksi!-lehti apteekkien asiakkaille ja Meidän APTEEKKI

kittävästi apteekin toimintaa. Apteekin henkilökunta voi

-lehti apteekkareille, heidän henkilökunnilleen ja alan opis-

keskittyä asiakaspalveluun tietojärjestelmätehtävien sijaan.

kelijoille. Terveydeksi!-lehti on Suomen luetuin terveysme-

Yhtiön vanhempi Salix-järjestelmä on markkinajohtaja

dia yli 1,1 miljoonalla lukijallaan. Terveydeksi!-lehden sisältö

Suomessa. Sitä käyttää 470 apteekkitoimipistettä. Salix on

julkaistaan myös uudella Apteekki.fi-asiakassivustolla.

helppokäyttöinen ja siinä on hyvin toimiva e-resepti-omi-

Yhtiö julkaisi Apteekkarimatrikkelin 2014 ja sen älypu-

naisuus. Järjestelmää ylläpidetään vielä useita vuosia uuden

helimissa ja muissa päätelaitteissa toimivan mobiiliversion

pd³-järjestelmän rinnalla.

ja järjesti Apteekkaripäivien näyttelyn huhtikuussa Marina

Apteekkiverkko on suojattu ja valvottu yritysten yleisesti käyttämä tietoliikenneratkaisu, jota käyttää yli 500 ap-

Congress Centerissä Helsingissä. Näyttely oli suurin tähän
mennessä.

teekkitoimipistettä. Näistä 70 prosentilla on käytössä myös
langaton varayhteys. Apteekkiverkossa on paljon erilaisia
lisäpalveluita kuten sähköposti apteekin henkilökunnalle,
mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa salattua postia sekä
suojattu etäyhteys.
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IHMISET

SUOMEN APTEEKKARILIITON HALLITUS 2014
1

RIITTA ANDERSIN, PJ, TURENGIN APTEEKKI

2

MARJA RITALA, 1. VPJ, KANGASALAN APTEEKKI

10 SINIKKA KESSELI-PULKKINEN, ONNI APTEEKKI, LOHJA

3

RISTO KANERVA, 2. VPJ, TURUN HUMALISTON APTEEKKI

11

4

LEILA HAUKKALA, MÄNTSÄLÄN APTEEKKI

12 RAIJA MATTINEN, KESKUS-APTEEKKI, SEINÄJOKI

5

TIMO HEINONEN, KESKUSAPTEEKKI, FORSSA

13 KIRSI PIETILÄ, KONTULAN APTEEKKI, HELSINKI

6

TOMI JÄRVINEN, KEURUUN I APTEEKKI

14 RITVA PULKKINEN, JOUTSENON APTEEKKI

7

MERJA KAHELA, AURINKO APTEEKKI, RIIHIMÄKI

15 EILA TERVOLA, TESOMAN APTEEKKI, TAMPERE

8

EIJA KARI, PRIIMA APTEEKKI, IISALMI

16 PEKKA TORNIAINEN, VANHA APTEEKKI, SALO

9

ARJA KARJALAINEN, KUUSAMON I APTEEKKI
LEENA KOLJONEN, TOHMAJÄRVEN APTEEKKI

6
11

16
10

14

1

5
4
13

9

3

2

12

7

8
15

Apteekkariliiton hallituksessa ovat edustettuina
kaikki kymmenen apteekkariyhdistystä.
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APTEEKKARILIITTO

IHMISET

ASIANTUNTIJAMME

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

MERJA HIRVONEN
toimitusjohtaja;
yleisjohto ja edunvalvonta

SIRPA PEURA
farmaseuttinen johtaja
10.4.2015 asti;
farmaseuttisten ja
ammatillisten asioiden
johtaminen, Kela-asiat

ERKKI KOSTIAINEN
viestintäjohtaja;
jäsen- ja sidosryhmäviestintä, mediasuhteet,
PharmaPress Oy:n
toimitusjohtaja

ILKKA HARJULA
talous- ja
hallintojohtaja;
edunvalvonnan talousanalyysit, työvaliokunnan
ja hallituksen sihteeri

KATARIINA KALSTA
Brand Manager;
markkinointiviestintä,
APTEEKKI-brändi,
Meidän APTEEKKI -lehti

010 6801 408
040 588 0841

010 6801 400

010 6801 403
050 566 8188

010 6801 404
050 538 4458

010 6801 405
040 775 1417

MONNA APAJALAHTIMARKKULA
talousasiantuntija;
talousanalyysit,
TalousSalkku, talous- ja
tarkastusvaliokuntien
sihteeri

INKERI HALONEN
toimituspäällikkö
(PharmaPress Oy);
Apteekkarilehti

ARI JANSEN
kehittämispäällikkö;
tuotetiedostojen
vastuuproviisori,
apteekkien
tietosuoja-asiat

TIINA KUOSA
viestintäproviisori
(PharmaPress Oy);
Terveydeksi!-lehti,
opiskelijayhteistyö, muut
viestintäpalveluiden
tuotantoon liittyvät
tehtävät, lehtien
toimitusneuvoston sihteeri

SAIJA LEIKOLA
asiantuntijaproviisori;
Apteekkien sydän- ja
diabetesohjelmat, Lääkityksen tarkistuspalvelu,
Apteekin Terveyspiste,
farmaseuttisen valiokunnan sihteeri

010 6801 411

010 6801 464

010 6801 414

010 6801 462

010 6801 418

JOHANNA SALIMÄKI
asiantuntijaproviisori;
Apteekkien astmaohjelma,
Tietotippa- ja
Salko-tietokannat,
Lääkeinformaatio
ja -turvallisuus,
Ammattieettisen
neuvottelukunnan sihteeri

IIRO SALONEN
asiantuntijaproviisori;
eApteekki, eResepti,
apteekkipalveluiden
kehittäminen, tietotekniikkaneuvottelukunnan
sihteeri

SANNA SIISSALO
asiantuntijaproviisori;
lääkevalmistus, kemikaalit, elintarvikkeet, Varmista
valintasi -koulutus, koulutus- ja työvoima-asiat,
laatutyö, koulutusneuvottelukunnan sihteeri

ILKKA SALMELA
verkkotiedottaja;
verkkopalveluiden ylläpito
ja kehitys

010 6801 422

010 6801 424

010 6801 425

010 6801 423
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