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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

LÄÄKESÄÄSTÖJÄ JA KESKUSTELUA
APTEEKKIJÄRJESTELMÄSTÄ
Osana valtiontalouden tervehdyttämistoimia eduskunta
päätti jättimäisistä, 134 miljoonan euron lääkesäästöistä.

APTEEKKARILIITTO KEHITTÄÄ EETTISESTI JA
AMMATILLISESTI KORKEATASOISTA APTEEKKITOIMINTAA
OSANA TERVEYDENHUOLTOA JA TUOTTAA JÄSENILLEEN
APTEEKKITOIMINTAA TUKEVIA PALVELUITA.

PROFESSORI Heikki Ruskoahon selvi-

kraatit ja Vihreät ilmoittivat olevansa

tavoitteena on parantaa potilaan ko-

tys lääkekorvausjärjestelmän ajanta-

halukkaita lisäämään kilpailua apteek-

konaisvaltaisen hoidon toteutumista

saisuudesta ja tulevien lääkesäästöjen

kialalla. Hallituspuolueiden näkemyk-

ja ihmisten toimintakykyä sekä luo-

toteutuksesta valmistui. Ruskoaho eh-

set eivät valmistuneet vuoden loppuun

da edellytykset kustannustehokkaalle

dotti lääkkeiden hintakilpailun lisää-

mennessä.

lääkehoidolle potilaan ja yhteiskunnan

mistä biosimilaarien käyttöönotolla, si-

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna

sällyttämällä rinnakkaistuontilääkkeet

Mäntylä ilmaisi vahvan tukensa nykyi-

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti

viitehintajärjestelmään ja kaventamal-

selle apteekkijärjestelmälle Kelan elä-

jatkaa lääkekorvausjärjestelmän kehit-

la lääkevaihdon ns. hintaputkea.

köityneen pääjohtaja Liisa Hyssälän

tämistarpeiden selvittämistä professo-

Lisäksi hän ehdotti, että diabetes-

ehdotettua apteekkialan avaamista kil-

ri Heikki Ruskoahon johdolla. Vuoden

lääkkeistä muut kuin insuliinit siirret-

pailulle ainakin rajoitetusti. Ministeri

2018 kesään jatkuvassa selvitystyössä

täisiin alempaan erityiskorvausluok-

perusteli kantaansa sillä, että järjestel-

arvioidaan korvausjärjestelmän nyky-

kaan ja epilepsialääkkeet otettaisiin

mä on toimiva, sillä se varmistaa lää-

tilaa sekä mahdollisia kehittämistar-

lääkevaihdon piiriin muulloin kuin epi-

ke- ja potilasturvallisuuden sekä lääk-

peita, kuten sairauksien ja lääkkeiden

lepsiaa hoidettaessa. Hän ehdotti myös

keiden alueellisen saatavuuden.

korvausluokittelua.

Sosiaali- ja terveysministeri Han-

Lääkelain muutosesitykset, joita

na Mäntylä jätti tehtävänsä henkilö-

eduskunta ei ehtinyt käsitellä edelli-

Eduskunnan päätöksellä Ruskoahon

kohtaisista syistä ja uudeksi sosiaali-

sellä vaalikaudella, eivät edenneet uu-

esitykset tulivat voimaan vuoden 2017

ja terveysministeriksi nousi elokuussa

delleen eduskunnan käsittelyyn.

alussa. Ehdotusten on määrä tuottaa

toisen kauden kansanedustaja Pirkko

134 miljoonan euron säästöt lääkekor-

Mattila. Mattilakaan ei nähnyt tarvet-

vauksiin. Vuoden 2016 kustannusta-

ta äkillisille muutoksille apteekkijär-

APTEEKKIMAKSUSTA
APTEEKKIVEROON

solla apteekkien liikevaihtoa säästöt

jestelmään.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen

keinoja, joilla lääkejätettä voitaisiin vähentää.
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näkökulmasta.

pienentävät yli viisi prosenttia ja ap-

Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

verotusmenettelyn ja veronkannon uu-

teekkien voitot leikkaantuvat liki vii-

miskeskus Fimea käynnisti selvityk-

distamista koskevaksi lainsäädännök-

denneksellä, keskimäärin 27 000 eu-

sen apteekkipalvelujen alueellisesta

si, jonka osana apteekkimaksu muuttui

rolla apteekkia kohti.

toimivuudesta kartoittaakseen uusien

apteekkiveroksi vuoden 2017 alussa.

KESKUSTELU APTEEKKIJÄRJESTELMÄSTÄ LISÄÄNTYI
Vuoden 2015 lopulla käynnistynyt kes-

apteekkien perustamistarpeita. Vuoden

Apteekkarit maksavat apteekkiveron

loppuun mennessä Fimea oli pyytänyt

oma-aloitteisesti Verohallinnolle ilman

lausuntoa jo useista kunnista.

erillistä päätöstä kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

ja voimistui. Hallituspuolueet – Kes-

SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELU JATKUI

lääketaksan ja apteekkiveron välinen

kusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset

Sote-uudistuksen valmistelu jat-

yhteys katkea. Uudistuksen suurimpi-

– perustivat kukin työryhmän pohti-

kui sosiaali- ja terveysministeriössä

na haasteina liitto piti apteekkimak-

maan puolueensa näkemystä apteek-

ja ministeriö käynnisti hallitusohjel-

sun muuttumista henkilökohtaiseksi

kijärjestelmään ja sen kehittämiseen.

massa mainitun Rationaalisen lääke-

veroksi ja maksuaikataulun tuntuvaa

Oppositiopuolueista Sosiaalidemo-

hoidon toimeenpano-ohjelman, jonka

kiristymistä.

kustelu apteekkijärjestelmästä jatkui

		

Apteekkariliitto piti tärkeänä, ettei
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1

VISIOMME
Olemme yksityiseen suomalaiseen yrittäjyyteen
perustava innovatiivinen terveydenhuollon toimija.
Autamme jäseniämme tarjoamaan parasta
apteekkipalvelua asiakkailleen ja yhteiskunnalle.
OTTAAKO PÄÄHÄN VAI
SATTUUKO MUUTEN?
Kivun kukistamiseen on monta vaihtoehtoa
– valitse oikea lääke.

TAVOITTEEMME

2
1

Kivulla on monet kasvot. Niinpä kivun hoitoon on
monta vaihtoehtoa – kivun syystä, sijainnista ja
luonteesta riippuen. Kysy apteekin asiantuntijalta
vaihtoehdot, joilla kukistat kivun turvallisesti ja
tehokkaasti. www.apteekki.fi

Apteekki_Kivun_itsehoito_Terveydeksi_217x280_V2.indd 1

28.6.2016 11.02

Asiakkaat luottavat apteekkeihin, koska

palvelujen saatavuuteen. Siksi suomalaiset

terveydenhuoltoa.

apteekeista.

2

1

apteekki toimii asiakkaan kokonaislääkityksen,

apteekkien liiketoimintaan, ammatilliseen
toimintaan ja asiakaspalveluun.

Apteekit tuottavat uusia terveydenhuollon

10

apteekki saa asianmukaisen korvauksen.

paikalliseen edunvalvontaan ja moniammatillisen

Liiton jäsenilleen tarjoama tuki alueelliseen ja

yhteistyön kehittämiseen vahvistaa apteekkien
Yksityisten apteekkien brändi on

Avohuollon resepti- ja itsehoitolääkkeet

toimitetaan vain apteekeista, joissa

3

Jäsenet kokevat hyödylliseksi liiton tuen

palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat ja joista

5

sä jäsenapteekkiensa kanssa Kysy apteekista –kampanjan, joka keskittyi ikääntyneiden turvalliseen itsehoitoon. Syksyllä kampanjoitiin
oikean kipulääkkeen valinnasta erilaisiin kipuihin. |
Apteekkariliitto jakoi yli 40 000 euroa apurahoja. Apurahoista suurimmat, 20 000

saumattomasti moniammatillisessa yhteistyössä.

9

arvostettu, luotettu ja tunnettu.

2

laadukkaita lääkehuollon palveluita ja toimii

asiantuntijana.

4

na 2017-2018. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa apteekkari Eija Kari (oik.) Iisalmen Priima apteekista. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti apteekkari, FaT Kirsi Pietilä (vas.) Helsingin Kontulan apteekista. |
Keväällä Apteekkariliitto toteutti yhdes-

Apteekki tuottaa sosiaali- ja

terveyden ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon

3

Kangasalan apteekin apteekkari, FaT Marja Ritala valittiin syyskokouksessa yksimielisesti jatkamaan Apteekkariliiton puheenjohtaja-

8

terveydenhuoltojärjestelmälle uudistuvia ja
Asiakas saa apteekista henkilökohtaista,

hänen tarpeitaan vastaavaa palvelua, jossa

4

Apteekit ja niiden palvelut tunnustetaan

korvaamattomaksi osaksi suomalaista

haluavat hankkia lääkkeensä vain suomalaisista

3

7

ovat tyytyväisiä apteekkien toimintaan sekä

lääkeneuvonnalla varmistetaan lääkkeenkäytön

asemaa terveydenhuoltojärjestelmässä.

11

Jäsenet osallistuvat aktiivisesti liiton

ja sen alueellisten yhdistysten toimintaan
ja vaikuttavat päätöksentekoon.

euroa, saivat proviisori Terhi Toivo (vas.) ja proviisori Lenita Jokinen. Terhi Toivo tutkii kotihoidon asiakkaiden lääkehoitoa ja Lenita Jokinen

turvallisuus. Nykymuotoiseen lupajärjestelmään

12

apteekkien palvelutuotantoa ja ammatillisia lisäpalveluita. Proviisori Helena Jaloselle (oik.) myönnettiin 1 000 euron apuraha kehittämistyöstä Ylöjärven apteekissa. |
75 vuotta täyttänyt Hengitysliitto palkitsi Apteekkariliiton Hyvä henki -tunnustuksella, koska se on ”roh-

perustuvat apteekit vastaavat lääkejakelusta.

luovat etua jäsenille.

keasti ja ennakkoluulottomasti edistänyt hengityssairaiden liikunnallista elämäntapaa valtakunnallisesti ja paikallisten jäsenapteekkiensa

6

kautta.” Palkinnon vastaanottivat Apteekkariliitosta viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki sekä puheen-

apteekkien taloudellisen kannattavuuden ja

henkilökunta, joka on sitoutunut liiton strategisten

johtaja Marja Ritala. Palkinnon jakoivat Hengitysliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Reijo Salli ja toiminnanjohtaja Markku Hyttinen.

valtakunnallisen apteekkiverkoston.

tavoitteiden toteuttamiseen.

4

4
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Lääketaksa ja apteekkimaksu turvaavat

13

Tytäryhtiöiden tuotteet ja palvelut

Liitossa työskentelee osaava ja motivoitunut
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Suomessa on yhteensä 810
apteekkitoimipistettä. Lähes joka
kunnassa on vähintään yksi
apteekki. Apteekkien palvelupisteet
huolehtivat lääkejakelusta niilläkin
alueilla, joilla ei ole apteekkia.

SUOMALAISET ERITTÄIN
TYYTYVÄISIÄ APTEEKKEIHIN
YHDEKSÄN KYMMENESTÄ suomalaisesta on erittäin tai
melko tyytyväinen pääsääntöisesti käyttämänsä apteekin sijaintiin, palvelun nopeuteen ja asiantuntevuuteen, lääkevalikoimaan sekä lääkkeiden saatavuuteen.
Selvä enemmistö suomalaisista on tyytyväinen myös
aukioloaikoihin, lääkeneuvontaan, muiden kuin lääketuotteiden valikoimaan ja apteekin hintaneuvontaan.*
Apteekki on Suomen ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu. Asiakaskäyntejä on vuosittain noin 60 miljoonaa.

n = Kunnat, joissa on
vähintään 1 apteekki
n = Kunnat, joissa ei ole
apteekkeja
(kuntajako 2017)

KOTIMAINEN OMISTUS ON ARVO
VALTAOSA SUOMALAISISTA eli 85 prosenttia pitää erit-

KATTAVASTI,
LÄHELLÄ,
TEHOKKAASTI

täin tai melko tärkeänä sitä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa.

63 500

Vielä tärkeämpää on se, että lääkemyynnin verot
maksetaan Suomeen. Tätä pitävät erittäin tai melko
tärkeänä lähes kaikki suomalaiset.*
Yksityisten apteekkien verojalanjälki oli vuonna 2015
yhteensä 363 miljoonaa euroa.

APTEEKKARILIITON TEKEMÄN
SELVITYKSEN MUKAAN
APTEEKIT KULJETTAVAT
LÄÄKKEITÄ ASIAKKAILLE
YHTEENSÄ YLI 63 500
KERTAA VUODESSA.

YKSITYISTEN APTEEKKIEN VEROJALANJÄLKI 2015

68 milj. eur

146 milj. eur

Palkoista pidätetyt
ennakonpidätykset

Apteekkimaksut

APTEEKKIEN
SIJAINNIN OHJAUS
TÄRKEÄÄ
SUOMALAISILLE

KYMMENIÄ TUHANSIA
LÄÄKETOIMITUKSIA KOTEIHIN

70 milj. eur

ENITEN KULJETETAAN annosjaeltuja lääkkeitä,

Apteekkareiden
verot

YHDEKSÄN KYMMENESTÄ suoma-

tisairaanhoidon asiakkaille noin 18 000 kertaa

laisesta pitää erittäin tai melko

vuodessa.

tärkeänä sitä, että apteekkien sijoittumista ohjataan niin, että apteekkeja on myös harvemmin asutuilla alueilla.

6

joita toimitetaan koteihin, palvelutaloihin ja ko-

79 milj. eur

Verkkoapteekeista toimitetaan lääkkeitä ja

Henkilöstöön liittyvät
lakisääteiset maksut

muita tilauksia noin 17 500 kertaa vuodessa.
Munuaissairaiden dialyysinesteitä apteekit
kuljettavat lähes 12 500 kertaa vuosittain.

Kolme neljästä suomalaisesta

Lisäksi erityisesti pienet haja-asutusalueiden

pitää apteekkien määrää ja auki-

apteekit toimittavat lääkkeitä kotiin esimerkik-

oloaikoja riittävinä. Yhtä monelle

si silloin, jos asiakas ei pääse sairauden vuoksi

on erittäin tärkeää saada resepti-

apteekkiin, tai jos osa lääkkeistä on jäänyt ap-

lääkkeet heti mukaan apteekista.*

teekissa käydessä saamatta.

APTEEKKARILIITTO

363
milj.eur

Apteekit tilittivät valtiolle lisäksi 241 miljoonaa euroa
myynnin arvonlisäveroja. Kaaviossa ei ole huomioitu
yliopistojen apteekkien maksamia veroja ja apteekkimaksuja.

Apteekkari Eeva Savela
Lohjan I apteekista
kuljettaa dialyysinesteet
asiakkaalle kotiin.
		

* Tuhat suomalaista -tutkimus, IRO Research 9/2016
VUOSIKATSAUS 2016

7

APTEEKIT

APTEEKIT

ETÄLÄÄKÄRIN JA
APTEEKIN YHTEISTYÖ
TURVAA LÄHIPALVELUT

JO TUHANSIA ROKOTETTU APTEEKEISSA
– THL SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI

SUOMALAINEN LÄÄKÄRIYRITYS EMA

erityisesti Apteekin Terveyspisteiden myötä. Jo kymmenet tu-

Group avasi Vaasan Vähänkyrön aptee-

hannet suomalaiset ovat saaneet rokotuksen apteekissaan.

kin yhteyteen etälääkärin vastaanottopisteen maaliskuussa 2016.
Ensimmäistä kertaa etälääkäripalvelua alettiin tarjota apteekin yhteydessä
Suomessa.

ROKOTUSPALVELUN tarjoaminen on yleistynyt viime vuosina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suhtautuu apteekkien tarjoamiin rokotuspalveluihin myönteisesti, jos tietyt reunaehdot
esimerkiksi henkilökunnan koulutuksesta ja rokotteiden kirjaamisesta täyttyvät.
Apteekeissa annetuista influenssarokotuksista on saatu hy-

Etälääkäripalvelu ei ole apteekin liike-

viä kokemuksia esimerkiksi Vantaalta. Järjestely toimii terve-

toimintaa, vaan apteekki järjestää tilat

ysaseman lääkärin valvonnassa. Se tarjoaa joustoa asiakkaille

ja laitteet ja avustaa teknisesti.

ja vähentää samalla tungosta terveysasemalla.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kannattaa apteekin ja
paikallisen terveydenhuollon yhteistyötä etälääkäripalvelujen kokeilemisessa.
Etälääkäripalveluilla tuotettaisiin lääkäripalveluja seuduille, joilla palveluiden saatavuudessa on ongelmia esimerkiksi kunnallisten terveyspalveluiden

OSA HOITOKETJUA

vähenemisen tai lääkäripulan vuoksi.

RATIONAALINEN
LÄÄKEHOITO HYÖDYTTÄÄ
POTILASTA JA
YHTEISKUNTAA
PÄÄMINISTERI Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma käynnistyi helmikuussa 2016 ja kestää vuoden
2017 loppuun.
Ohjelman tarkoituksena on parantaa
potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, parantaa ihmisten toimin-

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDOT JÄRKEVIKSI YHTEISTYÖLLÄ
FIMEA JULKAISI kesäkuussa 2016 kansallisen suosituksen siitä, miten iäkkäiden lääkehoitoja voitaisiin Suomessa optimoida.

8

tannustehokkaalle lääkehoidolle niin

mät lääkityksen tarkistukset.
Iäkkäiden lääkehoitoja on laitettu kuntoon useissa projekteissa. Yksi niistä oli

Fimean mukaan lääkitysongelmien syn-

proviisori Jonna-Carita Kannisen (kuvassa)

tymistä ehkäisevät esimerkiksi valtakun-

yli 700 lääkehoidon arviointityö Kuopiossa.

nallisen lääkityslistan käyttöönotto sekä

Projekti palkittiin Tamron Health Awards

eri alojen ammattilaisten yhdessä teke-

2016 -kilpailussa Vuoden terveystekona.

APTEEKKARILIITTO

takykyä sekä luoda edellytykset kus-

		

SUOMESSA TOIMII JO KYMMENEN
APTEEKIN TERVEYSPISTETTÄ

potilaan kuin yhteiskunnan näkökul-

APTEEKIN TERVEYSPISTE on apteekkien uusi palvelumuoto, jol-

masta.

la tuotetaan matalan kynnyksen terveyspalveluita yhteistyössä

Suomalaisilta jää käyttämättä aptee-

julkisen terveydenhuollon kanssa. Toiminta vaatii aluehallin-

kista hankittuja reseptilääkkeitä vuosit-

toviraston luvan ja vastuunalaisen lääkärin. Terveyspiste tar-

tain jopa 95–125 miljoonan euron arvos-

joaa asiakkaille mahdollisuuden terveyspalveluiden käyttöön

ta. Summa vastaa noin 3–4 prosenttia

myös siellä, mistä terveysasemalle on pitkä matka tai ajan saa-

koko Suomen reseptilääkemyynnistä.

minen on hankalaa.
VUOSIKATSAUS 2016
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ASIAKAS saa lääkkeensä
apteekista haluamallaan
tavalla. Asiakas voi pistäytyä
apteekissa, hakea lääkkeet
apteekin noutolokerosta
tai tilata lääkkeet kotiin
kuljetettuina.

APTEEKKIEN
DIGITALISAATIO
ETENEE

APTEEKISTA voidaan tarjota
erilaisia digitaalisia palveluita
tukemaan asiakkaan lääkehoidon
onnistumista. Asiakkaita voidaan
neuvoa käyttämään esimerkiksi
luotettavien toimijoiden tuottamia
sovelluksia, jotka tukevat
sairauden hoitoa ja lääkehoitojen
onnistumista.

APTEEKIT OVAT digitalisaatiossa palvelualojen kärjessä. Sähköinen resepti ja tiedon kulku apteekista kansallisiin tietokantoihin

DIGITALISAATIO

on apteekin perustoimintaa. Digitalisaatio voi kuitenkin tuottaa

tarjoaa apteekeille
tulevaisuudessa
mahdollisuuden palvella
asiakkaitaan paremmin.

nykyistä enemmän hyötyjä asiakkaille sekä apteekkien ja muun
terveydenhuollon väliseen yhteistyöhön.
Apteekkariliitto valmisteli vuonna 2016 Apteekkien digitalisaatiostrategian, jonka tavoitteena on parantaa apteekkien palvelua asiakkailleen, edistää lääkehoitojen onnistumista ja tuoda
uusia työkaluja apteekkien ja muun terveydenhuollon väliseen
viestintään.

APTEEKKIEN ja muun terveydenhuollon
yhteistyö tiivistyy. Asiakkaan luvalla tieto
kulkee saumattomasti lääkärin ja apteekin
välillä. Lääkäri voi lääkettä määrätessään
määritellä myös lääkehoidon tavoitteen.
Tavoite on sekä asiakkaan että apteekin
nähtävissä, jolloin sen toteutumista on
helppo seurata apteekin tuella.

APTEEKKI on monelle perusturvaa
tuova lähipalvelu. Digitalisaatio ei korvaa
lähiapteekkia tai ihmistä. Maankattava
apteekkiverkosto on tarpeen, jotta kaikki
suomalaiset saavat palvelua haluamallaan
tavalla ja myös kuljetus- ja lämpötilaherkät
lääkkeet voidaan toimittaa asiakkaalle
moitteettomina. Apteekin tutut farmaseutit
ovat palvelemassa asiakkaitaan edelleen.
Heillä on kuitenkin apunaan nykyistä
enemmän tietoa ja työkaluja lääkehoitojen
onnistumisen tueksi.

TULEVAISUUDESSA asiakkaalla
on ajantasainen lääkityslista, joka
on lääkärin, asiakkaan ja apteekin
nähtävissä. Tämä parantaa
lääkityksen hallintaa ja rationaalista
lääkehoitoa. Apteekki voi asiakkaan
luvalla lisätä lääkityslistaan tiedot
hankituista itsehoitolääkkeistä.

VERKKOAPTEEKKI
• Suomessa toimii lähes 100 verkkoapteekkia, joista osa
myy myös reseptilääkkeitä.

TULEVAISUUDESSA apteekki voi
lähettää asiakkailleen muistutuksia,
jotka tukevat lääkehoitojen onnistumista.
Apteekki voi muistuttaa esimerkiksi,
kun on aika ottaa lääke tai kun on aika
hankkia seuraava lääke-erä apteekista.
10
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• Lääkkeiden tilaaminen suomalaisista verkkoapteekeista
on aina turvallista toisin kuin ulkomaisista nettiapteekeista,
joissa myydään paljon väärennettyjä lääkkeitä.
• Reseptilääkkeiden ostaminen verkkoapteekista edellyttää
sähköistä reseptiä sekä vahvaa sähköistä tunnistamista
(esim. verkkopankkitunnukset). Lääkekorvausoikeudet
apteekki tarkistaa sähköisesti Kelasta.

VUOSIKATSAUS 2016
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SADAT APTEEKIT KOULUTTAVAT
TULEVIA ASIANTUNTIJOITA

LÄÄKEVÄÄRENNÖKSIÄ
EHKÄISEVÄ
KOODI KÄYTTÖÖN
KOLMESSA VUODESSA

YLI 400 APTEEKKIA tarjoaa farmasian opiskelijalle harjoittelupaikan vuosittain.
Apteekkiharjoittelu on olennainen osa farmaseutin ja proviisorin opintoja. Yliopisto opettaa

PITKÄÄN TEHTY työ kohti lääkepakkaukset

teorian, mutta harjoittelujakso varmistaa, että

yksilöivää koodia eteni askeleen, kun käyt-

opiskelija hallitsee myös käytännön työt.

töönoton kolmevuotinen siirtymäaika käyn-

Kuuden kuukauden harjoittelusta vähintään

nistyi helmikuussa 2016. Lääkeväärennök-

puolet on suoritettava avoapteekissa.

siä ehkäisevä lääkevarmennusjärjestelmä

Vuoden 2016 opetusapteekkina palkittiin Hel-

on otettava käyttöön viimeistään helmi-

singin Käpylän apteekki. Opetusapteekissa koko

kuussa 2019.

henkilökunta perehdyttää oppilasta apteekkityön

Yksilöllinen turvakoodi tulee pakollisek-

osa-alueisiin ja esimerkiksi tarkastaa kaikki oppi-

si lähes kaikkiin Euroopassa myytäviin re-

laan toimittamat reseptit.

septilääkkeisiin. Koodin avulla tieto lääke-

– Kun oppilas on laillistettu farmaseutiksi, hän

pakkauksesta löytyy yhteiseurooppalaisesta

on itsenäisesti vastuussa asiakkaalle antamistaan

tietokannasta, jota lääkealan toimijat yllä-

lääkkeistä ja lääkeneuvonnasta, apteekkari Sari

pitävät.

Kallioinen sanoo.

Koodi vahvistaa, onko lääke peräisin lail-

Apteekit käyttävät oppilaiden ohjaamiseen vuo-

liselta valmistajalta, onko se vanhentunut,

sittain yli 10 000 työtuntia.

onko se vedetty takaisin, poistettu markkinoilta tai ilmoitettu varastetuksi.
Apteekit tarkistavat tiedot järjestelmästä ennen lääkepakkauksen luovuttamista
kuluttajalle.

KELAIN-SOVELLUS SIIRTÄÄ
PAPERISET RESEPTIT
HISTORIAAN
KELAN TUOTTAMA selainpohjainen sovellus
otettiin käyttöön syyskuussa 2016. Sen avulla itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiApteekkari Sari Kallioinen
perehdytti Petra Perttulaa
apteekkityöhön Vuoden
opetusapteekiksi valitussa
Helsingin Käpylän apteekissa.

VUODEN VA RRELTA

vat lääkärit ja hammaslääkärit voivat laatia sähköisiä reseptejä.
Viidessä vuodessa sähköinen resepti on
lähes kokonaan syrjäyttänyt paperireseptit. Vuoden 2017 alusta alkaen kaikki lääkemääräykset pitää määrätä sähköisesti poikkeustilanteita lukuun ottamatta.
Apteekin asiakkaat kokevat sähköisessä
reseptissä olevan enemmän etuja kuin ongelmia. Se on helpottanut apteekkiasiointia
ja tehnyt reseptien hallinnasta vaivatonta,
kävi ilmi Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta.

12
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TERVEYDEKSI! -LEHTI
MYÖS NÄKÖVAMMAISILLE
NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO ja Apteekkariliitto aloittivat
syyskuussa yhteistyön apteekkien Terveydeksi!-asiakaslehden tarjoamisesta näkövammaisille.
Samaan aikaan, kun lehti tulee jakeluun Apteekkariliiton jäsenapteekkeihin, se tulee tarjolle myös näkövammaisten käyttämiin Luetus- ja Daisy-palveluihin.
Näkövammaiset lukevat julkaisua tietokoneilla ja mo-

KYMMENESSÄ VUODESSA
RUOKA KALLISTUI JA
RESEPTILÄÄKKEET
HALPENIVAT

biililaitteissa olevaa koneääntä hyödyntäen. Luetus-palvelussa tekstiä pystyy seuraamaan myös näytöltä.

SUOMALAISET MAKSOIVAT vuoden 2016 lopussa reseptilääkkeistään Tilastokeskuksen mukaan noin 13 prosenttia vähemmän
kuin kymmenen vuotta aiemmin. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan.
Samassa ajassa kuluttajahintaindeksi on
noussut 18 prosenttia ja ruoan hinta noin
22 prosenttia. Kuluttajahintaindeksi kuvaa
Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä.

LÄÄKKEIDEN JA ELINTARVIKKEIDEN HINTAKEHITYS (2007–2016) Kuluttajahintaindeksi 2007 = 100

130

n
n
n
n

ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN
RISKIT EPÄSELVIÄ

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
Kuluttajahintaindeksi
Itsehoitolääkkeet
Reseptilääkkeet (omavastuu)

VALTAOSA SUOMALAISISTA (77 %) tietää, että ilman

120

110

100

reseptiä saatavat lääkkeet voivat aiheuttaa haitto-

RUOTSISSA TEHDYN tutkimuksen mukaan po-

ja, mutta moni suhtautuu niiden annosteluun huo-

liittisten ryhmien motivaatio Ruotsin valtiol-

lettomammin kuin reseptilääkkeiden annosteluun.

lisen apteekin purkamiselle vuonna 2009 oli

Virheellisesti valittuna tai käytettynä ilman re-

ideologista. Poliittisilla ryhmillä ei ollut sel-

septiä saatava lääke voi olla haitallinen tai jopa

keää käsitystä uudistuksen vaikutuksista lää-

vaarallinen. Siksi se pitäisi hankkia aina farmaseu-

kehuollon toimivuuteen.

tin arvion perusteella.

80

70
2007
14
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lähde: Tilastokeskus 1/2017

90

Ruotsalaistutkijat toteavat, että poliittisten

Suomalaisten suhtautumista itsehoitolääkkeisiin

ryhmien tavoitteena oli vain valtiollisen ap-

ja itsehoitoon selvitettiin osana IRO Research Oy:n

teekkimonopolin purkaminen. Uudistuksen

Tuhat suomalaista -tutkimusta.

muita vaikutuksia ei kuitenkaan osattu enna-

Itselääkityksestä julkaistiin ensimmäinen Käypä

		

TUTKIMUS:
RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS
ON OSALLE PETTYMYS

koida.

hoito -suositus huhtikuussa. Suositus ohjaa käyt-

Uudistus lisäsi apteekkien määrää. Samalla

tämään turvallisesti ilman reseptiä saatavia lääk-

kuitenkin lääkeneuvonta ja reseptilääkkeiden

keitä esimerkiksi päänsäryn, äkillisen selkäkivun,

saatavuus heikkenivät ja apteekkien yhteistyö

allergiaoireiden ja yskän itsehoidossa.

muun terveydenhuollon kanssa väheni.
VUOSIKATSAUS 2016
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LISÄÄ APTEEKKEJA
JA SIVUAPTEEKKEJA
Apteekkariliiton mielestä apteekkilupien määrää voitaisiin lisätä tarveharkinta ja sijainninohjaus säilyttäen.
Muutoksen pitäisi olla hallittu ja siinä tulisi huolehtia
kattavan apteekkiverkoston säilymisestä.
Myös sivuapteekkien perustamista voitaisiin helpottaa. Esimerkiksi mahdollisuus perustaa sivuapteekkeja sairaaloiden yhteyteen helpottaisi
kotiutuvien potilaiden lääkkeiden saantia.

3

KILPAILUA
LISÄÄVIÄ
EHDOTUKSIA

APTEEKKARILIITTO JULKISTI omat, alan
kilpailua edistävät ehdotuksensa lokakuussa. Liitto suhtautuu apteekkijärjes-

APTEEKKARILIITTO

HINTAKILPAILUA
RESEPTIVAPAILLA
LÄÄKKEILLÄ

Apteekkariliiton mielestä hintakilpailua voitaisiin kokeilla reseptivapailla lääkkeillä. Kokeilu voisi olla määräaikainen, ja vaikutuksia
tulisi seurata tarkasti. Sen sijaan reseptilääkkeissä samanhintaisuus on perusteltua säilyttää. Lääkekorvauksissa on omavastuukatto ja reseptilääkkeiden markkinointi väestölle on kielletty koko
EU:ssa, joten kilpailu reseptilääkkeiden vähittäishinnoilla ilman
markkinointia tuskin toimisi Suomessakaan.

telmän uudistuksiin myönteisesti, kun
samalla huolehditaan lääkitysturvallisuudesta, maankattavasta verkostosta,
lääkkeiden hyvästä saatavuudesta, kotimaisesta omistuksesta ja terveydenhuollon tavoitteiden ensisijaisuudesta.

UUDISTUKSIA
LÄÄKETAKSAAN

4

Nykyisin apteekin lääkemyynnistä saama
palkkio eli kate määräytyy lääketaksan mukaisesti, ja sitä leikataan valtiolle progressiivisella apteekkiverolla, joka tasaa erikokoisten apteekkien tuloksia. Apteekin katteen riippuvuutta lääkkeen hinnasta vähennettiin 2014. Apteekkariliitto
jatkaisi uudistamista tähän eurooppalaiseen suuntaan, joka huomioi paremmin apteekin tekemän työn lääkkeitä toimitettaessa.

5

Apteekkariliitto lisäisi apteekkilupien määrää ja
helpottaisi sivuapteekkien perustamista. Liitto
olisi valmis myös kokeilemaan hintakilpailua
reseptivapaissa lääkkeissä, kunhan muutosten
vaikutuksia seurattaisiin tarkasti.
16

2

APTEEKIT VAHVEMMIN
TERVEYDENHUOLTOON

Apteekkariliiton mielestä apteekkien osaamista pitäisi hyödyntää vielä nykyistä enemmän ohjaamalla asiakkaita itsehoidon neuvontaan apteekkiin. Tämä keventäisi perusterveydenhuollon kuormitusta ja tulisi ottaa
huomioon sote-valmistelun yhteydessä.
Apteekkariliitto lisäisi myös lääkkeiden koneellista annosjakelua ja lääkitysten tarkistuksia. Sairaanhoitajapalveluita tarjoavia
Apteekin Terveyspisteitä pitäisi lisätä erityisesti siellä, missä perusterveydenhuollon palveluita ei ole saatavilla.
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LÄÄKETAKSA JA APTEEKKIMAKSU

LÄÄKETAKSA
VALTIONEUVOSTON lääketaksa-asetus määrittelee lääkkeen vähittäishinnan valtakunnallisen tukkuhinnan perusteella (ks. taulukko).

APTEEKKIEN JA
LÄÄKEHINTOJEN
SÄÄNTELY

Apteekki ei siten koskaan päätä lääkkeen hintaa, vaan valtio.
Lääkkeiden vähittäishinnat ovat kaikissa
apteekeissa samat, sillä tukkuhinta on kaikille apteekeille sama ja vähittäishinta lasketaan aina lääketaksan mukaisesti. Lääkkeiden
ostoalennukset eivät ole apteekeille sallittuja.
Lääketaksa on degressiivinen, eli apteekin
myyntikate suhteellisesti pienenee lääkkeen

LÄÄKKEIDEN VÄHITTÄISHINTA APTEEKISSA
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013
Tukkuhinta (€)

Reseptilääke

Itsehoitolääke

0–9,25

1,45 x tukkuhinta
+ alv 10 %

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 %

tukkuhinnan kasvaessa.
Lääkkeiden hintasääntelyllä varmistetaan
hintojen kohtuullisuus ja kansalaisten yhden-

APTEEKKILUPA

vertainen kohtelu koko maassa

APTEEKKITOIMINTA on Suomessa luvanvaraista. Lu-

apteekkarin täyttäessä 68 vuotta. Lääkelaista johtuen ap-

van myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-

teekkari on yksityinen liikkeenharjoittaja ja apteekin yri-

keskus Fimea. Apteekkiluvan tultua avoimeksi Fimea

tysmuoto on toiminimi.

julistaa sen haettavaksi ja myöntää luvan lääkelain
kriteerien mukaisesti.

810

Apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niistä
on lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen.

Fimea päättää myös uusien apteekkien ja sivuapteekkien perustamisesta tarveharkinnan perusteella. Uusi apteekki tai sivuapteekki perustetaan usein
kunnan aloitteesta.
Apteekkilupaa voivat hakea muidenkin maiden kuin

3,9 milj.

Reseptiä/vuosi:

85 500

Suomessa laillistettu proviisori.

Apteekkimaksua valtiolle:

n. 256 000 euroa
(n. 6,6 % liikevaihdosta)

joka on tavallisimmin kunta. Isoissa kunnissa ja kaupungeissa voi olla useita apteekkialueita, joilla kullakin voi olla useita apteekkilupia. Apteekit voivat si-

APTEEKKIMAKSU

Henkilökunta (sis. osa-aikaiset): 11 (apteekkari, proviisori,
5 farmaseuttia, 4 teknistä/muuta)
Lähde: Apteekkariliitto

joittua sijaintialueellaan vapaasti, vaikkapa toistensa
naapureiksi. Sivuapteekkien sijaintia säädellään tarkemmin.
Apteekkarilla voi olla apteekin vaihdostilannetta lu-

APTEEKKIEN JA SIVUAPTEEKKIEN MÄÄRÄ [31.12.]
Sisältää ylipistojen apteekit

kuun ottamatta kerrallaan korkeintaan yksi apteek-

6,10 %

APTEEKIT MAKSAVAT valtiolle apteekkimak-

7,15 %

sua (vuoden 2017 alusta lukien apteekkiveroa)

1 306 607 — 1 596 749

29 598

8,15 %

eduskunnan vuosittain päättämän taulukon

1 596 749 — 2 033 572

53 245

9,25 %

mukaisesti. Apteekkimaksu tuottaa valtiolle yli

2 033 572 — 2 613 212

93 651

9,75 %

170 miljoonaa euroa vuodessa. Maksun suu-

2 613 212 — 3 194 464

150 166

10,30 %

ruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyyn-

3 194 464 — 3 775 394

210 035

10,55 %

nin liikevaihtoon ja se on progressiivinen.

3 775 394 — 4 792 503

271 323

10,90 %

Apteekkimaksulla apteekkitoiminnan tuot-

4 792 503 — 6 243 857

382 188

11,15 %

6 243 857 —		

544 014

11,40 %

2000

2010

2016

toa jaetaan valtion ja apteekkariyrittäjän

561

564

576

595

618

610

kesken. Käytännössä maksu leikkaa etenkin

97

126

173

201

194

200

suurten apteekkien tuloja ja tasaa näin eri-

658

690

749

796

812

810

kokoisten apteekkien taloudellisia eroja. Ap-

Sivuapteekit

tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai kyläkes-

Yhteensä

kukseen. Palvelupiste voidaan perustaa vain alueille,

Lähde: Apteekkariliitto

teekkimaksun vuoksi pieni apteekki saa lää-

joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuap-

kemyynnistään suhteellisesti suuremman

teekille. Apteekkari voi Fimean luvalla perustaa myös

myyntikatteen kuin iso apteekki.

verkkopalvelun, jonka kautta voidaan myydä sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä.
Apteekkiketjut eivät ole Suomessa mahdollisia.
Apteekkilupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi
myydä tai vuokrata eikä siihen liittyviä velvoitteita

2011

2012

2013

2014

2015

2016

48,5

51,7

51,7

53,4

55,8

58,1*

Lähde: Suomen Lääketilasto 2015 | *ennuste/Apteekkariliitto

Apteekkari on sekä ammatillisesti että taloudellisesti vastuussa apteekistaan. Apteekkilupa päättyy
APTEEKKARILIITTO

APTEEKKIMAKSU, JOS APTEEKILLA ON SIVUAPTEEKKI

apteekkimaksua lainkaan, suurimmilla aptee-

Pää- ja sivuapteekin
liikevaihto yhteensä (€)

Apteekkimaksun
periminen		

keilla maksu on yli 10 prosenttia lääkemyyn-

alle 2,6 milj.

Erikseen pää- ja sivuapteekilta,
ei sivuapteekkivähennystä

2,6 – 3,5 milj.

Osittain erikseen ja osittain yhdessä pääja sivuapteekilta (erillisen taulukon mukaan)

yli 3,5 milj.

Yhdessä pää- ja sivuapteekilta,
sivuapteekkivähennys

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa

APTEEKKIEN TOIMITTAMAT RESEPTIT [milj. kpl]

voi siirtää ulkopuolisen hoidettaviksi.

18

0
8 830

1990

Apteekit

Maksuprosentti
alarajan ylittävästä
liikevaihdosta

871 393 — 1 016 139

1980

mean luvalla perustaa palvelupisteitä sijaintialueensa

Apteekkimaksu
liikevaihdon
alarajan kohdalla (€)

1 016 139 — 1 306 607

1970

kilupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteekkari voi Fi-

Apteekkimaksulain muutos 1657/2015 [voimassa 1.1.2016–31.12.2016]

Apteekin
vuosiliikevaihto (€)

Suomen kansalaiset, mutta lupaa ei voi saada, ellei ole
Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueelle,

APTEEKKIMAKSU VALTIOLLE

SUOMESSA ON YHTEENSÄ 810 APTEEKKIA

KESKIARVOAPTEEKKI 2016 [ennuste]
Liikevaihto:

Reseptilääkkeen ja reseptillä toimittavan itsehoitolääkkeen oheisella
kaavalla saatuun hintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu
2,39 € (sis. alv), joka on riippumaton myytyjen pakkausten lukumäärästä.

nin liikevaihdosta.
Kaikkein pienimpiä apteekkeja lukuun ottamatta apteekkimaksua korotettiin vuoden

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien
kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät
ole vertailukelpoisia vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

2016 alussa osana hallituksen lääkekorvaussäästöjä.
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TILASTOT

KONSERNI

APTEEKKIEN HENKILÖKUNTA [31.12.]

APTEEKKIEN MYYNNIN
JAKAUTUMINEN 2016
[ennuste]

Luvut sisältävät myös yliopistojen apteekkien työntekijät
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Apteekkarit

594

585

588

588

592

590

594

Proviisorit

813

780

749

752

741

767

772

Farmaseutit

3 840

3 635

3 664

3 681

3 691

3 617

3 724

Tekniset ym.

3 032

3 456

3 486

3 515

3 498

3 472

3 486

Yhteensä

8 279

8 456

8 487

8 536

8 522

8 446

8 576

Lähteet: Apteekkariliitto, yliopistojen apteekit ja Apteekkien eläkekassa

n
n
n

Reseptilääkkeet
Itsehoitolääkkeet
Muu myynti

APTEEKKARILIITON YHTIÖT

81 %
13 %
6%

Apteekkariliiton yhtiöt täydentävät liiton palveluvalikoimaa apteekeille.

Lähde: Apteekkariliitto

YKSITYISET APTEEKKITOIMIPISTEET KOKOLUOKITTAIN 2016
Reseptiä/vuosi		

Apteekkien lkm

200 001 –		

17

180 001 – 200 000

7

160 001 – 180 000
140 001 – 160 000

LÄÄKE-EURON
JAKAUTUMINEN 2015

OY MEDIFON AB

PHARMAPRESS OY

19

PERUSTETTU: 1981

PERUSTETTU: 1997

22

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

120 001 – 140 000

44

LIIKEVAIHTO 2016: NOIN 9 MILJOONAA EUROA

LIIKEVAIHTO 2016: 1,2 MILJOONAA EUROA

100 001 – 120 000

66

HENKILÖKUNTA: 21

HENKILÖKUNTA: 4+4 (OTO)

80 001 – 100 000

82

TOIMITUSJOHTAJA: MIKA FLINK

TOIMITUSJOHTAJA: ERKKI KOSTIAINEN

60 001 – 80 000

86

40 001 – 60 000

112

MEDIFON on apteekkareiden oma tukkukauppa, jakelija

PHARMAPRESS on viestintä- ja kustannusyhtiö, joka

20 001 – 40 000

186

ja maahantuoja. Yhtiö jakelee omat ja jakelupäämies-

tuottaa Apteekkariliitolle ja liiton jäsenille laadukkai-

		 – 20 000

128

tensä tuotteet Espoossa sijaitsevasta jakelukeskukses-

ta ja vaikuttavia viestintäpalveluita. Yhtiö kustantaa

taan koko Suomen alueelle. Medifon vastaa Apteekka-

ja julkaisee apteekkialan lehtiä: APTEEKKARI on suun-

riliiton jäsenapteekkien oman APTEEKKI-tuotesarjan

nattu apteekkareille ja apteekkareiden sidosryhmil-

tuotteiden hankinnasta, jakelusta ja markkinoinnista.

le, Terveydeksi! apteekkien asiakkaille ja Meidän AP-

Tämän lisäksi yhtiö markkinoi ja jakelee muita vapaa-

TEEKKI apteekkareille, apteekkien henkilökunnalle ja

kaupantuotteita ja apteekkien erikoistarvikkeita. Yhti-

alan opiskelijoille. Yhtiö järjestää Apteekkaripäivien

öllä on myös lääketukkukauppaoikeudet.

näyttelyn ja kustantaa kirjoja, oppaita ja muita pai-

n
n
n

Lääketehdas ja tukkukauppa
Apteekki
Valtio

63 %
21 %
16 %

Lähde: Apteekkariliitto
Lähde: Apteekkariliitto, sis. 97 % kaikista apteekkitoimipisteistä

TERVEYDENHUOLLON
KOKONAISMENOT 2014

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista
koskevien muutosten takia tilasto ei ole vertailukelpoinen vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

Apteekkien osuus 2,8 %

notuotteita sekä niiden sähköisiä sovelluksia.

YKSITYISTEN APTEEKKIEN LIIKEVAIHTO [ilman alv]
Vuosi

Milj. €

2007

1 897

2008

2 038

2009

2 041

2010

2 026

2011

2 051

2012

2 134

2013

2 163

2014

2 235

2015

2 281

2016		

2 366 *

Lähde: Apteekkariliitto | *arvio
Tilastotietoja päivitetään osoitteessa apteekkariliitto.fi
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PHARMADATA OY
PERUSTETTU: 1989

n
n
n
n
n

Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto*
Muut menot
Suun terveydenhuolto
Avohoidon lääkkeet
* poislukien työterveys-,
opiskelu- ja hammashuolto

35 %
16 %
31 %
6%
12 %

Lähteet: THL ja Apteekkariliitto

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %
LIIKEVAIHTO 2016: 7,6 MILJOONAA EUROA
HENKILÖKUNTA: 41
TOIMITUSJOHTAJA: ILKKA TOIVOLA

Suomen Apteekkariliitto ja
Orion Oyj myivät heinäkuussa
lääkkeiden koneellisen annosjakelun
tukipalveluita tarjoavan
Pharmaservice Oy:n Oriola-KD:lle.

PHARMADATA on johtava apteekkialan tietojärjestelmiä
ja tietoliikenneratkaisuja tuottava yritys. Sen tuotteita ovat apteekkijärjestelmät pd³ ja Salix sekä Procuro,

Terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna
2014 yhteensä noin 19,5 miljardia euroa
(9,5 % bkt:stä) eli noin 3 576 euroa/asukas.
Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon
kului vain noin 2,8 % kokonaismenoista.

Presto, EasyMedi, Proselecta, Prologis ja Apteekkiverkko. Pharmadata tarjoaa lisäksi Service Desk -palveluja,
ohjelmistokoulutusta ja -konsultointia, ja asiantuntijapalveluita.
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IHMISET

IHMISET

SYYSKOKOUKSESSA 2016 VALITTU SUOMEN APTEEKKARILIITON HALLITUS

MARJA RITALA, PJ.
KANGASALAN APTEEKKI

EIJA KARI, 1. VPJ.
PRIIMA APTEEKKI
IISALMI

KIRSI PIETILÄ, 2. VPJ.
KONTULAN APTEEKKI
HELSINKI

LEENA ASTALA
PORIN ASEMA-APTEEKKI

JOHTORYHMÄ

MERJA HIRVONEN

CHARLOTTA SANDLER

ILKKA HARJULA

ERKKI KOSTIAINEN

KATARIINA KALSTA

toimitusjohtaja;
yleisjohto ja
edunvalvonta

farmaseuttinen johtaja
1.4.2017 alkaen;
farmaseuttisten ja
ammatillisten asioiden
johtaminen, Kela-asiat

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

viestintäjohtaja; jäsenja sidosryhmäviestintä,
mediasuhteet,
PharmaPress Oy:n
toimitusjohtaja

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

010 6801 408
040 588 0841

010 6801 409
050 543 0411

010 6801 404
050 538 4458

010 6801 403
050 566 8188

010 6801 405
040 775 1417

ASIANTUNTIJAT

TIINA HEIKKILÄ
VAASAN KESKUSAPTEEKKI

TOMI JÄRVINEN
KEURUUN I APTEEKKI

RISTO KANERVA
TAPIOLAN APTEEKKI
ESPOO

ARJA KARJALAINEN
KUUSAMON I APTEEKKI

ELINA AALTONEN
viestintäproviisori;
Terveydeksi!-lehti,
opiskelijayhteistyö, muut
viestintäpalveluiden tuotantoon liittyvät tehtävät
010 6801 462

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

INKERI HALONEN

ARI JANSEN

JOHANNA SALIMÄKI

toimituspäällikkö
(PharmaPress Oy);
Apteekkarilehti

kehittämispäällikkö;
tuotetiedostojen
vastuuproviisori,
apteekkien tietosuojaasiat, Kela-asiat

asiantuntijaproviisori;
apteekkien kansanterveysohjelmat, Tietotippa- ja Salko-tietokannat, lääkeinformaatio,
ammattieettisen neuvottelukunnan sihteeri

010 6801 464

010 6801 414

010 6801 411

010 6801 422
PETRI KRÖGER
JOROISTEN APTEEKKI

KIRI MYLLYNPÄÄ
RESKAN APTEEKKI
HÄMEENLINNA

HARRI OVASKAINEN
JYVÄSKYLÄN UUSI APTEEKKI

JAANA SMAL
KOUVOLAN YKKÖSAPTEEKKI

Sähköpostiosoitteemme
ovat muotoa
etunimi.sukunimi
@apteekkariliitto.fi

SAIJA SUNDHOLM
NUMMELAN APTEEKKI
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EERO SUIHKO
VAARA-KARJALAN APTEEKKI
JOENSUU

PEKKA TORNIAINEN
VANHA APTEEKKI
SALO

SARI WESTERMARCK
TAMMELAN APTEEKKI

ILKKA SALMELA

IIRO SALONEN

SANNA SIISSALO

verkkotiedottaja;
Salkku, ProSalkku,
verkkopalveluiden
ylläpito ja kehitys

asiantuntijaproviisori;
eApteekki, e-resepti,
digitaalisten apteekkipalveluiden kehittäminen,
sähköisen tietohallinnon
neuvottelukunnan
sihteeri, verkkoapteekkityöryhmän sihteeri

asiantuntijaproviisori
(osa-aikainen);
lääkevalmistus,
kemikaalit, elintarvikkeet,
Kysy ensin apteekista
-koulutus, laatutyö,
farmaseuttisen
valiokunnan sihteeri

010 6801 424

010 6801 425

010 6801 423

		

VALITAAN
MAALISKUUSSA
asiantuntijaproviisori;
apteekin palvelut,
koulutusasiat,
koulutusneuvottelukunnan sihteeri
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