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Esipuhe

Johdanto

Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatil
lisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja. Tässä strategiassa esitetään, miten
ammatillista toimintaa kehitetään tulevaisuudessa. Strategia perustuu nykyiseen apteekki
toimintamalliin, jossa apteekkiluvan saanut proviisoriyrittäjä toimii apteekkarina yhteis
kunnan asettamien tavoitteiden, velvoitteiden ja taloudellisten edellytysten rajoissa. Am
matillisiin velvollisuuksiin ja järkevän liiketoiminnan tasapainoon nojaava malli vastaa
vuonna 2009 EY-tuomioistuimen ottamaa kantaa apteekkilupajärjestelmän luonteesta.

Apteekit turvaavat valtakunnallisen
verkostonsa kautta lääkkeiden saatavuu
den koko maassa. Apteekit ovat tunnettu
ja luotettavasta ja ammattitaitoisesta pal
velustaan sekä korkeasta ammattietiikas
taan. Lääkkeiden hinnat ja apteekkipalvelut
ovat yhteiskunnalle ja asiakkaille edullisia.
Apteekkien taloudellista tulosta tasataan
apteekkimaksulla. Valtio päättää sairausva
kuutuksessa korvattavien lääkkeiden hinnat
ja kaikkien lääkkeiden myyntikatteet aptee
keissa. Lääkkeiden hinnat ovat samat maan
kaikissa apteekeissa.
Apteekkitoiminta on monenlaisten haas
teiden edessä. Väestön ikärakenteen muu
tos ja keskittyminen suuriin taajamiin vaikut
taa harvaan asuttujen alueiden palveluver
kostoon. Lääkekustannusten hillitsemiseksi
tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet ap
teekkien talouteen merkittävästi. Viranomai
set ja vaihtoehtoisia malleja tarjoavat arvioi
vat rakenteita ja toimintaa jatkuvasti. Uudet
toiminnallisuudet, kuten sähköinen asioin
ti, parantavat lääkkeiden saatavuutta mut
ta edellyttävät apteekeilta investointeja ja
toimintatapojen uudistamista.

Ammattiapteekkistrategian toteuttaminen on sidoksissa apteekkien käy
tössä oleviin voimavaroihin. Lääkehuollon strategiset tavoitteet on määritelty sosiaalija terveysministeriön julkaisemassa Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa. Nämä lääkepoliit
tiset linjaukset on otettu huomioon ammattiapteekkistrategian valmistelussa. Tavoittei
siin pääseminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja toimintaympäristön vakautta. Tämä
ammattiapteekkistrategia on perusta Apteekkariliiton hallituksen strategialle, ja se vii
toittaa tietä kohti yksittäisen apteekin omaa strategiaa.
Suomen Apteekkariliitto julkaisi ensimmäisen tulevaisuutta luotaavan apteekkien
ammatillista toimintaa koskevan strategia-asiakirjan Apteekki 2002 vuonna 1992. Työ
jatkui vuonna 1997, jolloin julkaistiin Ammattiapteekin suuntaviivat -strategia-asiakirja.
Siihen liittyivät julkaisut Apteekki ja terveyden edistäminen (1998) sekä Apteekki – itsehoidon asiantuntija (1998). Ammattiapteekkistrategian tueksi julkaistiin Apteekkitoiminnan
eettiset ohjeet vuonna 1998.
Ammattiapteekkistrategian laatimisesta on vastannut työryhmä, jonka pu
heenjohtajana toimi apteekkari Marja Ritala ja jäseninä apteekkarit Leila Haukkala, Klaus
Holttinen, Tarja Kopra, Elina Panula-Lehto ja Eeva Teräsalmi. Työryhmän sihteerinä toimi
farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura. Liiton jäsenet ovat osallistuneet laajasti ammattiap
teekkistrategian valmisteluun.
Suomen Apteekkariliiton tehtävänä on turvata ammattiapteekkistrategian toteu
tuminen. Edunvalvonnan keinoin varmistetaan, että apteekeilla on riittävät voimavarat
strategisten linjausten käytäntöön soveltamisessa.
Helsingissä 25. marraskuuta 2011
Suomen Apteekkariliitto
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Haasteet sisältävät myös mahdollisuuksia.
Uusien toimintatapojen ja palvelujen kaut
ta apteekkien rooli terveydenhuollossa voi
merkittävästi vahvistua. Näiden kautta myös
apteekkien toimintaedellytykset voivat pa
rantua. Apteekeissa olevan farmaseuttisen
osaamisen nykyistä parempi hyödyntämi
nen on jo nyt todettu yhdeksi terveyden
huoltoa tukevaksi elementiksi. Työnjaon uu
distaminen ja yhteistyö terveydenhuollossa
on tie apteekkipalvelujen kehittämiselle. Sa
moin apteekkien välisen yhteistyön tiivisty
minen ja verkostoituminen luovat mahdol
lisuuksia toiminnan tehostamiseen ja palve
lujen laadun ylläpitämiseen.

Ammattiapteekin

ARVOTovat
Asiakkaiden
hyvä palvelu:

Perustehtävän kustannustehokas hoitaminen ja kehittäminen:

saavutettavuus, kattavuus,
tasa-arvoisuus, laatu ja ammattietiikka.

taloudelliset ja lainsäädännölliset
toimintaedellytykset.

Henkilöstön
ammattitaito ja
osaaminen

Riippumattomuus ja
luotettavuus yhteiskunnallisena toimijana

Ammattiapteekki-

STRATEGIA
Ammattiapteekkistrategia viitoittaa toimin
nan tavoitteita vuoteen 2020. Sen ydin voi
daan tiivistää kahteen päätavoitteeseen:
asiakaskeskeisyyteen ja yhteistyöhön mui
den terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyt
tää systemaattista palvelujen kehittämis

tä sekä rahoitusmallin uudistamista sellai
seksi, että se tukee yhteistyön toteutumista.
Uusien toimintatapojen kehittämiseen tulee
luodarakenteet, ja lainsäädäntöä on muo
kattava sellaiseksi, että se mahdollistaa ap
teekeissa olevan osaamisen hyödyntämis
tä terveydenhuollossa nykyistä laajemmin.
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Nämä tavoitteet ovat linjassa Lääkepolitiikka
2020 -asiakirjan tavoitteiden kanssa, mutta
toteutuakseen ne tarvitsevat yhteistä näke
mystä koko toimialalla, mukaan lukien viran
omaiset. Tämän päivän apteekkitoiminta on
monilla tavoilla lunastanut asiakkaiden luot
tamuksen. Siitä ei tule jatkossakaan tinkiä.

MISSIO
Apteekkien tehtävänä on osana terveydenhuoltoa huolehtia turvallisesta,
tehokkaasta, taloudellisesta ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä tarjota
lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa ja palveluita. Tavoitteena on turvata
kansalaisille lääkkeiden saatavuus sekä tukea lääkehoitojen onnistumista
ja asiakkaan voimaantumista terveytensä hoitamisessa.

VISIO

Ammattiapteekin
vuoteen 2020

1

Suomalaiset apteekit
tarjoavat maailman
parhaita lääkehuollon
palveluja asiakkailleen.

2

Apteekit toimivat
saumattomasti osana
sosiaali- ja terveyden
huoltojärjestelmää.
Niillä on tunnustettu vastuu lääkehoitojen ohjauksessa ja hoidon
onnistumisen varmistamisessa.

3

Apteekit auttavat
asiakkaitaan ottamaan
vastuuta oman terveytensä edistämisestä
ja ylläpitämisestä.
Apteekkien toiminnan
tuloksena asiakkaiden
hyvinvointi lisääntyy
ja lääkehoitojen
onnistuminen paranee.

4

Apteekit vastaavat
lääkehoitojen kehittymisen
tuomiin haasteisiin.

5

Apteekkipalvelut ovat
helposti saavutettavissa
ja palvelut ovat saatavilla
asiakkaan itse valitsemasta
apteekista. Nykyinen apteekki
järjestelmä säilyy, koska se pystyy
kehittymään ammatillisesti ja
taloudellisesti sekä vastaamaan
muuttuviin asiakastarpeisiin.

Jokaisen kansalaisen
lähellä on apteekki,
joka tuottaa hänen
tarpeitaan vastaavaa,

laadukasta
lääkehuollon
palvelua

Tavoite 2020: Maankattava apteekkiver
kosto, jossa apteekkien, sivuapteekkien ja
palvelupisteiden avulla palvelut turvataan
koko väestölle. Apteekeista toimitetaan it
sehoitolääkkeet ja reseptilääkkeet avohoi
don asiakkaille. Lisäksi apteekeista saa muita
terveydenhuollon tuotteita ja palveluja, joi
den vaikuttavuus on osoitettu ja joiden ta
voitteena on tukea terveyden ylläpitämistä
ja sairauden hoitoa. Sähköisten lääkemää
räysten osuus kaikista toimitettavista lääke

määräyksistä on yli 90 %. Valmius euroop
palaisen sähköisen lääkemääräyksen toimit
tamiseen on kaikissa apteekeissa. Kaikissa
apteekeissa asiakkaita palvellaan verkko
palvelun ja syrjäseuduilla myös apteekkien
palvelupisteiden välityksellä. Henkilökunta
ylläpitää osaamistaan jatkuvalla koulutuk
sella, ja sillä on käytössään ajanmukaiset tie
tojärjestelmät ja lääketiedon lähteet, jotka
mahdollistavat asiakkaiden tarpeita vastaa
vien palvelujen tuottamisen.

Strategiset

Apteekkien
tavoitteena
on potilasturvallisuuden
varmistaminen
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Apteekit
tukevat hoidon
onnistumista
ja terveyden
edistämistä
Tavoite 2020: Apteekit pyrkivät kaikes
sa toiminnassaan edistämään lääkehoidon
oikeaa ja turvallista toteutumista. Apteek
kien roolina on varmistaa se, että potilaal
la on riittävät tiedot lääkehoitonsa onnis

tuneeseen ja turvalliseen toteuttamiseen.
Tämä koskee sekä reseptillä toimitettavia
että itsehoitoon hankittavia lääkkeitä. Ap
teekkien rooli itsehoidon onnistumisen tu
kena on korostunut, sillä apteekki on usein
itsehoitoasiakkaan ainoa kontakti tervey
denhuoltoon. Apteekkien tehtävä resepti
lääkkeiden käytön opastajana on tunnus
tettu, ja terveydenhuolto käyttää apteek
kien tuottamia uusia palveluita esimerkiksi
monien pitkäaikaissairaiden hoidon onnis
tumisen seurannassa.
Apteekit tuottavat perustoimintanaan
lääkkeisiin liittyviä palveluja, joista tärkeim
piä ovat reseptilääkkeiden toimittaminen,
itsehoidon ja omahoidon onnistumisen
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varmistaminen itsehoitolääkkeitä käyttä
villä potilailla sekä lääkkeisiin liittyvä neu
vonta ja potilaan lääke- ja terveystiedon li
sääminen. Apteekit opastavat asiakkaita
myös ehkäisevän lääkehoidon ja lääkkeet
tömien vaihtoehtojen käytössä. Näiden li
säksi apteekeilla on useita uusia, lääkehoi
don onnistumiseen liittyviä palveluja, joita
toteutetaan yhteistyössä muun terveyden
huollon kanssa. Uudet palvelut perustuvat
Käypä hoito -suosituksiin tai muihin tunnus
tettuihin terveydenhuollon toimintatapoi
hin. Apteekit varmistavat myös osaltaan ter
veydenhuollon ammattilaisten, väestön ja
lääkkeiden käyttäjien luotettavan ja näyt
töön perustuvan lääketiedon saannin.

Tavoite 2020: Potilasturvallisuuden var
mistaminen edellyttää apteekeissa riittävää
tietoa lääkkeistä, lääkehoidoista ja yksittäi
sen potilaan lääkityksestä. Pelkkä lääketieto
ei kuitenkaan aina riitä, sillä esimerkiksi po
tilaan muut sairaudet, allergiat tai elämän
tavat voivat vaikuttaa lääkehoidon onnis
tumiseen. Apteekkien toiminta perustuu
kuitenkin aina asiakkaan autonomian kun
nioittamiseen, ja tietoja käytetään ainoas
taan asiakkaan hoidon onnistumisen var
mistamiseen.
Potilasturvallisuuden parantamiseksi ap
teekkien tietojärjestelmiä kehitetään siten,
että järjestelmät mahdollistavat apteekissa

olevien potilastietojen seurannan. Uudet
järjestelmät mahdollistavat rajapinnat kan
sallisiin terveydenhuollon järjestelmiin. Jär
jestelmät pystyvät myös nykyistä paremmin
antamaan työkaluja lääkehoidon systemaat
tiseen ohjaukseen apteekeissa.
Lääkkeitä koskevien rekistereiden raken
tamisessa ja ylläpitämisessä apteekit toimi
vat keskeisinä tiedontuottajina tai tiedon
käyttäjinä. Tietojärjestelmien kansallisissa
kehittämishankkeissa otetaan huomioon
niiden vaikutukset apteekkien toimintaan
sekä syntyvien tietovarantojen mahdolli
nen hyödyntäminen asiakkaan hyväksi ap
teekkien ammatillisessa toiminnassa.

Apteekkien uudet
palvelut ja tiivistyvä
yhteistyö sosiaali- ja
terveydenhuollon kanssa

parantavat
lääkitysturvallisuutta

Tavoite 2020: Otetaan käyttöön uusia ap
teekkipalveluja, joiden avulla voidaan pa
rantaa potilaan lääkehoidon onnistumista
ja lisätä yhteistyötä terveydenhuollossa. Yh
teistyö muun terveydenhuollon kanssa luo
uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämi
selle ja potilasturvallisuuden parantamiselle.
Yhteistyön kautta myös apteekkien erityis
osaaminen tulee laajempaan käyttöön julki
sessa terveydenhuollossa. Tiheää apteekki
verkostoa voidaan käyttää myös terveyden
huollon palvelujen järjestämiseen. Alueilla,

joilla terveydenhuollon palveluja ei ole saa
tavana, potilaan hoidon onnistuminen voi
daan turvata myös apteekkien kautta han
kittavalla palvelulla. Yhteistyö on osa kuntien
palvelujen järjestämissuunnitelmaa, ja ap
teekkien palveluja voidaan hankkia myös
palveluseteleillä.
Apteekkien kansanterveysohjelmien kaut
ta luotu maankattava yhdyshenkilöverkosto
toimii läheisessä yhteistyössä muun tervey
denhuollon ja potilasjärjestöjen kanssa. Kaik
kien apteekkien kautta on saatavana erityis
koulutettujen astma-, diabetes- ja sydänyh
dyshenkilöiden palveluja.
Apteekkien asiakaskunta painottuu ikään
tyneeseen väestöön. Heille kohdistuvat pal
velut, kuten annosjakelu ja lääkehoidon ko
konaisarviointi, ovat vakiinnuttaneet ase
mansa apteekkien palvelukokonaisuudessa.
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