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Suomalainen ammattiapteekki on edelläkävijä Euroopassa.

Apteekki on kiinteä osa terveydenhuoltoa ja lääkehoidon to-

teuttajana merkittävä osa potilaan hoitoketjua. Apteekki on

myös tärkeä terveystiedon välittäjä erityisesti itsehoitolääk-

keitä hankittaessa, lääkehaittojen ehkäisijä ja tarvittaessa

lääkäriin ohjaaja. 

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkepoliittisissa linjauk-

sissa (Lääkepolitiikka 2010) todetaan, että lääkehuollon ta-

voitteena on turvata väestölle tarpeelliset lääkkeet kohtuul-

lisin kustannuksin osana terveydenhuoltoa. Vuoteen 2010

keskeiseksi lähtökohdaksi asetetaan lääkkeiden hyvän alu-

eellisen saatavuuden ja lääketurvallisuuden ylläpitäminen.

Apteekkitoiminnan lähtökohdat perustuvat terveydenhuol-

lon yhteisten tavoitteiden tukemiseen.

Lääkelainsäädännössä säädetään apteekkien tehtävät

terveydenhuollossa sekä määrätään toimintapuitteet. Ter-

veydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa lainsäädän-

nössä puolestaan määritellään apteekkien farmaseuttisen

henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet. Potilaan oikeus-

suojaa koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan myös apteekki-

toimintaan. Suomalainen ammattiapteekki toteuttaa hyvin

sille asetetut perustehtävät (basic value).

Ammattiapteekkikonseptia on strategisella tasolla raken-

nettu Suomen Apteekkariliitossa vuodesta 1997 alkaen. Toi-

minnallisesti ammattiapteekkikonseptia on kehitetty laajem-

min vastaamaan niihin EU:n, Euroopan Neuvoston ja WHO:n

kirjaamiin tavoitteisiin, joiden mukaan apteekki ottaa suu-

remman roolin terveyden edistämisessä ja lääkehoidon on-

nistumisen turvaamisessa. Näin apteekeilla on mahdollisuus

laajemmin huolehtia myös lääkekustannusten kohtuullisuu-

desta. Näitä apteekin lisäarvoon liittyviä tehtäviä (added va-

lue) apteekit ovat vapaaehtoisesti ottaneet hoitaakseen ter-

veydenhuollon kustannuksia lisäämättä.

Apteekki terveydenhuollossa – Apteekki yhteiskunnassa

–julkaisussa kerrotaan, miten suomalainen ammattiapteekki

toimii ja miten sitä kehitetään potilaiden ja asiakkaiden par-

haaksi.

Apteekit osana terveydenhuoltoa

Välittämällään lääke- ja terveystiedolla apteekit edistävät lääkehoitojen onnistumista ja kansalaisten terveyttä.



Apteekit tuottavat lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyviä pal-

veluita. Apteekkitoiminnan tavoitteet ovat osin yhteiskunnan

asettamia, osin asiakkaiden tarpeista lähteviä ja osin amma-

tillisia. 

Avohoidon lääkehuollosta vastaaminen, apteekkipalvelui-

den saatavuus, asiakaskunnan tarvitseman lääkevalikoiman yl-

läpitäminen, lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön neuvonta

sekä lääkehoidon kustannusten kasvun hillitsemiseen tähtää-

vien toimenpiteiden toteuttaminen ovat ne lakisääteiset tehtä-

vät, joissa apteekkien yhteiskunnallinen vastuu korostuu. 

Apteekit tuottavat myös monia muita palveluita, joita ke-

hitetään ammatillisista lähtökohdista yhteistyössä muun ter-

veydenhuollon kanssa. Näin apteekkitoiminnasta saadaan

suurin mahdollinen hyöty lääkkeiden käyttäjille, muulle ter-

veydenhuollolle ja yhteiskunnalle.   

Kaikki tietävät, että apteekeissa myydään lääkkeitä. Mut-

ta mitä muuta apteekit tekevät? Millaisiin arvoihin ja periaat-

teisiin toiminta tukeutuu? Millä tavoin lääkkeiden oikeaa ja

turvallista käyttöä edistetään? Miten itselääkinnän onnistu-

misesta huolehditaan? Mitä velvoitteita yhteiskunta on aset-

tanut apteekeille ja miten toimintaa kehitetään vastaamaan

entistä paremmin lääkkeiden käyttäjien ja yhteiskunnan vaa-

timuksiin myös tulevaisuudessa? 

Apteekki terveydenhuollossa – Apteekki yhteiskunnassa

–julkaisun tavoitteena on kertoa apteekkien monipuolisista

palveluista, jotta yksittäiset asiakkaat ja yhteiskunta osaisi-

vat hyödyntää niitä nykyistä tehokkaammin.

Apteekkitoiminnan peruslähtökohdat
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Ammattiapteekin tavoitteet

Ammatilliset erityisosaamisen täysimääräinen hyödyntäminen asiakkaan ja lääkkeen käyttäjän 

hyvinvoinnin edistämiseksi

Eettiset kuluttajan oikeuksien huomioiminen ja toteuttaminen

Ekonomiset hinta–laatu-suhteeltaan järkevät tuotteet ja palvelut

Juridiset toimialueen lääkehuollon järjestäminen

Kansantaloudelliset lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön ohjaus

Sosiaaliset erityisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen

Yhteiskunnalliset palvelun saatavuuden turvaaminen

Ammattiapteekin suuntaviivat. Suomen Apteekkariliitto 1997

”Apteekkien farmaseuttisen henkilö-

kunnan antamat tiedot lääkkeistä ja nii-

den oikeasta käytöstä ovat välttämättö-

miä hyvän lääkehoidon toteuttamiseksi.

Apteekeissa tulee kehittää lääkehoidon arviointia ja

seurantaa kansainvälisten mallien mukaisesti siten,

että lääkehoidon laatu paranee. Apteekista saatava in-

formaatio korostuu itsehoitolääkkeitä käytettäessä.

Lääkkeiden käytön asianmukaisuutta voidaan monis-

sa tapauksissa edistää ottamalla käyttöön uusia tek-

niikoita, kuten koneellinen annosjakelu.”

Lääkepolitiikka 2010. Sosiaali- ja terveysministeriö 2003
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Apteekit toimivat terveydenhuollon etiikan mukaisilla peri-

aatteilla, joiden keskeinen lähtökohta on se, että apteekki

pyrkii kaikessa toimimaan asiakkaan etujen mukaisesti nou-

dattaen hyviä ammatillisia toimintatapoja. 

Lääkkeiden myynti yksittäiselle asiakkaalle ei ole itsetar-

koitus, vaan toiminnan perusteena on aina hoidon tarve ja

terveyttä edistävät tavoitteet.

Peruslähtökohtana kaikissa apteekkien toiminnoissa

ovat apteekkitoiminnan eettiset ohjeet, jotka Suomen Ap-

teekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat yhdessä hyväk-

syneet. Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilö-

kuntaa arkipäivän eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemi-

sessa ja päätöksenteossa sekä viitoittaa apteekkitoiminnan

kehittämisen periaatteita osana terveydenhuoltoa. 

Ohjeet määrittelevät apteekkitoiminnalle yhteisesti hy-

väksytyt ammattieettiset linjaukset, ja samalla velvoittavat

apteekkialaa reagoimaan niiden vastaiseen toimintaan. Tar-

vittaessa ohjeita tulkitsee ja keskustelua herättää ammatti-

eettinen neuvottelukunta.

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet

I Apteekkien tehtävänä on huolehtia turvallisesta, tehokkaasta ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä välittää 

lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa.

II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi asettaen asiakkaan oikeudet omien etujensa edelle.

III Apteekkari, proviisori tai farmaseutti harjoittaa ammatissaan sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa 

farmasian tai muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa.

IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta huolehtien siitä, että asiakas 

saa riittävät tiedot valintansa tekemiseksi.

V Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia ja oikeutettuja samanlaiseen palveluun.

VI Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon 

edun mukaisesti.

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa 

saavuttaakseen ne päämäärät, jotka on asetettu palvelemaan asiakkaan ja potilaan etuja.

VIII Apteekkihenkilökunta edistää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa.

IX Apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään 

lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä.

X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt.

Eettisistä ohjeista ja niiden soveltamisesta kerrotaan Apteekkariliiton verkkopalvelussa www.apteekkariliitto.fi > Ap-

teekit terveydenhuollossa. Ammattieettisen neuvottelukunnan kannanotot julkaistaan internetin lisäksi Apteekkariliiton

Apteekkarilehdessä ja Farmasialiiton Semina-lehdessä.
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Apteekkien lakisääteiset tehtävät



Apteekit vastaavat 

lääkkeiden saatavuudesta

Apteekki vastaa siitä, että sen tavanomaisen asiakaskunnan

tarvitsemia lääkkeitä ja lääkkeiden käyttöön tarvittavia väli-

neitä ja laitteita sekä sidetarpeita on saatavilla. 

Lain toteutuminen eli apteekkien toimitusvarmuus on vii-

me vuosina pysytellyt keskimäärin 98,5 – 99 prosentin välil-

lä. Lääkevaihtokäytäntö on vaikeuttanut apteekkien varaston

hallintaa ja lisännyt siihen liittyvää työmäärää ja kuluja mer-

kittävästi, mutta toimitusvarmuus on saatu siitä huolimatta

pidettyä erinomaisella tasolla. 

Apteekkia on myös pidettävä auki siten, että lääkkeiden

saatavuus on turvattu sen toimialueella. Apteekkien aukiolo-

ajat Suomessa ovatkin Euroopan pisimpiä.

Apteekeissa varmistetaan lääkkeen 

oikea ja turvallinen käyttö

Lääkeneuvonta on yksi apteekin tärkeimmistä perustehtävis-

tä. Lääkelain mukaan lääkkeitä apteekista toimitettaessa ap-

teekin farmaseuttisen henkilökunnan on varmistuttava siitä,

että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turval-

lisesta käytöstä. Lisäksi lääkkeen ostajalle pitää antaa tietoa

lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista.

Apteekeista saa asiantuntevaa ja riippumatonta lääk-

keisiin ja niiden käyttöön liittyvää neuvontaa. Apteekkien far-

maseuttisen henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuk-

sessa on viimeisen 20 vuoden ajan kiinnitetty erityistä huo-

miota lääkeneuvontavalmiuksien kehittämiseen. Eri lähteistä

saatavan ja usein värittyneen lääketiedon (esim. internet) li-

sääntyessä on tärkeää, että asiakkailla on apteekissa mah-

dollisuus kysyä ja keskustella lääkkeiden käyttöön liittyvistä

asioista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Apteekkien lääkeneuvonnassa pyritään asiakkaan tar-

peista lähtevään neuvontaan. Apteekin tavoitteena on tukea

asiakkaan ja lääkärin välistä hoitosuhdetta. Tarvittaessa ap-

teekki voi ratkoa lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia yh-

teistyössä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa. 

Neuvonnalla pyritään myös ehkäisemään lääkkeiden ta-

hatonta tai tahallista väärinkäyttöä sekä lääkkeiden tarpee-

tonta käyttöä.

Apteekissa asiakasta motivoidaan lääkkeiden oikeaan ja

säännölliseen käyttöön. Neuvonnan tavoitteena on varmistaa,

että asiakas on tietoinen, miten hänen käyttämänsä lääke vai-

kuttaa, miten ja kuinka kauan sitä käytetään ja onko lääkkeel-

lä haitta- tai yhteisvaikutuksia. Lääkkeen käyttäjän on tärkeää

myös tietää, keneen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 

Apteekkien tietojärjestelmistä on mahdollista saada run-

saasti lääkeneuvonnan tukena tarvittavaa tietoa ja opastusta

erilaisten lääkemuotojen käytössä sekä tarvittaessa tulostaa

kirjallista tietoa asiakkaalle mukaan.
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Apteekin tarjoaman luotettavan ja riip-

pumattoman lääkeneuvonnan avulla

voidaan edistää tehokkaan, turvallisen

ja taloudellisen lääkehoidon onnistu-

mista. Ammattitaitoisesti toteutettu lääkeneuvonta vä-

hentää samalla lääkkeiden väärästä ja turhasta käytös-

tä aiheutuvia lääkitysongelmia, jotka ovat yleinen syy

sairaalahoidon tarpeeseen. Lääkitysvirheistä johtuvat

kustannukset saattavat siten olla huomattavan suuria.



9

Apteekissa tarkistetaan 

lääkemääräyksen sisältö 

Resepti tarkistetaan ennen lääkkeen toimittamista, ja siihen

tehdään tarvittavat merkinnät. Merkinnöillä farmaseutti tai

proviisori ottaa vastuun lääketoimituksesta. Asiakkaan on

mahdollista saada lääkkeistään sairausvakuutuskorvaus

suoraan apteekista apteekin ja Kelan välisen suorakorvaus-

sopimuksen mukaisesti. Lääkkeiden toimittamisessa on var-

mistettava sairausvakuutuslakiin perustuvien määräysten

toteutuminen.

Apteekissa tarkistetaan annostus ja 

lääkkeiden keskinäinen sopivuus

Apteekissa tarkistetaan lääkkeiden annostusohjeet ja varmis-

tetaan, että asiakkaalle määrätty lääkeannos on sopiva. Mi-

käli lääkäri haluaa tietoisesti poiketa yleisesti käytössä ole-

vista annostusohjeista, hän tekee poikkeamasta merkinnän

reseptiin. Tällöin apteekissa tiedetään, että lääkäri on tarkoi-

tuksella määrännyt normaalista poikkeavan annostuksen.

Apteekissa tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan, että

asiakkaan saamalla lääkityksellä ei ole yhteisvaikutuksia

esimerkiksi hänen muun lääkityksensä tai ruuan ja juoman

kanssa. Mahdollisista toimenpiteistä lääkityksen tarkistami-

seksi keskustellaan lääkärin kanssa.

Mikäli asiakkaalla on käytössä paljon lääkkeitä, apteekissa

pyritään karsimaan tarpeettomat päällekkäisyydet. Asiakas voi

saada samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä erinimisiä valmistei-

ta, jos hän käy eri lääkäreiden vastaanotoilla tai hänellä on käy-

tössään eri aikoina määrättyjä lääkevalmisteita. Päällekkäis-

lääkitykseen on apteekeissa alettu kiinnittää erityistä huomio-

ta vuonna 2003 voimaan tulleen lääkevaihtokäytännön seu-

rauksena, sillä se lisää päällekkäislääkityksen riskiä. 

Apteekissa varmistetaan 

reseptin oikeellisuus

Reseptiväärennökset ovat melko yleisiä. Apteekin tehtävänä

on varmistaa, että lääkkeitä toimitetaan vain aidoilla resep-

teillä. Tästä syystä apteekissa kiinnitetään reseptiä käsiteltä-

essä erityistä huomiota esimerkiksi lääkärin allekirjoituk-

seen ja leimaan sekä reseptin muihin merkintöihin. Lisäksi

apteekissa pyritään varmistumaan siitä, että lääke ei tule

väärinkäyttöön. Väärinkäyttöön soveltuvien valmisteiden

määräämiseen ja toimittamiseen liittyy erityismääräyksiä.

Apteekit varmistavat 

lääkehoidon edullisuuden

Apteekit varmistavat lääkehoidon edullisuuden yhteiskun-

nalle ja potilaalle tarjoamalla asiakkaalle huokeampaa vaih-

toehtoa, mikäli lääkäri on määrännyt ns. hintaputkea kalliim-

man vaihtokelpoisen lääkkeen. 

Lääkevaihtoa eli geneeristä substituutiota koskeva lain-

säädäntö tuli voimaan huhtikuussa 2003. Se on tuonut mer-

kittäviä säästöjä sekä yhteiskunnan että potilaiden lääkekus-

tannuksiin.  Ensimmäisen vuoden aikana apteekkien tekemät

lääkevaihdot säästivät asiakkaiden ja Kelan lääkemenoja yh-

teensä 28,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 vaihdoista koitui

30,5 miljoonan euron säästö. Lisäksi säästöä on syntynyt

vaihtokelpoisten lääkkeiden hintojen rajusta halpenemisesta.

Asiakkaalle on myös merkittävä etu, että apteekki vähen-

tää lääkekorvauksen osuuden lääkkeen hinnasta jo aptee-

kissa ilman erillistä hakemusta ja asiakkaan valtakirjaa. Näin

asiakas välttyy ylimääräiseltä käynniltä Kelan toimistossa ja

Lääkevaihdossa asiakkaan saama lää-

kevalmiste voi vaihtua jokaisella toimi-

tuskerralla, mikäli asiakas niin haluaa.

Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa

asiakkaan hallussa on samanaikaisesti käytössä sa-

maa lääkettä useilla eri kauppanimillä. Tämän tilan-

teen välttämiseksi apteekissa pyritään keskustele-

maan asiakkaan kanssa varsin perusteellisesti hänen

lääkityksestään erityisesti lääkevaihdon yhteydessä.

Jos asiakas käyttää aina samaa apteekkia, voidaan tie-

dot lisäksi varmistaa apteekin reseptirekisteristä.

Apteekkien toteuttamat lääkevaihdot säästivät asiakkaiden ja Kelan

lääkemenoja noin 60 miljoonaa euroa lääkevaihdon kahden ensim-

mäisen vuoden aikana.
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selviää myös vähemmällä rahalla apteekissa, kun maksetta-

vaksi jää vain omavastuuosuus lääkkeiden hinnasta. Menet-

tely perustuu apteekkien ja Kansaneläkelaitoksen väliseen

suorakorvaussopimukseen, joka solmittiin vuonna 1970. 

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen edellyttää ap-

teekkien henkilökunnilta yksityiskohtaista lääkekorvauksiin

liittyvien säädösten tuntemusta ja noudattamista. Suorakor-

vausmenettely vähentää merkittävästi Kelan työmäärää. Lää-

kekorvaukset ovat Kelalle tapahtumamääräisesti suurin yk-

sittäinen korvauslaji, ja niihin liittyvä perustyö on voitu lähes

kokonaisuudessaan ulkoistaa apteekeille. Lääkekorvauksis-

ta yli 90 prosenttia maksetaan apteekkien välityksellä.

Apteekeissa valmistetaan 

yksilöllisiä lääkkeitä

Kaikissa apteekissa on valmiudet peruslääkevalmistukseen,

jolla tarkoitetaan erilaisten voiteiden, kapseleiden ja neste-

mäisten lääkkeiden valmistusta. Sen sijaan vaativa steriili

valmistus on keskittynyt joihinkin siihen erikoistuneisiin ap-

teekkeihin.

Apteekissa valmistetut reseptilääkkeet ovat lääkärin po-

tilaan yksilölliseen tarpeeseen määräämiä valmisteita, joita

ei ole saatavana teollisesti valmistettuina. Ne valmistetaan

apteekissa pienen menekin, huonon säilyvyyden tai yksilölli-

sen annostuksen vuoksi. Vuonna 2004 apteekit valmistivat

yksilöllisen lääkkeen yhteensä yli 120 000 reseptiin. Näistä

suurin osa oli erilaisia lääkevoiteita ja nestemäisiä lääkkeitä.

Apteekkien lääkevalmistustaitoa tarvitaan jatkossakin,

sillä lääketehtaat lopettavat usein kannattavuussyistä

pienimenekkisten lääkkeiden teollisen tuotannon.

Myös lasten lääkkeitä joudutaan usein valmistamaan

käyttäen raaka-aineena aikuisille tarkoitettuja, teollisesti val-

mistettuja lääkkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten sydän-

lääkkeinä käytettävät kapselit ja annosjauheet sekä insuliini-

laimennokset. Lisäksi monilla apteekeilla on edelleen joitakin

omia itsehoitolääkkeitä. Näistä yleisimpiä ovat yskänlääkkeet

sekä kipuun ja särkyyn käytettävät annosjauheet ja kapselit.

Lääkkeiden valmistus apteekissa edellyttää erikoisosaa-

mista, jota on vain farmaseuttisella henkilöstöllä. Lääkkeitä

saavat valmistaa vain apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit.

Lääkkeet valmistetaan apteekissa laboratoriotilassa, jota ei

käytetä muuhun toimintaan. 

Apteekit ylläpitävät rekistereitä

Apteekit kirjaavat kaikista reseptilääketoimituksista lääkettä ja

asiakasta koskevat tiedot reseptipäiväkirjaan. Velvoite tiedon-

keruuseen on lakisääteinen. Lääkkeiden toimituksen yhteydes-

sä kerättävät henkilötiedot ovat henkilötietolain tarkoittamia

arkaluonteisia henkilötietoja. Tällaisten tietojen käsittelylle on

henkilötietolaissa (523/1999) säädetty erityisvaatimukset. 

Apteekit voivat säilyttää asiakastietoja aktiivikäytössä

olevassa asiakasrekisterissä reseptin kelpoisuusajan (13 kk).

Tänä aikana apteekki voi käyttää tietoja lääkkeiden käytön

ohjaukseen ja muuhun toiminnalliseen tarkoitukseen ilman

erillistä, asiakkaan antamaa lupaa. Tätä vanhempia tietoja ei

ilman asiakkaan lupaa saa käyttää muuhun kuin valvontavi-

ranomaisten edellyttämiin tarkoituksiin. Valvontatoiminnas-

sa tarvittavia tietoja säilytetään 5 vuotta.

Apteekkien lääkevalmistus

Voiteet 1 500 kg

Liuokset  59 000 kg

Kapselit  583 000 kpl

Annosjauheet 4 934 000 kpl

Tabletit n. 8 748 000 kpl

Lähde: Suomen Lääketilasto 2003

Apteekit valmistavat asiakkaille myös yksilöllisiä reseptilääkkeitä.
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Viranomaisten työtä 

tukevat tehtävät

Apteekit myöntävät Schengen-todistuksia

Apteekit voivat kirjoittaa EU:n Schengen-sopimuksen mu-

kaisia todistuksia siitä, että henkilön mukanaan kuljetta-

mat huumaavia tai psykotrooppisia aineita sisältävät lääk-

keet ovat tarpeellisia ja kyseinen henkilö käyttää niitä sai-

rautensa hoitoon. Todistus voidaan kirjoittaa vain Suo-

messa vakituisesti asuvalle henkilölle. Henkilöllä on olta-

va apteekissa mukanaan lääkettä koskeva resepti ja mat-

kustusasiakirja. Maksullinen todistus laaditaan vain pyyn-

nöstä. Matkustusasiakirjan, yleensä passin, numero mer-

kitään todistukseen.

Apteekit tuovat maahan 

harvinais- ja erityisluvallisia lääkkeitä

Apteekit voivat tuoda maahan lääkkeitä. Usein tarve maa-

hantuontiin syntyy, kun asiakas tarvitsee lääkettä, jota ei

ole Suomessa saatavana. Tällaisen lääkkeen myynti asiak-

kaalle edellyttää Lääkelaitoksen myöntämää erityislupaa.

Suomen Lääketilaston mukaan vuonna 2003 erityislupia

myönnettiin 18 783, joista lähes puolet yksityishenkilöille.

Apteekit hoitavat avohoidossa oleville potilaille tar-

koitettujen erityislupien hakumenettelyn Lääkelaitokses-

ta. Erityislupavalmisteet eivät pääsääntöisesti kuulu kor-

vausjärjestelmän piiriin, mutta apteekit voivat hakea eri-

tyisluvallisille valmisteille asiakkaan puolesta korvauspe-

rusteisen hinnan Lääkkeiden hintalautakunnalta. Tällöin

asiakas saa lääkkeestä Kela-korvauksen.

Apteekit seuraavat 

huumausaineiden käyttöä

Apteekit seuraavat ja pitävät kirjaa kansainvälisessä huu-

mausaineyleissopimuksessa ja psykotrooppisia aineita

koskevassa yleissopimuksessa tarkoitettujen aineiden ja

valmisteiden toimittamisesta niitä koskevan lainsäädän-

nön mukaisesti. 

Huumausainereseptillä määrätyistä huumausaineista

ilmoitetaan reseptitiedot kuukausittain Lääkelaitokselle.

Myös muiden em. sopimuksiin kuuluvien aineiden kulutuk-

sesta kerätään tietoja, joita luovutetaan pyydettäessä Lää-

kelaitokselle ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle.

Apteekit ilmoittavat tuotevirhe-epäilyistä

Lääkkeissä havaitaan joskus tuotevirheitä. Usein tuotevir-

he havaitaan jo apteekissa, kun apteekki tarkistaa silmä-

määräisesti lääketukkukaupasta saapuvat lääkkeet. Huo-

miota kiinnitetään itse lääkkeen lisäksi mm. pakkausmer-

kintöihin ja pakkauksessa oleviin aitoustekijöihin. Useim-

miten tuotevirheet ovat vähäisiä tai hoidon kannalta hai-

tattomia. Vakavat tuotevirheet ovat erittäin harvinaisia.

Apteekki ilmoittaa tuotevirhe-epäilystään lääkkeen

myyntiluvan haltijalle, joka käynnistää tarvittavat toimen-

piteet. Lääketurvallisuutta valvova Lääkelaitos puolestaan

valvoo, että toimenpiteet ovat riittävät ja asianmukaiset.

Myös asiakkaalta tulevassa tuotevirhe-epäilyssä apteekki

käynnistää prosessin.

Apteekit ilmoittavat myyntiluvan haltijoille noin 8 000

asiakkaiden esiin tuomaa tuotevirhe-epäilyä vuosittain.

Näistä vain pieni osa osoittautuu varsinaisiksi tuotevirheiksi.

Apteekit hoitavat lääkkeiden 

markkinoilta poistot

Tuotevirhetapauksissa apteekit keskeyttävät välittömästi

virheelliseksi epäillyn lääke-erän myynnin. Tiedon asiasta ja

lisäohjeet apteekit saavat lääketukkukaupoilta ja Apteekka-

riliiton tietoverkon välityksellä heti kun Lääkelaitos ja lääk-

keen myyntiluvan haltija ovat sopineet toimenpiteistä. Kii-

reellisimmissä tapauksissa Apteekkariliitto lähettää tiedon

myynnin keskeyttämisestä myös apteekkarien, apteek-

kiproviisorien ja sivuapteekkien hoitajien matkapuhelimiin.

Virheelliset, henkeä uhkaavat lääke-erät kerätään

myös pois asiakkailta. Apteekeilla on tärkeä rooli asiasta

väestölle tiedottamisessa, virheellisten lääkkeiden poiske-

räyksessä sekä korvaavan lääkehoidon järjestämisessä.

Tarkasti valvotun lääkejakeluketjun (lääketehdas >

lääketukkukauppa > apteekki) ja yhteisesti sovittujen

käytäntöjen ansiosta virheellisten lääke-erien myynti saa-

daan keskeytettyä nopeasti ja kattavasti koko maassa.

Myöskään maailmalla yleistyviä lääkeväärennöksiä ei ole

koskaan päässyt lääketukkukauppojen eikä apteekkien

jakeluun Suomessa. Tämä vakava ongelma edellyttää tu-

levaisuudessa entistä suurempaa huolellisuutta lääkeja-

keluketjun kaikissa osissa.
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Apteekkien erityispalvelut ja yhteiskuntavastuu



Lakisääteisten tehtävien lisäksi apteekit tarjoavat asiak-

kailleen erityispalveluita, joiden tavoitteena on edistää

asiakkaiden lääkehoitojen onnistumista ja tukea muun ter-

veydenhuollon työtä. Erityispalveluiden järjestäminen on

osa apteekkien yhteiskuntavastuuta.

Apteekeissa tuetaan 

itsehoidon onnistumista  

Itsehoidolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihmiset tekevät

hoitaakseen sairauksiaan, edistääkseen terveyttään ja eh-

käistäkseen sairauksia. Itselääkintä eli ilman reseptiä saata-

vien itsehoitolääkkeiden käyttö on osa itsehoitoa.

Onnistunut itsehoito vaatii riittävästi tietoa. Yksi apteekin

farmaseuttisen henkilökunnan keskeisiä tehtäviä on ohjata ja

tukea asiakkaita itsehoidossa ja itselääkinnässä. Itsehoitoa ja

itselääkintää harjoitetaan yleensä tilapäisissä, lievästi oireile-

vissa sairauksissa. Apteekin tehtävänä on varmistaa, että it-

sehoito sopii asiakkaan oireeseen ja tilanteeseen. Tarvittaes-

sa asiakas ohjataan apteekista lääkärin hoitoon.

Asiakkaalla on oltava riittävästi tietoa silloin, kun hän

hoitaa itseään ja tekee itsehoitolääkkeen käyttöä koskevan

päätöksen. Usein asiakkaan tiedot ovat puutteellisia. Tämän

vuoksi apteekeissa tarjotaan oma-aloitteisesti tietoa itsehoi-

tovalmisteita ostamaan tuleville asiakkaille. Tietoa jakamalla

voidaan ehkäistä itsehoitolääkkeiden käyttöä itsehoitoon

sopimattomiin tai virheellisiin käyttötarkoituksiin. 

Apteekissa itsehoitoasiakkaan tilanne arvioidaan keskus-

telemalla tilanteesta ennen itsehoitolääkkeen suosittelemista.

Läheskään aina palvelutilanne ei johda päätökseen lääkkeen

tarpeellisuudesta, jolloin lääkettä ei suositella hankittavaksi.  

Apteekista annettavat suositukset ja itsehoidon ohjaus

perustuvat apteekkihenkilökunnan asiantuntemukseen sekä

valtakunnallisiin hoitosuosituksiin ja yleisesti hyväksyttyihin

lääketieteelliseen näyttöön perustuviin hoitokäytäntöihin.

Apteekkien toteuttamalla itsehoidon ohjauksella voidaan

säästää muun terveydenhuollon kustannuksia, kun lieviin ja

tilapäisiin sairauksiin apua tarvitsevat asiakkaat eivät kuor-

mita terveyskeskusten vastaanottoja. 

Apteekkien annosjakelupalvelulla 

lääkehoito hallintaan 

Annosjakelupalvelun kysyntä apteekeista on viime vuosina

lisääntynyt merkittävästi. Kysynnän taustalla on usein kun-

nallisten palvelujen resurssipula ja ikääntyneiden määrän li-

sääntyminen. Nämä johtavat uusien ratkaisumallien etsimi-

seen erityisesti kotisairaanhoidossa. 

Annosjakelu edistää rationaalista ja kustannustehokasta

lääkehoitoa. Keskitetyn, koneellisen annosjakelupalvelun

käyttöönotto on mahdollistanut palvelun tarjoamisen kaikil-

le apteekeille.

Annosjakelun aloittamisen edellytyksenä on asiakkaan

kokonaislääkityksen kartoitus apteekissa. Se tehdään käy-

mällä läpi kaikki asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja niiden

annostukset. Tässä yhteydessä tarkistetaan lääkkeiden kes-

kinäinen yhteensopivuus, poistetaan mahdolliset päällekkäi-

syydet ja varmistetaan asiakkaan lääkityksen soveltuminen

annosjakelukoneen lääkevalikoimaan. Mahdolliset muutok-

set tehdään aina yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. 

Palveluun kuuluu asiakaskohtaisen lääkityskortin ylläpi-

to ja lääkkeiden toimittaminen kahden viikon välein. Lääki-

tyskortin avulla lääkäri ja muut hoitoon osallistuvat pysyvät

ajan tasalla asiakkaan käyttämistä lääkkeistä.

Koneellinen annosjakelu lisää monin tavoin lääketurvalli-

suutta. Esimerkiksi jakeluvirheitä ei tapahdu. Lääkkeiden ot-

toaikojen mukaisesti jaellut annospussit vähentävät lääk-

keen käyttöön liittyviä virheitä. Asiakkaalle ei kerry tarpeet-

tomia lääkkeitä, koska lääkitysmuutosten kautta syntyvä yli-

määrä voidaan minimoida.

Jos henkilö asuu palvelutalossa tai on kotisairaanhoidon

potilas, säästää apteekin toteuttama annosjakelu hoitohen-

kilökunnan aikaa muihin tehtäviin. Kaikki nämä tekijät tuot-

tavat kustannussäästöjä. 

Lisäsäästöjä kertyy myös sen vuoksi, että 

• jakelussa käytetään edullisia pakkauskokoja, jolloin val-

misteiden yksikköhinnat ovat keskimääräistä huokeampia 

• annosjakeluasiakas saa keskimääräistä useammin lääk-

keistään korvauksen, koska annosjakelu tapahtuu kor-

13

Annospussinauhaan jaellut lääkkeet helpottavat etenkin vanhusten

lääkkeiden käyttöä.
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vausjärjestelmän piirissä olevasta pakkauskoosta poike-

ten esim. reseptiin kirjoitetusta pakkauksesta, joka voi ol-

la korvausten ulkopuolella

• kiinteiden omavastuuosuuksien määrä vähenee (5 e/10 e 

korvausluokittain ostokertaa kohden vuonna 2005), koska

ostokertojen lukumäärä pienenee lääketoimitusten jaksot-

tamisen vuoksi. 

Suomen apteekkeihin palautetaan vuosittain noin 1,6 miljoo-

naa lääkepakkausta. Valtaosa palautetuista pakkauksista on

reseptilääkkeitä ja 2/3 pakkauksista on avaamattomia tai lä-

hes käyttämättömiä. Usein syynä palautukseen on lääkityk-

sen muutos tai tarpeeseen nähden liian suuri pakkauskoko.

Annosjakelu vähentää käyttämättä jäävien lääkkeiden takia

syntyvää kustannus- ja jäteongelmaa.   

Apteekit huolehtivat lääkejätteestä

Käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet ovat ongelma-

jätteitä. Lääkejätteiden keräily on järjestetty apteekkien

kautta. Lääkejätteiden vastaanotto perustuu kunnan ja ap-

teekkarin väliseen sopimukseen. Apteekki ottaa vastaan

asiakkaiden palauttamat lääkkeet ja elohopeakuumemittarit

ja niiden elohopean. Kunta toimittaa apteekkiin keräysastiat

ja kuljettaa jätteen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

Asiakkaille palauttaminen on maksutonta, ja apteekki hoitaa

lääkejätteen käsittelyn veloituksetta.

Apteekit tukevat huumevieroitusta 

Huumeiden käyttö on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma,

jonka ratkaisemisessa apteekit ovat aktiivisesti mukana. Tut-

kimusten mukaan apteekeilla on vuosittain noin 100 000 tun-

nistettua asiakaskontaktia huumeidenkäyttäjiin. Määrä on

kasvanut vuosittain tasaisesti. 

Millään muulla palvelujärjestelmän osalla ei ole näin kat-

tavaa kosketuspintaa pääasiassa hoitopalvelujen ulkopuo-

lella oleviin ruiskuhuumeiden käyttäjiin. Suurin osa (85 %)

apteekeista myy huumeiden käyttäjille viranomaisten anta-

man kehotuksen mukaisesti puhtaita pistosvälineitä, millä

pyritään ehkäisemään vakavien tartuntatautien leviämistä.

Tartuntatautien ehkäisyyn tähtäävän työn lisäksi on otet-

tu käyttöön apteekin ja muun terveydenhuollon yhteistyö-

menettelyitä, joilla pyritään auttamaan huumausaineiden

käyttäjiä pääsemään eroon huumeista. 

Apteekkisopimus-menettelyssä huumausaineista eroon

pyrkivällä henkilöllä on mahdollisuus tehdä sopimus valitse-

mansa apteekin kanssa. Asiakas sitoutuu tällöin siihen, että

hänen on mahdollista noutaa vieroitushoidossa tarvitseman-

sa avohoidon lääkkeet vain kyseisestä apteekista pienissä

erissä kerrallaan. Muut apteekit eivät toimita lääkkeitä tällai-

sen sopimuksen tehneelle asiakkaalle. Menettelystä on saa-

tu hyviä kokemuksia ja se on levinnyt eri puolille maata.

Apteekit edistävät terveyttä ja 

auttavat irti tupakasta

Apteekeilla on vuosittain arviolta 50-60 miljoonaa asiakas-

kontaktia, mikä antaa apteekeille hyvät mahdollisuudet sai-

rauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Ap-

teekit toimivat yhä useammin myös asiakkaidensa terveys-

tiedon tulkkeina.

Apteekin henkilökuntaan kuuluu muun muassa tupakas-

Apteekkeihin koulutetaan lääkehoidon

kokonaisarviointiin erikoistuneita pro-

viisoreita ja farmaseutteja, jotka yhdes-

sä hoitavan lääkärin ja hoitajien kanssa

varmistavat, että asiakkaan lääkitys on kohdallaan.

Apteekit neuvovat tupakoinnin lopettajille nikotiinikorvaushoitoval-

misteiden oikeaoppisen käytön.



ta vieroitukseen perehtynyt vastuuhenkilö, joka on koulutuk-

seltaan farmaseutti tai proviisori. Apteekissa annettavalla

lääkeneuvonnalla on suuri merkitys korvaushoidon onnistu-

misen kannalta, koska nikotiinikorvaushoitovalmisteet ovat

itsehoitolääkkeitä. 

Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeissa toimitaan

Käypä Hoito -suosituksen ”Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja

vieroitushoidot” ohjeistuksen mukaisesti. Apteekissa kartoi-

tetaan tupakoinnin lopettamisesta kiinnostuneen asiakkaan

tilanne ja nikotiiniriippuvuuden vahvuus arvioidaan. Näiden

perusteella valitaan oikean vahvuinen ja oikean tyyppinen ni-

kotiinikorvaushoitovalmiste. Tarvittaessa asiakas ohjataan

muun terveydenhuollon piiriin tai todetaan, että asiakas ei

tarvitse nikotiinikorvaushoitoa. 

Muutamissa apteekeissa on järjestetty ryhmäohjausta,

mutta yleensä apteekissa tapahtuva tupakasta vieroitus on

yksilöohjausta, joka toteutetaan tavallisten apteekkikäyn-

tien yhteydessä. Ohjaus on keskustelua asiakkaan kanssa ja

vieroitushoidon suunnittelua. Asiakas voi sopia vieroituksen

aikana tapahtuvista uusista tapaamisista, jotka lisäävät vie-

roituksen onnistumisen todennäköisyyttä. 

Apteekit tukevat kansansairauksien 

ehkäisyä ja hoitoa

Apteekeissa on viime vuosina käynnistetty laajoja hankkeita

osana valtakunnallisia, suurten kansansairauksien ehkäisyn

ja hoidon tehostamiseen tähtääviä ohjelmia. Apteekeissa to-

teutettavien ammatillisten ohjelmien tavoitteena on varmis-

taa potilaiden hoidon onnistuminen parhaalla mahdollisella

tavalla. Olennaisena osana tämän tavoitteen toteutumisessa

on apteekkien yhteistyö muiden potilasta hoitavien tervey-

denhuollon ammattilaisten kanssa.

Apteekkien ammatillisilla ohjelmilla on monia yhtymä-

kohtia muuhun terveydenhuoltoon ja sen toimintaan. Aktiivi-

sesti käynnistyneitä ja koko maahan levinneitä apteekkioh-

jelmia hyödynnetään paikallisessa kansansairauksien ehkäi-

sytyössä ja jo sairastuneiden potilaiden asianmukaisen hoi-

don varmistamisessa. Apteekkihenkilökunta voi osallistua

tai osaltaan tukea erilaisten paikallisten moniammatillisten

projektien ja kampanjoiden järjestämisessä. Seuraavassa

kuvataan ohjelmia tarkemmin.

Valtakunnallisen astmaohjelman 

apteekkiohjelma

Apteekkien astmaohjelma on osa sosiaali- ja terveysministe-

riön vuonna 1994 käynnistämää valtakunnallista astmaohjel-

maa. Sen tavoitteena on varmistaa astmapotilaiden lääkehoi-

don onnistuminen sekä lisätä apteekkien, muun terveyden-

huollon sekä po-

tilasjärjestöjen

välistä yhteistyö-

tä astman hoidon

tehostamiseksi. 

Astmapotilail-

la on vuodessa

noin miljoona ap-

teekkikäyntiä pel-

kästään astma-

lääkkeisiin liitty-

en. Apteekeilla on

siten hyvät mah-

dollisuudet ohjata potilaita käyttämään lääkkeitään oikein.

Apteekkiohjelmassa on määritelty apteekeille kuuluvat teh-

tävät astmapotilaan hoidon ohjauksessa. Siinä on esitetty

myös suuntaviivat paikalliselle apteekkien ja muiden astma-

potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon yksiköiden

yhteistyön toimintatavoille ja -malleille.

Apteekkien astmaohjelmassa mukana oleviin apteekkei-

hin on nimetty astmayhdyshenkilöt, jotka ovat apteekissa

työskenteleviä farmaseutteja ja proviisoreita. He koordinoi-

vat ohjelman toteuttamista apteekeissa ja yhteistyötä muun

terveydenhuollon kanssa. He vastaavat myös apteekin muun

henkilökunnan kouluttamisesta astmaan liittyvissä asioissa.

Astmayhdyshenkilöitä on nimetty yli 700.

Apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyö ja työn-

jako on sovittu paikallisten tarpeiden mukaan. Astmapotilai-

den lääkehoidon ohjaukseen ja seurantaan liittyvässä työn-

jaossa apteekin tehtäviksi on määritelty muun muassa ast-

malääkkeiden ja niiden apuvälineiden käytön neuvonta, oi-

kean inhalaatiotekniikan varmistus, potilaan motivointi

säännöllisen lääkityksen käyttöön, hoidon toteutumisen

seuranta sekä hoidon tehostamisen tarpeessa olevien poti-

laiden ohjaaminen hoitoon. 

Apteekin tehtävien muotoutumiseen vaikuttavat paikalli-

nen astman hoito-organisaatio ja muun terveydenhuollon

käytössä olevat resurssit. Apteekkien aktiivisella osallistumi-

sella astmapotilaiden hoidon ohjaukseen on voitu helpottaa

paikallisen terveydenhuollon kuormitusta ja vapauttaa sen

resursseja muuhun toimintaan. Apteekkien mukaantulo val-

takunnalliseen astmaohjelmaan on nähty olennaisena voi-

mavaralisänä ohjelmalle.

Paikallisessa yhteistyössä on organisoitu reseptien uusi-

miseen liittyviä käytäntöjä ja sovittu tiettyjen astmapotilas-

ryhmien ohjaamisesta lääkärin vastaanotolle säännöllisin vä-

liajoin. Lisäksi on järjestetty astman hoitoon liittyvää yhteis-

koulutusta astmapotilaan hoitoon osallistuville terveyden-

15
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huollon eri toimijoille ja yleisötilaisuuksia astmaatikoille.

Säännöllisellä apteekkien ja muun terveydenhuollon välisellä

yhteistyöllä voidaan varmistaa, että astmapotilaan hoito to-

teutuu hoitosuositusten mukaisesti ja potilas saa yhdenmu-

kaista ohjausta ja neuvontaa hoitoketjun kaikilta toimijoilta. 

Apteekkien diabetesohjelma 

(Apteekki DEHKO)

Apteekkien diabetesohjelma käynnistettiin yhteistyössä Dia-

betesliiton kanssa osana kansallista diabeteksen ehkäisyn ja

hoidon kehittämisohjelmaa (DEHKO) vuonna 2001. Ohjelman

keskeisinä tavoitteina ovat tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja jo

sairastuneen mahdollisimman hyvän hoidon toteutuminen.

Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään lisäämään

yhteistyötä apteekkien, muun terveydenhuollon sekä poti-

lasjärjestöjen kanssa. 

Myös apteekkien diabetesohjelmassa mukana oleviin ap-

teekkeihin on nimetty diabetesyhdyshenkilöt. He ovat aptee-

kissa työskenteleviä farmaseutteja ja proviisoreita, jotka

ovat perehtyneet erityisen hyvin diabetekseen ja sen lääke-

hoitoon. Yhdyshenkilön tehtävänä on koordinoida ohjelman

toteutumista apteekissa, kouluttaa apteekin muuta henkilö-

kuntaa ja tehdä yhteistyötä paikallisen muun terveydenhuol-

lon ja potilasjärjestöjen kanssa. Diabetesyhdyshenkilöitä on

nimetty yli 600.

Apteekit neuvovat diabeetikkoja lääkkeiden käytössä ja

motivoivat niiden säännölliseen käyttöön. Diabeetikon koko-

naislääkityksen arviointi ja lääkkeiden käyttöön liittyvien on-

gelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen yhteistyössä dia-

beetikkoa hoitavan lääkärin kanssa ovat apteekin keskeisiä

tehtäviä. Apteekki tukee hoitomotivaation ylläpidossa ja

omahoidossa. Tarvittaessa diabeetikko ohjataan apteekista

eteenpäin sopivimpaan hoitopaikkaan. 

Apteekkien teh-

tävänä on tukea

diabeetikkoa muun

muassa painonhal-

lintaan, terveelli-

seen ruokavalioon,

liikunnan lisäämi-

seen ja tupakoin-

nin lopettamiseen

tähtäävissä elinta-

pamuutoksissa. Hen-

kilöt, joilla on dia-

betekseen sairas-

tumisen riskiteki-

jöitä, eivät välttä-

mättä käy asiakkaina muun terveydenhuollon toimipisteissä.

Apteekeissa näitä henkilöitä voidaan tunnistaa mm. riskitestien

avulla ja ohjata ajoissa asianmukaisiin tutkimuksiin.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito on kokonaisvaltais-

ta. Sen vuoksi on tärkeää, että koko siihen osallistuva tervey-

denhuolto toimii yhteistyössä ja asettaa toiminnalleen yhteiset

tavoitteet. Diabeetikon hoidon onnistuminen voidaan varmis-

taa sopimalla paikallisesti eri toimijatahojen välisestä työnja-

osta. Samalla voidaan varmistaa, että diabeetikko saa yhden-

mukaista neuvontaa terveydenhuollon eri toimipisteistä.  

Apteekkien sydänohjelma 

Apteekkien sydän-

ohjelma käynnis-

tyy kolmantena

apteekkien am-

matillisena ohjel-

mana vuonna 2005.

Sen tavoitteena

on edistää sydän-

ja verisuonisai-

rauksien hoidon

onnistumista ja

sairastumisen en-

naltaehkäisyä li-

säämällä apteek-

kien ja muun ter-

veydenhuollon se-

kä järjestöjen välistä yhteistyötä. 

Ohjelma antaa toiminnalle suuntaviivat ja tavoitteet, joi-

den varassa varsinaiset toimintatavat ja -mallit sovitaan pai-

kallisesti. Myös sydänohjelmassa nimetään apteekkeihin yh-

dyshenkilöt, jotka vastaavat apteekin toiminnasta ohjelman

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Apteekki on keskeinen toimija sydänterveyden edistäjänä

ja hoidon onnistumisen tukijana. Pitkäaikaislääkkeitä käyttä-

vät asiakkaat käyvät apteekissa vähintään neljä kertaa vuo-

dessa, jolloin voidaan varmistaa lääkehoidon toteutuminen

suunnitellun mukaisesti. Apteekkien 50-60 miljoonan vuosit-

taisen asiakaskontaktin ansiosta apteekit ovat myös tärkeä

sydänterveyttä edistävän tiedon välityskanava kansalaisille.

Apteekit kouluttavat

Apteekeissa harjoittelee vuosittain lähes 500 farmasian opis-

kelijaa. Heistä valtaosa suorittaa harjoittelunsa yksityisissä

apteekeissa. Harjoittelu opetusapteekissa valmentaa sovelta-

maan yliopistossa hankittuja tietoja käytännön työhön. Ope-

tusapteekkiharjoittelu toteutetaan yliopiston opetussuunni-



telman mukaisesti, eivätkä apteekit saa siitä korvausta.

Apteekit kouluttavat myös tekniseen henkilökuntaan

kuuluvia lääketeknikoita oppisopimuskoulutuksella ja otta-

vat farmasiaa opiskelemaan aikovia harjoittelemaan. Harjoit-

telusta saa lisäpisteitä opiskelijavalinnassa.

Apteekkien esitelmä- ja koulutustoiminta on lisääntynyt

viime vuosina. Apteekit järjestävät lääkkeistä ja apteekkitoi-

minnasta koulutus- ja esitelmätilaisuuksia eniten vanhusten-

kerhoissa ja potilasyhdistysten tilaisuuksissa. 

Esitelmiä lääkkeistä ja niiden käytöstä pidetään myös

kouluissa, terveydenhuolto-oppilaitoksissa ja hyväntekeväi-

syysjärjestöissä. Lääketiedon lisäksi apteekit kouluttavat it-

sehoitoon ja terveyden edistämiseen liittyvistä aiheista.

Apteekkien rooli myös muun terveydenhuollon kouluttaja-

na on laajentunut. Vuonna 2003 apteekit järjestivät liki 900 in-

formaatiotilaisuutta terveydenhuoltohenkilökunnalle kuten

lääkäreille ja kotisairaanhoidon työntekijöille. Esimerkiksi uu-

teen lääkevaihtokäytäntöön siirryttäessä yli puolet apteekeista

koulutti paikallisia lääkäreitä sen toteuttamisen periaatteista. 

Apteekkien mahdollisuudet toimia muun terveydenhuol-

lon kouluttajana ovat parantuneet kehittyneiden tietoteknis-

ten ratkaisujen ansiosta. Apteekkien tietojärjestelmissä

uusin lääketieto on helposti saatavilla.

Apteekit välittävät tietoa

Apteekki on usein asiakkaan ensimmäinen kontakti tervey-

denhuollon ammattilaiseen hänen etsiessä apua terveyteen-

sä liittyvään oireeseen tai ongelmaan. Siksi apteekin neu-

vonta ei rajoitu pelkästään lääkeneuvontaan, vaan apteekin

ammattilaiselta edellytetään laajaa terveystiedon hallintaa.

Sitä tarvitaan muun muassa silloin, kun arvioidaan onko

asiakkaan syytä hakeutua lääkärin hoitoon. 

Apteekkien rooli terveystiedon jakajana ja tulkitsijana on

laajentunut samalla kun ihmisten kiinnostus terveysasioihin

ja tiedonsaanti esimerkiksi internetin avulla on lisääntynyt.

Kehitys näkyy myös apteekista jaettavan kirjallisen terveys-

tiedon lisääntymisenä.

Apteekit seuraavat lääkehoitoja

Lääkehoidon seurannassa monet apteekit käyttävät apuna

mittauksia kuten verenpaineen seurantaa ja PEF- tai mik-

rospirometriamittauksia. Ne ovat osa lääkehoidon seuran-

taa, ja niitä toteutetaan paikallisen terveydenhuollon kanssa

yhteisesti sopien ja paikallisen tarpeen mukaan. 

Lääkehoidon arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan koko-

naislääkityksen kartoitusta, jossa selvitetään käytössä ole-

vien lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset sekä lääkityk-

sen tarpeettomat ja haitalliset päällekkäisyydet. Ongelmien

ratkaisussa edellytetään yhteistyötä asiakkaan lääkärin ja

hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkehoidon arviointi kuuluu

osana apteekkien annosjakelupalveluun (ks. s. 13).

Apteekit tarjoavat farmaseuttista 

palvelua laitoksille

Apteekit huolehtivat useiden vanhainkotien, palvelutalojen, lai-

tosten ja kotisairaanhoidon lääkepalveluista. Niihin kuuluvat

lääketoimitusten lisäksi muun muassa neuvonta lääkkeiden

käsittelystä, säilytyksestä ja annosteluista sekä lääkevaihdosta

ja Kela-korvauksista. Apteekit huolehtivat myös laiva-apteek-

kien ja laitosten lääkekaappien tarkastamisesta ja ylläpidosta.

17

Apteekit käyttävät yhteisvaikutusten sel-

vittämisessä apuna yhteisvaikutustieto-

kantoja. Noin 450:llä Apteekkariliiton

tietoverkkoon (SAL Apteekkiverkko) kuu-

luvalla apteekkitoimipisteellä on mahdollisuus käyttää

tällaista tietokantaa verkon kautta. Lisäksi apteekeilla

on käytössä muita yhteisvaikutusten selvittämiseen so-

veltuvia tietokantoja. Tarvittaessa apteekit voivat tu-

keutua yhteistyökumppaninsa, Kuopion lääkeinformaa-

tiokeskuksen (KLIK), tietokantoihin ja -palveluihin.

Terveystieto kiinnostaa. Apteekkariliiton jäsenapteekkien Tervey-

deksi!-asiakaslehti on Suomen luetuimpia lehtiä ja ylivoimaisesti

luetuin terveyslehti. Lukijoita on liki miljoona.
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Apteekit tulevaisuudessa



Kansainvälisen kehityksen mukaisesti apteekkien farma-

seuttisen henkilökunnan vastuu lääkehoitojen onnistumises-

ta kasvaa. Se edellyttää mm. asiakastietojen nykyistä laa-

jempaa dokumentointia ja seurantaa hoidon onnistumisen

varmistamiseksi. Yhteistyö apteekin ja muiden terveyden-

huollon toimijoiden välillä on välttämätön edellytys hoidon

laadun kehittämisessä.  

Apteekkien uusista palveluista yleistyvät lääkehoidon ko-

konaisarviointipalvelu sekä sellaiset testit ja mittaukset, joita

käytetään lääkehoitojen seurannassa, terveyden edistämises-

sä ja kansansairauksien seulonnassa. Jotta mittauksista ja tes-

teistä saadaan tavoiteltu hyöty, ne toteutetaan paikallisten tar-

peiden mukaan yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. 

Itsehoitoa tukeva, terveyttä edistävä ja sairauksien ehkäi-

syyn tähtäävä neuvonta apteekeissa lisääntyy. Ihmisten vas-

tuu omasta terveydestään kasvaa, ja tietoa ja lisääntyvän ter-

veystiedon tulkintaa haetaan yhä enemmän apteekeista. Itse-

hoidossa apteekin ammattilainen on usein ainoa terveyden-

huollon asiantuntija, jonka tietoa tarvitseva asiakas kohtaa. 

Moniammatillinen yhteistyö lääkäreiden ja muun tervey-

denhuoltohenkilökunnan kanssa lisääntyy ja saa uusia muoto-

ja. Apteekit voivat myös osallistua nykyistä enemmän julkisten

laitosten lääkehuollon toteuttamiseen ja kehittämiseen.

19

Apteekkien farmaseuttinen henkilökunta estää vuosittain kymmeniä tuhansia mahdollisia lääkehaittoja. Apteekkarit, proviisorit ja farmaseu-

tit korjaavat neuvonnallaan asiakkaiden virheellisiä lääkevalintoja, ohjaavat itsehoitolääkkeen myynnin sijasta lääkäriin sekä ehkäisevät hai-

tallisia yhteisvaikutuksia.
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Apteekit ja lääkekustannukset



Apteekit ovat tehokas osa suomalaista terveydenhuoltojär-

jestelmää. Yli 800 toimipisteen verkosto ja sen noin 8 300

työntekijää käyttävät alle 4 prosenttia terveydenhuollon

kokonaismenoista (kaavio 1).

Lääkkeet ovat kaikissa apteekeissa samanhintaisia. Lää-

kelakiin sisältyvällä samanhintaisuusperiaatteella on haluttu

taata kansalaisten yhdenvertaisuus lääkkeiden hankinnassa.

Apteekkimaksujärjestelmä puolestaan varmistaa apteekki-

palvelujen saatavuutta myös harvaanasutulla maaseudulla

ja taajamien reuna-alueilla, kun progressiivisen, veronluon-

teisen apteekkimaksun ansiosta pienen apteekin osuus lääk-

keen hinnasta (kate) on suurempi kuin suuren apteekin.

Suomessa apteekit ovat proviisorin koulutuksen saaneiden

apteekkareiden omistamia ja ylläpitämiä henkilöyhtiöitä eli

toiminimiä. Toimintamallissa on tasapainotettu ammatillinen

asiantuntemus ja liiketaloudellinen tehokkuus. Tällä ja lääke-

kaupan sääntelyllä varmistetaan myös se, että lääkkeitä myy-

dään terveydellisistä eikä liiketaloudellisista lähtökohdista, ja

että lääkkeiden myyntiä ja käyttöä ei tarpeettomasti edistetä.

Suomen apteekkijärjestelmä on yhteiskunnalle edullinen

myös siksi, että apteekkitoiminnan tuotto ja verot jäävät

Suomeen toisin kuin esimerkiksi Norjassa, jossa ulkomaiset

lääketukkukaupat ovat tulleet apteekkien omistajiksi. 

Lääkekustannukset eivät kasva lääkkeiden hintojen nou-

sun takia, vaan siksi, että lääkehoidot uusiutuvat ja käyttä-

jien määrä lisääntyy. Aiemmin käytössä olleet lääkkeet kor-

vautuvat uusilla ja useimmiten kalliimmilla lääkkeillä, joilla

on tai joilla uskotaan olevan hoidollisia etuja vanhoihin lääk-

keisiin verrattuna. Tällaisia ovat esimerkiksi vähäisemmät

haittavaikutukset tai parempi teho. Suurin lisäys lääkelas-

kuun on viime vuosina tullut vakavien ja pitkäaikaisten sai-

rauksien hoidossa käyttävistä uusista, kalliista lääkkeistä. 

Lääkekustannusten kasvun hillinnässä apteekit joutuvat

usein tarkastelun kohteeksi, vaikka merkittäviä säästöjä ei

ole saatavilla puuttumalla apteekkien osuuteen lääke-euros-

ta (kaavio 2). Lääkekustannusten kasvua voidaan tehokkaas-

ti hillitä vain lääkkeiden määräämistä ohjaamalla sekä lääke-

hoitojen onnistumista ja tarkoituksenmukaisuutta paranta-

malla. Viimeksi mainitussa apteekeilla ja apteekkien tarjoa-

milla palveluilla on suuri merkitys. 

Apteekkitoiminta luvanvaraista

Apteekkitoimintaa voi Suomessa harjoittaa vain Lääkelaitoksen

myöntämällä apteekkiluvalla. Lääkelaitos julistaa apteekkilu-

vat haettaviksi sen mukaisesti, miten paljon apteekkeja tarvi-

taan, ja myöntää luvat hakijoiden ammatillisten ansioiden pe-

rusteella. Ansioihin lasketaan apteekkityökokemus sekä muis-

sa lääkehuollon tehtävissä hankittu kokemus, koulutus ja tut-

kinnot sekä julkaisut, opinnäytteet ja muut kirjalliset ansiot. 

21
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Apteekkiluvan saajan pitää olla Euroopan talousalueen

jäsenmaan kansalainen ja laillistettu proviisori. Apteekkilu-

van saajalla eli apteekkarilla voi olla kerrallaan korkeintaan

yksi apteekkilupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteekkien

ketjuuntuminen ei siten ole mahdollista. Apteekkilupa on

henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä tai vuokrata. Apteekki-

lupa päättyy apteekkarin täyttäessä 67 vuotta.

Lääkelaitos päättää myös maassa tarvittavien apteek-

kien lukumäärästä ja niiden sijainnista.

Liki 99 prosenttia suomalaisista asuu

kunnassa, jossa on vähintään yksi ap-

teekki. Vuonna 2005 Utsjokea lukuun

ottamatta kaikissa kunnissa, joissa on terveyskeskus

tai sairaala, on vähintään yksi apteekki. Niissäkin 165

kunnassa, jossa ei ole terveyskeskusta, 123:ssa on yrit-

täjävetoinen apteekki. Apteekkeja on melkein kolmin-

kertainen määrä terveyskeskuksiin verrattuna. 

Maamme 432 kunnasta apteekittomia on 40. Niis-

tä 16 sijaitsee Ahvenanmaan saaristossa. Apteekitto-

missa kunnissa lääkkeiden vienti asiakkaille ja lääke-

neuvonta on turvattu paikallisin järjestelyin.

Lääkkeiden saatavuus on Suomessa hyvä. Talous-

tutkimuksen vuonna 2005 tekemän tutkimuksen mu-

kaan 92 prosenttia suomalaisista piti apteekkien mää-

rää riittävänä.

Apteekkien toiminnasta ja toiminnan tunnusluvuista

kerrotaan vuosittain Apteekkariliiton julkaisemassa

vuosikatsauksessa. 

Lisätietoja myös www.apteekkariliitto.fi

Apteekki on lähes jokaisessa kunnassa

Apteekittomat kunnat
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