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Sosiaali- ja terveysministeriö valmiste-
li lääkepoliittiset linjaukset vuoteen 
2020 yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa. Linjauksissa lääkehuolto ja 

apteekit nivottiin entistä kiinteämmäksi osak-
si sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Ap-
teekit mainittiin useiden toimenpiteiden to-
teuttamisen vastuutahoina. 

Lähiajan lääkepolitiikan keskeisiksi tavoit-
teiksi asetettiin tehokas, turvallinen, tarkoi-
tuksenmukainen ja taloudellinen lääkkeiden 
käyttö. Vuoden 2011 alkupuolella julkaistun 
asiakirjan strategiset linjaukset kiteytettiin vii-
teen päätavoitteeseen. Toimenpiteiden toteu-
tumisen seuraamiseksi perustettiin lääkealan 
viranomaisista koostuva Lääkeryhmä ja sidos-
ryhmistä koostuva Lääkefoorumi. 

strategiasta käytäntöön

Kesällä työnsä aloittanut Apteekkitoiminnan 
kehittämistä pohtinut työryhmä hahmotteli 
apteekkien tulevaisuutta konkreettisemmalla 
tasolla. Ehdotuksia valmisteltiin tulevaa vaali-
kautta silmällä pitäen.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioi-
da lääkkeiden vähittäisjakelun erilaiset oikeu-
delliset ja organisatoriset mallit, yliopistojen 
apteekkien asema ja rooli, pienten apteekkien 
taloudellinen tilanne ja lääkkeiden maankat-
tavan vähittäisjakeluverkoston turvaaminen. 

Työryhmä arvioi myös apteekkien uusia 
palvelukonsepteja ja niiden rahoitusmalleja 
sekä farmaseuttisen asiantuntijuuden hyö-
dyntämistä sosiaali- ja terveyspalvelujärjes-
telmässä.
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kehittää eettisesti ja 
ammatillisesti korkeatasoista 
apteekkitoimintaa osana 
terveydenhuoltoa ja tuottaa 
jäsenilleen apteekkiliikkeen 
harjoittamista tukevia 
palveluita .

  Katse 
eteenpäin

Työryhmä sai syksyllä lisätehtäväkseen arvi-
oida myös apteekkimaksun ja lääketaksan 
mahdolliset muutostarpeet sekä lääkkei-
den annosjakelun hyödyt ja haitat mahdol-
lisine kehittämistarpeineen. Työryhmä ei saa-
nut työtään valmiiksi vuoden loppuun men-
nessä, minkä vuoksi työryhmän määräaikaa 
pidennettiin vuoden 2011 alkupuolelle. 

uusia apteekkipalveluita

Vuoden lopulla eduskunta hyväksyi muu-
toksia lääkelakiin. Vuoden 2011 alkupuolel-
la voimaan tulleilla muutoksilla apteekeille 
mahdollistettiin lääkkeiden myynti apteekin 
verkkopalvelun kautta sekä palvelupisteiden 
perustaminen oman toimialueen tai naapu-
rikunnan haja-asutusalueelle tai kyläkeskuk-
seen. Palvelupisteet korvaavat vähitellen ap-
teekkien lääkekaapit. Uudistusten tavoittee-
na oli parantaa lääkkeiden saatavuutta erityi-
sesti syrjäseuduilla.

paineita rahoitukseen

Lääkkeiden myynti väheni jo toista vuotta 
peräkkäin, ja apteekkien lääkemyynti jäi 2,5 
prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2009. 
Syynä oli edelleen laajeneva lääkevaihto sekä 
lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piiris-
sä olevien lääkkeiden hintojen yhä jatkunut 
lasku. 

Hintojen laskun seurauksena apteekkien 
talous heikkeni entisestään ja apteekkikoh-
taiset erot jatkoivat kasvamistaan. Apteek- 
kien ansaintamallin uudistamistarve kävi yhä 
ilmeisemmäksi. 

Vuonna 2010 kansallinen lääkepolitiikka päivitettiin, apteekkitoimintaa 
kehitettiin työryhmässä ja lääkkeiden saatavuutta parannettiin . 

n lääkepoliittiset 
päätavoitteet vuoteen 

2020
1 Lääkehuolto on osa sosiaali- 

ja terveyspalvelujärjestelmää.

2 Lääkehuolto on laadukasta, 
vaikuttavaa ja  
kustannustehokasta. 

3  Rationaalinen lääkehoito ja 
hyvä lääkitysturvallisuus  
lisäävät väestön hyvinvointia, 
parantavat kansanterveyttä ja 
vähentävät terveydenhuollon 
kustannuksia. 

4   Lääketutkimus lisää terveyttä, 
hyvinvointia ja työllisyyttä.

5 Eläinlääkintähuolto turvaa 
kansanterveyttä ja edistää  
ihmisen ja eläinten  
hyvinvointia.
Lähde: Lääkepolitiikka 2020, STM

Apteekkariliitto
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muuttuva toimintaympäristö



Muutosten
                  vuosiToimitusjohtaja vaihtui, 

Apteekkariliitto sai ensim-
mäisen naispuheenjohtajansa 

ja strategia uudistettiin .

  Organisaatiota ja johtamista 
uudistettiin toimitusjohtajana aloittaneen 
Ilkka Oksalan johdolla.

   Farmasian tohtori Riitta Andersin valittiin syyskokouksessa Apteekkariliiton 
uudeksi puheenjohtajaksi. Liiton hallitukseen hän on kuulunut vuodesta 2004.

lähde: Apteekkariliitto

lähde: TH
L ja A

pteekkariliitto

info:
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uudistuva liitto

V altiosihteeri Ilkka Oksala aloitti Ap-
teekkariliiton uutena toimitusjohtaja-
na maaliskuun alussa liiton pitkäaikai-

sen toimitusjohtajan Reijo Kärkkäisen jäädes-
sä eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan johdolla 
liiton organisaatiota ja johtamista uudistettiin, 
ja hallitus päivitti liiton strategian ja strategiset 
tavoitteet vuosille 2011–2014. 

Uudistetun strategian mukaan liiton perus-
tehtävä on tukea jäsenapteekkareita niin, että 
heillä on hyvät edellytykset tuottaa ammatil-
liseen osaamiseen perustuvia laadukkaita ja 
asiakaslähtöisiä apteekkipalveluita osana ter-
veydenhuoltoa, ja että toiminnalle on talou-
delliset edellytykset. 

Liiton tavoitteena on olla arvostettu apteekki-
alan asiantuntija, kehittäjä, kumppani ja edun-
valvoja, joka kehittää vahvasti yksityiseen yrittä-
jyyteen perustuvaa apteekkitoimialaa, vaikuttaa 
sen uudistumiseen ja turvaa kestävän apteek-
kitalouden pohjan. 

Liiton visio on olla Suomen jäsenlähtöisin 
liitto, joka auttaa jäseniään tarjoamaan maail-
man parasta apteekkipalvelua.

Syyskokouksessa liiton uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin apteekkari, farmasian toh-
tori Riitta Andersin. Hän on liiton 114-vuoti-
sen historian ensimmäinen naispuheenjohtaja.

Liitto oli aktiivisesti mukana lääkepoliittis-
ten linjausten valmistelussa ja Apteekkitoimin-
nan kehittämistyöryhmän ja sen alatyöryhmi-
en työssä. Apteekkien rahoitusmallin uudista-
mista varten liitto perusti työryhmän, jonka työ 
jatkui vuoden 2011 puolelle. Syksyllä aloitettiin 
myös varautuminen tulevaan vaalivuoteen ja 
asetettiin tavoitteet vaalikaudelle 2011–2015.

Jäsenpalvelut ja viestintä tehostuivat, kun 
jäsenapteekeille suunnattu Salkku-tietopalve-
lu uudistettiin ja avattiin kaikille liiton jäsenil-
le. Säännöllisistä jäsentiedotepostituksista luo-
vuttiin vuodenvaihteessa. 

• Turvataan koko maan 
kattavan apteekkiverkoston 
toimintaedellytykset, jotta kaikki 
suomalaiset saavat lääkkeensä 
jatkossakin turvallisesti.

• Säilytetään apteekkipalveluiden 
korkea taso huolehtimalla siitä, 
että apteekkien talouden perusta 
on riittävän vahva.

• Uudistetaan apteekkien 
ansaintamallia (lääketaksaa) 

siten, että se korvaa nykyistä 
paremmin apteekin palvelutyötä. 
Tämä on välttämätöntä 
lääkkeiden ja apteekkipalveluiden 
maankattavan saatavuuden 
varmistamiseksi myös 
tulevaisuudessa.

• Järjestetään itsehoitolääkkeiden 
jakelu jatkossakin vain apteekeista, 
jotta potilasturvallisuus ja 
lääkkeiden maankattava 
saatavuus säilyvät hyvinä.

• Kehitetään apteekkien uusien 
palveluiden, kuten lääkehoidon 
kokonaisarvioinnin ja lääkkeiden 
koneellisen annosjakelun, 
rahoitusta.

 1.  Lääkejakelu tapahtuu koko maan kattavaan 
yrittäjävetoiseen ja ammatilliseen osaamisen 
perustuvan apteekkiverkoston toimesta.

 2.  Kaikkien apteekkien taloudellinen perusta 
on riittävän vahva, jotta palveluiden  
korkea taso voidaan turvata.

 3. Itsehoitolääkkeiden jakelu tapahtuu vain 
apteekeista.

 4.  Apteekkien palvelu on tasokasta ja  
asiakkaat luottavat apteekkien farmaseut-
tiseen osaamiseen.  

 5.  Apteekit tarjoavat asiakkailleen näiden  
hyvinvointia tukevia uusia palveluita.

 6.  Apteekit ovat kaikkien tunnustama 
ja arvostama osa suomalaista 
terveydenhuoltoa.

 7.  Yksityisten apteekkien yrityskuva on 
myönteinen ja vahva koko maassa.

 8.  Merkittävä osa Apteekkariliiton jäsenistä 
osallistuu liiton toimintaan ja vaikuttaa lii-
ton kantojen muodostamiseen niin perin-
teisten kuin myös uusien kanavien kautta.

 9.  Apteekkariliitto ja sen tytäryhtiöt toimivat 
tehokkaan konsernin tavoin.

10. Apteekkariliitto on osaava organisaatio, 
jonka luottamustehtävät kiinnostavat  
apteekkareita ja jossa parhaat asiantuntijat 
haluavat työskennellä.

Strategiset 
tavoitteet 
2011–2014

Tavoitteet 
vaalikaudelle 
2011–2015

n lääke-euron 
jakautuminen 
(2010)

●  Lääketehdas ja 
tukkukauppa  63,5 %

●  Apteekki  23,0 %
● Valtio  13,5 %

n terveydenhuollon 
kokonaismenot  
(2009)

●  Erikoissairaanhoito 33 %
●  Perusterveydenhuolto* 18 %
●  Muut menot 29 %
●   Suun terveydenhuolto 6 %
●  Avohoidon lääkkeet 14 %

Apteekkien osuus

n apteekkien 
myynnin jakautuminen 
(2010) 

●  Reseptilääkkeet  80 %
● Itsehoitolääkkeet  13 %
●  Muu myynti  7 %* poislukien työterveys-,  

   opiskelu- ja hammashuolto

Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin olivat 
vuonna 2009 yhteensä 15,674 miljardia euroa (9,1 % bkt:stä) 

eli noin 2 929 euroa/asukas. Maankattavan apteekkiverkoston 
ylläpitoon kului vain noin 3,4 % kokonaismenoista.



  Työkaluja 
apteekeille  

Lääkkeet  
annospusseissa 
jo tuhansille

Lääkitystarkistuksen sisältävä lääkkeiden koneellinen an-
nosjakelu lisää turvallisuutta ja säästää lääkemenoissa.

Lääkepurkkien sijaan asiakas saa apteekista annos-
pussinauhan, johon on jaeltu kahden viikon lääkkeet kerta-
annospusseihin. Palvelutalot ja kotisairaanhoito hyödyntävät 
apteekkien tarjoamaa palvelua jo useissa kunnissa. 

Palvelun avulla hoitajille jää enemmän aikaa varsinaiseen 
hoitotyöhön ja lääkkeiden jakeluvirheiltä vältytään. Lääkehä-
vikki vähenee lääkitysmuutoksissa, kun potilaalle toimitetaan 
kerralla vain kahden viikon lääkkeet. 

Palvelussa on mukana jo noin 20 000 potilasta. Apteekka-
riliitto toi Suomessa palvelun avohoitoon kymmenisen vuot-
ta sitten.

Apteekkariliitto kehitti palveluita ja työkaluja, 
joilla apteekit voivat edistää asiakkaidensa lääkitys-
turvallisuutta ja lääkehoitojen onnistumista .
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apteekkien tuki ja kehittäminen

Lapualta mallia 
yhteistyöhön

Lapualla apteekin ja kunnan terveydenhuollon yhteistyö kelpaa 
malliksi muuallekin Suomeen.

Lapuan Lakeus Apteekki tekee lapualaisille maksullisia lääke-
hoidon kokonaisarviointeja (LHKA). Jos asiakkaalla on lääkärin lähete, 
kaupunki kustantaa palvelun. 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään lääkityksen mahdollinen 
osuus potilaan terveysongelmiin. Se on palvelu, jossa erityispätevyy-
den hankkinut proviisori tai farmaseutti tekee perusteellisen arvion 
potilaan lääkityksestä hoidosta päättävälle lääkärille. 

Lääkehoitoa arvioivassa tiimissä on farmaseutin tai proviiso-
rin lisäksi aina potilaan hoidosta vastaava lääkäri ja usein myös 

hoitohenkilökuntaa. Kun jokainen tuo arviointiin oman eri-
tyisosaamisensa, kokemuksensa ja havaintonsa potilaan 

tilanteesta, syntyy uusia ratkaisumalleja.
Apteekkariliitolla on ollut keskeinen rooli lääkehoidon 

kokonaisarviointipalvelun kehittämisessä ja siihen vaadit-
tavan koulutuksen suunnittelussa.

Huippuosaajia astman 
ja diabeteksen hoitoon

Erityispätevyyskoulutus tuottaa apteekkeihin huippuosaajia 
palvelemaan astmapotilaita ja tulevaisuudessa myös 
diabeetikkoja. Astman erityispätevyys oli vuoden 

lopussa 13 henkilöllä, ja koulutuksessa oli 16 apteekin am-
mattilaista. Diabeteksen erityispätevyyteen johtava kou-
lutus alkaa vuonna 2011.

Erityispätevyyden suorittaneilla proviisoreilla ja farma-
seuteilla on valmius käynnistää apteekissa astma- tai diabe-
tespalvelu. Koulutukset tuottavat syventävää osaamista apteek-
kien kansanterveysohjelmiin, joissa on mukana valtaosa apteekeista.

Lääkehoito-
suunnitelma 
apteekista

Apteekkariliiton työryhmä 
tuotti työkalun avuksi lai-
tosten lääkehoitosuunni-

telmien tekoon. 
Kaikissa julkisissa ja yksityisissä 

sosiaali- ja terveydenhuollon lai-
toksissa on oltava lääkehoi-
tosuunnitelma, joka ohjaa 
lääkehoidon toteuttamista, 
määrittelee eri työntekijä-
ryhmien vastuut sekä asettaa 
vähimmäisvaatimukset lääke-
hoidon toteuttamisessa. 

Tarkoitus on, että suunnitel-
ma toimii yksikön käytännönlähei-
senä laadun kehittämisen välinee-
nä ja lääkitysturvallisuuden edistä-
misen työkaluna. 

Apteekit voivat auttaa suunni-
telman laatimisessa hyödyntäen 
Apteekkariliiton työryhmän kehit-
tämää työkalua. 

  Lapuan Lakeus 
Apteekin proviisori 
Leena Ulvinen käy 
lääkitysasioita läpi 
101-vuotiaan Aili 
Rintalan kanssa.



   Sähköisen reseptin käyttöönotto 
ensimmäistä kertaa Suomessa Turun 
Nummenmäen apteekissa herätti mediassa 
runsaasti huomiota. Farmaseutti Anna 
Virkki esitteli eReseptiä lehtien ja radioiden 
toimittajille.
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kehittyvä apteekki

Tukea 
käyttöönottoon

Apteekkariliitto järjesti eReseptin käyttöönotto-
koulutuksia Turun ja Kotkan apteekeille, ja lii-
ton asiantuntijat kävivät luennoimassa lukui-

sissa koulutustapahtumissa eri puolilla Suomea. 
Liitossa päivitettiin myös eReseptin verkkokoulu-

tus ja alettiin valmistella apuvälinettä helpottamaan 
apteekkien itseauditointia, jonka tarkoituksena on 
myös yhtenäistää apteekkien tietoturva- ja tietosuoja- 
käytäntöjä.

Apteekkariliitto teki tiivistä yhteistyötä koko vuo-
den ajan KunTo-hanketoimiston, Kelan sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön kanssa.

Apteekkariliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö so-
pivat lisäksi yhteisprojektista eReseptin käyttöönoton 
tukemiseksi apteekeissa. Elsaksi nimetyn projektin ta-
voitteena on edistää ja koordinoida apteekkien ja ter-
veydenhuollon välistä yhteistyötä sähköisen lääke-
määräyksen alueellisissa hankkeissa. Apteekkariliitto 
sai projektiin valtionavustusta ministeriöltä.

Projekti alkoi heti laatia valtakunnallista eReseptin 
käyttööottoaikataulua apteekeille. Projektin tehtäväk-
si tuli myös tuottaa apteekeille eReseptin käyttöönot-
to-opas, koordinoida käyttöönotot, tuotteistaa liitty-
misprosessit ja tiedottaa eReseptin etenemisestä ap-
teekeille. 

Projekti alkoi lokakuussa ja se jatkuu vuoden 2012 
maaliskuun loppuun eli apteekkien siirtymäajan päät-
tymiseen saakka.

Pitkään valmisteltu sähköinen 
lääkemääräys eli eResepti otettiin 
käyttöön ensimmäiseksi Turussa . 

  eResepti 
käyttöön

Turun Nummenmäen apteekki eli 
toukokuussa jännittäviä aikoja, kun 
se valmistautui toimittamaan ensim-

mäistä sähköistä lääkemääräystään.
Historiallinen resepti kirjoitettiin Turun 

Kirkkotien terveysasemalla varhain 20. päi-
vän aamuna. Media oli kameroineen ja mik-
rofoneineen paikalla, kun farmaseutti
Anna Virkki toimitti eReseptin 
asiakkaalle ”sujuvan sukkelasti”, 
kuten apteekkari Mervi Inkinen 
toimitusta luonnehti.

Inkisen mukaan toimittajat 
olivat tyrmistyneitä siitä, että 
kalliin järjestelmän käyttöön-
otto apteekeissa on jäänyt ap-
teekkien maksettavaksi. Myös 
sähköisen reseptin vaikutukset  
apteekin toimintaan kiinnostivat 
median edustajia.

Jo ensimmäisen päivän aikana Num-
menmäen apteekki toimitti useita kymme-
niä eReseptejä, ja kaikki sujui hyvin.

Sähköinen lääkemääräys levisi Turussa 
nopeasti. Vuoden loppuun mennessä suu-
rin osa Turun terveystoimen toimipisteistä ja 

kahdeksan apteekkia ja kolme sivuapteekkia olivat otta-
neet eReseptin käyttöönsä. Turussa toimitettiin vuoden 
aikana runsaat 10 000 eReseptiä. 

Ongelmat järjestelmien yhteensopivuuksissa kuiten-
kin hidastivat eReseptin käyttöönottoa, jonka vuoksi 
eduskunta päätti lykätä apteekkien siirtymäaikaa eResep-
teihin vuodella eteenpäin eli huhtikuuhun 2012. Julkisen 
terveydenhuollon siirtymäaikaa lykättiin huhtikuuhun 
2013 ja yksityisen terveydenhuollon huhtikuuhun 2014. 



info:

Apteekkariin luotetaan
SuomalaiSten mieleStä luotettavimpia ammattilaisia ovat lentä-
jät, palomiehet ja apteekkarit, ilmeni Valittujen Palojen kansainvälises- 
tä kyselystä.

Suomessa apteekkariin luotti 94 prosenttia kyselyyn vastanneista. 
Vain Belgiassa ja Isossa-Britanniassa luottamus oli vieläkin korkeampaa.

Vähiten suomalaiset kertoivat luottavansa poliitikkoon. Myös 
automyyjään, toimittajaan ja sijoitusneuvojaan suhtauduttiin 
epäilevästi.

Tutkimukseen vastasi 16 Euroopan maassa yhteensä yli 
32 000 ihmistä. Suomessa vastaajia oli yli 1 300.

n apteekkien henkilökunta (31.12.)
Luvut sisältävät myös yliopistojen apteekkien työntekijät

    2006  2007  2008 2009  2010
Apteekkarit   580  590  582 594 594
Proviisorit   804  816  807 802 813
Farmaseutit   3 771  3 839   3 830 3 844 3 840
Tekniset  3 117  3 060  3 070 3 071 3 032
Yhteensä  8 272  8 305  8 289 8 311 8 279

Apteekki 
paljasti 

valelääkärin
Karjaan apteeKilla oli merkittävä rooli ns. valelääkärin 
paljastumisessa. Lääkäriksi tekeytynyt espoolaismies ehti 

kirjoittaa Karjaan terveyskeskuksen avovastaanotolla virheellisiä 
reseptejä päivittäin kahden kuukauden ajan. Aluksi häntä epäiltiin kokemattomaksi kandiksi, mutta  

huijaus alkoi paljastua, kun apteekki joutui puuttumaan 
päivittäin hänen resepteihinsä. Esimerkiksi lääkkeiden annostukset olivat usein pielessä.Karjaan apteekin työntekijät saattoivat pelastaa jopa ihmishenkiä puuttumalla lääkärinä esiintyneen espoolaismiehen lääkemääräyksiin.

lähde: A
pteekkariliitto
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vuoden varrelta

EY-tuomioistuin 
linjasi 
apteekkien 
perustamista
eY-tuomioiStuin linjaSi, että EU-jäsenmaat 
voivat rajoittaa ja ohjata kansallisesti apteekkien 
perustamista ja sijoittumista maantieteellisillä ja 
väestömäärään perustuvilla kriteereillä.

Oikeusjuttu sai alkunsa siitä, kun kaksi espan-
jalaisproviisoria valitti Pohjois-Espanjassa sijait-
sevan Asturiaksen itsehallintoalueen apteekki-
lupasäännöksistä moittien niitä EU-lainsäädän-
nön vastaisiksi.

EY-tuomioistuin katsoi, että kansalliset sään-
nökset, joilla apteekkien perustamista ja sijoit-
tumista säännellään maantieteellisin- ja väestö-
kriteerein ovat hyväksyttäviä, mikäli ne eivät ole 
kohtuuttoman rajoittavia, ja mikäli niiden tarkoi-
tuksena on taata kattava lääkejakelu ja varmis-
taa sen laatu. 

Vuotta aiemmin EY-tuomioistuin päätti, että 
apteekkien omistus voidaan rajata kansallisesti 
vain proviisoreille. 

Tunnustusta 
kansanterveystyölle 
Suomen SYdänliitto palkitsi Apteekkariliiton sydän-
terveyden edistämisestä. 

Palkinnon perusteluissa Sydänliitto totesi, että apteekit 
ovat tärkeä osa terveyden edistämisen verkostoa, ja että ap-
teekkihenkilökunnan antamalla terveysneuvonnalla ja ap-
teekista saatavalla terveyden edistämisen tukiaineistolla on 
suuri merkitys.

Apteekkariliitto on usean vuoden 
ajan edistänyt sydänterveyttä Ap-

teekkien sydänohjelmalla. Ohjel-
man avulla kehitetään apteek-
kien sydänosaamista ja apteek-
kien ja muun terveydenhuollon 

välistä yhteistyötä. Avainasemas-
sa tässä työssä ovat apteekkien sa-

dat sydänyhdyshenkilöt, jotka to-
teuttavat ohjelmaa paikallisesti.

Apteekkariliiton muut kansan-
terveysohjelmat ovat Apteekkien 

astmaohjelma ja Apteekkien diabe-
tesohjelma, joiden avulla edistetään 

vastaavalla tavalla astman ja diabe-
teksen hoidon onnistumista. Savut-
tomuustyö liittyy kaikkiin kansanter-
veysohjelmiin. 

Lääke 
apteekista 
heti
HelmiKuuSSa toteutetun lääk-
keiden toimitusvarmuustutkimuk-
sen mukaan lähes 99 prosenttiin re-
septeistä lääke löytyi heti apteekin 
varastosta.

Vain 1,3 prosentissa resepteistä 
lääkettä ei saatu toimitettua asiak-
kaalle saman päivän aikana. Syynä 
oli useimmiten se, että lääke tilataan 
lääketukusta vähäisen menekin vuoksi vain tarvittaessa.

Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ovat vaikeuttaneet apteekkien varastonhallin-
taa etenkin viitehintakausien alussa. Tällä ei ole ollut kuitenkaan vaikutusta apteek- 
kien toimitusvarmuuteen, joka on pysynyt erittäin korkealla, lähes sadan prosentin ta-
solla koko 2000-luvun.

Helmikuussa toteutettuun Apteekkariliiton kyselyyn vastasi 88 apteekkia, joista toi-
mitettiin tutkimusviikolla yli 92 500 reseptiä.

Otsikoissa
Lääkkeiden 
arvonlisävero nousi
reSepti- ja itSeHoitolääKKeiden arvonlisävero nousi heinäkuun 
alussa 8 prosentista 9 prosenttiin.

Veronkorotus liittyi hallituksen edellisvuonna sopimaan pakettiin, jo-
hon sisältyi yleisen arvonlisäverokannan nosto 22 prosentista 23 pro-
senttiin ja elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentaminen 17 pro-
sentista 13 prosenttiin. 

Veroprosentin nousu lisäsi vuotuisia lääkemenoja noin 20 miljoonaa 
euroa, josta lääkkeiden käyttäjien maksettavaksi tuli noin 8,5 miljoonaa 
ja Kelan noin 11,5 miljoonaa euroa. 

Mitä kaapista löytyy? 
apteeKKariliiton jäSenapteeKit tarjosivat opastusta lääke-
kaapin varustamiseen, lääkkeiden turvalliseen säilyttämiseen ja 
asianmukaiseen hävittämiseen. 

Lääkekaappi kuntoon! -kampanjan tavoitteena oli parantaa 
lääkkeiden säilytystä kotona ja kannustaa lääkekaapin säännöl-
liseen siivoamiseen.

Tuoreen selvityksen mukaan vain joka kolmas suomalainen 
säilyttää lääkkeet lääkekaapissa, ja vain joka viidennellä on lu-
kittava lääkekaappi. 



Hoitajaresepti 
toteutui 
SairaanHoitajat Saivat rajatun reseptinmää-
räämisoikeuden ja optikot ja itsenäisenä amma-
tinharjoittajana toimivat suuhygienistit oikeuden 
hankkia vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä. 
Lainmuutokset tulivat voimaan heinäkuun alussa.

Sairaanhoitajien reseptinkirjoitusoikeuden edel-
lytyksenä on palvelussuhde terveyskeskukseen, tar-
vittava lisäkoulutus ja vastaavan lääkärin lupa.

Vuoden kestävä lisäkoulutus alkoi ensimmäisek-
si Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuoden 2011 
puolella. Koulutukseen sisältyy lääketieteellistä eri-

koiskoulutusta ja terveyskeskusharjoittelu lää-
kärin ohjauksessa.

Koulutukseen valittavilta edellytetään 
sairaanhoitajan koulutuksen lisäksi viiden 
edellisen vuoden ajalta vähintään kol-
men vuoden työkokemusta tehtävästä, 
johon lääkkeenmääräämisoikeus tulee.

n yksityiset apteekit kokoluokittain (2010)
reseptiä/vuosi        apteekkien lkm 
   
200 000  –    9
 180 000  – 200 000   6
160 000  –  180 000   11
140 000  –  160 000   20
 120 000  –  140 000   30
 100 000  –  120 000  61
  80 000  –  100 000  96
  60 000  –  80 000  100
  40 000  –  60 000  129
  20 000  –  40 000  129
   –  20 000  25

n yksityisten apteekkien liikevaihto
vuosi  milj. €

2000     1 290
2001  1 419
2002  1 548
2003  1 640
2004  1 753
2005  1 835
2006  1 806
2007  1 897
2008  2 038
2009  2 041
2010  2 013 

info:

Sormus-
lahja uusille 
proviisoreille

Apteekkariliitto, Yliopiston Apteekki ja 

Oriola lahjoittavat proviisorisormuksen 

kaikille valmistuneille proviisoreille vuosien 

2009–2013 ajan. 

Syksyllä Apteekkariliitossa järjestetyn 

sormustenjakotilaisuuden jälkeen kelta- 

tai valkokultainen sormus kiilteli 44 

tuoreen proviisorin sormessa.

lähde: A
pteekkariliitto

lähde: A
pteekkariliitto

arvio
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Tapiolan Otso 
apteekista Vuoden 
Opetusapteekki
vuoden opetuSapteeKKina palkittiin Tapiolan Otso 
apteekki Espoosta. 

Vuoden opetusapteekin valinneen työryhmän mukaan 
Otso apteekissa on tehty pitkäjänteistä työtä oppilaiden 
ohjaamisessa. Farmaseuttiopiskelijat kiittelivät erityisesti 
apteekin oppilaslähtöisyyttä.

Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönne-
tään opiskelijapalautteen perusteella apteekille, jossa far-
maseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on 
järjestetty esimerkillisellä tavalla. Palkinto on jaettu vuo-
desta 1992 lähtien. 

 
Kiitosta 
pandemia-
toiminnasta
apteeKKien Kautta tapaHtunut viruslääkkei-
den jakelu onnistui sikainfluenssapandemian ai-
kana hyvin. Myös yhteistyö kaikkien toimijoiden 
ja viranomaisten välillä sujui ja yllättävistä ja no-
peasti muuttuneista tilanteista selvittiin kunnialla. 

Esille nousi kuitenkin tarve kehittää viranomais-
viestintää. Lääkealan toimijat kokivat eri tahoilta 
annettujen viranomaisohjeiden jättäneen liikaa tul-
kinnan varaa tilanteessa, jossa ohjeiden tulisi olla 
yksiselitteisiä ja helposti ymmärrettäviä. Ongelmal-
liseksi koettiin myös se, että lääkkeen määräämises-
tä annetut ohjeet eivät aina tavoittaneet lääkäreitä.

Terveydeksi!-lehdellä 
miljoonayleisö

apteeKKariliiton jäSenapteeKKien asiakkailleen jakama 
Terveydeksi!-lehti keräsi jälleen miljoonayleisön. 

Kansallisen Mediatutkimuksen lukijatietojen mukaan sillä oli  
1 223 000 lukijaa vuonna 2010. Tällä lukijamäärällä Terveydeksi! on Suo-
men viidenneksi luetuin lehti ja ylivoimaisesti luetuin terveysasioihin 

keskittyvä aikakauslehti.
Terveydeksi! ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sitä voi lu-

kea myös digilehtenä verkossa, www. terveydeksi.fi.

vuoden varrelta

Otsikoissa
  Opetusproviisori 

Marcus Lindgren opastaa 
Otso apteekissa harjoitellutta 

farmaseutti Kati Sundvallia.



Näin toimii apteekkij ärjestelmä

Apteekkilupa

A pteekkiliikettä voi Suomessa harjoittaa vain 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-
sen (Fimea) myöntämällä apteekkiluvalla. Ap-

teekkiluvan tultua avoimeksi, Fimea julistaa sen haet-
tavaksi ja myöntää luvan hakijoista ansioituneimmalle. 

Fimea päättää myös uusien apteekkien ja sivuapteek-
kien perustamisesta tarveharkinnan perusteella. Apteek-
kiluvan saajan pitää olla Euroopan talousalueen jäsen-
maan kansalainen ja laillistettu proviisori.

Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueelle, 
joka on tavallisimmin kunta. Kaupungeissa voi olla useita 
apteekkialueita. Apteekit voivat sijoittua sijaintialueel-
laan vapaasti, vaikkapa toistensa naapureiksi. Sivuap-
teekkien sijaintia säädellään tarkemmin.

Apteekkarilla voi olla kerrallaan korkeintaan yksi ap-
teekkilupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteekkari voi 
myös Fimean luvalla perustaa palvelupisteitä sijainti- 
alueensa tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai kylä- 
keskukseen. Palvelupiste voidaan perustaa vain alueil-
le, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivu-
apteekille. 

Sivuapteekki voidaan itsenäistää Fimean päätöksellä. 
Apteekkiketjut eivät ole Suomessa mahdollisia.

Apteekkilupa on henkilökohtainen eikä sitä voi myy-
dä tai vuokrata. Apteekkari on sekä ammatillisesti että ta-
loudellisesti vastuussa apteekistaan. Apteekkilupa päät-
tyy apteekkarin täyttäessä 68 vuotta.

Apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niis-
tä on lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen.

Apteekkien talouteen vaikut-
taa keskeisesti myös veron-
luonteinen apteekkimaksu, 

jonka apteekit maksavat valtiolle. 
Apteekkimaksu tuottaa valtiolle noin 
120 miljoonaa euroa vuodessa.

Apteekkimaksulla säädellään erikokois-
ten apteekkien suhteellista kannattavuutta lääkkeiden 
hintojen ollessa kaikissa apteekeissa samat. 

Apteekkimaksun suuruus perustuu liikevaihtoon ja se 
on progressiivinen (0 –11 % liikevaihdosta). Kaikkein pie-
nimmät apteekit eivät maksa apteekkimaksua lainkaan 
(ks. taulukko). Apteekkimaksua maksetaan pääasiassa vain 
lääkemyynnistä väestölle.

Apteekkimaksu johtaa siihen, että samanhintaisesta 
lääkkeestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen 
kuin iso apteekki. 

info:
n  keskiarvoapteekki (2010)

liikevaihto:  noin 3,3 milj. €
reseptiä/vuosi:  72 300 kpl
apteekkimaksua valtiolle: noin 195 000 € 
 (noin 6 % liikevaihdosta)
henkilökunta:  11 (apteekkari + proviisori 

 + 5 farmaseuttia + 4 teknistä)

n apteekkien toimittamat reseptit (milj. kpl)

  2005  2006  2007  2008  2009 2010
  42,1  43,4  45,6  47,9  48,6 50,0

n lääkkeen vähittäishinta apteekissa 
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 11.12.2002

tukkuhinta (€)   lääkkeen vähittäishinta apteekissa (€)

  0  –  9,25   1,5 x tukkuhinta + 0,50 € + alv 9 %
     9,26  – 46,25   1,4 x tukkuhinta + 1,43 € + alv 9 %
   46,26  – 100,91   1,3 x tukkuhinta + 6,05 € + alv 9 %
  100,92  – 420,47   1,2 x tukkuhinta + 16,15 € + alv 9 %
  420,48 –    1,125 x tukkuhinta + 47,68 € + alv 9%

n apteekkimaksu valtiolle
Apteekkimaksulain muutos 1 116/2010 10.12.2010

Apteekin    Apteekkimaksu  Maksuprosentti
vuosiliikevaihto   liikevaihdon  alarajan ylittävästä 
(€)     alarajalla (€)  liikevaihdosta 
  850 140 –  991 356  0  6,00 %
  991 356 – 1 274 739  8 473  7,00 %
  1 274 739 – 1 557 804 28 310  8,00 %
  1 557 804 – 1 983 973  50 955  9,00 %
  1 983 973 – 2 549 475  89 310  9,50 %
  2 549 475 – 3 116 550  143 033  10,00 %
  3 116 550 – 3 683 311  199 740  10,25 %
  3 683 311 – 4 675 613  257 833  10,50 %
  4 675 613 – 6 091 568  362 025  10,75 %
  6 091 568 –   514 240  11,00 %

1
2

3
Lääketaksa

Lääkkeiden hinnat ovat kaikissa apteekeissa sa-
mat, sillä valtioneuvosto päättää lääkkeiden vä-

hittäishinnat lääketaksa-asetuksella. Lääketak-
sa määrittelee lääkkeen vähittäishinnan valtakunnallisesti 

käytössä olevan tukkuhinnan perusteella (ks. taulukko). 
Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama, eivätkä lääk-

keiden ostoalennukset ole apteekeille sallittuja.
Lääketaksa on degressiivinen, eli apteekin myyn-

tikate suhteellisesti pienenee lääkkeen tukkuhin-
nan noustessa.

Apteekkimaksu

n lähes joka 
kunnassa 
on vähintään 
yksi apteekki

Suomessa 
on yhteensä 
812 apteekkia.

● Kunnat, joissa on
vähintään 1 apteekki
● Kunnat, joissa 
ei ole apteekkia

(kuntajako 2010)

n apteekkien ja sivuapteekkien määrä (31.12.)
Sisältää yliopistojen apteekit

  1970  1980  1990  2000   2009  2010
Apteekit  561  564  576  595  617 618
Sivuapteekit  97  126  173  201   194 194
Yhteensä  658  690  749  796   811 812

lähde: A
pteekkariliitto

lähde: A
pteekkariliitto
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peruspilarit



   Apteekkariliiton Mika Vidgrén 
(vas.) ja Orionin Markku Huhta-Koivisto 
allekirjoittivat kauppasopimuksen 
marraskuussa. Takarivissä Ilkka Oksala, 
Sari Kailanko, Tapio Rytilä, Sirpa Peura ja 
Kari-Pekka Mäkelä.

   PharmaPress 
tuotti vuoden 

aikana muun muassa 
Apteekkarimatrik-

kelin, opaskirjoja 
apteekeille sekä 

kehitti Apteekkari- ja 
Terveydeksi!-lehtiä. 
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apteekkien apuna

PharmaService Oy
pHarmaService tuottaa apteekeille lääkkeiden koneellisen an-
nosjakelun tukipalveluita yhteistyössä Espoonlahden apteekin kans-
sa sekä valmistuttaa tiettyjä ravintolisävalmisteita. 

Apteekkariliitto vahvisti yhtiön omistuspohjaa myymällä 49 pro-
sentin osuuden yhtiöstä lääkeyhtiö Orionille marraskuussa. Orionin 
mukaantulo omistajaksi varmistaa yhtiön hallitun kasvun, sillä Orio-
nilla on laajamittaisessa koneellisessa annosjakelussa tarvittavaa pro-
sessi- ja tuotantotaloudellista osaamista. 

Annosjakelun kapasiteetti ja toimintavarmuus vastasivat hyvin kas-
vavaa asiakas- ja apteekkimäärää ja yhtiön taloudellinen tilanne parani. 

Yhtiö julkaisi apteekkien henkilökunnalle ja hoitajille suunnatun 
annosjakelun lääkekuvaston helpottamaan lääkkeiden tunnistamis-
ta. Kuvastossa on kuvat kaikista annosjakelun lääkevalikoimaan kuu-
luvista tableteista ja kapseleista sekä muita lääkkeen tunnistamisessa 
tarvittavia tietoja, kuten lääkkeen väri ja koko sekä mahdollinen koodi. 

Yhtiö jakeli Espoonlahden apteekille yli 12 000 potilaan lääkeannos- 
pussit toimitettaviksi edelleen tilaaja-apteekkien asiakkaille. Suurin osa 
palvelun piirissä olevista potilaista on monisairaita vanhuksia, jotka 
ovat kotisairaanhoidon tai palvelutalojen asiakkaita.

perustettu: 2001
omistus: apteekkariliitto 51 %, orion 49 %
liikevaihto 2010: 3,0 miljoonaa euroa
henkilökunta: 48
toimitusjohtaja: risto suominen

Apteekkariliiton yhtiöt Apteekkariliiton yhtiöt tarjosivat ja kehittivät palveluitaan apteekeille . 
Lääkeyhtiö Orionista tuli PharmaServicen osaomistaja .

PharmaPress Oy
pHarmapreSS on viestintä- ja kustannusyhtiö, joka 
tuottaa Apteekkariliitolle ja liiton jäsenapteekeille vies-
tintäpalveluita. Apteekkarilehden ja Terveydeksi!-asia-
kaslehden lisäksi yhtiö toimittaa ja kustantaa kirjoja, 
oppaita ja muita painotuotteita. 

Vuoden 2010 uudet painotuotteet olivat Apteek-
karimatrikkeli 2010, Laadukas lääkevalmistus -opas  
apteekeille, Kemikaaliopas  ja apteekkineuvos Marcus 
Ollin Menetetyt apteekit -kirja, jonka yhtiö kustansi. 
Kirja kertoo sodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutet-
tujen alueiden apteekkien historiasta.

Yhtiö kehitti Terveydeksi!- ja Apteekkarilehteä ja leh-
tien sähköisiä palveluita. Molemmilla lehdillä on aktii-
visesti päivittyvät verkkosivut ja sähköinen uutiskirje. 
Terveydeksi!-lehti on myös Facebookissa.

Apteekkaripäivien näyttelyn yhtiö järjesti huhti-
kuussa Marina Congress Centerissä Helsingissä.

perustettu: 1997
omistus:apteekkariliitto 100 %
liikevaihto 2010: 1,2 miljoonaa euroa
henkilökunta: 3+1+2 (oto)
toimitusjohtaja: erkki kostiainen

Pharmadata Oy
pHarmadata on apteekeille tietojärjestelmiä ja 
tietoliikenneratkaisuja toimittava yritys, jonka tuot-
teita ovat Salix, Procuro, Presto, Proselecta, pd3 ja 
Apteekkiverkko. Pharmadata tarjoaa myös konsul-
tointia ja koulutusta.

Vuosi 2010 oli yhtiölle menestyksekäs. Yhtiön lii-
kevaihto kasvoi lähes 50 %. 

Yhtiö sai Salix-apteekkijärjestelmän eResepti-toi-
minnallisuuden valmiiksi ja Kelan testattavaksi syys-
kuussa. Testaukset saatiin päätökseen alkuvuonna 
2011, jonka jälkeen eReseptin käyttöönotto Salix-
apteekeissa voitiin aloittaa. 

Korttimaksamisen vaatimat sirukortin lukijat toi-
mitettiin vuoden aikana lähes kaikkiin Salix-apteek-
keihin. 

Yhtiön uuden pd3-apteekkijärjestelmän pilotointi 
aloitettiin Espoon Suvelan sivuapteekissa. Pilotointi 
jatkui vuoden 2011 puolelle.  Pd3 on ensimmäinen 
keskitetty uuden sukupolven tietojärjestelmä, joka 
poistaa apteekeista turhat tietojärjestelmätehtävät, 
kuten varmistukset ja tietoturvapäivitykset.

Salix ja pd-tuotteet (Procuro, Presto ja Proselecta) 
menestyivät hyvin ja ne ovat varteenotettava vaihto-
ehto apteekkien kehittäessä toimintojaan. Jatkossa 
pd-tuotteet toimivat myös pd3-järjestelmässä, eikä 
niitä tarvitse ostaa erikseen.

perustettu: 1989
omistus: apteekkariliitto 100 %
liikevaihto 2010: 5,3 miljoonaa euroa
henkilökunta: 16
toimitusjohtaja: jukka litmanen

Oy Medifon Ab
medifon on apteekkien erikoistarvikkeiden ja yleisten kaup-
patavaroiden tukkukauppa. Yhtiö toimii myös maahantuojana.

Medifonin tuotevalikoimiin kuuluu noin 350 tuotetta. Tärkeim-
mät tuoteryhmät ovat termosignatuurit, kassit, kuumemittarit, jal-
kojenhoitotuotteet ja sidetarvikkeet. Suurin osa yhtiön tuotteista 
jaellaan lääkejakelija Tamron kautta.

Kaikille avoimet Medifon.fi-verkkosivut sisältävät tuotetiedot 
kaikista yhtiön valikoimissa olevista tuotteista, mutta verkkokaup-
paa voivat käyttää vain apteekit ja sairaala-apteekit. 

Uutuuksina markkinoille tulivat muun muassa Hyvän olon su-
kat sekä muovinen lääkekaappi koti- ja yrityskäyttöön. Punkki- 
Stop-karkotepyyhkeen ympärille rakennettiin uusi tuoteryhmä, 
johon kuuluvat myös HirvikärpäsSTOP ja HyttysSTOP. Näiden  
tuotteiden markkinointi alkaa vuonna 2011.

perustettu: 1981
omistus: apteekkariliitto 100 %
liikevaihto 2010: 2,9 miljoonaa euroa
henkilökunta: 4
toimitusjohtaja: riitta kauppila



ari 
jansen
asiantuntija-
proviisori; 
tuotetiedostojen 
vastuuproviisori, 
apteekkien  
tietotekniikka

09 2287 1200, 
040 551 5578

liisa  
Backas
asiantuntija- 
proviisori;  
koulutus- ja 
työvoima-asiat, 
laatuasiat, 
apteekkien 
sydänohjelma, 
koulutusvalio- 
kunnan sihteeri

09 2287 1204, 
050 535 9531

monna  
apajalahti-
markkula
talousasian-
tuntija; edun-
valvonnan 
talousanalyy-
sit, talous-
valiokunnan 
sihteeri

09 228 711,
050 383 3771

ilkka  
harjula
talous- ja hallinto-
johtaja; apteekki-
talouteen liittyvät 
asiat, liiton ja 
liiton yhtiöiden 
talous- ja hallinto-
asiat sekä järjestö-
asiat, hallituksen 
sihteeri

09 2287 1236, 
050 538 4458

erkki 
kostiainen
viestintäjohtaja; 
viestinnän 
koordinointi, 
mediasuhteet, 
verkkopalvelut, 
Apteekkarilehden 
päätoimittaja, 
PharmaPress Oy:n 
toimitusjohtaja

09 2287 1307, 
050 566 8188

sirpa  
peura
farmaseuttinen 
johtaja; farma-
seuttisten asioi- 
den valmistelun 
ohjaus ja suun-
nittelu, Kela-asiat, 
työpaikkakassat, 
annosjakelu-
palvelu

09 2287 1400, 
050 567 9005

ilkka 
oksala
toimitusjohtaja; 
yleisjohto ja  
liiton toiminnan 
koordinointi,  
kansainväliset  
yhteydet

09 2287 1300, 
050 301 8590

sirkka 
paloheimo
talouspäällikkö; 
liiton talousasiat

09 2287 1302, 
050 363 3670

toni 
relander
asiantuntija-
proviisori;  
apteekkien  
tietotekniikka,  
sähköinen resepti  
(eResepti),  
lääkevalmisteiden 
tiedosto

09 2287 1408, 
050 324 0707

johanna 
salimäki
asiantuntija-
proviisori; lääke-
informaatio, 
Tietotippa-tieto-
kanta, apteekkien 
astmaohjelma, 
savuttomuustyö

09 2287 1403, 
050 331 4521

iiro 
salonen
asiantuntija-
proviisori; 
sähköinen  
resepti  
(eResepti)

09 2287 1404, 
041 436 1517

minna 
svensk
viestintäproviisori 
(PharmaPress Oy); 
viestintäpalvelui-
den tuotantoon 
liittyvät tehtävät, 
Terveydeksi!-leh-
den päätoimittaja, 
lehtien toimitus-
neuvoston sihteeri

09 2287 1208, 
040 513 2823

tuula 
teinilä
asiantuntija-
proviisori; lääke-
informaatio, Tieto-
tippa-tietokanta, 
itsehoitosuosituk-
set, apteekkien 
diabetesohjelma, 
farmaseuttisen va-
liokunnan sihteeri

09 2287 1405, 
040 531 3728

Suomen 
Apteekkariliiton 
hallitus 2010
RIITTA ANdERSIN    2. vpj Janakkalan Turengin apteekki 1

TAPIO RYTILä             1. vpj Hollolan apteekki 2

MIKA VIdgRéN                 pj Espoonlahden apteekki 3

MARjA RITALA Kangasalan apteekki 4

TERTTU PUURUNEN Hyrynsalmen apteekki 5

HELENA LATVALA Varkauden Taulumäen apteekki 6

TAPIO SUNdELL Pietarsaaren Medi-apteekki 7

MARjO PEKKALA Tampereen Haka-apteekki 8

MERjA POIKALA Elimäen apteekki 9

OLLI SILLANTAKA Hankasalmen apteekki 10

SINIKKA KESSELI-PULKKINEN Pohjan apteekki 11

RIIKKA AAHE Apteekki Medena, Helsinki 12

MARTTI MäHöNEN Joroisten apteekki 13

MARjUKKA HELIöVAARA Joensuun Niinivaaran apteekki 14

KIRSI PIETILä Helsingin Malmin apteekki 15

KAI NIEMINEN Järvenpään Farma apteekki                           (ei kuvassa)

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi
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Lisätietoja asiantuntijoiltamme
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Suomen Apteekkariliitto – Finlands Apotekareförbund ry
Pieni Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki, (09) 228 711/vaihde
info@apteekkariliitto.fi, www.apteekkariliitto.fi


