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SUOMEN APTEEKKIJÄRJESTELMÄ

LÄÄKEHUOLTO TOIMII HYVIN
Avohoidon lääkehuollosta vastaavat yksityiset
apteekit ja yliopistojen apteekit.
Avohoidon lääkehuolto toimii hyvin: apteekkiverkosto
on kattava, lääkkeiden saatavuus hyvä ja lääkkeiden
hinnat kohtuulliset ja samat kaikkialla Suomessa.
Tutkimusten mukaan asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä
apteekkipalveluihin.
Tämä julkaisu valottaa apteekkijärjestelmän ja
apteekkisääntelyn perusteita, lääkkeiden hinnoittelua
ja hintasääntelyä sekä apteekkitaloutta. Tavoitteena
on, että apteekkijärjestelmästä, lääkkeiden hinnoista
ja apteekkitaloudesta keskustellaan oikeilla faktoilla.

Lisätietoa apteekeista verkossa osoitteessa www.apteekkariliitto.fi ja www.fimea.fi
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SUOMEN APTEEKKIJÄRJESTELMÄ

SYRJÄSEUTUJA UNOHTAMATTA
APTEEKKITOIMINTA on Suomessa luvanvaraista.

joilla kullakin voi olla useita apteekkeja. Apteekit

Apteekkiluvan myöntää Lääkealan turvallisuus- ja

voivat sijoittua sijaintialueellaan vapaasti, vaikka-

kehittämiskeskus Fimea. Apteekkiluvan tultua

pa toistensa naapureiksi. Sivuapteekkien sijaintia

avoimeksi, Fimea julistaa sen haettavaksi ja myön-

säännellään tarkemmin.

tää luvan lääkelain kriteerien mukaisesti.
Apteekkarilla voi olla apteekin vaihdostilanteita
Fimea päättää myös uusien apteekkien ja sivuap-

lukuun ottamatta kerrallaan korkeintaan yksi

teekkien perustamisesta tarveharkinnan perus-

apteekkilupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteek-

teella. Uusi apteekki tai sivuapteekki perustetaan

kari voi Fimean luvalla perustaa palvelupisteitä

usein kunnan aloitteesta. Apteekkiluvan saajan

sijaintialueensa tai naapurikunnan haja-asutus-

pitää olla Euroopan talousalueen jäsenmaan kan-

alueelle tai kyläkeskukseen. Palvelupiste voidaan

salainen ja laillistettu proviisori.

perustaa vain alueelle, jolla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Apteekkari

Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueel-

voi Fimean luvalla perustaa myös verkkopalvelun,

le, joka on tavallisimmin kunta. Isoissa kunnissa

jonka kautta voidaan myydä lääkkeitä.

ja kaupungeissa voi olla useita apteekkialueita,

Apteekkilupa velvoittaa
huolehtimaan lääkkeiden
saatavuudesta. Bussivuoro
kuljettaa lääkelähetystä
Muonion apteekista
Karesuvantoon ja Kilpisjärvelle.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO

3

APTEEKKISÄÄNTELYN TARKOITUS

APTEEKKILUPAJÄRJESTELMÄÄN sisältyy
urakierto; proviisori saa tavallisimmin aluksi pienen maaseutuapteekin apteekkiluvan ja etenee urallaan
suurempaan apteekkiin, mikäli hoitaa
apteekkilupaan sisältyvät velvoitteet
moitteetta. Urakierron ansiosta apteekkiverkosto on maankattava ja pienellekin paikkakunnalle, jolle on vaikea
saada lääkäriä, on löytynyt apteekkari.
Apteekkilupa on henkilökohtainen.
Sitä ei voi myydä tai vuokrata eikä
siihen liittyviä velvoitteita voi siirtää
ulkopuolisen hoidettaviksi. Apteekkilupa päättyy apteekkarin täyttäessä
68 vuotta.
Apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niistä on lääkkeiden
saatavuudesta huolehtiminen.

Yli 70 prosenttia
apteekkareista on naisia.
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APTEEKKISÄÄNTELYN TARKOITUS

PALVELUA KAIKILLE,
VEROT SUOMEEN
PROVIISORIOMISTUKSELLA ammatillinen ja taloudellinen vastuu
keskitetään samalle henkilölle, jotta liiketoiminnalliset tavoitteet
eivät korostuisi liiaksi. Monissa muissakin Euroopan maissa, kuten
Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa, apteekin omistajan pitää olla
proviisori. Käytännössä mallilla varmistetaan myös kotimainen
omistus ja apteekkitoiminnan verojen maksu Suomeen.
Omistusrajoituksen poistaminen johtaisi ketjuuntumiseen
ja kansainvälisten yritysten ja pääomasijoittajien tuloon
apteekkimarkkinoille. Näin on käynyt esimerkiksi Ruotsissa ja
Norjassa.
Fimea perustaa uusia apteekkeja tarveharkintaan perustuen – usein
kunnan aloitteesta – ja ohjaa apteekkien sijoittumista niin, että
apteekkiverkosto kattaa tasaisesti koko maan ja takaa yhtäläiset
palvelut ja lääkkeiden saatavuuden koko maassa.
Apteekkilupien määrää rajoitetaan tarveharkinnalla, jotta apteekit
säilyttävät toimintakykynsä ja myös syrjäseutujen apteekkipalvelut
voidaan turvata. Apteekkien vapaa perustaminen keskittäisi apteekit
hyville liikepaikoille. Yksikkökoko pienenisi, jonka seurauksena
tuotevalikoima ja varasto supistuisivat, lääkkeiden toimitusvarmuus
heikkenisi ja aukioloajat lyhenisivät.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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ITSEHOITOLÄÄKKEET APTEEKISTA
ITSEHOITOLÄÄKKEET ovat vain apteekkien myyn-

myös ohjata asiakas lääkäriin silloin, kun itsehoi-

nissä lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi ja

tolääkettä ei pidä käyttää.

siksi, että apteekkipalvelut säilyisivät myös syrjäseuduilla.

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavalla on merkitystä
myös apteekkiverkoston kattavuudelle. Resepti-

Turvallisinkaan itsehoitolääke ei takaa oikeaa

lääkkeistä apteekeille jäävä kate on viime vuosina

ja turvallista hoitoa. Jos asiakas ostaa vaivaansa

pienentynyt, jonka vuoksi itsehoitolääkkeiden

itsehoitotuotteen ilman apteekin apua, jää arvioi-

myynnillä on entistä suurempi merkitys apteek-

matta, onko asiakkaan valitsema tuote ylipäätään

kien taloudelle.

oikea tai paras vaihtoehto, vai olisiko lääkkeetön
hoito tai lääkäriin meno paras ratkaisu.

Jos merkittävä osa itsehoitolääkkeiden myynnistä siirtyisi pois apteekeista, apteekkiverkosto
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Itsehoitolääkkeitä ostavilla on paljon virheellisiä

harvenisi. Sen seurauksena reseptilääkkeiden,

käsityksiä, joita apteekit oikovat päivittäin ja estä-

vähämenekkisten itsehoitolääkkeiden, muiden ap-

vät näin turhaa ja virheellistä lääkkeiden käyttöä

teekkituotteiden ja terveysneuvonnan saatavuus

ja niiden aiheuttamia haittoja. Apteekissa osataan

huononisivat erityisesti syrjäseuduilla.
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APTEEKKISÄÄNTELYN TARKOITUS

SÄÄNTELYN PURKU VOI
VÄHENTÄÄ KILPAILUA
NIISSÄ EUROOPAN MAISSA, joissa apteekkisääntelyä
on purettu, kyse on ollut tavallisimmin apteekkien
omistuksen vapauttamisesta tai itsehoitolääkkeiden
myynnin sallimisesta muuallakin kuin apteekeissa.
Laajan selvityksen (1) mukaan apteekkisääntelyn
purkaminen ei laske lääkekustannuksia tai lääkkeiden
hintoja. Syynä on se, että yhteiskunnan varoista
korvattavien reseptilääkkeiden hintoja säännellään joka

Apteekkisääntelyä
purkaneissa maissa
lääkekulut eivät
ole laskeneet,
mutta omistus
on keskittynyt.

tapauksessa riippumatta siitä, onko apteekkitoiminta
vahvasti vai kevyesti säänneltyä. Myös Suomessa
apteekkilupajärjestelmä ja lääkkeiden hintasääntely
ovat toisistaan erilliset järjestelmät.
Selvityksen mukaan sääntelyn purkaminen lisää
apteekkien ja itsehoitolääkkeiden myyntipisteiden
määrää, mutta pääasiassa vain kaupungeissa ja taajamaalueilla, joissa apteekkeja on tiheässä jo entuudestaan.
Apteekkisääntelyn laajuudella ei ole yhteyttä
lääkekustannuksiin tai itsehoitolääkkeiden hintoihin.
Sääntelyä purkaneissa maissa apteekkien omistus
on keskittynyt usein muutamille tahoille, etenkin
kansainvälisille lääketukkujäteille. Näin on käynyt
esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Omistuksen
keskittyminen ja voimakas ketjuuntuminen voivat
päinvastoin vähentää kilpailua ja supistaa valikoimia.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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APTEEKKIYRITYKSEN ERITYISPIIRTEET

APTEEKKARILLA ON
PALJON VELVOITTEITA
APTEEKIT TOIMIVAT osana julkista terveyspalvelujärjestelmää toisin kuin esimerkiksi yksityinen
terveydenhuolto, joka täydentää julkista terveydenhuoltoa. Apteekeilla on toiminnan sisältöön liittyviä
lakisääteisiä velvoitteita toisin kuin yksityisillä
toimijoilla.
Apteekkarilla on lääkelaissa määrätyt velvoitteet
avohuollon lääkejakelun järjestämisestä, lääkkeiden saatavuudesta, lääkeneuvonnasta ja toiminnan
laadusta.
Apteekkari on toiminimellä toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka vuoksi apteekin ja apteekkarin talous ovat kiinteästi toisiinsa sidoksissa.
Lääkkeiden hankinta- ja myyntihinnat ovat säänneltyjä ja ne ovat samat kaikissa apteekeissa.
Apteekit eivät siten voi saada alennuksia lääkehankinnoistaan tai hinnoitella lääkkeitä itse.
Reseptilääkkeen valinnan tekee asiakasta hoitava
lääkäri. Apteekeilla on lakisääteinen velvoite tarjota
asiakkaalle edullisinta vaihtoehtoa määrätystä
lääkkeestä.
Yhteiskunta osallistuu lääkehoidoista asiakkaille
aiheutuviin kustannuksiin Kelan maksamilla lääkekorvauksilla.
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APTEEKKIYRITYKSEN ERITYISPIIRTEET

Apteekit maksavat valtiolle veronluonteista, progressiivista apteekkimaksua lääkemyynnin liikevaihtoon perustuen. Enimmillään se on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.
Suomen apteekkijärjestelmässä valtio voi
täysin säädellä apteekkien keskinäistä kilpailua apteekkilupien määrällä ja sijainnin
ohjauksella sekä apteekkien kannattavuutta lääketaksalla ja apteekkimaksulla.

APTEEKKIEN
MYYNNIN JAKAUTUMINEN

Reseptilääkkeet

80 %

Itsehoitolääkkeet

14 %

Muu myynti

6%

Apteekkien myynnistä 94 prosenttia on lääkkeitä,
joiden hinnoista ja katteesta apteekille päättää valtio.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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LÄÄKKEIDEN HINNOITTELU & VEROTUS

VALTIO PÄÄTTÄÄ
LÄÄKKEIDEN HINNAT
LÄÄKKEIDEN hinnat ovat kaikissa apteekeissa samat,

nuksia. Lääketaksan mukaan määräytyvä aptee-

sillä valtioneuvosto päättää lääkkeiden vähittäishin-

kin myyntikate suhteellisesti pienenee lääkkeen

nat lääketaksa-asetuksella. Lääketaksa määrittelee

hinnan noustessa.

lääkkeen vähittäishinnan valtakunnallisesti käytössä olevan tukkuhinnan perusteella (ks. kaavio).

Lääkkeiden hintasääntelyllä varmistetaan hintojen kohtuullisuus ja kansalaisten yhdenvertainen

Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama eivätkä

kohtelu koko maassa.

apteekit saa ottaa vastaan lääkkeiden ostoalen-

LÄÄKKEEN VÄHITTÄISHINTA APTEEKISSA
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013
Tukkuhinta (€)

Reseptilääke

Itsehoitolääke

0 – 9,25

1,45 x tukkuhinta
+ alv 10 %

1,5 x tukkuhinta
+ 0,50 € + alv 10 %

9,26 – 46,25

1,35 x tukkuhinta
+ 0,92 € + alv 10 %

1,4 x tukkuhinta
+ 1,43 € + alv 10 %

46,26 – 100,91

1,25 x tukkuhinta
+ 5,54 € + alv 10 %

1,3 x tukkuhinta
+ 6,05 € + alv 10 %

100,92 – 420,47

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

1,2 x tukkuhinta
+ 16,15 €+ alv 10 %

yli 420,47

1,1 x tukkuhinta
+ 36,65 € + alv 10 %

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

Reseptilääkkeen ja reseptillä toimitettavan itsehoitolääkkeen
vähittäishintaan lisätään reseptin toimitusmaksu 2,39 (sis. alv),
joka on riippumaton pakkausten lukumäärästä.
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LÄÄKKEIDEN HINNOITTELU & VEROTUS

APTEEKKIMAKSU TASAA TULOJA
APTEEKIT MAKSAVAT valtiolle apteekkimaksua

Apteekkimaksulla valtio leikkaa apteekkien tuloja

eduskunnan vuosittain päättämän taulukon

ja tasaa näin erikokoisten apteekkien taloudelli-

mukaisesti. Vuonna 2014 apteekit maksoivat ap-

sia tuloksia. Apteekkimaksun ansiosta samasta

teekkimaksuja yhteensä yli 163 miljoonaa euroa.

lääkkeestä pieni apteekki saa suuremman myynti-

Maksun suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolää-

katteen kuin iso apteekki.

kemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen.
Kaikkein pienimpiä apteekkeja lukuun ottamatta
Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa ap-

apteekkimaksua korotettiin vuoden 2016 alussa

teekkimaksua lainkaan, suurimmilla apteekeilla

osana hallituksen lääkekorvaussäästöjä.

maksu on yli 10 prosenttia lääkemyynnin liikevaihdosta.
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SÄÄNTELY JA KILPAILU
LASKEVAT HINTOJA
APTEEKKI EI KOSKAAN päätä lääkkeen hintaa.

ten, että tähän tukkuhintaan lisätään lääketaksan

Lääkeyrityskin voi päättää lääkkeen tukkuhinnan

mukainen apteekin osuus ja arvonlisävero.

vain, jos lääke ei ole Kelan korvaama. Tällöinkin
lääkkeen vähittäishinnan apteekissa määrää

Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat pysyneet viimei-

lääketaksa.

sen kymmenen vuoden ajan likipitäen ennallaan.
Reseptilääkkeistä asiakkaat maksavat yli viiden-

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkkeiden

neksen vähemmän kuin vuosikymmen sitten.

hintalautakunta määrää korvattavalle lääkkeelle

Lääkkeiden hintakehitys on viime vuosina ollut

enimmäistukkuhinnan lääkeyrityksen hakemuk-

täysin päinvastainen kuin muiden hyödykkeiden

sesta. Lääkkeen hinta asiakkaalle muodostuu si-

(ks. kaavio)

LÄÄKKEIDEN JA ELINTARVIKKEIDEN HINTAKEHITYS (2005–2015)
Kuluttajahintaindeksi 2005 = 100

140

n
n
n
n

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
Kuluttajahintaindeksi
Itsehoitolääkkeet
Reseptilääkkeet (omavastuu)

120

80

60
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MEDIAANIAPTEEKISSA 50 EUROA MAKSAVAN
RESEPTILÄÄKKEEN HINTA JAKAUTUU NÄIN:
Valtiolle 4,55 euroa arvonlisäveroa
Valtiolle 2,85 euroa apteekkimaksua

Mediaaniapteekin
myymästä
50 euron lääkkeestä
valtio saa 15 %,
apteekki 22 %
ja lääketehdas ja
-tukkukauppa 63 %.

Apteekille 11,11 euroa
Apteekille jää 11,11 euroa, joka sisältää
reseptin toimitusmaksun. Osuudella katetaan
valtakunnallinen verkosto ja lääkeneuvonta.
Kalliimmissa lääkkeissä ja mediaaniapteekkeja
suuremmilla apteekeilla apteekin suhteellinen
osuus on pienempi.

Lääkeyhtiöille 31,50 euroa
Lääketehdas ja lääketukkukauppa
saavat yhteensä 31,50 euroa.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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APTEEKIN TALOUS

NÄIN APTEEKIN
TULOS SYNTYY
ARVONLISÄVEROT 333 400 EUROA

Lääkkeiden arvonlisävero on 10 %,
elintarvikkeiksi luettavien tuotteiden
14 % ja muiden tuotteiden 24 %.
Arvonlisäverot tilitetään valtiolle.

APTEEKKIMAKSU 185 100 EUROA
OSTOT 2 212 000 EUROA

Apteekkimaksu määräytyy
apteekin lääkemyynnin liikevaihdon
perusteella. Mediaaniapteekissa se
on noin 6,3 prosenttia liikevaihdosta.
Apteekkimaksu tilitetään valtiolle.

Suurin osa liikevaihdosta kuluu lääkkeiden ja muiden
apteekissa myytävien tuotteiden ostoihin. Mediaaniapteekissa
ostojen osuus liikevaihdosta on noin 75 prosenttia.

PALKKAKULUT 416 100 EUROA

VUOKRAT 40 000 EUROA

Sisältävät myös henkilösivukulut, kuten eläke- ja sosiaalimaksut.
Henkilökunnasta 60 % on yliopistoissa koulutettuja, vastuullista
apteekkityötä tekeviä proviisoreita ja farmaseutteja, mikä nostaa
palkkakuluja. Apteekkari ei voi maksaa palkkaa itselleen eikä
apteekissa työskentelevälle puolisolleen tai alaikäisille lapsilleen.

MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT 107 700 EUROA

Muita liiketoiminnan kuluja ovat mm. vapaaehtoiset
henkilöstösivukulut, toimitilakulut, kone- ja kalustokulut,
matkakulut, markkinointikulut ja hallintokulut.

POISTOT 21 800 EUROA

VEROT 94 500 EUROA
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Poistot ovat usealle vuodelle jaksotettuja kaluston ja
tarpeiston hankintamenoja.

APTEEKIN TALOUS

Esimerkki havainnollistaa
liikevaihdoltaan mediaaniapteekin
tuloksen muodostumista.

MYYNTI 3 478 500 EUROA
ARVONLISÄVEROT
APTEEKKIMAKSU

Myynti sisältää lääkkeiden, muiden tuotteiden ja palveluiden
myynnin arvonlisäveroineen sekä apteekkimaksun osuuden.
LIIKEVAIHTO 2 960 000 EUROA

Liikevaihto saadaan, kun myynnistä vähennetään
valtiolle tilitettävät arvonlisäverot ja apteekkimaksu.

OSTOT

MYYNTIKATE 761 200 EUROA

Myyntikate saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään
tilikauden ostot ja otetaan huomioon varastonmuutos.

KÄYTTÖKATE 232 200 EUROA

Käyttökate saadaan, kun myyntikatteesta vähennetään
palkat sivukuluineen, vuokrat sekä muut liiketoiminnan kulut.
PALKAT
LIIKEVOITTO 210 400 EUROA

Saadaan vähentämällä käyttökatteesta poistot.
MUUT KULUT
VEROT
TULOS

		

VEROTETTAVA TULOS 211 700 EUROA

Syntyy, kun lasketaan mukaan rahoitustuotot ja -kulut sekä
satunnaiset tuotot ja kulut. Yritysmuodon (toiminimi) vuoksi
tulos lasketaan verotuksessa apteekkarin henkilökohtaiseksi
tuloksi.
TULOS ELI TILIKAUDEN VOITTO 117 200 EUROA

Verojen jälkeinen voitto on apteekkarin käytettävissä
investointeihin, apteekin lainojen lyhentämiseen ja
omaan kulutukseen.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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VEROTTAJA VIE LIKI PUOLET
LÄÄKELAIN SÄÄDÖKSISTÄ johtuen apteekkari on yk-

Pienessä apteekissa yrittäjän roolissa toimivan

sityinen liikkeenharjoittaja ja apteekin yritysmuo-

apteekkarin todelliset ansiot jäävät usein pienem-

to on toiminimi. Toiminimiyrityksessä apteekkarin

miksi kuin työsuhteessa toimivan, suurta apteek-

työtuloa ja apteekin liiketulosta ei voida erottaa

kia hoitavan proviisorin.

verotettaviksi erillisinä erinä kuten osakeyhtiöissä.
Verotustiedoissa apteekkarille merkityt tulot eivät

Suomen apteekkijärjestelmän ansiosta kaikki lää-

siksi ole verrattavissa palkansaajan tai osakeyhtiö-

kemyynnistä perittävät verot ja veronluonteinen

muodossa toimivan yrittäjän tuloihin.

apteekkimaksu jäävät Suomeen.

Apteekkari ei voi maksaa palkkaa itselleen, aptee-

Apteekkari vastaa koko omaisuudellaan yrityk-

kissa työskentelevälle puolisolleen eikä alaikäisille

sestään toisin kuin osakeyhtiössä, jossa omistajan

lapsilleen. Verotustiedoissa apteekkarin verotet-

taloudellinen vastuu rajoittuu osakepääomaan ja

tavaksi tuloksi on merkitty apteekin voitto ennen

mahdollisiin vakuuksiin. Seuraava esimerkki havain-

veroja sekä mahdolliset apteekkitoimintaan liitty-

nollistaa apteekin ja osakeyhtiön yhtäläisyyksiä ja

mättömät pääoma- ja ansiotulot.

eroja yrityksen perustamisesta sen myymiseen.

Verotus on keskimäärin 45 %, myyntivoitosta yli 50 %.
16

SUOMEN APTEEKKARILIITTO

		

APTEEKIN TALOUS

APTEEKKI – PROVIISORI LAHTINEN

YRITYS OY – YRITTÄJÄ VIRTANEN

Fimea myöntää proviisori Lahtiselle avoimeksi tulleen
apteekkiluvan. Lääkelain mukaan Lahtisen on lunastettava
ko. apteekin lääkevarasto käyvästä hinnasta. Lahtinen
lainaa pankilta apteekkikauppaan 150 000 euroa.
Lahtisesta tulee yksityinen elinkeinonharjoittaja, joten
laina tulee hänen nimiinsä, ei apteekin.

Yrittäjä Virtanen perustaa erikoistavarakauppaa varten
osakeyhtiön. Hän sijoittaa omista varoistaan osakeyhtiöön
vähimmäispääoman mukaisen 2 500 euroa. Osakeyhtiö
lainaa pankilta liikkeen perusinvestointeihin ja kuluihin
150 000 euroa.

Apteekin liiketoiminta siirtyy Lahtisen vastuulle kaupantekopäivänä. Apteekin noin 2 milj. euron myynnillä
maksetaan ostot, henkilökunnan palkat, vuokrat ja
muut liiketoiminnan kulut sekä lainan korot.

Yritys Oy aloittaa toimintansa ja myynti alkaa. Myynnillä
katetaan ostot, palkat, muut liiketoiminnan kulut sekä
lainan korot ja lyhennykset.

Apteekin tulos ennen veroja, noin 130 000 euroa, lasketaan
Lahtisen henkilökohtaiseksi tuloksi. Palkkaa hän ei saa
maksaa itselleen. Lahtinen maksaa veroa pääosin ansiotuloveroprosentin ja pieneltä osin pääomatuloveroprosentin
mukaan. Keskimäärin verotus on noin 45 % ja apteekin
voitto verojen jälkeen 71 500 euroa.

Ensimmäiset vuodet yrityksen toiminta on tappiollista.
Tappiollisen toiminnan johdosta yritys ei maksa
yhteisöveroa (20 %). Virtanen maksaa henkilökunnan
lisäksi myös itselleen palkkaa, josta hän maksaa
ansiotuloveroa muiden palkansaajien tavoin.

Lahtinen käyttää apteekin voiton alkuvuosina pääosin
lainan maksuun ja investointeihin. Lahtiselle jää ensimmäisinä vuosina omaan käyttöön vähemmän tuloja kuin
hän sai palkkaa apteekkiproviisorina ennen yrittäjäksi
ryhtymistään.

Alkuvuosina Virtasen kuukausipalkka on pieni. Tavoitteena
on jättää mahdollisimman suuri osa voitoista yritykseen,
jolloin on mahdollista nostaa palkan lisäksi kevyemmin
verotettavia osinkoja.

Viiden vuoden kuluttua apteekkikauppaa varten otettu
150 000 euron laina on maksettu pois. Lahtiselle jää
suurempi osuus apteekin 71 500 euron tuloksesta
omaan käyttöön. Veroja hän maksaa 58 500 euroa.

Viiden vuoden kuluttua yrityksen toiminta on voitollista.
Liikevaihto on 2 milj. euroa ja voitto 60 000 euroa.
Yrityksen nimissä ollut laina on maksettu pois. Virtanen
on korottanut palkkaansa ja voi lisäksi nostaa osinkoa.

Kymmenen vuoden kuluttua Lahtiselle myönnetään
apteekkilupa toiselle paikkakunnalle. Lahtinen myy
apteekkinsa uudelle apteekkarille suunnilleen samaan
hintaan, jolla hän sen osti.
Lahtinen siirtyy suurempaan apteekkiin ja tarvitsee
300 000 euron kauppaan 150 000 euroa uutta lainaa.
Tämän takaisinmaksuun menee 4 milj. euron myynnillä ja
140 000 euron voitolla muutama vuosi. Kun Lahtinen jää
eläkkeelle, apteekin myynnistä saatu tulo katsotaan ansiotuloksi, josta hän maksaa veroa yli 50 % eli 150 000 euroa.

Kymmenessä vuodessa yrityksen liikevaihto on
tuplaantunut ja voitto on 150 000 euroa. Virtanen nostaa
60 000 euron palkan lisäksi 35 000 euron osingon.
Virtasen nettoansiot ovat noin 71 500 euroa ja verot
yhteensä noin 24 000 euroa.
Virtasen yritys kasvaa edelleen.
Virtanen myy osakeyhtiönsä uudelle toimijalle.
Myyntihinta sisältää yrityksen reaaliomaisuuden lisäksi
myös liikearvon. Virtanen saa yrityksen myynnistä 4 milj.
euroa, josta hän maksaa veroa noin 672 000 euroa.
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Apteekissa pääsee ammattilaisen juttusille
saman tien, maksutta ja aikaa varaamatta.

TERVEYDENHUOLLON
LÄHIN PALVELU
SUOMALAISET ovat tyytyväisiä apteekkipalveluihin

kakaupan keskimääräinen osuus elintarvikkeen

ja yli 90 prosenttia pitää apteekkien määrää ja liki

hinnasta. Osuus sisältää lääkejakelun logistiikan

80 prosenttia myös aukioloaikoja riittävinä (2).

lisäksi lääkeneuvonnan.

Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa. Ne ovat

Vuonna 2015 raporttinsa sosiaali- ja terveysminis-

tärkeitä lähipalveluita, joissa asiakkaat pääsevät

teriölle luovuttanut Apteekkitoiminnan ja muun

terveydenhuollon ammattilaisen juttusille saman

lääkehuollon kehittämistyöryhmä esitti yksimieli-

tien, maksutta ja aikaa varaamatta. Vuonna 2015

sesti, että apteekkijärjestelmää kehitetään nykyi-

tehdyn selvityksen mukaan apteekkien neuvon-

sen, apteekkilupaan perustuvan mallin pohjalta,

ta säästää vuosittain liki miljardi euroa muualla

koska se turvaa apteekkitoiminnan farmaseuttiset

terveydenhuollossa (3).

erityispiirteet (4).

Apteekkien tehokkuus on viime vuosina lisäänty-

VIITTEET:

nyt merkittävästi digitalisaation ja automaation
ansiosta. Vuoden 2016 alussa reseptit olivat jo yli

(1) Vogler S, et al. Does deregulation in community pharmacy impact
accessibility of medicines, quality of pharmacy services and costs?
Evidence from nine European countries. Health Policy (2014)

90-prosenttisesti sähköisiä ja noin 150 apteekissa

(2) Suomalaisten apteekkiasiointi, Taloustutkimus 2014

oli käytössä toimintaa tehostava varastoautomaatti.
Apteekin osuus reseptilääkkeen hinnasta on keskimäärin 21,5 prosenttia, eli vähemmän kuin ruo-

(3) Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja
terveydenhuollolle, Asiantuntija-arvio, PwC 2015
(4) Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän
loppuraportti, http://www.julkari.fi/handle/10024/125541,
ladattu verkosta 15.2.2016
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