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TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, 

pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden 

hyvän toimitusvarmuuden ansiosta 

apteekkipalveluiden ja lääkkeiden 

saatavuus on hyvä koko Suomessa. 

Apteekkien lääke- ja terveysneuvonta 

sekä lääkehoitoa tukevat palvelut 

helpottavat merkittävästi muun 

terveydenhuollon kuormitusta. 

Apteekit toimivat myös tehokkaasti: 

apteekin osuus lääkejakeluketjussa 

on pienempi kuin kaupan osuus 

elintarvikeketjussa.
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 Suomalaiset käyttävät lääkkeitään oikein.

 Lääkkeet vain apteekeista, jotta potilasturvallisuus ja 

lääkkeiden maankattava saatavuus säilyvät. 

 Apteekit tarjoavat terveyttä edistävää ja lääkehoitoa  

tukevaa neuvontaa ja palveluja.

 Apteekit ja muu terveydenhuolto tuottavat ja kehittävät  

yhdessä laadukkaita terveydenhuollon lähipalveluita.

 Lääketaksa ja apteekkimaksu turvaavat apteekkien 

asiantuntijuuden ja korkean tason kaikkialla Suomessa 

samaan hintaan.

TAVOITTEEMME  
VAALIKAUDELLA  
2015–2019

Suomalaiset apteekit ovat kustannustehokas 

ja hyvin toimiva terveydenhuollon osa, johon 

asiakkaat ovat tyytyväisiä ja johon he luottavat. 

1.
2.

3.

4.

5.
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SUOMESSA oli vuoden 2014 alussa 816 apteekkia.  

Lähes jokaisessa kunnassa on vähintään yksi  

apteekki, useimmissa kunnissa on useita apteek-

keja. Apteekkitoimipisteiden palvelua täydentävät 

apteekkien verkkopalvelut ja harvaanasutuilla  

seuduilla apteekkien palvelupisteet.

Apteekit tavoittavat monia sellaisiakin kansalaisia, 

jotka eivät käytä muita terveydenhuollon palveluita. 

Tämä mahdollistaa terveyden edistämiseen tähtää-

vän neuvonnan myös heille. Apteekeilla on vuosit-

tain noin 60 miljoonaa asiakaskontaktia.

Apteekit tarjoavat enenevässä määrin myös lää-

kehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta 

edistäviä palveluita. Näistä käytetyin on Apteekin 

annospussipalvelu, jossa  asiakkaan lääkitys tarkis- 

tetaan ja lääkkeet jaellaan koneellisesti kerta- 

annospusseihin (kuva s. 5). Palvelun piirissä on 

yli 30 000 apteekkien asiakasta.

Apteekin ammattilaisia voitaisiin hyödyntää nykyistä 

enemmän terveydenhuoltoa uudistettaessa. Esimer-

kiksi Englannissa, Irlannissa ja Portugalissa apteek-

kiproviisorit voivat antaa kausi-influenssarokotuksia 

asiakkaille. Apteekkirokotukset ovat parantaneet 

kausi-influenssan rokotuskattavuutta merkittävästi. 

Tuoreessa Suomalaisten apteekkiasiointi 2014 -tutki-

muksessa (Taloustutkimus Oy 2014) joka toinen 

suomalainen piti tärkeänä, että kausi-influenssa- 

rokotuksen voisi saada apteekkikäynnin yhteydessä.

Hyviä kokemuksia on saatu myös Apteekin terveys- 

piste -kokeiluista, joissa yhteistyössä julkisen ter-

veydenhuollon kanssa on tarjottu sairaanhoitajan 

palveluita apteekin yhteydessä.

Apteekkien osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä 

enemmän myös itsehoidossa kehittämällä itsehoito-

lääkkeiden valikoimaa. Rajoitetusti itsehoidossa ole-

vien, apteekin harkinnan mukaan asiakkaalle ilman 

reseptiä myytävien lääkkeiden valikoima helpottaisi 

ihmisten arkea ja terveydenhuollon paineita. 

APTEEKKI UUDISTUU
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Suomalaiset pitävät apteekkien tärkeimpinä 

palveluina lääkkeiden yhteensopivuuden 

tarkistusta, lääkeneuvontaa ja lääkevaihtoa. 

Lääkevaihdossa apteekki vaihtaa asiakkaalle 

määrätyn lääkkeen vastaavaan, mutta 

edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen 

(Taloustutkimus 2014).



6 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

SUOMESSA apteekin voi omistaa ja apteekkitoimintaa 

harjoittaa vain proviisori, joka on saanut Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta apteek-

kiluvan. Tällä järjestelyllä on haluttu varmistaa se, 

että apteekin omistaja on sekä ammatillisessa että 

taloudellisessa vastuussa apteekista, ja että apteek-

kitoimintaa ohjaavat ensisijaisesti ammatilliset, 

eettiset ja terveydenhuollolliset tavoitteet. Järjes-

telyllä varmistetaan myös se, että lääkemyynnistä 

perittävät verot maksetaan kokonaisuudessaan 

Suomen valtiolle.

Viranomaisen tarveharkinta apteekkilupia myön-

nettäessä on pitänyt apteekkipalvelut maankattavi-

na. Apteekkari on löytynyt sellaisillekin paikkakun-

nille, joiden terveyskeskuksiin ei ole vuosikausiin 

saatu lääkäriä työsuhteeseen. 

Yrittäjyyteen perustuva apteekkijärjestelmämme on 

yhteiskunnalle edullinen. Vaikka apteekki on käyte-

tyin terveyspalvelu, maankattava apteekkiverkosto 

käyttää vain pienen osan (3,2 %) terveydenhuollon 

kokonaismenoista. Apteekin osuus lääkejakeluket-

jussa on keskimäärin vajaa neljännes (24 %), mikä 

on pienempi kuin kaupan osuus elintarvikeketjussa 

(25–30 %).

APTEEKKARI ON YRITTÄJÄ

TERVEYDENHUOLLLON
KOKONAISMENOT 2012

Erikoissairaanhoito 36 %

Perusterveydenhuolto* 18 %

Muut menot 27 %

Suun terveydenhuolto 6 %

Avohoidon lääkkeet  13 %

Terveydenhuollon kokonaismenot olivat 
vuonna 2012 yhteensä 17,5 miljardia euroa 
(9,1 % bkt:stä) eli noin 3 229 euroa/asukas. 
Apteekkiverkoston ylläpitoon kului vain noin 
3,2 % kokonaismenoista.

Lähteet: THL ja Apteekkariliitto

Apteekkien osuus

* poislukien työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto
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Apteekit työllistävät liki 8 500 alan ammattilaista, joista noin 60 prosenttia 

on yliopistokoulutuksen saaneita farmaseutteja ja proviisoreita. 

Farmaseuttisen henkilökunnan osuus on eurooppalaisessa vertailussa 

huippuluokkaa. Apteekit ovat suomalaisille tärkeä lääketiedon lähde ja 

asiakkaat arvostavat apteekkien tarjoamaa farmaseuttista osaamista 

myös muissa kuin lääkeasioissa (Taloustutkimus 2014). 

LIIKEVAIHTO

3,5 milj. euroa

APTEEKKIMAKSUA 

VALTIOLLE

n. 215 000 euroa  
(n. 6,1 % liikevaihdosta)

RESEPTIÄ/VUOSI

74 164

HENKILÖKUNTA (SIS. OSA-AIKAISET)

11   (apteekkari, proviisori, 5 farmaseuttia ja 4 muuta työntekijää)

APTEEKKI LÄHIKUVASSA (KESKIARVOAPTEEKKI)
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SUOMESSA on tiheä apteekkiverkosto ja apteekeilla 

pitkät aukioloajat. Valtaosa suomalaisista onkin 

tyytyväisiä apteekkien määrään ja aukioloaikoihin: 

apteekkien määrää pitää riittävänä 92 prosenttia 

suomalaisista ja aukioloaikoja 77 prosenttia suoma-

laisista (Taloustutkimus 2014). 

Myös lääkkeiden toimitusvarmuus on huippuluok-

kaa: lähes kaikkiin (99,7 %) resepteihin lääkkeen saa 

apteekista vuorokauden sisällä (Toimitusvarmuus-

tutkimus, Apteekkariliitto 2014). Ruotsissa joka kym-

menenteen reseptiin lääkettä joutuu odottelemaan 

yli vuorokauden (Ruotsin kuluttajavirasto, 2011).

LÄÄKKEET HELPOSTI JA VARMASTI 

Kunnat, joissa on 
vähintään 1 apteekki

Kunnat, joissa ei ole 
apteekkeja

(kuntajako 2014)
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APTEEKIT PALVELEVAT kansalaisia 

tasavertaisesti asuinpaikasta riippumatta. 

Lääkkeet ja neuvot saa läheltä ja lääke 

maksaa saman verran kyläapteekissa 

kuin kaupunkiapteekissa. Apteekki 

on usein korvaamaton apu asukkaille 

etenkin terveyskeskusten kesäsulkujen 

aikana. Monilla paikkakunnilla apteekki 

ja kyläkauppa tukevat toistensa 

olemassaoloa.
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LÄÄKKEEN HINTA on kaikissa apteekeissa sama, sillä 

apteekkien pitää hinnoitella lääkkeet valtioneuvos-

ton lääketaksa-asetuksen mukaisesti. Lääkkeiden 

samahintaisuutta on pidetty tärkeänä periaatteena 

ja sillä varmistetaan kansalaisten tasa-arvo lääke-

hankinnoissa asuinpaikasta riippumatta. 

Lääkemyynnin liikevaihdon perusteella perittävällä, 

progressiivisella apteekkimaksulla säädellään eri-

kokoisten apteekkien suhteellista kannattavuutta. 

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekki-

maksua valtiolle lainkaan, suurimmilla apteekeilla 

se on yli 10 prosenttia lääkemyynnin liikevaihdosta. 

Apteekkimaksun ansiosta pieni apteekki saa lääke-

myynnistään vähän suuremman katteen kuin iso 

apteekki. Apteekkimaksu tuottaa valtiolle liki 160 

miljoonaa euroa vuodessa.

Vuonna 2003 tuli käyttöön lääkevaihto. Lääke-

vaihdossa apteekki ehdottaa asiakkaalle lääkkeen 

vaihtoa edullisempaan, jos lääkäri on määrännyt 

lääkkeen, jolle löytyy vastaava viitehintainen rin-

nakkaislääke. Apteekkien toteuttamat vaihdot ovat 

säästäneet (30.6.2014 mennessä) yhteensä jo 720 

miljoonaa euroa, josta asiakkaiden osuus on  

596 miljoonaa ja Kelan 124 miljoonaa euroa. Vielä 

tätäkin suuremmat säästöt ovat syntyneet lääke-

vaihdon ja viitehintajärjestelmän piirissä olevien 

lääkkeiden välisestä hintakilpailusta.

Lääkevaihto, lääkkeiden viitehintajärjestelmä ja 

lääkkeiden tukkuhintaleikkaukset ovat alentaneet 

tuntuvasti reseptilääkkeiden vähittäishintoja  

2003 – 2014 välisenä aikana. Vaikka lääkekorvauk-

sia on heikennetty, asiakkaat maksoivat resepti-

lääkkeistään vuoden 2014 alussa liki 20 prosenttia 

vähemmän kuin huhtikuussa 2003. Samassa ajassa 

elintarvikkeet kallistuivat yli 30 prosenttia. Itsehoi-

tolääkkeiden hinnat halpenivat liki 4 prosenttia.

LÄÄKKEIDEN HINNAT HALVENTUNEET
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 INDEKSI 4/2003 = 100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 

ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT 

RESEPTILÄÄKKEET (OMAVASTUU)  

ITSEHOITOLÄÄKKEET

TAKSIMATKAT

LÄHDE: TILASTOKESKUS

2003                      2004                     2005                     2006                     2007                     2008                     2009                     2010                     2011                      2012                     2013                     2014
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LÄÄKKEIDEN, ELINTARVIKKEIDEN JA TAKSIMATKOJEN HINTAKEHITYS SUOMESSA

HINTAMUUTOKSET SUOMESSA 2003–2014

2003 2014 2003  2014

-20 %
RESEPTILÄÄKKEIDEN OMAVASTUU                                                      

+30 %
ELINTARVIKKEET

*)  Lääkekorvausprosenttien leikkauksesta johtunut tilapäinen omavastuiden nousu.

*) 
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APTEEKIT EDISTÄVÄT  
POTILASTURVALLISUUTTA 

FARMASEUTIT JA PROVIISORIT  varmistavat lääkettä 

asiakkaalle myydessään lääkkeen oikean annostuk-

sen ja opastavat, miten lääkettä käytetään oikein ja 

turvallisesti. Kun asiakas ostaa kerralla useampia 

lääkkeitä, tarkistetaan myös sopivatko lääkkeet 

yhdessä käytettäviksi. Neuvonnalla ja tarkistuksilla 

varmistetaan lääkitys- ja potilasturvallisuus. 

Toisinaan resepteissä on epäselvyyksiä, jotka vaati-

vat yhteydenottoa lääkäriin. Apteekkien vuosittain 

käsittelemistä noin 53 miljoonasta reseptistä selvi-

tettävää on noin 1,6 prosentissa eli 850 000 reseptissä 

(Reseptipoikkeamatutkimus, Apteekkariliitto 2013).

Suomessa itsehoitolääkkeet ovat nikotiinikorvaus-

tuotteita lukuun ottamatta vain apteekkien myyn-

nissä.  Rajauksella ylläpidetään lääkitysturvalli-

suutta, turvataan maankattava apteekkiverkosto ja 

varmistetaan kaikkien lääkkeiden hyvä saatavuus 

koko maassa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kansalaiset eivät 

pidä itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista 

kauppoihin erityisen tarpeellisena. Ruokakaupasta 

itsehoitolääkkeitä haluaisi ostaa selvä vähemmistö 

(35 %) suomalaisista (Taloustutkimus 2014). 

Suomalaiset haluavat ostaa niin resepti- kuin itsehoitolääkkeensä 

apteekista asiantuntevan palvelun, neuvonnan, luotettavuuden ja 

turvallisuuden vuoksi. Ruokakaupasta itsehoitolääkkeitä haluaisi 

ostaa selvä vähemmistö (35 %) suomalaisista (Taloustutkimus 2014).
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APTEEKIT saavat säännönmukaisesti erinomaista palau-

tetta kansalaisilta. Yli 90 prosenttia suomalaisista pitää 

apteekkeja luotettavina, asiantuntevina, turvallisina, 

rehellisinä ja vastuullisina yrityksinä. Viimeisimpään 

apteekkikäyntiinsä on erittäin tai melko tyytyväinen 95 

prosenttia apteekkien asiakkaista. Asiakkaat tekee tyyty-

väisiksi erityisesti apteekkien palvelualttius, ammattitaito 

ja asiantuntijuus (Taloustutkimus 2014). 

Tuoreessa tutkimuksessa suomalaiset pitivät apteekin 

henkilöstöä ja palomiehiä luotetuimpina ammattilaisina. 

Tutkimuksen mukaan palomieheen ja apteekin työnteki-

jään luotti suuressa määrin tai melko paljon 96 prosenttia 

suomalaisista (Wyman & Dillon, Readers’ Digest 2014). 

SUOMALAISET ARVOSTAVAT
APTEEKKEJA

APTEEKKIASIAA 2014
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APTEEKKIASIOISTA PÄÄTETÄÄN 
KANSALLISESTI

EU-MAAT  voivat itsenäisesti päättää omasta apteek-

kijärjestelmästään. Suomen apteekkijärjestelmä, 

jossa apteekin voi omistaa vain proviisori, ja jossa 

uusien apteekkien perustamista rajoitetaan väestöl-

lisin ja/tai maantieteellisin kriteerein, on käytössä 

useissa Euroopan maissa.

Apteekkien omistusta on vapautettu Ruotsissa ja 

Norjassa kilpailun lisäämiseksi. Muutosten seurauk-

sena apteekkien omistus on keskittynyt pääosin 

muutamille harvoille ulkomaisille toimijoille, joista 

osa on sijoittunut veroparatiiseihin. Suomessa neljä 

viidestä suomalaisesta asuu alueella, jolla on vähin- 

tään viisi keskenään kilpailevaa apteekkia ja apteek- 

kien lääkemyynnistä perittävät verot ja maksut  

menevät kokonaisuudessaan Suomen valtiolle.

Lääkkeiden osuus terveydenhuoltomenoista on  

Suomessa EU-maiden pienimpiä (kuvio s. 15)

• EU-maissa, joissa vain proviisori 

voi omistaa apteekin, asuu 59 % 

EU-kansalaisista

• EU-maissa, joissa apteekin 

sijaintia säädellään väestöllisin 

ja/tai maantieteellisin kriteerein, 

asuu 65 % EU-kansalaisista

• EU-maissa, joissa 

itsehoitolääkkeet ovat vain 

apteekkien myynnissä,  

asuu 48 % EU-kansalaisista
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LÄÄKKEIDEN OSUUS (%) TERVEYDENHUOLTOMENOISTA ERÄISSÄ EU-MAISSA

KREIKKA
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Suomessa lääkkeiden  

osuus terveydenhuolto-

menoista on EU:n pienimpiä.

LÄHDE: EUROPEAN HEALTH FOR ALL DATABASE, 2011

Suomen terveydenhuoltomenot olivat vuonna 2012 

yhteensä 17,5 miljardia euroa eli 9,1 prosenttia 

bruttokansantuotteesta. Asukasta kohden menot olivat 

3 229 euroa. Kansainvälisesti vertailtuna Suomen 

terveysmenojen osuus bruttokansantuotteesta on alle 

EU- ja OECD-maiden keskiarvojen.
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