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LUKIJALLE

ARVOISA PÄÄTTÄJÄ

SUOMALAINEN APTEEKKIJÄRJESTELMÄ on keskeinen osa suomalaista palvelu- 

infrastruktuuria ja terveydenhuoltojärjestelmää. Maankattava lähipalveluver-

kosto takaa lääkkeiden sekä apteekin ammattilaisten tarjoaman neuvonnan 

ja ohjauksen saatavuuden ja saavutettavuuden. Järjestelmän toimivuus on 

myös poikkeusaikojen testaama ja kansainvälisesti kiitelty. 

Apteekit hoitavat julkista palvelutehtävää ja apteekit ovat yleisin paikka, 

jossa suomalainen kohtaa terveydenhuollon ammattilaisen. Apteekeilla on 

vuosittain noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Kun ihmiset saavat aikaa varaa-

matta ja maksutta apteekin ammattilaisten neuvontaa ja ohjausta, säästetään 

muualla terveydenhuollossa vuosittain liki miljardi euroa. 

Tuttujen, turvallisten ja luotettujen lähipalveluiden merkitys korostuu en-

tisestään ajassa, jossa kaupungistumiskehitys, muuttoliike ja digitalisaatio 

mullistavat koko yhteiskunnan perusteita.

PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA tarjoaa avaintiedot suomalaisen apteekkijär-

jestelmän perusteista ja apteekkien merkityksestä osana kunnallista palve-

lutuotantoa. 

Suomen Apteekkariliitto ja liiton yli 600 jäsenapteekkaria tarjoavat Sinul-

le apteekkipalveluiden ohessa asiantuntijatietoa apteekkien palveluista nyt 

ja tulevaisuudessa. 

Ole siis yhteydessä – nähdään lähiapteekissasi! 

Helsingissä maaliskuussa 2021



Apteekkien neuvonta säästää 
muualla terveydenhuollossa 
vuosittain

u 5,9 miljoonaa yleislääkärikäyntiä 

u 4,4 miljoonaa päivystyskäyntiä 

u 5,2 miljoonaa lääkemääräystä

Rahassa säästö on liki miljardi euroa vuodessa

Asiantuntija-arvio, PwC 2015

Lähde: Apteekkariliitto, THL ja LPY, 202060 milj.
APTEEKIT

7 milj.
Terveyskeskus, 

lääkärit

18 milj.
Terveyskeskus, 
muut ammatti- 

henkilöt

10 milj.
Yksityislääkärit 
ja -hammas- 

lääkärit

Asiakaskäyntejä vuodessa

Apteekit tarjoavat maan kattavan 

lähipalveluverkoston, jossa 

terveydenhuollon ammattihenkilön – 

farmaseutin tai proviisorin – puheille 

pääsee maksutta ja aikaa varaamatta.

Lähes joka kunnassa on 

vähintään yksi apteekki.

KÄYTETYIN TERVEYSPALVELU
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PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA



5SUOMEN APTEEKKARILIITTO

USEIN MYÖS LÄHIN TERVEYSPALVELU

u Suomessa on 819 apteekkia, jotka ovat 

avoinna keskimäärin 55 tuntia viikossa.

u Kaupunkialueella apteekit ovat 

keskimäärin 2 kilometrin päässä 

asiakkaasta. 

u Lisäksi asiakkaita palvelee yli 100 

apteekkien palvelupistettä ja liki 150 

verkkoapteekkia. 

u Asiakas saa 98,2 prosentin todennäköisyydellä 

reseptilääkkeensä heti mukaan apteekista. 

u Apteekkareista naisia on noin 73 % ja miehiä noin 27 %. 

u Apteekit työllistävät yli 8 500 alan ammattilaista.  

Apteekkari työllistää keskimäärin yhden proviisorin,  

viisi farmaseuttia ja neljä teknistä työntekijää. 

u Vuonna 2020 apteekit toimittivat noin 68,2 miljoonaa reseptiä. 

Apteekki.fi:n 
Lääkehakupalvelusta 

voi helposti 
selvittää lääkkeen 
apteekkikohtaisen 

saatavuuden.



SIVUPÄÄ

APTEEKIT TARJOAVAT lähipalveluna lääkkeiden 

koneellista annosjakelua ja lääkehoidon asian-

tuntijapalveluita, joilla varmistetaan turvallisen 

lääkehoidon toteutuminen kotihoidossa ja hoi-

toyksiköissä. 

Lähiapteekki voi parhaiten varmistaa lääkityk-

sen yhteensopivuuden ja turvallisuuden, kun asi-

akkaan kaikki lääkkeet toimitetaan samasta ap-

teekista. Lähiapteekin palvelu mahdollistaa myös 

akuutit lääketoimitukset sujuvasti ja nopeasti. 

Lähiapteekin farmaseutit voivat myös jalkau-

tua apteekista osaksi moniammatillista hoitotii-

miä, jossa on mukana lääkäri, sairaanhoitaja ja 

farmaseutti, ja osallistua prosessien kehittämi-

seen hoitoyksikössä.

Hyvin toteutetulla lääkehoidolla voidaan yllä-

pitää tai jopa parantaa iäkkäiden toimintakykyä 

ja elämän laatua. Lääkitysvirheiden ennaltaeh-

käisy säästää myös erikoissairaanhoidon tarvet-

ta ja kustannuksia.

Ei ole samantekevää, mistä kunta ostaa apteek-

kipalvelut ja hankkii lääkkeet hoitoyksiköihin. Ap-

teekki säilyy kunnassa, kun palveluita käytetään. 

APTEEKKI  
AUTTAA KUNTAA

6 SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUPALVELUSSA apteekki toi-

mittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät tabletti- 

ja kapselimuotoiset lääkkeet kerta-annospusseihin 

jaeltuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lääkkeiden 

koneellisen jakelun lisäksi palveluun kuuluvat re-

septien hallinnointi ja lääkityksen tarkistus, jonka 

perusteella saadaan tietoa mahdollisista lääkityson-

gelmista ja -riskeistä.

Koneellinen annosjakelupalvelu vähentää lääk-

keiden käsin jakeluun liittyviä virheitä ja lääkehävik-

kiä. Hyvin toteutettu annosjakelupalvelu vapauttaa 

hoitohenkilöstön työaikaa käytettäväksi asiakkaan 

muuhun hoitoon ja huolenpitoon.

Annosjakelupalvelu lisää myös kotonaan asuvien 

lääkkeiden käyttäjien, kuten omaishoidon piirissä 

olevien henkilöiden, lääkehoidon turvallisuutta.

Apteekit ovat tarjonneet koneellista annosjakelu-

palvelua lähes 20 vuoden ajan. Vuonna 2019 annos-

jakelupalvelulla oli Suomessa noin 76 000 käyttäjää 

ja määrä on kasvussa. 

Annospusseissa toimitettavat lääkkeet ovat vain 

osa asiakkaan lääkehoidon kokonaisuutta. Turval-

lisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteu-

tuminen edellyttää lisäksi hyvin suunniteltuja toi-

mintamalleja ja niiden säännöllistä varmistamista. 

LÄÄKKEET VALMIIKSI 
ANNOSTELTUINA



PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA

YRITTÄJÄVETOISET APTEEKIT sekä Hel-

singin ja Itä-Suomen yliopistojen ap-

teekit hoitavat julkista palvelutehtävää, 

avohoidon lääkehuoltoa. 

Apteekki poikkeaa muista yksityisis-

tä terveydenhuollon toimijoista siten, 

että apteekilla on lakisääteinen vastuu 

sijaintialueensa asukkaiden lääkehuol-

losta. Muussa terveyden- ja sairaanhoi-

dossa yksityiset toimijat eivät vastaa 

alueensa terveyspalveluista, vaan täy-

dentävät julkisia terveyspalveluita. 

 Apteekeilla on siksi merkittävä julki-

nen rooli, jonka vuoksi apteekkitoimin- 

taa, kuten sijaintia ja omistusta, sään-

nellään yksityistä terveydenhuoltoa 

tarkemmin. 

  Apteekeilla on myös lakisääteisiä 

erityistehtäviä, joilla turvataan lääke-

huolto esimerkiksi poikkeustilanteissa. 

Apteekit kantavat vapaaehtoisesti vas-

tuuta muistakin erityistehtävistä, kuten 

päihderiippuvaisten potilaiden turvalli-

sesta lääkejakelusta.

VASTUU ALUEEN LÄÄKEHUOLLOSTA

8 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

Apteekkilupa  
velvoittaa huolehtimaan 

lääkkeiden saatavuudesta. 
Bussivuoro kuljettaa 

lääkelähetystä Muonion 
apteekista Karesuvantoon  

ja Kilpisjärvelle.
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SIVUPÄÄ

Mistä saat lääketietoa?
Lähde: Suomalaisten apteekkiasiointi 2020, Taloustutkimus

70 %

66 %

59 %

44 %

Apteekin henkilökunnalta

Lääkepakkauksen pakkausselosteesta

Lääkäriltä

Internetistä

TÄRKEIN  
LÄÄKETIEDON 

LÄHDE
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PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA

PROVIISORIOMISTAJUUS yhdistää 

ammatillisen ja taloudellisen vastuun. 

SIJAINNIN OHJAUS apteekkilupia 

myönnettäessä varmistaa 

maankattavan apteekkiverkoston ja 

riittävän yksikkökoon. 

LÄÄKKEIDEN SAMANHINTAISUUS 

u Valtio päättää lääkkeiden hinnat 

lääketaksalla. Hinnoittelu on 

läpinäkyvää ja tukkuhinnoilla käydyn 

kilpailun hyöty kanavoituu suoraan 

asiakkaille ja yhteiskunnalle. 

u Apteekkarit maksavat valtiolle 

liki 200 milj. euroa vuodessa 

progressiivista apteekkiveroa,  

joka leikkaa etenkin suurten 

apteekkien tuloja. 

LÄÄKKEIDEN MYYNTI  on vain 

apteekkien vastuulla turvallisuuden 

ja lääkkeiden maankattavan 

saatavuuden takaamiseksi.

APTEEKKIJÄRJESTELMÄN 
PERUSPILARIT

1

Apteekissa asiantuntija varmistaa 
lääkkeen sopivuuden asiakkaalle 
huomioiden muun lääkityksen. 

Kotimainen omistajuus varmistaa 
myös sen, että lääkemyynnin 
verot maksetaan Suomeen. 

2

3

4
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TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

50 %43 %

2 % melko tyytymätön 
1 % erittäin tyytymätön 

erittäin  
tyytyväinen

melko  
tyytyväinen

4 % ei osaa sanoa SUOMALAISET OVAT varsin 

tyytyväisiä viimeisimpään 

apteekkikäyntiinsä ja 

arvostavat apteekkeja.  

 

Yli 9/10 kokee apteekkien 

vastaavan odotuksia 

kokonaisuudessaan  

erittäin tai melko hyvin.

Lähde: Suomalaisten apteekkiasiointi 2020,  
Taloustutkimus Oy

KANSAINVÄLISESTI KIITELTY

”Suomessa apteekit ovat 
aktiivisesti mukana 
vakavien kroonisten 
tautien hoidossa ja 
ennaltaehkäisyssä.”

OECD, 2016

OECD MAINITSEE Suomen esimerkkimaana, 

jossa apteekit ovat aktiivisesti mukana suurten 

kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja 

hoidossa apteekkien kansanterveysohjelmien 

kautta. Ohjelmilla edistetään yleisimpien 

kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa 

yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. 
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LÄÄKKEEN HINTA

VALTIONEUVOSTON LÄÄKETAKSA-ASETUS 

määrittelee lääkkeen vähittäishinnan 

valtakunnallisen tukkuhinnan perus-

teella. Apteekki ei siten koskaan päätä 

itse lääkkeen hintaa. 

Hintasääntelyllä turvataan kansalais-

ten yhdenvertainen kohtelu. Apteekin 

osuus lääkkeen hinnasta on keskimää-

rin viidennes.

Verot

Tukkuhinta
Toimitusmaksu 

(2,17 €)

Taksataulukon 
kiinteä osuus

Taksataulukon  
tukkuhintakerroin

Apteekin 
kate

Tukkuhinta 
u Lääkeyritys päättää

u Jos korvattava lääke,   

 valtio (Hila) vahvistaa  

 enimmäistukkuhinnan

u Tukkualennukset   

 apteekeille kielletty

Apteekin kate 
u Valtioneuvosto 

 päättää lääketaksalla

Verot 
u Eduskunta päättää 

 alv:n ja apteekkiveron

PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA
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RESEPTILÄÄKKEIDEN OMAVASTUUT 

ovat laskeneet ja itsehoitolääkkeiden 

hinnat pysyneet lähes ennallaan 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Lä
hd

e:
 T

ila
st

ok
es

ku
s

100

120

130

70

90

80

110

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

n  Kuluttajahintaindeksi

n  Taksimatkat

n  Elintarvikkeet ja  
 alkoholittomat juomat

n  Itsehoitolääkkeet

n  Reseptilääkkeet (omavastuu)

Lääkkeiden, elintarvikkeiden  
ja taksimatkojen hintakehitys

Kuluttajahintaindeksi 1/2011 = 100

HINTOJEN KEHITYS

FIMEAN TEKEMÄN SELVITYKSEN mukaan 

ei voida osoittaa, että apteekkisääntelyn 

purkaminen laskisi lääkkeiden hintoja.

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa –  
toimenpiteet ja vaikutukset, Fimean julkaisu 03/17



VEROJALANJÄLKI

Palkkojen 
ennakonpidätykset

69
milj. eur

171
milj. eur

60
milj. eur

93
milj. eur

Apteekkiverot

Henkilökunnan 
lakisääteiset maksut

Apteekkareiden  
verot

392
milj. eur

YKSITYISTEN APTEEKKIEN verojalanjälki oli vuonna 2019 yhteensä 

392 miljoonaa euroa. 

Verojalanjäljen suurin erä oli apteekkiverona tunnettu summa, 

171 miljoonaa euroa. Lisäksi yksityiset apteekit tilittivät valtiolle 

270 miljoonaa euroa myynnin arvonlisäveroja. 

Suomen apteekkijärjestelmän ansiosta kaikki lääkemyynnis-

tä perittävät verot jäävät Suomeen. Apteekeista kertyy verotuloja 

valtiolle yli miljoona euroa päivässä. 

PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA

14 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

Apteekeista 
kertyy verotuloja 
valtiolle yli 
miljoona euroa 
päivässä. 



15SUOMEN APTEEKKARILIITTO

SIVUPÄÄ

YKSITYISTEN APTEEKKIEN lääkemyynti 

vuonna 2019 oli yhteensä 2 647 miljoonaa 

euroa. Kuva kertoo, mihin eurot menivät.

LÄÄKEMYYNNIN EUROT

Arvonlisäverot, 238 (9,0%)

Apteekkiverot, 171 (6,5%)

Palkat sivukuluineen, 290 (11,0%)

Vuokrat, 37 (1,4%)

Apteekkareiden työtulot, 35 (1,3%)

Lääkemyynnin nettovoitto, 29 (1,1%)

Muut kulut, 82 (3,1%)

Välittömät verot, 29 (1,1%)

Lääkeostot, 
1 736  (66,0%)

* Sisältää Kelan   
 ostokertapalkkiot   
 24,0 milj. euroa

2 647
milj. eur
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APTEEKIT POHJOISMAISSA 
JA VIROSSA

SUOMI 819 apteekkia ja 602 itsenäistä 

 apteekkariyrittäjää.

RUOTSI  1 426 apteekkia, joista 78 % omistaa 

 Apoteket, ICA-konserni ja Oriola-KD.

NORJA  926 apteekkia, joista 85 % 

 omistaa Phoenix, McKesson 

 ja Alliance Boots. 

TANSKA  500 apteekkia ja 197 itsenäistä 

 apteekkariyrittäjää. 

VIRO  Noin 500 apteekkia, joiden  

 enemmistöomistajana 1.4.2020 

 lukien proviisorit. 

APTEEKIT MUUALLA 
EUROOPASSA

APTEEKIN OMISTAJALTA edellytetään proviisorin  

tutkintoa useissa Euroopan maissa. 

Proviisoriomistajuus estää niin sanotun vertikaalisen 

integraation, eli lääketukkujen apteekkiomistuksen, 

mikä puolestaan takaa apteekin riippumattomuuden 

lääketeollisuudesta ja lääketukuista. 

Suomen Apteekkariliitto, 2020

16 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

Suomessa  
on 602 

itsenäistä 
apteekkari- 
yrittäjää.
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Maat, joissa 
proviisoriomistus

17

Lähde: PGEU, 2019
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PÄÄTTÄJÄN APTEEKKIKÄSIKIRJA

Maat, joissa 
sijainninohjaus

APTEEKKIEN SIJAINTIA ohjaillaan 

monissa maissa väestöllisin ja/

tai maantieteellisin perustein. 

Lähde: PGEU, 2019



LOPUKSI

APTEEKKITOIMINTA ON osa terveydenhuoltoa ja siksi sitä pitää ke-

hittää ja uudistaa ensisijaisesti terveydenhuollon tavoitteiden 

ja lääkkeiden hyvän valtakunnallisen saatavuuden turvaamisen 

näkökulmasta, talouttakaan unohtamatta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä lääkeasioi-

den uudistustyö, jossa tarkastellaan lääkehoitoa ja lääkehuol-

toa sekä apteekkitaloutta kokonaisuutena pitkällä aikavälillä.

Työhön liittyen Apteekkariliitto on ehdottanut lääkkeiden 

hinnoittelun uudistamista. Apteekkariliiton ehdottama malli 

laskisi kaikkien reseptilääkkeiden hintoja keskimäärin 4,3 pro-

senttia, kalleimpien jopa lähes 9 prosenttia. 

UUDISTUS PIENENTÄISI lääkkeiden käyttäjien omavastuita ja Ke-

lan lääkekorvauksia yhteensä liki 90 miljoonaa euroa vuodessa 

vuoden 2019 lääkkeiden myyntitiedoin laskettuna. Kelan lääke-

menojen kasvu taittuisi ja apteekkien väliset tuloerot pieneni-

sivät. Uudistus vastaisi myös hallituksen tavoitteeseen alentaa 

lääkekorvausmenojen valtion osuutta. 

Lisätietoa: Apteekkariliitto.fi | Apteekkari.fi | Apteekki.fi  

”Hyvää ei 
kannata 
rikkoa, mutta 
sitä kannattaa 
kehittää ja 
parantaa. ”

19SUOMEN APTEEKKARILIITTO
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