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APTEEKKI – OSA 
SUOMALAISTA 
TERVEYDENHUOLTOA

SUOMEN LÄÄKEPOLITIIKAN TAVOITTEENA on mahdol-
listaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen 
ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitse-
ville. Lääkepolitiikan mukaisesti lääkehuolto on osa 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja sen tulee 
olla laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. 
Kansalaisille turvataan hyvä lääkkeiden saatavuus 
kaikissa olosuhteissa ja ammatillisesti toimiva lääk-
keiden jakelujärjestelmä.

Lääkepolitiikan ja lääkehuollon tavoitteet toteutuvat 
hyvin apteekkien toiminnassa. Apteekit ovat tutki-
musten mukaan toimiva osa suomalaista terveyden-
huoltoa. Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä apteekki-
palveluihin ja luottavat apteekkeihin.

Tiheän apteekkiverkoston, pitkien aukioloaikojen 
ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta 
apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on 
hyvä koko Suomessa.

Apteekit edistävät terveysneuvonnallaan suomalais-
ten terveyttä. Apteekkien neuvonta ja lääkehoidon 
onnistumista tukevat palvelut helpottavat merkittä-
västi muun terveydenhuollon kuormitusta.

Apteekit toimivat tehokkaasti: apteekin osuus 
lääkejakeluketjussa on pienempi kuin vähittäis-
kaupan osuus elintarvikeketjussa. Tehokkuutta ovat 
viime vuosina lisänneet etenkin varastoautomaatio 
ja toiminnan digitalisoituminen.

Suomen Apteekkariliitto ja sen jäsenapteekit ovat 
sitoutuneet toteuttamaan ja edistämään lääke-
poliittisia tavoitteita omassa toiminnassaan.

Tässä julkaisussa kerrotaan apteekkitoiminnasta, 
sen erityispiirteistä ja apteekkien yhteiskunta-
vastuusta. 

Apteekkitoiminnan tunnusluvuista raportoidaan 
vuosittain Apteekkariliiton vuosikatsauksissa sekä 
Apteekkariliitto.�-verkkosivustolla.
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APTEEKIT VASTAAVAT oman sijaintialueensa, joka on 
tavallisimmin kunta, avohoidon lääkehuollosta ja 
tekevät yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa. 
Asiakkaina on yksityishenkilöiden lisäksi yksityisiä 
ja kunnallisia palvelutaloja ja -hoitolaitoksia. 

Apteekin velvollisuus on ylläpitää oman asiakas-
kuntansa tarvitsemaa lääkevalikoimaa. Apteekit 
ovat onnistuneet tässä erinomaisesti, sillä lääkkei-
den toimitusvarmuus on huippuluokkaa: 99 prosent-
tia asiakkaista saa reseptilääkkeensä heti mukaan 
apteekista ja lähes kaikki (99,7  %) viimeistään vuo-
rokauden sisällä. 

Suomessa lääkkeiden määrääminen ja lääkkeiden 
toimittaminen on eriytetty eri ammattikunnille, 
mikä lisää avohuollossa molempien osapuolien 
riippumattomuutta.

Lääkeneuvonnalla apteekit varmistavat, että asiakas 
tietää, mihin tarkoitukseen lääkettä käyttää, osaa 
käyttää lääkettään oikein ja turvallisesti sekä tuntee 
lääkkeen tavallisimmat haittavaikutukset. Neuvonnan 
tavoitteena on tukea ja motivoida onnistuneeseen 
lääkehoitoon. 

TAVOITTEENA 
RATIONAALINEN LÄÄKEHOITO
APTEEKKIEN TAVOITTEENA on turhan lääke käytön 

ja lääkejätteen vähentäminen. Nämä tuovat 

merkittäviä säästöjä sekä yhteiskunnalle että 

lääkkeiden käyttäjille. Tavoitteeseen pyritään 

rationaalista lääke  hoitoa edistämällä, lääkkeiden 

oikeaan käyttöön motivoimalla, lääkkei den 

koneel lisella annosjakelulla sekä Lääkityksen 

tarkistuspalvelun ja apteekin muiden 

arviointipalveluiden tarjoamisella.

LÄÄKEHUOLTO 
TOIMII HYVIN

Lääkettä toimitettaessa apteekissa pyritään varmis-
tumaan siitä, ettei lääkkeellä ole haitallisia yhteis-
vaikutuksia muiden asiakkaan käyttämien lääk-
keiden kanssa. Asiakas ohjataan lääkäriin, mikäli 
epäillään lääkkeen vakavaa haittaa tai lääkkeen 
tehot tomuutta asiakkaan vaivaan. 

Apteekista tarjotaan asiakkaalle lääkärin määrää-
mästä lääkkeestä aina edullisinta vaihtoehtoa. 
Myös itsehoitolääkkeistä pidetään tarjolla edullisia 
rinnakkaislääkkeitä. Suomessa apteekista hankitut 
lääkkeet ovat aitoja ja niihin voi luottaa.

Apteekit tarjoavat lääkehoitoja tukevia palveluita, 
kuten lääkkeiden koneellista annosjakelua, lääkityk-
sen tarkistuspalveluita, lääkehoidon arviointeja ja 
muita lääkehoidon onnistumista edistäviä palveluita. 
Tavoitteena on tehokas, turvallinen ja tarkoituksen-
mukainen lääkehoito.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tuo 
lääkekustannuksiin säästöjä, tehostaa lääkejakelua 

terveydenhuollossa ja parantaa lääkitysturvallisuutta. 
Palvelu tukee myös ikääntyvien kotona asumista. 
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APTEEKKI ON 
KÄYTETYIN 
TERVEYSPALVELU

Tilanne 1.1.2015. Yhteensä apteekeissa työskenteli 8 522 henkilöä, 
joista liki 60 prosentilla on farmaseuttinen korkeakoulututkinto. 
Proviisoreista ja farmaseuteista osa-aikaisia on noin 10–15 prosenttia, 
teknisistä työntekijöistä liki 30 prosenttia.

SUOMEN APTEEKKIJÄRJESTELMÄSSÄ yhdistyvät 
amma tillinen ja taloudellinen vastuu. Järjestelmässä 
on tasapainotettu ammatillinen asiantuntemus 
ja liiketaloudellinen tehokkuus. Tällä ja muulla 
apteekkitoiminnan sääntelyllä varmistetaan, että 
lääkkeitä myydään terveydellisistä eikä liike-
taloudellisista lähtökohdista, ja että lääkkeiden 
myyntiä ja käyttöä ei tarpeettomasti edistetä.

Ammatillinen vastuu korostuu, sillä lääkejakelua ei 
voida rakentaa myynnin kasvattamiseen liittyvien 
taloudellisten insentiivien varaan.

Suomen apteekkiverkosto on maankattava. Lähes 
joka kunnassa on vähintään yksi apteekki. Suomes-
sa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 815 apteekkia. 

Syrjäseuduilla lääkkeiden saatavuutta on parannet-
tu apteekkien palvelupisteillä ja verkkoapteekeilla. 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
määrittelee apteekkien sijaintialueet ja päättää uu-
sien apteekkien, sivuapteekkien ja palvelupisteiden 
perustamisesta sinne, missä niille on tarvetta.
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Lupajärjestelmä ja siihen liittyvä sijainninohjaus 
varmistavat sen, että apteekkeja on myös sellaisilla 
alueilla, joille on vaikeaa saada lääkäreitä. Apteekki 
onkin Suomen ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu. 
Asiakaskäyntejä on noin 60 miljoonaa vuodessa.
 
Apteekit kilpailevat keskenään hyvällä asiakas-
palvelulla, sijainnilla, aukioloajoilla, valikoimalla 
ja palveluilla sekä muiden kuin lääketuotteiden 
hinnoilla.

Apteekit työllistävät yli 8 500 henkeä, joista yli puo-
lella on lääkealan korkeakoulututkinto (farmaseutti 
tai proviisori).

Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä apteekeista 
saamaansa palveluun. Taloustutkimuksen tekemän 
Suomalaisten apteekkiasiointi 2014 -tutkimuksen 
mukaan viimeisimpään apteekkikäyntiinsä oli 
erittäin tai melko tyytyväinen 95 prosenttia 
apteekkien asiakkaista. Tyytyväisyyttä saivat aikaan 
etenkin apteekkien palvelualttius, asiantuntemus 
ja ammattitaito. 

APTEEKKIEN HENKILÖSTÖ

APTEEKKARIT  592
PROVIISORIT  741

FARMASEUTIT  3 691
TEKNISET TYÖNTEKIJÄT  3 498



APTEEKKITOIMINTA ON LUVANVARAISTA ja apteekit 
toimivat osana julkista terveyspalvelujärjestelmää 
toisin kuin esimerkiksi yksityinen terveydenhuolto, 
joka täydentää julkista terveydenhuoltoa. 

Apteekkarilla on lääkelaissa määrätyt velvoitteet 
avohuollon lääkejakelun järjestämisestä, lääk keiden 
saatavuudesta, lääkeneuvonnasta ja toiminnan 
laadusta. Apteekkarin on oltava koulutukseltaan 
proviisori ja ETA-maan kansalainen.

Apteekkari on toiminimellä toimiva yksityinen elin-
keinonharjoittaja, jonka vuoksi apteekin ja apteek-
karin talous ovat kiinteästi toisiinsa sidoksissa. 
Apteekkari on sekä ammatillisesti että taloudellisesti 
vastuussa apteekistaan. Apteekkarilla voi olla pää-
apteekin lisäksi korkeintaan kolme sivuapteekkia.

Apteekit maksavat valtiolle veronluonteista, 
progressiivista apteekkimaksua lääkemyynnin 
liikevaihtoon perustuen. Enimmillään se on yli 
10 prosenttia liikevaihdosta. Apteekkimaksu tasaa 
erikokoisten apteekkien tuloja ja toisaalta mahdol-
listaa maankattavan apteekkiverkoston, sillä kaik-
kein pienimmät apteekit eivät maksa sitä lainkaan.
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APTEEKKIYRITYKSEN 
ERITYISPIIRTEET

Lääkemyynnistä perittävät verot ja maksut jäävät 
Suomen valtiolle, sillä apteekkarit ovat suomalaisia 
yrittäjiä. Pelkästään veronluonteinen apteekkimaksu 
tuottaa valtiolle yli 160 miljoonaa euroa vuodessa. 

Resepti- ja itsehoitolääkkeet ovat samanhintaisia 
kaikissa apteekeissa. Samanhintaisuus takaa kansa-
laisten tasavertaisuuden lääkehankinnoissa asuin-
paikasta riippumatta.

Lääkkeiden hankinta- ja myyntihinnat ovat säädel-
tyjä ja ne ovat samat kaikissa apteekeissa. Apteekit 
eivät siis voi saada alennuksia lääkehankinnoistaan 
tai hinnoitella lääkkeitä itse. Muiden kuin lääke-
tuotteiden hinnoittelu on vapaata.

Reseptilääkkeen valinnan tekee asiakasta hoitava 
lääkäri. Apteekeilla on lakisääteinen velvoite 
tarjota asiakkaalle edullisinta vaihtoehtoa määrä-
tystä lääkkeestä. 

Yhteiskunta osallistuu lääkehoidoista asiakkaille 
aiheutuviin kustannuksiin Kelan maksamilla lääke-
korvauksilla.

APTEEKKIEN VALVONTA
APTEEKKIEN TOIMINTAA OHJAA JA VALVOO Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Valvira vastaa 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden, eli apteekeissa 

apteekkareiden, proviisoreiden ja farmaseuttien toiminnan 

valvonnasta. Elintarvikeviranomaiset valvovat apteekkeja 

apteekissa myytävien elintarvikkeiden osalta.

Apteekkien tehtävät ja toimintapuitteet terveydenhuol-

lossa on määritelty lääkelainsäädännössä. Terveyden-

huollon ammattihenkilöitä koskevassa lainsäädännössä 

APTEEKKIEN MYYNNIN 
JAKAUTUMINEN

APTEEKKIEN MÄÄRÄ

Apteekkien myynti on pääasiassa lääkkeitä. 
Apteekin osuus lääke-eurosta on keskimäärin noin 24 %.

Reseptilääkkeet 80 %

Itsehoitolääkkeet 14 %

Muu myynti 6 %

PÄÄAPTEEKIT 612

SIVUAPTEEKIT203
LÄÄKEKAAPIT JA
PALVELUPISTEET 110
Tilanne 1.1.2016. Luvut sisältävät yliopistojen apteekit (2) 
ja sivuapteekit (16) 

määritellään apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan 

oikeudet ja velvollisuudet. Apteekkitoimintaan sovelletaan 

myös potilaan oikeusturvaa koskevaa lainsäädäntöä.

Apteekit toteuttavat hyvin niille asetetut tehtävät. Fimea ei 

ole raportoinut vakavista puutteista apteekkien toiminnassa.



Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet on Suomen Apteekkariliiton 
ja Suomen Farmasialiiton yhteisesti hyväksymä julkilausuma niistä 

arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. 
Ohjeet tukevat apteekkihenkilökuntaa arkipäivän 

eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Ohjeiden mukaan apteekki pyrkii kaikessa toimimaan asiakkaan 
etujen mukaisesti noudattaen hyviä ammatillisia toimintatapoja. 

Lääkkeiden myynti ei ole itsetarkoitus, vaan lähtökohtana on aina 
asiakkaan hoidon tarve ja terveyttä edistävät tavoitteet.

Ohjeita tulkitsee tarvittaessa säännöllisesti 
kokoontuva ammattieettinen neuvottelukunta, joka 

ottaa myös kantaa sille lähetettyihin eettisiin kysymyksiin. 
Vastauksia julkaistaan alan ammattilehdissä. 

13VASTUULLINEN APTEEKKI12 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

EETTISET OHJEET 
OHJAAVAT APTEEKIN 
ARJESSA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Apteekkien tehtävänä on huolehtia turvallisesta, tehokkaasta 
ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä välittää lääkkeisiin 
liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa. 

Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi asettaen 
asiakkaan oikeudet omien etujensa edelle.

Apteekkari, proviisori tai farmaseutti harjoittaa ammatissaan 
sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa farmasian tai muun 
terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa. 

Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valintoja 
ja itsemääräämisoikeutta huolehtien siitä, että asiakas saa 
riittävät tiedot valintansa tekemiseksi. 

Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia ja oikeutettuja 
samanlaiseen palveluun. 

Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan 
voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. 

Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun terveydenhuolto-
henkilöstön ja viranomaisten kanssa saavuttaakseen ne päämäärät, 
jotka on asetettu palvelemaan asiakkaan ja potilaan etuja.

Apteekkihenkilökunta edistää toiminnallaan alansa arvostusta 
ja luottamusta yhteiskunnassa. 

Apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden 
oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään lääkkeiden 
tahallista väärinkäyttöä. 

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

Tarkemmin www.apteekkariliitto.�  > apteekkityö > eettiset ohjeet

APTEEKKITOIMINNAN EETTISET OHJEET



APTEEKKIEN NEUVONTA 
SÄÄSTÄÄ VUODESSA: 

•  5,9 miljoonaa yleislääkärikäyntiä

•  4,4 miljoonaa päivystyskäyntiä

•  5,2 miljoonaa lääkemääräystä

•  Rahassa 965 milj. euroa, josta 885 milj. euroa 
    tuo itsehoitoon liittyvä neuvonta

APTEEKIT HOITAVAT LÄÄKEJAKELUN tehokkaasti sekä 
yhteiskunnan että asiakkaan kannalta. Avohoidon 
lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaisme-
noista on Euroopan pienimpiä (13,8 % vuonna 2013, 
OECD). Toiminta on tehostunut viime vuosina mm. 
varastoautomaation eli varastorobottien, sähköisten 
reseptien ja muun digitalisaation ansiosta.

Lääkevaihto alkoi vuonna 2003. Sen jälkeen aptee-
keissa tehdyt vaihdot lääkärin määräämästä lääkkees-
tä edullisempaan rinnakkaislääkkeeseen ovat säästä-
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APTEEKEILLA 
MONIA ERITYISTEHTÄVIÄ

APTEEKEILLE ON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ MÄÄRÄTTY avohoidon lääke-
huoltoon liittyviä erityistehtäviä, joilla esi merkiksi turvataan 
lääkehuolto poikkeustilanteissa. Apteekit kantavat vapaaehtoisesti 
vastuuta myös sellaisista erityistehtävistä, joita ei ole kirjattu lakiin.

APTEEKIT...

•  Seuraavat reseptipoikkeamia ja toimituspoikkeamia sekä 
lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia.

•  Ilmoittavat viranomaisille tuotevirhe- ja haittavaikutusepäilyistä.

•  Tuovat maahan harvinaislääkkeitä ja erityisluvallisia lääkkeitä.

•  Toimittavat lääkärin reseptillä asiakkaille lääkkeitä, joita ei ole 
kaupallisesti saatavilla (esim. lääkevoiteet ja pienten lasten 
lääkelaimennokset).

•  Kirjoittavat asiakkaille Schengen-todistuksia henkilökohtaisten 
    lääkkeiden kuljettamiseen Schengen-alueella.

•  Seuraavat huumausaineiden käyttöä ja ylläpitävät 
vierotus hoidossa käytettävää apteekkisopimusjärjestelmää.

•  Hoitavat lääkkeiden markkinoilta poistot.

•  Vastaavat kriisiaikoina (esim. pandemiat, ydinvoimala  -
onnettomuudet) avohuollossa tarpeellisesta lääkejakelusta.

APTEEKIT TUOTTAVAT 
SÄÄSTÖJÄ YHTEISKUNNALLE

Apteekit ovat tärkeitä terveyden huollon 
ensipisteitä, sillä ne neuvovat 

itsehoidossa, opastavat itsehoito -
lääkkeen valinnassa ja käytössä 

sekä ohjaavat tarvittaessa lääkäriin. 

neet yhteiskunnan ja asiakkaiden lääkekuluja jo lähes 
miljardi euroa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Apteekkien neuvonta – erityisesti itsehoitoon liittyvä 
neuvonta – säästää muun terveydenhuollon kustan-
nuksissa lähes miljardi euroa vuodessa (asian tuntija-
arvio, PricewaterhouseCoopers 2015).

Rationaalista lääkehoitoa edistävä lääkkeiden koneel-
linen annosjakelu säästää suoraan kunnan terveyden-
huoltokustannuksia ja vähentää lääkitysvirheitä. 

€

Lähde: Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle 
ja terveydenhuollolle, Asiantuntija-arvio, PwC 2015
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LÄÄKEHUOLLON JA LÄÄKENEUVONNAN lisäksi apteekit 
neuvovat asiakkaitaan erilaisissa terveyspulmissa ja 
ohjaavat tarvittaessa lääkäriin. Apteekeissa neuvo-
taan ja ohjataan myös esimerkiksi lääkekorvauksiin 
liittyvissä kysymyksissä.

Apteekit ja Kela sopivat asiakkaiden lääkehankintoja 
helpottavasta lääkkeiden suorakorvausjärjestel-
mästä jo vuonna 1970. Suorakorvausjärjestelmässä 
Kela-korvaus maksetaan asiakkaalle lääkeoston 
yhteydessä ja asiakas maksaa vain omavastuun.

Apteekit edistävät neuvonnallaan terveellisiä elä-
män  tapoja ja ehkäisevät sairauksia. Apteekeissa 
työskentelee kansansairauksiin erikoistuneita far-
maseutteja ja proviisoreita. Nämä sydän-, diabetes-, 
astma- ja savuttomuusyhdyshenkilöt kouluttavat 
apteekin muuta henkilökuntaa ja tekevät yhteis-
työtä paikallisen muun terveydenhuollon ja potilas-
yhdistysten kanssa.

APTEEKKI ON 
TÄRKEÄ LÄHIPALVELU

Liikkujan apteekki on Apteekkariliiton, KKI-
ohjel man, Hengitysliiton ja Suomen Liikunta ja 
Urheilu (SLU) ry:n aluejärjestöjen yhteinen liikunta-
neuvontahanke. Suomessa on toistasataa Liikkujan 
apteekkia, jotka kannustavat asiakkaita liikuntaan ja 
tekevät yhteistyötä esimerkiksi paikallisen liikunta-
toimen kanssa. 

Vuonna 2015 tehdyn kyselyn* mukaan 95 prosent-
tia ap teekkien asiakkaista pitää apteekkia tärkeänä 
lähipalveluna.

* Apteekkariliiton kysely Avainapteekkien asiakkaille 2015

 



APTEEKEISSA TYÖSKENTELEE yli 8 500 henkilöä. Pitkät 
työurat samassa apteekissa ovat tavallisia. 

Henkilöstön täydennyskoulutus on tärkeä osa 
apteekkien henkilöstötyötä. Apteekkihenkilökunnan 
monipuolista täydennyskoulutusta järjestetään pää-
asiassa yhteistyössä Farmasian Oppimiskeskuksen 
(FOK) kanssa.  

Farmasian oppimiskeskuksen järjestämille lähi-
päiville osallistuu vuosittain noin 1 400 apteekki-
työntekijää, verkkokoulutuksiin noin 3 000 henkilöä 
ja videoneuvottelutekniikalla toteutettuihin ilta-
luentoihin 10 paikkakunnalla ympäri Suomea noin  
1 200 henkilöä. Alan suurimman täydennyskoulutus-
tapahtuman, Farmasian Päivien, luennoille osallis-
tuu vuosittain noin 3 000 apteekin ammattilaista. 

19VASTUULLINEN APTEEKKI18 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

APTEEKEISSA 
PANOSTETAAN 
HENKILÖSTÖÖN

Apteekit panostavat työhyvinvoinnin parantami-
seen. Uusi Apteekkien työhyvinvointiopas julkaistiin 
vuonna 2015 ja siihen pohjautuvat koulutukset 
alkoivat samana vuonna. Opas on tuotettu 
Apteekkien Eläkekassan, Apteekkien Työnantaja-
liiton, Palvelualojen ammattiliitto PAM:n, Suomen 
Farmasialiiton, Suomen Apteekkariliiton ja 
Työ turvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Yksityiset apteekit tarjoavat farmasian opiskeli joille 
vuosittain 400– 600 harjoittelupaikkaa. Monesta 
muusta alasta poiketen, farmasian opiskelijoiden 
harjoittelu apteekeissa on palkallista. Lisäksi 
apteekeissa suorittavat työharjoitteluaan myös 
lääke teknikko-opiskelijat. Apteekit tarjoavat 
nuorille myös TET-harjoittelupaikkoja. 

FARMASEUTIN JA PROVIISORIN TUTKINTOIHIN kuuluu 

yhteensä noin 6 kuukauden pituinen harjoittelu. 

Opetus apteekkeina toimivat farmasian koulutusta anta-

vien yliopistojen hyväksymät apteekit ympäri Suomea. 

Yksityiset apteekit kouluttavat vuosittain 400–600 

farmasian opiskelijaa. 

Harjoittelun aikana opiskelija oppii apteekin henkilö-

kunnan tuella ja valvonnassa soveltamaan käytäntöön 

yliopistolla opittuja asioita ja farmaseuttisia tehtäviä.

Harjoittelu toteutetaan koulutusyksiköiden laatiman 

suunnitelman mukaisesti ja apteekissa on nimetty 

opiske lijan ohjauksesta vastaava farmaseutti tai proviisori. 

Useimmiten koko henkilökunta osallistuu opiskelijan 

ohjaukseen. Farmasian opiskelija saa apteekkiharjoittelu-

ajaltaan myös palkkaa. 

APTEEKIT KOULUTTAVAT TULEVIA AMMATTILAISIA



Lääkejätteiden oikeasta hävitystavasta muistutetaan 
asiakkaita säännöllisesti apteekkien Terveydeksi! 
-asiakaslehdessä, Apteekki.� -sivustolla ja apteek-
kien omissa viestintäkanavissa. 

Arvion* mukaan apteekkeihin palautetaan vuosit-
tain noin 424 000 kiloa lääkejätettä koko Suomessa. 
Palautuneen jätteen arvo on jopa kymmeniä mil-
joonia euroja. Aikaisemman arvion mukaan noin 
kolmannes lääkejätteestä päätyy kotitalouksissa 
sekajätteen tai jätevesien joukkoon. 

LÄÄKEJÄTTEET ovat lääkehuollon merkittävin 
ympäristökuormittaja. Avohuollossa lääkejätettä 
syntyy paitsi asiakkaiden käyttämättömäksi jääneis-
tä lääkkeistä, myös lääkkeiden käytön yhteydessä 
elimistöstä erittyvinä lääkkeiden aktiivisina hajoa-
mistuotteina.

Syntyvän lääkejätteen määrä on edelleen liian suuri. 
Apteekit pyrkivät vähentämään syntyvän lääkejätteen 
määrää ohjaamalla asiakkaan lääkehankintoja tarkoi-
tuksenmukaisesti. Esimerkiksi uusi lääkehoito suosi-
tellaan aloittamaan pienellä kokeilupakkauksella. 

Apteekit ottavat vastaan asiakkaiden lääkejätteen, 
ruiskut ja neulat sekä elohopeakuumemittarit. 
Lääke jätteet toimitetaan asianmukaisesti hävitettä-
väksi Ekokemille.

21VASTUULLINEN APTEEKKI20 SUOMEN APTEEKKARILIITTO

APTEEKIT
HUOLEHTIVAT
LÄÄKEJÄTTEESTÄ

LÄÄKKEET YMPÄRISTÖSSÄ
JÄTEVESISTÄ LÖYTYY kaikkia samoja lääkkeitä kuin 

apteekin hyllyltä. Pienetkin määrät lääkeaineita voivat 

aiheuttaa muutoksia eläinten normaaliin käyttäytymiseen 

tai ruokailutottumuksiin.

Tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi rauhoittavat 

mielialalääkkeet tekevät kaloista tyhmänrohkeita, jolloin 

ne liikkuvat huolettomasti ja tulevat syödyiksi. 

Kipugeeleissä käytettävä diklofenaakki aiheuttaa kaloille 

munuaisten toimintahäiriöitä ja rakennepoikkeamia. 

Kipugeelit vievät myös kalojen lisääntymiskyvyn. 

Estrogeeni tekee uroskaloille naaraiden piirteitä, jolloin 

urokset saattavat hiljalleen hävitä populaatiosta kokonaan.

Pahimmillaan ympäristön saastuminen voi johtaa lajien suku-

puuttoon, mikä järkyttäisi koko ekosysteemin tasapainoa.

Luonnossa lääkeaineet biohajoavat vähitellen tai jatkavat 

kiertokulkuaan. Esimerkiksi osa vedenpuhdistamolle tulleista 

lääkejäämistä päätyy suoraan ihmisten juomaveteen.

* Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki, 2014



Apteekkeja voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän 
terveydenhuoltoa uudistettaessa. 

Useissa maissa apteekkiproviisorit voivat antaa kausi-in�uenssa-
rokotuksia asiakkaille. Apteekkirokotukset ovat parantaneet 

merkittävästi kausi-in�uenssan rokotuskattavuutta ja 
sopisivat apteekkien palveluvalikoimaan Suomessakin.

Hyviä kokemuksia on saatu myös Apteekin terveyspisteistä, 
joissa yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa tarjotaan 

sairaanhoitajan palveluita. Terveyspisteiden yleistyminen vähentäisi 
yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden perusterveydenhuollolle 

aiheuttamaa kuormitusta. 

Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan osaamista voitaisiin 
hyödyntää nykyistä enemmän myös itsehoidossa laajentamalla 

lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden valikoimaa. 
Se helpottaisi ihmisten arkea ja terveydenhuollon kuormitusta.
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APTEEKEILLE
UUSIA TEHTÄVIÄ
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