
 Jäsenpalvelut



Suomen Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja 

ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa 

osana suomalaista terveydenhuoltoa, tuottaa 

jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita 

ja valvoo jäsentensä etuja. 

Tässä esitteessä esitellään lyhyesti jäsenmaksuun 

sisältyvät jäsenpalvelut v. 2020. 

Edunvalvontaa ja muuta toimintaa esitellään 

vuosittain toimintasuunnitelmissa, toiminta-

kertomuksissa ja vuosikatsauksissa sekä 

apteekkariyhdistysten syys- ja kevätkokouksissa.
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Suomen Apteekkariliitto – Finlands Apotekareförbund ry 

on vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden 

muodostama yhdistys.
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• JÄSENAPTEEKKIEN NEUVONTA ammatillisissa,

taloudellisissa sekä viestintään ja APTEEKKI- 

brändiin liittyvissä asioissa puhelimitse ja 

sähköpostitse.

JÄSENNEUVONTA

• LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (TAKSA) käyttö-

oikeus ja päivitykset kaksi kertaa kuukaudessa. 

Sisältää tiedot kaikista lääkkeistä ja valtaosasta 

apteekkimyynnissä olevista yleisistä kauppa-

tavaroista sekä oheistuotteina tuoteraportit, 

tuoteluettelot ja apteekkien verkkopalveluihin 

soveltuvat lääkevalmisteiden kuva- ja tuote- 

tiedot.

• SALKO-TIETOKANTA lääkehoidon kokonais- 

arviointien, lääkehoitojen tarkistusten ja lääke-

neuvonnan tueksi. Sisältää tietoa lääkeaineiden 

antikolinergisyydestä, serotonergisyydestä, 

CYP-aktiivisuudesta, vaikutuksesta ajokykyyn 

sekä sopivuudesta iäkkäillä.

TIETOKANNAT 
• TIETOTIPPA-TIETOKANNAN käyttöoikeus ja yllä- 

pito. Apteekkijärjestelmiin integroitu Tietotippa 

on suullisen lääkeneuvonnan tukitietokanta. 

Siihen on koottu tiiviissä muodossa kustakin 

lääkkeestä tärkeimmät asiakkaalle kerrottavat 

asiat selkokielellä. Lisäksi se sisältää malliky-

symyksiä lääkeneuvontadialogiin sekä tietoa 

omahoidon ja hoidon seurannan tueksi.

• SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN AUDITOINTITYÖ-

KALU JA LAATUTYÖKALU Salkussa. Molemmat 

sisältävät liitossa valmiiksi laadittuja toiminta- 

ja työohjepohjia apteekin työn helpottamiseksi.

• APTEEKIN VERKKOPALVELUN (eAPTEEKKI) lääke- 

tiedot ja yleisten kauppatavaroiden tiedot 

hintoineen, kuvineen ja valmisteteksteineen 

suomeksi ja ruotsiksi.

•  TIEDOTTEET JÄSENILLE JA JÄSENAPTEEKEILLE

apteekin johtamisen ja päivittäisen toimin-

nan tueksi.
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• JÄSENKOKOUSTEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄT

KEVÄT- JA SYYSSEMINAARIT

• APTEEKKIEN KANSANTERVEYSOHJELMIIN (astma,

diabetes ja sydän) liittyvä koulutus- ja tiedotus-

materiaali sekä koulutuksista ja muista ajan-

kohtaisista asioista viestiminen.

• LAATUTYÖN avuksi toiminta- ja työohjepohjia 

Salkun laatutyökalussa. Materiaalia ja koulu-

tusyhteistyötä apteekkien laatutyön tueksi.

• LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN TUKE-

MISEKSI yhteistyökumppanien kanssa toteutet-

tu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon 

valmistava koulutuskokonaisuus jäsenetu- 

hintaan.

• LIIKKUJAN APTEEKKI -palvelukonsepti ja Kunnos-

sa Kaiken Ikää -ohjelman tarjoama siihen liitty-

vä materiaali sekä terveysliikuntaan ja painon-

hallintaan liittyvistä koulutuksista viestiminen.

AMMATILLISEN KEHITTÄMISEN 
TUKI JA KOULUTUS

• LÄÄKEVALMISTUSTA tukeva neuvonta 

ja ohjeet. Dispensatorium Fennicum ja 

raaka-aineiden tunnistamisohjeet jäsen- 

etuhintaan.

• TOIMITUSPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI- 

JÄRJESTELMÄ apteekissa tapahtuneiden 

toimituspoikkeamien dokumentointiin ja 

lääkitysturvallisuuden kehittämiseen. 

• VARMENNEKORTTIEN rekisteröintikoulutus,

jonka suorittanut apteekki voi toimia itse-

näisesti rekisteröintipisteenä. 
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• APTEEKKARI-lehti nykyisille ja eläkkeelle 

siirtyneille jäsenille (5 numeroa/vuosi). 

• MEIDÄN APTEEKKI -henkilöstölehti apteekin 

koko henkilökunnalle (4 numeroa/vuosi)

• TERVEYDEKSI!-asiakaslehti jaettavaksi aptee- 

kin asiakkaille (4 numeroa/vuosi). Apteekille 

toimitettava lehtimäärä on suhteutettu jäsen-

maksuun. Maksullisia lisänippuja voi tilata 

rajoituksetta omakustannushintaan. 

Terveydeksi.fi-uutisotsikot rss-syötteenä 

apteekin omille sivuille.

• ASIAKASKAMPANJOIDEN, kuten Kysy apteekista 

koulutus-, viestintä- ja esillepanomateriaali 

sekä Lääkehoidon päivän apteekkikampanjan 

materiaali.

• OPPAAT APTEEKEILLE, joista tuoreimmat 

eAPTEEKKI-verkkopalvelun käyttöönotto

-opas, Apteekki ja elintarvikkeet, 

Apteekin palvelupisteen hyvät toimintatavat, 

Apteekin kemikaaliopas, Laadukas lääkeval-

mistus ja EU:n lääkevarmennejärjestelmää 

koskevat oppaat. 

• ESITTEET sidosryhmäviestinnän tueksi.

• TIETOA UUSISTA LÄÄKKEISTÄ apteekkien toimi-

paikkakoulutuksen ja itseopiskelun tueksi. 

PAINOTUOTTEET
• KÄYNTIKORTIT, KIRJEKUORET JA LAHJA- 

KORTIT sähköisen tilauskanavan kautta.

• KEVYT MESSUTELTTA (3 M X 3 M) lainaksi

paikallisiin ulkoilmatapahtumiin 

osallistumista varten tai oma roll up 

jäsenetuhintaan.
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• APTEEKIT.NET-sähköposti sisältäen kaksi sähkö- 

postilaatikkoa.

• SALKKU-TIETOPALVELU apteekkityön tueksi koko

henkilökunnan käyttöön. Salkussa julkaistaan 

tiedotteita apteekeille ja apteekit voivat ladata

käyttöönsä sähköistä aineistoa.  Salkussa 

julkaistaan myös viranomaistiedotteita ja 

lääkeyritysten tiedotteita. Sisältää keskuste-

lufoorumin.

• PROSALKKU apteekin johtamisen tueksi apteek-

karin käyttöön. ProSalkussa julkaistaan liiton 

jäsentiedotteet ja aineisto, joka on tarkoitettu 

vain apteekkareille. Sisältää keskustelufooru-

min apteekkareille.

• TALOUSSALKKU on osa ProSalkkua ja se sisäl-

tää pääosin liiton tuottamaa tai muokkaamaa 

taloustietoa apteekin johtamisen tueksi, kuten 

apteekkitalouden ennustemallin, toimialan 

markkinatiedon, vertailu- ja laskentatyökalut 

sekä talousasioiden keskustelufoorumin 

apteekkareille.

• eAPTEEKKI-VERKKOKAUPPA-ALUSTA, jonka 

avulla apteekki voi helposti luoda oman verkko- 

palvelun lääkkeiden ja muiden apteekkituot-

teiden myyntiin. eAPTEEKKI-konsepti sisältää 

kattavat tukipalvelut, ohjeistukset, mallido-

kumentit ja tuotetietojen keskitetyn ylläpidon. 

Mahdollistaa myös reseptilääkkeiden verkko-

myynnin.

SÄHKÖISET PALVELUT
• VERKKOSIVUSTOALUSTA, jossa apteekki 

ottaa käyttöönsä eAPTEEKKI-alustan ilman

verkkokauppaominaisuutta. Apteekki voi 

halutessaan laajentaa kotisivut nopeasti 

kattavaksi verkkokaupaksi. 

• APTEEKKISOPIMUSTEN TIEDOTUSJÄRJES-

TELMÄ, jossa apteekki kirjaa järjestelmään 

omat apteekkisopimuksensa. Järjestelmä 

ilmoittaa automaattisesti, jos potilas on 

hakemassa lääkettä, jonka hankinnasta 

hänellä on sopimus jonkin toisen apteekin 

kanssa.

• APTEEKKI.FI -kuluttajasivusto asiakasvies-

tinnän ja rekrytoinnin tueksi. Vain jäsen-

apteekit ovat mukana paljon käytetyssä 

Apteekki.fi:n Apteekkihaussa.

• SALAMA-PIKAVIESTIPALVELU, jolla tiedote-

taan välittömiä toimenpiteitä apteekissa 

vaativista asioista tekstiviestillä. 

• APTEEKIN NEUVONTATYÖKALU Tableteille 

optimoitu internet-pohjainen sovellus, 

jossa julkaistaan materiaalia itsehoito-

neuvonnan tueksi apteekissa, kuten 

itselääkityksen Käypä hoito -suositukset 

ja LVI-lääkkeiden neuvontamateriaalit.
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• APTEEKIN ASTMAPALVELU- JA DIABETESPALVELU- 

AINEISTOT, joiden avulla palvelua voivat tarjota 

astman ja diabeteksen erityispätevyyden suorit-

taneet farmaseutit ja proviisorit.

• INHALAATIOHOIDON TARKISTUS, TERVEYSKONTROLLI, 

LÄÄKKEENOTON MUISTUTUS JA LÄÄKITYKSEN 

TARKISTUS -palveluiden käyttöönottopaketit jäsen- 

etuhintaan. Ajanvarauksella tarjottavat palvelut 

voi ottaa apteekin palveluvalikoimaan nopeasti ja 

helposti kattavien käyttöönottopakettien avulla. 

• LÄÄKEHOITOSUUNNITELMIEN LAATIMISEN TUKI- 

MATERIAALI apteekeille, jotka tarjoavat sosiaali-  

ja terveydenhuollon yksiköille asiantuntija- 

palveluna lääkehoitosuunnitelman laatimis- ja 

päivittämistyötä.

APTEEKIN PALVELUKONSEPTIT

• LÄÄKEHUOLLON KONSULTAATION tukimate-

riaali apteekeille, jotka tarjoavat lääkitys-

turvallisuutta parantavaa konsultaatiota 

sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille. 

Perinteinen lääkekaapin tarkistus on osa 

lääkehuollon konsultaatiota. 

• KONEELLISEN ANNOSJAKELUN koulutukset 

ja käyttöönottomateriaali sopimuspohji-

neen Salkussa ja koulutuskansiossa.

• APTEEKIN TERVEYSPISTEEN perustamiseen

liittyvä ohjekirja ja neuvonta.

Tuotteistetut palvelukonseptit on suunnattu yksittäisille asiakkaille tai sosiaali- ja terveydenhuollon 

yksiköille. Palvelut ovat maksullisia ja apteekit hinnoittelevat ne itse. 

• LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS, jonka Apteekkariliitto 

on ottanut jäsentensä puolesta. Vakuutus kattaa 

apteekeissa valmistettujen lääkkeiden aiheutta-

mat yllättävät haittavaikutukset. Potilasvahinko-

vakuutuksen jokainen apteekki ottaa itse.

MUUT JÄSENEDUT
• LÄÄKÄRILEHTI yhteistilauksena jäsenetu- 

hintaan.
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• VIHREÄRISTI-JÄSENAPTEEKKITUNNUKSEN

käyttöoikeus. Apteekkariliiton rekisteröimä 

tavaramerkki ja APTEEKKI-brändin tunnus.

• APTEEKKI-BRÄNDIOPAS Salkussa, jossa brändiin 

liittyvät ohjeet, logot ja kumppanit.

• MEDIFONIN APTEEKKI-TUOTESARJA, jonka 

tuotteita voivat ostaa valikoimiinsa vain liiton 

jäsenapteekit.

APTEEKKI-BRÄNDI 
• APTEEKKI-ASIAKASPALVELU-toimintatapaohje ja

siihen pohjautuvat asiakaspalveluvalmennukset

vain jäsenapteekeille, myös tilauskoulutuksina.

• APTEEKKI-TILAKONSEPTI JA GRAAFINEN OHJE

• APTEEKKI-KUMPPANIT, jotka tuottavat apteekeille 

brändin mukaisia palveluita ja tuotteita, kuten 

työasut, julkisivut, tilakonseptin mukaiset 

remontit, käyntikortit ja kirjekuoret.

• YHTEISET KULUTTAJAKAMPANJAT, kuten 

Kysy apteekista! 
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