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Sosiaali- ja terveysministeriö 
kirjaamo@stm.fi 
 
 
Dnro 9991013  

 
 
SUOMEN APTEEKKARILIITON LAUSUNTO KOSKIEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ ANNETTAVAA LAKIA (SOTE-LAKI) 

 
 
Yleistä 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
perustuu kaikkien eduskuntapuolueiden maaliskuussa 2014 tekemään linjapäätökseen. Tämän 
jälkeen lain valmistelua on jatkettu parlamentaarisesti. Tämä luo Suomen Apteekkariliiton 
mielestä erinomaiset edellytykset hankkeen läpiviennille siten, että nyt valitun linjan pohjalta 
uudistustyö jatkuu vaalikauden vaihtuessakin keväällä 2015. 
 
Apteekkariliiton korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen pitää organisoida 
siten, että laadukkaiden terveydenhuollon lähipalveluiden saatavuus voidaan jatkossakin turvata. 
Tämä onnistuu parhaiten keskittämällä järjestämisvastuu viidelle Sote-alueelle ja samalla 
hajauttamalla palveluiden tuottaminen. 
 
Apteekkien rooli 
 
Apteekkariliitto ei omassa lausunnossaan katso olevan mahdollista vastata sosiaali- ja 
terveysministeriön valmistelemiin valmiisiin kysymyksiin. Apteekkariliitolla ei ole niissä 
käsiteltyihin asioihin huomautettavaa.  
 
Sote-uudistus koskee niitä palveluita, jotka on nykyisin lailla määritelty kunnan 
järjestämisvastuulle. Avopuolen apteekkitoiminta ei ole tällainen palvelu. Sote-uudistus tarjoaa 
kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden entisestään parantaa muun terveydenhuollon ja 
avoapteekkien yhteistyötä. Apteekkariliiton lausunto keskittyy tähän asiaan. 
 
Sote-alueiden muodostaminen parantaa mahdollisuuksia purkaa raja-aitoja 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Apteekkariliitto korostaa, että potilaan 
katkeamaton hyvä lääkehoito juuri edellyttää saumatonta palveluketjua. Apteekki on osa tätä 
ketjua. 
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Lääkejakelun roolia osana terveydenhuoltoa ei lausunnolla olevassa laissa ole juurikaan käsitelty. 
Apteekkariliitto pitää erittäin tärkeänä, että kun Sote-uudistuksen käytännön toteutuksesta 
päätetään, otetaan huomioon ne mahdollisuudet, joita yhteistyö apteekkien kanssa tarjoaa. 
Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu. Asiakaskäyntejä on vuosittain noin 60 
miljoonaa, eli huomattavasti enemmän kuin terveyskeskuslääkärikäyntejä (n. 7 milj.) ja 
yksityislääkäri- tai hammaslääkärikäyntejä (yht. n. 10 milj.). 
 
Apteekin mahdollisuudet nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön muun terveydenhuollon kanssa ovat 
hyvät. Apteekkilaiset ovat korkeasti koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. 
 
Lääkehoitojen onnistumisen varmistaminen edellyttää nykyistä tiiviimpää yhteistyötä apteekin ja 
muun terveydenhuollon välillä. Apteekit ovat tarjonneet tätä tukevina palveluina mm. lääkkeiden 
koneellista annospalvelua, lääkehoidon kokonaisarviointia ja lääkityksen tarkistus- sekä 
muistutuspalvelua.  
 
Sote-uudistuksen yhteydessä tulee turvata sairaala-apteekin rooli osana 
terveydenhuoltojärjestelmää. 
 
Lääkekorvausjärjestelmä 
  
Sote-uudistukseen oleellisella tavalla liittyvä terveydenhuollon rahoituksen uudistaminen on 
valmisteilla työryhmässä, jonka määräaika on 28.2.2015. Rahoitusjärjestelmän uudistamisella on 
suuri merkitys sille miten nyt lausunnolla oleva Sote-uudistus käytännössä toteutuu. 
 
Apteekkariliiton mielestä rahoitusjärjestelmän uudistaminen ei saa vaarantaa nykyisin hyvin 
toimivaa lääkekorvausjärjestelmää. Lääkejakelun osalta potilaiden liikkuvuus ja raha seuraa 
potilasta periaatteet on erinomaisesti toteutettu.  
 
Reseptien hyväksymisessä apteekissa ole mitään alueellisia, eikä muitakaan raja-aitoja. Potilaiden 
ei myöskään tarvitse itse hoitaa korvausasioita, vaan Kelalla on valtakunnallisena toimijana 
suorakorvaussopimukset kaikkien Suomen apteekkien kanssa. Potilaat maksavat apteekille 
lääkeostoksistaan vain omavastuun. Kela ja apteekit hoitavat sairausvakuutuksen 
lääkekorvauksiin liittyvän rahaliikenteen. 
 
Tätä valtakunnallisesti erittäin hyvää järjestelmää ei pidä vaarantaa hajauttamalla sitä esimerkiksi 
alueellisesti. 
 
Helsingissä, 13. lokakuuta 2014 
 
Suomen Apteekkariliitto 
 

 
 
Ilkka Oksala 
toimitusjohtaja 

 


