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Asiantuntijalausunto – Suomen Apteekkariliitto  
  
  
Suomen Apteekkariliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 
seuraavaa liittyen hallituksen esitykseen (HE 146/2020) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021.  
  
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu, että lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan 
pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin (2019:5) sisältyvän tiekartan suuntaviivojen mukaisesti. 
Tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen lääketurvallisuus ja neuvonta sekä 
palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. Kyseessä on lääkealan tulevaisuuden kannalta erittäin 
merkittävä työ, ja pidämme tärkeänä työn lähtökohtaa, jossa tavoitteena on rationaalisen lääkehoidon 
toteutuminen ja koko arvoketjun tarkastelu sitä taustaa vasten.    
  
Pandemia vaikuttaa osaltaan työssä tehtäviin priorisointeihin, ja lääkkeiden saatavuus ja huoltovarmuus 
noussevat tätä kautta agendalle. Pandemia on osoittanut, kuinka herkän alan kanssa olemme tekemisissä – ja 
toisaalta taas voi todeta, että lääkehuoltomme on näissä olosuhteissa toiminut hyvin.   
  
Suomen Apteekkariliitto näkee erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman kirjausta lääkeasioiden tiekartasta 
lähdetään konkreettisesti toteuttamaan asetettujen reunaehtojen mukaisesti ja tälle työlle osoitetaan 
hallituksen esityksessä vuodelle 2021 kolmen vuoden siirtomääräraha 5 000 000 euroa.   
  
Suomen Apteekkariliitto pitää hallituksen esitykseen sisältyviä määrarahan käyttökriteereitä perusteltuina ja 
tarkoituksenmukaisina. Näkemyksemme mukaan ne tukevat uudistuksen toteuttamista rationaalisen 
lääkehoidon periaatteiden pohjalta ja mahdollistavat vahvat vaikutusarvioinnit sekä huolellisen valmistelun. 
Tämä on olennaisen tärkeää, jotta terveydenhuollot tavoitteet, kuten lääke- ja lääkitysturvallisuus, 
huoltovarmuus sekä lääkkeiden ja palveluiden saatavuuden turvaaminen toteutuvat kaikissa olosuhteissa 
kaikkialla Suomessa.   
  
Uudistustyön sisällöllisistä tavoitteista toteamme tiivistetysti, että apteekkitoiminnan uudistamisen keskeisinä 
tavoitteina tulee olla lääke- ja lääkitysturvallisuuden sekä oikein toteutuvien lääkehoitojen varmistaminen 
ja farmaseuttisen työn hyödyntäminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhtä tärkeitä tavoitteita ovat 
lääkkeiden saatavuuden varmistaminen ja maankattava palveluverkosto, lääkkeen hinnanmuodostuksen 
läpinäkyvyys sekä ammatillisesti toimiva ja muista lääkealan toimijoista riippumaton apteekkijärjestelmä.   
 
  
Suomen Apteekkariliitto pitää perusteltuna, että askeleittaissa uudistamisessa edetään lääketaksa-
apteekkiveromekanismin uudistamisen pohjalta, josta olemme tehneet oman uudistusesityksemme. 
Esityksemme laskee lääkkeiden hintoja, taittaa lääkekorvauskustannusten kasvun ja tasaa apteekkien välisiä 
kokoeroja ja on toteutettavissa kuluvan hallituskauden aikana.   
  
  
Touko Aalto  
Yhteiskuntasuhdejohtaja  
Suomen Apteekkariliitto 


