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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YLLÄTYSTEN VUOSI

APTEEKKARILIITTO KEHITTÄÄ EETTISESTI JA

Lääkekorvaussäästöt ja perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelalle

AMMATILLISESTI KORKEATASOISTA APTEEKKITOIMINTAA

työllistivät apteekkeja vuoden alussa ja Oriolan lääkejakelukriisi vuoden lopussa.

OSANA TERVEYDENHUOLTOA JA TUOTTAA JÄSENILLEEN
APTEEKKITOIMINTAA TUKEVIA PALVELUITA.

HALLITUSOHJELMASSA päätetyistä 150 miljoonan euron

Perhe- ja peruspalveluministeri vaihtui kesällä, kun

lääkekorvaussäästöistä valtaosa, 134 miljoonaa euroa,

vaalikauden alun sote-valmistelusta vastannut Juha

kohdentui vuodelle 2017. Säästöt toteutettiin lääkehä-

Rehula vaihtui ennakkoon sovitusti Annika Saarikkoon.

vikin vähentämisellä, lääkkeiden hintakilpailun lisäämi-

Myös Saarikon kalenteri täyttyi sotesta. Eduskunnan pe-

sellä ja suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden eri-

rustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen lakiehdotuksen

tyiskorvausluokkaa alentamalla.

sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapaudesta ja la-

Lääkehävikkiä vähennettiin rajoittamalla kalliiden, yli

kiesitys palasi takaisin hallituksen valmisteluun ja lau-

tuhat euroa pakkaukselta maksavien lääkkeiden kerta-

suntokierrokselle vuoden lopulla. Eduskunnan on mää-

osto kuukauden tarpeeseen ja ottamalla käyttöön toi-

rä hyväksyä sote-uudistukseen liittyvät lakiehdotukset

mitusväliseuranta myös peruskorvattavissa lääkkeissä.

kesällä 2018, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-

Lääkkeiden hintakilpailua lisättiin sisällyttämällä rin-

tämisvastuu siirtyisi aikataulun mukaisesti maakunnil-

nakkaistuontilääkkeet mukaan viitehintajärjestelmään,

le vuoden 2020 alusta lukien.

kaventamalla lääkevaihdon ns. hintaputkea, tehostamalla biosimilaarien käyttöönottoa ja sisällyttämällä

LÄÄKETUKKUKAUPPA ORIOLA yllätti apteekit maalis-

epilepsialääkkeet lääkevaihdon piiriin silloin, kun niitä

kuussa, kun se kertoi perustavansa Keskon kanssa val-

käytetään muiden sairauksien kuin epilepsian hoidossa.

takunnallisen, sadan myymälän terveys- ja hyvinvointi-

Muutosten viestintä asiakkaille jäi pääosin apteek-

myymäläketjun verkkokauppoineen ja ryhtymällä näin

kien tehtäväksi. Myös perustoimeentulotuen siirtyminen

kilpailemaan omien asiakkaidensa kanssa.

kunnilta Kelalle aiheutti paljon kysymyksiä apteekeissa.

Oriola yllätti apteekit myös syyskuussa, kun se otti

Vuoden alussa reseptien voimassaoloaika piteni vuo-

käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Epäon-

desta kahteen vuoteen ja sähköinen resepti tuli pakol-

nistunut käyttöönotto johti vuosituhannen alun pahim-

liseksi tarkasti määriteltyjä poikkeustilanteita lukuun

paan lääkejakelukriisiin. Koko loppuvuoden kestäneet

ottamatta. Vielä alkuvuodesta apteekit joutuivat sähköis-

toimitusongelmat ja laskutusepäselvyydet haittasivat

tämään kymmeniä tuhansia paperi- ja puhelinreseptejä.

apteekkien toimintaa merkittävästi.

HALLITUS PERUSTI kansanedustajista koostuneen ap-

suus vaarantui joissakin tapauksissa, kun lääkepistoksia

14

teekkiryhmän arviomaan apteekkitoiminnan lähiajan

jouduttiin siirtämään ja säännöllisiä lääkityksiä laitta-

kehittämistarpeita. Annika Saarikon vetämän ryhmän

maan tauolle. Apteekeissa tehtiin valtava työ elintärkei-

linjaukset valmistuivat hallituksen huhtikuun lopun

den lääkkeiden hankkimiseksi asiakkaille, jonka ansios-

puoliväliriiheen, jossa hallitus vahvisti linjaukset.

ta vakavilta seurauksilta vältyttiin.
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Hallitus esitti muun muassa apteekkilupien määrän lisäämistä. Fimea oli jo aiemmin käynnistänyt kartoituksen

SUOMI TAVOITTELI yhtenä 19:sta EU-jäsenmaasta Euroo-

apteekkipalveluiden lisäämistarpeesta useissa kunnissa.

pan lääkevirastoa Helsinkiin, kun se joutuu siirtymään

22

Kartoituksen seurauksena Fimea ehdotti useiden uusien

pois Lontoosta Britannian EU-eron vuoksi. Kisan viras-

apteekkien perustamista. Ministeriön sote-kiireiden vuoksi

tosta voitti lopulta arvalla Hollanti, ja virasto muuttaa

23

hallituksen muut linjaukset eivät edenneet valmisteluun.

Lontoosta Amsterdamiin vuonna 2019.
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KUVAAJA: Mervi Puolanne, Hengitysliitto
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Sirkka-Liisa Kivelän (oik.) ja professori Janne Martikaisen (vas.)

kialan maltillisiin uudistuksiin ja apteekkien sote-yhteistyön sy-

puheenjohtajaksi apteekkari, FaT Kirsi Pietilän (oik.) Hel-

kesken. |

ventämiseen. |

singin Kontulan apteekista ja toiseksi varapuheenjohtajaksi

kongressia (FIP) 2021 Helsinkiin. Päätös vuoden 2021 kongressin

johtaja Mika Flinkin (vas.), Farmasian oppimiskeskuksen Heli

apteekkari, FaT Sari Westermarckin (vas.) Tammelan aptee-

järjestäjämaasta julkaistaan syyskuussa 2018. |

Apteekka-

Haaponiemen sekä Apteekkariliiton Brand Managerin Katariina

kista. Varapuheenjohtajat valittiin yksimielisesti kaksivuotis-

riliitto osti 25 prosentin vähemmistöosuuden henkilöstövuok-

Kalstan, asiantuntijaproviisori Johanna Salimäen ja viestintäjoh-

kaudelle 2018-2019. Apteekkariliiton puheenjohtajana jatkaa

rauspalveluita apteekeille tarjoavasta Farmania Oy:stä. Ap-

taja Erkki Kostiaisen Suomi 100 -mitalilla Farmasian Päivillä. Li-

apteekkari, FaT Marja Ritala, jonka nykyinen puheenjohta-

teekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Marja Ritala (vas.) ja

säksi kuvassa ovat Hengitysliiton suunnittelijat Janne Haarala

jakausi jatkuu vielä vuoden 2018. |

Farmanian toimitusjohtaja, proviisori Marianne Hovi (oik.) alle-

ja Veera Farin sekä toiminnanjohtaja Markku Hyttinen. Palkitse-

lotta Sandler (oik.) aloitti huhtikuussa Apteekkariliiton far-

kirjoittivat osakekauppakirjat lokakuussa. |

misperusteissa arvostettiin pitkäaikaista toimintaa hengityssai-

maseuttisena johtajana ja Hanna Kuntsi (vas.) toukokuussa

jat (vasemmalta oikealle) Ville Skinnari (sdp.), Outi Alanko-Kahi-

raiden liikunnan edistämisessä |

Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtajana. |

Syyskokous valitsi Apteekkariliiton ensimmäiseksi vara-

2

Proviisori, FaT Char-

3

4

Apteekkariliitto haki Farmasian alan maailman-

6

5

Kansanedusta-

7

Hengitysliitto palkitsi Medifonin toimitus-

8

Apteekkifarmasian erikois-

Apteek-

luoto (vihr.), Markus Lohi (kesk.) ja Sari Raassina (kok.) antoivat

tumiskoulutuksessa opiskelevan proviisori Hanna Ylä-Raution

kariliitto myönsi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 100 000

arvosanan viimeisimmälle apteekkikäynnilleen Apteekkariliiton

laatima posteri itsehoitolääkkeiden riskilistasta palkittiin par-

euron juhla-apurahan. Apuraha jaettiin professori emerita

syysseminaarissa marraskuussa. Kaikki olivat valmiita apteek-

haana farmasian maailmankongressin (FIP:n) posterikilpailussa.
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HALLITUKSEN
APTEEKKILINJAUKSET
Suomen hallitus
linjasi apteekkialan
uudistuksia huhtikuun
puoliväliriihessä.

HALLITUKSEN
APTEEKKILINJAUKSET

APTEEKKARILIITTO: VAIKUTUKSET
ARVIOITAVA HUOLELLISESTI

u Apteekkien määrää lisätään nostamalla

APTEEKKARILIITTO SUHTAUTUU hallituksen uudistu-

toimipistelupien määrää ja määrän kasvua
seurataan.

sesityksiin pääosin myönteisesti.

u Apteekkitoiminta säilyy luvanvaraisena

täiset toimenpiteet ovat maltillisia, mutta kokonaisuu-

u Apteekkien sijaintia säädellään edelleen

tulevat jo toteutettujen, mittavien lääkesäästöjen päälle.

u Apteekkeja kannustetaan jatkossa

Terveyspistetoimintaan ja apteekkivero
poistetaan apteekin tuottamista
terveydenhuollon palveluista.
u Reseptivapaiden lääkkeiden hintakilpailu

kivinä Suomessa ovat jatkossakin lääkkeiden yhlituksen linjausten tavoitteena on lisätä apteekkien

sallitaan valvotusti apteekkien omasta
katteesta tinkimällä.

määrää ja joustavoittaa apteekkilupakäytäntöjä.

u Joidenkin itsehoitolääkkeiden, kuten

denvertainen saatavuus ja lääketurvallisuus. Hal-

Hallituksen prioriteettina on Apteekkitoiminnan

lääkevoiteiden, myyntiä laajennetaan
päivittäistavarakauppaan maltillisesti,
lääketurvallisuutta painottaen.

ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän (2015)
yleisesti hyväksyttyjen esitysten ripeä toimeenpano
vielä tämän vaalikauden aikana.

Apteekkariliiton mukaan hallituksen esittämät yksit-

ja apteekin omistajana on jatkossakin
päävastuullinen proviisori.
ja selvitetään mahdollisuus apteekin
perustamiseen myös sairaaloiden ja
päivystysten yhteyteen.

LINJAUSTEN MUKAAN apteekkitoiminnan kulma-

Liitto pitää tärkeänä, että esitettyjen toimenpiteiden
kokonaisvaikutukset toimialalle arvioidaan huolellisesti.

u Selvitetään mahdollisuutta lääketaksan
kehittämiseen siten, että apteekin katteen
riippuvuus lääkkeen hinnasta vähenee.
u Selvitetään apteekkitoiminnan
harjoittamisen mahdollistamista
myös avoimen yhtiön muodossa,
joka mahdollistaisi omistuspohjan
laajentamisen apteekissa työskenteleviin
ammattihenkilöihin.

tena vaikutukset apteekeille ovat suuret etenkin, kun ne
Liitto on tyytyväinen siihen, että hallitus haluaa kehittää apteekkeja osana terveydenhuoltoa, pitää kiinni
lääkkeiden yhdenvertaisesta saatavuudesta koko maassa ja säilyttää apteekit alan ammattilaisten vastuulla
kotimaisessa omistuksessa.
Apteekkariliitto katsoo, että kaikkien lääkkeiden
myynti tulee jatkossakin säilyttää apteekeissa. Jos lääkeviranomaisen mielestä jotkin reseptivapaat lääkkeet
ovat niin haitattomia, että niitä voidaan turvallisesti myydä ilman neuvontaa päivittäistavarakaupoissa,
olisi selkeintä, ettei niitä enää rekisteröitäisi lääkkeiksi.
Apteekkariliitto yhtyy hallituksen näkemykseen siitä,
että Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän ehdotusten toimeenpano on ensisijaista.

APTEEKKILINJAUKSILLE
KANSAN VAHVA TUKI
YHDEKSÄN KYMMENESTÄ suomalaisesta on täysin tai
jokseenkin samaa mieltä siitä, että apteekin pito edellyttää jatkossakin viranomaisen myöntämää lupaa. Lähes yhtä moni (87 %) kannattaa myös sitä, että viranomainen ohjaa apteekkien sijoittumista.

u Hallitus haluaa tehdä selvityksen myös

Valtaosa (85 %) kansalaisista on myös sitä mieltä, että

lääkehuollosta yhteiskunnalle aiheutuvista
kokonaistaloudellisista vaikutuksista ja
toiminnan kehittämismahdollisuuksista.

apteekkien pitää toimia jatkossakin farmasian alan kotimaisten ammattilaisten vastuulla ja omistuksessa.
Varovaista linjaa siitä, että vain joitakin ilman reseptiä
myytäviä lääkkeitä voidaan myydä jatkossa myös päivittäistavarakaupoissa lääketurvallisuus huomioon kannattaa 71 prosenttia kansalaisista. Hallituksen linjaus
sallia apteekkien välinen hintakilpailu reseptivapailla
lääkkeillä saa selvän enemmistön (61 %) tuen.
Suomalaiset sen sijaan näyttäisivät olevan melko tyytyväisiä apteekkien määrään, sillä vain reilu kolmannes
kannattaa apteekkien määrän lisäämistä ja hieman suurempi osuus on täysin tai jokseenkin eri mieltä asiasta.
Kansalaisten suhtautumista hallituksen apteekkilinjauksiin selvitettiin osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta toukokuussa 2017.
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UUSIA APTEEKKEJA
JA LISÄÄ KILPAILUA

Tampereen
yliopistollisen sairaalan
yhteyteen avattava apteekki
tulee sijoittumaan sairaalan
uuteen pääaulaan, joka
on kuvissa näkyvän
keltaraidallisen julkisivun
takana, sisäänkäyntiovista
vasemmalla.

Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea on
perustanut ja ehdottanut
useiden uusien apteekkien
perustamista Suomeen sen
jälkeen, kun se aloitti työn
apteekkipalveluiden alueellisen
saatavuuden kartoittamiseksi.

HAVAINNEKUVAT: Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy

APTEEKIT

NELJÄ UUTTA APTEEKKIA
ALOITTI TOIMINTANSA
Liperissä Ylämyllyn sivuapteekki aloitti itsenäisenä pääapteekkina huhtikuussa. Turun Runosmäen apteekki avasi
ovensa puolestaan syyskuussa.
Lokakuussa toimintansa aloitti Porin 12. apteekki eli
Toejoen apteekki, joka perustettiin muuttamalla sivuapteekki pääapteekiksi. Lokakuussa aloitti toimintansa myös
Joensuun 8. apteekki, kun Noljakan entinen sivuapteekki
itsenäistyi pääapteekiksi.

KAKSI UUTTA
APTEEKKILUPAA MYÖNNETTY
Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteyteen avataan apteekki todennäköisesti ennen kesää 2018. Kuopion uuden,
14. apteekin apteekkilupa myönnettiin lokakuussa.

KYMMENESTÄ UUDESTA
APTEEKISTA PÄÄTÖS
Fimea on tehnyt päätöksen apteekin perustamisesta myös
Naantaliin, Ylivieskaan, Mäntsälään ja Valkeakoskelle. Fimea päätti lokakuun alussa lisäksi kuuden uuden apteekin perustamisesta Espooseen. Samalla Fimea päätti, että
jatkossa Espoossa vain Jorvin alueelle perustettavan apteekin sijaintia säädellään.

PERUSTAMISPROSESSI KESKEN
USEIDEN KUNTIEN ALUEELLA
Päätöksiä muista uusista perustettavista apteekeista on todennäköisesti tulossa vielä useita.
Valmisteluprosessit uusien apteekkien perustamisesta
ovat parhaillaan kesken ainakin Hyvinkään, Järvenpään,
Kaarinan, Liedon, Loviisan, Mustasaaren, Nurmijärven, Vaasan, Vantaan ja Vihdin osalta.
Fimea on ehdottanut, että Vantaalle perustettaisiin neljä
uutta apteekkia ja apteekit voisivat jatkossa sijoittua Vantaan kaupungin alueelle vapaasti.
8
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SOTE JA APTEEKIT

SOTE JA APTEEKIT

Uusi sote-malli tulee vaikuttamaan myös

SOTE

apteekkien toimintaan. Apteekit olivat
aktiivisesti mukana sote-uudistuksen
valmistelussa kaikilla viidellä erityisvastuualueella tuoden esille, että
avohuollon apteekit käytetyimpänä terveydenhuollon lähipalveluna
Suomessa tuottavat terveyttä kansa-

”Toivomme apteekeilta konkreettisia
yhteistyöehdotuksia ja avauksia
jatkossa, kun jatkamme avopalveluidemme kehittämistyötä.”
Ilkka Luoma, Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soiten toimitusjohtaja.

laisille ja säästöjä terveydenhuollon
kokonaiskustannuksiin.
Apteekkariliiton viesti sote-valmistelijoille oli, että sote-uudistuksen yhtey-

HEKTISTÄ VALMISTELUA
Maakunta- ja sosiaali- ja terveysalan uudistuksen
valmistelussa vuosi 2017 oli kiireinen.
HALLITUS ESITTI eduskunnalle maaliskuussa,

dessä kannattaa tavoitella ratkaisuja, joissa

”Ilolla totean,
että apteekeilla
on vireillä useita
myönteisiä ja
soten makuisia
hankkeita.”
Jaakko Herrala,
Pirkanmaan soteprojektijohtaja.

että Suomeen muodostetaan 18 maakuntaa heinäkuun 2017 alusta alkaen ja maakuntavaalit

ihmisiä ohjataan kysymään apteekista neuvoa ennen lääkärin vastaanotolle hakeutumista. Apteekin
farmaseuttisen henkilökunnan perustyöhön kuuluu arvioida, voidaanko oireet hoitaa itsehoidon keinoin vai onko syytä hakeutua lääkäriin.
Apteekkipalveluilla voidaan merkittävästi tukea
sote-uudistuksen tavoitteita: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä kustannusten hillintää.

pidetään tammikuussa 2018. Sote-toiminnan
tuli siirtyä maakuntien vastuulle vuoden

APTEEKIT MUKANA SOTESSA

2019 alusta lukien.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-

Kesäkuussa perustuslakivaliokun-

luiden kehittämiseen. Kainuussa haasteena ovat

linnanvapauslaiksi ole perustuslain

pitkät välimatkat, joihin haetaan ratkaisua apteek-

mukainen. Laki palautettiin valmis-

kien tarjoamilla uudenlaisilla lähipalveluilla. Ke-

teluun, minkä seurauksena hallitus

väällä käynnistyi apteekkien sekä julkisen ja yksi-

ilmoitti, että uudistukset tulevat voi-

tyisten palveluntuottajien etähyvinvointikokeilu.

maan vuotta myöhemmin. Maakun-

Kokeilussa asiakas voi ottaa etäyhteyden eri am-

tavaalit järjestetään lokakuussa 2018 ja

mattilaisiin, kuten esimerkiksi etälääkäriin. Piste

sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

on sijoitettu apteekin hoitohuoneeseen tai muuhun

maakunnille vuoden 2020 alussa.
Valinnanvapauslakia koskevaa esitystä muokattiin perustuslakivaliokunnan huomioiden
perusteella ja se lähti marraskuussa lausuntokierrokselle. Tarkoitus on antaa eduskunnalle
uusi esitys valinnanvapauslaiksi maaliskuussa
2018. Hallituksen tavoitteena on, että koko so-

”Näemme
apteekkien neuvontaja ohjauspalvelun
merkittävänä. Apteekeilla
on tärkeä rooli varsinkin
haja-asutusalueilla.”
Terttu Nordman,
Satasoten
muutosjohtaja.

te-lakipaketti hyväksytään eduskunnassa kesällä 2018.
Sote-uudistuksen päämääränä on varmistaa
suomalaisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. Sote-valmistelussa Suomi on jaettu viiteen
yhteistyöalueeseen, jotka vastaavat nykyisiä erityisvastuualueita. Yhteistyöalueen maakunnat
sopivat muun muassa maakuntarajat ylittävistä palveluista ja yhteistyöalueella tehtävistä sosiaali- ja terveysalan investoinneista.
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mä on ottanut apteekit aktiivisesti mukaan palve-

ta totesi, ettei hallituksen esitys va-

rauhalliseen tilaan. Etämonitorointilaitteiden

”Jos apteekit
pystyvät
kehittämään
kotona tapahtuvan
hoidon tueksi
innovaatioita,
niin se vahvistaa
niiden asemaa ja
palvelee koko
sote-uudistusta.”

avulla hyvinvointipisteissä on mahdollista
myös tehdä mittauksia ja välittää tietoja
esimerkiksi verenpaineesta ja painosta
terveydenhuollon ammattilaiselle.
Pohjois-Pohjanmaalla toivotaan tiivistä yhteistyötä apteekkien kanssa. Alueen
PoPSTer-hanke teetti raportit 16 soteen
liittyvästä näkökulmasta, joista yksi oli
lääkehuolto. Raportti asettaa soten tavoitteeksi yhteistyön lisäämisen alueen apteekkien

Risto Kortelainen,
Etelä-Savon sosiaalija terveyspalveluiden
kuntayhtymä
Essoten johtaja.

”Tavoitteena
on lisätä
avoapteekkiyhteistyötä.”
Hannu Leskinen,
Pohjois-Pohjanmaan
liiton selvityshenkilö.
		

ja sairaala-apteekin sekä lääkekeskusten välillä. Raportissa ehdotetaan apteekkien tehtäväksi muun
muassa lääkehoidon arviointeja, inhalaatiohoidon
tarkistuspalvelua ja farmasian ammattilaisten vastaanottopalvelua joko sähköisesti tai kasvotusten.
Lisäksi ehdotetaan apteekkien Terveyspisteiden toiminnan lisäämistä.
VUOSIKATSAUS 2017

11

APTEEKIT

APTEEKIT

KRIISIN
SÄVYTTÄMÄ
SYKSY

”Oma elämä on jäänyt
täysin syrjään, mutta
muuta vaihtoehtoa ei ole
ollut. Ei ketään voi jättää
ilman lääkkeitä.”
Pudasjärven apteekin apteekkari
Terttu Puurunen ajoi Oriolan
toimitusongelmien pahimpina hetkinä
yli 2 000 kilometriä, kun hän kuljetti
lääkkeitä suoraan koteihin.

Apteekkeja koettelivat koko
syksyn ajan poikkeukselliset
lääkejakelun ongelmat.

80

LÄÄKETUKKUKAUPPA ORIOLAN lääkejakeluongelmat alkoivat syyskuun alussa, kun yritys otti
käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän.
Apteekkeja kehotettiin varautumaan yhden päivän mittaiseen jakelukatkokseen, mutta jakeluongelmat pitkittyivät viikkoihin.

%

Pahin jakelukriisi kesti noin kuukauden, mutta tilanne ei normalisoitunut koko syksyn aikana.
Vielä itsenäisyyspäivän ja joulunpyhien alla tilaukset kangertelivat, kun apteekit varautuivat pyhäpäiviin tilaamalla tavallista enemmän tuotteita.
Oriolan pitkittyneet ongelmat asettivat aptee-

APTEEKKARILIITON APTEEKKIKYSELYN
MUKAAN 80 % APTEEKEISTA TEKI
POIKKEUSTOIMIA ASIAKKAIDEN
RESEPTILÄÄKEHOIDON TURVAAMISEKSI.

kit henkisesti, taloudellisesti ja työmäärän osalta
ahtaalle. Kriisi osoitti, että apteekkarit ja apteekkien työntekijät ovat erittäin sitoutuneita apteekkien velvollisuuteen huolehtia alueensa asukkaiden lääkehuollon tarpeista.
Pahimman kriisin aikana apteekeissa tehtiin

POIKKEUSTOIMIA TEHNEISTÄ

valtavasti ylimääräistä työtä asiakkaiden reseptilääkehoitojen turvaamiseksi. Lääkkeitä tilattiin

87 % vaihtoi lääkkeen vaihtokelpoiseen

hätätoimituksina tai lainattiin muista apteekeista

65 % toimitti vain osan reseptillä saatavasta määrästä

ja sairaala-apteekeista. Apteekit ajoivat kymmeniä tuhansia kilometrejä poikkeusajoja ja toimit-

58 % lähetti asiakkaan toiseen apteekkiin

tivat lääkkeitä satoihin koteihin.

55 % lainasi lääkkeitä toisesta apteekista
29 % toimitti lääkkeen kotiin

Kriisin aikana suurin pula oli kylmäsäilytettävistä, harvinaisista ja kalliista lääkkeistä, kuten

27 % haki lääkkeen toisesta apteekista

syöpälääkkeistä. Apteekit onnistuivat lääkkeiden

17 % sai lääkärin vaihtamaan lääkitystä

hankkimisessa hyvin ja vaikka vaaratilanteilta oli,

9 % lainasi lääkkeen sairaalasta tai terveyskeskuksesta

vakavilta potilasvahingoilta kuitenkin vältyttiin.

12
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2 % lähetti asiakkaan sairaalaan
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APTEEKIT

VUODEN VARRELTA

KANSANEDUSTAJILLA
TAHTOA ROKOTUSKATTAVUUDEN
LISÄÄMISEEN
KESÄKUUSSA kansanedustaja Veroni-

46 300

ca Rehn-Kivi (r.) perusti kuuden edustajakollegansa kanssa Eduskuntaan Rokoteryhmän, jonka tarkoituksena on
edistää yhteiskunnallista keskustelua
rokoteasioista.
Marraskuun alussa Rehn-Kivi jätti kirjallisen kysymyksen koskien influenssa-

APTEEKKIASIOINTIIN
PALJON MUUTOKSIA

rokotteiden reseptivapautta ja apteekkirokotuksia. Myös kansanedustaja Päivi
Räsänen (kd.) jätti myöhemmin marras-

VUODEN 2017 alusta apteekkiasiointiin

kuussa kirjallisen kysymyksen influens-

tuli useita muutoksia, joista merkittäväm-

sarokotteiden reseptivapaudesta.

piä olivat paperiresepteistä luopuminen,

Perhe- ja peruspalveluministeri An-

reseptien voimassaoloajan piteneminen

nika Saarikko (kesk.) vastasi, että ro-

vuodesta kahteen vuoteen sekä peruskor-

kotteiden myyntiluvan haltijat eivät

vattavien lääkkeiden hankintavälin tar-

ole Suomessa hakeneet lupaa kausi-in-

kempi seuranta.

fluenssarokotteiden lääkemääräyksestä

Paperiresepteistä luovuttaessa lääkä-

vapauttamiseksi ja että sosiaali- ja ter-

reille tuli voimaan velvoite laatia kaik-

veysministeriössä selvitetään eri keino-

ki reseptit sähköisinä. Lääkemääräyk-

ja valtakunnallisen rokotuskattavuuden

sen voi antaa kirjallisesti tai puhelimitse

parantamiseksi.

vain poikkeustilanteissa, jolloin apteekki

Apteekkirokotusten tarkoituksena on

muuttaa reseptit sähköisiksi.

rokotuskattavuuden lisääminen. Ap-

Tammikuussa 2017 apteekit sähköisti-

teekkariliitto toivoo, että rokotusoikeus

vät noin 46 300 reseptiä. Puolet niistä oli

myönnettäisiin myös lisäkoulutetuille

paperireseptejä, jotka oli jouduttu laati-

farmaseuteille ja proviisoreille.

maan teknisen häiriön vuoksi.

TAMMIKUUSSA 2017 APTEEKIT
SÄHKÖISTIVÄT NOIN
46 300 RESEPTIÄ.

Fimean raportti:

EI VOIDA OSOITTAA,
ETTÄ SÄÄNTELYN
PURKAMINEN ALENTAISI
LÄÄKKEIDEN HINTOJA
FIMEA SELVITTI apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen toimenpiteitä ja vaikutuksia
Euroopassa. Selvityksessä tarkasteltiin muun
muassa sitä, mitä tietoa purkamisen vaikutuksista on lääkkeiden hintoihin.
Fimea totesi, ettei selvityksen perusteella voida osoittaa, että apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen alentaisi lääkkeiden hintoja
pitkällä aikavälillä.
Muilta osin tutkimustieto on Fimean mukaan hajanaista, ja luotettavia johtopäätöksiä
sääntelyn purkamisen vaikutuksista lääkkeiden
hintoihin, apteekin katteisiin, lääkkeiden saa-

VUODEN VARRELTA
14
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tavuuteen, apteekkipalveluiden laatuun asiakasnäkökulmasta, apteekkien väliseen kilpailuun tai toiminnan rakenteiden muutoksiin ei
voitu tehdä.
Fimea otti selvitykseen mukaan 15 kansainvälistä tieteellistä alkuperäistutkimusta apteekkien sääntelyn purkamisesta Euroopassa.

VUOSIKATSAUS 2017
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VUODEN VARRELTA

SUOMEN APTEEKILLE KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTO
HARHAANJOHTAVASTA PUHELINMARKKINOINNISTA
KULUTTAJA-ASIAMIES kielsi puhelin-

ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa sel-

markkinointia harjoittavaa Oy Suomen

västi ymmärrettävällä tavalla kerrota ku-

Apteekkiyhtiöt Ab:tä käyttämästä apteek-

luttajalle, että kysymys ei ole apteekkilu-

ki-sanaa markkinoinnissaan kuluttajia

van saaneen yrityksen markkinoinnista.

harhaanjohtavalla tavalla. Kiellon tehos-

Suomen Apteekki on myynyt puheli-

teeksi määrättiin 100 000 euron uhkasak-

mitse esimerkiksi vitamiineja. Kuluttajat

ko, jonka langettaminen vaatii uuden oi-

ovat kokeneet myynnin aggressiiviseksi

keusprosessin.

ja luulleet, että myyntipuhelu tulee oi-

Yritys ei saa käyttää itsestään ilmaisua

keasta apteekista. Yritys on myös lähet-

Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyh-

tänyt tuotteita ja laskuja ilman, että tila-

tiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää

usta on tehty.

RUOTSI YRITTÄÄ
RATKOA APTEEKKIPALVELUIDEN
HAASTEITA
MASSIIVINEN, yli tuhatsivuinen selvitys Ruotsin apteekkipalveluiden laadun ja turvallisuuden kehittämisestä luovutettiin Ruotsin hallitukselle
maaliskuussa.
Raportissa apteekit halutaan tiiviimmin osaksi terveydenhuoltoa.
Raportissa haetaankin keinoja lääkeneuvonnan tason ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantamiseen.
Raportissa ehdotetaan, että tulevaisuudessa vain farmaseuttisen

FARMASIAN MAAILMANJÄRJESTÖ FIP nosti Suomen raportissaan esi-

koulutuksen saaneet saisivat antaa

merkkimaaksi lääkeinformaation kehittämisessä USA:n ja Ison-Britan-

neuvontaa reseptilääkkeistä ja että

nian rinnalle.

itsehoitolääkkeistä neuvoa antavalla

Suomi on harvoja maita, joissa on julkaistu lääkeinformaatiostrate-

pitäisi olla vähintään apteekin tekni-

gia ja joissa lääkeinformaatiota kehitetään strategisesti kansallisena

sen työntekijän koulutus.

yhteistyönä. Missään muualla maailmassa ei ole Suomen lääkeinfor-

Raportissa etsitään myös keinoja

16

FIP: SUOMI ON ESIMERKILLINEN MAA
LÄÄKEINFORMAATION KEHITTÄMISESSÄ

1 500
TERVEYDEKSI, SUOMI!
-KAMPANJAAN OSALLISTUI
1 500 LISÄKOULUTETTUA
FARMASIAN AMMATTILAISTA
YLI 200 APTEEKISSA.

maatioverkoston kaltaista kansallista toimintaa.

parantaa lääkkeiden välitöntä saa-

– Suomi on hyvinkin suunnannäyttäjä maailmanlaajuisesti lääkein-

tavuutta apteekeista, mikä heikkeni

formaation kehittämisessä, arvioi tutkimus- ja kehittämispäällikkö, FaT,

uudistuksen myötä. Raportissa ehdo-

dosentti Katri Hämeen-Anttila Fimeasta.

tetaan, että vastuu lääkkeen saata-

Suomessa on hänen mukaansa tarjolla hyvin korkealaatuista ja luo-

vuudesta vuorokauden sisällä siirtyy

tettavaa tietoa lääkkeistä. Yksi kiitos tästä kuuluu apteekkien farma-

apteekeilta lääketukuille. Apteekkien

seuttisen henkilöstön antamalle lääkeneuvonnalle.

TERVEYDEKSI, SUOMI! -KAMPANJA
PALJASTI LÄÄKITYSONGELMIA
APTEEKIT JUHLISTIVAT satavuotiasta Suomea tarjoamalla tuhat Lääkityksen tarkistuspalvelua maksutta. Terveydeksi, Suomi! -kampanjaan osallistui 1 500 lisäkoulutettua farmasian ammattilaista yli 200 apteekissa.
Kampanjan aikana toteutetuissa lääkityksen tarkistuksissa havaittiin lääkitysongelmia noin joka kolmannella
asiakkaalla. Ongelmat liittyivät tavallisimmin lääkehaittoihin, lääkkeiden ottoajankohtiin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksiin.
Tarkistuspalvelussa käyneistä asiakkaista noin puolel-

lääkevarastoja yritetään kasvattaa

– Suomessa on ammattiapteekkijärjestelmä, jossa lääkeneuvontaa

la oli käytössään myös reseptivapaa lääke. Liki kolman-

sillä, että apteekeille tulisi oikeus pa-

antavat korkeasti koulutetut farmaseutit ja proviisorit. Monissa mais-

neksella heistä havaittiin jokin huomioitava seikka itse-

lauttaa lääkkeitä tukkuun.

sa asiakkaita palvelevat tekniset työntekijät, Hämeen-Anttila sanoo.

hoitolääkkeen käytössä.

APTEEKKARILIITTO
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APTEEKKIJÄRJESTELMÄ

LÄÄKETAKSA JA APTEEKKIVERO

LÄÄKETAKSA

LÄÄKKEIDEN VÄHITTÄISHINTA APTEEKISSA

VALTIONEUVOSTON lääketaksa-asetus

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013

määrittelee lääkkeen vähittäishinnan
valtakunnallisen tukkuhinnan perus-

Tukkuhinta (€)

Reseptilääke

Itsehoitolääke

teella (ks. taulukko). Apteekki ei siten kos-

0–9,25

1,45 x tukkuhinta
+ alv 10 %

1,5 x tukkuhinta
+ 0,50 € + alv 10 %

9,26–46,25

1,35 x tukkuhinta
+ 0,92 € + alv 10 %

1,4 x tukkuhinta
+ 1,43 € + alv 10 %

46,26–100,91

1,25 x tukkuhinta
+ 5,54 € + alv 10 %

1,3 x tukkuhinta
+ 6,05 € + alv 10 %

100,92–420,47

1,15 x tukkuhinta
+ 15,63 € + alv 10 %

1,2 x tukkuhinta
+ 16,15 € + alv 10 %

yli 420,47

1,1 x tukkuhinta
+ 36,65 € + alv 10 %

1,125 x tukkuhinta
+ 47,68 € + alv 10 %

kaan päätä lääkkeen hintaa, vaan valtio.

APTEEKKIJÄRJESTELMÄ LYHYESTI
LÄHES JOKA KUNNASSA on vähintään yksi apteek-

Apteekkari on sekä ammatillisesti että taloudellisesti

ki. Apteekkien verkkopalvelut täydentävät kivijal-

vastuussa apteekistaan. Apteekkilupa päättyy apteekkarin

ka-apteekkien palveluita ja apteekkien palvelupis-

täyttäessä 68 vuotta. Lääkelaista johtuen apteekkari on yk-

teet huolehtivat lääkejakelusta niilläkin alueilla,

sityinen liikkeenharjoittaja ja apteekin yritysmuoto on toi-

joilla ei ole apteekkia.

minimi.

Apteekkitoiminta on Suomessa luvanvaraista.
Luvan myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

Apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niistä
on lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen.

Lääkkeiden vähittäishinnat ovat kaikissa apteekeissa samat, sillä tukkuhinta on
kaikille apteekeille sama ja vähittäishinta lasketaan aina lääketaksan mukaisesti.
Lääkkeiden ostoalennukset eivät ole apteekeille sallittuja.
Lääketaksa on degressiivinen, eli apteekin myyntikate suhteellisesti pienenee lääkkeen tukkuhinnan kasvaessa.
Lääkkeiden hintasääntelyllä varmistetaan hintojen kohtuullisuus ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu koko maassa.

miskeskus Fimea. Apteekkiluvan tultua avoimek-

Reseptilääkkeen ja reseptillä toimittavan itsehoitolääkkeen oheisella
kaavalla saatuun hintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu
2,39 € (sis. alv), joka on riippumaton myytyjen pakkausten lukumäärästä.

si Fimea julistaa sen haettavaksi ja myöntää luvan
lääkelain kriteerien mukaisesti.
Fimea päättää myös uusien apteekkien ja sivuapteekkien perustamisesta tarveharkinnan perusteel-

KESKIARVOAPTEEKKI 2017 [ennuste]

la. Uusi apteekki tai sivuapteekki perustetaan usein

Liikevaihto:

kunnan aloitteesta.
Apteekkilupaa voivat hakea muidenkin maiden

Reseptiä/vuosi:

90 100

Apteekkiveroa valtiolle:

noin 245 000 €
(n. 6,4 % liikevaihdosta)

kuin Suomen kansalaiset, mutta lupaa ei voi saada,
ellei ole Suomessa laillistettu proviisori.
Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueelle,
joka on pääsääntöisesti kunta. Isoissa kunnissa ja

812

3,8 milj.

Henkilökunta (sis. osa-aikaiset): 11 (apteekkari, proviisori,
5 farmaseuttia, 4 teknistä/muuta)

SUOMESSA ON YHTEENSÄ 812 APTEEKKIA

Lähde: Apteekkariliitto

kaupungeissa voi olla useita apteekkialueita, joilla
kullakin voi olla useita apteekkeja. Apteekit voivat
sijoittua sijaintialueellaan vapaasti, vaikkapa toistensa naapureiksi. Sivuapteekkien sijaintia säädellään tarkemmin.

APTEEKKIEN JA SIVUAPTEEKKIEN MÄÄRÄ [31.12.]

APTEEKKIVERO

Sisältää ylipistojen apteekit

Apteekkarilla voi olla apteekin vaihdostilannetta

APTEEKIT MAKSAVAT valtiolle apteek-

1970

1980

1990

2000

2010

2017

kiveroa eduskunnan vuosittain päättä-

561

564

576

595

618

616

män taulukon mukaisesti. Apteekkivero

97

126

173

201

194

196

tuottaa valtiolle noin 175 miljoonaa eu-

658

690

749

796

812

812

roa vuodessa. Veron suuruus perustuu re-

lukuun ottamatta kerrallaan korkeintaan yksi ap-

Apteekit

teekkilupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteekkari

Sivuapteekit

voi Fimean luvalla perustaa palvelupisteitä sijainti-

Yhteensä

alueensa tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai

Lähde: Apteekkariliitto

Apteekkiverolla leikataan etenkin suur-

le tai sivuapteekille. Apteekkari voi Fimean luvalla

ten apteekkien tuloja valtiolle ja tasataan

APTEEKKIKETJUT EIVÄT OLE
SUOMESSA MAHDOLLISIA.

voi siirtää ulkopuolisen hoidettaviksi.
18
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Apteekkivero
liikevaihdon
alarajan kohdalla (€)

Maksuprosentti
alarajan ylittävästä
liikevaihdosta

871 393 — 1 016 139		

0

6,10 %

1 016 139 — 1 306 607		

8 830

7,15 %

1 306 607 — 1 596 749		

29 598

8,15 %

1 596 749 — 2 033 572		

53 245

9,20 %

2 033 572 — 2 613 212		

93 432

9,70 %

2 613 212 — 3 194 464		

149 657

10,20 %

3 194 464 — 3 775 394		

208 945

10,45 %

3 775 394 — 4 792 503		

269 652

10,70 %

4 792 503 — 6 243 857		

378 483

10,95 %

6 243 857 —			

537 406

11,20 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

51,7

51,7

53,4

55,8

58,8

60,9*

Lähde: Suomen Lääketilasto 2016 | *ennuste/Apteekkariliitto

APTEEKKIVERO, JOS APTEEKILLA ON SIVUAPTEEKKI

vuutta. Apteekkiveron ansiosta samas-

Pää- ja sivuapteekin
liikevaihto yhteensä (€)

Apteekkiveron
periminen		

ta lääkkeestä pieni apteekki saa suurem-

alle 2,6 milj.

Erikseen pää- ja sivuapteekilta,
ei sivuapteekkivähennystä

2,6 – 3,5 milj.

Osittain erikseen ja osittain yhdessä pääja sivuapteekilta (erillisen taulukon mukaan)

yli 3,5 milj.

Yhdessä pää- ja sivuapteekilta,
sivuapteekkivähennys

näin erikokoisten apteekkien kannatta-

APTEEKKIEN TOIMITTAMAT RESEPTIT [milj. kpl]

APTEEKKILUPA ON henkilökohtainen, eikä sitä voi
myydä tai vuokrata eikä siihen liittyviä velvoitteita

Apteekin
vuosiliikevaihto (€)

toon ja se on progressiivinen.

alueille, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekil-

kautta voidaan myydä myös lääkkeitä.

Apteekkiverolaki 770/2016 (voimassa 1.1.2017 lähtien)

septi- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaih-

kyläkeskukseen. Palvelupiste voidaan perustaa vain

perustaa verkkopalvelun eli verkkoapteekin, jonka

APTEEKKIVERO VALTIOLLE

man myyntikatteen kuin iso apteekki.
Kaikkein pienimmät apteekit eivät
maksa apteekkiveroa lainkaan, suurim-

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien
kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät
ole vertailukelpoisia vuotta 2016 edeltäviin tilastoihin.

milla apteekeilla vero on yli 10 prosenttia
lääkemyynnin liikevaihdosta.
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TILASTOT

KONSERNI

APTEEKKIEN HENKILÖKUNTA [31.12.]

APTEEKKIEN MYYNNIN
JAKAUTUMINEN 2017
[ennuste]

Luvut sisältävät myös yliopistojen apteekkien työntekijät
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Apteekkarit

585

588

588

592

590

594

597

Proviisorit

780

749

752

741

767

772

779

Farmaseutit

3 635

3 664

3 681

3 691

3 617

3 724

3 853

Tekniset ym.

3 456

3 486

3 515

3 498

3 472

3 486

3 391

Yhteensä

8 456

8 487

8 536

8 522

8 446

8 576

8 620

Lähteet: Apteekkariliitto, yliopistojen apteekit ja Apteekkien eläkekassa

n
n
n

Reseptilääkkeet
Itsehoitolääkkeet
Muu myynti

APTEEKKARILIITON YHTIÖT

80,5 %
13,8 %
5,7 %

Apteekkariliiton yhtiöt täydentävät liiton palveluvalikoimaa apteekeille.

Lähde: Apteekkariliitto

YKSITYISET APTEEKKITOIMIPISTEET KOKOLUOKITTAIN 2017
Reseptiä/vuosi		

Apteekkien lkm

200 001 –		

19

180 001 – 200 000

9

160 001 – 180 000
140 001 – 160 000

LÄÄKE-EURON
JAKAUTUMINEN 2016

OY MEDIFON AB

PHARMAPRESS OY

22

PERUSTETTU: 1981

PERUSTETTU: 1997

26

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %

120 001 – 140 000

42

LIIKEVAIHTO 2017: NOIN 20 MILJOONAA EUROA

LIIKEVAIHTO 2017: 1,1 MILJOONAA EUROA

100 001 – 120 000

71

HENKILÖKUNTA: 23

HENKILÖKUNTA: 4 + 4 (OTO)

80 001 – 100 000

76

TOIMITUSJOHTAJA: MIKA FLINK

TOIMITUSJOHTAJA: ERKKI KOSTIAINEN

60 001 – 80 000

95

40 001 – 60 000

108

MEDIFON on apteekkareiden oma tukkukauppa, jakelija

PHARMAPRESS on viestintä- ja kustannusyhtiö, joka

20 001 – 40 000

181

ja maahantuoja. Yhtiö jakelee omat ja jakelupäämies-

tuottaa Apteekkariliitolle ja liiton jäsenille laadukkai-

		 – 20 000

121

tensä tuotteet Espoossa sijaitsevasta jakelukeskukses-

ta ja vaikuttavia viestintäpalveluita. Yhtiö kustantaa

taan koko Suomen alueelle. Medifon vastaa Apteekka-

ja julkaisee apteekkialan lehtiä: APTEEKKARI on suun-

riliiton jäsenapteekkien oman APTEEKKI-tuotesarjan

nattu apteekkareille ja apteekkareiden sidosryhmil-

tuotteiden hankinnasta, jakelusta ja markkinoinnista.

le, Terveydeksi! apteekkien asiakkaille ja Meidän AP-

Tämän lisäksi yhtiö markkinoi ja jakelee muita vapaa-

TEEKKI apteekkareille, heidän henkilökunnilleen ja

kaupantuotteita ja apteekkien erikoistarvikkeita. Yhti-

alan opiskelijoille. Lisäksi yhtiö järjestää alan tapahtu-

öllä on myös lääketukkukauppaoikeudet.

mia ja näyttelyitä ja kustantaa kirjoja, oppaita ja mui-

n
n
n

Lääketehdas ja tukkukauppa 62,6 %
Apteekki
20,7 %
Valtio
16,7 %

Lähde: Apteekkariliitto
Lähde: Apteekkariliitto, sis. 97 % kaikista apteekkitoimipisteistä

TERVEYDENHUOLLON
KOKONAISMENOT 2015

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista
koskevien muutosten takia tilasto ei ole vertailukelpoinen vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

Apteekkien osuus 2,6 %

ta painotuotteita sekä niiden sähköisiä sovelluksia.

YKSITYISTEN APTEEKKIEN LIIKEVAIHTO [ilman alv]
Vuosi

Milj. €

2008

2 038

2009

2 041

2010

2 026

2011

2 051

2012

2 134

2013

2 163

2014

2 235

2015

2 281

2016		

2 387

2017		

2 356 *

Lähde: Apteekkariliitto | *arvio
Tilastotietoja päivitetään osoitteeseen apteekkariliitto.fi
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PHARMADATA OY
PERUSTETTU: 1989

n
n
n
n
n

Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto*
Muut menot
Suun terveydenhuolto
Avohoidon lääkkeet
* poislukien työterveys-,
opiskelu- ja hammashuolto

35 %
15 %
32 %
6%
13 %

Pyöristysten takia summa voi poiketa sadasta.
Lähteet: THL ja Apteekkariliitto
Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin
olivat vuonna 2015 yhteensä 19,8 miljardia euroa
(9,4 % bkt:stä) eli noin 3 803 euroa/asukas.
Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului
vain noin 2,6 % kokonaismenoista.

OMISTUS: APTEEKKARILIITTO 100 %
LIIKEVAIHTO 2017: 7,7 MILJOONAA EUROA
HENKILÖKUNTA: 44

Suomen Apteekkariliitto osti lokakuussa
25 prosentin vähemmistöosuuden
henkilöstövuokrauspalveluita
apteekeille tarjoavasta Farmania Oy:stä.

TOIMITUSJOHTAJA: ILKKA TOIVOLA

PHARMADATA on johtava apteekkialan tietojärjestelmiä
ja tietoliikenneratkaisuja tuottava yritys. Sen tuotteita
ovat apteekkijärjestelmät pd³ ja Salix sekä Apteekkiverkko, EasyMedi, SecureMedi, Procuro, Presto ja muut
pd-tuotteet. Pharmadata tarjoaa lisäksi Service Desk
-palveluja, ohjelmistokoulutusta sekä projekti- ja apteekkikohtaisia palveluita.
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IHMISET

SYYSKOKOUKSESSA 2017 VALITTU SUOMEN APTEEKKARILIITON HALLITUS

MARJA RITALA, PJ.
KANGASALAN APTEEKKI

IHMISET

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

KIRSI PIETILÄ, 1. VPJ.
KONTULAN APTEEKKI
HELSINKI

SARI WESTERMARCK, 2. VPJ.
TAMMELAN APTEEKKI

LEENA ASTALA
PORIN ASEMA-APTEEKKI

JOHTORYHMÄ

MERJA HIRVONEN

CHARLOTTA SANDLER

ILKKA HARJULA

ERKKI KOSTIAINEN

HANNA KUNTSI

toimitusjohtaja;
yleisjohto ja
edunvalvonta

farmaseuttinen johtaja;
farmaseuttisten ja
ammatillisten asioiden
johtaminen, Kela-asiat

talous- ja hallintojohtaja;
edunvalvonnan
talousanalyysit,
hallituksen sihteeri

viestintäjohtaja; mediaja jäsenviestintä, mediasuhteet, PharmaPress
Oy:n toimitusjohtaja

yhteiskuntasuhdejohtaja;
sidosryhmäsuhteet,
edunvalvonta

010 6801 409
050 543 0411

010 6801 404
050 538 4458

010 6801 403
050 566 8188

010 6801 408
040 588 0841

010 6801 420
050 310 0676

ASIANTUNTIJAT

TIINA HEIKKILÄ
VAASAN KESKUSAPTEEKKI

TOMI JÄRVINEN
KEURUUN I APTEEKKI

MIKKO KANANEN
LEHTIKANKAAN APTEEKKI
KAJAANI

RISTO KANERVA
TAPIOLAN APTEEKKI
ESPOO

ELINA AALTONEN
viestintäproviisori;
Terveydeksi!-lehti,
opiskelijayhteistyö, muut
viestintäpalveluiden tuotantoon liittyvät tehtävät
010 6801 462

MONNA APAJALAHTIMARKKULA
talousasiantuntija;
talousanalyysit,
TalousSalkku,
talous- ja tarkastusvaliokuntien sihteeri

INKERI HALONEN

ARI JANSEN

ANNIKA KOIVISTO

toimituspäällikkö
(PharmaPress Oy);
Apteekkarilehti

kehittämispäällikkö;
tuotetiedostojen vastuuproviisori, apteekkien
tietosuoja-asiat, Kela- ja
vakuutuskassa-asiat, lääkevarmennusjärjestelmä

asiantuntijaproviisori;
Apteekin palvelut, soteyhteistyö, koulutusasiat,
koulutusneuvottelukunnan
sihteeri

010 6801 464

SINIKKA KESSELI-PULKKINEN
ONNI APTEEKKI
LOHJA

JAANA SMAL
KOUVOLAN YKKÖSAPTEEKKI

PETRI KRÖGER
JOROISTEN APTEEKKI

EERO SUIHKO
VAARA-KARJALAN APTEEKKI
JOENSUU

KIRSI MYLLYNPÄÄ
RESKAN APTEEKKI
HÄMEENLINNA

PEKKA TORNIAINEN
VANHA APTEEKKI
SALO

HARRI OVASKAINEN
JYVÄSKYLÄN UUSI APTEEKKI

ANNA WESTERLING
APTEEKKI PUNAVUORI
HELSINKI

KALLE RIIHIVAINIO

JOHANNA SALIMÄKI

ILKKA SALMELA

IIRO SALONEN

SANNA SIISSALO

markkinointiproviisori;
APTEEKKI-markkinointiviestintä ja -brändi,
Meidän APTEEKKI -lehti,
viestintävaliokunnan
sihteeri

asiantuntijaproviisori;
apteekkien kansanterveysohjelmat, Tietotippa- ja Salko-tietokannat,
lääkeinformaatio, laivaapteekit, lääkejäteasiat,
ammattieettisen
neuvottelukunnan sihteeri

verkkotiedottaja;
Apteekkariliiton
sisäisten ja ulkoisten
verkkopalveluiden
ylläpito ja kehitys

asiantuntijaproviisori;
eApteekki, e-resepti,
digitaalisten apteekkipalveluiden kehittäminen,
digitaalinen APTEEKKI
-neuvottelukunnan ja
eAPTEEKKI-työryhmän
sihteeri

asiantuntijaproviisori
(osa-aikainen);
lääkevalmistus,
kemikaalit, elintarvikkeet,
laatutyö, itsehoito,
farmaseuttisen
valiokunnan sihteeri

010 6801 400

010 6801 422
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010 6801 428

010 6801 414

010 6801 411

010 6801 423

010 6801 425

010 6801 424
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