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Uusi APTEEKKI on enemmän, 
ei vähemmän, kuin vanha.



Apteekki on käytetyin terveyspalvelu

Lähde: THL, LPY ja Apteekkariliitto 2016

Miljoonaa käyntiä / vuosi

TK-lääkäri Yksityishammaslääkäri/
hammaslääkäri

TK, muut 
ammattihenkilöt

Apteekki

18 60
107



Apteekkien neuvonta 
säästää muualla 

terveydenhuollossa:
1 miljardi € vuodessa 



Apteekkien toteuttamat 
lääkevaihdot säästäneet 

tähän mennessä: 
Yli 1 miljardi € 



Missä mennään?



Apteekkitoiminta Suomessa

• Kattava verkosto ja hyvä lääkkeiden saatavuus
– Apteekkitoimipisteitä 812
– Apteekin palvelupisteitä noin 100
– Verkkoapteekkeja noin 110
– Toimitusvarmuus huippuluokkaa: 99 %

• Matalan kynnyksen palvelu
– Farmaseuttinen neuvonta keskeisessä roolissa
– Apteekeissa työskentelee yli 8 600 alan ammattilaista
– Korkea asiakastyytyväisyys
– Monelle suomalaiselle apteekki on lähin terveydenhuollon toimipiste

• Yksityisten apteekkien Suomen valtiolle maksamat verot 367 milj. euroa (v. 2016)
• Apteekkien lääkemyynti Suomessa n. 2,5 miljardia euroa, josta 80 % on 

reseptilääkkeitä (v. 2016)



Apteekit Euroopassa

• Proviisoriomistus monissa muissakin 
Euroopan maissa

• Keskustelussa keskeisessä roolissa ns. 
vertikaalinen integraatio, eli 
lääketukkujen apteekkiomistus 

– Apteekin riippumattomuus 
lääketeollisuudesta ja lääketukuista



Apteekkitoiminnan kehittäminen viime vuosina

• Toiminnalliset muutokset
– Pitkän aikavälin kehityskaari: lääkevalmistuksesta ja -jakelusta lääkkeen oikean ja 

turvallisen käytön varmistamiseen ja lääkehoidon onnistumisen edistämiseen
– Apteekkipalveluiden rooli
– Digitalisaatio ja verkkoapteekkitoiminnan kehitys

• Yhteiskunnalliset kehittämisprosessit
– Tarkoituksenmukainen lääkehoito kehittämisen keskiössä; kuinka varmistetaan oikea 

lääkitys ja asiakkaan sitoutuminen hoitoonsa?
– Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma 2016 - 2018
– Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmä 2015
– Pääministeri Juha Sipilän hallituksen apteekkilinjaukset 4/2017
– Lääkelain muutokset etenemässä



LAITOSHOITO AVOHOITO

SAIRAANHOITO

TERVEYDENHOITO

Terveydenhuollon suunta



Uusi APTEEKKI –
28 konkreettista ehdotusta



Miten…

• lisätään asiakkaan lääkehoitojen onnistumista?
• kavennetaan terveyseroja?
• saadaan apteekit toimimaan entistä tehokkaammin osana 

terveydenhuoltoa?
• vaikutetaan lääkkeiden hintoihin?
• lisätään apteekkien määrää?
• huolehditaan lääkitysturvallisuudesta?
• turvataan lääkekorvausjärjestelmän oikeudenmukaisuus?



Uusi APTEEKKI on enemmän, 
ei vähemmän, kuin vanha

• Sillä on nykyistä tärkeämpi 
rooli terveydenhuollon 
kokonaisuudessa.

• Se mahdollistaa matalan 
kynnyksen terveyspalveluita, 
jotka ovat kaikkien ulottuvilla 
ilman ajanvarausta.

• Se on digitaalinen ja toimii tiiviinä 
osana hoitoketjua, lähimpänä 
asiakasta.

• Se perustuu nykyistä notkeampaan 
apteekkilupajärjestelmään.

• Se palvelee asiakkaan ja 
yhteiskunnan etua.



Mitä suomalaiset toivovat apteekeilta?

Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 -tutkimuksen toteutti Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta 
Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 16.–18. tammikuuta 2018 
ja siihen vastasi yli tuhat iältään 18–70-vuotiasta mannersuomalaista.)

• Eniten kiitosta keräävät apteekin sijainti, saadun palvelun 
ammattitaito ja asiantuntijuus ja helppo asiointi.

• Apteekin nykyisistä palveluista tärkeimmäksi arvioitiin 
Kelan lääkekorvauksen saaminen lääkeoston yhteydessä eli 
suorakorvaus, jota piti erittäin tai melko tärkeänä 94 prosenttia 
vastaajista.

• Lääkityksen ja lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus (90 %) ja 
lääkeneuvonta (88 %) arvioitiin seuraavaksi tärkeimmiksi palveluiksi.

• Myös lääkevaihtoa ja reseptin uusimista apteekin kautta pidettiin 
tärkeänä.

• Nuoremmassa ikäryhmässä (alle 35-vuotiaat) tärkeiksi palveluiksi 
nousivat mahdollisuus hoitaa apteekkiasioita verkon kautta: 
monipuoliset lääkeostokset verkkokaupan kautta, etälääkärin 
vastaanotto apteekin yhteydessä, lääkkeiden annosjakelu ja 
kotiinkuljetus.



UUSI APTEEKKI OSANA 
TERVEYDENHUOLTOA

UUDISTUVA 
APTEEKKILUPA-
JÄRJESTELMÄ

DIGITALISAATION 
EDELLÄKÄVIJÄ

TEHOKKAAMPI 
LÄÄKEKORVAUS-

JÄRJESTELMÄ



Uusi APTEEKKI osana terveydenhuoltoa
• Varmistaa lääkehoidon onnistumisen ja tukee hoidon seurantaa
• Edistää terveyttä ja kaventaa terveyseroja
• Säännöllinen lääkehoidon arviointi monilääkityille
• Pienten vaivojen itsehoitoa apteekin avulla, tarvittaessa ohjaus lääkäriin
• Kausi-influenssarokotus apteekista
• Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantamaan lääkityksen hallintaa
• Apteekki edistämään lääkitysturvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon 

yksiköissä
• Apteekin Terveyspiste parantamaan terveyspalveluiden saatavuutta
• Lääkehoidon aloituspalvelu käyttöön



Uudistuva apteekkilupajärjestelmä
• Riippumaton proviisoriomistus
• Lisää apteekkilupia apteekkien sijainninohjaus säilyttäen
• Itsehoitolääkkeet vain apteekista
• Lisää sivuapteekkeja, mahdollisuus perustaa myös kaupunkialueelle
• Kevennetään palvelupisteiden sääntelyä
• Mahdollistetaan verkkoapteekkitoiminta kaikille apteekeille
• Apteekkien ei-lääkkeellisen myynnin valikoima tukemaan terveydenhuollon 

tavoitteita
• Varmistetaan riittävä valvonnan resursointi, korostaen ennaltaehkäisevää toimintaa
• Uudistetaan lääketaksaa kiinteää osuutta kasvattamalla, huomioiden vaikutukset 

apteekkiveroon
• Sallitaan alennukset itsehoitolääkkeistä



Digitalisaation edelläkävijä
• Lääkityslista tukemaan lääkityksen kokonaishallintaa
• Verkkoapteekki osaksi monikanavaista lähiapteekin palvelua
• Reseptilääkkeiden verkko-ostaminen asiakkaalle helpommaksi
• Kotiinkuljetukset ja noutolokerot laajentamaan lääkkeiden 

saatavuutta
• Sähköisillä valtuuksilla sujuva puolesta asiointi
• Lääkehoidon onnistumista ja sitouttamista tukevat ratkaisut 

käyttöön



Tehokkaampi lääkekorvausjärjestelmä
• Kehitetään lääkekorvausjärjestelmää niin, että se 

mahdollistaa hyvän lääkehoidon kaikille sitä tarvitseville
• Yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi, oikeudenmukaisesti 

kohdentuva järjestelmä
• Järjestelmä ohjaamaan rationaaliseen ja 

kustannusvaikuttavaan hoitoon
• Erittäin kalliiden lääkkeiden jakelu avohuollon apteekkien 

kautta toimituskorvauksella
• Lääkkeiden vuosiomavastuun jaksotus helpottamaan 

paljon tai kalliita lääkkeitä käyttävien maksuja



Uusi APTEEKKI osana
terveydenhuoltoa
• Varmistaa lääkehoidon 

onnistumisen ja tukee 
hoidonseurantaa

• Edistää terveyttä ja kaventaa 
terveyseroja

• Säännöllinen lääkehoidon 
arviointi monilääkityille

• Pienten vaivojen itsehoitoa 
apteekin avulla, tarvittaessa 
ohjaus lääkäriin

• Kausi-influenssarokotus 
apteekista

• Lääkkeiden koneellinen 
annosjakelu parantamaan 
lääkityksen hallintaa

• Apteekki edistämään lääkitys-
turvallisuutta sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköissä

• Apteekin Terveyspiste 
parantamaan terveys-
palveluiden saatavuutta

• Lääkehoidon aloituspalvelu 
käyttöön

Uudistuva apteekki-
lupajärjestelmä
• Riippumaton proviisoriomistus

• Lisää apteekkilupia apteekkien 
sijainninohjaus säilyttäen

• Itsehoitolääkkeet vain apteekista

• Lisää sivuapteekkeja, mahdollisuus 
perustaa myös kaupunkialueelle

• Kevennetään palvelupisteiden 
sääntelyä

• Mahdollistetaan verkkoapteekki-
toiminta kaikille apteekeille

• Apteekkien ei-lääkkeellisen 
myynnin valikoima tukemaan 
terveydenhuollon tavoitteita

• Varmistetaan riittävä valvonnan 
resursointi, korostaen ennalta-
ehkäisevää toimintaa

• Uudistetaan lääketaksaa kiinteää 
osuutta kasvattamalla, huomioiden 
vaikutukset apteekkiveroon

• Sallitaan alennukset itsehoito-
lääkkeistä

Digitalisaation
edelläkävijä
• Lääkityslista tukemaan 

lääkityksen kokonaishallintaa

• Verkkoapteekki osaksi 
monikanavaista lähiapteekin 
palvelua

• Reseptilääkkeiden verkko-
ostaminen asiakkaalle 
helpommaksi

• Kotiinkuljetukset ja 
noutolokerot laajentamaan 
lääkkeiden saatavuutta

• Sähköisillä valtuuksilla sujuva 
puolesta asiointi

• Lääkehoidon onnistumista ja 
sitouttamista tukevat 
ratkaisut käyttöön

Tehokkaampi 
lääkekorvausjärjestelmä
• Kehitetään lääkekorvaus-

järjestelmää niin, että se 
mahdollistaa hyvän lääkehoidon 
kaikille sitä tarvitseville

• Yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi, 
oikeudenmukaisesti kohdentuva 
järjestelmä

• Järjestelmä ohjaamaan 
rationaaliseen ja kustannus-
vaikuttavaan hoitoon

• Erittäin kalliiden lääkkeiden 
jakelu avohuollon apteekkien 
kautta toimituskorvauksella

• Lääkkeiden vuosiomavastuun 
jaksotus helpottamaan paljon 
tai kalliita lääkkeitä käyttävien 
maksuja



Lopuksi:

• Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta 
kokee, että suomalaiset apteekit 
vastaavat heidän odotuksiaan. 

• Yhdeksän kymmenestä on myös 
tyytyväisiä viimeisimpään 
apteekkikäyntiinsä.

• Uusi APTEEKKI -mallin ideana on 
säilyttää parhaat puolet nykyisestä 
järjestelmästä, kehittää niitä, joissa on 
haasteita ja avata myös kokonaan uusia 
mahdollisuuksia.

Taloustutkimus 2/2018, vastaajina tuhat suomalaista.



Keskustellaan - Faktoilla



Keskustellaan - Faktoilla

Apteekkivero leikkaa tuntuvasti apteekkien katetta Suomessa
Ostoalennukset lääkkeissä kasvattavat apteekin katetta Ruotsissa
Kaavioissa Ruotsin ostoalennuksia ei ole huomioitu, koska tietoja niistä ei ole käytettävissä

Keskikokoinen apteekki Suuri apteekki



Kiitos!
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