APTEEKKARILIITON ALUEVAALITAVOITTEET 2022

SINUA LÄHELLÄ

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on uuden edessä,
kun eduskunta hyväksyi kesällä 2021 sote-uudistuksen.
Uudistuksen myötä maahamme perustetaan uudet,
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen
järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet.
Alueiden toiminta käynnistyy virallisesti vuoden
2023 alussa. Tammikuun 2022 vaaleissa niille valitaan
korkeimmat päättävät elimet, aluevaltuustot.
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– APTEEKIT JA
ALUEVAALIT
APTEEKIT OVAT osa suomalaista terveydenhuoltoa ja eniten käytetty terveyspalvelu. Apteekit
vastaavat avohoidon lääkehuollosta ja lääkeneuvonnasta. Kattavan, yli 800 toimipisteen lähipalveluverkoston hyödyntäminen hyvinvointialueilla tukee sote-uudistuksen tavoitteita
laadukkaasta ja yhdenvertaisesta terveydenhuollosta.
Suomalaiset apteekit nauttivat vahvaa luottamusta kansalaisten keskuudessa. Lääke-

Aluevaalit
ovat ennen
muuta
terveysvaalit.

turvallisuutemme on kansainvälistä kärkeä
ja lääkkeiden toimitusvarmuus apteekeista
huippuluokkaa. Jopa 80 prosenttia suomalaisista haluaisi saada apteekeista myös terveyspalveluita, kuten verenpaineen seurantaa.
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10 milj.
7 milj.
Terveyskeskus,
lääkärit

60 milj.

Yksityislääkärit
ja -hammaslääkärit

Asiakaskäyntejä
vuodessa
Lähde: Apteekkariliitto, THL ja LPY, 2019

APTEEKIT

18 milj.
Terveyskeskus,
muut ammattihenkilöt
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APTEEKIT MUKAAN
TERVEYDENHUOLLON
KEHITTÄMISEEN
ALUEVALTUUSTOT PÄÄTTÄVÄT kautensa alkupuolella
hyvinvointialueiden palvelustrategiasta. Tämä strategia on oleellisin tulevaa toimintaa alueilla linjaava asiakirja. Siinä määritellään paitsi yleiset tavoitteet, myös konkreettisia asioita, kuten palveluverkko
ja palvelulupaus. Strategia linjaa myös yhteistyötavat
yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Apteekit kannattaa nähdä keskeisenä yhteistyötahona palvelustrategiassa. Apteekit voivat osaltaan varmistaa saumattomien hoitoketjujen toteutumista
huolehtimalla esimerkiksi lääkehoitojen seurannasta. Apteekkeja voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin lääkeneuvonnassa, lääkehoitojen seurannassa ja terveydenhuollon palvelupisteinä.
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APTEEKIN AMMATTILAISTEN ydinosaamista ovat lääkehoitojen tarkistus ja arviointi. Arvioinnin pitää olla
säännöllisesti saatavilla ikääntyneille ja sitä muuten
tarvitseville.
Lähiapteekki voi auttaa myös hoivayksiköitä, jotta lääkehoidot toteutuvat niissä oikein ja lääkehoitosuunnitelmat ovat asianmukaisia. Tällä toimintamallilla olisi
ennaltaehkäisevä ja toisaalta valvontavaikutus mahdollisissa lääkkeiden väärinkäyttötapauksissa ja lääkehoitoprosessin laatuongelmissa.
LÄHIAPTEEKIT TOTEUTTAVAT jo lääkkeiden koneellista
annosjakelua. Se helpottaa esimerkiksi sosiaalihuollon yksiköiden ja omaishoitajien työtä. Jotta palvelua
voidaan tarjota lähellä asiakkaita ja välttää palvelun

Neljännes ikääntyvien
potilaiden erikoissairaanhoidon
käynneistä johtuu lääkitykseen
liittyvistä ongelmista.
Niistä valtaosa voitaisiin
ennaltaehkäistä apteekeissa,
jos lääkitysongelmia
seurattaisiin
systemaattisesti.

keskittyminen, kilpailutuksissa hinnan ohella on otettava huomioon myös palvelun laatu ja lääkehoidon
onnistumista tukevan työn merkitys.
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Mistä saat lääketietoa?
Lähde: Suomalaisten apteekkiasiointi 2020, Taloustutkimus

Apteekin henkilökunnalta

70 %

Pakkausselosteesta

66 %

Lääkäriltä

59 %

Internetistä

44 %

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden työntekijät hyötyisivät apteekkien lääkehoidon onnistumista tukevasta
työstä. Lähiapteekissa on helppo ratkaista esimerkiksi reseptien uusimiseen tai lääkkeiden vaihtoon liittyvät ongelmatilanteet.

Lähiapteekin tarjoama
annosjakelupalvelu
helpottaa omaishoitajien
arkea ja varmistaa
lääkitysturvallisuutta.

Apteekkien palvelusta tulee laatia rajattu, hyvinvointialueille suunnattu toimintaohjeistus, joka tukee
omaishoitajien jaksamista ja helpottaa heidän työtään. Omaishoitajat vastaavat usein suhteellisen vaativan potilaan lääkehoidosta ilman alan koulutusta.
Lähiapteekit voivat tukea hyvinvointialueiden toimintaa tarjoamalla neuvoja, matalan kynnyksen palveluita ja ohjaamalla asiakkaita oikeaan terveydenhuollon
palvelupisteeseen. Apteekit voivat myös tukea muuta
terveydenhuoltoa erityisesti seuduilla, joilla terveyskeskuksiin on pitkä matka. Esimerkiksi diabeetikkojen ja astmaatikkojen hoitotasapainon seurannassa.
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Kuinka tärkeänä
pidät sitä, että
asuinkunnassasi
on jatkossakin
apteekki?
Tuhat suomalaista,
IROResearch
4/2021

1 % En osaa sanoa
2 % Ei kovin tärkeää
11 % Melko tärkeää

86 %

Erittäin tärkeää
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APTEEKKI ON TÄRKEÄ LÄHIPALVELU
ALUEET LINJAAVAT myös palveluverkosta. Tässä yhteydessä on tärkeää, että päättäjät tunnistavat apteekit oleelliseksi osaksi terveydenhuollon lähipalveluverkostoa. Nykymuotoinen apteekkimalli, joka
perustuu proviisoriomistukseen ja proviisoreiden
urakiertoon, mahdollistaa laadukkaan ja ammatillisesti profiloituneen toiminnan harjoittamisen myös
pienillä paikkakunnilla.
Apteekin säilyminen lähipalveluna edellyttää apteekkitalouden kehittämistä. Hyvinvointialueilla
voi olla tässä merkittävä rooli erityisesti suhteessa
valtiovaltaan. Alueiden tuki ammatillisesti toimiville apteekeille on ratkaisevan tärkeää, kun tulevaisuuden linjauksista päätetään myös valtion tasolla.

VERKOSTA VOIMAA
PAIKALLISESTI
APTEEKKIEN VERKKOPALVELUT ovat osa kehittyvää terveydenhuoltoa.
Niiden merkitys apteekkiasioinnissa kasvaa koko ajan. Akuuteissa lääkitystarpeissa tarvitaan kuitenkin aina myös lähipalvelua. Siksi verkkoapteekkitoiminta on jatkossakin järjestettävä osana lähiapteekin palveluvalikoimaa ja sen toimialueella.
Hyvinvointialueiden on perusteltua tukea verkkoapteekkien kehittämistä alueellisena ja paikallisena palveluna. Verkkopalvelut voivat täydentää palveluvalikoimaa ja omalta osaltaan huolehtia väestön terveydentilan ylläpidosta.

SUOMEN APTEEKKARILIITTO

9

SINUA LÄHELLÄ

APTEEKIT YHTEISTYÖSSÄ
ALUEIDEN KANSSA
APTEEKKARILIITTO JA PAIKALLISET APTEEKKARIT toivovat hyvää
ja hedelmällistä keskusteluyhteyttä uusien alueellisten päättäjien ja virkavalmistelijoiden kanssa. Olemme vakuuttuneita
siitä, että käynnistämällä uudenlainen yhteistyö hyvinvointialueilla voimme yhdessä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

TAVOITTEEMME
ALUEVAALEIHIN
1

Kytketään apteekit vahvasti osaksi sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmää,

kun hyvinvointialueen palvelustrategiaa rakennetaan.
Varmistetaan apteekkipalvelut jatkossakin lähipalveluna.

2

Hyödynnetään apteekkeja lääkehoidon kokonaisuuden
hallinnassa. Tarjotaan säännölliset lääkehoidon

arvioinnit iäkkäille ja monia lääkkeitä käyttäville.
Varmistetaan lääkkeiden annosjakelun toteuttaminen
lähiapteekin palveluna.

3

Taataan omaishoitajille mahdollisuus hyödyntää

4

Ohjeistetaan sosiaalihuollon palveluyksiköt

apteekin farmaseuttisia palveluita.

yhteistyöhön lähiapteekin kanssa

lääkehoitoprosessin turvallisuuden parantamiseksi.

5
10

Mahdollistetaan matalan kynnyksen
terveyspalveluiden tarjoaminen apteekeissa.
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Apteekit
hyvinvointialueiden
kumppanina
terveydenhuollon
muutoksessa –
luotettavasti
lähellä.
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