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L ääkkeiden viitehintajärjestelmä otettiin 
käyttöön ja lääkevaihto laajeni tuntu-
vasti, kun niin sanotulla analogiame-
netelmäpatentilla suojatut lääkkeet 
otettiin mukaan lääkevaihtoon huh-
tikuun alussa. 

Uudistukset laskivat vaihdettavien ja viitehintajär-
jestelmään kuuluvien lääkkeiden hintoja enemmän 
kuin osattiin arvioida. Hintojen jyrkkä lasku heiken-
si tuntuvasti apteekkien taloudellisia toimintaedelly-
tyksiä, ja paineet apteekkien ansaintamallin uudista-
miseksi kasvoivat.

Terveydenhuoltoa rasitti Meksikosta alkanut ja pan-
demiaksi laajentunut A(H1N1)v- eli sikainfluenssa, 
joka aiheutti epidemian myös Suomessa. Se jäi kui-
tenkin ennakoitua vaisummaksi.

Apteekkihenkilökunta rokotettiin ensimmäisten 
joukossa, eikä epidemialla ollut vaikutusta lääkehuol-
lon toimivuuteen. Viranomaiset suunnittelivat aluksi 
viruslääkkeiden jakelua julkisen 
terveydenhuollon kautta, mutta 
lopulta päädyttiin viisaasti ap-
teekkijakeluun.

EU-tasolla tEhtiin apteek-
kitoiminnan tulevaisuuden kan-
nalta erittäin merkittävä ratkaisu 
toukokuussa, kun EY-tuomiois-
tuin linjasi Italiaa ja Saksaa koskeneissa oikeusjutuissa, 
että kukin jäsenmaa voi itse päättää omasta apteekki-
järjestelmästään ja siitä, kuka apteekkeja voi omistaa. 
Tuomioistuimen ratkaisu toi vahvasti esiin myös pro-
viisoriomistajuuden edut verrattuna apteekkien va-
paaseen omistamiseen.

Lääkelakiin suunnitellut muutokset, jotka koske-
vat muun muassa apteekkien verkkopalvelutoimintaa, 

lääkkeiden koneellista annosjakelua ja lääkekaapit kor-
vaavia apteekin palvelupisteitä, eivät edenneet sosiaa-
li- ja terveysministeriössä hallituksen esitykseksi asti.

Sikainfluenssaepidemian lisäksi ministeriötä työl-
listi uuden Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kuksen, Fimean, perustaminen Kuopioon. Uuden kes-
kusviraston tehtäväksi tuli myös apteekkitoiminnan 
kehittäminen, mikä on viime vuosina ollut lähes yksin-
omaan Apteekkariliiton ja apteekkien itsensä varassa.  

VUosi 2009 oli aptEEkEillE taloudellisesti heik-
ko. Apteekkien yhteenlaskettu liikevaihto laski 0,4 
prosenttia edellisvuodesta, lääkemyynti jopa lähes 
prosentin, vaikka toimitettujen reseptien määrä li-
sääntyi noin 1,5 prosenttia 47,9 miljoonasta 48,6 mil-
joonaan reseptiin. Samaan aikaan apteekkien kus-
tannukset kasvoivat liki kuusi prosenttia.

Vuoden lopussa kansalaisia palveli 615 yksityis-
tä apteekkia ja niiden 178 sivuapteekkia. Yliopistojen 

apteekit mukaan lukien apteekki-
toimipisteitä oli kaikkiaan 811, eli 
apteekki noin 6 600 asukasta kohti.

Yksityisissä apteekeissa työsken-
teli vuoden lopussa 7 717 henki-
löä, joista yli 60 prosenttia oli far-
maseuttisen koulutuksen saaneita. 
Työelämässä olevista 594 apteekka-
rista 71 prosenttia oli naisia.

Apteekkariliiton Taloustutkimuksella teettämän 
tutkimuksen mukaan kansalaiset olivat hyvin tyyty-
väisiä apteekkeihin ja niiden tarjoamiin palveluihin. 
Valtaosa kansalaisista piti myös apteekkien määrää ja 
aukioloaikoja riittävinä.

Toinen, PriceWaterhouseCoopersin tekemä, tut-
kimus osoitti selkeästi apteekkien arvon terveyden-
huollossa. n

Yllätysten vuosi

EY-tuomioistuin 
linjasi, että jäsenmaa 
voi itse päättää 
apteekkijärjestelmästään.
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A pteekeissa viitehintaan siir-
ryttiin sujuvasti, vaikka 
viitehintaisten lääkkeiden 
saatavuusongelmat kiusasi-
vat apteekkeja etenkin vii-

tehintakausien aluissa. Uudistus lisäsi myös 
apteekkien työtä asiakasneuvonnassa ja va-
raston hallinnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi en-
nakkoon, että uudistukset alentavat lääke-
kustannuksia 85 miljoonaa euroa vuodes-
sa. Todellisuudessa säästö oli 140 miljoonaa 
euroa, kuten Apteekkariliitto arvioi. Syynä 
oli lähinnä se, että lääkevaihdon ja viitehin-
tajärjestelmän piiriin tulleiden lääkkeiden 
hinnat halpenivat ennakoitua enemmän.

Lääkekustannussäästöt olivat suoraan 
pois apteekkien liikevaihdosta. Lääkevaih-
don ja viitehinnan piiriin kuuluvien lääkkei-

den raju halpeneminen heikensi tuntuvasti 
apteekkien taloudellisia toimintaedellytyk-
siä, sillä vaikutuksia ei kompensoitu aptee-
keille millään tavoin. 

Reseptilääkkeiden hintojen pudotukset 
olivat niin voimakkaita, että ne eivät kom-
pensoidu lähivuosinakaan kysynnän kasvul-
la tai muun myynnin lisäyksellä. Hintakil-
pailun ennustetaan jatkuvan myös tulevina 
vuosina, kun lääkevaihto laajenee lääkepa-
tenttien umpeutumisen vuoksi.

Huomattava osa apteekeista ei tule enää 
taloudellisesti toimeen pelkällä lääkemyyn-
nin katteella. Paineet apteekkien ansainta-
mallin ja rahoituspohjan uudistamiseksi li-
sääntyivät.

Apteekkariliitto aloitti neuvottelut so-
siaali- ja terveysministeriön sekä Lääkelai-
toksen eli nykyisen Fimean kanssa apteek-

kien toimintaedellytyksien turvaamiseksi 
tulevina vuosina. Neuvottelujen perusteella 
liitto laati ehdotukset lyhyen ja pitkän täh-
täimen toimenpiteistä, joilla taataan nykyi-
senkaltaisen apteekkijärjestelmän taloudel-
liset edellytykset.

eReseptin  
startti viivästyi

Sähköistä lääkemääräystä eli eReseptiä ei 
saatu vielä vuonna 2009 käyttöön. Osapuol-
ten väliset yhteistestaukset etenivät aloi-
tuspaikkakunnilla ennakoitua hitaammin. 
Käyttöönottoa viivästyttivät myös Valviran 
järjestelmien valmistelu sekä ammattikort-
tien hankintaan liittyvät kysymykset.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä 
valmisteltu hoitajaresepti aiheutti sen, että 
koko sähköisen lääkemääräyksen järjestel-

Viitehinta niitti



4  SAL vuosikatsaus 2009 SAL vuosikatsaus 2008  5

Huhtikuussa 2009 tuli voimaan 
lääkkeiden viitehintajärjestelmä, 
ja lääkevaihto laajeni 
kattamaan myös niin sanotulla 
analogiamenetelmäpatentilla 
suojatut lääkkeet. 

Terveydenhuollon kokonaismenot (2009 arvio)

Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin olivat
vuonna 2009 yhteensä 16,4 miljardia euroa (9,1 % bkt:stä) 
eli noin 3 064 euroa/asukas. Maankattavan apteekkiverkoston 
ylläpitoon kului noin 3,5 % kokonaismenoista.

n  Erikoissairaanhoito

n  Perusterveydenhuolto

n  Muut menot

n  Hammashoito

n  Avohoidon lääkkeet

 

33 %

18 %

29 %

6 %

63 %

23,5 %

13,5 %

Lääke-euron jakaantuminen (2009) 
Osuudet laskettu ennakkotiedoista

n  Lääketehdas ja
 tukkukauppa

n  Apteekki

n  Valtio

Apteekkien myynnin jakautuminen (2009) 
Osuudet laskettu ennakkotiedoista

n Reseptilääkkeet

n  Itsehoitolääkkeet

n  Muu myynti

14 %

Apteekkien osuus

80 %

7 %

13 %
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mä jouduttiin arvioimaan uudestaan.
Apteekkariliitto osallistui vuoden aikana 

Kelan asettaman sähköistä lääkemääräystä 
koordinoivan ryhmän toimintaan sekä käyt-
töönottoa valmistelevien alueellisten työryh-
mien ja useiden muiden sähköiseen lääke-
määräykseen liittyvien ryhmien toimintaan.

Aloituksen viivästymisestä huolimatta 
apteekeissa kouluttauduttiin aktiivisesti uu-
sien vaatimusten täyttämiseksi. Apteekkien 
tietosuojavastaaville järjestettyyn koulutuk-
seen osallistui noin 100 henkilöä ja eResep-
tin käyttöönotosta vastaavien koulutuspäi-
viin 350 henkilöä.

Vuoden aikana valmistui myös sähköi-
sen lääkemääräyksen verkkokoulutus, joka 
sisältää toimintamallin täydellisen kuvauk-
sen. Koulutus avataan kaikille apteekeille, 
kun käyttöönotto lähestyy. n
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Kansa 
jonotti, 
apteekit 
neuvoivat

Tutkimuksen mukaan suomalaiset
ovat tyytyväisiä apteekkeihin  
ja lääkkeiden saatavuuteen.
Apteekit palvelivat normaalisti
ja ilman ongelmia myös
sikainfluenssaepidemian aikana.
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T aloustutkimuksen Apteek-
kariliitolle tekemä tutki-
mus Ihmisten kokemukset 
ja odotukset apteekkipalve-
luista kertoi, että valtaosa 
suomalaisista pitää apteek-
kien määrää ja aukioloai-

koja riittävinä, ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palve-
luun. Mielipiteitä kysyttiin tuhannelta kansalaiselta 
toukokuussa. 

Apteekkien määrää piti riittävänä 88 prosenttia 
ja aukioloaikoja 82 prosenttia vastaajista.

Viime apteekkikäyntiinsä oli erittäin tai mel-
ko tyytyväinen yhdeksän vastaajaa kymmenestä. 
Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä palvelualttiu-
teen, jonka mainitsee spontaanisti kuusi vastaa-
jaa kymmenestä.

Apteekkihenkilökunta  
tärkein lääkeneuvoja

Apteekkien palveluista tär-
keimpinä pidettiin lääkkei-
den yhteensopivuuden tar-
kistamista, lääkeneuvontaa 
ja Kelan lääkekorvauksen 
saamista suoraan apteekista 
lääkeoston yhteydessä. Tut-
kimuksen mukaan apteekin 
henkilökunnan suullisesti an-
tama lääkeneuvonta on suomalai-
sille tärkein lääkeinformaation lähde.

Tutkimus kertoi myös, että valtaosa suo-
malaisista haluaa lääkkeiden olevan samanhintai-
sia kaikissa apteekeissa.

Yksi vuoden suurista tiedotushaasteista oli Mek-
sikosta alkanut influenssapandemia. Se lisäsi apteek-

kipalvelujen kysyntää ja vaati Apteekkariliitolta tii-
vistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Liitto päivitti säännöllisesti pandemiaa koske-
vaa apteekkiohjeistustaan, ja lääkehuolto toimi nor-
maalisti koko epidemian ajan.

Apteekit toimivat 
pandemian ytimessä

Vaikka pandemia jäi oletettua vaisummaksi, se oli 
yksi vuoden seuratuimmista uutisaiheista. Aluksi 
raportoitiin jokaisesta kuolonuhrista, ja riskiryhmi-
en rokotuksista syntyneet pitkät jonot saivat run-
saasti huomiota. Kansalaisten reaktiot vaihtelivat 
paniikista vähättelyyn. 

Viranomaistoimet alkoivat huhtikuussa Meksi-
kossa todetusta kuolemantapauksesta. Suomi oli en-
simmäisiä maita, joka tilasi rokotteen koko väestölle. 

Ensimmäiset influenssa A(H1N1)v -tau-
titapaukset varmistettiin Suomessa tou-

kokuussa. Tartuntojen määrä kasvoi 
kiihtyvää vauhtia syksyllä, ja epi-

demian huippu saavutettiin mar-
raskuussa.

Apteekit ja niiden henkilö-
kunta olivat tapahtumien keski-
pisteessä. Apteekkihenkilökunta 
rokotettiin Apteekkariliiton vaati-

muksesta ensimmäisten joukossa. 
Viranomaiset suunnittelivat 

aluksi viruslääkkeiden jakelua julki-
sen terveydenhuollon kautta, mutta liiton 

myötävaikutuksella päädyttiin apteekkijakeluun.
Lääkelaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeri-

ön kanssa sovittiin menettelytavoista, joiden mu-
kaan Huoltovarmuuskeskuksen viruslääkevarasto 
jaeltiin apteekkien kautta. n
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P riceWaterhouseCoopers 
laski enimmäistä kertaa 
apteekkien veloituksetto- 
mien palveluiden arvon. 
Selvityksen mukaan ne 
säästävät 6,2 miljoonaa 

yleislääkärillä käyntiä ja 750 000 päivys-
tyskäyntiä vuodessa. 

Palveluiden ansiosta myös lääkemäärä-
ysten tarve pienenee 2,6 miljoonaa reseptiä 
vuodessa. Lisäksi apteekin asiantuntemuk-
sen arvioidaan vähentävän vuodessa noin 
123 000 vuodepotilasyötä.

Nämä vastaavat yhteensä noin 565 mil-
joonan euron vuosisäästöä, josta suurin osa, 
noin 300 miljoonaa euroa, tulee yleislääkä-
rikäyntien vähentymisestä. Lisäksi päivys-
tysmenoja säästyy liki 70 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Lääkemääräysten ja laitosyöpymisten 
kustannuksia neuvonta leikkaa molempia 
sata miljoonaa euroa.

Selvityksestä kävi ilmi, että suurin rahal-
linen arvo, 411 miljoonaa euroa vuodessa, 
on apteekkien maksuttomalla terveysneu-

Neuvonta 
tuo jättisäästöt

Apteekkipalvelut 
säästävät  
terveysmenoja 
enemmän kuin 
avohoidon 
lääkejakelu maksaa.

vonnalla. Lääkemääräysten noudattamisen 
varmistavalla neuvonnalla säästetään vuo-
sittain 146 miljoonaa euroa.  

Selvityksessä mitattiin, kuinka paljon 
työtä ja rahaa apteekkien veloituksetta tar-
joamat palvelut säästävät muualla tervey-
denhuollossa. Arvioituja apteekin palve-
luita olivat lääkemääräysten noudattamisen 
varmistava neuvonta, lääkereseptien yh-
teisvaikutus- ja muut tarkistukset sekä ter-
veysneuvonta. 

Arviointi perustui julkisiin tutkimustu-
loksiin, asiantuntijapaneelin työhön sekä 
kyselyyyn, johon vastasi yli 200 apteekkaria 
ja terveyskeskusten yli- ja apulaisylilääkä-
riä. Vastaavaa selvitystä apteekkien ilmais-
palveluiden arvosta ei ole Suomessa aiem-
min tehty. n

17 000
käyntiä

yleislääkärillä

/vrk

2 000
käyntiäpäivystyksessä
/vrk

7 100
lääkemääräystä

/vrk

300
vuodepotilas-

yötä /vrk

vuodessa
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 2005 2006 2007 2008 2009

Apteekkarit 584 580 590 582 594

Proviisorit 815 804 816 807 802

Farmaseutit 3 654 3 771 3 839 3 830 3 844

Tekniset 3 288 3 117 3 060 3 070 3 071

Yhteensä 8 341 8 272 8 305 8 289 8 311

Apteekkien henkilökunta (31.12.)

Luvut sisältävät myös yliopistojen apteekkien työntekijät

Yksityisten apteekkien liikevaihto

 200 000 –   

 180 000 – 200 000 

 160 000 – 180 000   

 140 000 – 160 000  

 120 000 – 140 000  

 100 000 – 120 000 

 80 000 – 100 000 

 60 000 – 80 000 

 40 000 – 60 000  

 20 000 – 40 000 

  – 20 000

Yksityiset apteekit kokoluokittain (2009)

9

4

13

18

32

53

89

111

124

30

 Reseptiä/vuosi Apteekkien lkm

132
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Apteekkien ja sivuapteekkien määrä (31.12.)

Sisältää yliopistojen apteekit

 1970 1980 1990 2000 2008 2009

Apteekit 561 564 576 595 613 617

Sivuapteekit 97 126 173 201 194 194

Yhteensä 658 690 749 796 807 811

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 290

1 419

1 548

1 640

1 753

1 835

1 806

1 897

2 038

2 030

Vuosi Milj. euroa

 

 
todistettiin  
tuottavaksi

 
Hyrynsalmen apteekin apteekkari Terttu Puu-
runen todisti, että lääkehoidon kokonaisarvi-
oinnista on monia hyötyjä. Hänen johtamas-
saan OLKA-kokeiluhankkeessa (Oikea lääkitys 
kokonaisarvioinnin avulla) verrattiin 50 poti-
laan vointia, lääkekuormaa ja lääkekuluja ennen 
lääkehoidon kokonaisarviointia ja kolme kuu-
kautta toteutettujen lääkitysmuutosten jälkeen.

Arvioinnin perusteella tehdyt lääkitysmuu-
tokset paransivat potilaiden vointia ja pienen-
sivät lääkekustannuksia.

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on 
lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu. Siinä 
erityispätevyyden hankkinut proviisori tai far-
maseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääke-
hoidon kokonaisuuden ja tekee havainnoistaan 
raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuu-
toksia varten.

Tutkimuspotilaista yli puolet sai kokonaisar-
vioinnista terveydellistä hyötyä. Yhdeksän po-
tilasta kymmenestä selvisi entistä pienemmil-
lä lääkekuluilla. Potilaiden lääkekustannukset 
pienenivät keskimäärin 22 prosenttia ja Kelan 
15 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuositasolla tutki-
muspotilaiden lääkekustannukset vähenivät yh-
teensä lähes 10 000 euroa ja Kelan 14 000 euroa.

Puurusen mielestä yhteiskunnan kannattaa 
ehdottomasti maksaa lääkehoidon kokonaisar-
viointi, jos terveyspalveluiden käyttö vähenee 
lääkitysmuutosten vuoksi. OLKA-kokeiluhan-
ke toteutettiin osana Sitran Terveydenhuollon 
ohjelmaa.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispäte-
vyyden suorittaneita proviisoreita ja farmaseut-
teja on jo pitkälti toistasataa. LHKA-palvelua 
tarjosi vuoden 2009 lopussa 34 Apteekkarilii-
ton jäsenapteekkia. n

LHKA
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E nnätysmäärä apteekkilaisia sai 
viime vuonna kollegakseen  
apteekkirobotin.

Varastoautomaatteja eli 
niin sanottuja apteekkirobot-

teja asennettiin yli 30 toimipisteeseen. 
Markkinoita hallitsi saksalainen Rowa, jota 

asennettiin lähes puolet enemmän kuin kilpai-
lijoita, saksalaista Consista, suomalaista Newi-
coa tai hollantilaista RoboPharmaa. Vuoden 
2009 loppuun mennessä robotteja oli käytös-
sä jo lähes 70 apteekissa.

Eniten lääkerobotteja on Etelä- ja Länsi-
Suomen kauppakeskusten apteekeissa. Lähes 
puolet niistä on hankittu apteekkeihin, joiden 
vuotuinen reseptuuri on yli 90 000 kappaletta. 
Alle 30 000 reseptuurin apteekeissa varastoau-
tomaatteja ei ainakaan toistaiseksi ole käytössä.

Apteekkien automaatio tulee lisääntymään 
lähivuosina, uskovat kaikki laitetoimittajat. 
Erityisesti talouden tiukkeneminen kannus-
taa monia apteekkareita hankkimaan rivei-
hinsä sähköistä työvoimaa.

Varastoautomaattien avulla apteekit ovat 
onnistuneet tehostamaan tavaralogistiikkaa ja 
teknisten ja farmaseuttien työskentelyä, eikä 
eläkkeelle tai muualle siirtyneiden työnteki-
jöiden tilalle ole välttämättä tarvinnut palka-
ta uutta väkeä.

Varastoautomaatti on apteekille iso inves-
tointi. Noin joka kolmas apteekkari on mak-
sanut robotista 80 000 – 120 000 euroa, mutta 
lähes yhtä moni on sijoittanut varastoauto-
maattiin jopa 160 000 – 240 000 euroa. 

Apteekkarit pitävät hankintaansa kuiten-
kin lähes poikkeuksetta hintansa arvoisena. 
Henkilökunta on ollut uudesta kollegasta in-
noissaan; erityisesti sen vaikutusta työrauhaan 
on kiitelty. Robotista onkin tullut yksi apteek-
kilaisista. n

Robotin vuosi

Konsta, Kullervo,  
Nestori, Antero ja Hilma…  
Talouspaineet vauhdittivat 
robottien yleistymistä.

Consis
Rowa
RoboPharma
Newico
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kohti UUsia 
haastEita 
Apteekkariliiton uudeksi 
toimitusjohtajaksi 1.3.2010  
lukien valittiin Ilkka Oksala, 
Pharmadatan toimitusjohtajana 
aloitti Jukka Litmanen ja 
PharmaServicen ruoriin  
astui Risto Suominen. 
Viestintäproviisori Tiina Kuosa 
nimitettiin Terveydeksi!
-asiakaslehden päätoimittajaksi.
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SALKKU UUSIKSI 
Eveliina Nera tuli syyskuussa 
uudistamaan Apteekkariliiton 
verkkopalveluita. Käsissä on 
nyt projektin ensimmäinen osa, 
uudistettu Salkku. Jäsenapteekeille  
suunnattu tietopalvelu on 
tarkoitettu koko henkilökunnan 
työkaluksi ja apteekin  
nettiselaimen avaussivuksi.

14  SAL vuosikatsaus 2009
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L iiton jäsenille suunnatun 
tietopalvelun, Salkun, uu-
distus eteni vauhdikkaasti 
kohti lanseerausta kevään 
2010 Apteekkaripäivillä. 
Salkun uudistustyön yh-

teydessä käynnistettiin myös liiton sisäisen 
intranetin (Santra) ja liiton julkisen verkko-
sivuston (Apteekkariliitto.fi) uudistaminen. 
Myös nämä avataan vuoden 2010 aikana.

Taksatiedot  
kätevästi Silmulla

Silmu on Apteekkariliiton uusi verkkopal-
velu yrityksille. Sen avulla lääkeyritykset 
voivat tehdä lääkevalmisteiden tiedostoon 
tulevat ilmoitukset uusista tuotteista, val-
miste- ja hintamuutoksista sekä lääkkeiden 
markkinoilta poistumisesta. 

Sähköinen ilmoitusjärjestelmä nopeut-
taa ja helpottaa työtä lääkeyrityksissä sekä 
Apteekkariliitossa, koska paperilla ilmoit-
tamisesta luovutaan. Silmun avulla yrityk-
set voivat seurata tuotetietojensa käsittelyä 
ja näkymistä taksassa nykyistä paremmin.

Silmu helpottaa lääkeyritysten työtä myös 
apteekkien suuntaan. Perinteisesti taksaan 
on kerätty vain lääkkeiden hintoihin, kau-
panoloon ja korvausjärjestelmään liittyvää 

Nopeammin, 
helpommin..

Apteekkariliitto kehitti uusia sähköisiä palveluita  
jäsenilleen, sidosryhmilleen ja apteekkien asiakkaille.

tietoa. Nyt yritykset voivat kertoa tuotteis-
taan laajemmin, esimerkiksi lisäämällä pal-
veluun valmistekuvauksia lääkevalmisteista.

Tulevaisuudessa lääkeyritykset voivat 
toimittaa Silmun avulla myös apteekeille 
tarkoitettuja tuotetiedotteita julkaistavaksi 
Salkku-palvelussa. Näin Silmu korvaa säh-
köpostilla ja faksilla tiedottamista.

Terveydeksi! 
-lehdelle nettisivut

Apteekkariliiton jäsenapteekkien asiakasleh-
ti Terveydeksi! sai joulukuussa omat verk-
kosivut. Osoitteessa www.terveydeksi.fi jul-
kaistaan lehden artikkeleiden lisäksi tuoreita 
terveysuutisia. Lehden sähköinen arkisto 
ulottuu vuoteen 2006 asti.

Sivuilta löytyy myös lääkkeiden hinta-
vertailu, Etsi apteekki -palvelu sekä Duo-
decimin Terveyskirjasto. 

Nettisivujen kautta lukijatkin pääsevät 
vaikuttamaan lehden sisältöön. Sivuilla voi 
osallistua lukijakilpailuun ja antaa palau-
tetta tai esittää toiveita lehdessä käsiteltä-
vistä aiheista.

Nettiin perustuva vuorovaikutus helpot-
taa toimituksen työtä huomattavasti, sillä 
lukijapalautteita tulee useita tuhansia nu-
meroa kohden. n

Sähköisesti!
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Nyt liikutaan!

L ääkehoidon lisäksi tärkeä osa 
sairautenne hoitoa on myös 
lääkkeettömät keinot, kuten 
ruokavalio ja säännöllinen 
liikunta. Haluaisitteko kuulla 
näistä hieman tarkemmin?”

Näin jatkuu lääkeneuvon-
tatilanne tulevaisuudessa, mikäli vuonna 2009 
käynnistetyn Liikkujan Apteekki -hankkeen ta-
voitteet toteutuvat. Liikunta-asioista on tarkoi-
tus tehdä automaattinen osa neuvontaa muun 
opastuksen rinnalle.

Suomen Apteekkariliiton, Kunnossa Kaiken 
Ikää -ohjelman, Hengitysliiton ja SLU-alueiden 
(Suomen Liikunta ja Urheilu ry.) hankkeen kim-
mokkeena on ollut Apteekkariliiton ja Hengi-
tysliiton useiden vuosien yhteistyö Lisäaikaa lii-
kunnalle -kampanjassa. Tarkoituksena on tarjota 
apteekeille tukea liikuntaan, painonhallintaan 
ja elämäntapamuutoksiin liittyviin asiakaspal-
velutilanteisiin.

Aluksi Liikkujan Apteekkia tehdään tutuk-
si asiakastapahtumien ja teemapäivien avulla. 

Moniammatillinen 
yhteistyö sai uusia 
ulottuvuuksia, kun 
Liikkujan Apteekki  
polkaistiin käyntiin.

”
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Nyt liikutaan!

Henkilökunnalle tarjotaan koulutusta ja tu-
kimateriaaleja, joilla liikunta-asiat pyritään 
sisällyttämään osaksi arjen palvelutilanteita.

Liikunta osaksi  
astmapalvelua

Ajatuksena on, että apteekista voitaisiin ohjata 
asiakkaita heitä kiinnostavien liikuntapalvelui-
den pariin, kun niistä olisi keskitetysti tietoa 
verkossa. Apteekin astmapalveluun suunni-
tellaan terveysliikuntamoduulia, jota voidaan 
hyödyntää asiakkaan tarpeiden mukaan. 

– Tavoitteena on, että kolmevuotisen hank-
keen loputtua liikuntaneuvonta on osa aptee-
kin arkea ympäri Suomen, kertoo asiantuntija-
proviisori Johanna Salimäki Apteekkariliitosta. 

Apteekkariliiton kansanterveystyö astma-, 
diabetes- ja sydänohjelmissa ja savuttomuus-
työssä monipuolistui entisestään. Keväällä jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa apteekkien sa-
vuttomuusviikko. 

Apteekkariliitto sai myös rahoitusta Ai-
kuisväestön tupakasta vieroitus -hankekoko-

naisuuden omalle osahankkeelle, joka liittyy 
yksilöllisen tupakasta vieroituspalvelun ke-
hittämiseen, edistämiseen ja palvelusta tie-
dottamiseen.

Sadat yhdyshenkilöt 
edistävät kansanterveyttä

Sydänohjelmassa osallistuttiin Sosiaali- ja ter-
veysministeriön Terveyden edistämisen poli-
tiikkaohjelman aloitteesta käynnistyneeseen 
Valtimoterveyttä kaikille -projektiin.

Apteekkien astma-, diabetes- ja sydänoh-
jelmilla edistetään yleisimpien kansansaira-
uksien ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun 
terveydenhuollon kanssa. Apteekeissa ohjel-
mien käytännön toteutuksessa keskeisessä 
asemassa ovat Apteekkariliiton kouluttamat 
yhdyshenkilöt.

Vuoden 2009 lopussa apteekeissa 
toimi 719 astmayhdyshenkilöä, 
680 diabetesyhdyshenkilöä ja 
639 sydänyhdyshenkilöä. n

Asiantuntijaproviisori 
Johanna Salimäki ajaa 
liikuntaneuvontaa 
osaksi apteekkien 
normaalia 
asiakaspalvelua.
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Pharmadata Oy

Pharmadata laajensi toimintaansa 

ja sai uuden toimitusjohtajan.

Pharmadata osti merkittävän osan asiakaspalvelua tukevia ohjelmisto-

ja apteekeille tuottavan Proversan liiketoiminnoista. Yhtiölle siirtyi Versa 

Procuro ja Versa Interact+, jotka ovat lääkeneuvontaa ja asiakkaan lää-

kityksen seurantaa tukevia ohjelmistoja. Versa Presto on puolestaan do-

kumenttien hallintaan ja apteekin oman intranetin ylläpitoon tarkoitettu 

ohjelmisto ja Versa Palveluvalinta apteekkien tarpeisiin suunniteltu opas-

tavan ostamisen ratkaisu. 

Pharmadata vastaa nyt näiden ohjelmistojen ylläpidosta ja kehityk-

sestä. Kaupan myötä Pharmadatalle siirtyi myös kaksi työntekijää. Vuon-

na 2009 yhtiölle siirtyi myös Apteekkariliiton SAL Apteekkiverkon liiketoi-

minta.

Pharmadatan toimitusjohtajana aloitti syyskuun alussa Jukka Litma-

nen. Vaihdoksella haettiin uutta näkemystä ja lisää asiantuntemusta toi-

minnan ja apteekkien tietojärjestelmien kehittämiseen.

– Apteekkijärjestelmistä on tulossa markkinoille täysin uusi sukupolvi, 

jonka myötä järjestelmien käytettävyys paranee ja toiminta apteekeissa 

tehostuu, tuore toimitusjohtaja lupasi.

Pharmadata on apteekeille tietoteknisiä palveluita ja alaan liittyvää 

konsultointi- ja koulutustoimintaa tarjoava yhtiö. Sen kehittämät ja ylläpi-

tämät apteekkien tietojärjestelmät ovat Salix ja pd3, joka vähitellen kor-

vaa vanhemman Salixin.

n Perustettu vuonna 1989

n Liikevaihto 2009: 3,6 miljoonaa euroa

n Henkilökunta: 12

n Toimitusjohtaja: Jukka Litmanen

PharmaPress Oy
PharmaPress Oy on viestintä- ja kustannusyhtiö, joka kus-tantaa ja julkaisee Apteekkarilehden ja liiton jäsenapteek-kien Terveydeksi!-asiakaslehden lisäksi kirjoja, oppaita ja muita painotuotteita. 

Vuoden 2009 uudet painotuotteet olivat Apteekkarika-lenteri 2009–10 ja kansanlääkintäaiheinen seinäkalente-ri vuodelle 2010. 
Sähköisessä viestinnässä uutta olivat Terveydeksi!-leh-den verkkosivut (Terveydeksi.fi), jotka avattiin joulukuussa.Apteekkaripäivien näyttelyn yhtiö järjesti huhtikuussa Marina Congress Centerissä Helsingissä.

n Perustettu vuonna 1997
n Liikevaihto 2009: 1,2 miljoonaa euroa
n Henkilökunta: 3+1+2 (oto)
n Toimitusjohtaja: Erkki Kostiainen

18  SAL vuosikatsaus 2009
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APTEEKKARILIITON YHTIöT

Jäsenapteekkiensa palvelemiseksi  
Apteekkariliitto on perustanut neljä  
yhtiötä, jotka se omistaa kokonaan.

PharmaService Oy

Annosjakelu sai reilusti lisätilaa.

Myös PharmaServicen toimitusjohtaja vaihtui ja annosjake-

lupalvelun kovan kysynnän vuoksi yhtiö muutti uusiin, yli tu-

hannen neliön toimitiloihin Helsingin Herttoniemeen. 

Yhtiö sai muutossa lisätilaa yli 600 neliötä. Tuotantokapa-

siteetti lisääntyi merkittävästi vuoden aikana, kun yhtiö hank-

ki uusia annosjakelukoneita, uusi tarkastuskoneita ja lisäsi 

henkilökuntaa. Vuoden lopussa annosjakelukoneita oli käy-

tössä kaikkiaan yhdeksän.

Tuotantoaikataulut olivat vielä syyskuuhun saakka jäljes-

sä, mutta tämän jälkeen toimitusaikataulut ja tuotantokapasi-

teetti ovat olleet hyvin hallinnassa.

Laatukriteerien mukaan vuosi 2009 oli yhtiön historian pa-

ras. Poikkeamien määrä suhteessa toimitettuihin annospus-

seihin oli äärimmäisen pieni. 

PharmaService jakelee yli 10 000 potilaan lääkeannos-

pussit, jotka Espoonlahden apteekki toiminnasta vastuulli-

sena sopimusvalmistusapteekkina toimittaa 240 apteekille. 

Suurin osa palvelun piirissä olevista potilaista on monisairai-

ta vanhuksia, jotka ovat kotisairaanhoidon tai palvelutalojen 

asiakkaita.

n Perustettu vuonna 2001

n Liikevaihto 2009: 3,2 miljoonaa euroa

n Henkilökunta: 45

n Toimitusjohtaja: Risto Suominen

Oy Medifon AbOy Medifon Ab on apteekkien erikoistarvikkeiden ja 

yleisten kauppatavaroiden tukkukauppa. 

Medifonin tuotevalikoimiin kuuluu noin 350 tuo-

tetta. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat termosignatuurit, 

kassit, kuumemittarit, jalkojenhoitotuotteet, sidetar-

vikkeet, etiketit, elintarvikkeet ja kassarullat. 

Vuonna 2009 myyntiin tuli uusia tuoteryhmiä, kuten 

erotiikkatuotteet ja apuvälineet.n Perustettu vuonna 1981
n Liikevaihto 2009: 2,8 miljoonaa euroa

n Henkilökunta: 4n Toimitusjohtaja: Riitta Kauppila
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Apteekkilupa
Apteekkiliikettä voi Suomessa harjoittaa vain Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämällä ap-
teekkiluvalla. Apteekkiluvan tultua avoimeksi, Fimea julistaa 
sen haettavaksi ja myöntää luvan hakijoista ansioituneimmalle. 

Fimea päättää myös uusien apteekkien ja sivuapteekkien 
perustamisesta tarveharkinnan perusteella. Apteekkiluvan 
saajan pitää olla Euroopan talousalueen jäsenmaan kansa-
lainen ja laillistettu proviisori.

Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueelle, joka on 
tavallisimmin kunta. Kaupungeissa voi olla useita apteekki-
alueita. Apteekit voivat sijoittua sijaintialueellaan vapaasti, 
vaikkapa toistensa naapureiksi. Sivuapteekkien sijaintia sää-
dellään tarkemmin.

Apteekkarilla voi olla kerrallaan korkeintaan yksi apteek-
kilupa ja kolme sivuapteekkilupaa. Sivuapteekki voidaan it-
senäistää Fimean päätöksellä. Apteekkiketjut eivät siten ole 
Suomessa mahdollisia.

Apteekkilupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä tai 
vuokrata. Apteekkari on sekä ammatillisesti että taloudelli-
sesti vastuussa apteekista. Apteekkilupa päättyy apteekkarin 
täyttäessä 68 vuotta.

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

Lääketaksa
Lääkkeiden vähittäishinnat ovat kaikissa apteekeissa samat, 
sillä valtioneuvosto päättää ne lääketaksa-asetuksella.

 Lääketaksa määrittelee lääkkeen vähittäishinnan val-
takunnallisesti käytössä olevan tukkuhinnan perusteella  
(ks. kaavio). Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama.

 Lääketaksa on määritelty siten, että myös pienet apteekit 
voivat toimia kannattavasti. Taksa on degressiivinen, eli ap-
teekin prosentuaalinen myyntikate pienenee lääkkeen tuk-
kuhinnan noustessa.

Apteekkimaksu
Apteekkien talouteen vaikuttaa keskeisesti myös veronluon-
teinen apteekkimaksu, jonka yksityiset apteekit maksavat val-
tiolle ja yliopistoapteekit omistajayliopistolleen.

 Apteekkimaksun suuruus perustuu liikevaihtoon ja se on 
progressiivinen (0–11 % liikevaihdosta). Apteekkimaksu si-
sältyy lääkkeiden hintoihin ja sitä maksetaan pääasiassa vain 
lääkemyynnistä väestölle.

 Apteekkimaksu johtaa siihen, että samanhintaisesta lääk-
keestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen kuin iso 
apteekki.

 Lääketaksalla ja apteekkimaksulla säädellään erikokois-
ten apteekkien suhteellista kannattavuutta ja jaetaan apteek-
kitoiminnan tuottoa apteekkien ja valtion kesken. Menette-
lyllä pyritään turvaamaan maankattava apteekkiverkosto ja 
hyvin toimiva lääkejakelu. Valtiolle apteekkimaksu tuottaa 
noin 120 miljoonaa euroa vuodessa.

APTEEKKITOIMINNAN PERUSPILARIT

2004 2005 2006 2007 2008 2009

40,8 42,1 43,4 45,6 47,9 48,6

Apteekkien toimittamat reseptit (milj. kpl)

 Apteekin Apteekkimaksu Maksuprosentti 
vuosiliikevaihto  liikevaihdon  alarajan ylittävästä
(€) alarajalla (€) liikevaihdosta

 837 576 –    976 705 – 6,00

 976 705 – 1 255 900 8 348 7,00

 1 255 900 – 1 534 782 27 891 8,00

 1 534 782 – 1 954 653 50 202 9,00

 1 954 653 – 2 511 798 87 990 9,50

 2 511 798 – 3 070 493 140 919 10,00

 3 070 493 – 3 628 878 196 789 10,25

 3 628 878 – 4 606 515 254 023 10,50

 4 606 515 – 6 001 545 356 675 10,75

 6 001 545 – 1 111 111     506 641 11,00

Apteekkimaksu valtiolle 
Apteekkimaksulain muutos 854/2009 6.11.2009

Lääkkeen vähittäishinta apteekissa
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 11.12.2002

 
Tukkuhinta (€)  Lääkkeen vähittäishinta apteekissa (€)

        0  –  9,25 1,5 x tukkuhinta + 0,50 € + alv 8 %

    9,26  –  46,25 1,4 x tukkuhinta + 1,43 € + alv 8 %

    46,26 –  100,91 1,3 x tukkuhinta + 6,05 € + alv 8 %

 100,92  –  420,47 1,2 x tukkuhinta + 16,15 € + alv 8 %

 420,47 –  1,125 x tukkuhinta + 47,68 € + alv 8 %

Apteekkien talous  
on tarkasti säädelty

Keskiarvoapteekki (2009)

n  Liikevaihto: noin 3,3 milj. euroa
n  Reseptiä/vuosi: 71 500 kpl
n  Apteekkimaksua valtiolle: 
 noin 200 000 euroa (n. 6,1 % liikevaihdosta)
n  Henkilökunta: 11
 (apteekkari + proviisori + 5 farmaseuttia + 4 teknistä)
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SUOMEN APTEEKKARILIITON HALLITUS 2009

Mika Vidgrén, pj  (1) Espoonlahden apteekki
Tapio Rytilä, 1. vpj (2) Hollolan apteekki 
Riitta Andersin, 2. vpj (3) Janakkalan Turengin apteekki
 
Riikka Aahe (4) Turun Joutsen apteekki
Aila Aitamurto (5) Oulun Joutsen apteekki
Marja-Leena Elovaara (6) Haminan Keskus-Apteekki
Marjukka Heliövaara (7) Joensuun Niinivaaran apteekki
Anders Karlsson (8) Helsingin Myllypuron apteekki
Sinikka Kesseli-Pulkkinen (9) Pohjan apteekki
Helena Latvala* Vihdin I apteekki
Martti Mähönen (11) Joroisten apteekki
Kai Nieminen (12) Järvenpään Farma apteekki 
Marjo Pekkala (13) Tampereen Haka-apteekki
Marja Ritala (14) Helsingin Siltamäen apteekki
Olli Sillantaka (15) Hankasalmen apteekki
Tapio Sundell (16) Pietarsaaren Medi-apteekki

* Kuvassa henkilökohtainen varajäsen Eeva Savela (10).
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LISÄTIETOJA

Ilkka Oksala, toimitusjohtaja; 
yleisjohto ja liiton toiminnan koordinointi,  
kansainväliset yhteydet
ilkka.oksala@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1300, 050 301 8590

Sirpa Peura, farmaseuttinen johtaja; 
farmaseuttisten asioiden valmistelun ohjaus ja suunnittelu,  
Kela-asiat, työpaikkakassat, annosjakelupalvelu
sirpa.peura@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1400, 050 567 9005

Erkki Kostiainen, viestintäjohtaja; 
viestinnän koordinointi ja kehitys, mediasuhteet,  
kustannus- ja julkaisutoiminta, verkkopalvelut (sisällöt)
erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1307, 050 566 8188

Sirkka Paloheimo
hallintopäällikkö; 
liiton talous ja hallinto
sirkka.paloheimo@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1302, 050 363 3670

Ilkka Harjula, talousasiantuntija; 
edunvalvontaan liittyvät talousanalyysit, 
hallituksen ja talousvaliokunnan sihteeri
ilkka.harjula@apteekkariliitto.fi 
(09) 2287 1236, 050 538 4458

Liisa Backas, asiantuntijaproviisori; 
koulutus- ja työvoima-asiat, laatuasiat,  
apteekkien sydänohjelma, koulutusvaliokunnan sihteeri
liisa.backas@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1204, 050 535 9531

Hanna Haataja, asiantuntijaproviisori; lääkeinformaatio, 
Tietotippa-tietokanta, itsehoito-suositukset, lääkkeiden annosjakelu, 
apteekkien diabetesohjelma, farmaseuttisen valiokunnan sihteeri
hanna.haataja@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1405, 050 492 2397

Ari Jansen, asiantuntijaproviisori; 
tuotetiedostojen vastuuproviisori,  
apteekkien tietotekniikka
ari.jansen@apteekkariliitto.fi 
(09) 2287 1200, 040 551 5578

Tiina Kuosa, viestintäproviisori; Apteekkari- ja 
Terveydeksi!-lehden sekä muiden viestintäpalveluiden 
tuotantoon liittyvät tehtävät, viestintävaliokunnan sihteeri
tiina.kuosa@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1208, 050 338 9034

Toni Relander, asiantuntijaproviisori; 
apteekkien tietotekniikka, eResepti,
lääkevalmisteiden tiedosto
toni.relander@apteekkariliitto.fi 
(09) 2287 1408, 050 324 0707

Johanna Salimäki, asiantuntijaproviisori; 
lääkeinformaatio, Tietotippa-tietokanta,  
apteekkien astmaohjelma, savuttomuustyö
johanna.salimaki@apteekkariliitto.fi
(09) 2287 1403, 050 331 4521
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TOIMITuS: Erkki Kostiainen, Erja Elo, Inkeri Koskela ja Tiina Kuosa /SAL, Olli-Pekka Tiainen /Julkaisuosakeyhtiö Elias

uLKOASu: Laura Vanhapelto /Elias   |  VALOKuVAT: Tuisku Images  |  KuVITuKSET: Topi Kairenius /Elias  |  PAINO: Miktor, Helsinki 4/2010
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