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apteekkariliitto kehittää eettisesti
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apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa
ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Odotettuja
päätöksiä
Lääketaksa- ja apteekkimaksu-uudistuksista
tehtiin vihdoin päätökset.

Kahdesta apteekkialan kannalta mer-

tuloja, vaan jakaa niitä uudelleen ap-

kentatavan muutos ei vaikuta valtion

kittävästä uudistuksesta saatiin lopulta

teekkien kesken. Vaikutus yksittäiselle

apteekkimaksutuloihin.

päätökset loppuvuodesta 2013, kun val-

apteekille riippuu apteekin myynnin

tioneuvosto päätti lääketaksan uudis-

rakenteesta; uudistuksesta hyötyvät ap-

Jatkoa kehittämistyölle

tamisesta lokakuussa ja eduskunta hy-

teekit, joiden myynti painottuu halpoi-

Loppuvuoteen mahtui myös päätös

väksyi apteekkimaksulain muutoksen

hin reseptilääkkeisiin.

apteekkitoiminnan kehittämistyön jat-

joulukuussa.

Uusi taksa muutti Kelan ja potilaiden

kamisesta, kun sosiaali- ja terveysmi-

Heti vuoden 2014 alusta voimaan tul-

maksuosuutta Kelan hyväksi. Tämä

nisteriö asetti työryhmän pohtimaan

leen lääketaksauudistuksen myötä kal-

kompensoitiin potilaille alentamalla lää-

apteekkitoiminnan ja muun lääkehuol-

liit reseptilääkkeet halpenivat ja halvat

kekulujen vuotuista omavastuukattoa

lon kehittämistä.

hieman kallistuivat. Uusi lääketaksa pe-

nykyisestä 670 eurosta 610 euroon.

rustuu Fimean kesäkuussa 2012 ehdottamaan taksamalliin.

Apteekkimaksu uudistui

Ryhmän tavoitteena on kehittää lääkehuollon palveluja niin, että ne vastaavat väestön tarpeisiin sosiaali- ja

Uudella lääketaksalla pyritään tur-

Eduskunnan joulukuussa hyväksymäl-

terveyspalvelujen rakenteiden muuttu-

vaamaan lääkkeiden saatavuus koko

lä apteekkimaksulain muutoksella tur-

essa. Työskentelyaikaa sillä on vuoden

maassa. Tavoitteena on taata apteekkien

vataan apteekkipalveluiden säilymistä

2014 loppuun.

riittävät resurssit asiantuntijatyöhön ja

harvaanasutuilla alueilla.

Työryhmän tehtävänä on valmistel-

lakisääteiseen lääkeneuvontaan vähen-

Muutoksella tähdätään siihen, että

la ehdotukset lääkehuollon järjestämi-

tämällä lääkkeiden myyntikatteen riip-

sivuapteekin pito olisi pienille apteekeil-

seen liittyvistä säädösmuutoksista. Ta-

puvuutta lääkkeiden tukkuhinnasta.

le taloudellisesti nykyistä kannattavam-

voitteena on, että apteekkien ja muun

paa. Vuoden 2014 alussa voimaan tul-

lääkehuollon yhteistyö sosiaali- ja ter-

Itsehoitolääkkeiden taksa säilyi uudistuksen yhteydessä ennallaan.

leen lain taloudelliset edut painottuvat

veyspalvelujärjestelmän kanssa lisään-

Reseptilääkkeiden osalta lääketaksa

siten pienille apteekeille, joilla on pieniä

tyy ja palvelut vastaavat sote-uudistuk-

uudistui siten, että apteekin palkkion

sivuapteekkeja. Valtaosalla apteekeista

seen sekä väestön muuttuviin tarpeisiin.

tukkuhintariippuvuus väheni aiemmas-

apteekkimaksu nousi.

Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksia

ta. Tämä toteutettiin nostamalla lääk-

Uuden apteekkimaksulain mukaan

Lääkepolitiikka 2020 toimeenpanoa tu-

keen arvonlisäveroton toimitusmaksu

apteekkimaksu peritään kokonaan tai

kevista kehittämishankkeista ja niiden

aiemmasta 0,39 eurosta 2,17 euroon ja

osittain erikseen pääapteekilta ja sen si-

rahoituksesta.

pienentämällä lääketaksataulukon ker-

vuapteekeilta silloin, kun niiden yhteis-

toimia ja kiinteitä osia.

liikevaihto jää alle määrättyjen rajojen.

Uudistus toteutettiin kustannusneut-

Myös apteekkimaksun muutos to-

raalisti, eli uusi taksa ei lisää apteekkien

teutettiin kustannusneutraalisti eli las-

Työryhmän puheenjohtaja on Fimean
ylijohtaja Sinikka Rajaniemi. Apteekkariliittoa työryhmässä edustaa toimitusjohtaja Ilkka Oksala.

VUOSIKATSAUS 2013

3

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Säästöt purivat
lääkemenoihin
Apteekeissa toteutettujen, lääkekustannuksiin
kohdistettujen säästötoimien havaittiin onnistuneen
odotettua paremmin. Lääkkeiden hintakehitys on
ollut täysin päinvastainen kuin esimerkiksi ruoan.

Lääkekustannusten kasvua on hil-

räinen kasvu kääntyi laskuun vuonna

saavutetut säästöt ovat vähintään samaa

litty Suomessa monin tavoin viimeisen

2008. Lääkekustannusten osuus kaikista

luokkaa kuin apteekeissa tehdyt lääkkei-

kymmenen vuoden aikana. Lääkekus-

terveydenhuoltomenoista on ollut sel-

den vaihdot. Säästötoimien kokonaisvai-

tannusten osuus terveydenhuollon ko-

vässä laskussa jo vuodesta 2004 lähtien.

kutus on siis ollut miljardiluokkaa.

konaismenoista on selvässä laskussa.

Viime vuonna todettiin, että kymme-

Lääkevaihdon tuoma säästö on huo-

Tuoreimpien tietojen mukaan niiden

nen vuotta käytössä ollut lääkevaihto

mattava, kun sen suhteuttaa lääkkeiden

osuus terveydenhuollon kokonaisme-

oli tuonut yhteiskunnalle merkittävät

kokonaismyyntiin. Vuonna 2012 avohoi-

noista on laskenut tasolle, jolla se on ollut

säästöt. Apteekeissa tehdyt lääkkeiden

don lääkemyynti oli Suomen lääketilas-

viimeksi vuonna 1996.

vaihdot olivat säästäneet kymmenessä

ton mukaan 2 266 miljoonaa euroa, eli

Lääkekustannusten hillitsemiseksi

vuodessa asiakkaiden rahoja yhteensä

säästö on vähintään puolet siitä.

on toteutettu kolme merkittävää uu-

noin 433 miljoonaa euroa. Samaan ai-

distusta: lääkevaihto (2003), lääkkeiden

kaan valtio oli säästänyt sairausvakuu-

tukkuhintojen leikkaaminen viidellä

tuksen lääkekorvausmenoissa noin 117

prosentilla (2006 ja 2013) sekä lääkkeiden

miljoonaa euroa.

viitehintajärjestelmä (2009).

Vielä lääkevaihtoakin suurempi mer-

Näiden toimenpiteiden seurauksena

kitys lääkkeiden hintoihin on vaihtokel-

avohoidon reseptilääkkeiden euromää-

poisten lääkkeiden hintakilpailulla, jolla

Apteekeissa tehdyt lääkevaihdot säästivät
kymmenen ensimmäisen vuoden aikana asiakkaiden
ja Kelan rahoja yhteensä yli puoli miljardia euroa.
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VISIOMME

olemme suomen jäsenlähtöisin liitto.
kehitämme vahvasti yksityiseen yrittäjyyteen
perustuvaa apteekkitoimialaa, vaikutamme
sen uudistumiseen ja turvaamme kestävän
apteekkitalouden pohjan. autamme jäseniämme
tarjoamaan maailman parasta apteekkipalvelua.

TAVOITTEEMME

1

Lääkejakelusta vastaa koko
maan kattava yrittäjävetoinen ja
ammatilliseen osaamiseen

6

Apteekit ovat tunnustettu ja
arvostettu osa suomalaista
terveydenhuoltoa.

perustuva apteekkiverkosto.

2

Kaikkien apteekkien taloudellinen
perusta on riittävän vahva,
jotta palvelujen korkea taso
voidaan turvata.

3
4

Itsehoito- ja reseptilääkkeiden

8

on myönteinen ja vahva koko maassa.

Merkittävä osa Apteekkariliiton jäsenistä
osallistuu liiton ja sen alueellisten apteekkariyhdistysten toimintaan ja vaikuttaa

myynti ja jakelu asiakkaille

liiton kantojen muodostamiseen niin perin-

tapahtuu vain apteekeista.

teisten kuin myös uusien kanavien kautta.

Apteekkien palvelu on tasokasta
sekä asiakaslähtöistä, ja
asiakkaat luottavat apteekkien
farmaseuttiseen osaamiseen.

5

7

Yksityisten apteekkien yrityskuva

Apteekit tarjoavat asiakkailleen

9
10

Apteekkariliitto ja sen tytäryhtiöt
toimivat tehokkaan konsernin tavoin.

Apteekkariliitto on – niin kansallisella
kuin myös kansainvälisellä tasolla – osaava organisaatio, jonka luottamustehtävät

hyvinvointia tukevia uusia

kiinnostavat apteekkareita, ja jossa parhaat

palveluita.

asiantuntijat haluavat työskennellä.
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Apteekki auttaa
lähelläsi
Apteekkariliiton tutkimukset, palvelut ja kampanjat
edistivät lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä.
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Muistitko ottaa lääkkeet?

Apteekkarit mukaan talkoisiin

Apteekkariliiton kehittämä muistutuspalvelu auttaa

Apteekkariliitto käynnisti jäsenkeräyksen Uusi Las-

ikäihmisiä, muistisairaita ja monilääkittyjä potilaita ot-

tensairaala 2017 -hankkeen hyväksi. Keräyksellä tuetaan

tamaan lääkkeensä.

Helsingin Meilahteen rakennettavaa uutta lastensairaalaa, joka korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhen-

Palvelussa apteekin farmaseuttinen henkilökunta käy

tuneet tilat.

läpi asiakkaan lääkityksen ja räätälöi sopivat ottoajat
lääkkeille. Tieto tallennetaan pieneen muistitikkuun,
joka piippaa, kun on aika ottaa lääke.
Asiakas saa mukaansa myös lääkekortin, johon on kirjattu ottoaikojen lisäksi muutakin oleellista lääketietoa
helposti ymmärrettävässä muodossa.
Laite ei ainoastaan muistuta lääkkeen ottamisesta, vaan
samalla se rekisteröi lääkkeenoton säntillisyyttä, mikä
on arvokas tieto asiakasta hoitavalle lääkärille.
Muistutuspalvelu on tarpeellinen, koska esimerkiksi

Varmista lääkevalintasi

Maailman Terveysjärjestön WHO:n tutkimusten mukaan

Varmista valintasi -kampanjoilla Apteekkariliitto ja sen

jopa puolet lääkkeiden käyttäjistä ei noudata lääkkeiden

jäsenapteekit edistävät turvallista ja tarkoituksenmukais-

otto-ohjeita. Palvelu parantaa lääkehoitoon sitoutumista

ta itsehoitoa. Viime vuonna Varmista valintasi -teemoja oli

ja hoidon onnistumista.

kaksi. Toukokuussa asiakkaille kerrottiin ripulin ja ummetuksen hoidosta. Lokakuussa keskityttiin luukadon
ehkäisyyn. Luustoterveysteema toteutettiin yhteistyössä

WHO:n tutkimusten mukaan
jopa puolet lääkkeiden käyttäjistä
ei noudata lääkkeiden otto-ohjeita.

Osteoporoosiliiton kanssa.

Video neuvoo astmalääkkeiden käyttöä
Apteekkariliitto julkaisi verkkosivuillaan parikym-

LUJAT
LUUT,
LÄPI
ELÄMÄN.

mentä lääkeannosteluvideota siitä, miten astmalääkkeitä
käytetään oikeaoppisesti.
Mukana on suurin osa Suomessa myyntiluvan saaneista astmalääkkeistä ja niiden käytön apuvälineistä. Parin
minuutin videopätkissä näytetään yksityiskohtaisesti,
kuinka keuhkoihin inhaloitavia astmalääkkeitä käytetään vaihe vaiheelta.

D-vitamiini | Kalsium | Proteiini | Liikunta
Yllättävän moni astmaatikko ei käytä lääkeannostelijoi-

KYSY ASIANTUNTIJALTA – HYVÄT NEUVOT SISÄLTYVÄT HINTAAN.

taan oikein. Esimerkiksi osa lääkkeistä vaatii huolellista
ravistamista tai hengityksen pidättämistä inhaloinnin
jälkeen. Jos apteekissa neuvottu tekniikka unohtuu, lääkkeestä ei välttämättä saada parasta mahdollista hyötyä.

Yhteistyössä
Luustoliiton
kanssa

Apteekki_varmista valintasi_Osteoporoosi_500x700.indd 1

19.9.2013 13.30

VUOSIKATSAUS 2013

7

APTEEKKARILIITTO

Epäselviä reseptejä päivittäin

Tiedotepalvelu laajeni

Apteekkien työntekijöiden velvollisuutena on selvittää

Apteekkariliiton tarjoama tiedotepalvelu Salama laajeni

epäselvät reseptit, joihin lääkäri on kirjoittanut jotakin

viime vuonna. Tiedotepalvelu kattaa liiton jäsenapteekkien

hämmentävää tai jopa virheellistä.

lisäksi kaikki Suomen apteekkitoimipisteet, sairaala-apteekit,
lääkekeskukset ja sotilasapteekin.

Tällaisia virheitä kutsutaan reseptipoikkeamiksi. Apteekkariliiton tekemän tutkimuksen mukaan noin 1,6 prosentissa

Yritykset voivat tiedottaa Salamalla lääketurvallisuuteen, lääk-

resepteistä on poikkeama. Niitä selvitellään joka vuosi Suo-

keiden saatavuuteen ja lääkekorvauksiin liittyvistä asioista.

men apteekeissa 17 henkilötyövuoden edestä.
Apteekkariliiton jäsenapteekeille ja sivuapteekeille tiedote
Apteekkariliitto teki reseptipoikkeamatutkimuksen lää-

välitetään niiden käytössä olevan Salkku-tietopalvelun kaut-

kitysturvallisuuden parantamiseksi. Sen avulla saatujen

ta, muille sähköpostilla. Tarvittaessa tiedote voidaan toimit-

tietojen perusteella prosesseja voidaan kehittää niin, ettei

taa vastaanottajille myös kirjepostina. Erittäin kiireellinen tie-

poikkeamia syntyisi tai syntyneet poikkeamat havaitaan

dote voidaan lisäksi hälyttää lukemaan tekstiviestillä.

ajoissa niin, etteivät ne pääse vaarantamaan potilaan lääkitysturvallisuutta.
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Uudistuva apteekki
Vuoden aikana käyttöön otetut uudet palvelut toivat
apteekin entistä lähemmäksi suomalaisia.
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Lääkkeet kirjastoautosta
kotiovelle

Ovi auki verkkopalveluun

Sodankylän asukkaat ovat voineet maaliskuusta 2013

lanseeratusta, Apteekkariliiton ylläpitämästä portaalista löy-

lähtien tilata reseptilääkkeet apteekista kotiovelle. Tämä

tyvät Apteekkariliiton jäsenapteekit, jotka myyvät lääkkeitä ja

onnistuu, jos asuu jossain niistä 1 500 kotitaloudesta, jotka

itsehoitotuotteita verkon välityksellä.

eAPTEEKKI.fi on ovi apteekkien verkkopalveluihin. Keväällä

osuvat kirjastoauton reitille.
Portaalissa olevien apteekkien määrä kasvaa, kun kymmenet
Apteekkari Marjo Rajamäki perusti apteekin palvelupis-

muut apteekit saavat viimeisteltyä omat verkkopalvelunsa.

teen kirjastoautoon helpottaakseen sivukylien asukkaiden
elämää. Pitkien etäisyyksien kunnassa on jo lakkautettu

Apteekkariliitto vastaa portaalista, mutta jokainen yksit-

melkein kaikki kyläkaupat.

täinen apteekki vastaa itse verkkopalvelustaan ja päättää
esimerkiksi tuotevalikoimastaan, toimitustavoistaan ja va-

Palvelupiste on apteekkarin ylläpitämä erillinen toimipis-

paankaupan tuotteiden hinnoista. Lääkkeiden hinnat ovat

te, josta voidaan myydä itsehoitolääkkeitä ja johon voidaan

lääketaksa-asetuksen mukaisesti samat kaikkialla.

toimittaa tilauksesta reseptilääkkeitä.
Viime vuoden loppuun mennessä yli 60 apteekkia oli hakenut Fimeasta lupaa yhden tai useamman palvelupisteen
perustamiseksi.

eAPTEEKKI toimii sujuvasti
myös mobiilikäytössä.
Verkkopalveluiden
tuotevalikoimaan kuuluu
jo yli 3 000 tuotetta.

Kela-kortin tiedot sähköisesti
Kela-kortin tietojen sähköinen kyselypalvelu tuli viime
vuonna käyttöön koko Suomessa. Nyt apteekit voivat tarkistaa asiakkaan oikeuden lääkekorvauksiin sähköisesti Kelasta.

Löydä lähin apteekki

Apteekki saa lääkettä toimittaessaan ajantasaiset tiedot kai-

APTEEKKI.mobi tuo avun akuuttiin apteekkitarpeeseen.

den erityiskorvausoikeuksista, työpaikkakassojen jäsenyyk-

Keväällä käyttöön otetun älypuhelimiin optimoidun verk-

sistä ja korvattujen lääkkeiden vuotuisen omavastuun (ns.

kopalvelun avulla lähin tai reitin varrella oleva apteekki

lääkekatto) täyttymisestä.

kista suorakorvaukseen vaikuttavista asioista, kuten lääkkei-

löytyy helposti. Apteekkia voi hakea myös nimen, sijaintikunnan tai postinumeron avulla.

Lääkkeiden suorakorvaus tarkoittaa, että apteekki vähentää
Kela-korvauksen suoraan lääkkeen hinnasta.

APTEEKKI.mobi näyttää apteekin sijainnin kartalla ja kertoo sen yhteystiedot, aukioloajat, palvelukielet ja erityispal-

Sähköisen Kela-tietojen kyselyn etuna on tietojen ajantasai-

velut. Palvelun kautta voi soittaa apteekkiin. Yhtä helposti

suus. Se mahdollistaa myös sähköisellä reseptillä määrättyjen

voi siirtyä apteekin kotisivuille tai verkkokauppaan. Palvelu

lääkkeiden ostamisen verkkoapteekeista.

toimii älypuhelinten lisäksi tableteissa ja tietokoneissa.
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VUODEN VARRELTA

Ministeri tutustui Anjaan
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko tutustui
PharmaServicessä lääkkeiden koneelliseen annosjakelupalveluun, Anjaan. Oppaakseen hän sai yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Marja Ritalan (oik.), toimitusjohtaja Risto
Suomisen (vas.) ja Apteekkariliiton toimitusjohtaja Ilkka
Oksalan. Tuotannon koordinaattori Suvi Töyrylä (edessä)
esitteli ministerille, miten konejakelun laatu varmistetaan
monin tarkistuksin.

Reseptit sähköistyivät vauhdilla

12

Sähköinen lääkemääräys yleistyi viime vuonna kovaa

Apteekit kaikkialla Suomessa ovat olleet eReseptivalmiu-

vauhtia. Apteekit toimittivat yhteensä yli 130 000 sähköistä

dessa jo keväästä 2012 lähtien. Käyttöönotto on tiivistä-

reseptiä päivässä, ja vuoden loppuun mennessä sellaisen oli

nyt monilla paikkakunnilla apteekkien ja perustervey-

saanut lähes kolme miljoonaa suomalaista. Kaikkiaan säh-

denhuollon yhteistyötä. Moni apteekki tarjoaakin muulle

köisiä reseptejä oli vuoden lopussa kirjoitettu noin 20 mil-

terveydenhuollolle apuaan esimerkiksi ammattikorttien

joonaa ja toimitettu noin 27 miljoonaa.

rekisteröinnissä.

Suomen ensimmäinen eResepti kirjoitettiin Turussa tou-

Apteekkariliitto kerää apteekeilta palautetta ja ideoita eRe-

kokuussa 2010. Sähköistä reseptiä ovat huhtikuusta 2013

septin kehittämiseksi. Kehittämiskohteita käsitellään yh-

lähtien käyttäneet kaikki maamme julkisen terveydenhuol-

teistyössä Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

lon yksiköt. Yksityisen puolen toimijat, kuten työterveys-

kanssa. Kansalaiset pääsevät tarkastelemaan omia resep-

huollot, tulevat mukaan vuoden 2014 aikana.

titietojaan Omakanta-palvelun välityksellä (www.kanta.fi).
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Liikkujan apteekille
innovaatiopalkinto

Suomi pesi
Ruotsin toimitusvarmuudessa

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma palkitsi helmikuussa
porilaisen Karhu apteekin Liikkujan Apteekki -konseptin

Suomen apteekkien toimitusvarmuus on huippuluok-

innovatiivisesta toteuttamisesta.

kaa, selvisi maaliskuussa toteutetusta tutkimuksesta.
Lääkkeen saa saman työpäivän aikana lähes sadan pro-

Karhu apteekki on järjestänyt asiakkaille mm. teema- ja

sentin varmuudella. Vain 1,6 prosentissa tapauksista

testipäiviä yhteistyössä Lounais-Suomen Liikunnan ja

odottelu venyy pidemmäksi.

Urheilun, kunnan liikuntatoimen ja paikallisten liikuntaseurojen kanssa.

Tilanne on huomattavasti parempi kuin Ruotsissa,
jossa joka kymmenes asiakas joutuu odottamaan lää-

Konsepti käynnistettiin vuonna 2010 KKI-ohjelman, Ap-

kettään yli 24 tuntia.

teekkariliiton ja Hengitysliiton voimin. Sen tavoitteena on
tuoda terveysliikunta apteekin valikoimaan ja luoda lisä-

Suomen apteekkien toimitusvarmuus on säilynyt koko

arvo apteekin palveluun.

2000-luvun ajan erinomaisena huolimatta lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän tuomista haasteista. Ruotsissa odottelu lisääntyi huomattavasti vuonna 2009
tapahtuneen apteekkijärjestelmän muutoksen jälkeen.

Kokkolan keskusapteekista
vuoden opetusapteekki
Kokkolan Keskusapteekki palkittiin Farmasian Päivillä
pitkäjänteisestä ja esimerkillisestä työstä, jota se on tehnyt
farmasian oppilaita ohjatessaan.
Valinnasta vastanneen palkintoraadin mielestä apteekki
osallistuu vahvasti farmaseuttikoulutuksen toteutukseen ja

Suomalaisten apteekkien
toimitusvarmuus
on huomattavasti
ruotsalaisapteekkeja
parempi.

henkilökunnalla on oppilaiden ohjaamisessa vankka rutiini.

Lääke apteekista
24 tunnin sisällä

Apteekkitiheys

Aukioloajat

[ asukasta/apteekki ]

[ tuntia/viikko ]

[ % resepteistä ]
Suomi

6 670

Suomi

57

Suomi

99,7 %

Ruotsi

7 500

Ruotsi

53

Ruotsi

89 %

Norja

6 760

Norja

53
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Työasuissa
suositaan
suomalaista
Apteekkariliitto aloitti yhteistyön
kahden suomalaisen työasuvalmistajan kanssa. Kumppaneita valitessaan
liitto painotti laadukasta työtä ja suomalaisuutta.
Lohjalla toimiva perheyritys E. Laiho ja
tamperelainen perheyhtiö Scanpoint
ovat tuottaneet omat APTEEKKI-mallistonsa, joita liiton jäsenapteekit voivat
hankkia työasuikseen.

EU-resepti teki tuloaan
apteekkeihin

Lääkärit tyytyväisiä
apteekkeihin

Loppuvuodesta valmisteltiin mahdollisuutta ostaa Suo-

Lääkärit ovat varsin tyytyväisiä apteekkeihin ja yhteis-

men apteekeista lääkkeitä myös sellaisilla resepteillä, jotka

työhön apteekkien kanssa, selvisi Apteekkarilehden Lää-

on kirjoitettu muissa EU-maissa, ETA-maissa tai Sveitsis-

kärikyselystä, johon vastasi loppuvuodesta kaikkiaan liki

sä. Tämän mahdollistavan lain voimaantulo siirtyi lopulta

400 lääkäriä.

vuoden 2014 alkuun.
Yhteistyö apteekkien kanssa toimii hyvin: vain alle kolme
Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen on osa

prosenttia vastaajista oli tästä eri mieltä. Moni haluaisi lisätä

potilasdirektiiviä. Se antaa EU-kansalaiselle oikeuden ha-

yhteistyötä vielä nykyisestä.

keutua hoitoon toisessa EU-maassa, ja saada hoidosta korvauksia samoin perustein kuin omassa kotimaassaan.

Tärkeimpinä apteekkipalveluina lääkärit pitävät lääkeneuvontaa, itsehoidon opastusta ja reseptien uusimista

Suomalaiset apteekit toimittavat eurooppalaisia reseptejä

apteekin kautta.

kansallisen lainsäädännön mukaan eli esimerkiksi reseptien voimassaoloaika on sama kuin kotimaisissa resepteissä.

Lääkärit tyrmäsivät kyselyssä itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamisen kauppoihin. Terveyskeskuslääkäreistä

EU-alueella ei ole yhtenäistä lääkemääräyslomaketta, mut-

itsehoitolääkkeet säilyttäisi apteekkien myynnissä lähes

ta Kela teki suomalaisten lääkäreiden käyttöön uudenlaisen

yhdeksän kymmenestä (89 %) ja yksityislääkäreistäkin mel-

EU-reseptipohjan.

kein yhtä moni (84 %).

24%
14
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Apteekkien osuus lääke-eurosta on
keskimäärin vajaa neljännes.

APTEEKIT

Apteekkien myynnin
jakautuminen 2013

Apteekkien henkilökunta (31.12.)
Luvut sisältävät myös yliopistojen apteekkien työntekijät

[ennuste]
		
2008
2009

2010

2011

2012
588

Apteekkarit 		

582

594

594

585

Proviisorit 		

807

802

813

780

749

Farmaseutit 		

3 830

3 844

3 840

3 635

3 664

Tekniset 		

3 070

3 071

3 032

3 456

3 486

Yhteensä 		

8 289

8 311

8 279

8 456

8 487

Lähteet: Apteekkariliitto, Yliopistojen apteekit ja Apteekkien eläkekassa

Reseptilääkkeet

79 %

Itsehoitolääkkeet 14 %
Muu myynti

7%

Lääke-euron
jakautuminen 2012

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2013
Reseptiä/vuosi	Apteekkien lkm

Lääketehdas ja
tukkukauppa

61 %

Apteekki

24 %

Valtio

15 %

200 000 –

6

180 000 – 200 000

6

160 000 – 180 000

7

140 000 – 160 000

20

120 000 – 140 000

26

100 000 – 120 000

47

80 000 – 100 000

84

60 000 – 80 000

99

40 000 – 60 000

125

20 000 – 40 000

198

– 20 000

		

139
Lähde: Apteekkariliitto, sis. 95 % kaikista apteekkitoimipisteistä

Terveydenhuollon
kokonaismenot 2011
Apteekkien osuus

Yksityisten apteekkien liikevaihto (ilman alv)
Vuosi	Milj. €
2003

Erikoissairaanhoito

35 %

Perusterveydenhuolto*

19 %

Muut menot

27 %

Suun terveydenhuolto
Avohoidon lääkkeet

6%
13 %

* poislukien työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto
Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin
olivat vuonna 2011 yhteensä 17 052 miljardia
euroa (9,0 % bkt:stä) eli noin 3 165 euroa/asukas.
Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului
vain noin 3,2 % kokonaismenoista.

1 640

2004

1 753

2005

1 835

2006

1 806

2007

1 897

2008

2 038

2009

2 041

2010

2 026

2011

2 051

2012

2 134

2013

arvio 2 162
Lähde: Apteekkariliitto

Tilastotietoja päivitetään osoitteessa Apteekkariliitto.fi.

Lähteet: THL ja Apteekkariliitto

VUOSIKATSAUS 2013
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TERVETULOA
APTEEKKIIN
Ensimmäiset Apteekkariliiton
jäsenapteekkien yhteisen
tilakonseptin mukaiset toimipisteet
avasivat ovensa asiakkaille.

16
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Apteekkijärjestelmä
lyhyesti
Lähes joka kunnassa on vähintään yksi apteekki.
Suomessa on yhteensä 816 apteekkia.

Kunnat, joissa on
vähintään 1 apteekki
Kunnat, joissa ei ole
apteekkeja
(kuntajako 2014)

Apteekkilupa
Apteekkiliikettä voi Suomessa harjoittaa vain Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämällä apteekkiluvalla. 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 kansalainen
ja laillistettu proviisori.
Apteekkilupa myönnetään tietylle sijaintialueelle, joka on
tavallisimmin kunta. Kaupungeissa voi olla useita apteekkialueita. Apteekit voivat sijoittua sijaintialueellaan vapaasti,
vaikkapa toistensa naapureiksi. Sivuapteekkien sijaintia sää-

Keskiarvoapteekki 2013 [ennuste]

dellään tarkemmin.

Liikevaihto:

3,6 milj.

Reseptiä/vuosi:

72 700

Apteekkarilla voi olla kerrallaan korkeintaan yksi apteekkilupa

Apteekkimaksu valtiolle:

n. 221 000 € (n. 6,2 % liikevaihdosta)

ja kolme sivuapteekkilupaa. Apteekkari voi myös Fimean luval-

Henkilökunta:

11 (apteekkari, proviisori,

la perustaa palvelupisteitä sijaintialueensa tai naapurikunnan

(sis. osa-aikaiset)

5 farmaseuttia, 4 teknistä)		

haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen. Palvelupiste voidaan

			

Lähde: Apteekkariliitto

perustaa vain alueille, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Apteekkari voi Fimean luvalla perustaa
myös verkkopalvelun, jonka kautta voidaan myydä lääkkeitä.
Sivuapteekki voidaan itsenäistää Fimean päätöksellä. Apteekkiketjut eivät ole Suomessa mahdollisia.
Apteekkilupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä tai

Apteekkien ja sivuapteekkien määrä [31.12]
Sisältää yliopistojen apteekit
1970
Apteekit
Sivuapteekit
Yhteensä

1980

1990

2000

2010

2013

561

564

576

595

618

617

97

126

173

201

194

199

658

690

749

796

812

816

					

Lähde: Apteekkariliitto

vuokrata. Apteekkari on sekä ammatillisesti että taloudellisesti vastuussa apteekistaan. Apteekkilupa päättyy apteekkarin
täyttäessä 68 vuotta.

Apteekkien toimittamat reseptit [milj. kpl]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Apteekkilupaan liittyy useita velvoitteita. Tärkein niistä on

48,3

48,7

50,4

48,5

51,7

52,9*

lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen.

* ennuste/Apteekkariliitto
Lähde: Suomen Lääketilasto 2012
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Lääketaksa
Lääkkeiden hinnat ovat kaikissa apteekeissa
samat, sillä valtioneuvosto päättää lääkkeiden
vähittäishinnat lääketaksa-asetuksella. Lääketaksa määrittelee lääkkeen vähittäishinnan valtakunnallisesti käytössä olevan tukkuhinnan

Lääkkeiden vähittäishinta apteekissa
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013
Tukkuhinta (€)
0 – 9,25

Reseptilääke
1,45 x tukkuhinta
+ alv 10 %

Itsehoitolääke
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 %

perusteella (ks. taulukko).
Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama eivätkä lääkkeiden ostoalennukset ole apteekeille
sallittuja.
Lääketaksa on degressiivinen, eli apteekin myyntikate suhteellisesti pienenee lääkkeen tukkuhinnan noustessa.

816

Reseptilääkkeen ja reseptillä toimittavan itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään toimituseräkohtainen toimitusmaksu
2,39 € (sis. alv).

Apteekkimaksu valtiolle
Apteekkimaksulain muutos 977/13.12.2013
Apteekin
Apteekkimaksu
Maksuprosentti
vuosiliikevaihto
liikevaihdon
alarajan
(€)
alarajan kohdalla €
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 %

maksavat valtiolle. Apteekkimaksu tuottaa val-

3 194 464 — 3 775 394

208 945

10,45 %

tiolle noin 150 miljoonaa euroa vuodessa.

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 %

Suomessa on yhteensä 816 apteekkia.

Apteekkimaksu
Apteekkien talouteen vaikuttaa keskeisesti myös
veronluonteinen apteekkimaksu, jonka apteekit

Apteekkimaksulla säädellään erikokoisten apteekkien suhteellista kannattavuutta lääkkeiden
hintojen ollessa kaikissa apteekeissa samat.
Apteekkimaksun suuruus perustuu liikevaihtoon
ja se on progressiivinen. Se, määrätäänkö apteekkimaksu yhdessä vai erikseen pääapteekille ja
sivuapteekille, riippuu niiden yhteenlasketusta
liikevaihdosta. Kaikkein pienimmät apteekit ei-

Apteekkimaksu, jos apteekilla on sivuapteekki
Pää- ja sivuapteekin
liikevaihto yhteensä (€)

Apteekkimaksun periminen

alle 2,6 milj.

Erikseen pää- ja sivuapteekilta,
ei sivuapteekkivähennystä

2,6 – 3,5 milj.

Osittain erikseen ja osittain yhdessä
pää- ja sivuapteekilta (erillisen taulukon mukaan)

yli 3,5 milj.

Yhdessä pää- ja sivuapteekilta,
sivuapteekkivähennys

vät maksa apteekkimaksua lainkaan (ks. taulukko). Apteekkimaksua maksetaan pääasiassa vain
lääkemyynnistä väestölle.
Apteekkimaksu johtaa siihen, että samasta lääkkeestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen kuin iso apteekki.
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KONSERNI

Apteekkariliiton
yhtiöt
Apteekkariliiton yhtiöt täydentävät
liiton palveluvalikoimaa apteekeille.

PharmaPRESS Oy

Pharmadata Oy

Perustettu: 1997

Perustettu: 1989

Omistus: Apteekkariliitto 100 %

Omistus: Apteekkariliitto 100 %

Liikevaihto 2013: 1,5 miljoonaa euroa

Liikevaihto 2013: 6,9 miljoonaa euroa

Henkilökunta: 4 + 3 (oto)

Henkilökunta: 23

Toimitusjohtaja: Erkki Kostiainen

Toimitusjohtaja: Jukka Litmanen

PHARMAPRESS on viestintä- ja kustannusyhtiö, joka tuottaa

PHARMADATA tuottaa apteekeille tietojärjestelmiä ja tieto-

Apteekkariliitolle ja liiton jäsenille viestintäpalveluita, kus-

liikenneratkaisuja. Sen tuotteita ovat Salix- ja pd³ -apteekki-

tantaa ja julkaisee apteekkialan lehtiä sekä kirjoja, oppaita ja

järjestelmät, Procuro, Presto, Proselecta ja Apteekkiverkko.

muita painotuotteita.

Pharmadata tarjoaa myös konsultointia ja koulutusta.

Apteekkariliiton jäsenille ja sidosryhmille suunnatun

Yhtiön uuden pd³-apteekkijärjestelmän toimitukset

Apteekkarilehden ja Terveydeksi!-asiakaslehden rinnalle

käynnistyivät. Pd³ on ensimmäinen keskitetty uuden su-

yhtiö perusti liiton jäsenapteekkien henkilöstölle ja alan

kupolven tietojärjestelmä, joka poistaa apteekeista turhat

opiskelijoille suunnatun Meidän APTEEKKI -lehden, joka

tietojärjestelmätehtävät, kuten varmistukset ja ohjelmisto-

ilmestyi kolme kertaa.

päivitykset.

Yhtiö julkaisi ensimmäistä kertaa Apteekkikalenterin

Yhtiön vanhempi Salix-järjestelmä on markkinajohtaja

myös älypuhelimissa ja muissa päätelaitteissa toimivana

Suomessa. Sitä käyttää 470 apteekkitoimipistettä. Salix on

mobiiliversiona ja järjesti Apteekkaripäivien näyttelyn huh-

helppokäyttöinen ja siinä on hyvin toimiva eResepti-omi-

tikuussa Marina Congress Centerissä Helsingissä. Näyttely

naisuus. Järjestelmää ylläpidetään vielä useita vuosia uuden

oli suurin tähän mennessä.

pd³-järjestelmän rinnalla.
Uudistettu Apteekkiverkko toimitettiin 370 apteekkitoimipisteeseen, joista 80 % otti käyttöönsä myös langattoman
varayhteyden.
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OY MEDIFON AB

PharmaService OY

Perustettu: 1981

Perustettu: 2001

Omistus: Apteekkariliitto 100 %

Omistus: Apteekkariliitto 51 %, Orion 49 %

Liikevaihto 2013: 5 miljoonaa euroa

Liikevaihto 2013: 15,3 miljoonaa euroa

Henkilökunta: 16

Henkilökunta: 55

Toimitusjohtaja: Mika Flink

Toimitusjohtaja: Risto Suominen

MEDIFON on apteekkareiden oma tukkukauppa, jakelija ja

PHARMASERVICE tuottaa apteekeille lääkkeiden koneellisen

maahantuoja. Yhtiö jakelee omat ja jakelupäämiestensä

annosjakelun palveluita sekä valmistuttaa tiettyjä ravinto-

tuotteet Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevasta jakelukeskuk-

lisävalmisteita apteekkien myyntiin. Espoonlahden apteek-

sestaan koko Suomen alueelle.

ki toimii sopimusvalmistajana muille apteekeille lääke-

Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu Apteekkariliiton jäse-

lainsäädännön mukaisella tavalla.

napteekkien oma private label -tuotesarja, APTEEKKI-tuot-

ANJA-annosjakelupalvelua käyttää jo yli 300 apteekkia ja

teet. Tämän lisäksi yhtiö markkinoi muun muassa laajaa

palvelun piirissä oli vuoden lopussa 18 000 asiakasta. Suurin

valikoimaa jalkojenhoitotuotteita (Luga ja Mills) ja muita

osa palvelun piirissä olevista asiakkaista on useita lääkkeitä

vapaakaupantuotteita. Medifon toimittaa apteekeille myös

käyttäviä monisairaita kotihoidon potilaita tai palvelutalo-

apteekkien erikoistarvikkeita, kuten tarrasignatuureja,

jen asiakkaita.

muovikasseja ja valomainoksia. Ainoana kaupallisena toi-

ANJA-annosjakelupalvelun tunnettuutta lisättiin Ap-

mijana yhtiöllä on oikeus käyttää tuotteissaan Apteekkari-

teekki Median ja markkinointitilaisuuksien avulla sekä

liiton vihreäristi-jäsenapteekkitunnusta.

tarjoamalla apteekeille apua, resursseja ja materiaalia

Markkinoimiensa tuotteiden lisäksi Medifon jakelee usei-

markkinointiin. Lääkekuvastosta otettiin uusi painos sekä

den merkittävien tavarantoimittajien vapaakaupantuottei-

julkaistiin lääkekuvasto myös kotisivuilla anjakuvat.apteek-

ta, jotka ovat tilattavissa suoraan apteekkien tietojärjestel-

kariliitto.fi.

mistä. Yhtiöllä on myös lääketukkuoikeudet.
Medifonin liiketoiminta tulee kasvamaan ja monipuolistumaan merkittävästi. Laajentumalla yhtiö pystyy vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristön haasteisiin
sekä luomaan lisäarvoa Apteekkariliiton jäsenapteekeille ja
päämiehilleen.

Apteekkien valmiuksia tarkastaa annosjakeluasiakkaiden lääkityksiä parannettiin tarjoamalla kaikille apteekeille
ennakkokatsauksen mukana Salko-tietokannasta raportti.
Annosjakeluprosesseja käytiin yhdessä läpi apteekeissa
sekä koulutettiin henkilöstöä annosjakeluun.
Toimintavarmuus ja laatu paranivat entisestään vuonna
2013. Tuotantoa tehostettiin ja käyttöön otettiin tuotantopalkkio. Annosjakelun kapasiteetti ja toimintavarmuus vastasivat hyvin kasvavaa asiakas- ja apteekkimäärää, ja yhtiön
taloudellinen tilanne parani entisestään.
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Suomen Apteekkariliiton hallitus 2013
1

Riitta Andersin, pj, Turengin apteekki

9

2

Marja Ritala, 1. vpj, Kangasalan apteekki

10 Leena Koljonen, Tohmajärven apteekki

3

Risto Kanerva, 2. vpj, Turun Humaliston apteekki

11	Raija Mattinen, Jurvan apteekki

Sinikka Kesseli-Pulkkinen, Onni apteekki, Lohja

4

Riikka Aahe, Apteekki Medena, Helsinki

12 Kirsi Pietilä, Malmin apteekki, Helsinki

5

Leila Haukkala, Mäntsälän apteekki

13	Ritva Pulkkinen, Joutsenon apteekki

6

Birgitta Huttula, Kyllön apteekki, Jyväskylä

14 Terttu Puurunen, Hyrynsalmen apteekki

7

Eija Kari, Priima apteekki, Iisalmi

15	Eila Tervola, Tesoman apteekki, Tampere

8

Pekka Karttunen, Siilinjärven apteekki

16	Pekka Torniainen, Vanha apteekki, Salo

12

5
10
13

9
14

11

7

8

6
15

4

3
2
1

22

APTEEKKARILIITTO

16

IHMISET

Ilkka Oksala
toimitusjohtaja;
yleisjohto ja liiton
toiminnan koordinointi,
edunvalvonta,
sidosryhmäyhteydet

Sirpa Peura
farmaseuttinen johtaja;
farmaseuttisten asioiden
valmistelun ohjaus
ja suunnittelu, Kelaasiat, työpaikkakassat,
annosjakelupalvelu

Erkki Kostiainen
viestintäjohtaja;
jäsen- ja sidosryhmäviestintä, Apteekkarilehden päätoimittaja,
PharmaPress Oy:n
toimitusjohtaja

Ilkka Harjula
talous- ja
hallintojohtaja;
apteekkien taloudellinen
edunvalvonta, liiton ja
liiton yhtiöiden talous- ja
hallintoasiat sekä järjestöasiat, hallituksen ja
työvaliokunnan sihteeri

Katariina Kalsta
Brand Manager;
APTEEKKI-brändin
kehittäminen ja
käytännön toimenpiteet,
markkinointiviestintä,
Meidän APTEEKKI -lehden
päätoimittaja

010 6801 401
050 301 8590

010 6801 402
050 567 9005

010 6801 403
050 566 8188

010 6801 404
050 538 4458

010 6801 405
040 775 1417

Monna ApajalahtiMarkkula
talousasiantuntija;
apteekkien talouden
seuranta, talousanalyysit
ja tilastot, TalousSalkku,
talousvaliokunnan ja
tarkastusvaliokunnan
sihteeri

Inkeri Halonen
toimituspäällikkö
(PharmaPress Oy);
Apteekkarilehden
tuotantoon liittyvät
tehtävät

Ari Jansen
kehittämispäällikkö;
tuotetiedostojen
vastuuproviisori,
apteekkien
tietosuoja-asiat

010 6801 411

010 6801 464

010 6801 414

ASIANTUNTIJAMME
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

Tiina Kuosa
viestintäproviisori
(PharmaPress Oy);
viestintäpalveluiden
tuotantoon liittyvät
tehtävät, Terveydeksi!lehden päätoimittaja,
lehtien toimitusneuvoston sihteeri

Saija Leikola
asiantuntijaproviisori;
apteekkipalveluiden
kehittäminen, apteekkien
sydänohjelma, koulutus- ja työvoima-asiat,
laatuasiat, apteekin terveyspiste, koulutusneuvottelukunnan sihteeri

Johanna Salimäki
asiantuntijaproviisori;
lääkeinformaatio,
Tietotippa- ja Salkotietokannat, apteekkien
astmaohjelma,
savuttomuustyö,
apteekkipalveluiden
kehittäminen

Iiro Salonen
asiantuntijaproviisori;
sähköinen lääkemääräys,
lääkkeiden verkkokauppa,
apteekkipalveluiden
kehittäminen, tietotekniikkaneuvottelukunnan
sihteeri

Tuula Teinilä
asiantuntijaproviisori;
lääkeinformaatio,
itsehoito, lääkitysturvallisuus, apteekkien
diabetesohjelma,
farmaseuttisen
valiokunnan sihteeri

010 6801 462

010 6801 418

010 6801 422

010 6801 424

010 6801 427
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