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ESIPUHE

Selvityksen tarkoituksena on tuoda julkiseen keskusteluun ja lainvalmisteluun tietoa 
ja ehdotuksia apteekkisääntelyn uudistamiseksi. Sen tulee vastata terveydenhuollon 
kehitystä. Selvityksessä on käsitelty myös sellaisia lääkejakeluun keskeisesti liittyviä 
kysymyksiä, joita aikaisemmissa sidosryhmäsidonnaisissa viranomaisselvityksissä ei 
olla lainkaan käsitelty.

Suomessa tarvitaan laadukas, turvallinen, kattava, ammatillinen ja kustannustehokas 
lääkejakelujärjestelmä. Sääntelyn painopiste tulisi siirtää omistamisen suojelemisesta 
lääkepalvelujen kehittämiseen. Sen tulee lähteä yhteiskunnan ja lääkkeen käyttäjän 
tarpeista.

Apteekit uhkaavat jäädä terveyspalveluiden muutoksessa jälkijunaan. Apteekkisään-
tely on pysynyt muuttumattomana jo yli 30 vuotta. Uudet digitaaliset työkalut ja 
potilaan aseman korostuminen muuttavat terveyspalvelujen toteuttamista. Apteekin 
on tultava ulos kivijalasta ja lähestyttävä lääkkeen käyttäjää uusilla tavoilla. Apteek-
kien rooli terveydenhuollossa tulee kirjata selkeästi lakiin.

EU-maana meidän tulee varautua lääkkeiden eurooppalaiseen verkkokauppaan ja 
digitaalisten sisämarkkinoiden syventymiseen, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia 
lääkkeiden käyttäjille. 

Lääkkeen käyttäjällä tulee aina olla oikeus ja mahdollisuus ammatilliseen lääke-
neuvontaan, kun hän hankkii lääkkeensä. Lääkeneuvontaa on kehitettävä lääkkeen 
käyttäjän tarpeiden mukaisesti sekä teknologisen toteutuksen että lääkeryhmäkoh-
taisen kriteeristön osalta.

Nykyiset apteekkitalouden kannusteet ovat ristiriidassa terveyspoliittisten tavoittei-
den kanssa. Lääkkeen hintaan perustuva lääketaksa ei kannusta palvelujen kehittä-
miseen vaan se suosii kalliimpien lääkkeiden myyntiä. Apteekkiveron tasausmallista 
tulisi aikansa eläneenä luopua, kuitenkin yhteiskunnan kannalta kustannusneut-
raalisti. Lääketaksa vaikuttaa suoraan yhteiskunnan maksamiin lääkekorvauksiin. 
Nykyinen toimintamalli, jossa lääkejakelun kustannus on noin 550 miljoonaa euroa, 
on liian kallis.

Lääkehoito on yksi hoitomuoto. Lääkärillä on kokonaisvastuu potilaan hoidosta.  
Apteekilla on lääkehoidon onnistumisen varmentamisen vastuu. Tämä työnjako 
tuleekin säilyttää ja kehittää moniammatillista yhteistyötä potilaan ja lääkkeen käyt-
täjän hyödyksi.

Tämän selvitystyön on tehnyt riippumaton asiantuntijaryhmä PTY:n toimeksian-
nosta.

Helsingissä 14. päivänä kesäkuuta 2018.

Liisa Hyssälä
Selvitysryhmän johtaja
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JOHDANTO

1.1. Lääkejakeluselvityksen tausta ja toimeksianto

Lääkkeiden myynnin arvo Suomessa on noin 3 miljardia euroa ja kasvu on viime 
vuosina ollut keskimäärin noin 2–3 %. Lääkemarkkina muodostuu avohuollon 
resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä julkisen terveydenhuollon lääkkeistä (ns. sairaala-
lääkkeet, tartuntatautilääkkeet ja rokotteet). Avohuollon lääkehoidon kustannuksista 
noin 70 % korvataan sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmästä ja tämän lisäksi 
lääkehoidon kustannuksia korvataan toimeentulotuesta. Julkisen terveydenhuollon 
vastuulle kuuluvat lääkehoidot sisältyvät asiakkailta perittäviin asiakasmaksuihin. 
Suomessa lääkkeiden käyttäjien maksuosuus lääkekustannuksista on eurooppalaisit-
tain korkea.

Lääkehuolto on keskeinen osa koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Hyvin toimiva 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä hyötyy lääkehuollon palveluista ja päinvastoin. 
Yhteisinä tavoitteina ovat toimivat ja toisiaan tukevat palvelut sekä tyytyväiset 
asiakkaat ja potilaat. Hyvin toimiva lääkehuolto parantaa potilaan kokonaisvaltaisen 
hoidon toteutumista, parantaa ihmisten toimintakykyä sekä luo edellytykset kus-
tannustehokkaalle terveydenhuollolle. Lääkkeiden jakelu on tärkeä osa lääkehuollon 
kokonaisuutta ja sen toimivuus on erityisen tärkeätä järkevän terveydenhuollon 
toteuttamiselle.

Lääkeala on tiukasti säädeltyä toimintaa lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa lääkkeen 
kehittämisestä aina sen myymiseen ja toimittamiseen. Apteekkitoiminta perustuu 
lääkelain säännöksiin ja suomalaisen apteekkijärjestelmän perusperiaatteet (ohjaus ja 
sääntely) ovat säilyneet 1980-luvulta muuttumattomina, vaikka terveydenhuolto ja 
sen sääntely on samanaikaisesti muuttunut monin tavoin.  Lääkkeiden vähittäisjake-
lujärjestelmä rakentuu apteekkien, sivuapteekkien ja palvelupisteiden varaan ja tätä 
jakelujärjestelmää täydentää kehittyvä verkkoapteekkitoiminta. Apteekkitoiminnan 
ja sääntelyn kehittäminen on ollut viime vuosina vahvasti esillä eri yhteyksissä. 
Apteekkijärjestelmän ja lääkepalveluiden uudistaminen on myös sisällytetty päämi-
nisteri Juha Sipilän hallituksen vuosia 2017–2019 koskevaan toimintasuunnitelmaan 
osana sääntelyn sujuvoittamista käsittelevää kärkihanketta. Taustalla on hallitus-
puolueiden apteekkityöryhmän 24.4.2017 julkaisemat lyhyen aikavälin apteekkialan 
kehittämislinjaukset. Näitä linjauksia ei ole kuitenkaan ryhdytty toteuttamaan.

Viime vuosina useissa Euroopan maissa apteekkitoiminnan sääntelyä on uudistettu 
monin eri tavoin. Sääntelyn uudistamisille on ollut erilaisia perusteita ja tavoitteita. 
Usein tavoitteena on ollut lisätä kilpailua, parantaa apteekkipalveluiden ja lääkkei-
den saatavuutta sekä alentaa lääkkeiden hintoja ja lääkekustannuksia. Tämän lisäksi 
on tavoiteltu laadukkaita ja innovatiivisia palveluita. Pohjoismaat Suomea lukuun 
ottamatta ovat 2000-luvulla uudistaneet apteekkisääntelyään. Tanskassa uudistus 
on perustunut proviisoriomisteisen mallin säilyttämiseen, kun muissa Pohjoismais-
sa proviisorien yksioikeudesta harjoittaa apteekkitoimintaa on luovuttu. Lisäksi 
Suomea lukuun ottamatta itsehoitolääkkeiden saatavuutta on pyritty parantamaan 
laajentamalla niiden myyntikanavaa myös apteekkien ulkopuolelle.

Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeen tarkoituksena on tuoda julkisen keskustelun 
tueksi ja päätöksentekijöille tietoa ja arvioita apteekkisääntelyn kehittämistarpeista. 

1. 
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Selvityksen lähtökohtana on, että apteekkitoiminnan tulee olla laadukasta, turvallis-
ta, maankattavan saatavuuden turvaavaa, kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet 
huomioon ottavaa. Selvitys on tehty Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta. 
Selvitysryhmä toimii riippumattomana asiantuntijaryhmänä eikä toimeksiantaja ole 
antanut selvityksen johtopäätöksiin liittyviä ohjeita. Selvitysryhmä päätti itsenäisesti 
selvityksen toteuttamistavasta, teetettävistä selvityksistä ja asiantuntijakuulemisista. 
Toimeksiantajan edustajat eivät ole osallistuneet selvitysryhmän työhön. 

Toimeksiannon mukaisesti selvitysryhmä on tarkastellut apteekkitoiminnan tehtä-
viä ja merkitystä lääkehoidossa, sen toimintaa ja toimintatapoja sekä suhdetta niin 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuin kaupallisilla markkinoilla toimimiseen ottaen 
huomioon eurooppalaiset esimerkit. Selvityksessä tuli tarkastella sääntelyn uudista-
mista (mm. apteekkiluvat, apteekkien perustaminen ja itsehoitolääkkeiden myynti) 
ja apteekkitoiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Huomioitavia 
näkökulmia ovat mm. asiakkaiden tarpeet, digitalisaatio, eurooppalainen säänte-
ly-ympäristö, sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet sekä talouden kestävyys.

Selvitysryhmän tehtäväksi on annettu tarkastella: 
 • Mitkä ovat apteekkien lupajärjestelmän uudistamisen (ml. omistajarakenteen muutoksen)  
  vaikutukset mm. lääketurvallisuuteen sekä lääkkeiden saatavuuteen, hinnoitteluun ja 
  jakeluun?
 • Voidaanko apteekkien omistajarakenteen muutoksella tukea sosiaali- ja terveydenhuollon  
  palvelurakenteen muuttuessa lääkehuollon yhteiskunnallisen kokonaishyödyn toteutumista?
 • Miten sääntely tulisi rakentaa toimilupakäytäntöön perustuvassa ketjutoiminnan sallivissa  
  oloissa toimivan ja laadukkaan lääkehuollon turvaamiseksi?
 • Miten toteutettu kokonaisuudistus parhaiten edistäisi resepti- ja itsehoitolääkkeiden käyt- 
  täjien ja yhteiskunnan kokonaisetua?
 • Voidaanko uudistuksella saada resepti- ja itsehoitolääkkeiden lääkkeen käyttäjälle ja yhteis- 
  kunnalle säästöjä lääkemenoissa lääkehoidon laadusta tinkimättä?

Selvitysryhmä on rajannut tehtävänsä ulkopuolelle lääketukkukauppa- ja sairaala-ap-
teekkitoiminnan. Lääketukkukauppaa ja sairaala-apteekkeja tarkastellaan ainoastaan 
siltä osin, mikäli ne liittyvät kiinteästi avohuollon apteekkitoiminnan kehittämiseen. 
Lääketukkukauppatoiminta on rajattu selvitystyön ulkopuolelle, koska Fimea julkaisi 
marraskuun lopulla 2017 esityksiä lääketukkukauppatoiminnan kehittämiseksi. Tar-
kastelun ulkopuolelle on rajattu myös sairaala-apteekkitoiminta, jonka roolia, tehtäviä 
ja toiminnan kehittämistä arvioidaan vain osana SOTE-uudistusta.

Työnsä aikana selvitysryhmä ja sen jäsenet ovat tavanneet mm. päättäjiä, viranomaisia 
ja ministeriöiden edustajia sekä lääkealan, apteekkialan ja terveydenhuollon toimijoi-
ta ja asiantuntijoita, kilpailuasiantuntijoita, taloustieteen edustajia sekä uuden tekno-
logian ja digitalisaation asiantuntijoita. Tapaamisissa on käyty keskusteluja nykyisen 
järjestelmän eduista ja ongelmista sekä mahdollisista uudistamistarpeista. Selvitys-
ryhmä on käynyt myös Ruotsissa tutustumassa toteutettuun apteekkiuudistukseen, 
sen vaikutuksiin sekä apteekkitoiminnan nykytilaan ja vireillä oleviin muutoseh-
dotuksiin. Selvitysryhmällä on ollut myös mahdollisuus osallistua Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten käynnissä olevaan projektiin, jossa tavoitteena on 
kehittää alueen lääkehoitoa ja -jakelua. Selvitysryhmä on voinut loppuraportissaan 
hyödyntää Eksoten projektin alkuvaiheen havaintoja, joilla on yhteys apteekkitoi-
minnan kehittämiseen. 
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1.2. Lääkejakeluselvitysryhmän väliraportti 

Selvitysryhmä julkaisi väliraportin 7.3.2018 apteekkitoiminnan keskeisistä uudista-
mislinjauksista. Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekkisääntelyä olisi uudis-
tettava monilta osin. Apteekkitoimintaa pitäisi arvioida kokonaisuutena ja kiinteänä 
osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Lääkehoito on yksi laajasti käytetty hoito-
muoto ja siten sitä ei pitäisi tarkastella erillään muusta terveydenhuollosta. Sen tulisi 
myös kehittyä osana terveydenhuoltoa. 

Selvitysryhmä on esittänyt apteekkitoiminnan kehittämiselle neljä peruslähtökohtaa 
(taulukko alla). Apteekkitoiminta tulee lainsäädännössä määritellä terveydenhuollon 
palveluksi, jotta sillä olisi oikea asema ja rooli osana terveydenhuollon kokonaisuut-
ta. Apteekkitoiminnan ja terveydenhuollon yhteistyön tulee tiivistyä kuitenkin niin, 
että tehtävänjako ja roolit apteekkitoiminnan ja lääkärin työn välillä ovat selkeät. 
Kun apteekkitoiminta lainsäädännössä liitetään osaksi terveydenhuoltoa, tulee 
toiminnan sääntelyä yhdenmukaistaa suhteessa terveydenhuoltoon, ellei toisistaan 
poikkeavalle sääntelylle ole erityisiä terveyspoliittisia perusteita. 

Sääntelyä ja sen uudistamista tulee 
arvioida siten, että se kohdentuisi 
oikealla tavalla lääkitysturvallisuu-
den ja laadukkaan terveydenhuol-
lon kannalta keskeisiin asioihin. 
Yhteiskunnan tulee turvata 
potilaille kustannustehokkaasti 
laadukkaat, turvalliset ja maankat-

tavat palvelut, lääkitysturvallisuus sekä hyvään farmaseuttiseen osaamiseen perustuva 
lääkeneuvonta. Sääntelyn on lähdettävä potilaan ja yhteiskunnan tarpeista. Säänte-
lyn uudistamisessa ei ole kyse sääntelyn purkamisesta. 

Selvitysryhmä pitää erityisen tärkeänä, että apteekkitoiminnan kannusteet ovat 
oikeanlaiset. Nykyisin apteekin palkkio on liian vahvasti lääkkeen hintaan painot-
tunut. Palkkion hintasidonnaisuutta vähennettiin lievästi vuoden 2014 uudistuksen 
yhteydessä, mutta sen hintasidonnaisuus on edelleen vahva. Kalliiden lääkkeiden 
apteekkipalkkion uudistamista vaikeuttaa isojen apteekkien apteekkiveron vaiku-
tus. Selvitysryhmän näkemyksen mukaan hintasidonnaisuutta on vähennettävä ja 
apteekkipalkkiojärjestelmä on arvioitava kokonaisuutena uudelleen.  

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekkitoiminta mukaan lukien apteekkitalo-
us tulisi yksittäisten asioiden tai näkökulmien sijaan arvioida kokonaisuutena. Tarvi-
taan malli, joka vastaa sekä selvitysryhmän asettamiin tavoitteisiin että 2020-luvun 
yhteiskunnan ja potilaiden tarpeisiin. 

Apteekkitoiminta on kiinteä osa 
terveydenhuoltoa

Sääntely kohdennetaan 
oikeisiin asioihin

Sääntely lähtee potilaan ja 
yhteiskunnan tarpeista

Apteekkitalouteen oikeat 
kannusteet
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1.3. Keskustelun ja jatkovalmistelun pohjaksi

Lääkelaki on ollut voimassa yli 30 vuotta ilman, että apteekkisääntelyä olisi merkit-
tävästi muutettu. Samanaikaisesti lääkehuollon toimintaympäristö, palvelujärjestel-
mä, asiakaskäyttäytyminen ja terveydenhuollon sääntelyjärjestelmä ovat muuttuneet. 
Lääkejakelu on edelleen vanhan yksityiskohtaisen normituksen kohteena. Sääntelyä 
tulisi arvioida tulevaisuuden apteekkitoiminnan näkökulmasta siten, että digitalisaa-
tion murros sekä potilaiden ja yhteiskunnan tarpeet toimivalle, laadukkaalle ja mah-
dollistavalle lääkejakelulle otetaan huomioon. Tarkastelun on lähdettävä potilaan 
tarpeista eikä sitä pidä tehdä apteekkien omistajien näkökulmasta. 

Viime vuosina apteekkiala on ollut jatkuvan keskustelun kohteena. Keskustelua on 
leimannut vahva vastakkainasettelu – nykyjärjestelmän puolesta puhujat ja järjestel-
män uudistamista haluavat. Näkemykset siitä, miten, millä lailla ja missä laajuudessa 
lääkejakelua ja apteekkitoimintaa pitäisi kehittää, eroavat voimakkaasti. 

Tapana on ollut, että lääkealan muutoksia valmistelleissa työryhmissä on ollut laaja 
lääkealan sidosryhmäedustus. Tilanne on hyvin rinnastettavissa työelämää koske-
vaan lainsäädäntöön, jossa työmarkkinajärjestöillä on keskeinen vaikutus siihen, 
mitä muutoksia on tarpeen tehdä. Lääkealan eri toimijat – lääketeollisuus, lääketuk-
kukauppa ja useat ammattijärjestöt – ovat yleensä olleet pidättyväisiä apteekkitoi-
mintaan liittyvissä kannanotoissaan. Lääkejakelun muutostarpeita onkin Suomessa 
tarkasteltu paljolti toimijaorganisaatioiden näkökulmasta. Nykyinen lääkejakelumalli 
on koettu hyväksi yritystalouden kannalta eikä tältä osin ole ollut tarvetta sen muut-
tamiseen. 

Lääkealan eri toimijoilla on osaltaan erilaisia intressejä sen suhteen, mihin suuntaan 
ja miten lääkejakelujärjestelmää tulisi kehittää. Lääketeollisuus jakautuu Suomessa 
kolmeen eri ryhmään: tutkivaa kansainvälistä lääketeollisuutta edustava järjestö 
(Lääketeollisuus ry), rinnakkaislääketeollisuutta edustava järjestö (Rinnakkaislääke-
teollisuus ry) ja rinnakkaistuontilääkkeitä edustava järjestö (Suomen Rinnakkaislää-
ketuojat ry). Suurin kotimainen lääkeyhtiö Orion Pharma Oyj ei ole jäsenenä näissä 
järjestöissä. Lääketeollisuuden kannalta katsottuna ratkaisevaa on ensinnäkin se, 
miten lääkkeiden hinnoittelumekanismit toimivat ja tähän liittyen se, miten lääke-
vaihto ja viitehintajärjestelmä toimivat. Merkittävää on myös se, miten apteekkien 
ansaintamalli on toteutettu.

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän avulla on saatu hillittyä lääkekorvausmeno-
jen kasvua merkittävästi, koska järjestelmän aikaansaama hintakilpailu on pakotta-
nut lääketeollisuuden sopeuttamaan hinnoitteluaan. Apteekeilla on ollut teknisen 
toteuttajan rooli. Samalla uusien ja kalliiden lääkkeiden lisääntyvä markkinoille 
tulo pitää yllä jatkuvaa lääkekorvausmenojen nousupainetta, jota on viime vuosina 
erilaisin säästöpäätöksin jouduttu leikkaamaan. Apteekkeihin suoraan kohdistuvia 
säästötoimenpiteitä ei ole juuri tehty. Lääketaksa perustuu pääosin lääkkeen hintaan 
eikä apteekeilla ole aitoa kannustetta suosia halvempia valmisteita. Apteekeille on 
laissa toki määritelty erillinen hintaneuvontavelvoite. Lääkkeen hintaan perustuva 
malli sopii hyvin myös lääkeyrityksille.
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Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän alkuvuosien jälkeen vaihtokelpoisten rin-
nakkaislääkkeiden hintakilpailu on Suomessa heikentynyt, toisin kuin Tanskassa ja 
Ruotsissa. Tältä osin ainakaan rinnakkaislääkekaupan näkökulmasta ei ole erityistä 
syytä järjestelmän muuttamiseen. Orionilla on vahva asema itsehoitolääkemarkki-
noilla. Yhteistyöhön apteekkien kanssa kuuluu myös se, että yritys pitää melko laajaa 
ei-lääkkeellisten tuotteiden valikoimaa (mm. perusvoiteet) eksklusiivisesti apteek-
kikanavassa. Tähän järjestelyyn ollaan molemmin puolin tyytyväisiä. On kysyttävä, 
miten nämä järjestelyt toimivat lääkkeen käyttäjän tai yhteiskunnan eduksi.

Lääketukkukauppa perustuu Suomessa yksikanavajärjestelmään ja kahden vahvan 
toimijan markkinoihin. EU:ssa vain Ruotsissa on samankaltainen tilanne kuin Suo-
messa. Apteekit eivät ole voineet kilpailuttaa lääketukkukauppaa ja tämä on lääke-
tukkukaupoille sopinut hyvin. Molemmat suuret lääketukkukaupat (Tamro ja Orio-
la) ovat nykyään myös koneellista annosjakelua toteuttavien yritysten (Pharmac Oy 
ja PharmaService Oy) omistajia. Tästä huolimatta lainsäädäntö lähtee edelleen siitä, 
että koneellinen annosjakelu on ns. sopimusvalmistustoimintaa, jossa taustalla pitää 
olla bulvaanina toimiva apteekki. Apteekille tämä järjestely sopii erinomaisesti: net-
tovarallisuuden kautta tapahtuva verotusjärjestely kasvattaa pääomatuloverotuksen 
osuutta. Tämä järjestely on EU:ssa ainutlaatuinen ja herättää vähintäänkin kysymyk-
sen siitä, toteutuuko lääkejakelun riippumattomuus. Molemmat suuret lääketukku-
kaupat ovat kansainvälisiä toimijoita ja niillä on myös Suomen rajojen ulkopuolella 
apteekkitoimintaa (Oriola mm. Ruotsissa ja Tamro mm. Norjassa). Tamron taustalla 
on saksalainen konserni, joka on merkittävä lääketeollisuuden toimija. Oriolalla on 
omistuksellista yhteistyötä päivittäistavarakauppaan Suomessa ja Ruotsissa. 

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan lääkejakelun kehittämistä on arvioitava 
kokonaisuutena eikä yksittäisten kysymysten näkökulmasta. Apteekkijärjestelmän 
ajanmukaisuutta ja uudistamistarpeita on tarkasteltava terveydenhuollon kokonai-
suuden näkökulmasta toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Tämän 
pohjalta selvitysryhmän maaliskuussa 2018 julkaisemassa väliraportissa on esitetty 
suuntaviivat lääkejakelun uudistamiselle ja näiden peruslähtökohtien pohjalta tulee 
arvioida konkreettisia apteekkitoiminnan uudistamisehdotuksia.
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LÄÄKEJAKELU JA 
APTEEKKITOIMINTA

2.1. Nykytila  

Lääketukkukauppatoiminta
Lääkelain mukaan lääkkeiden tukkukaupalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka 
tarkoituksena on lääkkeitä koskevien tilausten vastaanottaminen ja välittäminen, 
lääkkeiden hankkiminen ja hallussapito sekä niiden toimittaminen edelleen aptee-

keille ja sosiaali- ja terveyden-
huollon toimintayksiköille. 
Suomessa toimii varsinaisesti 
neljä lääketukkukauppaa 
harjoittavaa yritystä: Mag-
num Medical Oy, Medifon 
Oy, Oriola OYJ ja Tamro Oy. 
Tosiasiassa kaksi viime mai-
nittua hallitsee tukkukauppaa 
Suomessa. 

Tukkukauppatoiminnan 
harjoittaminen on säädeltyä 
ja se edellyttää toimilupaa. 
Toimilupamenettelyyn ei 
liity tarveharkintaa eli kai-
killa lupaehdot täyttävillä on 
oikeus päästä markkinoille. 
Toimiluvan edellytyksenä on, 
että yrityksellä on käytössä 

asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet lääkkeiden säilyttämiseksi ja koko toiminnan 
varmistamiseksi. Lisäksi toimijalla on oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta. 
Lääketukkukaupan palveluksessa olevan vastuunalaisen johtajan on oltava laillistettu 
proviisori, joka vastaa lääketukkukauppatoiminnasta siten kuin laissa ja määräyksissä 
edellytetään. Sääntelyn näkökulmasta lääketukkukauppatoiminta on avointa jokai-
selle toimiluvan edellytykset täyttävälle toimijalle, joten sääntely ja toimilupakäytän-
tö eivät ole esteenä kilpailulle.

Suomen lääkejakelu perustuu ns. yksikanavajärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tukkuliike vastaa tietyn lääkeyrityksen koko lääkevalikoiman jakelusta vähittäismyy-
jille (apteekki ja sairaala-apteekki). Lääkeyritys valitsee kilpailuttamalla lääketukun, 
joka vastaa yrityksen lääkkeiden jakelusta eri asiakkaille. Nykyjärjestelmässä ei ole 
mahdollista, että apteekki voisi valita käyttämänsä lääketukun. Fimean selvityksen1  
mukaan yksikanavajärjestelmässä on yleensä vähän tukkuliikkeitä, jolloin yksittäisillä 
tukkuliikkeillä on tässä ympäristössä suurempi valta markkinoilla kuin monikanava-
järjestelmässä. Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta muissa EU-maissa on käytössä 
monikanavajärjestelmä, jolloin saman lääkeyrityksen valmisteita on saatavilla useista 
eri lääketukkuliikkeistä yhtäaikaisesti. Suomen lääkejakelumalli ei perustu lainsää-
däntöön tai viranomaispäätöksiin, sillä se on osapuolten – lääkeyritysten ja lääketuk-
kukauppojen – vakiinnuttama käytäntö. 

•  Lääkejakeluun tarvitaan oikein kohdennettua  
 sääntelyä  
•  Lupajärjestelmä rajoittaa aitoa kilpailua  
•  Uusien apteekkien perustaminen hidasta –  
 uusien apteekkien perustamispäätöksistä   
 valitetaan usein  
•  Kehittyvä teknologia tuo uusia mahdollisuuksia  
 ja asiakastarpeiden muutokset edellyttävät   
 toimintamallin uudistamista  
•  Kivijalka-apteekista monipuolisempaan   
 toimintamalliin

2. 
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Tukkukaupan palkkio ei julkinen, koska se perustuu lääkeyrityksen ja lääketukku-
kaupan keskinäiseen sopimukseen ja on siten liike- ja ammattisalaisuuden piiriin 
kuuluvaa tietoa. Suomessa viranomainen ei sääntele lääketukkukaupan marginaalia. 
Palkkio on osa lääkkeen tukkuhintaa ja siten se vaikuttaa potilaan ja yhteiskunnan 
maksamaan lääkekustannukseen. Toimialan näkemysten mukaan yksikanavajakelu 
on edullisempi kuin monikanavajakelu, mutta tietojen luottamuksellisuudesta joh-
tuen tätä ei voida varmentaa. Fimean selvityksen1 mukaan Suomessa tukkukaupan 
osuus lääkkeen hinnasta olisi noin 2–3 %, kun monikanavajakelumaissa tämä margi-
naali olisi huomattavasti korkeampi. 

Apteekkisääntely
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa lääkehuoltoa koskevan lainsäädännön 
valmistelusta sekä lääkehuollon hallinnon yleisestä kehittämisestä. Apteekkitoi-
minnan osalta Fimean vastuulla on maanlaajuinen lääkkeiden saatavuuden var-
mistaminen, apteekkien toimilupamenettelyt sekä apteekkitoiminnan valvonta ja 
kehittäminen. Muita viranomaistehtäviä on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviranomaisella Valviralla, joka ohjaa ja valvoo apteekkareita, proviisoreja ja 
farmaseutteja terveydenhuollon ammattihenkilöinä. Lisäksi Kansaneläkelaitokselle 
kuuluu kansallisen lääkekorvausjärjestelmän toimeenpano ja sitä kautta yhteys myös 
apteekkitoimintaan. 

Lääkelain (395/1987) mukaan apteekki on lääkehuollon toimintayksikkö, joka har-
joittaa lääkkeiden myyntiä, lääkkeisiin liittyvää neuvontaa ja muuta palvelutoimintaa 
sekä lääkkeiden valmistusta. Avohoidossa käytettävien lääkkeiden vähittäismyynti 
(apteekki, sivuapteekki, palvelupiste ja verkkopalvelu) sekä luovutus väestölle on 
apteekkien yksinoikeus (pois lukien nikotiinivalmisteet). Apteekki on apteekkarin 
omistama yksityinen yritys ja yritysmuodoltaan henkilöyritys eli toiminimi. Apteek-
kitoimintaa ei voi harjoittaa osake- tai kommandiittiyhtiönä. Apteekkiketjut ja pel-
kästään verkossa toimivat apteekit eivät ole sallittuja. Poikkeuksena on ketjumaisena 
yrityksenä toimiva Helsingin yliopiston apteekki, jolla on Suomessa 17 toimipistettä 
sekä toimintaa myös Venäjällä. 

Apteekkilupa on henkilökohtainen ja se voidaan myöntää vain laillistetulle provii-
sorille, jonka on oltava ETA-maan kansalainen. Lainsäädännössä omistajuus on 
rajattu koskemaan proviisoritutkinnon suorittanutta henkilöä. Proviisoriomistei-
suutta perustellaan sillä, että näin voidaan varmistaa apteekkarien riippumattomuus 
ja apteekkitoiminnan perustuminen nimenomaan terveydenhuollollisille seikoille. 
Harjoitettavan yhtiömuodon vuoksi apteekkari on sekä ammatillisesti että talou-
dellisesti vastuussa apteekistaan. Apteekkarilla voi olla kerrallaan apteekkiluvan 
lisäksi enintään kolme sivuapteekkilupaa ja lupa päättyy apteekkarin täyttäessä 68 
vuotta. Apteekkilupaan liittyy myös velvoitteita. Apteekkien lakisääteisissä tehtävissä 
korostetaan asiakaspalvelun saatavuutta, väestölle saatavissa olevaa tarpeenmukaista 
lääkevalikoimaa, lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön neuvontaa sekä kustannus-
vaikuttavan lääkkeen valintaa. Edellä todetusta poiketen Helsingin ja Itä-Suomen 
yliopiston apteekkien oikeudesta harjoittaa apteekkitoimintaa on määritelty erikseen 
laissa.

1 Fimean selvitys syksyn 2017 lääkejakeluongelmista ja ehdotukset lääkejakelun varautumisen parantamiseksi 
30.11.2017 
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Fimea päättää tarveharkinnan perusteella uuden apteekin tai sivuapteekin perusta-
misesta, jotta lääkkeiden saatavuus on turvattu niitä tarvitseville kaikkialla. Päätöstä 
tehtäessä on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipal-
velut ja muiden terveydenhuoltopalvelujen sijoittuminen. Apteekkilupa myönnetään 
tietylle sijaintialueelle, joka on tavallisimmin kunta. Apteekit voivat sijoittua sijainti-
alueellaan vapaasti, vaikkapa toistensa naapureiksi, mikäli sijaintia ei ole tarkemmin 
yksilöity. Sivuapteekkien sijaintia säädellään tarkemmin. Apteekkari voi perustaa 
Fimean luvalla lääkkeiden myyntiä varten palvelupisteitä sekä verkkopalvelun. 

Apteekki ei voi itse päättää myymänsä lääkkeen hintaa, koska apteekkipalkkion 
perusteet on määritelty lääketaksasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Palkkio 
on degressiivinen eli se pienenee suhteellisesti lääkkeen hinnan kasvaessa. Lääk-
keiden hinnat ovat samat kaikissa apteekeissa ja ostoalennukset ovat kiellettyjä. 
Apteekin talouteen vaikuttaa apteekkivero, joka on progressiivinen ja jonka määrä 
perustuu lääkkeiden myyntiin.

Apteekkitoiminta
Suomen apteekkiverkosto on kattava. Lähes jokaisessa kunnassa on vähintään yksi 
apteekki. Yliopistojen apteekit mukaan lukien Suomessa on 812 apteekkitoimi-
pistettä, joista 616 on pääapteekkia. Sivuapteekkeja on kaikkiaan 196, joista 69:n 
toiminta perustuu apteekkilupaan liitettyyn ehtoon. Apteekkiverkostoa täydentävät 
apteekin palvelupisteet (107), joissa on rajoitettu valikoima itsehoitolääkkeitä, sekä 
noin 110 verkkoapteekkia. Palvelupisteiden ja verkkoapteekin kautta voidaan toimit-
taa myös reseptilääkkeitä. 

Apteekeissa on vuosittain noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä ja vuonna 2016 apteekit 
toimittivat lähes 59 miljoonaa reseptiä. Lääkkeiden toimittamisen ohella asiakkaille 
annetaan lääkeneuvontaa, opastetaan lääkkeiden ja muiden apteekeista myytävien 
tuotteiden käytössä sekä neuvotaan erilaisissa terveyttä koskevissa kysymyksissä. 
Lääkkeitä myytäessä apteekin on pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä 
on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumisen tur-
vaamiseksi. Sama velvoite koskee lääkkeiden myyntiä palvelupisteistä tai verkkoap-
teekista. Lääkeneuvonnasta ja lääkkeiden toimittamisesta huolehtii farmaseuttinen 
henkilöstö. Yksityiset apteekit työllistävät n. 8 500 henkilöä, josta farmaseuttisen 
henkilöstön osuus on noin 60 %. Helsingin yliopiston apteekin palveluksessa oli n. 
950 henkilöä (2017).
    
Apteekkitoimintaan liittyvät olennaisesti myös apteekkien tiloissa toimivat erillis-
yhtiöt. Vuoden 2016 lopussa apteekin yhteydessä toimivia erillisyhtiöitä oli arvion 
mukaan noin 250 ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti (Fimea 2018). Erillis-
yhtiöiden kautta myydään mm. terveydenhoito- ja kosmetiikkatuotteita sekä elintar-
vikkeina myytäviä vitamiineja. Apteekkien ja niiden tiloissa toimivien yritysten 
välillä myös vuokrataan henkilöstöä, toimitiloja ja apteekkirobotteja. Erillisyhtiöt 
ovat yleensä osakeyhtiöitä.  

Osana apteekkitoiminnan kokonaisuutta on nähtävä myös vapaaehtoiset, lähinnä 
markkinointiyhteistyötä tekevät apteekkiketjut. Näiden ketjujen kautta apteekkarit 
ovat osaltansa pyrkineet saavuttamaan osan ketjumuotoisen toiminnan selkeistä 
eduista. Suomessa toimii useita ns. apteekkiketjuja (virtuaalisia ketjuja), jotka eivät 
perustu yhteiseen omistajuuteen. Apteekkiketjut ovat jo nyt varsin suuria (mm. 
Yhteistyöapteekit, Oma Plus -apteekit, Avainapteekit, Hyvän Mielen apteekit ja 
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Bonusapteekit). Apteekkiketjut varautuvat kilpailun lisääntymiseen. Kaksi suurta 
apteekkiketjua ovat toukokuussa 2018 ilmoittaneet fuusioituvansa. Uudesta ketjusta 
tulee noin 200 apteekin yhteenliittymä ja siihen kuuluu noin kolmannes Suomen 
yksityisistä apteekeista. Kaupan ketjuihin niitä voidaan rinnastaa vain osittain. 
Apteekit eivät kilpaile lääkemyynnissä lääkkeiden hinnoilla. Tästä huolimatta 
apteekkiketjut voivat kilpailla muiden tuotteiden kuin lääkkeiden hankintarenkaana 
(volyymialennukset), yhteisenä markkinointikanavana (asiakaslehdet ja kampan-
jat), konsepti- ja brändikehittäjänä (ml. interiööri), yhteisen verkkokauppa-alustan 
rakentajana ja ylläpitäjänä, kaupallisen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjänä, 
johtamiskouluttajana sekä hyvin merkittävällä tavalla palvelukonseptin kehittäjänä. 
Julkisista tietolähteistä ei löydy tietoa siitä, millaista yhteistyötä vapaaehtoiset ap-
teekkiketjut tekevät esimerkiksi lääketeollisuuden kanssa ja mikä tällaisen yhteistyön 
mahdollinen taloudellinen merkitys jäsenapteekeille on. 

Apteekin verkkopalvelu
Lääkkeiden myynti verkkoapteekista on yksi mahdollisuus laajentaa apteekin perin-
teistä kivijalkatoimintaa ja näin parantaa lääkkeiden saatavuutta. Yksityiset apteekit 
ja yliopistoapteekit voivat tarjota apteekin palveluita myös verkkopalvelun välityksel-
lä. Verkkoapteekista voidaan toimittaa itsehoitolääkkeitä ja reseptilääkkeitä. Verk-
kopalvelun aloittaminen edellyttää ennakkoilmoitusta Fimealle, sillä verkkoapteekin 
on katsottu tavallaan sisältyvän myönnettyyn apteekkilupaan. Tavoitteena on ollut, 
että verkkoliiketoiminnassa asiakkaalle turvataan samat lakisääteiset apteekille asete-
tut velvoitteet kuin kivijalka-apteekissa asioitaessa. Tämän vuoksi ennakkoilmoituk-
seen on liitettävä suunnitelma siitä, miten laissa säädetty lääkeneuvonta järjestetään. 

Fimea ylläpitää ajantasaista luetteloa laillisista apteekin verkkopalveluista ja aptee-
kin verkkopalvelun kotisivuilla tulee olla linkki keskuksen ylläpitämään luetteloon. 
Lisäksi apteekin verkkopalvelun sivustoilla on oltava selvästi näkyvillä EU:n lääkedi-
rektiivin edellyttämä yhteinen EU-tunnus. 

Fimean apteekin verkkopalvelua koskevan määräyksen (2/2011) mukaan apteek-
karilla on vastuu verkkopalvelusta kaikilta osin (mm. tilat, laitteet, kuljetukset ja 
lääkevalmistetta koskevat erityisehdot). Myytäessä lääkkeitä apteekin verkkopalve-
lun kautta sovelletaan lähtökohtaisesti samoja periaatteita kuin muuhunkin lääke-
myyntiin. Verkkopalvelu tulee toteuttaa apteekin tiloissa, mutta toiminta voi ulottua 
apteekkiluvassa määritellyn sijaintialueen ulkopuolelle. Toiminta on rajattu apteek-
kitoiminnaksi eikä lääkkeitä saa toimittaa lääketukkukaupasta suoraan asiakkaalle. 
Verkkopalvelussa asiakas tilaa lääkkeen apteekista. Lääkkeet tulee toimittaa asiak-
kaalle lähtökohtaisesti alkuperäispakkauksissa ja asianmukaisesti pakattuina. Lähe-
tyksestä ei saa käydä ilmi, että se sisältää lääkkeitä. Vastuu lääkevalmisteen oikeasta 
säilytyksestä siirtyy asiakkaalle vasta, kun hän on vastaanottanut lääkkeen. Apteekki 
voi periä potilaalta pakkauksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat todelliset kustannukset. 

Apteekin verkkopalvelutoimintaan sovelletaan myös kuluttajansuojalain etämyyn-
tiä koskevia säännöksiä. Kuluttajansuojalain mukaisena poikkeuksena on se, että 
lääkkeitä voidaan pitää sellaisina tavaroina, joita ei luonteensa vuoksi voi palauttaa 
edelleen myytäväksi. Asiakkaan oikeusturvan vuoksi verkkolähetykseen on liitettävä 
vahvistus, jossa kerrotaan mm. toimittavan apteekin ja toimituksesta vastaavan far-
maseutin tai proviisorin nimi, lääkettä koskevat perustiedot sekä maininta palautus-
oikeuden puuttumisesta.
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Kun asiakas hankkii itsehoitolääkkeitä verkkopalvelusta, hänellä on oikeus saada 
farmaseuttiselta henkilökunnalta neuvontaa. Tilatessaan lääkettä asiakas valitsee, ha-
luaako hän apteekin ottavan yhteyttä lääkeneuvonnan saamiseksi vai ei. Lisäneuvon-
taa vaativissa itsehoitolääkkeissä (LVI) tilausta ei saa toimittaa ennen kuin apteekki 
on ottanut yhteyttä tilaajaan ja antanut tälle lääkeneuvontaa. Reseptilääkkeiden 
ostaminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista (esim. pankkitunnistautumi-
nen). Verkkopalvelua harjoittavan apteekin farmaseutin tai proviisorin tulee varmis-
tua ennen reseptilääkkeen lähettämistä lääkeneuvonnan avulla siitä, että lääkkeen 
käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Fimea on rajoittanut 
verkkoapteekissa toimitettavien reseptilääkkeiden valikoimaa (esim. PKV-lääkkeistä 
vain pienin pakkauskoko). Apteekin tulee myös varmistua siitä, että lääkkeen tilaaja 
vastaanottaa lääkkeen.

Apteekin verkkopalveluun liittyvää tilastotietoa on saatavissa Helsingin yliopiston 
apteekista. YA:n verkkopalvelun kävijämäärä oli vuonna 2017 noin kuusi miljoonaa 
(4,5 milj. 2016) sekä puhelimessa ja chatissä hoidettiin yli 300.000 asiakaskeskuste-
lua. Reseptilääkkeet mukaan lukien tuotevalikoimassa on yli 16.000 tuotetta ja suurin 
osa myydyistä tuotteista on itsehoitolääkkeitä sekä yleisiä kauppatavaroita. YA:n 
verkkopalvelun vahvaa kasvua on nähtävissä myös reseptilääkkeiden verkkokaupassa. 
Verkkoasioinnin kiinnostusta lisää tietoisuus lääkkeiden turvallisuudesta ja luotet-
tavasta suomalaisesta verkko-ostamisesta. YA:n verkkopalvelu on avoinna joka päivä 
7–24 ja verkkoasioinnissa toimii yli 50 farmaseuttia (YA:n vuosikertomus 2017).  

Apteekin palvelupisteet
Perinteisen apteekkitoiminnan laajentuminen voi tapahtua myös perustamalla aptee-
kin palvelupiste (entinen lääkekaappi). Yliopiston apteekeilla ei ole oikeutta perustaa 
palvelupistettä. Palvelupisteen perustaminen edellyttää Fimean lupaa ja se voidaan 
perustaa haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen edellyttäen, että siellä ei ole riittäviä 
toimintaedellytyksiä sivuapteekin pitämiselle. Apteekin palvelupiste voidaan perustaa 
erityisestä syystä myös muualle (esim. vanhusten hoitokoti) turvaamaan lääkkeiden 
saatavuutta. Lupahakemuksessa on oltava suunnitelma siitä, miten lääkeneuvonta 
palvelupisteessä järjestetään.

Fimean apteekin palvelupisteestä antaman määräyksen (1/2011) mukaan apteekkari 
vastaa palvelupisteen toiminnasta, tilojen sekä lääkkeiden kuljetuksen ja varastoinnin 
asianmukaisuudesta, palvelupisteen hoitajan ja hoitajan sijaisten perehdyttämises-
tä, lääkevalikoimasta ja palvelupisteen tarkastamisesta. Apteekkarin on nimettävä 
palvelupisteelle hoitaja ja mahdolliset sijaiset. Palvelupisteen tilojen tulee soveltua 
lääkkeiden myyntiin ja vaatimusten mukaiseen varastointiin. Lääkkeet on säilytettävä 
palvelupisteessä ulkopuolisten ulottumattomissa, tarkoitukseen varatuissa asianmu-
kaisissa lukittavissa kaapeissa tai tilassa erillään muista tuotteista. 

Palvelupisteestä lääkkeitä toimitettaessa ostajalla on oltava mahdollisuus saada far-
maseuttista lääkeneuvontaa sekä tietoa lääkkeiden hinnoista ja muista lääkevalintaan 
vaikuttavista seikoista. Palvelupisteessä tulee olla lääkeneuvonnan antamista varten 
maksuton puhelin- tai suojattu datasiirtoyhteys apteekkiin, jonka alaisuudessa pal-
velupiste toimii. Puhelin- tai datasiirtoyhteyden käyttämistä varten palvelupisteessä 
tulee olla lääkeneuvonnan antamiseen soveltuva, muusta toiminnasta erotettu tila. Jos 
farmaseutti tai proviisori toimittaa palvelupisteestä lääkkeitä asiakkaalle, tulee palve-
lupisteessä olla lääkkeiden toimittamista varten tila, joka soveltuu lääkkeiden käyt-
töön liittyvien ohjeiden antamiseen sekä täyttää salassapitoa koskevat vaatimukset.  
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Palvelupisteen lääkevalikoimaan kuuluu vain itsehoitolääkkeitä, mutta se voi eräin 
edellytyksin toimittaa myös reseptilääkkeitä. Lääkevalikoiman tulee vastata palvelu-
pisteen sijaintipaikan tavanomaisen asiakaskunnan ensiapuluonteista itsehoitolääk-
keiden tarvetta. Myytävät itsehoitolääkkeet pakataan ja kuljetetaan palvelupisteeseen 
apteekista. Jos palvelupisteessä ei ole farmaseuttia tai proviisoria paikalla, voi pal-
velupisteen hoitaja asiakkaan pyynnöstä myydä hänelle palvelupisteen valikoimaan 
kuuluvia itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteen hoitaja ei saa antaa lääkeneuvontaa, vaan 
hänen tulee ohjata asiakas lääkeneuvontaan liittyvissä kysymyksissä apteekin puo-
leen. Jos itsehoitolääkkeen määräämisehdossa edellytetään farmaseuttisen henkilö-
kunnan lääkeneuvontaa, ei palvelupisteen hoitaja saa myydä valmistetta ennen kuin 
asiakas on ottanut yhteyttä apteekin farmaseuttiseen henkilöstöön. 

Apteekin farmaseutti tai proviisori voi vastaanottaa lääkemääräyksiä palvelupistees-
sä, mutta lääkemääräykset on käsiteltävä apteekissa. Asiakas voi jättää muulloinkin 
palvelupisteeseen lääkemääräyksensä ja ne on välitettävä apteekkiin käsittelyä varten. 
Lääkemääräysten jättäminen palvelupisteeseen tulee järjestää siten, että ulkopuo-
liset eivät näe lääkemääräysten sisältöä. Palvelupisteestä farmaseutti tai proviisori 
saa luovuttaa asiakkaalle apteekissa luovutuskuntoon tarkastetut reseptilääkkeet. 
Reseptilääkkeiden luovuttamiseen liittyy myös lääkeneuvonta. Myös palvelupisteen 
hoitaja voi luovuttaa asiakkaalle apteekissa farmaseutin tai proviisorin tarkastamat ja 
luovutuskuntoon saattamat asiakaskohtaisesti pakatut reseptilääkevalmisteet silloin, 
kun farmaseutti tai proviisori ei ole paikalla palvelupisteessä. Palvelupisteen hoita-
jan luovuttaessa reseptilääkkeet farmaseutin tai proviisorin tulee ottaa asiakkaaseen 
yhteyttä lääkemääräyksen käsittelyn yhteydessä ja varmistua lääkeneuvonnan avulla 
lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Koneellinen annosjakelu
Lääkkeiden potilaskohtainen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa 
potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet annoskohtaisiin pusseihin tai annosteli-
joihin jaeltuina yleensä kahden viikon erissä. Jakelu voidaan tehdä koneellisesti tai 
manuaalisesti. Palvelun tarkoituksena on tukea muun muassa tarkoituksenmukaista 
lääkkeiden käyttöä, ehkäistä lääkityspoikkeamia ja vähentää tarpeettomia lääke-
hoidon kustannuksia. Annosjakeluun sisältyy myös kokonaislääkityksen tarkistus. 
Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Koneellisesta annosjakelusta säädetään valmistuksen osalta lääkelain ja annosjake-
lupalkkion korvaamisen osalta sairausvakuutuslaissa. Koneellinen annosjakelu on 
luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntää Fimea.

Käytännössä annosjakelua toteutetaan ns. sopimusvalmistuksena, jossa apteekkari 
teettää annosjakelua toisessa koneellisen annosjakelun luvan saaneessa apteekissa. 
Annosjaellut lääkkeet potilaalle toimittaa aina apteekki. Annosjakelupussit valmis-
tetaan Suomessa pääsääntöisesti kahdessa lähinnä lääketukkukauppojen omistuk-
sessa olevassa osakeyhtiössä, jotka toimivat samalla jonkun apteekin nimen alla. 
Viranomaisvalmistelussa on ollut vireillä uudistuksia, joissa tästä bulvaanimenette-
lystä luovuttaisiin. Annosjakelu eri muodoissaan lisääntyy ja sen asiakaskohtainen 
soveltamisala laajenee. Annosjakelupalvelun kilpailuttamisen kautta jakeluhintoja 
on pystytty laskemaan.  STM on julkaissut oppaan ”Lääkkeiden potilaskohtaisen 
annosjakelun hyvät toimintatavat” (STM 2016:1).
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2.2. Itsehoitolääkkeet ja lääkejakelu 

Itsehoitolääkkeen valinta ja asianmukainen käyttö ovat lääkkeen käyttäjän itsensä 
vastuulla. Itsehoitolääkkeet eivät pääsääntöisesti kuulu sairausvakuutuksen korvaus-
järjestelmään ja ovat siltä osin lääkeyrityksen vapaasti hinnoiteltavissa (tukkuhinta). 
Apteekin palkkiot on säännelty eli itsehoitolääkkeet ovat samanhintaisia kaikissa 
apteekeissa (poikkeuksena nikotiinivalmisteet). Huomionarvoista on se, että itsehoi-
tolääkkeitä voidaan markkinoida suoraan asiakkaille. 

Lääkeinformaatiolla ja muulla neuvonnalla tuetaan tarkoituksenmukaista lääkeva-
lintaa ja lääkkeen turvallista käyttöä. Itsehoitolääkkeissä neuvonnan tarve korostuu, 
koska itsehoidossa lääkkeen käyttäjä ei yleensä saa diagnoosia eikä hoitomääräystä 
lääkäriltä, vaan hankkii lääkkeen oman diagnoosin perusteella apteekista, verk-
koapteekista tai apteekin palvelupisteestä. Apteekilla ei ole oikeutta tehdä potilasta 
koskevaa diagnoosia, mutta apteekkitoiminnassa pyritään, mikäli asiakas niin haluaa, 
valitsemaan asiakkaalle oireiden perusteella sopiva itsehoitolääkitys. Mikäli itsehoi-
tolääkityksellä ei löydy ratkaisua asiakkaan ongelmaan, tulisi henkilö ohjata lääkärin 
vastaanotolle. 

Selvitysryhmä selvitti joulukuussa 2017 tehdyllä kyselyllä (Kantar TNS) itsehoito-
lääkkeisiin liittyvän neuvonnan toteutumisesta apteekeissa. Kyselyyn osallistui 1116 
henkilöä ja heistä 83 % oli ostanut itsehoitolääkkeitä apteekista viimeisen kuuden 
kuukauden aikana. Suurin osa henkilöistä (67 %) oli ostanut kipulääkkeitä. Itsehoi-
tolääkkeitä ostaneista 56 % sai neuvontaa ja kipulääkkeitä ostaneista alle viidesosa 
sai neuvontaa. Mikäli neuvonnan saaminen suhteutetaan vain kipulääkkeitä ostanei-
siin, neuvontaa sai 24 %. Allergia-, yskä- ja ummetuslääkkeitä ostaneet saivat useim-
min neuvontaa (40–44 %). Kyselyn tulokset toteavat suuntaa-antavasti sen, kuinka 
paljon asiakkaat tosiallisesti saavat tai ottavat vastaan lääkeneuvontaa. Huomion-
arvoista kuitenkin on, että tarvittaessa asiakkailla on mahdollisuus saada apteekista 
neuvontaa lääkkeistä tai lääkehoidon toteuttamisesta. Kyselyyn osallistuneista 72 % 
oli valmis ostamaan itsehoitolääkkeitä myös päivittäiskaupasta. 

Suomessa on kattava itsehoitolääkevalikoima ja niitä voidaan vain myydä apteekeis-
ta. Ainona poikkeuksena ovat nikotiinivalmisteet. Nikotiinivalmisteiden myynti on 
valtaosin siirtynyt apteekkien ulkopuolelle (86 %). Itsehoitolääkkeet ovat tarjolla 
niille tarkoitetuissa valintahyllyköissä. Lääkettä tarvitsevat voivat oman harkintansa 
mukaan valita sieltä tarvitsemansa lääkkeen ja apteekin farmaseuttinen henkilökun-
ta neuvoo tarvittaessa oikean lääkkeen löytämisessä ja oikeassa käytössä. Pieni osa 
(neljä lääkeainetta) itsehoitolääkkeistä on lisäneuvontaa vaativia (LVI), jolloin niiden 
toimittaminen edellyttää aina farmaseuttisen henkilökunnan antaman dokumentoi-
dun lisäneuvonnan. 
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2.3. Uuden apteekin      
perustaminen ja apteekkarin valinta

Apteekkien määrä on 2000-luvulla muuttunut maltillisesti. Vuonna 2017 pääap-
teekkeja oli 21 enemmän kuin vuonna 2000 (+ 3,5 %). Useat tahot ovat nähneet 
tarpeen uusien apteekkien perustamiselle. Apteekkariliiton tilaamassa selvityksessä 
myös professori Kuoppamäki toteaa, että apteekkilupia tulisi lisätä merkittävästi. 
Lääkelain mukaan, lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä, Fimea voi päättää uu-
den apteekin perustamisesta. Lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa otetaan huomioon 
alueen väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuolto-
palveluiden sijoittuminen. 

Fimea käynnisti keväällä 2016 uusien apteekkipalveluiden perustamistarpeiden arvi-
ointityön. Tämän selvityksen perusteella Fimea on vuoden 2017 loppuun mennessä 
tehnyt päätöksen 16 uuden apteekin perustamisesta eri puolille Suomea (HE-luon-
nos 2018). Lisäksi Fimea päätti helmikuussa 2018 neljän uuden apteekin perustami-
sesta Vantaalle. 

Fimeasta saadun tiedon mukaan ajalla 2008–2018 on tehty 19 päätöstä uusien ap-
teekkien perustamisesta ja näistä päätöksistä ainoastaan seitsemän (35 %) on tullut 
voimaan ilman muutoksenhakumenettelyä. Vuodesta 2010 lähtien on lisäksi tehty 
10 päätöstä sivuapteekin muuttamisesta pääapteekiksi. Näistä päätöksistä kahdek-
san on tullut lainvoimaiseksi ilman muutoksenhakumenettelyä ja vain kahdesta on 
valitettu hallinto-oikeuteen.
 
Uusien apteekkien perustamisprosessi on hidas. Noin 65 % päätöksistä saa aikaan 
muutoksenhakuprosessin. Viimeisimpinä esimerkkeinä ovat Mäntsälä, Espoo ja 
Vantaa. Esimerkiksi Espoon väestömäärä kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi siellä tar-
vittaisiin lisääntyvästi apteekkipalveluita. Espoossa on ollut 10 varsinaista apteekkia, 
mitä voidaan pitää väestön määrään suhteutettuna vähäisenä määränä. Jos apteekki-
pisteitä verrataan väkilukuun, asukkaita on Espoossa apteekkitoimipistettä kohden 
yli kaksinkertainen määrä muuhun maahan verrattuna. Espoossa apteekkien määrä 
ei ole seurannut väestökehityksessä tapahtunutta muutosta.  

Espoossa uusien apteekkien perustaminen käynnistyi syksyllä 2016 kaupungin 
aloitteesta. Valmisteluvaiheen jälkeen Fimea teki lokakuussa 2017 päätöksen kuuden 
uuden apteekin perustamisesta Espooseen ja päätti samalla myös Espoon apteekkien 
sijaintialueiden muuttamisesta. Alueella toimivista apteekkareista useimmat ovat 
olleet tyytymättömiä Fimean päätökseen. Fimea teki oikaisuvaatimuksen perusteel-
la uuden päätöksen 3.4.2018 ja hylkäsi apteekkarien vaatimuksen. Asian käsittely 
jatkuu Helsingin hallinto-oikeudessa. Samankaltainen tilanne on Vantaalla, jossa 
useat alueen apteekkareista ovat olleet tyytymättömiä Fimean helmikuussa 2018 
tekemään päätökseen perustaa neljä uutta apteekkia ja muodostaa Vantaan kaupun-
gista yhtenäinen sijaintialue. Osa apteekkareista on vaatinut päätöksen oikaisemista, 
koska päätöksellä on muutettu sijaintialuetta, ja siinä ei ole esitetty perusteita neljän 
uuden apteekin perustamiselle yhdellä kertaa. Myös Helsingin yliopiston apteekki 
on vaatinut päätöksen oikaisemista, koska sijaintialueen muutos on koskenut vain 
yksityisiä apteekkeja. 
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Espoon kaupunki asukkaineen on toivonut apteekkipalveluita myös Jorvin sairaalan 
alueelle ja tätä varten kaupunki on varannut apteekille toimitilat Jorvin sairaalas-
ta. Apteekkipalveluiden puute terveydenhuollon välittömästä läheisyydestä koettu 
ongelmalliseksi ennen kaikkea kotiutuvien potilaiden lääkehoidon katkeamatto-
muuden vuoksi (HE-luonnos 2018).  Espoossa apteekin perustamista on valmisteltu 
ja käsitelty jo puolitoista vuotta syksystä 2016 lukien ja valitusprosessi hallinto-oi-
keudessa on vasta alkamassa. Espoon tapauksessa uusien apteekkien avaaminen voi 
pahimmassa tapauksessa siirtyä jopa viidellä vuodella.

Apteekin perustamispäätös on muutoksenhakukelpoinen. Ensin päätökseen tyy-
tymättömän on tehtävä oikaisuvaatimus Fimealle, minkä jälkeen päätöksestä on 
mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea 
muutoksenhakulupaa, jonka myöntämisen jälkeen on mahdollista hakea muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa kestää 
tyypillisesti vähintään vuoden. Hallinto-oikeudet ovat pääsääntöisesti hylänneet 
apteekkien perustamispäätöksistä tehdyt valitukset (Fimea).

Fimea voi aloittaa apteekkarin valintaprosessin vasta, kun apteekin perustamispäätös 
on lainvoimainen. Valintaprosessi käynnistyy kuuluttamalla avoimesta apteekista 
Virallisessa lehdessä ja Fimean verkkosivuilla. Kuulutuksessa ilmoitetaan apteekin 
sijaintialue sekä apteekkilupaan mahdollisesti liittyvät ehdot, esimerkiksi velvoite 
ylläpitää sivuapteekkia ja/tai palvelupistettä. Avoimen apteekkiluvan hakuajan päät-
tymisestä menee n. kolme kuukautta siihen, kun lupa-asia käsitellään kuukausittain 
kokoontuvassa valvontalautakunnassa. Luvan myöntäminen ratkaistaan kokonais-
harkinnan perusteella. 

Fimean päätös apteekkiluvan myöntämisestä on apteekin perustamispäätöksen 
tavoin valituskelpoinen ja valitusprosessi on samanlainen. Fimean apteekkilupaa 
koskevista päätöksistä ei valiteta niin usein kuin uusien apteekkien perustamispää-
töksistä. Apteekkityöryhmän (2015) tekemän selvityksen mukaan noin 15 %:sta 
päätöksiä valitetaan ja yleensä valittajia on vain yksi. On poikkeuksellista, että valit-
tajia olisi kaksi tai enemmän. Valituslupaa on haettu harvoin.

Apteekkilupapäätöksistä valtaosa koskee apteekkarin vaihdostilanteita. Valtaosa 
vaihdostilanteista etenee normaalissa prosessissa eli apteekkikauppa tapahtuu alle 
kuudessa kuukaudessa luvan myöntämisestä. Uuden apteekin vastaanottamisaikaa 
pidentävät apteekkiluvista tehdyt valitukset. Asioiden käsittelyajat vaihtelevat, mutta 
pisimmillään uuden apteekin vastaanottamisaika voi venyä kahteenkin vuoteen. 
Fimean suorittaman valvonnan yhteydessä on tullut esille tilanteita, joissa luopu-
van apteekkarin toimesta uuden apteekkarin mahdollisuuksia aloittaa toimintaa on 
haitattu perusteettomasti (HE 326/2014 ja HE-luonnos 2018).

Hallintopäätöksiin liittyy aina oikeus muutoksenhakuun. Apteekkiluvan myöntämi-
seen liittyvässä prosessissa kysymys on eräänlaisesta ”virantäyttömenettelystä”, jossa 
samaa apteekkilupaa on hakenut useampi lupaehdot täyttävä henkilö. Fimea joutuu 
apteekkilupapäätöstä tehdessä vertailemaan hakijoiden ansioita ja ratkaisee koko-
naisharkinnan perusteella kyseisen apteekin apteekkariksi parhaiten sopivan henki-
lön. Apteekin perustamispäätöksessä valitusperuste on hieman erilainen. Alueella jo 
toimivan apteekkarin intressi voi liittyä siihen, että samalle alueelle on tulossa uusi 
apteekkiyritys kilpailemaan asiakkaista. Valitusprosessilla on mahdollista viivästyttää 
kilpailun alkamista apteekin sijaintialueella.  
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2.4. Apteekkitoiminta ja kilpailu 

Lääkemarkkinat koostuvat kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä markkinasta. Arvo- ja 
logistiikkaketju alkaa lääketeollisuudesta, jatkuu lääkkeiden tukkukaupalla ja päättyy 
lääkkeiden vähittäismyyntiin eli apteekkeihin. Lääkemarkkinoiden arvoketjussa 
lääkkeiden vähittäismyynti eroaa muusta toiminnasta toiminnan harjoittamista 
koskevan sääntelyn osalta. Lääkkeiden vähittäismyynti on rajattu laillistettujen 
proviisorien yksinoikeudeksi ja apteekkien perustamiseen sovelletaan sekä tarvehar-
kintaa että sijainninohjausta. Lisäksi viranomaistoimenpiteet määrittävät apteekissa 
myytävien lääkkeiden vähittäishinnat. Ainoana poikkeuksena ovat nikotiinivalmis-
teet, jotka apteekkari voi vapaasti hinnoitella. 

Apteekkien sanotaan jo nykyisin kilpailevan keskenään palveluvalikoimalla, palvelu-
jen laadulla ja sisällöllä sekä aukioloajoilla, sijainnilla, lääkevalikoimilla ja myös hin-
noilla muiden kuin lääkkeiden osalta. Tosiasiassa apteekkitoimialalle ei ole syntynyt 
luonnollista markkinakilpailua toiminnanharjoittamista koskevan tiukan sääntelyn 
johdosta. Apteekkimarkkinoille pääsy on tiukasti rajattua. Uusien apteekkeja on 
perustettu melko vähän, joten mahdollisuus saada oma apteekki koskee lähinnä ti-
lanteita, kun apteekkiluvan haltija siirtyy uuteen apteekkiin tai jää eläkkeelle. Tällöin 
proviisoreilla on mahdollisuus hakea apteekkilupaa. 

Apteekkitoiminnan kilpailua vaikeuttaa tiukan määräsääntelyn ohella myös ap-
teekkitoiminnan sijainninohjaus. Apteekkiluvassa on määritelty sijaintialue, joka on 
lähtökohtaisesti kunta tai kunnanosa. Sijainninohjausta on vuosien aikana kehitetty 
oikeaan suuntaan, kun aikaisemmasta tarkasta korttelitasoisesta määrittelystä siir-
ryttiin kunnan alueeseen. Apteekkiyrittäjän rajallinen mahdollisuus sijoittaa apteek-
kinsa heikentää apteekin sijainnin perusteella tapahtuvaa kilpailua. Fimea on muun 
muassa Espoon ja Vantaan päätöksissä pyrkinyt edistämään kaupunkien sisäistä 
apteekkien välistä kilpailua apteekkien sijaintialueita laajentamalla. Apteekkarit ovat 
vastustaneet Fimean pyrkimyksiä väljentää sijainnin ohjausta. 

Lääkkeiden samahintaisuusperiaate kieltää alennusten antamisen lääkkeistä asiak-
kaille. Poikkeuksena alennuskiellosta on pakollinen veteraanialennus ja mahdollisuus 
antaa kanta-asiakkaille ostohyvitystä itsehoitolääkkeistä. Apteekeilta on myös kiel-
letty alennusten saaminen lääkeyrityksiltä. Sääntelyllä on estetty hintakilpailu. Hin-
takilpailua apteekkien välillä voidaan käydä vain yleisillä kauppatavaroilla. Näiden 
tuotteiden myynnistä merkittävä osa on tosin siirtynyt apteekkareiden omistamille 
erillisyhtiöille. Kyse ei ole apteekkilupaan sisältyvästä toiminnasta eikä toiminta ole 
myöskään apteekkitoimintaan kohdistuvan viranomaisvalvonnan alaista.   
Apteekkariliiton julkistaman tiedon mukaan yleisten kauppatavaroiden myynnin 
osuus apteekin liikevaihdosta on enää n. 6 %. 

Apteekkitoiminnan harjoittamisen yritysmuodoksi on vakiintunut henkilöyritys eli 
toiminimi. Tämä tarkoittaa sitä, että apteekkarilla ei ole mahdollisuutta harjoittaa 
liiketoimintaansa parhaaksi ja tilanteeseen sopivammaksi katsomallaan liiketoimin-
tamallilla esimerkiksi osake- tai kommandiittiyhtiönä. Tätä rajanvetoa hämärtää 
alkujaan apteekkitoimintaan kuuluneiden toimintojen ja palveluiden siirtäminen 
yleensä osakeyhtiömuotoiseen erillisyhtiöön. Apteekkarin ei ole mahdollista laa-
jentaa toimintaansa tarkoituksenmukaisilla, erilaisilla asiakkaita palvelevilla toi-
mipisteillä (esim. sivuapteekki tai palvelupiste) muuten kuin tarveharkintaan ja 
sijainninohjaukseen perustuvan päätöksenteon kautta. Tämänkaltainen ketjumainen 
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toimintamalli voisi edistää mm. liiketoiminnan harjoittamisedellytyksiä, investointe-
ja ja varaston hallintaa sekä lisätä kustannustehokkuutta. 

Lääkevalikoimalla kilpailukin on rajallista, koska lääkelaki velvoittaa apteekit pitä-
mään saatavilla alueen väestön tarpeiden mukaista lääkevalikoimaa. Aukioloajoissa 
on jokin verran eroja apteekkien kesken ja tämä antaa niin haluttaessa mahdol-
lisuuden kilpailemiseen. Yksityisistä apteekeista 80 % on kiinni sunnuntaisin ja 
vajaa neljännes lauantaisin. Arkisin yleisin aukioloaika näyttäisi olevan 9–17 (reilu 
kolmannes apteekeista) ja kello 18 sulkeutuu jo n. 60 % apteekeista. Arkisin kello 22 
asti on auki viidennes apteekeista ja tämän jälkeen apteekkipalveluita on tarvittaessa 
saatavilla eräistä Yliopiston apteekin toimipisteistä (Apteekit.fi 3.4.2018 ja www.
yliopistonapteekki.fi). Tavoite ei ole se, että kaikki apteekit olisivat auki 24/7, vaan 
että apteekkien aukioloajat seuraisivat nykyistä paremmin asiakkaiden kulutuskäyt-
täytymismuutoksia. 

Apteekkitoiminnassa apteekkien välinen kilpailu on nykyisestä lainsäädäntökehi-
kosta johtuen vähäistä. Kilpailu on yksi väline edistää ja kannustaa kustannustehok-
kuutta lääkkeiden vähittäiskaupassa.  Lääkkeiden saatavuuden, lääkitysturvallisuu-
den tai rationaalisen lääkehoidon tarpeita ei kuitenkaan tule unohtaa.

2.5. Apteekkitoiminta ja terveydenhuolto

Julkiselle vallalle on perustuslaissa asetettu velvoite turvata jokaiselle kansalaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä. Suurin osa ter-
veyspalveluista on lakisääteisiä. Voimassa oleva laki velvoittaa kunnat järjestämään 
nämä palvelut. 

Suomessa väestö ikääntyy, palvelujen tarve kasvaa ja ihmiset tarvitsevat yhä yksi-
löllisempiä palveluita. Terveysteknologian ja lääkkeiden kehittyminen tarjoavat yhä 
enemmän mahdollisuuksia yksilöllisempään hoitoon. Näiden käyttöönottaminen 
ja täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja -mal-
leja, tehokkuutta sekä tarkempaa kustannusten hallintaa. Palvelujen järjestäminen 
lääkkeitä tarvitseville tulevaisuudessa edellyttää, että lääkehuolto kehittyy ja että sitä 
kehitetään osana terveydenhuoltoa. Viime vuosina apteekkitoimintaa on kehitetty 
terveydenhuollon matalan kynnyksen palveluksi ja toimintaa pyritään laajentamaan 
enenevissä määrin terveyden edistämiseen ja terveyspalveluihin (esim. rokotukset) 
sekä lisäämään apteekkipalveluiden kysyntää terveydenhuollon integroituna lähiyk-
sikkönä (SAL 2018). Tavoitteena näyttäisi olevan terveydenhuollon palveluiden 
vieminen yhä enemmän osaksi apteekkitoimintaa. Terveydenhuollon ja terveystek-
nologian kehittymisen ja potilaiden käyttäytymismuutosten johdosta tulevaisuudes-
sa farmaseuttiselle osaamiselle lääkeneuvonnassa on erityistä tarvetta ja tämä palvelu 
tulee potilaille turvata kaikissa tilanteissa. 

Fimealla on merkittävä tehtävä apteekkitoiminnan ohjauksessa ja tukemisessa sekä 
nykyään myös kehittämisessä. Fimea kokoaa, tuottaa, arvioi sekä välittää tutkimuk-
seen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Fimea myös vastaa kansal-
lisen lääkeinformaatiotoiminnan pitkäjänteisestä suunnittelusta ja koordinoinnis-
ta. Tämän toiminnan pohjaksi Fimea julkaisi vuonna 2012 sidosryhmien kanssa 
yhteistyössä kootun kansallisen lääkeinformaatiostrategian. Lääkeinformaatiostrate-
giassa huomioidaan sekä väestölle että terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun 
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lääkeinformaation kehittäminen. Siinä kuvataan lääkeinformaatiotoiminnan hyvät 
käytännöt, puutteet ja haasteet. Lisäksi strategiassa nostetaan esiin toimenpide-eh-
dotuksia ja suositellaan yhteistyön lisäämistä lääkeinformaation kehittämisessä. 

Sääntelykehikko
Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä perustuu julkiseen rahoitukseen ja kunnal-
liseen järjestämisvastuuseen. Terveyspalveluja tuotetaan kunnan tai kuntien järjestä-
mänä tai ostopalveluna esim. yksityisiltä palveluntuottajilta. Terveydenhuollon tulee 
perustua näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin (terveydenhuoltolaki). 

STM vastaa yksityisiä terveyspalveluja koskevan lainsäädännön valmistelusta ja 
yleisestä ohjauksesta. Valviralla on koordinaatiovastuu yksityisen terveydenhuollon 
valvonnassa ja aluehallintovirastolla on käytännön vastuu valvonnan toteuttamisesta 
alueellansa. 

Yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuotetaan yritysmuotoisesti tai itsenäisenä am-
matinharjoittajana. Terveydenhuoltopalveluiden antaminen yksityisesti on luvan-
varaista toimintaa. Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa on määritelty 
edellytykset yksityiselle terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnettävälle lu-
valle. Lupa voidaan antaa palvelujen tuottajalle, jolla tarkoitetaan yksittäistä henkilöä 
taikka yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä tai muuta yhteisöä tai säätiötä, joka ylläpitää 
terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä. Lupa myönnetään kaikille lupaehdot 
täyttäville eikä lupajärjestelmään liity määrällisiä tai alueellisia rajoituksia tai muuta 
tarpeellisuusharkintaa. Lupaan voidaan liittää potilasturvallisuuden varmistamiseksi 
ehtoja esim. palvelujen määrästä, henkilöstöstä ja toimintatavoista. 

Terveydenhuoltopalvelun toimintaedellytykset on määritelty laissa. Toimijalla on ol-
tava asianmukaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä asianmukaisen koulu-
tuksen saanut henkilökunta. Lisäksi edellytetään, että toiminta on lääketieteellisesti 
perusteltua ja että siinä otetaan huomioon potilasturvallisuus. Lisäksi palvelun tuot-
tajalla tulee olla terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja. Vastaavan johtajan 
vastuulla on, että toiminta täyttää sille laissa ja sen nojalla asetetuissa säännöksissä 
ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Palvelun tuottajan toimiessa useammassa kuin 
yhdessä toimipaikassa, vastaavan johtajan on laadittava toiminnan laadun varmista-
miseksi kaikki toimipaikat kattava omavalvontasuunnitelma.  

Yksityisen terveydenhuollon tavoin apteekkitoiminnan harjoittaminen on luvanva-
raista toimintaa. Nykyinen apteekkilupajärjestelmä perustuu proviisorien yksinoike-
uteen, apteekkien sijainnin ohjaukseen ja tarveharkintaan. Lisäksi lainsäädännöllä 
määritellään tiukasti apteekkien tulosmuodostuksen periaatteet. Apteekki voidaan 
perustaa vain Fimean luvalla ja luvassa määritellään apteekin sijainti. Lupa voidaan 
myöntää vain laillistetulle proviisorille, ja apteekkitoimintaa harjoitetaan henkilöyri-
tyksenä. Apteekkitoimintaa valvoo Fimea, mutta Fimealla ei ole valvontaoikeutta 
apteekkien yhteydessä toimiviin apteekkarien omistamiin erillisyhtiöihin, vaikka ne 
harjoittavat liiketoimintaa, joka on ollut osa perinteistä apteekkitoimintaa.  
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Yksityisen terveyspalvelun ja apteekkitoiminnan lupajärjestelmät eroavat keskeisiltä 
osin toisistaan. Fimea päättää apteekin perustamisesta ja valitsee apteekille apteek-
karin. Terveyspalveluyrityksen voi perustaa ilman tarveharkintaa ja toimintaa voivat 
harjoittaa kaikki, jotka täyttävät laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut 
vaatimukset.  Apteekkilupajärjestelmä on muusta terveydenhuollosta poikkeava 
malli.

Suomessa lähtökohtana on perustuslain kaikille takaama oikeus hankkia toimeen-
tulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinoilla (elinkeinovapaus). Elinkei-
novapauden rajoittamisista ongelmallisin on luvanvaraisuus. Elinkeinovapaudesta 
voidaan poiketa lailla säätämällä ja erityisesti terveyden ja turvallisuuden suojaami-
seksi rajoitukset voivat olla perusteltuja. Toiminnan rajoittamiselle tulisi olla erityi-
sen painava syy (esim. henkilön terveyden suojeleminen). 

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan (PeVL 35/1997 vp, STM 
2007:45) luvanvaraisen toiminnan rajoittamisen tulisi pääsääntöisesti perustua 
laillisuus- eikä tarpeellisuusharkintaan. Tarpeellisuusharkinta on nähty tarpeellise-
na terveydenhuollossa ja lääkealalla ainoastaan apteekkitoiminnassa. Proviisorien 
yksinoikeuteen perustuvaa tarveharkintaista lupajärjestelmää perustellaan sillä, että 
näin voidaan turvata maankattava lääkejakelujärjestelmä ja toiminnan ammatillinen 
laatu. Terveydenhuollon lainsäädännössä on lähdetty siitä, että esim. neurokirurgiaa, 
syöpähoitoa ja silmäleikkauksia voidaan turvallisesti ja laadukkaasti toteuttaa ilman 
tarveharkintaa. Vastaavasti lääkealan sääntelyssä on katsottu vastaavanlaisen säänte-
lyn riittävän lääkkeiden valmistukseen ja lääkkeiden tukkukauppaan. 

Apteekkitoiminnan ja terveydenhuollon työnjako ja roolit
Lääkkeitä käytetään hoitotilanteessa. Lääkäri tekee diagnoosin, johon potilaan lää-
kehoidon valinta perustuu. Lääkkeiden valinnassa lääkäri pyrkii ottamaan huomioon 
potilaan yksilölliset ominaisuudet, koska niillä saattaa olla vaikutusta lääkehoidon 
onnistumiseen. Hän valitsee lääkeaineen ja -valmisteen sekä määrää annostelun. 
Lääkehoidosta tulee päättää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, koska lääkehoi-
don vaikuttavuus riippuu suuresti myös yksittäisen potilaan sitoutumisesta hoitoon. 
Potilaan tulee ymmärtää, mitä lääkehoitoa hänelle annetaan ja miksi (käyttötar-
koitus). Tämän välttämättömän tiedon perille menon varmistamisessa lääkäri on 
avainasemassa. Lääkärin lisäksi muilla terveydenhuollon ammattilaisilla, hoitohenki-
lökunnalla, proviisoreilla ja farmaseuteilla, on vastuu lääkeinformaation jakamisesta.

Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista, jotka ovat ku-
luttajien ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla eri tietolähteistä joko kasvo-
tusten, kirjallisesti tai sähköisten palveluiden (puhelin, internet, televisio ja radio) 
kautta. Lääkeinformaatiota tuottavat esimerkiksi viranomaiset, terveydenhuollon 
ammattilaiset, lääketeollisuus ja potilasjärjestöt (Lääkepolitiikka 2020). Lääkeinfor-
maatio on oleellinen osa turvallista ja rationaalista lääkehoitoa. Lääkeinformaatio 
edistää väestön järkevää lääkkeiden käyttöä ja siten ylläpitää ja parantaa väestön 
terveyttä. Lääkkeen määrääjän tulee tarvittaessa olla yhteistyössä omien potilaittensa 
yleensä käyttämien apteekkien farmaseuttisen henkilöstön kanssa tarvittavan lääke-
neuvonnan sekä turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen lääkehoidon toteuttamiseksi. 
Lääkeinformaatiolla tuetaan lääkehoidon toteuttamista eri toimintaympäristöissä. 
Tavoitteena on hyvin informoitu ja hoitoonsa sitoutunut potilas.
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Kun lääkkeitä toimitetaan apteekista ja sivuapteekista, on apteekin farmaseuttisen 
henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääk-
keen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon 
onnistumisen varmistumiseksi. Lisäksi lääkkeen ostajalle tulee antaa tietoa lääke-
valmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista. 
Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen hintaneuvontaan tulee sisältyä tieto 
toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta (Lääkelaki 57§).

Apteekin palvelupisteestä ja apteekin verkkopalvelun välityksellä lääkkeitä toimitet-
taessa apteekin tulee huolehtia siitä, että lääkkeen ostajalla on mahdollisuus saada 
farmaseuttisen henkilökunnan neuvoja ja opastusta lääkkeiden oikeasta ja turvalli-
sesta käytöstä, tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valin-
taan vaikuttavista seikoista. Apteekin palvelupisteestä reseptilääkkeitä saa toimittaa 
ainoastaan proviisori tai farmaseutti.

Perusterveydenhuollon pitkään jatkuneet vaikeudet ovat usein johtaneet siihen, 
että lääkärillä ei ole riittävästi aikaa selvittää määräämänsä hoidon merkitystä eikä 
määräämänsä lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeää neuvontaa, ja tehtävä jää 
usein apteekille. Apteekissa lääkeneuvontaa voi saada tai olla saamatta riippuen siitä, 
miten apteekin toiminta on ohjeistettu ja miten sen resurssit riittävät. Lääkeneuvon-
nalle (ml. hintaneuvonta) on lakiin perustuva velvollisuus. Asiakkaalle on annettava 
mahdollisuus saada myös itsehoitoon liittyvää lääkeneuvontaa. Käytännön tilanteet 
vaihtelevat apteekkikohtaisesti sekä myös sen perusteella, hankitaanko lääke esimer-
kiksi verkkoapteekista tai apteekin palvelupisteestä. Koneellisen annosjakelun piiriin 
kuuluvan potilaan lääkeneuvonta jää käytännössä ei-farmaseuttisen hoitohenkilö-
kunnan varaan. Samankaltainen on tilanne myös sairaalassa hoidettavan potilaan 
osalta, vaikka osastofarmasiaa onkin pyritty kehittämään.

2.6. Toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on tällä hetkellä suuressa muu-
toksessa. SOTE vaikuttaa myös lääkehuollon järjestämiseen. Hallitus on antanut 
maaliskuussa 2017 eduskunnalle esityksen maakunta- ja SOTE-uudistuksesta. 
Asiakkaan valinnanvapautta koskeva hallituksen esitys annettiin maaliskuussa 2018. 
Uudistuksella tavoitellaan nykyaikaisempia palveluja ja parempaa julkisen talouden 
kestävyyttä sekä lisätään asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin 
sekä parannetaan palvelujen saatavuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua. 

SOTElla luodaan edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. 
Tarkoituksena on koota kaikki julkiset palvelut yhden vahvan johdon, maakunnan, 
alaisuuteen eli palvelut tulevat siis 18 maakunnan järjestettäväksi. Maakunnissa tulee 
olla käytössä sellaiset toimintatavat, joilla palveluita voidaan tuottaa vaikuttavasti 
ja kustannustehokkaasti. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpei-
den mukaisesti. Tarkoitus on, että maakunnat alkavat järjestää julkisia sosiaali- ja 
terveyspalveluita vuoden 2020 alusta, jolloin asiakas voi valita syksystä 2019 alkaen 
maakunnan liikelaitoksen, jonka palveluissa asioi. Viimeistään kesällä 2020 otetaan 
käyttöön asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti. SOTE-keskukset aloittavat 
toimintansa viimeistään marraskuussa 2021. Uudessa terveydenhuoltomallissa 
maakunnan vastuulla on, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuu-
det sekä palvelu- ja hoitoketjut. Tämä edellyttää toiminnan muutosta, jonka tueksi 
rakennetaan uusia yli organisaatio- ja aluerajojen meneviä prosesseja ja yhtenäisiä 
toimintatapoja.  
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Yhteiskunta vastaa suurelta osin terveydenhuollon kustannuksista ja siten on kes-
keistä, että potilaan ja lääkkeen käyttäjän hoitoketju, hoidon määräämisestä hoidon 
toteuttamiseen, toimii saumattomasti. Hoidon onnistumiseksi jokaisen hoitopro-
sessiin osallistuvan toimijan tulisi kantaa oma vastuunsa mahdollisimman hyvin. 
WHO:n mukaan vain osa lääkehoidosta onnistuu, joissain tapauksissa ei lääkehoi-
dolla ole vaikutusta ja osalle potilaista se aiheuttaa jopa haittoja.

Terveydenhuollon ja lääkehuollon toimijoiden yhteistyön tehostamisella yhteis-
kunnan saamat kustannussäästöt voivat kohota hyvinkin suuriksi, jopa suuremmiksi 
kuin mitä lääkekorvausjärjestelmän muutosten kautta voidaan saada aikaan. SOTE 
voi oikein toteutettuna tuoda suurenkin muutoksen tähän tilanteeseen. SOTEssa 
maakunnille tulee terveyspalvelujen järjestäjän rooli ja palvelujen tuottajiksi voidaan 
valita myös yksityisiä toimijoita, valinnanvapautta koskevan mallin lopullisesta sisäl-
löstä riippuen. Samassa yhteydessä olisi selkeästi otettava lääkehoito ja sen toteutta-
jat lainsäädännönkin tasolla osaksi terveyspalvelujen tuottajia. 

Yksityiset terveyspalvelut ovat tähän saakka tukeneet ja täydentäneet julkisen sekto-
rin järjestämis- ja tuottamisvastuuseen kuuluvia terveyspalveluja. Yksityisillä terveys-
palveluyrityksillä ei ole ollut lakisääteisiä tehtäviä. Niitä koskeva erityislainsäädäntö 
koskee toiminnan laatua eikä tehtäviä. Apteekkien osalta tilanne on ollut toinen. 
Lääkelainsäädännössä on annettu yksityisille apteekkiliikkeen harjoittajille lakisää-
teisiä tehtäviä, koska avohuollon lääkejakelu on järjestetty yksityisten toimijoiden eli 
apteekkien avulla. Tässä lainsäädännössä on säädetty myös apteekin perustamisesta, 
omistamisesta, sijaintialueista, henkilökunnasta sekä toiminta-alueen rajaamisesta.

SOTEn yhteydessä toteutettava valinnanvapauslainsäädäntö muuttaa julkisen ja 
yksityisen toimijan välisen suhteen olennaisesti toisenlaiseksi, kun ns. public-private 
asetelma muuttuu. SOTEn myötä yksityisistä terveyspalvelujen tuottajista tulee 
lainsäädännössä rajatulla toiminta-alueella samanlaisia palvelujen tuottajia kuin jul-
kisistakin toimijoista. Maakunnat ratkaisevat SOTE-keskusten palvelujen tuottajat 
ja potilailla on valinnanmahdollisuus. Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat joutu-
vat terveydenhuollon erityislainsäädännössä määriteltyjen lakisääteisten tehtävien 
toteuttajiksi. 

Apteekit ja maakunnan valitsemat yksityiset terveyspalvelujen tuottajat ovat 
SOTEn jälkeen samankaltaisia lakisääteisiä tehtäviä hoitavia palvelujentuottajia. 
Tämä johtaa väistämättä siihen, että apteekkitoimintaa koskeva erityislainsäädäntö 
tulee sopeuttaa SOTE-uudistuksen mukaiseksi ja sääntelyn tason ja kohdennuksen 
tulee olla samankaltainen kuin yksityisten palvelujen tuottajien osalta. Kun terveys-
palvelujen tuottajien (yksityiset ja julkiset) toiminta muuttuu SOTEn myötä, on 
sekä palvelujen tuottajien (yksityiset terveyspalveluyritykset tai apteekit) että pal-
velujen käyttäjien (potilas, lääkkeen käyttäjä, asiakas) kannalta katsottuna oleellista, 
että toiminnan harjoittamista koskevat sääntelyt ovat yhdenmukaisia.
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Uusi teknologia ja uudet mahdollisuudet 
Muuttuva toimintaympäristö luo uudenlaisia mahdollisuuksia palveluiden järjestä-
miseksi sekä tarpeita uudenlaisille palvelukonsepteille. Uudistuva palvelujärjestelmä, 
digitalisaatio, robotiikka, lääkehoidon kehittyminen, lääkkeiden käyttäjien muut-
tuvat tarpeet sekä tarve tuottaa yhdenvertaisesti laadukkaat lääkehuollon palve-
lut maankattavasti ja kustannustehokkaasti, edellyttävät apteekkitoimijalta uusia 
toimintatapoja sekä nykyistä suurempia resursseja toiminnan järjestämiseksi kus-
tannustehokkaasti. Sääntelyllä tätä kehitystä ei pidä estää. Nykyinen maankattava ja-
kelujärjestelmä perustuu paljolti apteekkarin urakiertoon pienen apteekin apteekka-
rista suuremman apteekin apteekkariksi. Harva-alueiden lääkejakelua uudistuvassa 
palvelurakenteessa tulisi tarkastella asiakaslähtöisesti. Uusia toimintamahdollisuuk-
sia tulisi luoda monipuolistamalla lääkejakelua ja hyödyntäen uuden teknologian ja 
digitalisaation tuomia erilaisia mahdollisuuksia.

Digitalisaatio ja sähköiset palvelut ovat tärkeitä erityisesti asiakkaiden osallista-
misessa ja ne myös vahvistavat asiakkaan autonomiaa. Palvelujärjestelmän uudis-
taminen toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella 
integraatiolla sekä järjestäjien kantokykyä vahvistamalla. Tavoitteena on ihmisen 
hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumattomuus sekä  
SOTE-alueille nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet tuottaa alueensa palve-
luita. Terveydenhuollossa ja myös lääkejakelussa tarvitaan tulevaisuudessa innovatii-
visia ratkaisuja digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseksi. Tämä edel-
lyttää palvelujen tuottajilta kykyä uudistaa toimintamalleja ja taloudellisia resursseja 
sekä hallinnoida suurempia kokonaisuuksia kustannustehokkuuden turvaamiseksi. 
Nykyisin apteekkitoimintaan käytettävät resurssit ovat karkeasti arvioiden noin 550 
miljoonaa euroa2 sisältäen mm. apteekkitoiminnan harjoittamisesta aiheutuvat kulut 
kuten mm. apteekkarien voitto-osuudet, palkat sivukuluineen, vuokrat ja toiminnan 
kulut.

Monella toimialalla (ml. kauppa) liiketoiminta on kehittynyt ketjumaisesti toimi-
vaksi liikeyritykseksi. Yksittäiset kaupat ovat ketjuuntuessaan segmentoituneet ja 
erikoistuneet osin myös sijaintinsa perusteella. Ketjumuotoisen toiminnan pääta-
voitteena on tuottaa kuluttajille lisäarvoa. Ensinnäkin kilpailukykyyn liittyen ket-
jumuotoisessa toiminnassa toiminnan tehokkuutta voidaan kasvattaa merkittävästi. 
Hintakilpailun lisäksi kilpaillaan liikepaikoilla, hankintaketjuilla, vastuullisuudella 
sekä valikoiman hallinnalla (tuotekilpailu). Toiseksi ketjuttamisella voidaan syventää 
asiakaskokemusta, tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, kehittää palvelukonseptia ja palve-
lumuotoilua, interiööriä (lay out), lisätä henkilökunnan osaamista ja koulutusta sekä 
parantaa tavoitejohtamista. Ketjutoiminnalla voidaan lisätä ja kehittää jakelun arvo-
ketjun kaikkia osia. Järjestelmän ja kilpailun toimivuuden kannalta on ongelmallista, 
jos uusien toimijoiden markkinoille tulo estyy ja markkinoille syntyy kaksinkertai-
nen monopoli eli vähittäisjakelu (apteekkitoimintaan) ja lääketukkukappa. 

2 Apteekkitoimintaan käytettävien resurssien määrä on saatu vähentämällä yksityisten apteekkien vuoden 2016 
lääkemyyntituloista lääkeostot, arvonlisäverot ja apteekkimaksu (Lähde: Suomen Apteekkariliitto). Arviossa ei 
ole otettu huomioon yleisten kauppatavaroiden myyntiä eikä apteekkien yhteydessä toimivien erillisyhtiöiden 
toimintaa. Helsingin YA:n osalta osuus on karkealla tasolla arvioitu vuoden 2016 tilinpäätösluvuista. 
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LÄÄKKEIDEN 
HINNANMUODOSTUS
Lääkkeiden hintasääntely perustuu kansalliseen sääntelyyn. Tämän vuoksi perusteet, 
kriteerit ja prosessit lääkkeiden hintojen määrittämiseksi ovat maakohtaisia. Euroo-
pan tasolla lääkkeiden hintasääntelyyn vaikutetaan välillisesti. EU-lainsäädännössä 
on määritelty periaatteet korvattavuus- ja hintasääntelyä koskevalle päätöksenteolle. 
EU:n transparenssidirektiivi3 määrittelee reunaehdot, joita on noudatettava säännel-
täessä julkisen korvausjärjestelmän piiriin sisällytettävien lääkkeiden korvattavuutta 

ja hinnoittelua koskevaa pää-
töksentekoa. Direktiivin tarve 
perustuu näkemykseen, että 
lääkkeiden rahoitusta ja nii-
den kulutusta sairausvakuu-
tuksen korvausjärjestelmien 
piirissä sääntelevät kansalliset 
toimenpiteet muodostavat 
helposti kaupan esteitä, koska 
ne vaikuttavat lääkeyritysten 
mahdollisuuksiin myydä tuot-
teitaan kyseisillä markkinoilla.

Transparenssidirektiivi asettaa 
kansallista hintasääntelyä 
koskevan päätöksenteon 

avoimuudelle minimivaatimukset. Direktiivi koskee menettelyllisiä kysymyksiä, 
mutta ei sisältöasioita kuten esimerkiksi korvattavuuden tai tukkuhinnan arviointi-
perusteita. EU:n tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on tunnustettu 
jäsenvaltioiden oikeus ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joilla edistetään kansal-
listen sairausvakuutusjärjestelmien taloudellista vakautta. Menettelyn avoimuuden 
perusedellytykset on kuitenkin täytettävä, jotta varmistetaan, että menettelyt ovat 
sisämarkkinoita koskevan perussopimuksen määräysten mukaisia. Hinnoittelu- ja 
korvausmenettelyillä ei saa syrjiä tuontilääkkeitä, ja menettelyjen on perustuttava 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin arviointiperusteisiin, jotka ovat riippumat-
tomia tuotteen alkuperästä.  

Suomessa lääkekorvausjärjestelmään kuuluvat avohuollon lääkkeet ovat hintasään-
telyn piirissä sekä tukku- että vähittäishinnan osalta. Julkisen terveydenhuollon (sai-
raalat ja niiden poliklinikat) käyttämien lääkkeiden hinnat määräytyvät eri perustein 
kuin avohuollon lääkkeet. Sairaalalääkkeitä ei koske lääketaksa eikä apteekkivero. 
Sairaanhoitopiirien ja kuntien lääkehankintoja ohjaa julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaala-apteekkien on kilpailutettava tarvit-
semansa lääkkeet ja siten lääkkeiden hinnat määräytyvät kilpailutuksen perusteella. 
Toisin kuin avoapteekeille, lääkeyritykset voivat antaa sairaala-apteekeille alennuksia 
lääkkeen hinnasta. Käytännössä kilpailuttamisprosessista vastaa yliopistosairaalan 
apteekki. Lääkehankintakaudet ovat yleensä kaksi-kolmevuotisia. 

3 Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21. päivänä joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestel-
missä.

•  Tukkuhintasääntely mahdollistaa jo nyt  
 hintakilpailun lääkeyhtiöiden välillä  
•  Vähittäishinnan samahintaisuus estää   
 hintakilpailun apteekeissa  
•  Lääketaksa (apteekin myyntipalkkio) suosii   
 kalliimpien lääkkeiden myyntiä  
•  Apteekkiveron (apteekkimaksu) tarpeellisuus  
 on arvioitava uudelleen

3. 



29

3.1. Lääkkeen tukkuhinta 

Suomessa lääkkeen tukkuhinta sisältää sekä lääkeyrityksen että tukkukaupan kat-
teen. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta 
(Hila) vastaa lääkkeiden tukkuhintasääntelystä ja sitä toteutetaan joko korvatta-
vuus- ja hintahakemusmenettelyn tai lääkkeiden viitehintajärjestelmän kautta. Hila 
päättää, mitkä lääkkeet sisällytetään korvausjärjestelmään, mihin korvausluokkaan 
ne kuuluvat ja missä laajuudessa ne ovat korvattavia sekä mikä on niiden tukkuhinta. 
Korvausjärjestelmään pääsemiseksi lääkeyrityksen on haettava Hilalta korvattavuut-
ta lääkkeelle (hakemusmenettely). Päätöstä tehtäessä arvioidaan korvattavuuden ja 
tukkuhinnan kohtuullisuuden edellytykset sairausvakuutuslaissa säädetyin tavoin. 
Hilan vahvistama tukkuhinta on enimmäishinta, jolla lääkeyritys voi myydä valmis-
tetta apteekille. Lääkeyritys voi myydä lääkkeen apteekille vahvistettua tukkuhintaa 
edullisemmalla hinnalla edellyttäen, että hinta on sama kaikille apteekeille.  Aptee-
kit eivät ole millään lailla osallisena korvattavuus- ja tukkuhintaprosessissa. 

Hila vastaa myös viitehintajärjestelmään liittyvästä päätöksenteosta. Järjestelmässä 
on pääsääntöisesti lääkkeitä, joiden patenttisuoja on päättynyt, ja markkinoilla on 
samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävä lääke (geneerinen valmiste), jonka Fimea on 
todennut hoidollisesti vastaavaksi (vaihtokelpoinen). Viitehintajärjestelmässä tukku-
hinnat määrittyvät lääkeyritysten vuosineljänneksittäin tekemien hintailmoitusten 
perusteella.  Koska hintakilpailun on arvioitu pitävän tukkuhinnat kohtuullisella 
tasolla, on näiden valmisteiden hintasääntelyä kevennetty. Järjestelmässä potilaiden 
ja yhteiskunnan suojaksi on kuitenkin kullekin lääkkeelle vahvistettu enimmäishinta, 
jonka puitteissa hintakilpailua voidaan käydä. Pääsääntöisesti markkinahinnat ovat 
vahvistettuja enimmäishintoja alempia.   

Mikäli lääkeyritys ei hae valmisteelle korvattavuutta tai Hila hylkää korvattavuus- ja 
tukkuhintahakemuksen, lääkeyritys voi hinnoitella lääkkeensä vapaasti kuitenkin 
niin, että lääkelain 37 a §:n perusteella tukkuhinnan tulee olla sama kaikille aptee-
keille. Tämä koskee ei-korvattavia reseptilääkkeitä ja pääosaa itsehoitolääkkeistä. 
Korvausjärjestelmään voidaan sisällyttää vain sellaisia itsehoitolääkkeitä, jotka ovat 
lääketieteellisin perustein välttämättömiä valmisteita.    

3.2. Lääkkeen vähittäishinta

Avohuollossa käytettävän lääkkeen vähittäishinta eli lääkkeen käyttäjän ja sairausva-
kuutuksen lääkekustannus muodostuu lääkeyrityksen, lääketukkukaupan ja apteekin 
katteista sekä arvonlisäverosta.  Vähittäishinta lasketaan valtioneuvoston päättämän 
laskentakaavan eli lääketaksan perusteella (valtioneuvoston asetus lääketaksasta). 
Lääketaksa määrittelee apteekille sen lääkkeen myynnistä saaman palkkion. Asetuk-
sessa säädetään myös lääkkeiden samahintaisuudesta. Apteekkipalkkion määrittävää 
lääketaksaa on tarkistettu viimeksi vuonna 2014. Muutoksella vähennettiin palkkion 
hintasidonnaisuutta ja lisättiin palkkion kiinteätä osaa, minkä johdosta edullisten 
lääkkeiden hinnat nousivat ja kalliiden lääkkeiden hinnat laskivat. Apteekkitalouden 
näkökulmasta muutos oli kustannusneutraali, mutta vaikutukset yksittäisissä aptee-
keissa olivat erilaiset. 
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Reseptilääkkeen vähittäishinta muodostuu, kun tukkuhintaan lisätään apteekin 
palkkio ja toimituseräkohtainen maksu 2,17 € sekä arvonlisävero 10 %. Apteek-
kipalkkion hintasidonnaisuuteen vaikuttaa apteekkipalkkion tukkuhintakerroin. 
Kerroin on 1,45 edullisimmissa reseptilääkkeissä (enintään 9,25 €) ja kalleimmissa 
(yli 420,47) kerroin on 1,1. Lisäksi palkkioon lisätään kiinteä osa, joka on tukkuhin-
nasta riippuen 0,92–36,65 €. Reseptilääkkeen potilaalta perittävä arvonlisäverollinen 
vähittäishinnan laskentakaava on seuraava:

Itsehoitolääkkeen apteekkipalkkio määräytyy hieman eri tavoin, sillä toimitusmaksu 
(2,17 €) lisätään vain siinä tapauksessa, jos itsehoitolääkettä toimitetaan lääke-
määräyksen perusteella. Itsehoitolääkkeiden apteekkipalkkion tukkuhintakerroin 
vaihtelee välillä 1,5–1,125 ja kiinteät osat välillä 0,50–47,68.  Itsehoitolääkkeen 
vähittäishinnan laskentakaava on seuraava:  

Apteekkipalkkio on degressiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että apteekin myyntikate 
pienenee suhteellisesti lääkkeen hinnan noustessa. 

3.3. Lääkkeiden hinnoittelu ja apteekkivero

Apteekkarin on vuosittain maksettava liikevaihdon perusteella määräytyvä apteek-
kivero (aikaisemmin apteekkimaksu). Apteekkimaksu otettiin käyttöön sodanjälkei-
sessä Suomessa 1940-luvulla. Apteekkimaksun tarkoituksena on ollut turvata koko 
maan kattavat apteekkipalvelut ja tasata apteekkien välisiä tuloeroja. Kysymys on 
eräänlaisesta apteekkien välisestä tulontasausmallista.

Apteekkiveron perusteena on pääapteekin, sivuapteekin, apteekin palvelupisteen ja 
apteekin verkkopalvelun arvonlisäveroton liikevaihto. Liikevaihtoon sisällytetään 
tuotot resepti- ja itsehoitolääkkeiden sekä palveluiden myynnistä. Apteekkiveron 
perusteena olevaan liikevaihtoon sisältyy esimerkiksi annosjakelupalkkio sekä kol-
mannelle osapuolelle kuten lääkekaapin hoitajalle maksettu myyntipalkkio. Liike-
vaihtoon eivät kuulu esimerkiksi Kelan ostokertapalkkiot tai muut liiketoiminnan 

Ostohinta (tukkuhinta), € Vähittäismyyntihinta Toimitusmaksu ALV

0–9,25 1,45 x tukkuhinta + 2,17 €  + 10 %

9,26–46,25 1,35 x tukkuhinta + 0,92 € + 2,17 € + 10 %

46,26–100,91 1,25 x tukkuhinta + 5,54 € + 2,17 € + 10 %

100,92–420,47 1,15 X tukkuhinta + 15,63 € + 2,17 € + 10 %

yli 420,47 1,1 x tukkuhinta + 36,65 € + 2,17 € + 10 %

Ostohinta (tukkuhinta), € Vähittäismyyntihinta ALV

0–9,25 1,5 x tukkuhinta + 0,50 €  + 10 %

9,26–46,25 1,4 x tukkuhinta + 1,43 € + 10 %

46,26–100,91 1,3 x tukkuhinta + 6,05 € + 10 %

100,92–420,47 1,2 X tukkuhinta + 16,15 € + 10 %

yli 420,47 1,125 x tukkuhinta + 47,68 € + 10 %
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tuotot, jotka eivät liity myytyyn lääkkeeseen tai palveluun. Lisäksi nikotiinivalmisteet 
on vapautettu apteekkiverosta. Yleiset kauppatavarat tulevat apteekkimaksun piiriin 
siltä osin kuin niiden määrä ylittää 20 % apteekin liikevaihdosta. 

Apteekkivero on progressiivinen eli veron osuus nousee liikevaihdon noustessa. Kaik-
kein pienimmät apteekit (liikevaihto alle n. 871.000 €) eivät maksa apteekkiveroa. 
Apteekkiveroprosentti on mainitun apteekkiveron alarajalla 6,1 % ja enimmillään 
11,2 %. Korkeinta apteekkiveroa maksavat apteekit, joiden liikevaihto on yli 6,2 milj. 
€. Keskivertoapteekin apteekkivero on 6,4 % (SAL vuosikatsaus 2017). 

Vuonna 2016 apteekkimaksukertymä oli noin 180 milj. €. Apteekkimaksun keskiar-
vo oli noin 298.000 € ja jos Helsingin yliopiston apteekin maksamaa apteekkimaksua 
ei oteta huomioon, apteekkimaksun keskiarvo olisi 252.000 €. Yliopiston apteekin 
apteekkimaksu oli 28,4 milj. €, mikä on yli 6 % kaikkien apteekkimaksujen 
kokonaiskertymästä. Apteekkimaksua ei maksanut 20 apteekkia ja liike-
vaihdostaan yli 9 % apteekkimaksua maksavia apteekkeja oli 22. Näiden 
apteekkien osuus apteekkimaksun kokonaiskertymästä oli noin neljännes. 
Apteekkimaksu oli 62 prosentissa apteekkeja enintään 6,5 % liikevaihdos-
ta ja suurimmillaan apteekkimaksun osuus oli noin 10 % liikevaihdosta. 

Kuvissa 1–4 on tarkasteltu lääkkeen vähittäishinnan muodostumista 
apteekkiveron vaikutus huomioiden erihintaisilla lääkkeillä.  Laskelma 
perustuu keskivertoapteekin apteekkiveroon 6,4 % (2017). 

Apteekkivero vaikuttaa välillisesti lääkkeen hintaan, koska lääketaksan mi-
toituksessa on otettu huomioon pienimyyntisten apteekkien toimintaedelly-
tykset. Apteekkiverolla on mahdollistettu nykyrakenteissa se, että eri tavoilla 
toimeentuleviin apteekkeihin voidaan soveltaa yhdenmukaista lääketaksaa. 
Tämän vuoksi apteekkiverolla on tavallaan lääkkeiden hintoja välillisesti 
nostava vaikutus. Esimerkiksi tukkuhinnaltaan 150 € maksavan lääkkeen 
hinta potilaalle on 209,33 € riippumatta siitä, ostaako hän lääkkeen Helsingin 
yliopiston apteekista tai pienestä harva-alueen apteekista. Mikäli lääke on 
peruskorvattava, potilaan omavastuu on yli 125 € ja sairausvakuutus maksaa 
loppuosan lääkekustannuksesta. Apteekkiveron merkitys osana kokonaisuutta 
näyttäytyy hyvin erilaisena riippuen siitä, tarkastellaanko sitä apteekin talou-
den vai potilaan ja sairausvakuutuksen näkökulmasta.



32

APTEEKKITALOUS
Apteekkialan toimintaympäristö poikkeaa muusta erikoiskaupasta, koska apteek-
kitoiminta on luvanvaraista. Apteekkilupa on henkilökohtainen ja apteekkitoimin-
nan yritysmuodolle ei ole vaihtoehtoja. Alalle pääsyä rajoitetaan lupajärjestelmän 
tarveharkinnalla ja apteekkien palkkio perustuu viranomaispäätöksiin. Lääkkeiden 
samahintaisuus estää hintakilpailun apteekkien kesken. Lääkeala eroaa muusta kau-
pasta myös sen vuoksi, että lääkkeen maksaja, lääkkeen määrääjä (valinta) ja lääk-
keen käyttäjä ovat eri tahoja. Lääkekaupassa veronmaksaja (sairausvakuutus) vastaa 
pääosasta kustannuksista, oikean lääkkeen valitsee hoitava lääkäri ja lääkkeen  

käyttää potilas.  

4.1. Lääkekustan-
nukset ja niihin 
vaikuttaminen

Lääkekustannusten kasvua 
pyritään hallitsemaan eri 
maissa monin eri keinoin. 
Viime vuosina lääkekustan-
nusten hallintatoimet ovat 
olleet eri Euroopan maissa 
osa talouskriisin hoitoa. 
Lääkekustannusten hallinta-
toimenpiteet voidaan koh-
dentaa lääkkeiden tarjontaan 
tai kysyntään vaikuttaviin 
tekijöihin. Tarjontaa koskevat 

toimenpiteet kohdistuvat lähinnä lääkeyrityksiin ja jakeluportaaseen. Tällaisia keino-
ja ovat mm. lääkkeiden tai toimijoiden palkkioiden erilaiset hintasääntelytoimenpi-
teet, hintaleikkaukset, verot, alennukset ja palautusmaksut. 

Lääkkeiden kysyntään vaikuttavat toimenpiteet kohdistuvat lääkkeiden määrääjiin, 
apteekkeihin ja lääkkeiden käyttäjiin. Tunnusomaista näille toimenpiteille on, että 
niiden tavoitteena on välttää lääkkeiden tarpeetonta käyttöä ja ohjata käyttöä kus-
tannusvaikuttaviin vaihtoehtoihin. Tyypillisimpiä toimia ovat lääkäreiden lääkkeiden 
määräyskäytäntöihin vaikuttaminen (mm. hoitosuositukset, budjetit), geneeristen 
lääkkeiden käytön edistäminen sekä erilaiset kannustinjärjestelmät rationaalisen lää-
kehoidon edistämiseksi. Lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta tavanomaisia toimia 
ovat ne, joilla pyritään vaikuttamaan potilaiden omavastuuosuuksiin ja korvattavien 
lääkkeiden valikoimaan (Martikainen 2012).

Avohuollossa käytettävän lääkehoidon kustannukset rahoitetaan verovaroin, sosi-
aaliturvamaksuilla ja potilaan omavastuuosuuksin. Sairausvakuutuksen korvaus-
järjestelmässä olevien lääkkeiden kustannuksista lääkekorvaus kattaa keskimäärin 
noin 70 %. Itsehoitolääkkeet potilaat maksavat pääsääntöisesti kokonaan. Lisäksi 
pienituloisilla on mahdollisuus saada toimeentulotukea tarpeellisen lääkehoidon 
kustannuksiin. 

•  Lääkekustannuksiin vaikutetaan pääosin   
 viranomaispäätöksin   
•  Apteekkitoiminta on taloudellisesti erittäin   
 kannattavaa ja toiminta vakaalla perustalla  
•  Apteekin tiloissa toimivat apteekkarien   
 omistamat erillisyhtiöt ovat yleistyneet  
•  Apteekkitoiminnassa lääkkeen käyttäjää   
 hyödyttävät alennukset on kielletty
•  Apteekkitalouden kannusteet eivät tue   
 toiminnan kehittämistä

4. 
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Lääkekustannusten osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista on n. 15 %.  
Vuonna 2016 lääkemyynti oli noin 3 mrd €, josta avohuollon lääkkeiden osuus oli yli 
80 %. Sairausvakuutuksen lääkekorvauskustannusten kasvu on viime vuosina ollut 
maltillista verrattuna vuosituhannen alkuvuosiin. Maltillinen kustannuskehitys on 
seurausta hintasääntelystä ja lukuisista eri lääkesäästötoimenpiteistä, joita ovat hin-
taleikkaukset ja -sääntelytoimet, geneeristen lääkevalmisteiden käytön edistäminen 
(lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä), rationaalisen lääkehoidon toimenpiteet (mm. 
lääkehävikin vähentäminen) sekä potilaiden omavastuuosuuksien korotukset ja lääk-
keiden uudelleen luokittelu.  

Vuonna 2017 lääkekustannuksista maksettavien korvausten määrä pieneni n. 25 milj. 
€ (1,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Muutosta selittävät vuoden 2017 alussa voi-
maan tulleet säästötoimenpiteet (150 milj. €). Kaikkiaan korvattavia lääkkeitä osti 3,8 
milj. henkilöä, mutta yli 800.000 henkilöllä kustannukset jäivät alle ns. alkuomavas-
tuuosuuden (50 €/v). Useimmiten alle alkuomavastuuosuuden jäivät kipu- ja mikrobi-
lääkkeiden ostot. Lääkekorvausmenot ovat tällä hetkellä taas kasvussa. Lääkekorvaus-
menot tammi-huhtikuussa 2018 ovat 5,4 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 
vuonna 2017.

Lääkekorvausten kehitys 1965-2016. Lähde: Kansaneläkelaitos

 
Lääkkeiden käyttäjien omavastuuosuus on määritelty sairausvakuutuslaissa. Suomessa 
otettiin vuonna 2016 käyttöön jokaista vakuutettua henkilöä koskeva 50 € alkuoma-
vastuuosuus. Tämän määrän ylittävien kustannusten osalta voidaan maksaa lääke-
korvauksia. Korvausluokkia on kolme: peruskorvaus (omavastuuosuus 60 %), alempi 
erityiskorvaus (omavastuuosuus 35 %) ja ylempi erityiskorvaus (lääkekohtainen oma-
vastuu enintään 4,5 €). Lisäksi laissa on säädetty enimmäismäärä lääkekustannuksille 
(605,13 € vuonna 2018). Mikäli vuotuinen omavastuuosuus täyttyy, potilas maksaa 
tämän jälkeen enintään 2,5 € jokaisesta ostamastaan lääkkeestä. Hallitus on kehysrii-
hessään 2018 päättänyt alentaa ns. lääkekattoa (vuotuinen omavastuuosuus) n. 40 €:lla.
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Korvattavien lääkkeiden tukkuhinnat ovat hintasääntelyn piirissä. Korvausjärjes-
telmään kuuluvien lääkkeiden tukkuhinnat laskivat 4,3 % vuonna 2017. Voimak-
kaimmin laskivat viitehintajärjestelmässä olevien lääkkeiden tukkuhinnat (-8,5 %). 
Muutokset selittyvät vuoden 2017 alussa toteutetuilla toimenpiteillä, joiden tavoit-
teena oli edistää lääkkeiden hintakilpailua. Tukkuhintasääntelyn ulkopuolella olevien 
itsehoitolääkkeiden hinnat nousivat 0,8 % (Lääketeollisuus ry).   

4.2. Apteekin tulonmuodostus

Apteekin tulot perustuvat lääkemyyntiin ja yleisten kauppatavaroiden ja apteekki-
palveluiden myyntiin. Apteekkiliikkeen tuloista pääosa kertyy lääkkeiden myynnistä. 
Lääkkeiden hinnat ovat edellä kuvatuin tavoin säänneltyjä sekä tukkuhinnan että 
vähittäishinnan osalta. Apteekit eivät voi päättää lääkkeiden hintoja. Lääkemyyn-
nistä maksettavan palkkion päättää valtioneuvosto ja palkkion perusteena olevan 
tukkuhinnan Hila tai lääkeyritys. Kansainvälisestikin hyvin poikkeavaa on, että 
apteekin palkkion päättää valtioneuvosto, kun taas korvattavan lääkkeen hinnan 
päättää ministeriön yhteydessä toimiva lautakunta. 

Apteekin tulonmuodostukseen vaikuttaa liikevaihdon perusteella maksettava 
progressiivinen apteekkivero. Apteekkiveron perusteena on arvonlisäveroton lääke-
myynti. Apteekkiveron tason päättää eduskunta. 

Yleiset kauppatavarat ja nikotiinivalmisteet apteekit voivat hinnoitella liiketaloudel-
lisin perustein kuten muutkin yritykset. Yleiset kauppatavarat on myös vapautettu 
apteekkiverosta. Apteekkarin talouden kannalta näiden merkitys on paljon merkittä-
vämpi apteekkarien omistamien erillisyhtiöiden kautta. 

4.3. Apteekkien taloudellinen tilanne

Apteekkitoiminnan peruskannattavuus on hyvä ja kannattavuuden vaihtelut suh-
danteiden myötä ovat maltillisempia kuin monilla muilla toimialoilla. Apteekkien 
tuloista pääosa tulee lääkemyynnistä ja liiketoiminta on lähtökohtaisesti vakaata 
ja ennustettavaa, koska apteekkien tulot on vakautettu apteekkien määrän ja lääk-
keiden hintojen sääntelyllä. Apteekkien palkkio on myös ennakoitavissa, koska se 
perustuu lainsäädäntöön eikä lääketaksa-asetusta ole kovin usein muutettu. Ap-
teekkitoiminnan vakaus perustuu tiukkaan viranomaissääntelyyn, minkä johdosta 
apteekkiyrittäjyyteen liittyy merkittävästi vähemmän riskejä kuin muuhun yritystoi-
mintaan (Fimea, Hyytinen 2016 ja KKV 2012). 

Apteekkien liikevaihdon keskiarvo oli vuonna 2016 n. 3,9 milj. € ja se kasvoi tarkas-
telujaksolla 2013–2016 noin 9 %. Vastaavasti lääkemyynnin keskiarvo oli 4 milj. € ja 
kasvua tarkastelujaksolla oli 10 %. Lääkemyyntiä on kasvattanut uusien lääkkeiden 
käyttöönotto ja viitehintojen nousu. Apteekkien keskimääräinen liikevoitto vuonna 
2016 ennen satunnaiseriä oli 264.000 € (vaihteluväli -0,2–1,4 milj. €) ja kasvua tar-
kastelujaksolla oli 5,8 %. Vuonna 2016 yksityisten apteekkareiden verotettavat tulot 
olivat n. 145 milj. € ja voitto verojen jälkeen yhteensä 84 milj.€. 

Fimean talousanalyysin mukaan apteekkitoiminta (2013–2016) on liiketaloudelli-
sesti kannattavaa ja apteekit ovat pääosin vakavaraisia. Suurissa liikevaihtoryhmissä 
liikevaihto näyttää edelleen kasvavan ja liikevoitot ovat suurempia taajaan asutuilla 
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alueilla kuin kaupunki- ja haja-asutusalueiden apteekeissa. Apteekkien väliset erot 
liikevoiton suhteen vaihtelevat paljon. Apteekkien myyntikatteissa ja liikevoittopro-
senteissa on havaittavissa pientä laskua ja maksuvalmiudessa jonkin verran heikke-
nemistä. Pienten apteekkien toiminta edellyttää tarkkaa taloudellista suunnittelua. 
Vuonna 2016 apteekkien keskimääräinen liikevoitto oli 6,7 % ja myyntikate apteek-
kiveron jälkeen 26 %. Apteekkien myyntikate ennen apteekiveroa oli noin 31 %. 
Apteekkien velkaantuneisuus oli hyvällä tasolla, sillä velkaa on keskimäärin 10–12 
% suhteessa liikevaihtoon. Muutamalla prosentilla apteekeista on ollut pidemmän 
aikavälin kannattavuusongelmia. Vuonna 2016 seitsemän apteekin (1,3 %) toiminta 
oli tappiollista ja syinä olivat mm. ylimitoitetut resurssit, suuret investoinnit sekä 
ennalta arvaamattomat tapahtumat (esim. tulipalo ja vesivahinko). 
 
Vertailuna todettakoon, että Helsingin yliopiston apteekin myynti vuonna 2017 yli 
290 milj. € ja yliopistolle tuloutettiin n. 15 milj. € myyntivoitto. Itä-Suomen yli-
opiston apteekin myynti (2016) oli yli 16 milj. € ja tulos ennen veroja oli 0,6 milj. €. 
Mikäli apteekkitoiminnan kannattavuutta tarkasteltaisiin sijoitetun pääoman tuo-
tolla, Helsingin yliopiston apteekin oman pääoman vuosituotto on lähes 50 %. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että Helsingin yliopiston apteekin liiketoiminta kaksinkertaistaisi 
sijoituksen kahdessa vuodessa. Näin mitattuna yliopiston apteekki olisi Helsingin 
pörssin kannattavin yritys (Oksaharju). Yksityisten apteekkien osalta syvällisempi 
taloudellisten analysointien teko ei ole mahdollista, koska niiden tilinpäätökset eivät 
ole julkisia siitä huolimatta, että yhteiskunta rahoittaa pääosan apteekkitoiminnasta. 

Yhtenä näkökulmana on ollut apteekkitoiminnan kannattavuuden vertailu suhteessa 
vähittäiskauppaan. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna näyttäisi, että apteekkitoimin-
nan liikevoitto on vähittäiskauppaa korkeampi. Vähittäiskaupan pk-yritysten liike-
voittoprosentti oli professori Ari Hyytisen mukaan vuosina 2013–2014 noin 2,5 %, 
kun vastaavalla ajanjaksolla apteekkien liikevoitto oli noin 7 %. Esimerkiksi Ruot-
sissa apteekkien keskimääräinen liikevoitto oli vuonna 2017 3,3 % (Branschrapport 
2018), kun vastaavana ajankohtana Suomessa apteekkien keskimääräinen liikevoitto 
oli 5,8 %. Nämä luvut eivät ole suoraan verrattavissa, koska Suomessa apteekit toi-
mivat henkilöyhtiöinä ja Ruotsissa pääomayhtiöinä.
 
Apteekkitalouden kokonaistilanteen arvioimiseksi on tarkasteltava myös apteekkien 
tiloissa toimivien erillisyhtiöiden taloudellisesta tilannetta. Kyse on apteekkarin 
omistamasta yhtiöstä (yleensä osakeyhtiö), joka toimii apteekista erillisenä yrityk-
senä sen tiloissa. Erillisyhtiöissä myydään yleisiä kauppatavaroita, esim. terveyden-
huoltotuotteita, kosmetiikkaa, vitamiineja, ravintolisiä ja terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyviä palveluita. Yleisten kauppatavaroiden osuus apteekin myynnistä onkin viime 
vuosina vähentynyt, koska niiden myynti siirtyy enenevässä määrin erillisyhtiöille. 
Lisäksi apteekin ja erillisyhtiön välillä on muutakin taloudellista toimintaa. Tämän 
vuoksi myös erillisyhtiöiden taloudellinen tilanne tulee ottaa huomioon osana koko-
naistarkastelua. 

Fimean talousanalyysissä on kerätty tietoja 158 erillisyhtiöstä. Fimea on arvioinut, 
että tosiasiallisesti yhtiöiden määrä on noin 250 eli 40 % apteekkareista on erillis-
yhtiö. Tarkastelujaksolla erillisyhtiöiden liikevaihdon keskiarvo on kasvanut 20 % ja 
liikevoitto 10 %. Analyysin mukaan yleisistä kauppatavaroista noin puolet myydään 
erillisyhtiön kautta. Tosiasiassa osuus on merkittävästi suurempi, koska luvuista 
puuttuu lähes 100 erillisyhtiön tiedot. Liikevaihto erillisyhtiössä oli keskimäärin 0,8 
milj. € ja liikevoitto 0,2 milj. €. 
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4.4. Apteekkitoiminta ja alennukset

Lääkkeen tukkuhinnan tulee olla kaikille apteekeille ja sivuapteekeille sama. Lain-
säädäntö edellyttää, että tukkuhinnassa on otettava huomioon alennusten ohella 
kaikki lääkkeen hankintaan liittyvät ostohyvitykset ja muut taloudellista hyötyä 
tuovat etuudet. Säännöksen tarkoituksena on estää lain kiertäminen esim. maksa-
malla apteekille mainostilasta ylihintaa (HE 107/2005). Lääkelain mukaan kiellet-
tyjen kannustimien, etuuksien tai lahjojen pyytäminen, hyväksyminen tai vastaan-
ottaminen ovat rangaistavia lääkerikkomuksia ja säännös koskee myös yksittäisille 
apteekeille annettavia etuuksia. Poikkeuksena samahintaisuudesta on koneellinen 
annosjakelu, jossa annosjakeluyhtiö voi eräin edellytyksin (37 a § 2 mom.) saada 
alennuksia. 

Käytännössä lääkeyritykset voivat antaa ostoihin perustuvia tai niiden perusteella 
määräytyviä etuisuuksia esimerkiksi erillisenä osakeyhtiönä toimivalle apteekkien 
muodostamalle markkinointiketjulle (virtuaaliketju). Etuisuuksia voidaan käyttää 
esimerkiksi asiakaslehtimainonnassa, koulutustoiminnassa ja virkistystoiminnas-
sa ketjuun kuuluvien apteekkarien tai apteekkien hyväksi. Apteekin perustamat 
apteekissa toimivat erillisyhtiöt voivat myös olla kuvattujen etuuksien saajina. Vaikka 
peruste etuuden saamiseen olisikin lääkehankinta, niin toimintaan ei nykysään-
nösten mukaan voida puuttua. Tämän vuoksi esimerkiksi Fimea on esityksissään 
halunnut kieltää apteekkien yhteydessä toimivat erillisyhtiöt – se ei voi valvoa niiden 
toimintaa. 

Lääkkeiden samahintaisuutta koskevaa sääntelyä tarkennettiin vuoden 2006 alusta. 
Taustalla oli se, kun lääkeyritykset alkoivat antaa alennuksia apteekeille. Tavoitteena 
oli vaikuttaa lääkkeen valintaan.  Reseptilääkkeiden alennukset liittyivät vuonna 
2003 käyttöön otettuun lääkevaihtoon. Lääkevaihto toi lääkekorvausjärjestelmään 
ns. hintaputken, jonka tarkoituksena on ollut parantaa lääkkeiden saatavuutta. Ta-
voitteena lääkeyrityksillä oli saada oma vaihtokelpoinen valmisteensa apteekin varas-
toon. Lääkevaihdon myötä apteekeille tuli mahdollisuus valita toimitettava valmiste 
ns. hintaputkeen kuuluvista valmisteista (HE 107/2005).
 
Lääkelaitos selvitti keväällä 2005 apteekkien ja lääkeyhtiöiden välisiä sopimuksia. 
Useat lääkeyritykset olivat tehneet apteekkien kanssa hankinta- ja yhteistyösopi-
muksia sekä myöntäneet alennuksia. Itsehoitolääkkeissä alennukset vaihtelivat 3–35 
% välillä ja eräissä tapauksissa alennukset suurenivat myynnin myötä. Alennuksen 
edellytyksenä oli näkyvä hyllytila tai se, että apteekin tuli tarjota tietyn yrityksen 
valmistetta ensisijaisena vaihtoehtona. Lääkevaihdon piirissä olevien valmisteiden 
alennukset vaihtelivat 2–20 % välillä, mutta näihin liittyi myynnin määrään liittyviä 
lisäalennuksia. Sopimuksissa oli ehtoja velvoitteista pitää lääkettä varastovalikoimas-
sa ja tarjota sitä vaihtotilanteissa ensisijaisena valmisteena. Sopimukset olivat yhteis-
työsopimuksia, joita noudattamalla apteekkari sai lääkkeistä alennusta tai hyvitystä 
varastoarvon alenemisesta tai varastoon vanhentuneista lääkkeistä. Alennukset eivät 
siirtyneet asiakkaille. Tämä tarkoitti sitä, että apteekit saivat myymästään lääkkeestä 
normaalin apteekkipalkkion lisäksi taloudellista hyötyä myös alennusten kautta.  

Lainsäädännön mukaan apteekki voi antaa asiakkailleen alennuksia vain erityista-
pauksissa (mm. veteraanit ja kanta-asiakkaat). 
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APTEEKKISÄÄNTELY 
EUROOPASSA
Lääkeala on tiukasti säänneltyä toimintaa. Karkeasti jaotellen lääkkeiden kehittämi-
seen ja myyntilupiin liittyvä sääntely (ml. lääketurva-asiat) on EU-tasoista, kun taas 
lääkkeiden korvattavuus ja hinnoittelu sekä apteekkitoiminta perustuvat kansalliseen 
sääntelyyn. Apteekkitoiminnan kansallisen sääntelyn vuoksi eurooppalaiset apteek-
kijärjestelmät eroavat toisistaan. Kansallisessa sääntelyssä on otettava huomioon 
EU:n perusvapaudet eli tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääomien vapaan 
liikkuvuuden sekä elinkeinovapauden periaate kuten myös EU-lainsäädännön pe-
rusperiaatteet koskien suhteellisuus- ja läheisyysperiaatteita. 

EU:lla ei ole suoraa toimival-
taa säädellä apteekkitoimintaa, 
kuten ei terveyspalvelujakaan. 
EU:lla on jäsenvaltioiden 
kanssa jaettua toimivaltaa mm. 
sisämarkkina-asioissa, mutta 
ei nimenomaisesti annettua 
valtuutusta terveysasioiden 
osalta. Sisämarkkinat käsit-
tävät EU:ssa alueen, jolla ei 
ole sisäisiä rajoja ja jolla EU:n 
perusvapaudet turvataan. Täs-
tä huolimatta EU:ssa vallitsee 
eräänlainen toimivaltataistelu 
sisämarkkinanäkökulmaa ja 
kansanterveysnäkökulmassa 
läheisyysperiaatetta painotta-
vien tahojen välillä.

Vuonna 2006 voimaan tullut palveludirektiivi (2006/123/EY) herätti jo valmis-
teluvaiheessa keskustelua sekä EU:n toimielimissä että jäsenvaltioissa. Direktiivin 
tarkoituksena oli poistaa tarpeetonta sääntelyä kaikilla toimialoilla ja käynnistää 
prosesseja, joissa jokaisen jäsenvaltion olisi tullut käydä läpi kaikkien toimialojen 
sääntely ja perustella sen tarve, mikäli sääntelystä haluttaisiin pitää kiinni. Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston kanta voitti komission voimakkaasti ajaman, laajaan 
soveltamisalaan tähtäävän tahdon. Palveludirektiivin 2 artiklan mukaan direktiiviä 
ei sovelleta terveydenhuoltopalveluihin riippumatta siitä, tuotetaanko ne terveyden-
huollon toimintayksiköissä, miten ne on kansallisesti organisoitu tai rahoitettu ja 
ovatko ne julkisia vai yksityisiä.

Sisämarkkinapääosasto selvitti 2000-luvun alussa jäsenvaltioiden jäsenyysvelvoit-
teiden noudattamista. Katsottiin, että eräiden maiden apteekkijärjestelmät eivät 
ole sopusoinnussa EU-lainsäädännön kanssa. Ensimmäinen tapaus (C-513/06), 
jossa komissio nosti EU:n tuomioistuimessa kanteen jäsenmaata kohtaan, oli Italia. 
Tuomioistuin sai lähes samanaikaisesti ennakkoratkaisupyyntönä käsiteltäväkseen 
apteekkeja koskevat asiakokonaisuudet Saksasta ja Espanjasta. Tuomioistuimen rat-
kaisut julkistettiin 19.5.2009 ja 1.6.2010. Nämä toistaiseksi ainoat suoraan apteek-

5. 

•  Apteekkitoiminta EU:ssa perustuu kansalliseen  
 sääntelyyn  
•  EU:ssa ei ole yhtä mallia apteekkitoiminnan  
 harjoittamiselle  
•  Useissa maissa apteekkitoimintaa on   
 uudistettu viime vuosina  
•  Itsehoitolääkkeillä on useita jakelukanavia  
•  Lääkkeiden tukku- ja vähittäishinnoissa suuria  
 eroja eri maissa
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kitoiminnan perusteita koskevat tapaukset tuomioistuin katsoi kuuluvan sisämark-
kinoihin ja niitä ohjaavan sääntelyn piiriin. Näissä tapauksissa, jotka ovat toistaiseksi 
ainoat suoraan apteekkitoiminnan perusteita koskevia, tuomioistuin katsoi, että 
terveyspalvelut ja apteekkipalvelut niiden osana kuuluvat sisämarkkinoihin ja sisä-
markkinasääntelyn piiriin, mutta sisämarkkinavapauksien osalta voidaan yleisen edun 
mukaisen pakottavan syyn perusteella tehdä poikkeuksia. Poikkeuksien tulee perustua 
todellisiin kansanterveyden suojeluun perustuviin syihin. Apteekkipalvelujen osalta 
lisäargumenttina voi olla luotettavien ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen myös 
alueellisesti.

EU:n komission näkemykset lääkkeiden myynnistä ja apteekkitoiminnasta ovat 
olleet liberaaleja siitäkin huolimatta, että EU:lla ei ole asiassa suoranaista toimivaltaa. 
Komission sisämarkkinoista vastuussa oleva pääosasto (DG GROW) sekä kilpailu-
asioiden pääosasto (DG COMP) ovat ajaneet sääntelyn vapauttamista juuri sisä-
markkinoiden perusvapauksiin ja kilpailun lisäämiseen liittyvin perustein. Terveys-, 
lääke- ja elintarvikeasioista vastaava pääosasto (DG SANTE) ei ole tähän keskuste-
luun osallistunut. EU:n toiminnassa lääkejakelua koskevat kysymykset ovat liittyneet 
yhtenä yksityiskohtana laajoihin valmistelussa oleviin hankkeisiin, kuten digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehittämiseen, verkkokaupan mahdollisuuksien lisäämiseen, kilpai-
lun edistämiseen ja normien purkuun. Suomen hallitus on ollut aktiivisesti ajamassa 
näitä kaikkia hankkeita mutta niiden konkreettinen vaikutus eri toimijoihin, kuten 
lääkejakeluun, selviää vasta myöhemmin.

EU:ssa muutosprosessit ovat pitkiä eikä lainsäädännön kautta ole odotettavissa no-
peita muutoksia. On huomattava, että lääkehuollossa kuitenkin moni asia on muuttu-
nut EU:n tuomioistuimen tekemien yksittäistapauksia koskevien ratkaisujen kautta. 
Esimerkiksi lääkkeiden rinnakkaistuonti tuli hyväksytyksi ja varsin laajasti käytetyksi 
toimintamuodoksi, koska sen kautta on nähty mahdollisuuksia hillitä lääkekustan-
nusten kasvua. Toinen esimerkki on lääkkeiden verkkokauppa maan rajojen yli EU:n 
alueella. Tämä toiminta tulee oletettavasti lisääntymään. Nyt eri maissa joudutaan 
arvioimaan mitä vaikutuksia on tuomioistuimen ratkaisulla koskien reseptilääkkei-
den verkkokaupassa harjoitettua hintakilpailua. On odotettavissa, että ilman uutta 
lainsäädäntöäkin lääkkeiden EU-tasoisen verkkokaupan mahdollisuudet kasvavat 
samalla kun varaudutaan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen palvelutoi-
minnan osalta. Tämä tulee jossain määrin johtamaan kansallisten toimintarajoitteiden 
purkamiseen. 

Apteekin perustaminen ja omistajuus
Euroopassa apteekkitoiminta on perinteisesti perustunut proviisoriomisteisuuteen. 
Monissa maissa apteekkisääntelyn uudistamista on arvioitu apteekin perustamisen ja 
omistajuuden näkökulmasta. Eräissä maissa markkinoille tuloa tai toiminnan laa-
jentamista koskevia säännöksiä on uudistettu markkinoille pääsyä helpottamalla ja 
apteekkien omistuspohjaa laajentamalla (esim. Norja, Ruotsi, Iso-Britannia, Alanko-
maat, Portugali ja Italia). Uudistuksella on tavoiteltu kilpailun lisäämistä, lääkkeiden 
hintojen ja lääkekustannusten alenemista, parempaa lääkkeiden ja apteekkipalvelui-
den saatavuutta sekä laadukkaita ja innovatiivisia palveluita. Eräissä maissa parempia 
palveluja on tavoiteltu palaamalla vapaammasta sääntelystä takaisin ohjaavampaan 
sääntelyyn (Unkari ja Viro). Osassa maita ei ole koettu tarvetta sääntelyn merkittä-
välle uudistamiselle tai uudistukset ovat perustuneet olemassa olevan järjestelmän 
kehittämiseen (esim. Tanska, Suomi, Ranska ja Saksa).  Huomionarvoista on, että 
uudistuksissa tarkoituksena ei ole ollut ammatillisen vastuun tai osaamisen heikentä-
minen tai niistä luopuminen. Vastuu on toteutettu muutoin kuin omistamisen kautta.
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Euroopassa on toistakymmentä maata, joissa apteekit ovat proviisoriomisteisia. Vii-
meisimpänä proviisoriomisteisuudesta luopui Italia syksyllä 2017. Proviisoriomis-
teisissa malleissa apteekin omistaminen on voitu järjestää eri tavoin. Yhtenä vaihto-
ehtona on sallia useita omistajia edellyttäen kuitenkin, että proviisorin omistusosuus 
on yli puolet apteekin liiketoiminnasta (mm. Ranska, Espanja, Itävalta, Unkari ja 
Viro). Sääntelyssä on eroja myös markkinoille pääsyn osalta. Sääntely voi perustua 
Suomen kaltaiseen tarveharkintaiseen lupakäytäntöön tai esimerkiksi saksalaiseen 
malliin, jossa apteekin perustamisen edellytykset täyttävällä proviisorilla on oikeus 
ilman tarveharkintaa perustaa apteekki ja enintään 3 sivuapteekkia (sijaintirajoit-
teita). Kolmas proviisoriomisteiseen apteekkitoimintaan liittyvä näkökulma koskee 
sivuapteekkien perustamismahdollisuuksia. Tanskassa apteekkari voi perustaa ilman 
erillistä lupaprosessia enintään seitsemän sivuapteekkia (sijaintirajoitteita). Suomessa 
niin pääapteekin, sivuapteekin kuin palvelupisteenkin perustamisessa noudatetaan 
tarveharkintaa ja sijainninohjausta. Suomen malli on eurooppalaisittain erittäin 
tiukka.

Monissa Euroopan maissa on myös luovuttu proviisoriomisteisesta apteekista. Lää-
kitysturvallisuuden korkea taso voidaan turvata lailla, vaikka kilpailua tai toimin-
nan tehokkuutta samalla lisätäänkin. Proviisoriomisteisuudesta luopuminen ei ole 
kuitenkaan johtanut omistajuuden sääntelystä kokonaan luopumiseen. Apteekkitoi-
minnan omistajuuteen liittyy usein rajoitteita, joista tyypillisimmät koskevat lääke-
yritysten tai lääkärin oikeutta omistaa apteekkeja. Rajoitusten taustalla on kysymys 
apteekkitoiminnan riippumattomuudesta: lääkkeen myyntiä eivät saa harjoittaa 
toimijat, jotka valmistavat tai määräävät lääkkeitä (esim. Ruotsi ja Norja). Eräissä 
maissa (esim. Norja ja Italia) omistamiselle on asetettu markkinaosuusrajoitteita. 
Norjassa viranomainen voi olla myöntämättä uutta lupaa apteekille, jos omistajan 
markkinaosuus on yli 40 % avohuollon lääkemarkkinoista. Niissäkin tapauksis-
sa, joissa apteekin omistaminen on mahdollistettu muillekin kuin proviisoreille, 
apteekeissa on oltava ammatillisessa vastuussa oleva henkilö (vastuunalainen johtaja) 
samoin kuin esim. lääketehtaassa, lääketukkukaupassa tai sairaalassa. Lisäksi on 
edellytetty, että apteekissa on ammatillista osaamista.  

Proviisoriomisteisuudesta luopuminen on muuttanut apteekkitoiminnan rakennetta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että apteekeilla on mahdollisuus yhdistyä apteekkiketjuiksi 
(horisontaalinen integraatio) tai että eri tuotanto- tai jakeluportaalla olevat toimi-
jat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi (vertikaalinen integraatio). Vertikaalisesti 
integroitunut yritys toimii niin lääketukkukauppana kuin apteekkinakin. Vertikaa-
lista integraatiota on nähtävissä monissa maissa. Esimerkiksi Phoenix-konsernilla 
(Suomessa Tamro) on useassa maassa sekä lääketukkukauppa- että apteekkitoi-
mintaa. Yritys on perustellut lääketukkukaupan ja apteekkitoiminnan integraatiota 
lääkkeiden paremmalla saatavuudella ja kustannusten säästöillä4. Omistajuuden 
vapauttamisesta huolimatta apteekkitoimintaa on mahdollista harjoittaa itsenäisenä 
toimintana ilman ketjumaista toimintamallia. Omistajuuden vapautuminen johtaa 
yleensä apteekkitoiminnan ketjuuntumiseen ja omistajina toimivat mm. lääketukku-
kauppa, pääomasijoittaja, päivittäistavarakauppa tai jokin julkinen taho. 
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Omistajuuteen liittyy kiinteästi myös apteekkien perustamista koskeva sääntely, joka 
Euroopassa vaihtelee suuresti maasta toiseen. Yleistä on, että apteekkien sijaintia ja 
perustamista säännellään usein mm. maantieteellisin ja väestömäärään perustuvin 
kriteerein. Sijaintisääntely on yksi keino muun muassa harva-alueiden apteekkipal-
veluiden turvaamiseksi.

Lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuus
Apteekkipalveluiden saatavuutta on eräissä maissa pyritty parantamaan apteekki-
toimialalle pääsyä helpottamalla ja kilpailua edistämällä. Uudistuksilla on yleensä 
onnistuttu tässä tavoitteessa. Muutosten jälkeen apteekkien määrä on lisääntynyt ja 
niiden aukioloajat ovat pidentyneet. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa uudistusten 
seurauksena apteekkien määrä on kasvanut ja aukioloajat ovat pidentyneet voi-
makkaasti. Ruotsissa viikkoaukioloaika on pidentynyt ja sunnuntaisin auki olevien 
apteekkien määrä on kasvanut merkittävästi (n. 40 % apteekeista avoinna). Ruotsissa 
sunnuntaisin auki olevien apteekkien määrä on suhteessa selvästi Suomea korkeam-
pi. Apteekkitoimipisteiden määrien muutokset näkyvät yleisesti kaupungeissa ja taa-
jaan asutuilla alueilla. Lääkkeiden saatavuutta parantaa myös laajentuva verkkoap-
teekkitoiminta. Sääntelyn muutoksilla tavoiteltu palveluiden parempi saatavuus on 
osoitettu luotettavasti eri tutkimuksissa (Fimea 2017, Reinikainen 2017 ja Vogler et. 
al. 2012 ja 2014). Fimean selvityksen (2017) mukaan tutkimustietoa apteekkisään-
telyn vaikutuksista lääkkeiden saatavuuteen ei kuitenkaan ole riittävästi luotettavien 
johtopäätösten tekemiseen.

Apteekkipalveluiden saatavuuden yksi mittari on apteekkiverkoston tiheys (apteek-
ki/asukas). Tässä on suuria eroja Euroopassa. Pohjoismaissa apteekkitiheys on melko 
harva, vaikka apteekkiverkosto on maankattava. Apteekkitiheys ei anna kokonais-
kuvaa palveluverkostosta, koska voimakkaasti laajeneva verkkoapteekkitoiminta 
muuttaa kivijalka-apteekkitoimintaa. 

4 PhoenixGroup Annual report 2016–2017, s. 57
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Kuva 5. Apteekkiverkosto (per 100.000 asukasta) Euroopassa. 
Lähde: German Pharmacies. Figures, Data, Facts 2017.

Tilastokeskuksen kulutustutkimustietojen (2016) perusteella puolella Suomen 
kotitalouksista terveysasema on alle kahden kilometrin etäisyydellä ja keskimäärin 
matkaa kotoa terveysasemalle on 3,8 kilometriä. Puolella kodeista lähin apteekki on 
enintään puolentoista kilometrin päässä ja keskimäärin matkaa on 3,4 kilometriä. 
Terveyspalvelut ml. apteekkipalvelut ovat kaupunkialueilla selvästi lähempänä kuin 
maaseudulla eli keskimäärin noin kahden kilometrin päässä. Maaseudulla terveyskes-
kukseen ja apteekkiin on matkaa keskimäärin noin seitsemän kilometriä. Vastaavan 
tapaista tietoa on saatavissa Ruotsista. Ruotsissa 99 % ihmisistä asui paikassa, josta 
oli vähemmän kuin 20 minuutin matka lähimpään apteekkiin, ja 91 %:lla väestös-
sä matka lähimpään apteekkiin on enintään 10 minuuttia (Branschraport 2018). 
Luvut eivät ole vertailukelpoisia eikä niiden ole tarkoitus verrata paremmuutta. Tämä 
osoittaa, että apteekkiverkosto on säilynyt maankattavana riippumatta apteekkijärjes-
telmästä. 

Viime vuosien verkkoapteekkitoiminnan laajentuminen parantaa osaltansa lääkkei-
den saatavuutta. Tämä kehitys ei näy edellä olevassa kuvassa 5. Ruotsissa verkkoap-
teekkitoiminta on voimakkaassa kasvussa, vaikka sen markkinaosuus on edelleen 
kohtuullinen (n. 8 % 2017). Muutoksen taustalla on se, että kaikki isoimmat toimijat 
kilpailevat myös verkkoapteekkikaupassa ja lisäksi Ruotsissa on yksi apteekki, jolla 
on vain verkkoapteekkitoimintaa ilman kivijalkaliiketoimintaa. Suurin tuoteryhmä 
verkkoapteekissa on reseptilääkkeet. Verkkoapteekkitoiminnalla voidaan parantaa 
merkittävästi lääkkeiden saatavuutta ja sen tähden verkkoapteekin neuvontapalvelua 
on syytä jatkuvasti kehittää (Branschraport 2017).
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Lääkkeiden hinnat 
Apteekkitoiminnan tavoin lääkkeiden hinnoittelu perustuu kansalliseen sääntelyyn. 
Lääkkeiden hinnoitteluun vaikutetaan monin eri tavoin. Eroja on mm. siinä, millä 
tasolla ja miten hintoja säännellään ja ovatko lääkkeet samanhintaisia kaikille. 

Lääkkeen vähittäishinta muodostuu lääkeyrityksen, lääketukkukaupan ja apteekin 
palkkioista sekä arvonlisäverosta. Tavanomaista on, että yhteiskunnan korvaamien 
lääkkeiden tukkuhinnat ovat hintasääntelyn piirissä ja apteekin palkkio on säädelty. 
Ei-korvattavien lääkkeiden tukkuhinnat ovat useimmiten vapaasti hinnoiteltavissa ja 
apteekkipalkkion sääntelyssä on eroja. Apteekkipalkkiota ei tyypillisesti säädellä, jos 
itsehoitolääkkeitä voidaan myydä apteekin ulkopuolella. Apteekin palkkio perustuu 
lääkkeen hintaan, kiinteään maksuun tai näiden yhdistelmään. Useissa EU-maissa 
apteekkipalkkion hintasidonnaisuutta on vähennetty ja palkkiolla on lääkemyynnin 
sijasta haluttu enemmän tukea lääkepalvelua kokonaisuutena. Suomessa apteekin 
palkkio muodostuu kiinteästä ja hintasidonnaisesta osasta. Toisin kuin eräissä mais-
sa, Suomessa apteekeilla ei ole oikeutta ostoalennuksiin.  

Lääkkeen vähittäishintaan vaikuttaa myös arvonlisäveron määrä. Lääkkeiden ar-
vonlisäverokannoissa on maittain suuria eroja. Euroopassa ALV-kannat vaihtelevat 
0–25 % välillä ja maakohtaisesti voidaan myös erottaa itsehoito- ja reseptilääkkeiden 
ALV-kannat. Monissa maissa Suomi mukaan lukien lääkkeiden osalta on käytössä 
alennettuja arvonlisäverokantoja. Eräissä maissa alennettu arvonlisäverokanta koskee 
vain reseptilääkkeitä eli lääkkeitä, jotka voivat olla julkisen lääkekorvausjärjestelmän 
piirissä. Arvonlisävero nostaa sekä potilaan että julkisen korvausjärjestelmän kustan-
nuksia. 
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Kuva 7. Lääkkeiden arvonlisävero eri Euroopan maissa 2017. 
Lähde: German Pharmacies. Figures, Data, Facts 2017.

Lääkkeiden kansainväliset hintavertailut eri maiden välillä ovat erilaisista sääntely-
järjestelmistä johtuen suuntaa-antavia. Vertailut tehdään julkisilla tukkuhinnoilla, 
jolloin hintavertailu ei ota huomioon monissa maissa käytössä olevia erilaisia alen-
nus-, palautus- ja takaisinmaksujärjestelyjä. Viime vuosina julkaistuista hintaver-
tailuista (mm. TLV 2014, 2015, 2016 & 2017, COWI 2014, Vogler et al. 2014) voi 
päätellä, että Suomessa lääkkeiden tukkuhintataso on melko kohtuullinen. Suomen 
hintataso vaihtelee jonkin verran ja on korkeimmillaan lähellä eurooppalaista keski-
tasoa.  

Lääketeollisuus ry:n selvityksen5 mukaan lääkkeiden tukkuhinnat Suomessa laskivat 
vuonna 2017 toteutettujen säästötoimenpiteiden seurauksena. Korvattavien lääk-
keiden tukkuhinnat laskivat keskimäärin 4,3 % ja eniten alenivat viitehintajärjestel-
mässä olevat lääkkeet (-8,5 %). Säästötoimenpiteiden yhtenä tavoitteena oli lisätä 
hintakilpailua viitehintajärjestelmässä, koska siihen kuuluvien lääkkeiden hinnat 
olivat viime vuosina nousseet. Kelan kesällä 2016 julkaiseman selvityksen mukaan 
10 yleisesti käytetyn lääkeaineen hinta oli noussut merkittävästi vuosien 2011 ja 
2015 välillä siitä huolimatta, että lähes kaikkia tarkasteltuja lääkeaineita tarjosivat 
useat yritykset. Selvityksen mukaan hintakilpailu ei enää toiminut toivotusti. Hinto-
jen nousu näytti tapahtuneen niin, että yritykset nostivat lääkevalmisteiden hintoja 
viitehintajakson aikana hintaputken ylärajan tuntumaan. Tämän kehityksen jatku-
minen viitehintakaudesta toiseen aiheutti eräissä lääkeryhmissä hintojen merkittä-
vän nousun (HE 184/2016).
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket6 (TLV) on julkaissut selvityksen lääk-
keiden hinnoista Euroopan eri maissa. Selvityksen mukaan lääkkeiden tukkuhinnat 
ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Hintaerot Euroopassa ovat maltillisia 
ennen rinnakkaisvalmisteiden (geneeriset lääkkeet) markkinoille tuloa (indeksivä-
li 75–121), mutta kasvavat merkittävästi geneerisen kilpailun alettua (indeksiväli 
100–270). Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomaissa on edullisimmat geneeriset lääk-
keet, mikä kertoo markkinoiden voimakkaasta hintakilpailusta. Huomionarvoista 
on, että kyseisissä maissa lääkkeiden hinnat olivat eurooppalaisittain melko korkeat 
ennen hintakilpailun alkamista. Suomessa geneeristen valmisteiden hinnat ovat 
merkittävästi korkeammat kuin Ruotsissa tai Tanskassa. Norjassa on Euroopan 
kalleimmat geneeriset lääkkeet. Selvitys ei ota huomioon hinnoissa vuonna 2017 
tapahtuneita muutoksia (TLV 2017). Tanskan apteekkariliiton julkaiseman selvi-
tyksen mukaan Tanskassa geneeristen lääkkeiden tukkuhinnat olisivat Euroopan 
alimmat ja Suomessa geneeristen lääkkeiden hinnat olisivat Sveitsin ja Kreikan jäl-
keen vertailumaiden kolmanneksi korkeimmat (Danmarks Apotekerförening 2016). 
Selvityksen mukaan Norjassa hinnat olisivat eurooppalaista keskitasoa ja Ruotsissa 
hieman keskitason alapuolella.

Kuva 8. Lääkkeiden tukkuhintavertailu eräissä Euroopan maissa. Tukkuhintavertai-
lu lääkemarkkinoilla, joissa ei ole vielä geneeristä kilpailua. Lähde: TLV 2017.

5 Lääketeollisuus ry:n tiedote 28.3.2018: Säästötoimet lisäsivät lääkkeiden hintakilpailua.    
6 Ruotsin lääkkeiden hinta- korvattavuusviranomainen
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Kuva 9. Lääkkeiden tukkuhintavertailu eräissä Euroopan maissa. Vertailussa lääkkei-
den tukkuhinnat geneeristen markkinoilla. Lähde: TLV 2017.

Viime vuosilta löytyy harvakseltaan vähittäishintatasolla tehtyjä eurooppalaisia 
hintavertailuja. Martikaisen (2012) selvityksen mukaan Suomessa apteekkien kate 
ja veroluontoiset maksut nostivat lääkkeiden hintoja niin, että keskitason tukkuhin-
noista huolimatta vähittäishinnat olivat vertailumaiden kolmanneksi korkeimmat. 
Selvityksessä oli mukana pieni määrä valmisteita, mutta sen perusteella voitaisiin 
tehdä varovaisia päätelmiä lääkkeiden hintatasosta eri EU-maissa. Muiden käy-
tettävissä olevien selvitysten perusteella eurooppalaiset vähittäismyyntihintatasot 
näyttävät samansuuntaisilta (Brekke & Holmås 2012, Konijn 2007 ja OECD 2008). 
Johtopäätösten tekemistä vaikeuttaa kattavien selvitysten puuttuminen, eurooppalai-
siin hintavertailuihin liittyvät epävarmuudet ja se, että käytettävissä olevat selvitykset 
eivät ole viime vuosilta.

Itsehoitolääkkeiden asema lääkejakelussa 
Eurooppalaisessa vertailussa itsehoitolääkkeitä tarkastellaan usein siitä näkökulmas-
ta, missä niitä saa myydä ja miten niiden turvallinen käyttö varmistetaan. Useissa 
Euroopan maissa itsehoitolääkkeitä saa myydä muuallakin kuin apteekeissa. Itsehoi-
tolääkkeet on säilytetty lakitasolla apteekkien yksinmyyntioikeutena esim. Virossa, 
Ranskassa, Espanjassa, Belgiassa, Saksassa, Slovakiassa, Kreikassa, Maltalla, Liet-
tuassa ja Kyproksella. Itävallassa, Saksassa ja Sloveniassa itsehoitolääkkeitä voidaan 
apteekkien lisäksi myydä rajatusti erikoisliikkeissä.

0

50

100

150

200

250

300

Norja
Italia

Tsekki
Itävalta

Kreikka
Irlanti

Belgia
Saksa

Ranska
Espanja

Suomi
Iso-Britannia

Unkari
Portugali

Puola
Slovakia

Tanska
Alankomaat

Ruotsi

100
109 109

139
147

165

184 184
192 193

201
210

225
231

246 249
255

267 270



47

Fimean kansallisen itsehoitolääkeohjelman (2015) mukaan Suomessa on käytössä 
kattava itsehoitolääkevalikoima. Valikoima on muotoutunut vuosien saatossa lääke-
valvontaviranomaisen päätöksenteon tuloksena. Valikoimaa määritettäessä on otettu 
huomioon lääkkeiden turvallisuuden ohella terveydenhuoltojärjestelmän ja kansan-
terveyden näkökulma. Itsehoitolääkkeiden luokittelu perustuu EU-sääntelyyn.  

Apteekkien ulkopuoliseen myyntiin on yleensä siirretty vain osa itsehoitolääke-
valikoimasta. Taustalla ovat yleensä lääketurvallisuuteen liittyvät syyt. Valikoimat 
vaihtelevat laajalti. DRA Consulting Oy:n tekemän selvityksen7 mukaan ainoastaan 
Italiassa on mahdollista myydä kaikkia itsehoitolääkkeitä päivittäistavarakaupassa, 
mutta myynnin tulee tapahtua vähintään yhden farmasianalan asiantuntijan läsnä 
ollessa. Kaikissa maissa itsehoitolääkkeiden apteekkien ulkopuoliselle myynnille on 
asetettu rajoituksia tai ehtoja. Itsehoitolääkkeiden myynti on tyypillisesti luvanva-
raista toimintaa. Yleensä rajaukset koskevat valmisteen vahvuutta tai pakkauskokoa. 
Päivittäistavarakaupassa on yleensä myytävänä valmisteita, jotka ovat olleet pidem-
män aikaa markkinoilla ja joiden teho- ja turvallisuusprofiili on tunnettu, vakavien 
haittavaikutusten esiintyvyys harvinaista ja mahdollisen väärinkäytön riskit vähäisiä. 

Suomessa itsehoitolääkkeiden myynti on apteekkien yksinoikeus. Ainoastaan ni-
kotiinivalmisteita voi ostaa apteekkien ohella tupakkaa myyvistä vähittäiskaupoista, 
kioskeista ja huoltoasemilta sekä ravitsemusliikkeistä. Päivittäistavarakaupalla ei ole 
lääketukkukauppalupia, minkä vuoksi nikotiinivalmisteiden jakeluketjusta vastaavat 
lääketukkukauppiaat. Lääketukkukaupat varastoivat tuotteet ja toimittavat tilaukset 
vähittäismyyntiluvan omaavalle toimipisteelle. Nikotiinivalmisteiden myynti on 
kasvanut voimakkaasti ja se on siirtynyt pääosin apteekkien ulkopuolelle. 

DRAn mukaan julkaistuja tutkimuksia, katsauksia ja viranomaisen tekemiä selvi-
tyksiä itsehoitolääkkeiden vapaamman myynnin vaikutuksista ja etenkin mahdolli-
sista lääkitysturvallisuusongelmista on vähän. Käytössä ei ole myöskään tarkempaa 
seurantaa siitä, ovatko viranomaisten saamat haittavaikutusilmoitukset itsehoi-
tolääkkeiden vapaamman myynnin seurauksena lisääntyneet. Turvallisuushuolet 
liittyvät yleisimmin tulehduskipulääkkeisiin. Muun muassa Ruotsissa parasetamo-
lia sisältävät tablettivalmisteet palautettiin 2015 apteekkijakeluun. TLV:n (2018) 
raportin perusteella on nähtävissä, että Ruotsissa parasetamolivalmisteiden myynti 
on säilynyt samalla tasolla niiden palauduttua apteekkijakeluun. Suomessa parase-
tamolivalmisteiden kulutus niin resepti- kuin itsehoitolääkkeenä on viime vuosina 
lisääntynyt ja sen myötä myös parasetamoliaiheiset kysymykset Myrkytyskeskukses-
sa ovat lisääntyneet (SIL 4/2015). Yksittäisen lääkkeen perusteella johtopäätöksiä 
on tehtävä varovaisesti.

Itsehoitolääkkeiden asemaa lääkejakelussa pitää, kuten muiden maiden kokemuk-
sista on nähtävissä, arvioida huolellisesti ja saatavuuteen, lääkitysturvallisuuteen ja 
lääkkeiden järkevään käyttöön liittyvät kysymykset huomioiden.

7  Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehty selvitys
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APTEEKKIUUDISTUKSET 
POHJOISMAISSA
Pohjoismaiset apteekkijärjestelmät ovat olleet hyvin samantapaisia, kun apteekin 
omistaminen oli sallittu vain farmaseuttisen koulutuksen saaneelle henkilöille. 
Poikkeuksen muodosti Ruotsi, jossa apteekkitoiminta oli valtion monopoli. Mo-
nopolin perusteena oli yhteistyön ja koordinoinnin edistäminen apteekkisektorin 
ja muun terveydenhuollon välillä. Myös apteekkien määrää ja sijaintia säänneltiin 
vuosituhannen vaihteeseen saakka kaikissa Pohjoismassa. Lisäksi lääkkeitä myyn-

tiin ainoastaan apteekeista 
ja lääkkeiden hinnat olivat 
kaikissa apteekin myyntipis-
teissä samat. Viime vuositu-
hannen lopulla ensin Islanti 
uudisti apteekkijärjestelmänsä, 
seuraavaksi Norja ja Ruotsi. 
Tanskassa järjestelmää uudis-
tettiin muutama vuosi sitten. 
Suomessa apteekkijärjestel-
mää ei ole uudistettu. 

Apteekkisääntelyn uudista-
miselle on ollut monenlaisia 
syitä ja tavoitteita. Norjassa 
muutosta ajavana voimana oli 
näkemys apteekkijärjestelmän 
tehottomuudesta. Apteekkien 
kannattavuuserot olivat suuria 
ja valtio joutui tukemaan 
useita tappiollisia apteekka-
reita. Uudistuksella tavoitel-
tiin toiminnan tehostamista, 

kilpailun lisääntymistä ja lääkkeiden parempaa saatavuutta. Uudistuksen valmiste-
luun osallistuneet farmaseuttiset edustajat olisivat halunneet vain pieniä muutoksia 
vanhaan järjestelmään (Fimea 2017).

Islannissa uudistustyön taustalla oli sitoutuminen eurooppalaiseen vapaakauppaso-
pimukseen sekä järjestelmän muutoshalukkuus, terveydenhuollon kasvavat kustan-
nukset ja valtion heikko taloudellinen tilanne. Apteekkien farmaseuttisen koulu-
tuksen saaneet olivat niin ikään tyytymättömiä vallinneeseen tilanteeseen, jossa 
paremmin kannattavan apteekin omistajaksi pääseminen edellytti vuosikymmenien 
työskentelyä apteekeissa ja syrjäseuduilla. Apteekkiuudistuksen tavoitteena olivat 
tehokas lääkehuolto tasa-arvoisen kilpailun periaatteiden mukaisesti, laadukas ja 
turvallinen lääkejakelu sekä kasvavien kustannusten parempi hallinta (Fimea 2017). 

Tanskassa apteekkiuudistusta valmisteltiin hyvin pitkään ja valmisteluun osallis-
tuneet toimijat jakautuivat vahvasti julkista sääntelyä tai markkinamekanismeja 
kannattaviin ryhmittymiin. Valmistelutyön aikana näkemykset lähentyivät toisiaan 
ja keskustelu siirtyi ideologiselta tasolta lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen 
haja-asutusalueilla. Tanskassa apteekit määriteltiin selkeämmin osaksi terveyden-

6. 

•  Muissa Pohjoismaissa apteekkisääntelyä on   
 uudistettu 2000-luvulla ja itsehoitolääkkeitä on  
 siirretty apteekkien ulkopuoliseen jakeluun 
•  Apteekkitoiminnan tehtävät ja vastuut on   
 säädeltävä selkeästi  
•  Harva-alueiden osalta tarvitaan erillisratkaisuja  
 apteekkijärjestelmästä riippumatta  
•  Apteekkitoiminnan riippumattomuus on   
 turvattava lailla – omistajuuden rajaukset   
 mahdollisia  
•  Verkkokauppa lisää paineita itsehoitolääkkeiden  
 jakeluun ja hinnoitteluun
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huoltoa (Fimea 2017). Samalla niiltä kiellettiin eräiden ei-lääkkeellisten tuotteiden 
myynti (kosmetiikka). Valtiovallan ja apteekin välistä talousasetelmaa arvioidaan 
säännöllisesti ja systemaattisesti. Apteekeille maksetaan erillispalkkioita eräistä 
tutkitusti hyödyllisistä palveluista.

Ruotsissa apteekkijärjestelmän uudistamisen tausta poikkesi muista Pohjoismais-
ta, koska järjestelmä oli valtio-omisteinen. Uudistus oli osin ideologinen, koska 
päättäjien mielestä valtio-omisteiselle järjestelmälle ei ollut enää perusteita. Myös 
farmasian ammattilaiset olivat ajamassa uudistusta, koska he eivät pitäneet yhden 
työnantajan mallia hyvänä ratkaisuna. Uudistuksella tavoiteltiin palveluiden parem-
paa saatavuutta, toiminnan parempaa tehokkuutta, hintakilpailua, markkinoiden 
monipuolistumista ja kehittyneempää yrittäjyyttä. 

Suomessa on viime vuosina käyty paljon julkista keskustelua apteekkitoiminnan 
sääntelyn uudistamistarpeesta. Näkemykset ovat jakautuneet vahvasti nykyisen 
järjestelmän säilyttämistä ja toisaalta sen kokonaisuudistusta ajaviin näkemyksiin. 
Keskustelussa on nostettu esiin tarve apteekkitoiminnan tehostamiseen, kilpailun 
lisäämiseen ja markkinoille tulon esteiden poistamiseen. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asettamat työryhmät ovat ehdotuksissaan päätyneet nykyisen järjestelmän 
kehittämiseen. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on lääke- ja apteek-
kipalveluiden uudistaminen osana hallituksen sääntelyn sujuvoittamista koskevaa 
prosessia. Linjaukset perustuvat hallituspuolueiden edustajista kootun työryhmän 
ehdotuksiin, jotka rakentuvat nykyjärjestelmän kehittämiseen. Kilpailu- ja kulutta-
javirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat nähneet tarpeita järjestelmän laajem-
malle uudistamiselle. 

Taulukko 1. Apteekkisääntelyn muutokset Pohjoismaissa (Fimea 2017)

Apteekkien määrä ja sijainti Apteekin omistajuus Apteekkipalkkioiden sääntely

Islanti 1996 Apteekkien määrää ja sijaintia ei 
rajoiteta. Luvan saaminen edellyttää 

alueviraston hyväksyntää.

Apteekkilupa farmaseuttisen kou-
lutuksen saaneelle, mutta liikkeen 

omistajuutta ei säännellä.

Itsehoitolääkkeiden hinnat vapautettu ja 
reseptilääkkeille määritelty enimmäishinta.

Norja 2001 Apteekkien määrää ja sijaintia ei 
rajoiteta.

Apteekin voi omistaa muu kuin 
lääkäri tai lääkeyritys.

Itsehoitolääkkeiden hinnat vapautettu ja 
reseptilääkkeille määritelty enimmäishinta.

Ruotsi 
2009

Apteekkien määrää ja sijaintia ei 
rajoiteta.

Apteekin voi omistaa muu kuin 
lääkäri tai lääkeyritys.

Itsehoitolääkkeiden ja ei-korvattavien re-
septilääkkeiden hinnat vapautettu ja kor-
vattavilla reseptilääkkeillä enimmäishinta.

Tanska 
2015

Apteekkien määrää ja sijaintia sään-
nellään kuitenkin niin, että apteekka-
rilla oikeus perustaa 7 sivuapteekkia 
75 km:n läheisyyteen pääapteekista.

Apteekin omistajuus säännelty, 
vain farmaseuttisen koulutuksen 

saanut henkilö voi omistaa.

Itsehoitolääkkeiden hinnat vapautettu 
niiden valmisteiden osalta, joita saadaan 
myydä apteekkien ulkopuolella. Muilta 

osin hinnat säänneltyjä (samahintaisuus).

Suomi Apteekkien määrää ja sijaintia 
säädellään.

Apteekin voi omistaa vain 
proviisori.

Itsehoitolääkkeiden hinnat säänneltyjä 
(samahintaisuus), vain nikotiinivalmistei-

den hinnat vapautettu.
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Apteekkitoiminnan harjoittaminen ja omistajuus 
Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa apteekkitoiminnan harjoittamista koskeva sääntely 
perustuu tasapuolisen kilpailun periaatteille. Apteekkimarkkinoille pääsy on mahdol-
listettu kaikille toimiluvan edellytykset täyttäville toimijoille. Näissä maissa on luovuttu 
farmasiankoulutuksen saaneen henkilön yksinoikeudesta harjoittaa apteekkitoimintaa. 
Apteekkitoiminnan omistajuutta on rajoitettu Norjassa ja Ruotsissa siten, että lää-
keyritykset ja lääkärit eivät voi riippumattomuuden turvaamiseksi omistaa apteekkia. 
Lisäksi Norjassa on asetettu toimijoille markkinaosuusrajoituksia. Lääkeviranomainen 
voi olla myöntämättä lupaa, jos lääkemarkkinoiden kilpailun toimivuus sitä edellyttää 
tai luvan hakijan omistamien tai hallitsemien apteekkitoimipisteiden liikevaihto on yli 
40 % Norjan avohuollon apteekkien kokonaismyynnistä. Rajaus ei ole ehdoton, vaan 
viranomaisen on arvioitava asiaa apteekkilupaa myöntäessään.   

Proviisoriomisteisuudesta luopuminen on mahdollistanut uusien toimijoiden pääsyn 
apteekkimarkkinoille. Tämä johtaa yleensä apteekkitoiminnan ketjuuntumiseen ja 
omistajuuden keskittymiseen harvempien käsiin. Ruotsissa tilanne oli tässäkin suhtees-
sa toisenlainen, koska valtio-omistajan tilalle on tullut useampia toimijoita. Ruotsissa 
apteekkien omistajina ovat valtio, lääketukut, vähittäiskauppa ja apteekkiketju sekä 
joukko itsenäisiä apteekkareita. Norjassa apteekkien omistajina ovat pääosin lääketu-
kut. Omistajuussääntelyn lisäksi apteekkien määrä- ja sijainninohjauksesta on luovuttu.  

Kuvat 10-11. Apteekkien omistajuus Ruotsissa ja Norjassa
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Suomessa ja Tanskassa on säilytetty proviisoriomisteisuus sekä apteekkien määrä- 
ja sijaintisääntely. Tanskassa määräsääntelyä on lievennetty apteekkarille annetulla 
oikeudella perustaa tietyin edellytyksin seitsemän sivuapteekkia. Lisäksi Tanska on 
lainsäädännössä vahvistanut apteekkien roolia terveydenhuollossa. Suomessa tehdyt 
muutokset ovat rajautuneet valvontatoiminnassa havaittujen puutteiden korjaami-
seen. Suomessa on myös muita tiukemmat rajaukset itsehoitolääkkeiden myyntiin 
apteekkien ulkopuolella.

Ruotsissa on tehty useita laajoja selvityksiä apteekkiuudistuksen vaikutuksista. 
Viranomaisselvityksissä sekä eräissä tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että 
apteekkiuudistuksen tavoitteet eivät toteutuneet kaikilta osin odotetusti. Ruot-
sissa apteekkiuudistus toteutettiin nopealla aikataululla. Viime vuosina lääkealan 
viranomaiset ja Ruotsin hallitus ovat halunneet vahvistaa apteekin ammattimaista 
toimintaa ja kiinnittää huomiota apteekkitoiminnan laatuun, lääkitysturvallisuuteen 
sekä lääkeneuvontaan. Lisäksi farmaseuttista henkilökuntaa edustava järjestö on 
esittänyt näkemyksiään toiminnasta. Ruotsin apteekkiuudistuksessa ei kiinnitetty 
riittävästi huomiota apteekkitoimintaan osana terveydenhuoltoa (Wisell et. al. ja 
SOU 2017:15 Proposition 2017/18:157).  

Tällä hetkellä Ruotsissa sekä poliittiset päättäjät että keskeiset viranomaiset haluavat 
palauttaa apteekkitoiminnan lähemmäksi terveydenhuoltoa sekä asettaa apteekeille 
uusia yhteiskunnan ja lääkkeen käyttäjän kannalta keskeisiä velvoitteita. Ruotsi ei 
ole muuttamassa apteekkitoiminnan harjoittamista koskevaa toimintamallia keskei-
siltä osiltaan. Apteekin omistajuutta koskevat hallituksen uudet linjaukset liittyvät 
lähinnä lääkäripalveluyritysten mahdolliseen omistajarooliin. Hallituksen ensimmäi-
nen esitys annettiin maaliskuussa 2018. 

Pohjoismaissa apteekkien toiminta on liikevaihtojakauman perusteella pääpiir-
teissään samansuuntainen. Kaikissa maissa toiminta perustuu reseptilääkkeiden 
myyntiin (n. 70–80 %). Suomessa itsehoitolääkkeiden osuus apteekin liikevaihdosta 
on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Eroa selittää se, että Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa apteekkien ulkopuolella myytävien itsehoitolääkkeiden valikoima on 
laaja. Yleisten kauppatavaroiden osuus apteekkien liikevaihdosta on suurin Norjassa 
(23 %) ja vähäisin Suomessa (5,7 %). Tältä osin eroa Ruotsiin ja Tanskaan selittää 
se, että Suomessa erikoisuutena ovat apteekkien yhteydessä toimivat apteekkarien 
omistamat erillisyhtiöt. Näiden yhtiöiden kautta myydään perinteisesti apteekeissa 
myynnissä olleita yleisiä kauppatavaroita. Nämä myynnit eivät näy apteekkien liike-
vaihdossa. Tanskassa muiden kuin lääkkeiden myynnin osuus (15 %) on yllättävän 
korkea ottaen huomioon, että Tanskan vuoden 2015 apteekkiuudistuksen yhteydessä 
apteekista myytävien yleisten kauppatavaroiden valikoimaa rajoitettiin. 
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Taulukko 2. Apteekin liikevaihdon jakauma eri tuotteiden välillä (%)

Lääkkeiden ja lääkepalveluiden saatavuus
Apteekkipalveluiden saatavuutta voidaan mitata monin eri tavoin. Yksi tapa on 
tarkastella apteekkiverkoston kattavuutta väestölukuun suhteutettuna. Tästä näkö-
kulmasta Suomen, Ruotsin ja Norjan apteekkiverkostossa ei ole merkittäviä eroja. 
Tanskassa apteekkiverkosto on edelleen muita Pohjoismaita harvempi. Islannissa 
apteekkiverkosto on väestölukuun suhteutettuna Pohjoismaiden tihein. Norjan ja 
Ruotsin apteekkiuudistukset ovat parantaneet merkittävästi apteekkipalveluiden 
saatavuutta, mikä näkyy apteekkitoimipisteiden määrän kasvuna ja apteekkien au-
kioloaikojen pidentymisenä. Apteekkitoimipisteiden määrän kasvu näkyy erityisesti 
kaupungeissa. Huomion arvoista on, että Ruotsissa ja Norjassa apteekkipalveluiden 
saatavuus harva-alueilla on säilynyt vähintäänkin aikaisemmalla tasolla (Branschra-
port 2018 ja Apotekforeningen 2017). 

Apteekkijärjestelmästä riippumatta harva-alueiden apteekkipalvelujen turvaaminen 
vaatii erityisjärjestelyjä. Harvaanasutuilla alueilla palveluja pyritään turvaamaan mm. 
sivuapteekeilla, palvelupisteillä, lääkkeitä toimittavilla lääkäreillä, taloudellisilla avus-
tuksilla ja kannusteilla sekä uuden teknologian mahdollisuuksilla. Suomessa apteek-
kiverkoston maankattavuus perustuu lupajärjestelmän tarveharkintaan ja apteekkien 
sijainnin ohjaukseen. Lisäksi erikokoisten apteekkien välisiä eroja tasataan apteek-
kiverolla (pieniä apteekkeja on muillakin kuin harva-alueilla). Lisäksi apteekkien 
urakiertojärjestelmä on tukenut maankattavaa apteekkiverkkoa, koska uusi apteek-
kari aloittaa pienestä apteekista ja sitä kautta voi siirtyä isompiin apteekkeihin. 

Tanskassa on apteekkiluvan osalta samankaltainen järjestelmä kuin Suomessa. 
Lisäksi käytössä on apteekkiveron tapainen liikevaihdoltaan suurilta apteekeilta 
perittävä tasausjärjestelmä, jolla tuetaan syrjäseutujen pieniä apteekkeja. Tasaus-
maksun suuruus on 3,6 %. Ruotsissa on valittu toisenlainen lähestymistapa, jossa 
apteekkitoimijat voivat toimia ketjumaisesti, mikä tukee toimintaa syrjäseuduilla. 
Ruotsissa syrjäseudun apteekilla on mahdollisuus saada valtiolta eräänlaista syr-
jäseututukea (glesbygdbidrag). Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa hyvä 
lääkejakelutoiminta ml. farmaseuttinen osaaminen myös alueilla, joilla on rajalli-
sesti asiakkaita. Vuonna 2016 avustusta sai 34 (2,4 %) apteekkia, avustuksen määrä 
vaihteli 15.000–550.000 SEK/apteekki ja avustusta maksettiin yhteensä n. 10 milj. 
SEK. Norjassa peritään pientä apteekkiveroa, jota käytetään mm. harva-alueiden 
palveluiden tukemiseen. 

Ruotsissa tehtyjen selvitysten perusteella reseptilääkkeiden saatavuus olisi uudistus-
ten jälkeen heikentynyt. Yhdeksi syyksi on nähty se, että uudistuksen myötä apteek-
kien koko on pienentynyt ja pienemmillä apteekeilla ei ole mahdollista pitää katta-
vaa lääkevarastoa. Samassa yhteydessä Ruotsissa uudistettiin lääkevaihtoa koskevaa 

Reseptilääkkeet Itsehoitolääkkeet Muut tuotteet

Norja 69 8 23

Ruotsi 75 10 15

Suomi 80,5 13,8 5,7

Tanska8 74 8 14
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sääntelyä, mikä vaikutti osaltansa siihen, että potilailla oli vaikeuksia valita muu kuin 
edullisin geneerinen lääkevalmiste (Wisell et. al., Fimea 2017 ja Reinikainen 2017). 
Huomion arvoista on, että Ruotsissa lääkevaihto on apteekissa tehtävä edullisim-
paan valmisteeseen, kun Suomessa se voidaan tehdä halvimpaan tai hinnaltaan 
läheisesti vastaavaan valmisteeseen (ns. ”hintaputki”). Suomen korvausjärjestelmän 
on arvioitu edistävän lääkkeiden saatavuutta Ruotsin mallia paremmin. Ruotsissa 
vuonna 2017 lääkeostoista 95,6 % pystytään toteuttamaan saman tien apteekin 
tiskillä (Suomi 98,3 %).  Tältä osin tilanne on sama kuin ennen apteekkiuudistusta. 
Ruotsin hallitus haluaa parantaa lääkkeiden saatavuutta muuttamalla lakia siten, että 
apteekeille säädetään oikeus palauttaa tietyissä tilanteissa myymättömiä lääkkeitä 
tukkukaupalle, mikä helpottaa isompien varastojen pitämistä. Jotkut suomalaisyri-
tykset harjoittavat vastaavanlaista käytäntöä. 

Ruotsin kilpailuviraston (2017) tekemän selvityksen havaintoja oli, että apteekkiuu-
distuksen seurauksena itsehoitolääkkeiden valikoima laajeni apteekeissa kun saata-
ville tuli aikaisempaa enemmän geneerisiä lääkkeitä. 

Apteekkipalveluiden laatu ja henkilöstö
Fimean selvityksen mukaan apteekkipalvelujen laatua selvittäneet tutkimukset kes-
kittyvät farmaseuttisen henkilökunnan näkemyksiin. Ruotsissa on tehty haastattelu-
tutkimus (Wisell ym. 2016) sidosryhmien näkemyksistä apteekkitoiminnan uudista-
misen vaikutuksista. Selvityksen perusteella apteekit säilyivät hyvin samankaltaisina 
ja apteekit alkoivat myydä enemmän ei-lääkkeellisiä tuotteita. Koettiin myös, että 
lääkeneuvonta oli heikentynyt sekä yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa vä-
hentynyt. Selittävinä tekijöinä voivat olla se, että miten Ruotsissa apteekin rooli on 
nähty osana terveydenhuollon kokonaisuutta ja se, miten apteekkien velvollisuudet 
on lainsäädännössä määritelty. Havaittuja puutteita (apteekkien velvoitteet, farma-
seuttisen henkilöstön rooli ja apteekkineuvonta) Ruotsin hallitus korjaa maaliskuus-
sa 2018 annetulla lainmuutosehdotuksella. Islannissa taas lakimuutoksen koettiin 
parantaneen apteekkineuvonnan roolia osana apteekkipalvelua (Fimea 2017).   

Apteekkipalvelujen laatua voidaan tarkastella myös farmaseuttisen henkilömäärän 
näkökulmasta. Farmaseuttisen henkilöstön määrä on kasvanut Islannissa, Norjassa 
ja Ruotsissakin muutoksen jälkeen (Eurostat, Vogler et. al. ja Fimea 2017). Eurosta-
tin tilaston mukaan ajanjaksolla 2010–2016 apteekkien farmaseuttisen henkilöstön 
määrä on kasvanut Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä laskenut hieman Islannissa 
ja Suomessa.  Suomessa ajanjaksolla 2010–2016 farmaseuttisen henkilöstön määrä 
ei ole merkittävästi muuttunut. Proviisorien (- 41 henkilöä) ja farmaseuttien (-116) 
määrä on hieman alentunut ja teknisen ym. henkilöstön määrä (+454) on kasvanut 
(SAL 2016). Suomessa farmaseuttisen koulutuksen saaneen henkilöstön osuus on 
ollut eurooppalaisittain korkea ja Pohjoismaissa se on toiseksi korkein (Eurostat 
2017).  

Kansallisia apteekkeja tai apteekkareita edustavat järjestöt ovat tutkineet paljon 
Pohjoismaissa asiakkaiden tyytyväisyyttä apteekkitoimintaan. Selvitysten mukaan 
pohjoismaiset asiakkaat vaikuttavat tyytyväisiltä saamiinsa apteekkipalveluihin.   

8 Tanskan apteekkien liikevaihdosta 4 % perustuu mm. apteekkien väliseen myyntiin ja terveydenhuollolta 
saatuihin tuloihin
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Lääkkeiden hinnat  
Lääkekorvausjärjestelmään kuuluvien lääkkeiden tukkuhintoja ja vähittäishintoja 
säännellään kaikissa Pohjoismaissa, mutta korvausjärjestelmän ulkopuolisten valmis-
teiden osalta hinnoissa on eroja. Ruotsissa ja Norjassa itsehoitolääkkeiden apteek-
kipalkkiota ei säännellä ja reseptilääkkeissä noudatetaan enimmäishintasääntelyä 
kuitenkin niin, että Ruotsissa se koskee ainoastaan korvattavia reseptilääkkeitä. Suo-
messa ja Tanskassa apteekista myytävien lääkkeiden apteekkipalkkio on säännelty ja 
sääntelystä on vapautettu itsehoitolääkkeet, joita saa myydä apteekin ulkopuolella. 
Enimmäishintainen sääntely tarkoittaa sitä, että apteekilla on mahdollisuus myydä 
lääkettä vahvistettua hintaa alemmalla hinnalla. Suomessa ja Tanskassa lääkkeet ovat 
samanhintaisia kaikissa apteekeissa eikä vähittäishinnoilla voi kilpailla. Ruotsissa 
on valmisteilla muutos, jossa ei-korvattavien reseptilääkkeiden osalta palattaisiin 
säänneltyyn apteekkipalkkioon (enimmäishinta).

Norjassa ja Tanskassa lääkkeiden arvonlisäverokanta vastaa yleistä arvonlisäveroa 
(25 %), kun taas Suomessa lääkkeiden arvonlisävero on 10 % ja Ruotsissa resep-
tilääkkeissä 0 % ja itsehoitolääkkeissä 25 %. Pohjoismaissa lääketukkukaupan 
palkkiota ei säännellä (PPRI 2016). Lääkkeiden hinnoittelu ja lääkekustannukset 
ovat monen tekijän summa. Apteekin omistajuutta koskevan sääntelyn muutosten 
vaikutuksia lääkkeiden hintoihin on tutkittu vähän, minkä vuoksi luotettavien joh-
topäätösten tekeminen apteekkisääntelyn vaikutuksesta lääkkeen hintaan on vaikeaa. 
Ruotsissa reseptilääkkeiden hinnat laskivat apteekkiuudistuksen jälkeen. Uudistuk-
sen yhteydessä toteutettiin myös muita lääkkeen hintaan vaikuttavia toimenpiteitä 
(geneeristen  lääkkeiden hinnoittelumalli), joten hintojen laskun syy on vaikeasti 
osoitettavissa. Itsehoitolääkkeiden osalta tilanne on erilainen, koska tukkuhinnat 
eivät ole sääntelyn piirissä. Itsehoitolääkkeiden hinnat näyttäisivät nousseen kaikissa 
Pohjoismaissa kuluttajahintakehitystä vastaavasti. Lääketeollisuus ry:n selvityksen 
mukaan itsehoitolääkkeiden tukkuhinnat ovat Suomessa ajalla 2000–2017 nousseet 
kuluttajahintojakin nopeammin.  

Kuva 12. Lääkkeiden tukkuhintaindeksi 2000-2017. Lähde: Tilastokeskus 2017, 
Lääketeollisuus ry.
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Suomessa itsehoitolääkkeet ovat samanhintaisia kaikissa apteekeissa eikä hintakil-
pailu ole siten mahdollista. Suomessa nikotiinivalmisteet ovat vapaasti hinnoitel-
tavissa ja niitä voidaan myydä apteekkien ulkopuolella. Sääntelyn vapauttamisen 
jälkeen nikotiinivalmisteiden hinnat laskivat noin 15 %, valmisteiden myynti kasvoi 
sekä siirtyi pääosin apteekkien ulkopuolelle (86 %). Nikotiinivalmisteiden tukku-
myynti on yli 50 miljoonaa euroa (2016).  

Ruotsissa kilpailuviranomaisen (2017) selvityksen mukaan apteekkiuudistuksen 
jälkeen itsehoitolääkkeiden hintojen nousu jatkui inflaatiokehityksen mukaisesti 
vuoteen 2014 saakka. Tämän jälkeen hintojen nousu taittui ensin apteekkien ulko-
puolella tapahtuvassa myynnissä ja vuonna 2016 apteekkimyynnissä. Lisäksi itse-
hoitolääkkeiden hinnat ovat eriytyneet myyntikanavien välillä. Apteekeissa hinnat 
ovat keskimäärin noin 10 prosenttia korkeammat kuin muissa myyntikanavissa ja 
verkkoapteekissa hinnat ovat hieman edullisempia kuin ns. kivijalka-apteekeissa. 
Muutoksesta huolimatta Ruotsissa apteekeista ostetaan edelleen 80 % itsehoito-
lääkkeistä. TLV:n (2018) arvion mukaan verkkoapteekkitoiminta tuo lisäpaineita 
hintakilpailulle tulevaisuudessa erityisesti, jos hintoja ei säännellä. Tanskassa aptee-
kin ulkopuolella myydään pääsääntöisesti pieniä pakkauksia, joten tablettikohtainen 
yksikköhinta on apteekissa usein edullisempi (isommat pakkaukset). 
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APTEEKKIPALKKIOT ERI 
POHJOISMAISSA
Pohjoismaiden apteekkipalkkioiden tarkastelu kuvaa apteekkien erilaisia ansainta-
malleja siitä huolimatta, että tulokset eivät ole suoraan verrattavissa. Apteekkipalk-
kioita tarkasteltaessa on tarpeen tunnistaa eräät hintaan vaikuttavat tekijät. Kaikissa 
maissa julkiseen korvausjärjestelmään kuuluvat valmisteet ovat hintasääntelyn 
piirissä niin tukkuhinnan kuin apteekkipalkkionkin osalta. Norjassa ja Ruotsissa 
käytetään apteekkipalkkioissa enimmäishinnoittelua. Suomessa ja Tanskassa lääk-

keet ovat samanhintaisia kai-
kissa apteekeissa. Ruotsissa ja 
Norjassa itsehoitolääkkeiden 
apteekkipalkkiota ei sään-
nellä toisin kuin Suomessa ja 
Tanskassa. Tanskassa ja Suo-
messa apteekin ulkopuolella 
myytävät itsehoitolääkkeet 
ovat vapaassa hinnoittelussa 
myös apteekkipalkkion osalta. 
Enimmäishinnoittelu mer-
kitsee sitä, että apteekki voi 
kilpailla lääkkeen hinnalla ja 
että lääke voi olla eri aptee-
keissa eri hintainen.  

Kuvassa 13 on tarkasteltu vain apteekkipalkkion suuruutta erihintaisissa lääkkeissä. 
Vertailussa ei ole otettu huomioon apteekkiveroa, koska sillä ei ole vaikutusta poti-
laan omavastuuosuuteen eikä yhteiskunnan lääkekorvausosuuteen. Norjassa lääke-
taksa oli kaksiportainen vuoden 2017 loppuun saakka (kuvan Norjan taksamalli) ja 
vuonna 2018 laskentakaava muuttui yksiportaiseksi: tukkuhintaan lisätään 2,25 % 
ja kiinteä osuus on 29 NOK. Lisäksi palkkiota korotetaan 0,5 %, jos kyse on kylmä-
säilytystä edellyttävästä valmisteesta. Tanskassa on niin ikään yksiportainen taksa eli 
tukkuhintaan lisätään 8,4 % ja kiinteitä osuuksia on yhteensä 14,46 DKK (6,46 + 8).  

Ruotsissa ja Suomessa palkkiorakenne on useampiportainen ja degressiivinen kui-
tenkin niin, että yli 50.000 SEK ylittävän tukkuhinnan jälkeen palkkio on kiinteä, 
lähes 1050 SEK (n. 103 €). Ruotsissa ns. taksakertoimet vaihtelevat hinnan mukaan 
edullisemmasta kalliimpaan 1.2–1.02, kun Suomessa kertoimet ovat 1.45–1.1. Li-
säksi näihin liittyy kiinteä osuus, joka Ruotsissa on 30,50–46,25 SEK (3-4,54 €) ja 
Suomessa 0,92–36,65 €. Suomessa lääkkeen hintaan lisätään vielä toimituseräkoh-
tainen palkkio 2,17 €. Ruotsissa geneerisessä kilpailussa olevien lääkkeiden taksaan 
lisätään 11,50 SEK (n. 1,1 €) suuruinen kiinteä maksuosuus.  

7. 

•  Yhteiskunta ja lääkkeen käyttäjät rahoittavat  
 apteekkitoiminnan  
•  Hintasääntely on välttämätöntä yhteiskunnan  
 ja potilaan kustannusten hallitsemiseksi  
•  Potilaan lääkekustannukset ovat Suomessa   
 korkeat  
•  Apteekkitoiminnan rahoitus uudistettava
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Kuva 13. Apteekkipalkkiot eri Pohjoismaissa. Vertailu kuvaa ainoastaan vähittäishin-
taan vaikuttavan katteen vaikutusta ottamatta huomioon Suomen apteekkiveroa, 
Tanskan tasausmaksua, apteekkien mahdollisesti saamia alennuksia ja arvonlisäveroa. 
 

Apteekkitalouden näkökulmasta palkkio muodostaa pääosan apteekin tuloksesta. 
Suomessa apteekin tulosta pienentää apteekkivero ja Tanskassa suurien apteekkien 
tasausmaksu (3,6 %). Ruotsissa apteekit voivat saada alennuksia muista kuin genee-
risessä kilpailussa olevista valmisteista. Käytännössä alennukset koskevat rinnakkais-
tuonnin piirissä olevia valmisteita. Alennukset eivät ole julkisia, minkä vuoksi niiden 
määrää ei tiedetä. TLV on arvioinut, että vuonna 2014 alennusten määrä olisi ollut n. 
100 milj. €. Ruotsin lääkemyyntitilastojen mukaan rinnakkaistuontilääkemarkkinoi-
den suuruus on puolittunut mainittuun ajankohtaan verrattuna (2017). Ruotsin Ap-
teekkiyhdistyksestä saadun tiedon mukaan alennusten määrä olisi puolittunut vuoden 
2014 tilanteesta. Eräiden arvioiden mukaan alennusten merkitys olisi karkeasti n. 
2–3 %. Apteekkien saamilla alennuksilla on kuitenkin merkittävä rooli apteekkien 
talouden näkökulmasta. 

Kuvissa 14–21 on vertailtu apteekkivero huomioon ottaen lääkkeiden arvonlisäverot-
tomia vähittäishintoja eri Pohjoismaissa. Suomen osalta vertailussa vähittäishintaan 
on sisällytetty toimitusmaksu (2,17 €). Maksu peritään kultakin toimituserältä. Lääk-
keen käyttäjän ostaessa kolmen kuukauden lääkkeet samalla kertaa häneltä peritään 
vain yksi toimituserämaksu. Vertailussa ei ole otettu huomioon Ruotsissa geneeri-
siä lääkkeitä koskevaa lisäpalkkiota (n. 1,1 € eli 11,50 SEK) eikä Norjan PKV- tai 
kylmäsäilytettäviä lääkkeitä koskevia erityispalkkioita. Vertailussa ei niin ikään ole 
pystytty huomioimaan apteekkien mahdollisesti saamia alennuksia (Ruotsi ja Norja) 
eikä Tanskan tasausmaksua. 

Apteekkitalouden näkökulmasta apteekkipalkkion määrään vaikuttaa apteekkivero. 
Progressiivisen veron vaikutuksen havainnollistamiseksi apteekin palkkiota on tarkas-
teltu kolmessa erilaisessa tilanteessa eli pienen, keskisuuren ja ison apteekin näkö-
kulmasta. Keskivertoapteekki maksaa liikevaihdostaan 6,4 % apteekkiveroa (Apteek-
kariliiton vuosikatsaus 2017), mikä on otettu perustilanteeksi. Lisäksi vertailussa on 
tarkasteltu isoa apteekkia, joka maksaa apteekkiveroa 10 %, ja pientä apteekkia, joka 
ei maksa apteekkiveroa lainkaan. Isoja ja pieniä apteekkeja on kumpiakin noin 20. 

0

0

20

40

60

80

100

100 200 300 400 500

Lääkkeen tukkuhinta (€)

Suomi Norja

Tanska Ruotsi

A
p
te

ek
in

 m
yy

nt
ik

at
e 

(€
)

0

0

20

40

60

80

100

100 200 300 400 500

Lääkkeen tukkuhinta (€)

Suomi Norja

Tanska Ruotsi

A
p
te

ek
in

 m
yy

nt
ik

at
e 

(€
)



58

0 2 4 6 8 10

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

Lääke A. Tukkuhinta 5 €

4,42

3,82 0,6

0,943,48

3,14

3,99

2,36

0 5 10 15 20 25 30 35

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

Lääke B. Tukkuhinta 20 €

10,09

8,17 1,92

7,08 3,01

3,48

4,84

3,62

Apteekkivero

Lääketaksa

Tukkuhinta

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

Lääke A. Tukkuhinta 5 €

4,42

3,82 0,6

0,943,48

3,14

3,99

2,36

0 5 10 15 20 25 30 35

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

Lääke B. Tukkuhinta 20 €

10,09

8,17 1,92

7,08 3,01

3,48

4,84

3,62

Apteekkivero

Lääketaksa

Tukkuhinta

0 2 4 6 8 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

Lääke C. Tukkuhinta 50 €

20,21

15,72 4,49

13,19

4,16

5,54

6,14

7,02

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

0 30 60 90 120 150

Lääke D. Tukkuhinta 100 €

32,71

24,22 8,49

19,44

5,28

6,54

10,34

13,27

0 50 100 150 200

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

Lääke E.  Tukkuhinta 150 €

40,3

28,12 12,18

21,3

6,41

7,54

14,54

19

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

0 100 200 300 400 500 600

Lääke F  Tukkuhinta 500 €

88,82

51,14

29,94

14,28

14,54

43,94

58,88

37,68

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

0 500 1000 1500 2000

Lääke G  Tukkuhinta 1.500 €

188,82

80,74

19,94

36,78

34,54

127,94

168,88

108,08

Tanska

Ruotsi

Norja

Suomi (iso)

Suomi (keski)

Suomi (pieni)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Lääke H  Tukkuhinta 5.000 €

538,82

184,34

553,88

115,53

102,67

421,94

-15,06*

354,48

Kuvat 14-21. Arvonlisäverottomien vähittäishintojen vertailu eri Pohjoismaissa 
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Vähittäishinta on potilaan maksama kustannus, jonka perusteella lääkekorvaus 
maksetaan. Apteekkiveron suuruus ei vaikuta mitenkään potilaalta perittävään vähit-
täishintaan, koska lääkkeen vähittäishinta on sama riippumatta siitä, minkä kokoi-
sesta apteekista lääke on ostettu. Vähittäishintavertailuissa on kahdeksan erihintaista 
valmistetta (tukkuhinta 5–5.000 €). Vertailussa valmisteen tukkuhinta on kaikissa 
vertailumaissa aina sama. Ruotsissa lääkkeen vähittäishinta on edullisimmissa lääk-
keissä samaa tasoa kuin Suomessa ja hinta nousee Suomea korkeammaksi silloin, 
kun geneerisessä kilpailussa olevan lääkkeen apteekkipalkkioon lisätään 11,50 SEK. 
Kaikissa muissa tilanteissa muodostuu Suomen vähittäishinta voimassa olevien 
laskentakaavojen perusteella muita Pohjoismaita korkeammaksi. Suurimmillaan 
apteekkipalkkion ero on yli kuusinkertainen. Ruotsissa ja Norjassa vähittäishinnat 
ovat samantasoisia tai selvästi alempia kuin Suomessa ja Tanskassa. Tanska asettuu 
hintavertailun välimaastoon. Lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan näkökulmasta 
lääkkeiden arvolisäverottomat vähittäishinnat muodostuvat Suomessa korkeiksi 
muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Toinen tarkastelukulma on apteekkarin tai apteekkitalouden näkökulma, jolloin 
apteekkiverolla on suuri merkitys. Keskivertoapteekin palkkio apteekkiveron jälkeen 
on useimmissa hintakategorioissa tukkuhinnaltaan 5–5.000 € maksavissa lääkkeissä 
korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Tanskassa apteekkipalkkio muodostuu kor-
keammaksi kalliimmissa lääkkeissä ja Ruotsissa edullisimman kategorian lääkkeissä. 
Useat tukkuhinnaltaan noin 5–10 € maksavat lääkkeet lienevät geneerisessä kilpai-
lussa. Enimmillään Suomen hintaerot Ruotsin ja Norjan tasoon ovat noin nelinker-
taiset.  

Suomessa apteekkipalkkiojärjestelmän erikoisuutena on ison apteekin ns. negatiivi-
nen palkkio kalleimmissa lääkkeissä. Esimerkiksi tukkuhinnaltaan 5.000 € lääkkeen 
apteekkipalkkio on n. 15 € pienempi kuin laskennallinen apteekkivero. Tukkuhin-
naltaan 1.500 euroa maksavan lääkkeen myyvälle apteekkarille isossa apteekissa 
apteekkiveron jälkeen jäävän palkkion osuus Suomessa on noin puolet Ruotsin ja 
Norjan palkkiotasosta. Halvoissa lääkkeissä (5 €) palkkio on korkeampi kuin Nor-
jassa ja Tanskassa, mutta alempi kuin Ruotsissa. Tukkuhinnan ollessa 20–500 € on 
isonkin apteekin palkkio Suomessa korkeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Suhteessa 
Tanskaan palkkio on korkeampi vain hintakategorioissa 20–150 €. Pienen apteekin 
osalta tilanne on sama kuin vähittäishintavertailussa. 

Suomen lääkekorvausjärjestelmän piirissä olevista valmisteista valtaosa on tukkuhin-
naltaan enintään 100 €. Näiden lääkkeiden osuus korvattavista lääkkeistä on noin 
84 % ja noin neljäsosa korvattavista valmisteista on sellaisia, joiden tukkuhinta on 
enintään 10 €. Yli 1.000 € maksavien pakkausten osuus on noin 4 % ja 100–1.000 
€ maksavien pakkausten osuus on noin 12 %. Korvausjärjestelmässä tukkuhinnal-
taan yli 420 € maksavien lääkkeiden osuus on n. 7 %. Lääkkeen myyntivolyymit ja 
apteekkien palkkiot kertyvät isolta osin hintaluokaltaan edullisemmista valmisteista.
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8. APTEEKKITOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN

8.1. Uudistamisen reunaehdot ja tavoitteet

Lääkehuollon keskeinen tavoite on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituk-
senmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville.  Lääkehoito on 
sairaanhoidon yksi eniten käytetyistä hoitomuodoista ja se ulottuu nykyisin sai-

rauden hoitoa kattavammin 
terveydenhoitoon, terveyden 
edistämiseen ja sairauksien 
ehkäisemiseen. Lääkehoitoa 
tulee muiden hoitomuotojen 
tavoin tarkastella osana terve-
ydenhuollon kokonaisuutta. 
Kansanterveyden kannalta 
keskeisten sairauksien en-
naltaehkäisyssä riskiryhmiin 
kohdennettu lääkitys muo-
dostaa merkittävän osan yh-
teiskunnan lääkekorvausjär-
jestelmän kautta maksamista 
korvauksista.  Myös itsehoi-
don lääkkeitä käytetään pre-
ventiivisessä tarkoituksessa, 
vitamiineista ja hivenaineista 
puhumattakaan.  

Lääkehuoltoa on kehitettävä 
asiakkaan tarpeita vastaa-
vaksi. Asiakaskeskeisyyteen 
kuuluu myös se, että poti-
lasta kannustetaan ottamaan 
vastuuta omasta hoidostaan. 
Toimiva terveydenhuolto 
edellyttää, että kansalaisille 
turvataan helposti saavutetta-
vat ja laadukkaat apteekkipal-
velut. Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenne on 
voimakkaassa muutoksessa.  
Lisäksi digitalisaatio luo 

tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia palvelujärjestelmän kehittämiseen. Muuttu-
vassa toimintaympäristössä asiakkaille on turvattava maankattava lääkehuolto myös 
harva-alueilla.

Viimeisen 10 vuoden aikana on julkaistu useita selvityksiä ja ehdotuksia apteekkitoi-
minnan kehittämiseksi.  STM:n asettamien työryhmien ehdotusten pohjalta nykyis-
tä apteekkijärjestelmää on yritetty sopeuttaa nykyrakenteissa vastaamaan toimin-
taympäristössä tapahtuvia muutoksia.  Kilpailuvirasto on esittänyt useita suosituksia 

•  Lääkehuoltoa kehitettävä terveydenhuollon  
 tavoin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
•  Apteekkisääntelyä on uudistettava  
•  Farmaseuttinen lääkeneuvonta on    
 varmistettava ja sitä on kehitettävä kaikessa  
 lääkejakelussa
•  Sääntely on kohdennettava toiminnan   
 laatuun lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan   
 eduksi
•  Riippumattomuus lääkejakelussa tulee   
 varmistaa
•  Apteekkitalouden kannusteet tukemaan   
 apteekkipalvelujen kehittämistä
•  Lääkärin ja apteekin vastuut lääkehoidossa   
 pidettävä erillään – moniammatillista   
 yhteistyötä kehitettävä
•  Yhtenäiset lääkeneuvonnan laatustandardit   
 on  toteutettava valtakunnallisesti 
•  Harva-alueiden lääkepalveluita on kehitettävä  
 uuden teknologian avulla 
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apteekkien toiminnan tehostamiseksi, markkinoille tulon esteiden purkamiseksi ja 
lääkemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Niin ikään Apteekkariliitto julkaisi 
syksyllä 2016 toimenpidelistansa apteekkitoiminnan kehittämiseksi ja maaliskuussa 
2018 näkemyksensä tulevaisuuden apteekista. Liiton mukaan apteekin pitäisi olla 
tiivis osa terveydenhuollon hoitoketjua, uusien apteekkien määrää pitäisi lisätä ja 
sivuapteekkien perustamista helpottaa. Lisäksi itsehoitolääkkeiden hinnanalennuk-
set pitäisi mahdollistaa ja lääketaksaa tulisi muuttaa vähemmän hinnasta riippuvaksi. 
Liiton näkemyksiä tukee sen professori Kuoppamäeltä tilaama ja huhtikuussa 2018 
julkaistu lääkejakelun asiantuntijaselvitys. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallituspuolueiden yhteinen apteekkityöryh-
mä julkaisi 24.4.2017 ehdotuksensa apteekkitoiminnan kehittämiseksi. Hallituksen 
puoliväliriihessä päätettiin asettaa tavoitteeksi työryhmän linjausten mukaisesti 
apteekkipalveluiden saatavuuden lisääminen sekä apteekkilupiin liittyvän sääntelyn 
purkaminen. Apteekkilupaprosessia tulee joustavoittaa ja siitä on tehtävä entistä 
läpinäkyvämpi. Lisäksi päätettiin selvittää itsehoitolääkkeiden myynnin mahdollista 
laajentamista päivittäistavarakauppaan. Nämä toimenpiteet on ollut tarkoitus toteut-
taa kuluvan hallituskauden aikana. Lainsäädäntömuutoksia ei ole vielä päätöksistä 
huolimatta toteutettu. Nämä esitykset eivätkä muutkaan aikaisemmat selvitykset tai 
ehdotukset ole toistaiseksi johtaneet lainsäädäntömuutoksiin siitäkään huolimatta, 
että sekä viranomaiset että toimiala ovat olleet yksimielisiä useissa muutosehdotuk-
sissa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä apteek-
kitoiminnan muuttamisesta lähinnä vuoden 2015 apteekkityöryhmän ehdotus-
ten pohjalta. Kyse on eräin tarkistuksin samasta kokonaisuudesta kuin edellisellä 
vaalikaudella rauenneesta hallituksen esityksestä lääkelain muuttamiseksi (HE 
326/2014). Valmistelussa oleva esitys sisältää lähinnä teknisiä muutoksia ja viran-
omaisen (Fimea) toimintavaltuuksien täsmennyksiä. Tavoitteena on parantaa ja 
joustavoittaa apteekkitoimintaa sekä laajentaa uuden apteekin perustamisedelly-
tyksiä. Muutoksella pyritään edistämään kilpailua siten, että viranomaisilla olisi 
aiempaa laajemmat valtuudet uusien apteekkien perustamiseen. Tällä ehdotuksella ei 
toteuteta hallituksen päättämiä muutoksia. 

Selvitysryhmä on tarkastellut uudistamisen reunaehtoja. Apteekkitoiminnan sään-
telystä ei voida luopua, mutta sen kohdentumista on arvioitava uudesta näkökul-
masta. Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekkitoimintaa tulisi kehittää osana 
terveydenhuollon kokonaisuutta. Laadukkaalla apteekkitoiminnalla on turvattava 
lääkkeiden ja farmaseuttiseen osaamiseen nojautuvien apteekkipalveluiden vaivaton 
saavutettavuus kustannustehokkaasti ja maankattavasti. Jakelujärjestelmän tulee 
myös edistää lääkitysturvallisuutta. Apteekkijärjestelmää olisi uudistettava lääkkeen 
käyttäjää, ei apteekin omistajaa varten.

8.2. Lääkejakelu osana terveydenhuoltoa

Apteekkitoiminnan sääntelyn perustana on lääkelaki. Lääkelaki ei määrittele 
lääkejakelua osaksi terveydenhuoltoa tai terveydenhuollon palveluksi. Lääkelain 
mukaan kyse on lääkehuollon toimintayksiköstä. STM:n politiikka-asiakirjoissa 
(esim. Lääkepolitiikka 2020) korostetaan, että lääkehuolto on osa terveydenhuol-
toa. Lääkelaissa puhutaan lääkkeiden toimittamisesta. Fimea on antanut lääkelain 
perusteella erillisen määräyksen lääkkeiden toimittamisesta. Se koskee sekä resepti- 
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että itsehoitolääkkeiden toimittamista apteekista. Apteekki ja sen toiminta perustuu 
arvopohjaltaan terveydenhuoltoon. 

Apteekki on samalla myös liikeyritys ja kauppa. Se myy lääkkeitä ja moninaisia 
terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita. Apteekki toimii nykyään yhä useammin kaupal-
lisessa toimintaympäristössä, kuten kauppakeskuksessa. Apteekit ovat viime vuosina 
hakeutuneet muun kaupan yhteyteen tai kauppakeskusten sisälle. Tämä kehitys 
jatkuu, sillä asiakkaat, lääkkeen käyttäjät ja potilaat haluavat toimittaa useita asioita 
samalla kerralla. 

Apteekki on jo osa sitä prosessia, jossa haetaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Asiakas-
kokemuksen kannalta tärkeää on saada myös tietoa asiakkaan ostokäyttäytymisestä: 
näin voidaan tarkentaa asiakasprofiileja ja vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 
Yhtenä tavoitteena tulevaisuudessa on syventää asiakkaan ja kaupan välistä dialo-
gia sekä räätälöidä profiloituja palveluja asiakkaille tietosuojasäännösten puitteissa. 
Tämä kehitys on otettava huomioon myös apteekkitoiminnassa. Yleiset kaupan toi-
mintamuotojen muutokset ja kehittyminen ovat vaikuttaneet apteekkitoimintaan ja 
vaikuttavat tulevaisuudessa vielä enemmän. Esimerkiksi Posti on jo nyt tullut monin 
paikoin osaksi kauppaa. Posti sijaitsee kaupassa tai sen yhteydessä ja silti sillä voi olla 
edelleen oma henkilökuntansa ja omat osin lakisääteisetkin tehtävänsä. 

Apteekki harjoittaa kivijalkatoiminnan ohella verkkokauppaa. Sillä voi olla ns. 
pick-up-pisteitä (esimerkiksi apteekin palvelupisteet ja apteekkiautomaatit) sekä eri-
laisia kanta-asiakasjärjestelmiä. Sääntelyn osalta apteekki eroaa tavallisesta kaupasta. 
Tämä perustuu siihen, että lääke ei ole yleinen kauppatavara. Lääke on terveyden-
huollon tuote, jota käytetään sairauksien ehkäisemiseen ja hoitamiseen. Tämän 
vuoksi toiminnan sääntelyssä tulee painottaa kansanterveydellisiä näkökohtia ja 
lääkitysturvallisuutta. 

Lääkepolitiikan tavoitteen mukaisesti hyvin toimiva palvelujärjestelmä hyötyy 
lääkehuollon palveluista ja päinvastoin. Lääkehuollon onnistumisesta vastaavat 
lukuisat eri toimijat, minkä vuoksi lääkejakelua tulee tarkastella osana kokonaisuutta. 
Apteekkia ei saa nähdä eikä kehittää irrallaan terveydenhuollosta, vaan sen on oltava 
kiinteä osa terveydenhuoltoa. Kehittyvän farmaseuttisen lääkeneuvonnan avulla 
kyetään merkittävästi parantamaan hoitomyöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista. Se 
myös lisää lääkitysturvallisuutta ja voi tätä kautta parantaa kustannusten hallintaa. 
Onnistuneen hoitoprosessin kannalta yhteistyö muiden terveydenhuollon toimijoi-
den kanssa on tärkeää. 

Apteekkitoiminnan ja terveydenhuollon yhteistyön tulee tiivistyä, mutta lääkärin 
ja apteekkitoiminnan rooleja ja vastuita ei saa hämärtää. Lääkärin hoitovastuu on 
selkeä ja moniammatillinen yhteistyö tukee lääkärin päätöksentekoa. Lääkehoidossa 
on keskeistä pitää erillään hoitavan lääkärin ja lääkettä loppukäyttäjälle toimittavan 
lääkejakelijan rooli. Lääkärillä on erilainen vastuu kuin apteekilla. Lääkäri vastaa 
potilaan diagnoosista ja määrää hoidon. Apteekki vastaa siitä, että määrätty lääke on 
lääkevaihto huomioiden juuri sellainen, mikä potilaalle on määrätty. Lääkelain mu-
kaan apteekin henkilökunnan on pyrittävä varmistumaan, että lääkkeen käyttäjä on 
selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Tämän varmistamiseksi tarvitaan 
farmaseuttisen henkilökunnan neuvoja ja opastusta. Nämä kaksi lääkkeen käyttäjälle 
keskeisen tärkeää tehtävää ja roolia (lääkäri ja farmaseuttinen henkilökunta) on syytä 
pitää vahvasti voimassa ja erillään, jos halutaan edistää rationaalista, yksilöllistä ja 
vaikuttavaa lääkehoitoa.
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Kaikkien lääkkeenkäyttäjien tulee olla tietoisia lääkkeiden hyödyistä ja haitoista. 
Lääkkeen määrääjän tulee antaa potilaalle riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituk-
sesta ja käytöstä. Monia sairauksia tai oireita voidaan hoitaa myös itselääkityksellä, 
jonka tulee olla lyhytaikaista. Itselääkitys on oikein käytettynä yleensä turvallista. 
Kaikilla lääkkeillä voi kuitenkin olla haittavaikutuksia ja useilla lääkkeillä voi olla 
yhteisvaikutuksia muiden yhtä aikaa käytettyjen lääkkeiden kanssa. Myös muut 
sairaudet sekä käytössä olevat lääkitykset ja itsehoitotuotteet pitää selvittää ja ottaa 
huomioon lääkityksen yhteydessä. Lääkärien, hoitohenkilökunnan ja apteekkien 
farmaseuttisen henkilöstön antama lääkeneuvonta on keskeinen osa potilaiden 
lääkehoidon onnistumista.  

Asiakkaan tarpeet huomioivalla ja yksilöllisesti räätälöidyllä neuvonnalla varmis-
tetaan, että asiakas ymmärtää lääkityksensä tarkoituksen, käytön, hyödyt ja haitat. 
Tämän vuoksi kansallisella tasolla tulisi laatia Fimean lääkeinformaatiostrategiassa 
todetuin tavoin lääkeneuvonnan minimitasoa kuvaavat laatustandardit, jotka yhte-
näistäisivät lääkeneuvontakäytäntöjä valtakunnallisesti kaikkien lääkkeiden osalta. 
Tärkeätä olisi, että tulevaisuudessa lääkeviranomainen määrittelisi valmiste- tai 
lääkeryhmäkohtaisen lääkeneuvonnan kriteerit eli sen, millaista tietoa tietystä lääke-
valmisteesta on annettava sitä toimitettaessa ja myytäessä. 

8.3. Sääntely

Apteekkitoiminta edellyttää sääntelyä. Sääntelyä voidaan eräiltä osin jopa tiukentaa 
nykyisestä, mutta samalla se pitää kohdentaa oikealla tavalla lääkitysturvallisuuden ja 
terveydenhuollon kannalta olennaisiin asioihin. Yhteiskunnan ja lääkkeen käyttäjän 
tarpeet on kirjattava riittävän vahvasti lainsäädäntöön. Yhteiskunnan ja lääkkeen 
käyttäjän kannalta tärkeää on lääkkeiden hyvä saatavuus, korkea lääke- ja lääkitys-
turvallisuus sekä kohtuulliset kustannukset. Yhteiskunnan on voitava edellyttää, että 
apteekkipalvelu on kiinteä osa potilaan hoitoprosessia niin avo- kuin laitoshoidossa-
kin. Sääntelyn oikeasuhtaisuus suojeltavaan intressiin (kansanterveydelliset intressit) 
mahdollistaa sen, että itse toiminnan harjoittamiseen kohdistuvaa sääntelyä voidaan 
vähentää. Näin on tehty terveyspalveluiden kohdalla ja niin tulisi tehdä myös lääke-
jakelussa. Nykyinen apteekkisääntely painottuu vahvasti apteekin omistamiseen ja 
apteekkitoiminnan harjoittamiseen.

Lääkejakelua säädellään nykyisin ikään kuin se olisi irrallaan terveydenhuollon 
sääntelystä. SOTE-uudistus johtaa siihen, että yksityisen terveydenhuollon – silloin 
kun se valitaan palvelujen tuottajaksi – tulee noudattaa terveydenhuollon peruslain-
säädäntöä. SOTE muuttaa yksityisen terveydenhuollon roolia ja asemaa palvelujär-
jestelmässä ja siten Suomen terveydenhuollossa vallitseva public-private-asetelma 
muuttuu.    

Apteekkia voidaan SOTEn myötä verrata yksityiseen terveydenhuoltoon, jolla on 
lakisääteisiä tehtäviä. Apteekki vastaa lääkkeiden vähittäismyynnistä ja siihen liitty-
västä lääkkeen oikean käytön ohjauksesta sekä alueensa lääkehoidon turvaamisesta. 
Terveydenhuollossa terveydenhuoltoyksikkö vastaa potilaan hoidosta. Terveyden-
huollon kaltainen sääntelyjärjestelmä on omaksuttu lääkehuollossa jo lääkkeiden 
valmistamisen ja lääketukkukauppatoiminnan osalta, mutta ei lääkkeiden myymisen 
osalta. Lääkejakelua tai apteekkitoimintaa kehitettäessä tulisi arvioida, liittyykö 
siihen joitakin erityisiä perusteita yhteiskunnan tai potilaiden näkökulmasta, minkä 
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vuoksi lääkejakelua osana terveydenhuoltoa tulisi säännellä eri tavoin kuin muuta 
terveydenhuollon toimintaa. Miksi siis vaativien terveydenhuollon tehtävien kuten 
keskosten hoidon, syöpäklinikoiden tai neurokirurgian toimintaa koskeva sääntely-
järjestelmä ei riittäisi lääkkeiden myymiselle?

Lääkejakelutoiminnan tulee tukeutua vahvasti farmaseuttiseen osaamiseen. Ap-
teekkitoimintaa kehitettäessä on voitava luottaa erinomaisen suomalaisen koulu-
tuksen tuomaan huippuosaamiseen ja toiminnan riittävän tehokkaaseen valvontaan. 
Riittävän tiukalla ja oikein kohdennetulla sääntelyllä suomalaisille voidaan turvata 
laadukas lääkejakelujärjestelmä. Turvallinen, ammatillisesti toimiva, oikeaan hoitoon 
tähtäävä, maankattava ja kustannustehokas lääkejakelujärjestelmä ei ole sidoksissa 
apteekin omistajuuteen.  

Yhteiskunta haluaa turvata palvelujen laadun ja lääkitysturvallisuuden sekä hyvän 
lääkeneuvonnan. Tämä edellyttää ammattitaitoista, osaavaa ja riittävää henkilöstöä. 
Näistä apteekkitoiminnan perusedellytyksistä pitää säännellä riittävän vahvasti. 
Toiminnan harjoittamiselle tulee samalla antaa innovaatiovapaus, kuten on tehty 
terveyspalvelujen toteuttamisessa. Lääkejakelu kehittyy parhaiten terveydenhuollon 
osana.

Terveyspalveluissa toimintaa arvioidaan potilaan tarpeista käsin. Näin tulisi olla 
myös lääkejakelussa. Lääkkeen käyttäjän on oltava varma siitä, että hänelle määrä-
tyt lääkkeet ja hänen itsehoidossa hankkimansa lääkkeet ovat laatuvarmistettuja ja 
oikein käytettyinä turvallisia. Apteekkitoiminnan perustana tulee olla lääkeneuvonta, 
siitä riippumatta tapahtuuko lääkkeen hankinta kivijalka-apteekista, verkkoapteekis-
ta, apteekista erillisestä toimituspisteestä, apteekkirobotista tai koneellisen annos-
jakelun kautta.  Lääkkeen käyttäjällä on oltava sekä oikeus että aito mahdollisuus 
saada tarpeenmukaista lääkeneuvontaa ja opastusta lääkkeen oikeaan käyttöön. 
Tämä korostuu erityisesti itsehoidossa, jossa lääkkeen käyttäjän mahdollisuus lääke-
neuvontaan ja ohjaukseen on varmistettava. Lääkkeen käyttäjää ei saa jättää yksin. 

8.4. Perusedellytykset lääkejakelulle

Apteekkitoiminta keskittyy tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkejakelun 
toteuttamiseen sekä lääkeneuvontaan. Tavoite on onnistuneen lääkehoidon tur-
vaaminen. Tämä on tärkeä terveydenhuollon tehtävä. Farmasian ammattilaisten 
lääkkeiden ja lääkehoidon tuntemus luovat laadukkaan lääkeneuvonnan perustan. 
Farmasia-alan koulutuksen tulee kehittyä lääkejakelun kehittymistä edellyttävällä 
tavalla ja uuden teknologian vaatimusten mukaisesti. 

Tämä lääkejakelun perusedellytys tulee turvata ja mahdollistaa aina, kun lääkettä 
hankitaan. Kivijalka-apteekin lisäksi lääkejakelua toteutetaan jo nyt kotimaisessa 
verkkopalvelussa, palvelupistetoiminnassa ja automaateissa. Tulevaisuudessa lääkkei-
den verkkokauppa laajenee koko EU-alueen kattavaksi ja reseptilääkkeet sisältäväksi. 
Tämä toimintatapa on sinänsä jo nyt laillista, mutta hyvin rajattua.

Lääkejakelun uudet toimintamallit liittyvät palvelulogistiikan kehittymiseen ja 
lääkeneuvonnan uusien, lääkkeen käyttäjän kannalta tehokkaampiin käyttöönottoi-
hin. Farmaseuttisen osaamisen tarve kasvaa niin avohoidossa kuin laitoshoidossakin. 
Lääkkeen käyttäjällä tulee olla lakiin perustuva oikeus ja aito mahdollisuus lääke-
neuvontaan.
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Lääkejakelun tehtävänä on turvata lääkkeiden ajallinen ja alueellinen saatavuus 
myös terveyspalvelujärjestelmän muuttuessa entistä keskittyneemmäksi. Apteekki-
toiminnassa kehitys näyttäytyy samansuuntaisena. Toimintoja pitää tehokkuuden 
nimissä keskittää samalla kun niitä tulee uudella tavalla hajauttaa. Tärkeintä on 
mahdollisimman tehokas vuorovaikutus lääkkeen käyttäjän kanssa. Apteekkipalvelut 
tulevat myös ulos apteekista aivan samalla tavalla kuin lääkärin vastaanottokin. Aina 
ei tarvita fyysistä vastaanottorakennelmaa. Lääkärin etävastaanotto ja etäapteekki 
avaavat uusia tehokkaita tapoja saavuttaa lääkkeen käyttäjä nopeasti ja turvallisesti.

Apteekin neuvontapalveluilta on voitava edellyttää 24/7-toimintaa. Se voidaan 
järjestää monella tavalla, valtakunnallisesti, alueellisesti tai toimijakohtaisesti. Lää-
kehoidon onnistumisen keskeinen ongelma ei ole lääke vaan sen oikea käyttö. Tässä 
juuri farmaseuttinen lääkeneuvonta on ratkaiseva kehittämisen kohde. Näyttävistä 
julistuksista on päästävä muutoksiin, jotka parantavat lääkehoidon onnistumista.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman mukaisesti lääkehoito on kump-
panuutta ja lääkkeiden oikeasta käytöstä hyötyvät niin potilas kuin yhteiskuntakin. 
Tilanteessa, jossa vain noin kolmannes lääkehoidosta onnistuu suunnitellusti, on 
varaa suuriinkin muutoksiin. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
kaikkiin rationaalisen lääkehoidon osa-alueisiin: vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, ta-
loudellisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja laatuun. Lääkehoidon kumppanuus merkitsee 
sitä, että lääkkeen käyttäjää tuetaan lääkkeiden käytössä ja toisaalta hänen roolinsa 
vahvistetaan aktiivisena toimijana eikä passiivisena potilaana.

SOTE-uudistuksen yhteydessä maakuntien rooli lääkejakelun toteuttamisessa kas-
vaa. Tämä edellyttää sitä, että järjestäjäorganisaatioissa on riittävää lääkealan osaa-
mista. Se edellyttää myös sitä, että lääkejakelun kaikki resurssit suunnataan lääkkeen 
käyttäjän näkökulmasta toimivaksi koordinoiduksi kokonaisuudeksi. Nykyiset liian 
kategoriset ja rajaavat esteet avo- ja laitoshoidon lääkehuollossa on arvioitava uudel-
leen ja nimenomaan potilaan ja lääkkeen käyttäjän näkökulmasta katsottuna.
 
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman (STM 15/2018) mukaan yksi 
suurimmista rationaalisen lääkehoidon toteutumisen esteistä on ollut se, ettei sosi-
aali- ja terveydenhuollossa ole ajantasaista tietoa siitä, mitä lääkkeitä potilas käyttää. 
Kattavan potilaskohtaisen lääkelistan toteuttaminen ja käyttö edellyttävät tarpeetto-
mien organisaatiolähtöisten raja-aitojen loiventamista. 

Lääkäri vastaa jatkossakin lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelusta lääkkeen 
käyttäjää osallistaen. Muut terveydenhuollon ammattilaiset, kuten farmasia-alan 
ammattilaiset, tukevat omalta osaltaan lääkkeen käyttäjää lääkehoidon toteuttami-
sessa ja seurannassa. Tämä periaate tulee jatkossakin pitää voimassa. Apteekki ei ole 
SOTE-keskus, vaikka sillä onkin vahva rooli lääkehoidon onnistumisen turvaami-
sessa.

Apteekkitoiminnan perusedellytykset tulee turvata samalla sääntelyn tasolla kuin 
terveyspalvelujärjestelmässä. Kyse ei ole mistään erillisestä terveydenhuollon ulko-
puolisesta toiminnasta, joka edellyttäisi erillistä sääntelyjärjestelmää. Toiminnan 
valvonta tulee olla myös samalla tavalla järjestettyä kuin terveyspalveluissa. Kun am-
matillinen koulutus, toiminnan sääntely ja valvonta on samalla tavalla järjestetty sekä 
terveyspalvelujen että lääkejakelun osalta, niin vasta silloin voidaan puhua aidosti 
siitä, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa.
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8.5. Apteekkitoiminnan      
harjoittaminen ja lupajärjestelmä

Nykyinen apteekkilupajärjestelmä on säilynyt pienin korjauksin voimassa jo 
1920-luvulta saakka. Luvan myöntää nykyisin valtioneuvoston sijaan Fimea. 
Muodollisesti apteekkiluvassa on kyse eräänlaisesta virkaan nimittämisprosessista. 
Lupaehdot on säädetty lääkelaissa ja lupaviranomainen on omalla tulkinnallaan 
omaksunut tietyn käytännön, jota ei ilman lakimuutosta voi muuttaa. Kyseessä on 
eräänlainen valtion yksittäiselle henkilölle antama oikeus harjoittaa liiketoimintaa 
rajatussa toimintaympäristössä. Kyseessä on sekä kompetenssimonopoli sekä usein 
myös alueellinen monopoli. Apteekkitoiminta on saanut myös kartellimaisia piir-
teitä, kun tietyn alueen apteekkarit ovat kollektiivisesti estämässä uusien apteekkien 
perustamista alueelleen.

Apteekki on henkilöyritys eli toiminimi, jonka omistajana on tarveharkintaiseen 
lupaan perustuen Fimean päättämä proviisori. Oikeudellisesti arvioituna tätä yk-
sinomaan lääkelain tulkintakäytäntöön perustuvaa toiminimivaatimusta voitaisiin 
perustellusti kyseenalaistaa jopa perustuslain vastaisena. Valtiosääntöoikeuden ja 
EU-oikeuden näkökulmasta voitaisiin jopa edellyttää toiminimivaatimuksesta luo-
pumista, varsinkin kun tällä vaatimuksella tavoiteltavat päämäärät olisivat saavutet-
tavissa vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä. 

Apteekin omistajuusrajoitus muodostaa poikkeuksen elinkeinovapauden ylei-
seen perustuslailliseen periaatteeseen. Rajoitusta on perusteltu apteekkitoiminnan 
luonteella ja sillä, että omistajuuden ja ammatillisen vastuun yhteen kytkeminen 
olisi lääkitysturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tästä periaatteesta on kuitenkin 
poikettu yliopistoapteekkien osalta, joissa apteekin omistajana ei ole proviisori vaan 
julkioikeudellinen yhteisö. Yliopistoapteekeissa yrityksen toimitusjohtajalta ei vaadi-
ta proviisorin tutkintoa, mutta ammatillisen vastuun kantaa aina proviisori. Vastaa-
vanlainen järjestely on voimassa mm. lääketukkukaupassa ja lääkettä valmistavassa 
yrityksissä. Apteekkiliiketoimintaa pitää verrata terveyspalvelujen tuottajiin, erityi-
sesti yksityisiin terveyspalveluyrityksiin, jotka SOTE-uudistuksen myötä tulevat la-
kisääteisten terveyspalvelujen tuottajiksi. Näiden toimijoiden osalta lainsäädännössä 
ei ole tarveharkintaan perustuvia lupajärjestelmiä eikä yritysmuotorajoituksia. Silti 
näissä terveyspalveluja tuottavissa toimintayksiköissä tuotetaan ihmisten terveyden 
kannalta huomattavasti riskipitoisempia palveluja kuin apteekin lääkemyyntiä.

Lääkelaki ja lupakäytäntö ovat johtaneet siihen, että apteekkiluvan myöntämisessä 
ei käytännössä lainkaan arvioida sitä, miten mahdollinen apteekkiluvan saaja osaisi 
tai haluaisi kehittää apteekkia. Pääpaino nykyisessä käytännössä on sillä, miten 
kauan luvan hakija on toiminut apteekissa. Muu lääkehuollon toiminta arvioidaan 
hyvin vähämerkitykselliseksi. Kun lupa on eläkeikään saakka ikuinen eikä toimintaa 
systemaattisesti seurata, jää toiminnan kehittäminen yksinomaan apteekkarin itsensä 
päätettäväksi. Nykyinen apteekkitalouden ansaintamalli on koettu apteekkitoimin-
nan kehittämistä rajoittavaksi. Kun apteekin palkkio lääkemyynnistä perustuu lähes 
kokonaan lääkkeen hintaan, on kaiken muun palvelutoiminnan katsottu ikään kuin 
sisältyvän lääkkeen hinnasta saatavaan kompensaatioon eikä itse palvelutoiminnasta 
makseta erikseen mitään. Lääkkeiden myynnin ja hintojen kasvu onkin turvannut 
apteekkien hyvän taloudellisen menestyksen ilman että niiltä olisi voitu vaatia lääke-
palvelujen kehittämistä.
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Apteekkilupajärjestelmä on tarveharkintainen, eli viranomainen arvioi hakijoiden 
keskinäistä paremmuutta ja varmistaa oikeudellisten hakuehtojen (kuten proviisorin 
tutkinto) täyttymisen. Noin joka kuudennesta apteekkilupapäätöksestä valitetaan 
(15 %). Valitukset perustuvat usein siihen, että joku hakija katsoo olevansa pa-
remmin ansioitunut hakija kuin luvan saanut. Valituksia on myös tilanteissa, joissa 
apteekkari on jäämässä eläkkeelle ja ko. apteekin apteekkiluvan hakijan valitus siirtää 
lopullista apteekin vaihdosta jopa vuosilla.

Sääntelyn kohdetta tulee siirtää omistajuuden sääntelystä itse toimintaan eli lääki-
tysturvallisuuden ja lääkeneuvonnan tason sääntelyyn, jolloin sääntelyllä turvataan 
ensisijaisesti lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan tarpeet. Sääntelyä ei tarvita nykyi-
sen omistajuusmallin suojelemiseen, eikä näin tehdä terveyspalvelujenkaan osalta. 
Myös lääkejakelun riippumattomuus ja kansanterveyden ehdoilla toimiva apteekki-
toiminta voidaan turvata oikeanlaisella ja oikein kohdennetulla sääntelyllä.

Apteekin omistajuutta voidaan säännellä usealla eri tavalla, joista lähes kaikki ovat 
EU:n alueella käytössä. Erilaiset omistamisen kategoriat voidaan määritellä esimer-
kiksi seuraavasti:

 • proviisoriapteekkari – 100 %:n omistus
 • proviisoriapteekkari – osaomistaja (yli tai alle 50 %)
 • apteekkiketjut – osakeyhtiömuodossa
 • lääketukkukaupat (vertikaalinen integraatio)
 • osuustoiminta-apteekit
 • vapaa omistajuus

Omistajuutta on mahdollista rajoittaa, vaikka proviisoriomisteisuudesta luovuttai-
siinkin. Monen muun maan tavoin Ruotsissa ja Norjassa on lääketeollisuus ja lää-
kärit rajattu apteekin omistajuuden ulkopuolelle. Muitakin rajoituksia voidaan ottaa 
käyttöön, mikäli niille on hyväksyttävät perusteet. Apteekkipalvelujen ketjumaisessa 
toimintamallissa voidaan myös niin haluttaessa huolehtia siitä, ettei markkinaosuus 
pääse keskittymään liian harvoille toimijoille. Toimilupasääntelyä on mahdollista 
kehittää haluttaessa myös siten, että uusia apteekkilupia ei myönnetä toimijoille, joi-
den markkinaosuus ylittää hyväksyttävyydelle asetetun rajan. EU-maissa on käytössä 
erilaisia lukumäärärajoituksia ja toimipisteiden etäisyysrajoituksia. SOTE-uudistuk-
sen myötä voidaan arvioida myös sitä, mikä rooli maakunnille ja valtakunnalliselle 
ohjaukselle annetaan apteekkipalvelujen osalta. Tässä juuri yhteiskunnan intressi 
nousee ensisijaiseksi. Lisäksi kilpailuviranomaisella on käytössä tarvittavat toimenpi-
teet, jos joku toimija käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa. 

Yksittäistä apteekkia koskeva lupajärjestelmä ei ole ainoa mahdollisuus. Myöskään 
tarveharkinnan poistaminen ei välttämättä edellytä viranomaisvalvonnan heiken-
tymistä. Lupajärjestelmä voi olla myös toimijakohtainen ja erilaiset määrälliset tai 
alueelliset sääntelykeinot voidaan sisällyttää myös pääsääntöisesti jälkivalvontaan 
perustuvaan malliin. Näin on toimittu esimerkiksi Norjassa, jossa käytössä on mm. 
erillisiä markkinaosuusrajoituksia. Tällainen malli on periaatteessa voimassa myös 
yksityistä terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä.
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8.6. Riippumattomuus

Suomalainen terveyspolitikka ja lainsäädäntö lähtee siitä, että potilasta tulee hoitaa 
hoidon tarpeesta lähtien hoidon lääketieteellinen vaikuttavuus sekä myös kustan-
nusvaikuttavuus huomioiden. Tavoitteena on ollut yksilötasoinen ja alueellinen 
tasa-arvo. 

Lääkkeen käyttäjän ja potilaan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että valittu hoito 
toteutetaan potilaan parhaaksi. Terveyspalvelujen tuottamisessa ja niiden kohden-
tamisessa erilaisille potilasryhmille joudutaan monista eri syistä noudattamaan 
priorisointia. Se voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Lääkehoidossa riippumatto-
muus merkitsee montaa eri asiaa. SOTE-uudistuksen valmistelun yhteydessä on 
käyty keskustelua esimerkiksi siitä, millä perusteilla potilas luokitellaan kiireellistä 
tai kiireetöntä hoitoa vaativaksi. Perusterveydenhuollossa tämä vaikuttaa lääkärin 
vastaanotolle pääsyyn ja erikoissairaanhoidossa leikkauksen odotusaikoihin. On 
keskusteltu myös siitä, tuleeko valinnanvapaus johtamaan ylihoitoon tai epätarkoi-
tuksenmukaiseen lähetekäytäntöön erikoissairaanhoitoon.

Lääkehoidon tulee lähteä aina potilaan todetusta ja tutkittuun tietoon perustuvasta 
lääkehoidon tarpeesta. Riippumattomuus lääketeollisuudesta tarkoittaa sitä, ettei 
lääkeyrityksen ja apteekin välillä saa vallita sellaista tosiasiallista hyötysuhdetta, joka 
vaarantaisi edellä todetun perusteen. Lääkevaihto on osaltaan antanut apteekille 
mahdollisuuden vaikuttaa lopullisen ja edullisemman lääkkeen valintaan. Itsehoi-
dossa ongelmia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun lääkkeiden näkyvillä pitämisessä 
tai erilaisten taloudellisten etuuksien kanavoimisessa apteekkiketjujen asiakaslehtien 
kautta.

Riippumattomuus koskee myös suhdetta lääketukkukauppaan. Tämä voi muodostua 
ongelmaksi yksikanavajakelussa, jossa apteekki ei voi kilpailuttaa lääketukkukauppo-
ja. Tällainen tilanne on vain Suomessa ja Ruotsissa. Toinen esimerkki on koneellinen 
annosjakelu, joka on nyt siirtynyt pääosin kahden lääketukkukaupan omistukseen, 
vaikka muodollisena toimijana edelleen pidetäänkin sopimusvalmistusapteekkia 
(apteekkari). Ainakin houkutus suosia omistajatukkukaupan jakelussa olevia valmis-
teita on suuri. 

Lääkärin ja apteekkarin työnjaolla on pitkät perinteet. Lääkkeen käyttäjän kannalta 
ongelmia syntyisi, jos lääkäri tai lääkäripalveluyritys toimisi apteekin omistajana, 
sillä houkutus määrätä lääke enemmän kaupallisin kuin hoidollisin perustein voi 
kasvaa. 

Riippumattomuus voi nousta tarkasteluun myös proviisoriomistajuuteen perustuvas-
sa apteekkijärjestelmässä. Koska apteekkarin ansaintamalli Suomessa perustuu vielä 
pääosin lääkkeen hintaan, on houkuttelevaa valita kalliimpi valmiste aina kun se on 
mahdollista. Itsehoitolääkkeiden osalta yleisömainonnalla on lääkevalinnan kannalta 
suuri merkitys. Mainonta harvoin antaa riittäviä tietoja lääkkeen soveltuvuudesta 
juuri kyseessä olevaan potilaan ongelmaan. Vahvalla mainonnalla voidaan ylläpitää 
kalliimpien ja apteekin kannalta kannattavampien valmisteiden menekkiä, vaikka 
niiden ja halvempien valmisteiden terapeuttisessa tehossa ei olisikaan mitään eroja.

Avo- ja laitoshoidon välinen jyrkkä raja on johtanut lääkkeen käyttäjän kannalta 
hankalaan ja perusteettomaan osaoptimointiin. Kunta maksaa laitoshoidon lääkkeet 
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ja Kela subventoi vahvasti avohoidon lääkkeitä. Houkutus siirtää kustannusvastuu 
toiselle on suuri ja käytäntö lähes vakiintunut. Tämä asia ratkeaa vasta SOTE-uu-
distuksen yhteydessä päätettävissä lääkekorvausjärjestelmän muutoksissa. Tällöin 
maakunnan kustannusvastuu myös lääkehoidon osalta poistaisi ongelman, joka on 
yhteiskunnan talouden kannalta perustelematon.

8.7. Itsehoitolääkkeiden vähittäismyynti 

Suomessa itsehoitolääkkeet ovat nikotiinivalmisteita lukuun ottamatta kaupan vain 
apteekeissa. Apteekkikanavan ulkopuolella voidaan myydä vaikutuksiltaan sellaisia 
lääkkeellisiä tuotteita, jotka tietyn vaikuttavan aineen annostusrajan ylittäessä ovat-
kin ainoastaan apteekkikanavaan kuuluvia (esimerkiksi melatoniini ja eräät vita-
miinit). Itsehoitolääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö tulee varmistaa jatkossakin. 
Nyt tämä varmistus tapahtuu kivijalka-apteekissa saatavalla farmaseuttisella lääke-
neuvonnalla. Verkkoapteekissa on mahdollista saada farmaseuttista konsultaatiota. 
Lääkeneuvontaa ei välttämättä ole yhtä helposti saatavilla apteekin palvelupisteessä. 

Farmaseuttisen neuvontavelvoitteen säilyttäminen ja vahventaminen tulee varmistaa 
kaikessa lääkejakelussa. Itsehoitolääkkeisiin liittyy usein virheellisiä käsityksiä. Niitä 
pidetään turvallisina, vaikka niiden käyttöön liittyy samalla tavoin kuin muihinkin 
lääkkeisiin haittavaikutuksia, yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa tai muita 
vaaroja. Itsehoitolääkkeet ovat turvallisia oikein käytettynä. Vaikka lääkeinformaa-
tiota on hyvin saatavilla, itsehoitolääkkeiden käyttäjät eivät välttämättä perehdy kir-
jallisiin ohjeisiin eivätkä pyydä tai halua ottaa vastaan tarjolla olevaa lääkeneuvontaa. 

Itsehoitolääkevalikoimaa on syytä tarkastella eri mahdollisuuksien kannalta. En-
sinnäkin aika ajoin on syytä tarkistaa, onko kaikkien reseptilääkkeiden edelleen 
oltava lääkemääräyksen vaativia, vai voidaanko niitä siirtää itsehoitoon tai apteekista 
myytävään LVI-kategorian (lisäneuvontaa vaativat lääkkeet) lääkkeisiin. Toiseksi 
on syytä arvioida sitä, missä määrin itsehoitolääkkeitä voidaan toimittaa apteekin 
ulkopuolella lääkkeen käyttäjälle, jos ja kun edellytyksenä on, että farmaseuttista 
lääkeneuvontaa on saatavilla ainakin sen tasoisena, kuin se on nykyisessä verkkoap-
teekkitoiminnassa ja apteekkien ylläpitämissä lääkeautomaateissa.  

Itsehoitolääkkeissä tarkastelukulman tulisi olla lääkkeen käyttäjän mahdollisuus 
saada vaivattomasti tarvitsemiaan lääkkeitä ja tarpeellista lääkeneuvontaa, jotta 
lääkehoito voisi olla oikea ja onnistunut. Nykyinen sääntely lähtee palveluorganisaa-
tion tarpeista, ei lääkkeen käyttäjän tarpeista. Uusi teknologia mahdollistaa osin jo 
toteutettujakin ja osin toteuttamatta olevia mahdollisuuksia järjestää lääkeneuvonta 
lääkkeen käyttäjän kannalta optimaalisella tavalla. Ratkaisevaa on se, että lääkeneu-
vonnan tulee olla ammatillisesti suunniteltua ja toteutettua. 

Itsehoitolääkkeiden myynnissä lääkemainonnalla on ratkaiseva merkitys. Lääkkeen 
käyttäjän kuluttajavalintoja voidaan ohjata mainontavolyymia kasvattamalla. Tällä 
on suuri merkitys markkinaosuuksien välisessä kilpailussa ja erityisesti uusien tai 
uusiksi otsikoitujen lääkkeiden myynnissä. Lääkeneuvonnan avulla pystytään aina-
kin osa lääkkeen hankinnasta ohjaamaan oireen mukaiseen lääkitykseen. Kuluttajan 
käsitykset eri lääkeaineiden eroista ja farmakologisista vaikutuksista ovat yleensä 
vähäisiä eikä lääkemainonta, niin säädeltyä kuin se onkin, anna aina riittävää tietoa 
siitä, mihin lääke soveltuu.
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Oman ongelmansa muodostavat elintarvikkeet ja ravintolisät, joilla annetaan var-
sinkin mainonnassa lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Fimea ei valvo näitä tuotteita, 
koska se katsoo voivansa valvoa vain lääkkeitä, eikä niitä oikein valvo resurssien 
puutteessa Evirakaan. Kuluttajan on usein vaikea hahmottaa, onko kyseessä luvan 
saanut lääkevalmiste vai elintarvike. Tähän ongelmaan törmää usein ammattilai-
nenkin, jos tuotteita esitellään ammattilehdissä ja tuotetta markkinoidaan paljolti 
lääkkeen kaltaisena.

8.8. Apteekkitalous

Apteekkitaloudesta on muodostunut monimutkainen kokonaisuus. Apteekin talous 
perustuu säänneltyyn apteekkipalkkioon ja apteekkien välisiä eroja tasaavaan ap-
teekkiveroon. Osa apteekkitoiminnan talouden kokonaisuutta on myös apteekkien 
yhteydessä toimivat erillisyhtiöt, joita on noin 250. Apteekin tiloissa toimivassa ja 
apteekkarin omistamassa erillisyhtiöissä on myynnissä tuotteita, jotka perinteisesti 
ovat kuuluneet apteekkitoimintaan. Erillisyhtiöiden ja apteekin välillä myös vuok-
rataan henkilöstöä, liiketiloja ja apteekkirobotteja. Lisäksi yhtenä erityispiirteenä 
on tarveharkintaiseen lupajärjestelmään liittyvä apteekkarien urakiertojärjestelmä. 
Apteekki on liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa ja apteekit ovat vakavaraisia.

Apteekkipalkkio on mitoitettu pienimmän apteekin talouden näkökulmasta ja ap-
teekkiverolla pyritään tasoittamaa erikokoisten apteekkien välisiä eroja verottamalla 
suurempia tuloja. Apteekkipalkkio on voimakkaasti hintasidonnainen ja sen luomat 
kannusteet eivät kaikilta osin ole terveyspoliittisesti perusteltuja. Lääkkeen samahin-
taisuus on ollut arvo sinänsä, mutta sen merkitys muuttuu mm. toimintaympäristön 
muuttuessa. Lisäksi se on ollut osaltaan vaikuttamassa lääkkeiden vähittäishintojen 
korkeaan tasoon. Lääkkeen käyttäjän näkökulmasta apteekkipalkkio nostaa lääkkeen 
vähittäishinnan korkeaksi. 

Apteekkitaloutta ja palkkiojärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena ja suhtees-
sa apteekkijärjestelmään. Apteekkivero on historiallisesti ollut apteekkien taloutta 
tasaava maksu, jolla vaikutetaan pienten ja isojen apteekkien väliseen taloudelliseen 
tilanteeseen pieniä suosivalla tavalla. Tämä järjestelmä perustuu välittömästi sotien 
jälkeiseen tilanteeseen ja on aikansa elänyt. Apteekkien taloudellinen polarisaatio on 
jo saavuttanut huippunsa. Nykyinen lääketaksaan ja apteekkiveroon perustuva malli 
suosii kohtuuttomasti isoja kauppakeskusapteekkeja ja pienimmät apteekit toimivat 
kannattavuusrajalla. Suurin taloudellinen ongelma on Fimean apteekkitaloutta kos-
kevan analyysin mukaan kaupungeissa olevilla pienillä kivijalka-apteekeilla.

8.9. Lääkejakelu ja SOTE

Eduskunnan käsittelyssä (2018) olevassa SOTE-lainsäädäntöpaketissa on kyse 
peruslainsäädännöstä, jota jatkossa täydennetään lukuisilla muutoksilla erityislain-
säädäntöön. Kokonaisuus sisältää maakuntahallintouudistuksen sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämislainsäädännön, valinnanvapautta koskevan lainsäädännön 
sekä rahoitusta ja voimaanpanoa koskevan lainsäädännön. Lääkehuoltoon tehtävät 
muutokset edellyttävät lääkelain muuttamista, joka ajoittuu vuosille 2021–2023. 
Tässä vaiheessa on ennenaikaista ryhtyä kovin tarkkaan arvioimaan sitä, mitä muu-
toksia lääkelakiin SOTE-uudistuksen voimaantulon jälkeen tehdään.
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Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportteihin sisältyi 
työryhmän raportti ”Lääkehuolto SOTE-toimintaympäristössä”. Tämän raportin 
mukaan maakunnan palveluiden järjestämisvastuuseen kuuluu lääkehuollon palve-
luiden kokonaisuus (sairaala-apteekkien, lääkekeskusten sekä avoterveydenhuollon 
apteekkipalvelut). Tässä on jo selvä laajennus nykyiseen, sillä lääkepalvelujen koko-
naisuutta tarkastellaan lääkkeen käyttäjän eikä siilomaisten rakenteiden näkökul-
masta. Raportissa kiinnitetään huomiota myös lääkehoitokäytäntöjen ja potilaskoh-
taisen lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa tukevien kliinisen farmasian palvelujen 
saatavuuteen ja niiden tarpeeseen eri toimintaympäristöissä (osastofarmasia, lää-
keinformaatio, potilaskohtaiset arvioinnit ja annosjakelu). Tältäkin osin tarkastelu 
on lääkkeen käyttäjän tarpeista eikä erilaisten toimintaorganisaatioiden reviireistä 
lähtevä.
 
Raportissa korostetaan myös lääkeinformaation saatavuuden parantamistarvetta. 
Yhtenä vaihtoehtona mainitaan Fimean lääkeinformaatioverkoston ehdotus yli-
opistosairaaloiden yhteyteen perustettavasta lääkeinformaatiokeskuksesta. Muita 
toteuttamismalleja voisivat olla alueelliset tai toimijakohtaiset keskukset. Olennaista 
on tietosisältöjen luotettavuus ja 24/7-toimintamalli.

Viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että apteekkipalvelut ovat liiaksi 
keskittyneet kauppakeskuksiin eikä esimerkiksi sairaaloissa tai niiden välittömässä 
läheisyydessä ole avohuollon apteekkitoimipisteitä. Fimea käynnisti jo vuonna 2016 
hankkeen apteekkitoimipisteen saamiseksi Jorvin sairaalaan, mutta asian toteutumi-
nen siirtyy usealla vuodella, koska muutama alueen apteekkari vastustaa päätösten 
toimeenpanoa. 

Nykyinen apteekkijärjestelmä on liian joustamaton mahdollistaakseen erilaisiin 
tilanteisiin tarkoituksenmukaisimman apteekkitoimintamallin. Nykyisen linjauksen 
mukaan esim. sairaaloiden yhteydessä olisi oltava itsenäinen pääapteekki. Apteek-
kitoimijoille pitäisi antaa mahdollisuus hakea joustavia ratkaisuja mm. sairaalan 
yhteyteen perustettavan apteekkitoimipisteen toimintamallista sekä mahdollisuus 
erikoistua apteekin sijainnin edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Mahdollisuus 
tällaisen toimintayksikön perustamiseen voisi olla kaikilla apteekeilla ja maakunnan 
niin arvioidessa myös sairaala-apteekilla edellyttäen, että ne toimivat vastaavilla 
toimintaperiaatteilla. 

Lääkejakelujärjestelmän kokonaisuudistukseen tulisi ryhtyä SOTE-uudistuksesta 
riippumattakin. Sääntelyn oikea kohdentaminen, lääkejakelun sisältöjen ja toiminta-
tapojen uudistaminen sekä kustannusten kriittinen arviointi tulisi tehdä SOTE-uu-
distusta varten ja siitä riippumatta.

Apteekki ei voi olla SOTE-toimija, mikäli sen privilegiostatus säilyy nykyisellään. 
SOTE-toimijoiden on voitava toimia kilpailuneutraalisti. Ei voida ajatella, että 
lääkejakelussa säilytettäisiin nykyiset monopolistiset ja kartellimaiset toimintamallit 
samalla kun palveluja tarjottaisiin muiden SOTE-toimijoiden rinnalla. Tärkeää on 
myös pitää lääkärin hoitovastuuseen kuuluva toiminta erillään apteekin lääkkeen 
toimittamiseen ja lääkeneuvontaan kuuluvasta toiminnasta. Moniammatillisella 
yhteistyöllä on tuettava hoitovastuuseen kuuluvaa toimintaa juridisia vastuusuhteita 
sekoittamatta.



72

8.10. Uusi teknologia 

Apteekkitoiminnassa on edessä viides toiminnallinen muutosprosessi, joka asettaa 
aivan uusia vaatimuksia sekä palvelujen sisällölliselle kehittämiselle, palvelumuo-
toilulle, farmaseuttiselle henkilökunnalle että myös lääkkeen käyttäjille. Muutoksen 
keskiössä on uusi teknologia, digitaalisuus sekä uusi asennoituminen apteekin ja 
lääkkeen käyttäjän suhteeseen. Vastaava muutosprosessi on jo vahvasti käynnissä 
terveyspalvelupuolella, kun potilas-lääkärisuhde on muutoksessa. Avainasia on poti-
laan, asiakkaan ja lääkkeen käyttäjän uusi vahvempi rooli ja mahdollisuus vaikuttaa 
saamaansa hoitoon sekä myös kasvava mahdollisuus kehittää omahoitoa.

Ensimmäisessä vaiheessa lääkkeet tehtiin apteekeissa. Seuraava vaihe oli apteekkien 
siirtyminen teollisesti valmistettujen lääkkeiden jakelijaksi. Kolmannessa vaiheessa 
apteekeille sallittiin lääkeneuvonta. Neljäs vaihe toi lääkkeet itsehoitoon ja asiak-
kaan näkyville. Viidennessä vaiheessa apteekki astuu ulos kivijalasta ja tulee lähelle 
lääkkeen käyttäjää avaamalla interaktiivisen väylän farmaseuttisen avun ja lääkkeen 
käyttäjän välille.

Aktiivinen vuorovaikutus apteekin ja lääkkeen käyttäjän välillä edellyttää digiteknii-
kan vahvaa haltuunottoa ja soveltamista. Kyse ei ole yksinomaan siitä, että nykyiset 
palvelutoiminnot muutetaan sähköisiksi. Digitaalisuus on paljon enemmän. Se 
muuttaa koko palvelukonseptia ja vahvistaa lääkkeen käyttäjän omaa roolia, kun 
apteekin mahdollisuudet varmistaa lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö parantuu. 
Tämä kaikki parantaa hoitomyöntyvyyttä. Apteekin palvelujen tulee olla lääkkeen 
käyttäjien saatavilla 24/7. Tällä tavalla voidaan parantaa myös harva-alueiden lääke-
palveluja.

Tulevaisuudessa tekoälyyn perustuvat laajat algoritmipohjaiset lääkitystä koskevat 
aineistot suodattuvat lääketieteellisen ja farmakologisen arvioinnin kautta lääkärin 
ja apteekin apuvälineiksi esimerkiksi lääkeneuvonnassa, interaktioiden havaitsemi-
sessa sekä lääkehoitojen onnistumisen seurannassa. Kun tähän vielä saadaan mukaan 
lääkkeen käyttäjän itse tuottama tieto omasta lääkityksestään sekä sen vaikutuksista, 
avautuu apteekille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia turvata oikea ja onnistunut 
lääkärin määräämä tai itsehoidossa valittu lääkitys.

Apteekit ovat itse halukkaita kehittämään erilaisia lääkerobotteja tai apteekkiauto-
maatteja. Näiden teknisten innovaatioiden laaja käyttöönottaminen murtaa osaltaan 
perinteisen kivijalka-apteekin merkitystä. Ongelmaksi jää se, miten turvataan lääk-
keen käyttäjän oikeus lääkeneuvontaan.

Tässäkin yhteydessä on huomattava se, että EU:n digitaaliset sisämarkkinat sisäl-
tävät myös terveys- ja lääkepalvelujen digitaalisen ulottuvuuden ja siinä mahdolli-
suuksia haetaan lääkkeiden EU-tasoisen luotettavan verkkokaupan kehittämisellä. 
Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen yksi ponnin on kustannusten kasvun 
hillitseminen ja kilpailun lisääminen. Hintakilpailu tulee jollakin aikavälillä ulottu-
maan paitsi itsehoitolääkkeisiin, myös reseptilääkkeisiin siitä riippumatta käynniste-
täänkö EU:ssa lääkekorvausjärjestelmien harmonisointia tavoittelevaa valmistelua.
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8.11. Lääkejakelun kehittäminen    
terveydenhuollossa – esimerkkinä Eksote

Väestön ikääntyessä yhä suurempi osa potilaista hakeutuu päivystykseen ja sitä 
kautta usein erikoissairaanhoidon (sairaalan) potilaaksi. Hoidettavat perusongelmat 
ovat usein kuitenkin muita kuin varsinaisia lääketieteellisiä ongelmia. Taustalla on 
yksinäisyyttä, ravitsemusongelmia, lääkkeiden käytön ongelmia, liikunnan puutetta, 
kuntoutustarvetta ja muita vastaavia ongelmia, joiden oikea ratkaisun paikka ei ole 
erikoissairaanhoito. Eksotessa onkin käännetty fokus kotiin ja kotona tapahtuvan 
hoidon tehostamiseen. 

Lääkehoito ei ole tällä hetkellä riittävästi hallinnassa ja kontrollissa, koska lääki-
tystieto on liian hajallaan eikä se kulje potilaan mukana. Tällainen on tilanne lähes 
kaikkialla Suomessa. Digitalisaatio tuo aivan uusia mahdollisuuksia näiden ongel-
mien ratkaisemiseen. Kodin ja laitoksen välille voidaan rakentaa uusi ulottuvuus. On 
voitava huolehtia paremmin asumisesta, asunnoista ja elinympäristöistä. Kotihoi-
dossa olevan koti on usein iso yllätys, kun hoitaja menee hoitoa toteuttamaan. Uusi 
teknologia voi merkittävästi auttaa lähihoitajan työtä esimerkiksi siten, että otetaan 
käyttöön digiavusteiset hoitoprosessit. Niitä käytetään jo hoitokotiympäristössä.

Tarvitaan iso strategian muutos, jossa painopiste siirtyy sairaalan kehittämisestä ko-
din kehittämiseen. Tällä tavoin voidaan saavuttaa suuret tuottavuushyödyt verraten 
pienillä kustannuksilla. Avuksi tarvitaan digitaalista murrosta ja tiedon lisäarvon 
parempaa hyötykäyttöä. Strategian lähtökohtana on palvelujen asiakaslähtöinen 
kehittäminen ja se, että ihmiselle paras paikka on koti. Uudenlaisilla toimintatavoilla 
ja teknologisilla ratkaisuilla voidaan entistä useampi asiakas hoitaa turvallisesti ja 
kustannustehokkaasti kotona. Laaja asiakastietopohja mahdollistaa palvelujen kehit-
tämisen kokonaiskustannusten näkökulmasta järkevällä tavalla. Lisäksi se mahdol-
listaa palvelujen laadun parantamisen esimerkiksi tekoälyn ja ennakoivan analytiikan 
avulla.

Nykytilanteessa asiakkaalle aiheutuu terveyshaittoja ja kustannuksia tarpeettomista 
tai haitallisista lääkkeistä ja lääkeyhdistelmistä. Myös yhteiskunnalle syntyy tarpeet-
tomia kustannuksia lääkekorvausten muodossa. Eksoten lääkehoidon kehittämis-
hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 ja jatkuu vielä reilun vuoden verran. Lääke-
huollon toimintaa arvioidaan tässä hankkeessa asiakaslähtöisesti muustakin kuin 
hoitolaitosten ja apteekkien näkökulmasta. Kehittämiskohteet tässä hankkeessa ovat 
1) tiedon hyödyntäminen, 2) moniammatillinen lääkehoidon arviointi, 3) apteekkien 
integroiminen osaksi palvelukokonaisuutta sekä 4) lääkkeen toimitus asiakkaalle. 
Lisäksi arvioidaan muita uudistuksia kuten lääkkeiden noutoautomaatteja, liikku-
vaa apteekkia, apteekkilähettejä sekä apteekin palvelupisteiden kehittämistä esim. 
sairaalan yhteyteen. Yhtenä hankkeen tavoitteena on lääkejakelukanavien monipuo-
listaminen. Osa uusista toimintamalleista edellyttää lakimuutoksia ja osa voidaan 
toteuttaa ilman niitä. 

Eksoten alueella toimivat apteekit ovat varsin pieniä eikä apteekkien verkkopalve-
lutoiminta ole YA:n verkkoliiketoimintaa lukuun ottamatta kehittynyttä. Kehittä-
mishankkeessa on tehty kysely apteekeille niiden mahdollisista yhteistyötoiveista ja 
-mahdollisuuksista. Eksoten kanssa. Vastauksissa nousi esille toive uudenlaisista yh-
teistyömuodoista: palavereja yhteisten käytäntöjen luomiseksi, koulutusta Eksoten ja 
apteekkien lääkeneuvonnan yhdenmukaistamiseksi ja toimivia yhteydenpitokanavia.
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Samalla arvioidaan myös koneellisen annosjakelun toimivuutta saatujen kokemus-
ten perusteella. Tässä toiminnassa on koettu ongelmia, joita pyritään ratkaisemaan 
parantamalla lääkkeen käyttäjän osaamista ja ymmärtämistä omasta lääkityksestään. 
Kotona tapahtuvan lääkehoidon onnistumiseksi kehitteillä on yhteistoimintahanke 
kotiin asennettavan älykkään dosetin (robotti) käyttöönottamiseksi. Se voi osittain 
korjata koneellisen annosjakelun ongelmat ja toisaalta toimia yhdessä sen kanssa. 

Eksoten kehittämistyössä tavoitteet asetetaan asiakkaan ja potilaan tarpeista lähtien. 
Erilaisten uusien toimintojen käyttöönottoa ei tule etukäteen rajata.  

8.12. Harva-alueiden lääkejakelu 

Lääkepolitiikan tavoitteena on, että lääkehuolto on laadukasta, vaikuttavaa ja kus-
tannustehokasta (lääkepolitiikka 2020). Kansalaisille on turvattava hyvä lääkkeiden 
saatavuus kaikissa olosuhteissa ja koko maassa. Nykyinen apteekkijärjestelmä kattaa 
lähes kaikki kunnat ja kivijalka-apteekkitasolla saatavuus on ollut jopa parempi kuin 
terveyspalveluissa, jos tarkastellaan erityisesti harva-alueita. 

Terveyspalvelujärjestelmä tulee SOTE-uudistuksen myötä keskittymään ja palvelui-
ta kootaan laajemmiksi toimintayksiköiksi, jotta vaadittu palveluintegraatio voidaan 
toteuttaa. Tämä johtaa siihen, että apteekki- ja terveyspalveluiden saatavuudessa 
oleva ero kasvaa. Harva-alueiden terveyspalvelujen tulevassa järjestämismallissa 
on piirteitä, jotka mahdollistavat näiden alueiden lääkepalveluiden toteuttamisen 
nykyistä paremmin ja lääkkeenkäyttäjän kannalta sekä helpommin että nopeammin. 
Harva-alueille tulee kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä mahdollisuuksia lääkeja-
keluun. Lääkkeiden jakeluprosessi voidaan turvata esimerkiksi lähikaupan, kioskin, 
ruokajakelun ja postin avulla (Eksote). Esimerkiksi Eksoten kokeilussa mietitään 
uudenlaisia mahdollisuuksia palvelujen saatavuuden parantamiseksi kuten esim. 
liikkuva apteekki, uudenlaiset palvelupisteet ja apteekkilähetit.

Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää asiakkaan tunnistamiseen tai asiakkaan itse 
tekemään tunnistautumiseen sekä lääkeneuvontaan. Verkkoapteekkitoiminnan 
kehittäminen on myös yksi iso mahdollisuus ja erityisen tärkeää harva-alueille. Kun 
verkkopalveluun liitetään lääkkeen käyttäjän kannalta helppo ja interaktiivinen yh-
teydenpito apteekkipalvelua toteuttavan tahon kanssa, voidaan oikean ja turvallisen 
lääkkeen käytön osalta saavuttaa nykyistä parempi lopputulos.

Apteekkien noutoautomaatteja on käytössä eri puolilla Suomea. Noutoautomaatti 
voi sijaita apteekin tiloissa tai sen ulkopuolella. Noutoautomaatti voidaan liittää 
apteekinverkkopalveluun ja automaatti voi toimia 24/7. Automaattiin voidaan liittää 
ainakin sen tasoinen lääkeneuvontapalvelu, joka jo nyt on käytössä verkkoapteekissa 
tai apteekin palvelupisteessä. Liikkuva apteekki voisi myös auttaa harva-alueiden 
lääkejakelussa (Eksote). Liikkuva apteekki olisi esimerkiksi auto, jossa olisi tarkoin 
valikoitu valikoima reseptilääkkeitä, itsehoitolääkkeitä, ravintolisiä sekä vitamiineja. 
Digiyhteydet toisivat liikkuvaan apteekkiin kaikki sähköiset palvelut. Tämä liikkuva 
toimintamalli voisi sisältää myös esimerkiksi laboratoriopalveluja kuten näytteen 
ottamista. Eksotessa on suunniteltu myös erilaisia apteekkilähettipalveluja, jotka 
toimisivat periaatteessa samalla tavalla kuin ruokajakelu toimii. Lääkeneuvonnasta 
tulee huolehtia tässäkin tilanteessa esimerkiksi puhelimitse.
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Harva-alueiden palveluita edistäisi, että apteekin palvelupisteitä olisi myös sairaalan 
yhteydessä.  Sairaalan päivystyksestä lähtevät tai sairaalasta kotiutettavat potilaat 
tarvitsevat usein lääkkeitä mukaansa. Perinteisiä apteekkipalveluita ei usein ole saa-
tavilla poikkeuksellisina aikoina. Sairaalan yhteyteen tarvitaankin apteekin palvelu-
piste tai sivuapteekki, josta asiakas saisi tarvitsemansa lääkkeet heti mukaansa. Tämä 
olisi toimiva ratkaisu, jos asiaa katsotaan lääkkeen käyttäjän näkökulmasta. 

Harva-alueiden terveyspalveluiden järjestämisen tavoitteena on hoitaa ihmiset mah-
dollisimman paljon kotona. Sama tavoite pitää olla lääkepalveluissakin, kun halutaan 
huolehtia niistä ihmisistä, joilla on vaikeuksia itse päästä terveys- tai apteekkipal-
veluiden äärelle. Yhteistyö terveyspalvelujen ja apteekkipalvelujen on tärkeää ja 
sitä tuleekin lisätä, kuitenkin siten, ettei hoitovastuun ja lääkkeiden toimittamisen 
välinen raja hämärry.
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KEHITTÄMISEHDOTUKSET  

9.1. Apteekista terveydenhuollon toimintayksikkö 

Apteekkitoiminnan perustehtäviä ovat lääkejakelu ja siihen liittyvä lääkeneuvonta. 
Apteekkitoiminnan ja terveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä tulee yhä 
tiivistää. Farmasian ammattilaiset ovat lääkkeiden asiantuntijoita. Heillä on kyky 
neuvoa ja tukea potilasta lääkkeiden oikeassa käytössä. Lääkärillä on ja tulee olla 
hoitovastuu potilaasta. Apteekilla tulee olla lääkkeen oikean ja turvallisen käytön 

varmistamisen vastuu. Tätä 
ammatilliseen koulutukseen 
ja osaamiseen perustuvaa 
työnjakoa ei ole tarkoitus 
muuttaa SOTE-uudistukses-
sa. Molempien tehtävien ja 
niiden toteuttajien yhteistyöl-
lä voidaan edistää rationaalis-
ta ja vaikuttavaa lääkehoitoa.   

Lääke on terveydenhuollon 
tuote ja sen vuoksi lääkeja-
kelua koskevassa sääntelyssä 
tulee painottaa kansanter-
veydellisiä näkökohtia. Lain-
säädännössä lääkejakelua ei 
määritellä osaksi terveyden-
huoltoa eikä terveydenhuol-
lon palveluksi. Apteekki on 
nykyisin lääkelaissa määritelty 
lääkehuollon toimipisteeksi. 

Lainsäädännössä on myös turvattava yhteiskunnan ja lääkkeen käyttäjän keskeiset 
tarpeet, kuten lääkkeiden hyvä saatavuus, korkea lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä 
kohtuulliset kustannukset yhteiskunnalle ja lääkkeen käyttäjälle. 

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekki tulee lainsäädännössä määritel-
lä terveydenhuollon toimipisteeksi. Lääkeneuvonnan kriteeristö on määriteltävä 
lääkeryhmäkohtaisesti. Lääkkeen käyttäjällä tulee olla lakiin perustuva oikeus ja aito 
mahdollisuus farmasian ammattilaisten antamaan lääkeneuvontaan ja ohjeistukseen 
riippumatta siitä, miten hän lääkkeensä hankkii. Farmasian koulutuksen tulee myös 
muuttua lääkejakelun kehittymistä edellyttävällä tavalla ja uuden teknologian vaa-
timusten mukaisesti. Lääkejakelun uudet toimintamallit liittyvät palvelulogistiikan 
kehittymiseen ja lääkkeen käyttäjän kannalta lääkeneuvonnan uusien toimintamal-
lien tehokkaampiin käyttöönottoihin. Farmaseuttisen osaamisen tarve kasvaa niin 
avo- kuin laitoshoidossakin.  

9. 

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan:
•  Apteekki tulee lainsäädännössä määritellä   
 terveydenhuollon toimintayksiköksi
•  Lääkejakelun sääntelyn tulee olla samanlaista  
 kuin muussakin terveydenhuollossa
•  Apteekkitoiminnan rahoitusmallin tulee tukea  
 terveyspoliittisia tavoitteita
•  Ammatillisesti toteutettu lääkeneuvonta on  
 turvattava jakelukanavasta riippumatta
•  Harva-alueiden lääkejakelu ja sen laatu   
 paranevat uuden teknologian avulla
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9.2. Apteekkisääntely 

Apteekkitoiminta on tiukasti säänneltyä. Sääntely perustuu yli 30 vuotta sitten 
vallinneeseen tarpeeseen ja se poikkeaa merkittävästi muiden terveydenhuollon 
toimijoiden tai lääkealan toimijoiden sääntelystä. Terveydenhuolto on muuttunut 
tänä aikana useasti ja sääntely on luonteeltaan jälkivalvontaa, samalla kun toiminnan 
harjoittamiselle ja terveydenhuollon ammattihenkilöille on asetettu riittävät laa-
tukriteerit. SOTE-uudistuksen myötä terveydenhuollossa public-private-asetelma 
muuttuu. Yksityisistä terveyspalvelujen tuottajista voi tulla lakisääteisiä tehtäviä 
hoitavia terveydenhuollon peruslainsäädäntöä noudattavia toimijoita vastaavasti 
kuin apteekitkin. 

EU:n perussopimukseen sisältyvän suhteellisuusperiaatteen lähtökohtana on, että 
minkään toimialan osalta ei tule harjoittaa ylisääntelyä eli sääntelyn tulee olla 
suhteessa varjeltavaan intressiin. Lääkkeiden myymiselle on asetettu aivan erilaiset 
ja korkeammat sääntelykriteerit kuin esimerkiksi yliopistosairaaloiden toiminnalle. 
Terveydenhuoltoon tai lääkitysturvallisuuteen liittyviä perusteita ei apteekkitoimin-
nan erilaiselle sääntelylle enää ole.
 
Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekkitoiminta edellyttää sääntelyä ja sitä 
pitää eräiltä osin jopa tiukentaa nykyisestä, mutta myös kohdistaa terveydenhuollon 
kannalta oikein. Terveydenhuollon organisaatioiden osalta omistajuus ja toiminnan 
johtaminen eivät ole ensisijaisia sääntelyn kohteita. Näin ei tule olla apteekkitoimin-
nassakaan. Apteekkisääntelyssä ensisijaisina ovat korkea lääkitysturvallisuus, farma-
seuttinen lääkeneuvonta, lääkkeiden hyvä saatavuus, lääkehoidon palvelut, toiminnan 
riippumattomuus, kustannusten kohtuullisuus sekä kustannustehokkuus. Palvelujen 
laadun takeena on farmaseuttinen osaaminen ja riittävä henkilöstö. Oikein kohden-
nettuna sääntely antaa toiminnan harjoittajalle nykyistä paremman mahdollisuuden 
innovoida ja kehittää palveluita muun terveydenhuollon tavoin.

Sääntelyn on lähdettävä lääkkeen käyttäjän ja sitä kautta yhteiskunnan tarpeista, 
ei organisaatioiden. Apteekkitoimintaan ei yhteiskunnan tai lääkkeen käyttäjän 
näkökulmasta liity erityisiä perusteita lääkejakelun ja terveydenhuollon erilaiselle 
sääntelylle. Apteekkitoiminnan perusedellytykset voidaan varmistaa vastaavalla 
sääntelyllä kuin terveyspalveluissakin. Yksittäistä apteekkia koskeva tarveharkin-
tainen lupajärjestelmä ei ole ainoa mahdollisuus apteekkitoiminnan järjestämiseksi. 
Lupajärjestelmä voi olla myös toimijakohtainen ja erilaiset määrälliset tai alueelliset 
sääntelykeinot voidaan sisällyttää myös pääsääntöisesti jälkivalvontaan perustuvan 
toiminnan valvontamalliin. Apteekin omistajuuden osalta on myös löydettävissä 
useita erilaisia malleja, joissa kaikissa on mahdollista toteuttaa tarpeelliseksi katsot-
tava markkinaosuussääntely, alueellinen sijainninohjaus sekä omistajuusrajoitukset, 
kuten useissa EU-maissa on tehty.

Kun ammattikoulutus, toiminnan sääntely ja valvonta ovat samalla tavalla järjes-
tettyjä sekä terveyspalvelujen että lääkejakelun osalta, voidaan vasta silloin puhua 
aidosti siitä, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa.
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9.3. Apteekkitalous

Apteekkitoiminnan rahoitusmalli on monimutkainen kokonaisuus. Apteekkipalk-
kio, josta päättää valtioneuvosto, muodostuu kiinteästä ja hintasidonnaisesta osasta 
sekä toimituspalkkiosta. Palkkioperusteet rakentuvat pitkälti pienempien apteek-
kien toimintaedellytysten turvaamiseen ja paremmin toimeentulevien apteekkien 
verottamiseen. Tämän mallin seurauksena potilaan ja yhteiskunnan näkökulmasta 
apteekkijärjestelmän kustannukset ovat korkeat.  

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan rahoitusmalli pitäisi arvioida kokonaan 
uudelleen. Rahoituksen uudistaminen on sidoksissa apteekkisääntelyyn. Lääkeja-
kelujärjestelmän kustannukset ovat noin 550 milj. € ja niitä rahoittavat yhteiskunta 
(sairausvakuutus) sekä potilaat. Nykyinen apteekin palkkiomalli ei ole terveyspo-
liittisten tavoitteiden mukaista. Apteekille on yleensä kannattavampaa toimittaa 
kalliimpaa lääkevalmistetta. Apteekkipalkkion hintasidonnaisuutta tulee vähentää 
ja apteekkiverosta tulee luopua. Palkkioperusteessa tulisi nykyistä selkeämmin ottaa 
huomioon kannusteet edullisten lääkkeiden käyttöön, lääkeneuvonnan antaminen ja 
järkevää lääkkeiden käyttöä tukevat palvelut.

Selvitysryhmän mukaan apteekkipalkkiota on edelleen säädeltävä sekä resepti- että 
itsehoitolääkkeissä, mutta palkkio tulisi muuttaa enimmäishinnaksi. Lisäksi lääke-
yritysten alennukset apteekeille tulisi mahdollistaa osana apteekkitoiminnan rahoi-
tusta. Viranomaisen tulee määrittää apteekkipalkkion enimmäismäärä niin resepti- 
kuin itsehoitolääkkeissäkin. Muutos on toteutettavissa vaiheittain itsehoitolääkkeistä 
aloittaen. Saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida enimmäishinnoittelun 
toimivuutta myös reseptilääkkeissä. Samassa yhteydessä tulisi tarkastella mahdolli-
suutta siirtää päätösvalta apteekkipalkkion vahvistamisesta STM:lle tai jopa lääkevi-
ranomaiselle. 

Enimmäishinnan käyttöönotto tarkoittaa samalla lääkkeiden samahintaisuudesta 
luopumista. Samahintaisuus on ollut arvo sinänsä erityisesti yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta. Lääkkeiden samahintaisuusvaatimus menettää merkityksensä, jos 
ketjumainen toimintamalli apteekkimarkkinoilla tulee mahdolliseksi ja verkkoap-
teekkitoiminta edelleen laajenee.  Verkkokauppatoiminnan laajeneminen vähentää 
apteekkitoiminnan alueellisten rajojen merkitystä eikä lääkkeen käyttäjä ole aikai-
sempaan tapaan sidottu lähimpänä sijaitsevaan kivijalka-apteekkiin ja sen hinnoitte-
luun.  

Apteekkipalkkion riittävyys suhteessa toiminnalle asetettuihin vaatimuksiin tulee 
arvioida säännönmukaisesti, esimerkiksi vuosittain tai joka toinen vuosi. Apteekki-
palkkion taso tulisi mitoittaa siten, että se mahdollistaa taloudellisesti kannattavan, 
laadukkaan, turvallisen ja kustannustehokkaan apteekkitoiminnan harjoittamisen. 
Apteekkipalkkion tasoa arvioitaessa tulee ottaa huomioon apteekkien saamien alen-
nusten merkitys. Samalla tulisi selvittää, onko lääkeyritykset tai apteekit mahdollista 
velvoittaa ilmoittamaan alennuksien kokonaismäärä lääkeviranomaiselle – sillä 
varauksella, että liike- ja ammattisalaisuudet otetaan huomioon. Alennusten huo-
mioonottaminen apteekkipalkkiossa mahdollistaisi sen, että myös lääkkeen käyttäjä 
hyötyisi mahdollisista alennuksista. 

Apteekkiveron poistaminen tulee huomioida apteekkipalkkion määräytymisessä, 
sillä muuten apteekkiveroa maksaneiden apteekkien tulot kasvaisivat nykyisestä 
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merkittävästi. Valtion talouden näkökulmasta kokonaisuutta tulisi tarkastella osana 
laajempaa talous-, kilpailu- ja yhteiskuntapoliittista kokonaisuutta. Uudistuksen dy-
naamisia vaikutuksia (esim. investoinnit) pitäisi arvioida tässä yhteydessä. Valtionta-
louden osalta kustannusneutraaliratkaisu olisi toteutettavissa mm. apteekkipalkkioita 
alentamalla ja sen seurauksena lääkekorvausmenojen säästöillä sekä mahdollisilla 
arvonlisäveroa koskevilla ratkaisuilla. Apteekkiveron merkitys on keskimäärin noin 
7 % lääkkeen hinnasta. Tämän perusteella voidaan hyvin karkeasti arvioida, että 
apteekkipalkkion alentaminen 7 %:lla laskisi lääkkeiden hintoja vastaavasti. Lääke-
korvausmenot tulevat valtiovarainministeriön arvion mukaan olemaan n. 1,6 mrd € 
vuonna 20229, jolloin 7 %:n muutos tarkoittaisi lääkekorvausmenojen alentumista 
n. 110 milj. eurolla. Tästä yhteiskunnan rahoitusosuus olisi 67 %. Muutos vaikuttaisi 
myös arvonlisäverokertymään.
 

9.4. Itsehoitolääkkeet

Lääkepolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että lääkkeen käyttäjää tuetaan 
ottamaan vastuuta sairauden hoidosta. Lääkehuollon tehtävä on tukea lääkkeen 
käyttäjän vastuuta ja osallistumista lääkehoitoon. Itsehoitolääkkeen valinta ja asian-
mukainen käyttö ovat lääkkeen käyttäjän itsensä vastuulla. Itsehoidossa tai omahoi-
dossa lääkkeen käyttäjä ei yleensä saa diagnoosia eikä hoitomääräystä lääkäriltä, vaan 
hankkii lääkkeet apteekista. Itsehoitolääkkeisiin liittyy haittavaikutuksia samalla 
tavoin kuin muihinkin lääkkeisiin, mutta oikein käytettynä ne ovat turvallisia. 

Kustannustehokas ja vaikuttava terveydenhuolto edellyttää, että itsehoitolääkkeiden 
oikeaan ja turvalliseen käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota. Farmaseuttisen 
neuvontavelvoitteen säilyttäminen ja vahventaminen ovat lääkejakelun keskiössä. 
Lääkkeen käyttäjät ovat entistä tietoisempia terveyteen liittyvistä asioista ja lääk-
keistä. Kuluttajan käsitykset eri lääkeaineiden eroista ja farmakologisista vaikutuk-
sista eivät kuitenkaan ole riittäviä eikä lääkemainonta anna riittävästi tietoa siitä, 
mihin lääke soveltuu. Tämä on otettava lääkeneuvonnan kehittämisessä huomioon. 
Vuosikymmenten takainen sääntelymalli on tältäkin osin uudistettava. Sääntelyllä 
tulee varmistaa laadukas lääkeneuvonta. 
 
Selvitysryhmä korostaa, että lääkkeen käyttäjälle on kaikissa tilanteissa varmistettava 
mahdollisuus tarpeelliseen farmaseuttiseen lääkeneuvontaan oikean ja onnistuneen 
lääkehoidon toteutumiseksi. Ratkaisevaa on, että lääkeneuvonta on ammatillisesti 
suunniteltua ja toteutettua. Lääkkeiden verkkokaupan kehittyessä ja laajentues-
sa kansainväliset toimijat tulevat joka tapauksessa ulottamaan toimintaansa myös 
terveydenhuollon ja lääkejakelun alueelle. Ammatillisesti toteutetun lääkeneuvonnan 
saatavuuden turvaaminen kaikissa lääkejakelutilanteissa on sekä lääkkeen käyttäjän 
että yhteiskunnan etu. Olennaista on varmistaa lääkeneuvonnan saatavuus silloinkin, 
kun lääkettä ei hankita kivijalka-apteekista. Tähän uusi teknologia tarjoaa runsaasti 
uusia mahdollisuuksia. Lääkeneuvonnan valvonta kuuluu lääkeviranomaiselle. 

9 Maakunta- ja SOTE-uudistus. Monikanavarahoitus ja sairaanhoitoetuuksien eurot vuoden 2022 tasossa. Ar-
vion mukaan lääkekorvausmenot ovat yhteensä 1586 milj.€, josta vakuutettujen rahoitusosuus olisi 523 milj.€, 
valtion/maakuntien osuus 1 063 milj.€ ja potilaiden omavastuuosuudet 746 milj.€
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Selvitysryhmän näkemyksen mukaan itsehoitolääkkeiden toimittamista on tarkas-
teltava lääkitysturvallisuuden näkökulmasta osana terveydenhuollon kokonaisuutta. 
Lääkkeen käyttäjille tulee turvata itsehoitolääkkeiden vaivaton saatavuus kaikkialla 
maassa. Hyvän saatavuuden vastapainona on huolehdittava korkeasta lääkitystur-
vallisuudesta. Itsehoitolääkkeiden toimittaminen edellyttää aina farmaseuttisen 
lääkeneuvonnan saatavuutta. Oikeudesta itsehoitolääkkeiden toimittamiseen päättää 
aina lääkeviranomainen. 

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan apteekin ulkopuolellakin itsehoitolääk-
keitä voitaisiin rajoitetusti toimittaa lääkkeen käyttäjälle sillä edellytyksellä, että 
farmaseuttista lääkeneuvontaa olisi saatavilla ainakin sen tasoisena kuin nykyisessä 
verkkoapteekkitoiminnassa tai apteekkien lääkeautomaateissa.

9.5. Lääkejakelu harva-alueilla 

Lääkepolitiikka 2020:n keskeinen tavoite on turvata kansalaisille hyvä lääkkeiden 
saatavuus maankattavasti kaikissa olosuhteissa. Harva-alueiden apteekkipalveluiden 
turvaaminen edellyttää erityisjärjestelyjä riippumatta siitä, minkälainen apteekkijär-
jestelmä on. Tyypillisesti harva-alueilla palvelut on turvattu sivuapteekeilla, palvelu-
pisteillä, lääkkeitä toimittavilla lääkäreillä, taloudellisilla avustuksilla ja kannusteilla 
sekä uuden teknologian tuomilla mahdollisuuksilla. 

Terveyspalvelujärjestelmän uudistuminen muuttaa myös harva-alueiden lähipal-
veluita. Niiden maankattavassa järjestämisessä hyödynnetään uuden teknologian 
tuomia mahdollisuuksia. Terveyspalveluja kehitetään yhä enemmän siten, että niitä 
viedään uutta teknologiaa hyödyntäen mahdollisimman lähelle palveluiden käyttäjää 
– jopa koteihin asti (esim. Eksote). Lääkejakelun tulee kehittyä samansuuntaisesti. 

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan harva-alueiden lääkepalvelut paranevat, 
kun nykyistä monipuolisempi ja joustavampi tapa järjestää apteekkipalveluita tulee 
mahdolliseksi. Verkkoapteekkitoiminnan kehittäminen on erityisen tärkeää har-
va-alueilla. Toimintaan on liitettävä lääkkeen käyttäjän kannalta helppo ja interaktii-
vinen yhteydenpito apteekkipalvelua toteuttavan tahon kanssa. Näin voidaan oikean 
ja turvallisen lääkkeen käytön osalta saavuttaa nykyistä parempi lopputulos.  Har-
va-alueille tulee kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä mahdollisuuksia lääkejakeluun 
mm. lähikaupan, kioskin, ruokajakelun ja postin avulla. Uusien palveluiden kiinteänä 
osana on oltava farmaseuttisen osaamisen tuki.

Apteekkitoiminta osana terveydenhuoltoa tarkoittaa myös sitä, että palveluiden 
järjestämisessä tulee huomioida ja hyödyntää moniammatillisen yhteistyön mah-
dollisuudet. Esimerkiksi harva-alueilla – kuten muuallakin – kotihoidossa olevien 
potilaiden hoidossa tulee hyödyntää farmaseuttista osaamista lääkehoitojen arvioin-
nissa ja oikean lääkehoidon toteutumisen turvaamisessa. Lääkehoitojen onnistumi-
nen palveluiden rajapinnassa tulisi varmistaa myös palveluiden rahoitusratkaisuista 
riippumatta. 
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SOTE-uudistuksen myötä maakunnat ovat vastuussa alueensa terveyspalvelui-
den järjestämisestä ja palveluiden toteutumisen seurannasta. Yhtenä näkökulmana 
apteekkijärjestelmää uudistettaessa on, että maakunnan tulee osaltansa varmistaa 
harva-alueiden palvelut, jos alueelle ei muuten saada riittäviä apteekkipalveluita. 
Tällöin maakunta voisi itse järjestää palvelut samoja toimintaperiaatteita noudattaen 
kuin muutkin apteekit tai hankkimalla apteekkipalveluiden tuottaja, joka täyttää toi-
miluvalle asetetut edellytykset. Tällöin palvelun tuottaja haettaisiin tarjouskilpailun 
tai muun vastaavan avoimen haun avulla, palvelujentuottaja saisi palveluvelvoitteen 
ja sille maksettaisiin korvaus palveluista.
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Lääkejakeluselvitysryhmän ehdotukset

1. APTEEKKITOIMINTA ON MÄÄRITELTÄVÄ LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ  
 TERVEYDENHUOLLON TOIMIPISTEEKSI

2. LÄÄKEJAKELUN SÄÄNTELYÄ ON UUDISTETTAVA

 • Apteekin palvelut voidaan varmistaa saman tasoisella sääntelyllä 

  kuin terveyspalveluissa

 • Sääntelyn on perustuttava lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan tarpeisiin   

  tarveharkintaisen privilegion turvaamisen sijasta

 • Farmaseuttinen lääkeneuvonta on säädettävä edellytykseksi aina kun   

  lääkkeitä toimitetaan

 • Kilpailua on lisättävä apteekkitoimialalla

3. APTEEKKITOIMINNAN RAHOITUS ON KOHDENNETTAVA  
 TUKEMAAN TERVEYDENHUOLLON TAVOITTEITA

 • Lääketaksan (apteekkipalkkion) tulee edistää rationaalista lääkkeiden   

  käyttöä ja tukea apteekkipalvelujen kehittämistä, ei kannustaa kalliimpien   

  lääkkeiden myyntiin

 • Apteekkiverosta voidaan nykymuodossaan luopua

 • Lääkkeiden hintakilpailu ja lääkkeen käyttäjää hyödyttävät alennukset 

  on sallittava

 • Apteekkitoiminnan rahoituksen uudistaminen on tehtävä lääkkeen    

  käyttäjää ja yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla

4. ITSEHOITOLÄÄKKEITÄ TOIMITETTAESSA ON LÄÄKKEEN 
 KÄYTTÄJÄLLÄ JAKELUKANAVASTA RIIPPUMATTA OLTAVA AITO  
 MAHDOLLISUUS FARMASEUTTISEEN LÄÄKENEUVONTAAN 
 VÄ HINTÄÄN SEN TASOISENA KUIN NYKYISIN 
 VERKKOAPTEEKISSA JA LÄÄKEAUTOMAATEISSA

5. HARVA-ALUEIDEN APTEEKKIPALVELUJA PARANNETAAN UUDEN 
 TEKNOLOGIAN JA JOUSTAVAMMAN TOIMINTAMALLIN AVULLA


