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Yliopiston Apteekki

Lausunto

29.03.2019

Asia:  STM006:00/2019, STM/137/2019

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

Huomionne liittyen muistiossa esitettyyn kokonaisuuteen

.

Yliopiston Apteekin mielestä lääkehuoltoa tulee kehittää kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti yli 
hallituskausien erityisesti asiakkaiden tarpeiden ja terveydenhuollon näkökulmasta. STM:n 
virkamiesmuistio ottaa ansiokkaasti huomioon useita edellä mainittuja seikkoja. On kuitenkin 
tärkeää, että etenkin selkeiden kehityskohteiden ja digitaalisten toimintaedellytysten osalta 
päätöksenteko ja toimenpiteet etenevät ripeästi jo vuonna 2019 ja 2020 (esim. lääkelista ja Kanta-
palveluiden rajapintojen avaaminen verkkoapteekeille). Yliopiston Apteekki haluaa voimakkaasti ja 
määrätietoisesti kehittää apteekkien toimintaedellytyksiä ja asiakkaiden saamaa palvelua.

Huomionne liittyen muistiossa esitettyihin linjausehdotuksiin

Huomionne liittyen maakuntien rahoitusvastuuseen avoterveydenhuollon lääkehoidosta. Kysymystä 
tarkennettu 18.3.2019 seuraavasti: Huomionne liittyen mahdolliseen lääkehoidon rahoituksen 
muutokseen* tulevaisuudessa?
* valtion rahoitusosuuden avohuollon lääkehoidosta siirto vahvemmille järjestäjälle lääkekorvausmenon 
osittaiseen rahoittamiseen

-

Huomionne liittyen kansallisen ohjauksen vahvistamiseen

-

Huomionne liittyen alueellisen ohjauksen muodostumiseen

-

Huomionne liittyen tiedonhallinnan ja digitaalisten työkalujen kehittämiseen

Lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuus on Suomessa hyvä laajan ja kattavan 
apteekkiverkoston ja verkkoapteekkien ansiosta. Nykyiset apteekkien monikanavaiset 
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neuvontapalvelut, lääkkeiden kotiinkuljetus ja kokonaislääkityksen arviointipalvelut tukevat 
rationaalista lääkehoitoa.

Lääkejakelua voidaan edelleen kehittää hyödyntämällä digitalisaatiota ja verkkoapteekkeja, jotka 
mahdollistavat uusia kuluttajien terveyttä tukevia palveluita, parantavat entisestään 
apteekkipalveluiden saatavuutta ja lisäävät lääkejakelun kustannustehokkuutta. Yliopiston Apteekin 
verkkopalvelun lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu palvelee kaikkia suomalaisia 24/7.

Asiointi suomalaisissa verkkoapteekeista kasvaa jatkuvasti. Avaamalla Kanta-palvelujen rajapinnat 
verkkoapteekkeihin helpotettaisiin lääkkeiden verkko-ostamista. Muutos mahdollistaisi asiakkaalle 
verkkoapteekissa näkymän hänen omiin resepteihinsä, mikä tekisi asioinnista nykyistä sujuvampaa. 

Uudistamalla apteekkien sijaintiin ja palvelupisteiden perustamiseen liittyvää lainsäädäntöä voidaan 
parantaa edelleen apteekkipalvelujen saatavuutta. Yliopiston Apteekin apteekkeja tulee kohdella 
sijoittumisen suhteen samoin kuin yksityisiä pääapteekkeja. Yliopiston Apteekkia koskeva kielto 
perustaa palvelupisteitä tulee poistaa lääkelaista. Apteekkeja ja palvelupisteitä tulee voida 
joustavasti perustaa ja siirtää sinne, missä apteekkipalveluja tarvitaan.

Huomionne liittyen kustannusvaikuttavan lääkehoidon edistämiseen

Yliopiston Apteekki kannattaa apteekkitalouden kokonaisvaltaista uudistusta, joka ottaa huomioon 
lääketaksan, apteekkiveron sekä apteekkien määrä- ja sijaintisääntelyn. 

Nykyinen erittäin progressiivinen apteekkivero ja siihen yhdistetty lääketaksa tekevät kalliiden 
lääkkeiden toimittamisesta isoille apteekeille voimakkaasti tappiollista. Lääkkeiden toimittamiseen 
liittyy paljon lakisääteisiä, apteekille kustannuksia aiheuttavia velvoitteita asiakkaan turvallisen 
lääkehoidon takaamiseksi. Yliopiston Apteekissa kalleimpaan taksaluokkaan kuuluvien lääkkeiden 
osuus on noin kolmannes toimitetuista reseptilääkkeistä. 

Lääkkeiden toimittaminen ei saa olla apteekille tappiollista missään tilanteessa. Progressiivinen 
apteekkivero tulee poistaa tai vähintäänkin muuttaa tasaveroksi, joka kohdentuu kaikkiin 
apteekkeihin tasavertaisesti. Lisäksi tulisi harkita siirtymistä lääkkeiden hinnoista riippumattomaan 
toimitusmaksuun apteekeissa. Asiakkaiden lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää, että 
myös kalliit lääkkeet ovat hyvin saatavilla kaikissa Suomen apteekeissa.

Apteekit ovat itsehoitolääkkeiden luontainen ja turvallisen lääkehoidon takaava myyntikanava. 
Apteekkien tarjoamalla neuvonnalla ja palvelulla on suuri merkitys itsehoitolääkkeiden valinnassa, 
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turvallisessa käytössä myös yhdessä reseptilääkkeiden kanssa sekä asiakkaiden terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä. Itsehoitolääkkeiden hintakilpailun avaaminen toisi asiakkaille hyötyä, 
mikäli koko lääkejakeluketju eli lääkeyritykset, lääketukut ja apteekit osallistuvat hintakilpailuun.

Terveydenhuollossa lääkkeiden koneellinen annosjakelu lisää lääkkeiden käytön turvallisuutta, lisää 
lääkehoidon kustannusvaikuttavuutta, vähentää lääkehävikkiä ja vapauttaa hoitohenkilökunnan 
aikaa hoitotyöhön.  Kilpailutuksissa tulee edellyttää hoivapalvelujen tuottajilta lääkejakelun 
järjestämistä turvallisesti hyödyntämällä annosjakelua tai muita apteekin tarjoamia palveluita.

Huomionne liittyen muistiossa esitettyyn tiekarttaan ja etenemissuunnitelmaan

.

-
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