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Maakuntatason tarkastelun ulkopuolelle jätettiin Ahvenanmaa, jotta yksittäisiä apteekkeja ei pystytä 
tunnistamaan. Aineisto analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Aineistosta tutkittiin kansallisella tasolla 
farmaseuttisia palveluita vuosittain tarjoavien apteekkien määriä ja farmaseuttisten palveluiden 
vuosittaisia asiakasmääriä. Maakuntatasolla on esitetty lääkityksen tarkistuksen, lääkehoidon arvioinnin, 
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Abstract: 

Background and objectives: Pharmaceutical services provided by community pharmacies have the 
potential to improve medication safety and support the implementation of rational pharmacotherapy. 
The pharmaceutical services are internationally an underused resource to support functioning of social 
and health care services.  The literature review of this Master’s thesis provides an overview of 
pharmaceutical services, - their funding and remuneration. The primary objective of the empirical study 
was to create an overview of the development of the pharmaceutical services in Finnish community 
pharmacies in 2010-2020. The secondary objective was to study differences in the service provision 
between Finnish provinces.  
 
Materials and methods: The study was carried out as a retrospective descriptive survey study annually 
conducted by the Association of Finnish Pharmacies. Åland was excluded from the provincial review so 
that individual pharmacies could not be identified. The data was analyzed using Microsoft Excel. The 
number of pharmacies providing pharmaceutical services annually and the annual number of customers 
using these services were counted at the national level. At the provincial level, the corresponding data 
for the prescribing review, medication review, comprehensive medication review and assessment of 
inhalation technique were analyzed for the years 2017-2020. 
 
Results and conclusions:  The most common service with the highest number of customers was 
automated dose dispensing. The second most common service was prescription review.  As a whole, the 
provision of services and the number of customers had increased during the study period in Finnish 
community pharmacies. Manual dose dispensing was a diminishing service. Differences were found 
between provinces in the prevalence of services and in the number of customers. It was possible to 
identify provinces with lower service provision activity, such as Lapland. The service provision 
prevalence and number of customers varied widely within provinces. The number of customers for a 
certain service in an individual pharmacy had a large effect on the provincial average, thus, the average 
number of customers in the provinces does not reflect the provinces' success in implementation of 
services. Pharmaceutical services, with the exception of the automated dose dispensing, are not well 
implemented. 



 

KÄSITTEET 

 

Apteekki 

Avohuollon apteekki on toimintayksikkö, jonka vastuulla on huolehtia alueellaan lääkkeiden 

vähittäismyynnistä, jakelusta ja valmistuksesta sekä lääkeneuvonnasta ja lääkkeisiin 

liittyvästä palvelutoiminnasta (Lääkelaki 395/1987). Apteekilla tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa avohuollon apteekkeja.  

 

Farmaseuttiset palvelut 

Lääkelain mukaan apteekkien toimialaan kuuluu lääkkeisiin liittyvä neuvonta ja 

palvelutoiminta (Lääkelaki 395/1987, 38 §). Farmaseuttiset palvelut ovat apteekkien 

tarjoamia farmaseuttiseen osaamiseen perustuvia palveluita, joiden tavoitteena on edistää 

asiakkaan lääkehoitojen onnistumista ja tukea muun terveydenhuollon työtä (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2011a). Osa palveluista edellyttää lisäkoulutusta henkilökunnalle. 

 

Farmasisti 

Farmasisti on yhteisnimitys farmaseuteille ja proviisoreille, jotka ovat laillistettuja 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Suomessa farmasian alempi korkeakoulututkinto 

antaa valmiuden työskennellä farmaseuttina ja ylempi korkeakoulututkinto proviisorina. 

Yhteisnimitystä käytetään, koska viitteinä käytetyissä kansainvälisissä tutkimuksissa on 

erilaisin koulutustaustoin ”pharmacist”-nimikkeellä työskenteleviä farmasian 

ammattihenkilöitä.   

 

Itsehoitolääke 

Itsehoitolääkkeellä tarkoitetaan lääkevalmistetta, jonka voi toimittaa apteekista ilman 

lääkemääräystä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 

 
Reseptilääke 
Lääkevalmiste, jonka toimittamiseen apteekista vaaditaan voimassa oleva lääkemääräys 
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). 
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I KIRJALLISUUSOSA 
 
 

1. JOHDANTO 
 

Farmaseuttisten palveluiden tarkastelu on ajankohtaista, sillä lääkeasioiden 

uudistamisen tiekartan mukaisesti lääkehuoltoa ja sen palveluita on kehitettävä 

turvallisen ja onnistuneen lääkehoidon takaamiseksi (Valtioneuvosto 2019, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019a, Mäklin ym. 2020). Suomessa käynnissä olevan sote-

uudistuksen tavoitteena on kohdistaa resursseja vaikuttaviin palveluihin ja kaventaa 

terveyseroja (Valtioneuvosto 2019, Sote-uudistus 2021). Ennaltaehkäisevien 

toimenpiteiden tarve kasvaa sekä terveydenhuollossa että farmaseuttisten palveluiden 

sisällöissä (San-Juan-Rodriguez ym. 2018). On pystytty osoittamaan, että 

farmaseuttisella osaamisella on potentiaalia vähentää muun terveydenhuollon kuluja 

(Wang ym. 2016, Klijn ym. 2017). Kansainväliset farmasian järjestöt suosittavat 

kehittämään farmaseuttista toimenkuvaa entistä enemmän terveyspalveluihin 

suuntautuvaksi (Pharmaceutical Group of the European Union 2019, International 

Pharmaceutical Federation 2020). Kansainvälisenä trendinä on ollutkin farmaseuttisen 

palveluiden yleistyminen apteekeissa (Houle ym. 2019).   

 

Farmaseuttisten palveluiden implementoinnin eli käyttöön vakiinnuttamisen esteitä 

ovat palveluiden huono tunnettuus, sisältökuvauksen puute, epäyhtenäiset 

käytännöt, palveluiden lyhytikäisyys, yhteistyön puute terveydenhuollon kanssa, 

yhteiskunnan tuen puute, kuten ulkopuolisen rahoittajan tuki sekä palvelun sisällön 

laajuuden myötä syntyvä liian korkea hinta 

(Nutescu ja Klotz 2007, Stubbings 2011, Houle ym. 2019). Palveluiden tulisi olla 

määriteltyjä, jotta asiakas osaa odottaa tiettyä laatua riippumatta siitä, missä 

toimipaikassa palvelua käyttää (Stubbings ym. 2011, Moullin ym. 2013). Palveluiden 

määrittäminen auttaa myös palveluntarjoajaa kohdentamaan palveluaan 

asiakkaille (Boyd ja Snyder 2013). Terveydenhuollossa osataan arvostaa farmaseuttisia 

palveluita, mutta yhteistyö palveluiden edistämisessä ja implementoinnissa puuttuu 

(Kandén 2016, Kalliomäki ym. 2020, Saastamoinen ym. 2021).   
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Implementoimisen edellytyksiä ovat muun muassa tarve palvelulle, motivaatio palvelun 

tarjoamiseen, yhteistyön toimiminen muun terveydenhuollon kanssa, kohderyhmien 

tunnistaminen ja rajaaminen vaikuttavuuden lisäämiseksi, palvelun määrittäminen ja 

palvelun tarjoajien riittävä asiantuntijuus (Stubbings ym. 2011, Boyd ja Snyder 2013). 

Myös farmasistien pääsy kliinisiin potilastietoihin voisi parantaa palveluiden 

implementointia (European Pharmacists Forum 2015). Vaikka tällä hetkellä Suomessa 

harva apteekki saa palveluista liikevaihtoa, monessa apteekissa on halukkuutta tuoda 

palveluja kiinteämmäksi osaksi farmaseuttista työnkuvaa ja apteekkien toimintaa 

(Jokinen 2020, Reinikainen ym. 2020). Farmasistien näkemys itsestään 

terveydenhuollon palveluiden tarjoajina ei kohtaa käytännössä nykyistä toimenkuvaa, 

joka keskittyy aktiiviseen lääke- ja tuotemyyntiin (Jokinen 2020).  

 

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee apteekkipalveluiden nykytilaa Euroopassa ja 

Suomessa. Kirjallisuusosiossa luodaan yleiskuva apteekkien farmaseuttisten palveluiden 

tarjoamisesta ja rahoittamisesta Euroopassa ja Suomessa. Siihen on myös koottu tietoa 

farmaseuttisten palveluiden viimeaikaisista vaikuttavuustutkimuksista. Tutkimusosassa 

tarkastellaan farmaseuttisten palveluiden jakautumista Suomessa maakuntatasolla sekä 

palveluiden kehittymisen yleiskuvaa viimeisten vuosien aikana. 

 
 

2. APTEEKKIEN FARMASEUTTISET PALVELUT EUROOPASSA 
 

Lähes kaikissa Euroopan apteekeissa tarjotaan apteekkien ydinpalveluita eli toimitetaan 

lääkkeitä ja annetaan lääkeneuvontaa (Soares ym. 2020). Useissa Euroopan maissa 

farmaseuttiset lisäpalvelut ovat kiinteämpi osa apteekkien toimintaa kuin Suomessa 

(Houle ym. 2019, Imfeld-Isenegger ym. 2020, Soares ym. 2020). Tällaisia edelläkävijöitä 

ovat esimerkiksi Alankomaat sekä Isossa-Britanniassa Pohjois-Irlanti ja Englanti (Soares 

ym. 2020). 

 

Soares kumppaneineen (2020) toteutti kyselytutkimuksen vuosien 2016 ja 2017 aikana 

Euroopassa. Kysely lähetettiin Euroopassa 44 valtioon, joissa kolmelta farmasian alan 

yhteyshenkilöltä kartoitettiin apteekkien farmaseuttisen palveluvalikoiman laajuutta, 
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palveluiden implementaatioastetta ja korvattavuutta vuosina 2016-2017. Yleisimpiä 

reseptin toimituksesta eriytettyjä farmaseuttisia palveluita Euroopassa olivat 

lääkityksen tarkistukset, seurannat, tupakoinnin lopettamisen tuki ja inhalaation 

tarkistuspalvelu (Soares ym. 2020). Palveluiden korvattavuudessa oli eroja maiden 

välillä. Osassa maista palvelut oli voitu yhdistää perinteiseen lääkkeentoimitukseen, 

jolloin palvelua ei voitu tarkastella erikseen (taulukko 1). Soaresin ja kumppaneiden 

(2020) tutkimustuloksia mukailevassa taulukossa ei ole tietoa kaikista Euroopan maista 

kuten esimerkiksi Liettuasta. Lisäksi Iso-Britannia on jaettu Englannin ja Pohjois-Irlannin 

alueisiin. Palveluiden korvattavuudessa on tapahtunut muutoksia vuosien 2016 ja 2017 

aikana suoritetun kyselytutkimuksen jälkeen. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa 

lääkehoidon arviointien korvattavuus lopetettiin asteittain vuosina 2020-2021 

(Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021a).  

 

Vieritestauksella (Point of Care Testing, taulukko 1) tarkoitetaan diagnostisia mittauksia, 

jotka suoritetaan laboratorion ulkopuolella lähellä potilasta (Kehrer ja James 2016). 

Aiemmin testauksia tehtiin lähinnä muussa terveydenhuollossa tai potilaan kotiin 

vietävänä palveluna, mutta laitteiden kehittyessä niiden hyödyntäminen on mahdollista 

myös apteekkiympäristössä. Kehittyvien testauslaitteiden myötä vieritestausta voidaan 

hyödyntää sairauksien seulontaan, seurantaan ja ennaltaehkäisyyn. Jotta palvelua 

voidaan laajentaa esimerkiksi apteekeissa suoritettavaksi mittaukseksi, on 

varmistuttava, että eri valmistajien testien tulokset voidaan katsoa yhdenmukaisiksi ja 

luotettaviksi tai sopia tiettyjen testien käytöstä (Kehrer ja James 2016, Buss ym. 2019). 

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä 

tarvitaan muun muassa tulosten tulkinnassa kliinisessä päätöksenteossa ja tulosten 

kirjaamisessa potilaan terveystietoihin (Kehrer ja James 2016). 
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Taulukko 1. Apteekkien farmaseuttiset palvelut Euroopassa 2016-2017 (Soares ym. 2020).  
 

Maa 
Inhalaation  
tarkistuspalvelu 

Lääkityksen 
aloituspalvelu 

Lääkityksen  
arviointipalvelu 

Rajoitettu  
lääkkeen- 
määräämisoikeus 

Rokotukset 
Tupakasta 
vieroittumisen 
tukipalvelu 

Vieritestaus 
(Point of Care 
Testing) 

Albania EK EK - - - EK EK 

Alankomaat EK P P - - EK EK 

Belgia P P EK - - K EK 

Bulgaria EK EK - - - EK EK 

Englanti K P P K P K K 

Espanja - - EK - - EK - 

Irlanti - - - - P - EK 

Islanti EK - - - - EK - 

Itävalta EK EK P - - EK EK 

Kosovo - - - - - - - 

Kroatia K K EK - - EK EK 

Latvia - - - EK - - - 

Luxemburg EK - - - - - EK 

Malta EK - - - - - EK 

Norja P - EK - - - - 

Pohjois-Irlanti P - P P P Y K 

Pohjois-Makedonia - - - - - - - 

Portugali EK EK EK - EK EK EK 

Puola - - - - - - - 

Ranska - K K - - EK K 

Romania EK - - - - EK - 

Ruotsi EK EK EK -  - EK 

Saksa K - EK - - K K 

Serbia EK - - - - EK EK 

Slovakia - - EK - - K EK 

Slovenia EK - S - - EK - 

Suomi EK - EK - - EK EK 

Sveitsi EK - P - EK - K 

Tanska K EK EK - EK K - 

Turkki - - - - - - - 

Ukraina - - EK - - EK EK 

Unkari - - EK - - - - 

Viro EK EK - - - - - 

EK=palvelu käytössä, mutta ei-korvattava, K=palvelu käytössä, korvattavuudesta ei tietoa, P=palvelumaksumallilla 
korvattu palvelu (FFS), S= suorituspalkkiolla korvattu palvelu (P4P), Y=yhdistelmämallilla korvattu palvelu. Värikoodit 
implementaatioasteesta: punainen=matala implementaatio, keltainen=keskitason implementaatio, vihreä=korkea 
implementaatio 
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Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) luokittelee Euroopassa 

apteekkipalvelut kolmeen kategoriaan (Pharmaceutical Group of the European Union 

2010). Jokainen valmistunut farmasisti voi suorittaa ydinpalveluita (Core Services) 

normaaleina apteekin aukioloaikoina ilman ajanvarausta. Ydinpalveluihin luetaan 

esimerkiksi lääkkeiden toimittaminen, lääkeneuvonta, lääkevaihto, lääkkeiden 

kotiinkuljetus ja reseptin uusintapyynnön lähettäminen (Soares ym. 2020). 

Peruspalvelut (Basic Services) puolestaan voivat vaatia päivystystä normaalien 

aukioloaikojen jälkeen, erillistä konsultaatiota, tiloja tai farmasistin erityiskoulutusta.  

Peruspalveluita ovat esimerkiksi inhalaatiotekniikan tarkistus, erilaiset 

terveysmittaukset, lääkkeenottomuistutus ja tupakoinnin lopettamisen tukipalvelu. 

Edistyneet palvelut (Advanced Services) vaativat erillisen vastaanottotilan asiakkaan 

kanssa, farmasistin erityiskoulutusta sekä pääsääntöisesti aina yhteistyötä muun 

terveydenhuollon kanssa (Pharmaceutical Group of the European Union 2010). Tällaisia 

erityispalveluita ovat muun muassa lääkehoidon arvioinnit ja lääkehoidon 

kokonaisarvioinnit, lääkehoidon aloituspalvelu, opioidikorvaushoidon toteuttaminen 

sekä antikoagulaatiohoitoon liittyvä INR-seuranta. 

 

Apteekkien kattojärjestö PGEU suosittaa apteekeissa työskenteleviä farmasisteja yhä 

osallistuvampaan rooliin lääkehoidon toteutuksessa tukemalla itsehoitoa ja 

lääkkeenkäyttäjäkeskeistä pitkäaikaisten sairauksien hoitoa (Pharmaceutical Group of 

the European Union 2019). Farmasistien kykyä tunnistaa alkavien kroonisten sairauksien 

merkkejä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän, sillä apteekeissa tavataan potilaita 

useammin kuin muissa terveydenhuollon yksiköissä. Euroopan maissa on kehitetty 

erilaisia apteekkipalveluita parantamaan terveyspalveluiden saatavuutta.  

 

Esimerkiksi Sveitsissä on netCare -palvelu, jossa farmaseutti ja lääkäri tekevät 

yhteistyötä (Erni ym. 2016, Pharmaceutical Group of the European Union 2019). 

Asiakkaan saapuessa apteekkiin farmasisti tekee arvion, jonka mukaan tapaus voidaan 

hoitaa yksin farmasistin luona, videokonsultaationa apteekissa lääkärin kanssa tai 

neuvomalla asiakas hakeutumaan suoraan päivystykseen. Palvelu on vakuutuksen 
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korvaama ja se on havaittu toimivaksi (Erni ym. 2016, Pharmaceutical Group of the 

European Union 2019). NetCare -palvelun vaikuttavuutta mittaavassa tutkimuksessa 17 

%:ssa tapauksista tarvittiin lääkärin konsultaatioapua (Erni ym. 2016). Seurantasoitoilla 

84 % asiakkaista ilmoitti vaivojensa helpottaneen täysin tai oireiden vähentyneen pelkän 

farmasistin konsultaation jälkeen.  

 

Portugalissa taas on pilotoitu mallia, jossa HIV-positiiviset saisivat antiretroviraalisen 

lääkityksen apteekeista klinikkojen sijaan (Pharmaceutical Group of the European Union 

2019). Saksassa apteekit tarjoavat useita palveluita, mutta niiden implementaatio on 

matalaa korvattavuuden puuttuessa (Eickhoff ym. 2021). Liittovaltion apteekkikamari 

BAK (Bundesapothekerkammer) on listannut apteekkien farmaseuttiset palvelut ja 

niiden laatustandardit, jotka sisältävät ohjeistuksien lisäksi henkilökunnan 

koulutusvaatimukset ja tarvittavan välineistön. Saksan apteekkien tarjoamia palveluita 

ovat esimerkiksi lääkitystä tukevat palvelut, kuten inhalaatiotekniikan tarkistus ja 

lääkehoidon arviointi, kliinisten arvojen mittaaminen, terveyttä edistävät palvelut, 

kuten rokotus- ja ravitsemusneuvonta sekä muut palvelut kuten lääkinnällisten 

laitteiden vuokraus. Seuraaviin alalukuihin on koottu palvelutarjontatietoa Isosta-

Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta, joissa apteekit tarjoavat myös korvattuja 

farmaseuttisia palveluita. 

 

2.1 Farmaseuttiset palvelut Isossa-Britanniassa 
 

Isossa-Britanniassa on pitkä historia farmaseuttisten palveluiden kehityksessä ja 

käyttöönotossa (Anderson ja Sharma 2020).  Osa palveluista on korvattavia ja 

korvattujen palveluiden hinnat on määritelty lääketaksassa (Pharmaceutical Services 

Negotiating Committee 2021b). Apteekit tarjoavat lääkehoidon tukemiseen 

tarkoitettujen palveluiden lisäksi sairauksia ennaltaehkäiseviä palveluita kuten 

influenssarokotuksia, joita on toteutettu apteekeissa jo vuodesta 2015. Apteekit saavat 

9,58 punnan korvauksen yhtä rokotusta kohti sekä rokotteen hinnan korvattuna 

(Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021b).  
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Lääkehoidon arvioinnissa (Medication Use Review, MUR) kiinnitetään huomiota 

monilääkittyjen mahdollisiin hoitoon sitoutumisen ongelmiin sekä lääkehoidon 

optimointiin (Anderson ja Sharma 2020). Vuosina 2020 ja 2021 lääkehoidon arviointeja 

on saanut tehdä vuodessa korvattuna 100 kappaletta apteekkia kohti. Lääkehoidon 

arvioinnin ei koettu tuovan vastinetta rahoitukselle, joten palvelu ja sen korvaus on 

poistunnut maaliskuussa 2021 (Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021a). 

Lääkehoidon arviointi oli tarkoitettu sairaalajaksolta palanneille lääkkeenkäyttäjille, 

joiden lääkitykseen oli tullut muutoksia sekä korkean riskin lääkkeiden käyttäjille, kuten 

verenohennuslääkkeen käyttäjille (Pharmaceutical Services Negotiating Committee 

2021a). Farmasistin arvion mukaan palveluun sai ottaa muitakin lääkkeenkäyttäjiä, 

mutta 70 % palveluun osallistuneista tuli kuulua riskilääkkeiden käyttäjiin. 

Lääkkeenkäyttäjän piti olla apteekin asiakkaana kolme kuukautta ennen palvelun 

tarjoamista. 

 

Isossa-Britanniassa on myös innovatiivisesti pilotoitu erilaisia palveluja (Anderson ja 

Sharma 2020, Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021b). Vuonna 2017 

pilotoidun farmasistin hoitosuunnitelmapalvelun (Care Plan Service) tarkoituksena oli 

kannustaa lääkkeenkäyttäjää parempiin elämäntapoihin ja sitoutumaan lääkitykseensä 

(Twigg ym. 2017). Palvelu ei kuulu tällä hetkellä Isossa-Britanniassa apteekkien tarjolla 

oleviin palveluihin (Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021c). Palvelun oli 

tarkoitus olla suunnattu yli 50-vuotiaille, joilla on käytössään vähintään yksi sydän- ja 

verisuonitauti- tai diabeteslääke (Twigg ym. 2017). Palveluun kuului lääkityksen 

tarkistus, jossa tarkasteltiin erityisesti kaatumista aiheuttavia riskilääkkeitä. Lääkityksen 

tarkistuksen jälkeen lääkkeenkäyttäjää haastateltiin, luotiin riskiarvio sydän- ja 

verisuonitapahtumille ja tehtiin hoitosuunnitelma, joka lähettiin asiakkaan lääkärille.  

Hoitosuunnitelmaan luotiin yksilölliset tavoitteet ja sovittiin tarvittavista muutoksista 

tavoitteeseen pääsemiseksi sekä seurannasta. Lääkkeenkäyttäjiä seurattiin lyhyillä 

haastatteluilla samalla, kun he hakivat säännöllisiä lääkkeitään noin kahden kuukauden 

välein. Palvelun aloittamisesta sovittiin puolen vuoden ja vuoden päähän kattavammat 

seurantakäynnit, joiden tulokset raportoidaan terveystietokantaan. Twiggin ja 
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kumppaneiden tutkimus (2019) osoitti, että hoitosuunnitelmapalvelulla on positiivinen 

vaikutus lääkitykseen sitoutumiseen, verenpaine- ja kolesteroliarvoihin, elämänlaatuun, 

aktiivisuuteen sekä riskiin saada sydän- tai verisuonitapahtuma vuoden jälkeen palvelun 

aloittamisesta. Tutkimuksessa arvioitiin, että palvelu on terveydenhoidolle 

kustannusvaikuttava myös huonoimman arvion mukaan. 

 

Nykyisin tarjolla olevia palveluita on lääkityksen aloituspalvelu (New Medicine Service, 

NMS), jolla pyritään saamaan asiakas sitoutumaan lääkitykseensä (Pharmaceutical 

Services Negotiating Committee 2021b). Lisäksi palvelu auttaa seuraamaan lääkehoidon 

toteutumista. Palvelu toteutetaan ensisijaisesti apteekin tiloissa kasvokkain asiakkaan 

kanssa. Jos apteekilla ei ole esimerkiksi tilojensa koon puolesta mahdollista tarjota 

palvelua omissa tiloissaan, voidaan palvelu toteuttaa puhelimitse tai asiakkaan kotona. 

Tyypillisesti palveluun kuuluu aloituskerta ensimmäisellä reseptintoimituksella sekä 2-3 

seurantakertaa noin 2 viikon välein. Lääkityksen aloituspalvelua voidaan tarjota 

korvattuna palveluna 16 potilasryhmälle, joita ovat esimerkiksi astmaa, 

keuhkoahtaumatautia, epilepsiaa, glaukoomaa, osteoporoosia sekä sydän- ja 

verisuonitauteja sairastavat. Palvelun tarjoaja saa 20-28 punnan korvauksen 

toteutuneesta palvelusta (Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021b). 

Palveluntarjoajan saama maksu nousee sitä mukaa, mitä enemmän palveluita tarjotaan 

kuukaudessa tiettyyn maksimirajaan saakka.  

 

Isossa-Britanniassa on implementoitu apteekkeihin viime vuosina uusia terveyttä 

edistäviä palveluita (Anderson ja Sharma 2020, Pharmaceutical Services Negotiating 

Committee 2021c). Vuonna 2019 aloitettiin pilotointien jälkeen farmasistin konsultaatio 

-palvelu (Community Pharmacist Consultation Service) (Anderson ja Sharma 2020). 

Konsultaatiopalvelussa farmasistit auttavat pienissä sairastapauksissa tai tilanteissa, 

joissa asiakas tarvitsee akuuttia lääkehoitoa. Palvelun tuottaminen edellyttää 

apteekeilta erillistä vastaanottotilaa asiakkaille. Apteekki saa konsultointipalkkiona 14 

puntaa asiakasta kohden (Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021b). 

Apteekkeihin, joissa vastaanotetaan ja jaetaan neuloja, on järjestetty C-
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hepatiittitestausta syyskuusta 2020 lähtien (Anderson ja Sharma 2020, Pharmaceutical 

Services Negotiating Committee 2021c). C-hepatiittitestauksesta apteekki saa 36 

punnan korvauksen testin hinnan lisäksi (Pharmaceutical Services Negotiating 

Committee 2021b). 

 

Lokakuussa 2021 aloitettiin myös korkeaa verenpainetta sairastavien diagnosoimiseen 

tarkoitettu palvelu (Hypertension Case-finding Service) (Pharmaceutical Services 

Negotiating Committee 2021c). Palvelussa farmasisti mittaa verenpaineen yli 40-

vuotiailta, jotka vaikuttavat olevan riskiryhmässä sairastaa kohonnutta verenpainetta. 

Henkilöille, joiden verenpaine on koholla yksittäisessä mittauksessa, järjestetään 24 

tunnin verenpaineseuranta esimerkiksi lainaamalla validoitu verenpaineenseurantalaite 

apteekista asiakkaan kotiin. Apteekit saavat palvelun perustamisesta 440 punnan 

kertakorvauksen, yksittäisistä mittauksista 15 puntaa asiakasta kohden ja 

vuorokausiseurannoista 45 punnan korvauksen mittausta kohti (Pharmaceutical 

Services Negotiating Committee 2021b).  

 

Vuonna 2021 on tarkoituksena lanseerata lääkityksen ajantasaistamispalvelu 

(Medicines Reconciliation Service), jolla pyritään varmistamaan, että sairaalasta 

kotiutuvan lääkitysmuutokset toteutetaan oikein (Anderson ja Sharma 2020). 

Alkuvuodesta 2022 apteekeissa aletaan tarjota myös tupakoinnin lopettamisen 

tukipalvelua (Stop Smoking Advanced Service) (Pharmaceutical Services Negotiating 

Committee 2021c). Palvelussa terveydenhuollon yksikössä aloitettua tupakasta 

vieroitusta tuetaan asiakkaan valitsemassa apteekissa lopettamista tukevan lääkityksen 

ja neuvonnan avulla. Palvelun sisältö ja korvattavuus tarkentuvat lähempänä palvelun 

aloittamista. 

 

Apteekit tarjoavat myös hoitoa tukevia palveluita, kuten avanteen käytön tukipalvelua 

(Stoma Appliance Customisation), josta apteekit saavat 4,32 punnan kertakorvauksen 

(Anderson ja Sharma 2020, Pharmaceutical Services Negotiating Committee 2021b). 

Lääkinnällisen laitteen käytön tarkistuspalvelussa (Appliance Use Review) palveluun 
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koulutetut farmasistit tai sairaanhoitajat voivat myös neuvoa erilaisten lääkinnällisten 

laitteiden kuten katetrin ja trakeostomiakanyylin käytöstä, puhdistuksesta ja tuotteen 

asianmukaisesta hävittämisestä (Pharmaceutical Services Negotiating Committee 

2021c). Lääkinnällisen laitteen käytön tarkistuksesta apteekin tiloissa saa palkkioksi 28 

puntaa ja kotikäynneillä 54 puntaa. Laitteenkäytön tarkistuksia korvataan apteekeille 

enintään 1/35 tilikauden aikana jaettujen laitteiden kokonaismäärästä (Pharmaceutical 

Services Negotiating Committee 2021b). 

 

2.2 Farmaseuttiset palvelut Norjassa 
 

Vuodesta 2016 Norjan apteekit ovat saaneet korvauksen inhalaatiotekniikan 

tarkastuksesta astma- ja keuhkoahtaumapotilailla (World Health Organization 

Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies 2018, 

Apotekforeningen 2021). Korvaus oli 8,30 euroa neuvottua potilasta kohden vuonna 

2018 (World Health Organization Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and 

Reimbursement Policies 2018). Inhalaatiotekniikan tarkistuspalvelu todettiin 

vaikuttavaksi sekä uusilla että kokeneilla lääkkeenkäyttäjillä, jotka sairastavat astmaa tai 

keuhkoahtaumatautia (Ruud ym. 2019).  

 

Norjassa on myös aloitettu vuonna 2018 lääkityksen aloituspalvelu sydän- ja 

verisuonisairauksia sairastaville (Hovland ym. 2019, Apoteksforeningen 2021). Palvelun 

on tarkoitus tukea lääkehoitoon sitoutumista, kun asiakas aloittaa uuden 

verenohennus-, kolesteroli- tai verenpainelääkityksen. Lääkityksen aloituspalvelun on 

katsottu auttavan erityisesti kolesterolilääkityksen saaneita (Hovland ym. 2019). 

Aloituspalveluun kuuluu kaksi käyntikertaa, jolloin neuvotaan lääkityksen aloituksessa, 

seurataan lääkityksen sopivuutta ja tuetaan mahdollisissa ongelmatilanteissa (World 

Health Organization Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and 

Reimbursement Policies 2018). Norjassa apteekin saama korvaus on 23,40 euroa 

käyntikertaa kohden. Molemmat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.  
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Aloituspalvelun käyttö on pysynyt vilkkaana myös Covid-19-pandemian aikana, jolloin 

neuvontaa ja seurantaa on toteutettu puhelimitse (Apotekforeningen 2021). Norjan 

kansallinen Apteekkiyhdistys (Apotekforeningen) ja Diabetesliitto haluaisivat laajentaa 

palvelun myös uuden diabeteslääkityksen aloittaville (Vendil 2021). Vuonna 2020 Norjan 

apteekit saivat oikeuden määrätä ja pistää influenssarokotuksia (Apotekforeningen 

2021). Asiakas maksaa rokotuksesta itse. Apteekkien influenssarokotukset ovat 

lisänneet rokotuksen saatavuutta 20 % ja 100 000:sta apteekissa annetusta rokotteesta 

77 % oli farmasistin määräämiä (Apotekforeningen 2021). 

 

2.3 Farmaseuttiset palvelut Tanskassa 
 

Tanskassa rahoitetaan julkisesti osin tai kokonaan korvattuina palveluina inhalaation 

tarkistuspalvelu, rokotukset riskiryhmille, lääkkeiden annosjakelu, rajattu 

reseptinuusinta, kaksiosainen lääkehoidon aloituspalvelu ja lääkitykseen sitoutumisen 

tukipalvelu (Hansen ym. 2021). Täysin korvattavia palveluita ovat rokotukset ja 

inhalaatiotekniikan tarkistuspalvelu. Korvattuihin rokotuksiin kuuluvat 

pneumokokkirokotus ja influenssarokotus. Muiden palveluiden kustannukset 

jakautuvat osin valtion ja asiakkaan välillä. Palveluiden rahoitusmallina on 

palvelumaksu. Lääkehoidon aloituspalvelussa apteekin saamaan korvaukseen vaikuttaa 

myös apteekin liikevaihto.  

 

Farmaseuttiset palvelut on yhtenäistetty ja ne ovat saatavilla kaikista apteekeista 

(Abrahamsen ym. 2020). Tanskan kansallinen apteekkariliitto (Danmarks 

Apotekerforeningen) on vastuussa palveluiden ohjeistuksesta ja materiaaleista. 

Inhalaation tarkistuspalvelu aloitettiin Tanskan apteekeissa vuonna 2005. Palvelu kestää 

noin kymmenen minuuttia ja sen aikana farmasisti tai tekninen työntekijä demonstroi 

inhalaatiotekniikkaa ja arvioi asiakkaan demonstroimaa annostelutekniikkaa 

(Abrahamsen ym. 2020). Inhalaation tarkistuspalvelusta annetaan apteekille 8,50 euron 

palvelumaksu valtiolta (da Costa ym. 2019).  
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Korvattuja palveluita ovat edellä mainitun inhalaatiotekniikan tarkistuksen lisäksi 

lääkehoidon aloituspalvelu (Abrahamsen ym. 2020, Hansen ym. 2021). Kaksiosainen 

lääkehoitoon sitoutumisen tukipalvelu otettiin käyttöön vuonna 2015 lääkityksen 

aloituksessa. Palvelua tarjotaan potilaille, jotka ovat viimeisen puolen vuoden aikana 

sairastuneet kroonisen sairauteen ja saaneet siihen lääkityksen (Hansen ym. 2021). 

Lääkityksen aloituspalveluun kuuluu farmasistin lääkeneuvontatapaaminen sekä 

puhelimen välityksellä tapahtuva seurantasoitto 2-4 viikon kuluttua. Seurannassa 

pyritään löytämään keinoja lisätä potilaan tietoutta omasta hoidostaan ja 

voimaantumaan lääkehoitoonsa. Ylläpitääkseen palvelun laatua samana jokaisessa 

apteekissa, apteekeilla on velvoite osallistua laatuohjelmaan (Abrahamsen ym. 2020).  

 

Vuonna 2018 lääkehoidon aloituspalvelu täydentyi lääkehoitoon sitoutumisen 

tukipalvelulla kroonista sairautta sairastaville, joilla on ongelmia lääkehoitoon 

sitoutumisessa (Abrahamsen ym. 2020, Hansen ym. 2021). Palveluun voivat osallistua 

potilaat, jotka ovat käyttäneet nykyistä lääkettään yli vuoden ja hoitoon sitoutuminen 

on huonoa (Hansen ym. 2021). Muutoin palvelun rakenne on samankaltainen kuin 

perinteisessä lääkityksen aloituspalvelussa. Lääkehoitoon sitoutumisen tukipalvelun 

tapaaminen kestää yhteensä 20 minuuttia. Myös tämä palvelu on valtion korvaama. 

 

Lääkehoidon arviointipalvelu otettiin käyttöön vuonna 2005 ja sitä tarjotaan apteekeissa 

sekä asumis- ja hoivayksiköissä (Abrahamsen ym. 2020). Palvelussa haastatellaan 

potilasta tai hoivahenkilökuntaan kuuluvaa potilaan käytössä olevista lääkkeistä, 

vitamiineista, ravintolisistä, lääkkeiden yli- tai alikäytöstä, veriarvoista ja mahdollisista 

ongelmista lääkityksen kanssa. Farmasisti tekee koonnin huomioista ja mahdollisista 

muutosehdotuksista, jotka potilas esittää lääkärilleen. Palvelun kesto on noin 75 

minuuttia ja tarvittaessa voidaan tarjota seurantakäyntiä. Apteekeilla ei ole velvoitetta 

tarjota palvelua, eikä se ole valtion korvaama (Hansen ym. 2021). Monet apteekit ovat 

tehneet kuitenkin sopimuksia kuntien kanssa palvelun tarjoamisesta hoiva- ja 

asumisyksiköissä. Tämän vuoksi myös lääkityksen tarkistuspalvelulle on asetettu 

laatustandardit, jossa kuvataan palvelun sisältö ja henkilökunnalta vaadittava koulutus. 
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Tanskassa apteekit voivat tarjota hoitokoteihin koulutuspalvelua, jossa keskitytään 

tarpeen mukaan lääkehoitoihin, laatuun ja turvallisuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen 

(Abrahamsen ym. 2020). Palvelu on seitsemän päivän koulutuskokonaisuus, johon 

voidaan lisätä kaksi lisäkoulutuspäivää tiiviisti lääkitysten parissa työskenteleville. 

Palvelun hinta neuvotellaan apteekin ja hoitokodin välisesti.  

 

Vuodesta 2019 Tanskan apteekkien velvollisuutena on ollut tarjota 

reseptinuusimispalvelua tietyille kohderyhmille (Hansen ym. 2021). Palvelussa 

farmasisti, jolle on myönnetty rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus, uusii reseptin 

olematta yhteydessä lääkäriin. Palvelu voidaan suorittaa tilanteessa, jossa asiakkaan 

käyttämä reseptilääke on loppunut ja voimassa olevaa reseptiä ei ole. Palvelu voidaan 

suorittaa vain kerran, jonka jälkeen asiakkaan on oltava yhteydessä lääkäriin 

reseptinuusinnasta. Lääkkeitä, joita rajoitettu reseptinuusimisoikeus koskee, ovat 

esimerkiksi insuliinit ja verenpainelääkkeet. 

 

Tanskassa on tutkittu palvelujen vaikuttavuutta ja kaikilla palveluilla on havaittu 

positiivinen vaikutus rationaalisen lääkehoidon onnistumiseksi (Hansen ym. 2021). 

Pienillä, kahden tai kolmen työntekijän, apteekeilla on ollut vaikeuksia järjestää 

lakisääteisiä palveluita kuten lääkehoidon aloituspalvelua.  Apteekit ovat kuitenkin 

motivoituneita kehittämään toimintaansa. Tanskassa asiakastyytyväisyys apteekkien 

antamalle lääkeneuvonnalle ja ohjaukselle on 83 % (Danmarks Apotekerforening 2014). 

 
 

3. FARMASEUTTISTEN PALVELUIDEN VAIKUTTAVUUS JA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS 
 

Farmaseuttisten palveluiden vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustietoja on koottu 

systemaattisista kirjallisuuskatsauksista, meta-analyyseistä sekä 

sateenvarjokatsauksista (umbrella review) järjestelmällisesti tehdyn kirjallisuushaun 

perusteella (taulukko 2). Katsauksessa hyödynnetään Lynn Mahmoudin vuonna 2020 

kokoamaa julkaisematonta katsausta farmaseuttisten palveluiden vaikuttavuus- ja 

kustannusvaikuttavuustutkimuksista. Mahmoudin katsaus perustui kirjallisuushaulla 
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PudMed- ja Cochrane -tietokannoista kerättyihin systemaattisiin katsauksiin, 

sateenvarjokatsauksiin (umbrella review) ja meta-analyyseihin apteekkien 

farmaseuttisista palveluista, jotka oli julkaistu aikavälillä 1.1.2015-1.1.2020. 

Katsaukseen on tässä tutkielmassa lisätty tuoreempia katsauksia ja esimerkiksi Wangin 

ja tutkimusryhmän (2016) katsaus, jossa apteekkien lisäksi farmaseuttisten palveluiden 

vaikuttavuutta arvioitiin ikääntyneiden hoivayksiköissä. 

 

Väestön ikääntyessä tehokkaan ja vaikuttavan lääkehoidon merkitys kasvaa jatkuvasti. 

Lääkityksen tulisi olla tarkoituksenmukaista, vaikuttavaa, oikein annosteltua ja 

lääkkeenkäyttäjän tulisi olla sitoutunut lääkehoitoonsa (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018). Farmaseuttisten palveluiden vaikuttavuutta on tutkittu ECHO-mallin mukaisesti 

(economic, clinical and humanistic outcomes, Kozma ym. 1993). Humanistiset 

vaikuttavuusmittarit (humanistic outcomes) liittyvät yleensä elämänlaatuun ja 

asiakastyytyväisyyteen (mm. Milosavljevic ym. 2018, Verdoorn ym. 2019, Newman ym. 

2020, Varas-Doval ym. 2021). Hoidollista vaikuttavuutta (clinical outcomes) on yleensä 

mitattu välitulosten eli korvikemuuttujien kuten laboratorioarvojen muutoksien tai 

vältettyjen tautitapahtumien avulla (mm. San-Juan-Rodriguez ym. 2018, Yuan ym. 2019, 

Newman ym. 2020). Taloudellista vaikuttavuutta (economic outcomes) on suositeltavaa 

tarkastella yhteiskunnallisesta näkökulmasta, jossa huomioidaan kaikki hoitoprosessin 

kustannukset ja terveysvaikutukset riippumatta, kuka palvelun maksaa tai saa siitä 

terveyshyötyä (Peura ym. 2011, Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b). Suomessa on luotu 

yhtenäinen kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b). Mittaristossa otetaan laaja-alaisesti huomioon 

edellä mainittuja vaikuttavuustietoja. 

 

Jos uusi palvelu on sekä kalliimpi että vaikuttavampi kuin markkinoilla oleva vaihtoehto, 

kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa käytetään inkrementaalista 

kustannusvaikuttavuussuhdetta (Incremental cost-effectiveness ratio, ICER) (Peura ym. 

2011). ICER-arvo kertoo kuinka paljon uudella palvelulla saatu lisähyöty-yksikkö maksaa 

verrattuna vaihtoehtoiseen hoitoon. Lisähyöty-yksikkönä käytetään usein 
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laatupainotettua lisäelinvuotta (QALY). Pelkkä ICER-arvo ei kerro suoraan 

kustannusvaikuttavuudesta, vaan sitä verrataan yleiseen maksuhalukkuuden 

kynnysarvoon (Booth ym. 2017). Toisin sanoen, kuinka paljon ollaan valmiita 

maksamaan vaikuttavammasta hoidosta. Inkrementaalinen 

kustannusvaikuttavuussuhde ei huomioi vaikutuksia terveydenhuollon budjetteihin, 

minkä vuoksi kustannusvaikuttavuutta tulisi arvioida eri maksajien näkökulmasta ja 

tarkastella esimerkiksi taudin yleisyyttä palvelun kohdeväestössä. Suomessa ei ole 

määritelty yhteiskunnan maksuhalukkuuden kynnysarvoa, mikä voi vaikeuttaa 

kustannusvaikuttavien palveluiden tunnistamista (Cleemput ym. 2008, Booth ym. 2017). 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) 

-organisaation mukaan maksuhalukkuuden kynnysarvo on 20000-30000 puntaa 

laatupainotettua lisäelinvuotta kohti (Peura ym. 2011, Low ja Macaulay 2021). 

Kynnysarvo on pysynyt muuttumattomana vuodesta 2004, eikä siinä ole huomioitu 

inflaatiota, joten todellinen kynnysarvo on laskenut (Low ja Macaulay 2021).  

 

Vaikuttavuuden ja erityisesti kustannusvaikuttavuuden arviointia hankaloittaa 

palveluiden heterogeenisyys yhteisten sisältölinjausten puuttuessa (Mossialos ym. 2015 

Dawoud ym. 2019). Tämä näkyi järjestelmällisessä katsauksessa, joka tehtiin apteekkien 

osallistumisesta lääkehoidon arviointipalveluihin (Kallio ym. 2018). Siinä todettiin, ettei 

tutkimuksissa useinkaan kuvata käytettyä interventiota, mikä hankaloittaa 

vaikuttavuustutkimusten vertailtavuutta. Esimerkiksi on oletettavaa, että 

kokonaisvaltaisen lääkehoidon arvioinnin vaikuttavuus on erilainen kuin lääkityslistan 

tarkistuksen.  Kuitenkin molemmat interventiot saatetaan tutkimuksissa kuvata sanalla 

”pharmacist-conducted medication review”.   

 

Yleisesti farmaseuttisten palveluiden asiakastyytyväisyys on havaittu korkeaksi 

erityisesti, kun palvelu saadaan tutusta apteekista, jonka henkilökuntaan ja ilmapiiriin 

asiakas on jo muutenkin tyytyväinen (Patterson ym. 2013, Malewski ym. 2015). 

Apteekkiuskollisuus taas on yhteydessä ennemminkin palvelevan farmasian 

ammattilaisen kommunikaatiotaitoihin kuin tietotaitoon (Antunes ym. 2015). 
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Sateenvarjokatsauksessa (umbrella review) tutkittiin farmaseuttisen neuvonnan ja 

potilaskonsultoinnin vaikuttavuutta sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja 

keuhkoahtaumatautia sairastavilla (Newman ym. 2020). Sisällytetyistä 15 

systemaattisesta katsauksesta seitsemän keskittyi sydän- ja verisuonitauteihin, joiden 

hoidossa farmaseuttisella neuvonnalla ja lääkityksen tarkistuksella nähtiin positiivinen 

vaikutus erityisesti verenpainetasoihin ja korkeasta verenpaineesta johtuviin 

sydäntapahtumiin. Sateenvarjokatsauksen yhdessä meta-analyysissä huomattiin, että 

verenpainetasoihin saatiin parempi vaste apteekissa suoritetussa kontrollissa kuin 

poliklinikalla suoritetussa (Santschi ym. 2014).  Toisessa systemaattisessa katsauksessa 

lääkeneuvonnalla ja tavoitteiden asettamisella havaittiin olevan positiivinen vaikutus 

verenpaine- ja kolesterolitasoihin (Yuan ym. 2019). Kansanterveysohjelmat voidaan 

nähdä osana tehostettua lääkeneuvontaa, mutta palvelujen sisällöt vaihtelevat suuresti. 

Kansainvälisesti erityisesti sydän- ja astmaohjelmien on todettu olevan 

kustannusvaikuttavia (Dawoud ym. 2019). Sen sijaan esimerkiksi diabetesohjelman 

tulokset ovat systemaattisen katsauksen mukaan ristiriitaisia tai niiden välillä ei nähdä 

etua tavalliseen lääkeneuvontaan (Brown ym. 2016).  

 

Tehostetun neuvonnan on tutkittu parantavan farmasistien kommunikaatiokykyjä ja 

parantavan standardineuvonnan laatua (Steed ym. 2019). Systemaattisissa katsauksissa 

on myös tutkittu tehostetun farmaseuttisen neuvonnan vaikutusta lääkkeiden 

käyttäjien lääkehoitoon sitoutumiseen (Sabater-Hernández ym. 2016, Milosavljevic ym. 

2018, Varas-Doval ym. 2021). Farmaseuttisella neuvonnalla saadaan parannettua 

hoitoon sitoutumista (Sabater-Hernández ym. 2016, Milosavljevic ym. 2018). Varas-

Dovalin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2021) taas hoitoon sitoutuminen ei 

parantunut neuvonnalla tilastollisesti merkittävästi. Milosavljevicin ja kumppaneiden 

(2018) systemaattisen katsauksen mukaan yleisimmät kliiniset vasteet kuten verenpaine 

saatiin tehostetulla neuvonnalla parempaan hoitotasapainoon verrokkiryhmään 

nähden. Lääkeneuvonnalla havaittiin positiivinen vaikutus kliinisiin arvoihin sydän- ja 

verisuonisairauksien ja diabeteksen hoidossa ja lisäksi lääkkeisiin liittyvät ongelmat 

vähenivät (Chiazor ym. 2015, Sabater-Hernández ym. 2016).   
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Diabeteksen hoitoa tukevalla palvelulla saatiin systemaattisessa katsauksessa laskettua 

lääkekustannuksia sekä vähennettyä muita terveydenhuollon kuluja kuten 

ensiapukäyntejä tai osastoajan pituutta (Wang ym. 2016).  Milosavljevicin ja 

kumppaneiden (2018) katsauksessa tehostetun neuvonnan vaikuttavuudesta 

diabeteksen hoidossa tulokset vaihtelivat, eikä lääkeneuvonnan interventioilla todettu 

vaikutusta verensokeritasoihin.  Lisäksi yksittäisissä tutkimuksissa on nähtävillä 

diabeetikoille suunnattujen farmaseuttisten neuvontapalveluiden hyöty erityisesti, kun 

tutkimuksessa potilaiden lähtötasolla hoitoon sitoutuminen on ollut alhaista tai kliiniset 

arvot ovat olleet kaukana hoitotasapainosta (Mehuys ym. 2011, Spence ym. 2014).  

 

Inhalaatiotekniikkaa tukevalla palvelulla voidaan parantaa keuhkotoimintaa, vähentää 

oireita sekä mahdollisesti parantaa elämänlaatua (Klijn ym. 2017). Klijn ja 

tutkimusryhmän systemaattisessa katsauksessa inhalaatiotekniikkaa tukevalla 

palvelulla kaikissa tutkimuksissa tulokset paranivat lähtötasoon nähden. Osallistujista 95 

% paransi tuloksia tilastollisesti merkittävästi, kun palvelun kesto oli keskimäärin puoli 

tuntia ja seuranta suoritettiin viiden kuukauden päästä aloituskerrasta. Erityisesti 

osallistujien lähtöarvojen matala taso ja korkea ikä olivat yhteydessä palvelun 

vaikuttavuuteen. Palvelun toteutuksessa puolestaan positiivisesti vaikuttivat erityisesti 

palvelun saavutettavuus, lyhyt seurantaväli ja inhalaatiotekniikan arvioinnissa 

käytettävien vaiheiden määrä. Myös tuoreessa tutkimuksessa inhalaatiopalvelulla 

nähtiin positiivinen vaikutus kliinisiin arvoihin (Wang ym. 2020). Inhalaatiohoidon 

tarkistuksella, lääkeneuvonnalla ja lääkityksen seurannalla voidaan toisen 

systemaattisen katsauksen perusteella parantaa erityisesti keuhkoahtaumaa 

sairastavien hoitoon sitoutumista sekä parantaa merkittävästi sekä astmaa että 

keuhkoahtaumatautia sairastavien inhalaatiotekniikkaa (Jia ym. 2020).  

 

Rossi työryhmineen (2020) tutki inhalaatiohoidon tarkistuspalvelun vaikuttavuutta 

Respimat®-sumutetta käyttävillä 33 apteekissa Suomessa. Palvelussa inhaloinnin osalta 

optimaalisen tekniikan hallitsevien määrä kasvoi 30 %:sta 85 %:iin ja hyväksyttävän 

tekniikan hallitsevien määrä 70 %:sta 93 %:iin. Sekä asiakkaat että farmaseutit kokivat, 
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että palvelusta oli hyötyä asiakkaalle sumuttimen käyttökuntoon saattamisessa ja 

oikeassa inhalaatiotekniikassa. Tutkimuksessa asiakkaat hyötyivät palvelusta 

riippumatta iästä tai siitä, miten kauan lääke oli ollut asiakkaalla käytössä. Respimat® 

valikoitui tutkimuskohteeksi, koska sen käytön osaamisessa oli havaittu paljon ongelmia. 

 

Inhalaatiopalvelun kustannusvaikuttavuudesta on vielä vähän tietoa. Vuoden 

seurantatutkimuksessa inhalaatiotekniikan tarkistuspalvelu havaittiin 

kustannusvaikuttavaksi keuhkoahtaumatautia sairastavilla (van Boven ym. 2014). 

Säästöt syntyivät pääosin vähentyneistä taudin pahenemisvaiheista, jotka olisivat 

vaatineet sairaalakäyntejä. Myös Portugalissa inhalaatiotekniikan tarkistus on havaittu 

kustannusvaikuttavaksi palveluksi astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla iäkkäillä 

(Maricoto ym. 2019).  

 

Tupakoinnin lopettamisen tukipalvelun on myös havaittu olevan vaikuttava palvelu 

sateenvarjokatsauksen ja systemaattisen katsauksen mukaan (San-Juan-Rodriguez ym. 

2018, Carson-Chahhoud ym. 2019). Intensiivinen ja strukturoitu palvelu on 

tupakoinninlopettajan tukena hyödyllisempi kuin harvemmin osallistava palvelu 

(Carson-Chahhoud ym. 2019). Tyypillisesti katsausten palvelut suoritettiin päivää ennen 

tupakoinnin lopettamista sekä sen jälkeen viikoittain usean viikon ajan (Carson-

Chahhoud ym. 2019). Kahdessa systemaattisessa katsauksessa tupakoinnin 

lopettamisen tukipalvelu todettiin kustannusvaikuttavaksi (Peletidi ym. 2016, Perraudin 

ym. 2016). Kustannus-utiliteettitutkimuksiin perustuvassa systemaattisessa 

katsauksessa taas ei saatu arvioita palvelun kustannusvaikuttavuudesta palvelun sisällön 

ja tutkimusmenetelmien vaihtelevuuden vuoksi (Sanyal ja Husereau 2019). 

 

Lääkityksen aloituspalvelun (New Medicine Service) vaikuttavuutta on tutkittu erityisesti 

Isossa-Britanniassa, jossa palvelu on nykyisin korvattava (Anderson ja Sharma 2020). 

Tutkimuksessa on havaittu lääkityksen aloituspalvelun lisäävän lääkitykseen 

sitoutumista (Elliot ym. 2015). Myös Norjan apteekeissa toteutetun lyhyen jäsennellyn 

aloituspalvelun todettiin voivan lisätä lääkitykseen sitoutumista erityisesti uutta 
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kolesterolilääkitystä aloitettaessa (Hovland ym. 2019). 

Kustannusvaikuttavuustutkimuksen mukaan lääkityksen aloituspalvelu on vaikuttava 

tutkituilla astmaa, keuhkoahtaumatautia, diabetestä, korkeaa verenpainetta 

sairastavilla sekä verenohennuslääkettä käyttävillä (Elliot ym. 2017). Tutkimuksessa 

tuotiin esille, että myös muut lääkkeiden käyttäjät saattaisivat hyötyä palvelusta. 

Lääkkeenkäyttäjät voisivat erityisesti hyötyä lääkityksen aloituspalvelusta aloittaessaan 

sellaisia lääkityksiä, joiden aloitusvaiheessa ilmenee tyypillisesti haittaoireita, kuten 

esimerkiksi masennuslääkkeillä. 

 

Erilaisten kliinisten arvojen mittausten avulla voidaan seurata lääkkeenkäyttäjän 

hoitotasapainoa tai jopa seuloa sairauksien riskitekijöitä. Kahdessa systemaattisessa 

katsauksessa apteekissa tapahtuvat seulonta- ja seurantamittaukset todettiin 

vaikuttaviksi palveluiksi (Sabater-Hernández ym. 2016, Buss ym. 2019). Erilaiset 

mittaukset olivat myös osana muita tehostetun lääkeneuvonnan palveluita tai seurantaa 

(Milosavljevic ym. 2018).  Tautiseulonnoissa ja hoitotasapainon seurannassa apteekkien 

hyötynä nähdään helppo saavutettavuus (Sabater-Hernández ym. 2016). Katsauksessa 

vieritestauksena suoritettujen osteoporoosimittausten määrä oli kaksinkertaistunut 

apteekkien alettua tarjoamaan mittausta (Buss ym. 2019). Myös 

osteoporoosilääkitysten määrä kasvoi. HIV-testauksessa apteekit koettiin vähemmän 

leimaaviksi ympäristöiksi kuin tavalliset klinikat. Palvelun vaikuttavuuden kannalta on 

merkittävää, että mittauksien lisäksi farmasistit keskustelivat kliinisten arvojen 

merkityksestä ja neuvoivat tarvittaessa hakeutumaan jatkotutkimuksiin. Mittaukset 

todettiin yhtä laadukkaiksi kuin terveydenhuollossa järjestetyt mittaukset. 

Poikkeuksena oli kolesterolimittaukset, joiden näytteissä havaittiin eroavaisuuksia. 

Tämän vuoksi Bussin työryhmän (2019) katsauksessa suositellaan, että 

kolesterolimittauksia käytettäisiin vain seurantaan eikä seulontaan. 

 

Sellaiset lääkehoidon arviointikäytännöt ja lääkityksen tarkistukset, joihin apteekit 

osallistuvat, ovat vaikuttavia systemaattisen katsauksen mukaan (Kallio ym. 2018). 

Palveluita käyttäneillä oli kontrolliryhmään verrattuna vähemmän uusia lääkkeitä, 
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mutta enemmän lääkitysmuutoksia. He olivat myös sitoutuneempia hoitoonsa. Käytössä 

olevien reseptilääkkeiden määrä laski, kaatumiset vähenivät ja elämänlaatu parani 

interventioon osallistuneilla. Kustannusvaikuttavuutta ei kuitenkaan tutkittu. 

Lääkehoidon arvioinnilla on havaittu yhteys kaatumisten vähenemiseen (Huiskes ym. 

2017). Lääkehoidon arvioinnissa myös lääkkeiden määrät tai annokset voivat laskea. 

Arvioinnilla ei kolmen kuukauden seuranta-ajalla havaittu vaikutusta kliinisiin arvoihin, 

kuolleisuuteen tai elämänlaatuun (Huiskes ym. 2017). Toisessa systemaattisessa 

katsauksessa taas ei nähty eroa tavallisella hoidolla tai lääkityksen arvioinnilla iäkkään 

lääkkeenkäyttäjän taloudellisesta näkökulmasta tai elämänlaatuun vaikuttavissa 

tekijöissä (Loh ym. 2016). Tosin katsauksen tutkimukset eivät olleet 

apteekkiympäristössä suoritettuja. Verdoornin ja työryhmän tutkimuksessa (2019) 

iäkkäille monilääkityille tehdyillä lääkityksen arvioinneilla, joissa asetettiin 

lääkkeenkäyttäjälle henkilökohtaiset tavoitteet, saatiin positiivinen vaikutus 

elämänlaatuun EQ-VAS-mittarilla sekä vähennettiin arjen terveyshaittoja. Kuitenkaan 

elämänlaadun arviointiin käytettävällä EQ-5D-5L -mittarilla (EuroQol 2009) ei havaittu 

hyötyä elämänlaatuun (Verdoorn ym. 2019).  

 

Jatkotutkimuksessa kahden eri elämänlaatumittarin ristiriitaiset tulokset vaikuttivat 

myös kustannusvaikuttavuuden tuloksiin, minkä vuoksi kustannusvaikuttavuudesta ei 

voida olla varmoja (Verdoorn ym. 2021). Potilaskeskeisellä lääkityksen arvioinnilla voitiin 

kuitenkin nähdä taloudellista hyötyä lääkkeenkäyttäjälle sekä mahdollisesti 

yhteiskunnalle. Toisen systemaattisen katsauksen mukaan lääkehoidon arviointi olisi 

kustannustehokas palvelu (Ahumada-Canale ym. 2019). Ison-Britannian lääkehoidon 

arviointipalvelut havaittiin kuluja säästäviksi tai kustannusvaikuttaviksi vertaamalla 

inkrementaalista kustannusvaikuttavuussuhdetta NICE-maksuhalukkuuden 

kynnysarvoon (Dawoud ym. 2019). Dawoud’n ja työryhmän (2019) systemaattisessa 

katsauksessa lääkehoidon arviointien ja lääkehoidon aloituspalvelut arvioitiin 

kustannusvaikuttaviksi, vaikka Alankomaissa, Australiassa, Espanjassa, Italiassa ja 

Kanadassa tuotettujen palveluiden sisällöissä oli eroja. Huiskes työryhmineen (2017) on 

todennut myös, että apteekeissa tehdyt lääkehoidon arvioinnit tulee integroida potilaan 
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muuhun hoitopolkuun. Jos tätä ei tehdä, yksittäinen lääkehoidon arviointi on 

merkityksetön. 

 

Vaikuttavimpia interventioita ovat moniulotteiset ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyt 

palvelut (Milosavljevic ym. 2018). Tällaiset palvelut koostuvat lääkkeenkäyttäjän 

neuvonnasta, hoitotavoitteiden ja -ohjelman yksinkertaistamisesta, keskustelemisesta 

potilaan ja mahdollisesti häntä hoitavan hoitohenkilökunnan kanssa sekä erilaisista 

mittauksista.  Vaikuttavuuteen liittyvä merkittävä tekijä on interventiosta kulunut aika 

(van Dalem ym. 2012). Systemaattisessa katsauksessa havaittiin, että farmaseuttisen 

intervention vaikutus häviää ajan kuluessa, sydän- ja verisuonilääkkeisiin sitoutumista 

parantavissa interventioissa keskimääräisesti 8 kuukauden aikana. Eniten palveluista 

näyttäisivät hyötyvän hoitoon sitoutumisen näkökulmasta potilaat, joiden kanssa 

palvelu aloitetaan lääkehoidon alkuvaiheessa (Vrijens ym. 2008, Eussen ym. 2010). 

Apteekeissa toteutetut palvelut ovat useammin kustannusvaikuttavia kuin 

lääkkeenkäyttäjän kotona suoritetut palvelut (Dawoud ym. 2019). 
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Taulukko 2. Yhteenveto systemaattisista katsauksista apteekkipalveluiden vaikuttavuustutkimuksista, jotka julkaistu ajalla 2016-2021. Systemaattisia 
katsauksia on ryhmitelty yhteisten palveluiden perusteella, vaikkakin monessa katsauksessa oli tutkittu useaa farmaseuttista palvelua. Lynn 
Mahmoudin (2020) tuloksia mukaillen. 
 

Tekijät ja  
julkaisuvuosi 

Tutkimusmenetelmä Palvelut Tulokset 

Brown ym. 2016 Systemaattinen katsaus systemaattisista 

katsauksista ja meta-analyyseistä alkoholin 

käytön vähentämisen, tupakoinnin 

lopettamisen ja painonhallinnan tukemisesta 

apteekissa. Sisältää 19 systemaattista 

katsausta ja 10 meta-analyysiä tupakoinnin 

lopettamisesta. Kirjallisuushaku suoritettiin 

vuonna 2015 ilman aikarajaa julkaisuille. 

Tupakoinnin lopettaminen: 

Nikotiinikorvaushoito, tupakoinnin 

lopettamisohjeistus, roolileikki, tietokoneen 

välityksellä annettu neuvonta. 

Painonhallinta: Painonpudotusohjelmat, 

ateriankorvikedieetti, seuranta, neuvonta  

Alkoholinkäytön vähentäminen: 

seurantakoulutus, käyttäytymisen tuki, 

koulutus 

5/12 tutkimuksesta osoitti tupakoinnin lopettamisen tuen 

vaikuttavaksi kontrolliryhmään verrattuna. 

Yksi meta-analyysi osoitti tukitoiminnan positiivisen vaikutuksen 

tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimusten välillä oli kuitenkin 

suuria eroja, joille ei löydy selitystä. 

Alkoholinkäytön vähentämisessä palveluilla ei merkittävää 

vaikutusta. 

Yksikään painonhallinnan tutkimuksista ei havainnut merkittävää 

eroa apteekin toimittaman intervention hyväksi, mutta apteekin 

toimenpiteillä paino laski saman verran (3–5 kg) lähtötilanteesta 

lyhytaikaisessa seurannassa (max. 6 kk) verrattuna muihin 

perusterveydenhuollon interventioihin. 

Carson-Chahhoud 
ym. 2019 

Systemaattinen katsaus tupakoinnin 

lopettamiseen tähtäävien 

apteekkipalveluiden vaikuttavuuden 

arvioimiseksi. Sisällytetty 7 tutkimusta, jotka 

ovat julkaistu vuoden 2019 alkuun mennessä. 

Kasvokkain tapahtuva tupakoinnin 

lopettamisen tukipalvelu, jossa 

erityiskoulutetut farmasistit motivoivat 

parempaan terveyskäyttäytymiseen. 

6/7 tutkimuksessa strukturoitu intensiivinen palvelu havaittiin 

vaikuttavammaksi kuin vähemmän intensiivinen palvelu. 

 Kaksi tutkimusta kustannusvaikuttavuudesta havaitsi 

apteekkipalvelun terveydenhuollon vastaavaa palvelua 

vaikuttavammaksi.  

Peletidi ym. 2016 Systemaattinen katsaus apteekissa 

toteutetun tupakoinnin lopettamispalvelun 

vaikuttavuudesta Isossa-Britanniassa vuosilta 

Tupakoinnin lopettamispalvelututkimuksissa 

yleisimmin verrattiin farmasistin kanssa 

kasvokkain käytyä neuvontaa, 

2/6 tutkimusta kustannusvaikuttavuudesta: Inkrementaalinen 

kustannusvaikuttavuus farmasistin palvelulla 772 puntaa 

verrattuna terveyskeskuksessa toteutetun verrokkiryhmän 

palvelun 1662 puntaan.  
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1990-2014. Katsaukseen sisällytettiin 6 

tutkimusta. 

ryhmätapaamista, nikotiinikorvaustuotteita ja 

seurantaa muuhun kontrolliryhmään. 

Farmasistin palvelulla lopettaneita oli ryhmätapaamiseen 

verrattuna vähemmän, mutta palvelun hinta oli alhaisempi. 

Yksittäin tapahtuvan farmasistin lopettamispalvelun tuoma 

laatupainotettu lisäelinvuosi (QALY) maksoi 2600 puntaa 

verrattuna ryhmäpalvelun 4800 puntaan. 

Muissa tutkimuksissa arvioitiin vaikuttavuutta. Farmasistin 

palvelu lisäsi merkittävästi onnistumista verrattuna yksin 

lopettamiseen. 

Sanyal ja Husereau 
2019 

Systemaattinen katsaus kustannusutiliteetti-

tutkimuksista. Mukana on 20 tutkimusta 

vuosilta 1998-2018. 

Tupakoinnin lopettamisen tuki, lääkehoidon 

arviointi, seulonnat, kroonisten sairauksien 

hallinnan tuki. 

Tulokset kustannusvaikuttavuudesta jäävät epäselviksi 

yhtenäisten palvelumääritelmien puutteen vuoksi.  Palveluiden 

sisällöissä ja tutkimusasetelmissa oli paljon heterogeenisyyttä. 

Varas-Doval ym. 
2021 

Systemaattinen katsaus farmaseuttisten 

palveluiden vaikuttavuudesta. 

Kirjallisuushaku vuonna 2020 ilman aikarajaa. 

Katsaukseen sisältyi 12 artikkelia. 

Tupakoinnin lopettamisen tuki, hoitoon 

sitoutumista tukeva palvelu, 

lääkkeenmääräämispalvelu, 

lääkehoidon hallinta ja lääkehoidon arviointi 

9/12 tutkimuksesta osoitti tilastollisesti merkitsevän eron 

kliinisissä arvoissa kaikissa palveluissa lukuun ottamatta 

lääkehoidon arviointeja.  

Lisäksi 8 tutkimusta osoitti tilastollisesti merkittäviä eroja 

lääkehoidon onnistumisen mittareissa, kuten inhalaatiotekniikan 

parantuminen, lääkehoitoon sitoutuminen ja lääkitysongelmien 

ratkaisu. Lääkehoidon hallintapalvelu vähensi myös 

sairaalahoidon määrää, vuodehoitojaksoja ja päivystyskäyntejä. 

5 tutkimuksesta 3 arvioi elämänlaadun (HRQoL) paranevan 

lääkehoidon hallinnan ja sitoutumista tukevan palvelun jälkeen.  

Yuan ym. 2019 Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi 

farmaseuttisten palveluiden kliinisestä 

vaikuttavuudesta vuoteen 2017 asti. 52 

synteesiä ja 25 meta-analyysiä 

potilasryhmille, joilla oli korkeat verenpaine- 

ja pitkäaikaissokeriarvot. 

Neuvonta, yksityiskohtaiset hoito -ohjelmat, 

seurantakäynnit, kliinisten arvojen seuranta 

47/52 tutkimuksesta osoitti, että farmaseuttisilla palveluilla oli 

positiivinen vaikutus kliinisiin arvoihin. HbA1c- 

(pitkäaikaissokeri), triglyseridi-, verenpaine-, kokonais-, HDL- ja 

LDL-kolesteroli-, veren glukoosi-, keuhkojen huippuvirtausarvot 

paranivat. Paino ja BMI laskivat. 
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15/17 tutkimuksesta käsitteli korkeaa verenpainetta: merkittävä 

lasku systolisessa ja diastolisessa verenpaineessa 

10 tutkimusta osoitti pitkäaikaissokerin laskevan merkittävästi. 

5 tutkimuksessa tulokset ristiriitaiset tai positiivista vaikutusta ei 

havaittu 

Jia ym. 2020 Systemaattinen katsaus farmaseuttisten 

palveluiden vaikuttavuudesta 

keuhkoahtaumataudin ja astman hallintaan. 

Systemaattiseen katsaukseen sisältyy 12 

artikkelia, jotka on julkaistu heinäkuuhun 

2019 mennessä. 

Yleisimmät palvelut sisälsivät kasvokkain tai 

etänä annettua neuvontaa ja seurantaa. 

Neuvontaan voi sisältyä inhalaatiotekniikan 

tarkistus. 

4 tutkimusta vaikutuksesta inhalaatiotekniikkaan: merkittävästi 

parantunut inhalaatiotekniikka kontrolliryhmään verrattuna sekä 

astmaatikoilla että keuhkoahtaumaa sairastavilla.  

Farmasistin palvelu paransi merkittävästi vain COPD potilaiden 

hoitoon sitoutumista. 

Milosavljevic ym. 
2018 

Systemaattinen katsaus apteekkipalveluista. 

Katsaukseen valittu 22 artikkelia vuosilta 

1973-2015. 

Neuvonta, terveydellisten tavoitteiden 

yksinkertaistaminen, kommunikaatio potilaan 

ja häntä hoitavan terveydenhuollon 

ammattilaisten välillä, seurantakäynnit, 

seurantamonitorointi 

7/10 tutkimuksesta verenpaineseurantamittauksilla verenpaine 

laski tai potilaat saavuttivat tavoitetason. 

2 tutkimusta kolesterolitasoista, joista molemmissa 

kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli laskivat. 

4 tutkimuksesta 3 osoitti astman ja keuhkoahtaumataudin 

hallinnan parantuneen. 

6 tutkimuksesta 4 totesi joko pelkän yksittäisen farmaseuttisen 

palvelun tai apteekin palveluiden yleisesti nostavan 

potilastyytyväisyyttä. 

3 tutkimuksessa palvelulla ei vaikutusta verensokeri- ja 

pitkäaikaissokeriarvoihin tai masennusoireisiin. 

6 tutkimuksesta vain 3:ssa sairaalakäyntien määrä väheni 

palvelun jälkeen. 
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Vaikuttavuudesta elämänlaatuun ja kustannusvaikuttavuudesta 

ei selviä tuloksia. 

Newman ym. 2020 Systemaattinen kirjallisuushaku 

systemaattisista ja narratiivisista 

kirjallisuuskatsauksista sekä meta-

analyyseistä Yhdysvalloista vuosilta 2007-

2017. Systemaattiseen katsaukseen sisältyy 15 

artikkelia katsauksista ja meta-analyyseistä. 

Potilaan konsultointi ja neuvonta sekä 

lääkityksen tarkistus sairausryhmiin 

keskittyen. 

Diabeteksesta 4 katsausta, joissa suurimmassa osassa HbA1c -

arvo (pitkäaikainen sokeri) laski tilastollisesti merkittävästi 

verrattuna muuhun hoitoon.  

1 systemaattinen katsaus kustannusvaikuttavuudesta: 

terveydenhuollon ja lääkekustannukset laskivat pääosassa 

tutkimuksia. 

Sydän- ja verisuonisairauksista 7 tutkimusta: Verenpaineen 

lasku ja korkeasta verenpaineesta johtuvien sydäntapahtumien 

väheneminen.  

Dyslipidemiasta 4 tutkimusta: LDL- ja kokonaiskolesterolin lasku 

ja yhdessä systemaattisessa katsauksessa HDL-kolesterolin 

nousu. 

Sydämen vajaatoiminnasta 1 tutkimus: Lääkehoitoon 

sitoutuminen parani ja potilastyytyväisyys lisääntyi (ei 

tilastollisesti merkittävästi). 

Keuhkoahtaumasta ja astmasta 2 tutkimusta: Tutkimuksissa 

keuhkojen huippuvirtaus parani, (perustason ja vaativamman 

intervention välillä ei merkittävää eroa). Toinen tutkimus 

keskittyi lääkekustannuksiin ja siinä todettiin intervention 

laskevan keuhkolääkkeiden kuukausikustannuksia. 

Sabater-Hernández 
ym. 2016 

Systemaattinen katsaus näyttöön perustuviin 

apteekkipalveluihin, joiden tarkoituksena on 

ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja. 

Katsaukseen hyväksyttiin 16 tutkimusta ilman 

rajoitusta tutkimusten julkaisuajalle. 

Neuvonta, palaute, seuranta. Riskitekijöiden 

kartoitus: diabetes, verenpainetauti, statiinien 

ja loop-diureettien käyttö, tupakoinnin 

lopettaminen, dyslipidemian hoito.  

9/14 tutkimuksista osoitti, että palvelut paransivat hoitoon 

sitoutumista. 

6/14 tutkimuksista osoitti lisäksi, että palvelu vähensi 

lääkehoitoon liittyviä ongelmia.  



26 
 

 

 Myös kliinisissä tuloksissa HbA1c-, HDL-kolesteroli ja 

verenpainearvot paranivat. Lisäksi potilaan elämänlaatu ja 

uuteen elämäntapaan sitoutuminen paranivat (tupakoinnin 

lopettaminen, hoitoon sitoutuminen). 

San-Juan Rodriguez 
ym. 2018  

Sateenvarjokatsaus (umbrella review) 

farmaseuttisten ennaltaehkäisevien 

palveluiden vaikuttavuudesta. Katsauksen 27 

artikkelia ovat vuosilta 2007-2017. 

Rokotukset apteekeista, tupakoinnin 

lopettamisen tuki neuvonnalla ja seurannalla, 

syöpä-, diabetes-, hyperkolesterolemia-, 

korkeanverenpaineen-, COPD-, klamydia- ja 

osteoporoosiseulonnat.   

2 artikkelia rokotuksista, joista molemmat totesivat palvelun 

nostavan merkittävästi rokotuskattavuutta ja 

kustannusvaikuttavuus oli nähtävissä. 

3 tutkimusta tupakoinnin lopettamisesta, jotka kaikki osoittivat 

palvelun vaikuttaviksi. 

7 tutkimusta seulonnoista, jotka kaikki osoittivat, että apteekkien 

tarjoamat palvelut ovat vaikuttavia tautien seulonnoissa. Lisäksi 

seulontapalvelut ovat helposti saavutettavissa apteekkien 

kautta. 

Buss ym. 2019 Systemaattinen katsaus apteekeissa 

suoritettujen vieritestausten analyyttisestä 

laadusta ja vaikuttavuudesta. Katsaukseen 

sisältyy 11 tutkimusta, jotka ovat julkaistu 

marraskuuhun 2017 mennessä. 

Verensokeri-, kolesteroli-, triglyseridi- ja 

verenohennuslääkitykseen liittyvän INR-arvon 

mittaukset. HIV-testaus, osteoporoosi- ja 

keuhkoahtaumatestit. 

 

Apteekissa suoritettujen mittausten laatu on hyväksyttävä 

laboratoriomittauksiin verrattuna.   

Wang ym. 2016 Systemaattinen katsaus diabeetikoille 

suunnattujen palveluiden taloudellisesta 

vaikuttavuudesta. Systemaattiseen 

katsaukseen sisältyy 25 artikkelia ilman 

aikarajaa tutkimusten julkaisuvuosille. 

Kohdennettu potilaskoulutus, vieritestaus, 

lääkehoidon seuranta, rokotus, 

farmakokineettinen seuranta 

10 tutkimusta apteekkiympäristössä, 9 

sairaaloissa tai terveyskeskuksissa ja loput 

muussa ympäristössä. 

Farmasistin palvelu saattoi lisätä lääkekustannuksia, mutta 

sairaanhoidollisten kulujen lasku kompensoi kuluja. Farmasistin 

palvelu havaittiin kokonaiskuluja säästäväksi. 

Verrattuna perinteiseen hoitoon farmasistin palvelu johti 

kustannussäästöihin, jotka vaihtelivat 7 dollarista 65 000 

dollariin (9,2-97750 USD vuonna 2021) henkilöä kohti vuodessa. 

Palvelu lisäsi korkealaatuisia elinvuosia alhaisemmilla 

kustannuksilla. 
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Ahumada-Canale ym. 
2019  

Systemaattinen katsaus lääkehoidon 

arvioinnin taloudellisesta vaikutuksesta 

potilailla, joilla on korkea verenpaine, korkeat 

kolesteroliarvot ja tyypin 2 diabetes. 

Katsauksessa 11 tutkimusta. 

Lääkehoidon arviointi 11 tutkimusta, joista 8 osoitti palvelun kustannusvaikuttavaksi 

ja 2 dominoiviksi, eli palvelulla saatiin parempi teho 

verrokkiryhmään verrattuna ja palvelun hinta oli verrokkia 

matalampi. 

Dawoud ym. 2019 Systemaattinen katsaus edistyneiden 

apteekkipalveluiden taloudellisesta 

tarkastelusta Isossa-Britanniassa. 13 

tutkimusta vuodesta 2005 vuoteen 2018. 

Lääkehoidon arvioinnit ja uuden lääkkeen 

aloituspalvelu. 9 tutkimusta 

apteekkifarmasistien tekemistä palveluista, 2 

kliinisen farmasistien palveluista, 2 potilaan 

kotiin viedyistä palveluista. 

9/13 tutkimuksesta suoritettiin apteekkiympäristössä, näistä 6 

osoitti apteekkifarmasistin edistyneemmän roolin perinteiseen 

hoitoon verrattuna terveyttä edistäväksi ja kustannuksia 

säästäväksi tai kustannusvaikuttavaksi (alle NICE:n mukaiset 

ICER-arvot).  

Toinen kahdesta tutkimuksesta osoitti kliinisen farmasistin 

palvelun olevan dominoiva vähentäen kuluja ja parantaen 

terveydentilaa. Toisessa tutkimuksessa kliinisen farmasistin 

palvelu taas todettiin kustannusvaikuttavaksi (ICER-arvo 5567 

puntaa laatupainotettua elinvuotta kohden). 

Vaikutus elämänlaatuun pieni (EQ-5D). Kotiin viedyt palvelut 

eivät kustannusvaikuttavia.  

Kallio ym. 2018 Systemaattinen katsaus apteekkifarmasistien 

suorittamista lääkehoidon arvioinneista 

ikääntyneillä aikuisilla. 16 tutkimusta 

vuodesta 2000 vuoteen 2016.  

Lääkityksen tarkistus (2 artikkelia) 

Lääkehoitoon sitoutumisen ja konkordanssin 

arvio (6 artikkelia) 

Lääkehoidon arviointi (myös kliiniset arvot) (4 

artikkelia) 

Muu arviointipalvelu (4 artikkelia) 

11 tutkimusta osoitti, että kaatumiset vähenivät, farmaseuteilla 

on kyky löytää muutosehdotuksia lääkityksestä enemmän kuin 

tietokoneet, lääkehoitoon sitoutumisen parani ja käytössä 

olevien lääkkeiden määrä laski. Palvelun toteutus nopeutui. 

Lisäksi lääkkeiden kuukausikulut laskivat palvelun jälkeen. 

Kaikissa tutkimuksissa elämänlaatu parani. 

5 tutkimusta osoitti, että palvelun saaneilla oli enemmän 

muutoksia, mutta vähemmän uusia aloitettuja lääkkeitä 

kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi palvelun saaneet sitoutuivat 

lääkemuutoksiin paremmin. 
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Perraudin ym. 2016 Systemaattinen katsaus farmaseuttisten 

palveluiden kustannusvaikuttavuudesta. 

Katsauksessa on 21 tutkimusta, jotka ovat 

julkaistu vuosien 2004-2015 välillä.  

Yhteistyö lääkärien kanssa, farmaseuttinen 

hoito, lääkityksen tarkistus, koulutus- ja 

valmennuspalvelu, tukipalvelut lääkityksen 

toteuttamiseen ja oman sairauden hallintaan 

sekä puhelinneuvonta 

Kustannusvaikuttavaksi todetut palvelut: Yhteistyö lääkärien 

kanssa osoitti lääkitysvirheiden vähenemisen (2 tutkimusta). 

Farmaseuttinen hoito (3 tutkimusta). Puhelimen välityksellä 

annettu neuvonta COPD:n hoidossa (1 tutkimus). Tupakoinnin 

lopettamisen tukipalvelu (4 tutkimusta). Seulontapalvelu (2 

tutkimusta). 

Lääkityksen arviointipalvelussa ristiriitaiset tulokset iäkkäillä 

kroonisen kivun potilailla.  

Uuden masennuslääkkeen aloituspalvelu ei todennäköisesti ole 

kustannusvaikuttava tavalliseen hoitoon verrattuna. 
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4. FARMASEUTTISET PALVELUT JA NIIDEN TAUSTA SUOMESSA 
 

4.1 Lääkeneuvonta ja sen sisällön määrittely 
 

Keskustelu lääkeneuvonnan tarpeellisuudesta ja lääkeinformaatiosta osana 

farmaseuttista työnkuvaa käynnistyi 1960-1970 -lukujen vaihteessa apteekkien 

lääkevalmistuksen vähentyessä (Vainio 2004). Suomalaisten apteekkien hoidollisempi ja 

asiakaskeskeisempi rooli lähti muodostumaan 1980-luvulla (Vainio 2004, Sirenius 2018, 

Mononen 2020). Lääkeneuvontavelvoitteeksi kutsuttu säädös on velvoittanut vuodesta 

1983 farmaseuttista henkilöstöä antamaan lääkeneuvontaa itsehoito- ja 

reseptilääkkeiden toimittamisen yhteydessä lääkkeen oikean ja tarkoituksenmukaisen 

käytön varmistamiseksi (Laki Apteekkilaitoksesta annetun lain muuttamisesta 58/1983, 

Vainio 2004, Mononen 2020). Säädös sisällytettiin myös lääkelakiin vuonna 1987 

(Lääkelaki 395/1987).  

 

Suomalaisessa lainsäädännössä ei ole yksityiskohtaisemmin määritelty, mitä apteekin 

lääkeneuvonnalla tarkoitetaan ja mitä asioita sen tulisi kattaa (Saastamoinen ym. 2021). 

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa apteekin tehtäviin määriteltiin 

kuuluvaksi reseptintoimituksessa lääkehoidon vaikutusten seuranta ja mahdollisten 

ongelmien tunnistaminen lääkityksessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Fimean 

määräys lääkkeiden toimittamisesta velvoittaa apteekkeja tarkistamaan 

reseptintoimituksessa, että lääkkeen annostus on turvallinen ja hoitokäytännön 

mukainen (Fimea 2016). Määräyksen mukaan lääkeneuvonnalla pitäisi myös esimerkiksi 

varmistaa, että asiakas ymmärtää viitehintaisen, vaihdetun lääkevalmisteen korvaavan 

aikaisemmin käytetyn lääkkeen. Lääkkeentoimituksen yhteydessä tulisi huomioida 

lääkkeen käyttäjän kokonaislääkitys, ikä ja sairaudet. Rationaalisen lääkehoidon 

toimeenpano-ohjelman loppuraportin mukaan farmasian ammattilaisten tehtävinä on 

muun muassa seurata lääkehoidon tavoitteiden saavuttamista ja kannustaa 

lääkkeenkäyttäjien osallistumaan aktiivisena toimijana oman hoitonsa toteuttamiseen 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Apteekkien tulee lisäksi tukea itsehoidon turvallista 

ja tarkoituksenmukaista toteutumista sekä antaa ohjeita lääkkeettömään hoitoon.  
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Suomessa lääkeneuvonta yhdessä hintaneuvonnan kanssa muodostaa apteekkien 

tarjoamien palveluiden perustason, jonka tarkoituksena on turvata lääkkeenkäyttäjän 

tarkoituksenmukainen, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito (Lääkelaki 395/1987, 57§, 

Reinikainen ym. 2021a, Saastamoinen ym. 2021). Apteekkien lakisääteiseksi tehtäväksi 

lisättiin vuonna 2003 lääkevaihdon toteuttaminen ja siihen liittyvä hintaneuvonta. 

Lääkevaihtoa tukeva viitehintajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009. 

Hintaneuvontavelvoitetta täsmennettiin vuonna 2016 siten, että farmasistin tulee antaa 

lääkkeenkäyttäjälle tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta 

(Lääkelaki 395/1987). Lääkeväärennösten ehkäisemiseksi apteekeissa alettiin 

toteuttamaan Euroopan komission asetuksen mukaista lääkevarmennusta helmikuusta 

2019 lähtien (Euroopan komissio 2015). Kaikkineen apteekit ovat toteuttaneet vuodesta 

1970 lääkkeiden suorakorvausmenettelyä (Niemelä 2014). Näiden muutosten 

perusteella apteekkien perustehtäviä ja neuvontavelvoitteita on laajennettu 

huomattavasti viime vuosikymmeninä. Apteekeille ei makseta erillistä korvausta näiden 

tehtävien hoitamisesta. 

 

Ensimmäinen systemaattisempi ja pitkäkestoisempi lääkeneuvonnan kehittämisohjelma 

suomalaisissa apteekeissa oli WHO/EuroPharm Forumin ”Kysy lääkkeistä” -kampanja 

vuosina 1993-1996 (Airaksinen 1996, Airaksinen 1998, Vainio 2004, Mononen 2020).   

Kehittämistyön perustana oli kansainvälinen kehitys ja siihen liittyneet projektit ja 

linjaukset. Apteekkitoiminnan perustaksi omaksuttiin 1990-luvulla ammattiapteekin 

käsite, jossa korostettiin neuvonnan merkitystä (Hepler ja Strand 1990, Närhi 2001, 

Vainio 2004). Vuonna 1998 Suomen Apteekkariliiton toteuttaman 

haamuasiakastutkimuksen tulosten pohjalta havaittiin, että tutkimushetkellä 

apteekeissa annetun lääkeneuvonnan laatu vaihteli huomattavasti (Tippa-projekti 

2004). Suomen Apteekkariliiton aloitteesta 2000-luvun alussa käynnistyneen lääkealan 

keskeisten toimijoiden yhteisprojektin (Tarkoituksenmukainen Informaatio Potilaan 

Parhaaksi Apteekista eli Tippa-projekti) tarkoituksena oli jalkauttaa 

lääkkeenkäyttäjälähtöisiä lääkeneuvontakäytäntöjä apteekkien farmaseuttisen 
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henkilökunnan toimenkuvaan ja yhtenäistää neuvonnan laatua (Tippa-projekti 2004, 

Varunki ym. 2004, Puumalainen 2005, Kansanaho 2006).  

 

Tippa-projekti oli koko farmasian alan yhteinen 4 vuotta kestänyt hanke (2000-2003), 

jonka tavoitteena oli kehittää apteekkien tarjoamaa lääkeneuvontaa valtakunnallisella 

tasolla (Tippa-projekti 2004). Paikallisella tasolla tavoitteena oli, että kukin apteekki 

arvioisi omia lääkeneuvontakäytäntöjään ja laatisi pitkäjänteisen 

kehittämissuunnitelman. Tippa-projektin myötä apteekissa työskenteleville 

farmaseuteille ja proviisoreille luotiin erilaisia työkaluja tukemaan lääkeneuvontaa 

(Tippa-projekti 2004, Varunki ym. 2004, Puumalainen 2005, Kansanaho 2006, Leikola 

2012). Lääkeneuvontaa tukemaan luotiin muun muassa Tietotippa-tietokanta, 

lääkeneuvonnan oppikirja, verkkolinkkikokoelma (tippa.net) ja neuvonnalle luotiin 

laatukriteerit (Tippa-projekti 2004, Vainio 2004, Puumalainen 2005, Kansanaho 2006). 

Tippa-projekti loi edellytykset suomalaisten apteekkien lääkeneuvonnalle ja siitä 

kehittyneille kliinisen farmasian palveluille. Tippaprojektin ensimmäisen vaiheen jälkeen 

havaittiin, ettei pelkkä lääkeneuvonta auta vakavissa lääkitysongelmissa, minkä vuoksi 

vuonna 2005 yliopistoissa lähdettiin kehittämään lääkehoidon kokonaisarvioinnin 

erityispätevyyskoulutusta (Leikola 2012). Lääkehoidon arvioinnin -asiantuntijuus on 

kuulunut keväästä 2017 alkaen valmistuneille farmaseutin tutkintoon peruskoulutuksen 

kautta (AATE-ryhmä 2017).  

 

Apteekkialalla on ollut kansainvälisesti pitkäjänteinen yhteinen tavoite kehittää 

farmasistien työnkuvaa tuotekeskeisistä lääkejakelijoista terveydenhuollon palveluita 

tarjoaviksi asiantuntijoiksi (Hepler ja Strand 1990, International Pharmaceutical 

Federation ja World Health Organization 2011, Jokinen 2020, Korhonen 2020). Muutos 

farmasistin työnkuvassa on ollut Korhosen (2020) systemaattisen katsauksen 

perusteella silti hidasta ja terveydenhuollon palveluntarjoajan rooli edelleen 

tavoitteellinen, suurelta osin toteutumaton. Korhosen (2020) järjestelmällinen katsaus 

oli kuitenkin poissulkenut farmaseuttisen hoidon (pharmaceutical care) käsitteeseen 

perustuvat tutkimukset, joten sen antama kuva kehityksestä on puutteellinen. Heplerin 
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ja Strandin vuonna 1990 lanseeraama farmaseuttisen hoidon käsite on ollut merkittävä 

virstanpylväs, joka on johtanut maailmanlaajuiseen, edelleen käynnissä olevaan 

muutosprosessiin apteekkien ja farmasian ammattilaisten vastuista ja tehtävistä 

lääkehoitojen toteutuksessa.  Se on johtanut laajaan kansainväliseen keskusteluun ja 

toimenpiteisiin erilaisten farmaseuttisten palveluiden integroimisesta osaksi apteekkien 

liiketoimintaa (Hepler ja Strand 1990, International Pharmaceutical Federation ja World 

Health Organization 2011, Stubbings ym. 2011). Tämä keskustelu on heijastunut 

kehitykseen myös Suomessa.  

 

Apteekeista on muodostunut lääkkeenkäyttäjille merkittävin lääkeinformaatiolähde 

lääkärien ja pakkausselosteiden ohella (Mononen 2020). Monosen 

väitöskirjatutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että ilman minkäänlaista 

lääkeinformaatiota jääneiden lääkkeenkäyttäjien määrä oli seitsenkertaistunut 

Suomessa vuosien 1999-2014 aikana 4 %:sta 28 %:iin. Erityisesti iäkkäät monilääkityt 

tarvitsevat erityishuomiota lääkeinformaation suhteen ja ovat potentiaalisia hyötyjiä 

farmaseuttisista palveluista (Maricoto ym. 2019, Verdoorn ym. 2019, Mononen 2020, 

Saastamoinen ym. 2021). 

 

4.2 Apteekkien farmaseuttiset palvelut Suomessa 
 

Lakisääteisten velvollisuuksien kuten lääke- ja hintaneuvonnan lisäksi apteekeissa 

voidaan tarjota vapaasti hinnoiteltavia maksullisia palveluita kuten reseptin uusimista ja 

lääkkeiden kotiinkuljetusta (Lääkelaki 395/1987). Toiminnan tarkoituksena ei 

kuitenkaan saa olla lääkkeiden käytön tarpeeton lisääminen. Palvelutoiminta ei saa 

myöskään haitata lääkkeiden toimittamista tai vaarantaa lääkkeisiin liittyvää neuvontaa. 

Palveluihin voivat kuulua myös farmaseuttiset palvelut. Apteekeissa käytössä olevia 

farmaseuttisia palveluita ovat esimerkiksi yksilöllinen tupakasta vieroitus ja 

osallistuminen moniammatilliseen lääkehoidon arviointiin (AATE-ryhmä 2017, Jokinen 

2020). Suomen apteekeissa tarjotaan farmaseuttisia palveluita, mutta niiden osuus koko 

liikevaihdosta on marginaalinen (Reinikainen ym. 2020). Palveluiden tarjoaminen ei aina 

näy apteekin liikevaihdossa, koska osa apteekeista ei saa tuloja, vaikka tarjoaisikin 
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palveluita. Suomen apteekeissa on kuitenkin kiinnostusta kehittää ja tarjota palveluita 

(Koski 2015, Jokinen 2020).    

 

Nykyisin Suomessa on tarjolla lääkehoidon toteutusta tukevia palveluita, joiden 

vaikuttavuudesta on saatavilla yhä enemmän näyttöä, mutta joiden käyttöönotossa on 

ongelmia (Jokinen 2020, Reinikainen 2020, Kinnunen ym. 2021, Saastamoinen ym. 

2021). Suomessa apteekkien ydintehtävät kuten, lääkeneuvonta ja lääkevaihto ovat 

onnistuneesti sulautettu osaksi reseptintoimitusta (Soares ym. 2020). Suomen 

apteekeissa on Euroopan tasolla keskimääräistä useampia palveluita saatavilla. 

Apteekkien kattojärjestö PGEU:n luokituksen mukaisten peruspalveluiden (Basic 

Services) ja edistyneiden (Advanced Services) palveluiden implementointi on Suomessa 

matalaa (Imfeld-Isenegger ym. 2020, Soares ym. 2020). Apteekin ydinpalveluita lukuun 

ottamatta farmaseuttisia palveluita on vakiintunut rutiinikäyttöön vähän verrattuna 

Euroopan muihin maihin. Poikkeuksena on Imfeld-Iseneggerin ja tutkimusryhmän 

(2020) kyselytutkimuksessa esiin noussut lääkityksen tarkistuspalvelu, jonka 

implementaatioaste arvioitiin Suomessa korkeaksi. Kyselytutkimus oli suunnattu 

Euroopassa kansallisille farmasian asiantuntijoille.  

 

Suomessa tulisikin lääkeasioiden uudistuksen esiselvitysten mukaan arvioida apteekkien 

mahdollisuutta laajentaa farmaseuttiseen asiantuntemukseen pohjautuvaa vaikuttavaa 

palvelutarjontaa (Mäklin ym. 2020, Kinnunen ym. 2021). Syksyllä 2020 tehdyn 

väestökyselyn mukaan suurin osa aikuisväestöstä käyttäisi nykyistä laajempia 

terveydenhoidon palveluita apteekeista (Saastamoinen ym. 2021). Toivottuja palveluita 

ovat esimerkiksi pitkäaikaisen lääkehoidon jatkuvuutta tukevat palvelut, 

lääkemääräysten uudistamispalvelu, pienten vaivojen hoitoon liittyvät palvelut ja 

Apteekin Terveyspisteen palvelut.  

 

Lenita Jokinen on käyttänyt väitöskirjassaan Suomen Apteekkariliiton luokittelua 

farmaseuttisille palveluille (Suomen Apteekkariliitto 2018a, Jokinen 2020, Airaksinen 

2021, kuva 1). Ensimmäisenä ryhmänä ovat apteekkien lakisääteiset palvelut kuten 
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lääkeneuvonta. Toisen osion muodostavat kansanterveysohjelmiin perustuvat palvelut 

kuten tupakasta vieroittumisen tuki- ja astmapalvelu. Yhdeksi palveluosioksi on 

luokiteltu lääkehoidon onnistumista tukevat lääkityksen arviointipalvelut, kuten 

lääkehoidon arviointi ja lääkityksen tarkistus. Apteekit tarjoavat myös sote-yksiköille 

palveluita kuten turvallisen lääkehoidon tuki. Omassa osiossaan ovat apteekkien 

erityispalvelut, joihin kuuluvat muun muassa inhalaation tarkistus, terveyskontrolli ja 

yksilöllinen tupakasta vieroittuminen. Viimeisenä ryhmänä ovat apteekin 

verkkopalveluiden ja viestintäkanavien muodostama ryhmä.  

 

 
Kuva 1. Apteekkien tuottamat lakisääteiset ja muut terveydenhuoltoon suuntautuneet palvelut 

(Suomen Apteekkariliitto 2018a, Jokinen 2020, Airaksinen ym. 2021) 

 

4.3 Apteekkien kansanterveysohjelmat  
 

Apteekkien kansanterveysohjelmien tavoitteena on ollut edistää yleisimpien 

kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun terveydenhuollon ja 

kolmannen sektorin toimijoiden kuten järjestöjen kanssa (Jokinen 2020). Lähtökohtana 

kansanterveysohjelmille ollut WHO:n EuroPharm Forum, joka on perustettu vuonna 

1992 jalkauttamaan farmaseuttisen hoidon periaatteita eurooppalaisissa apteekeissa 
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(Vainio 2004, Westerling 2011, Jokinen 2020, Airaksinen ym. 2021). Suomessa 

Apteekkariliitto on käynnistänyt apteekkien astma-, diabetes-, sydän-, 

savuttomuusohjelmat sekä Liikkujan apteekki -hankkeet (Airaksinen ym. 2021, Suomen 

Apteekkariliitto 2021a). Ohjelmien toteuttamista varten apteekkeihin on koulutettu 

2000-luvulla kansansairauksiin erikoistuneita yhdyshenkilöitä, joiden avulla apteekeissa 

on kehitetty osaamista keskeisten kansansairauksien hoidossa, elintapaohjauksessa ja 

lääkeneuvonnassa (Jokinen 2020, Airaksinen ym. 2021). Kansanterveysohjelmat ovat 

myös luoneet yhteisiä käytäntöjä paikallisen terveydenhuollon kanssa. 

Kansanterveysohjelmien toimintaa ei ole usein muotoiltu varsinaiseksi palveluksi, mutta 

ne tukevat eri sairausryhmille räätälöityä lääkeneuvontaa ja ovat perustana 

farmaseuttisille palveluille. Esimerkiksi astmaohjelmaan on voinut kuulua 

inhalointitekniikan tarkistusta ja sydänohjelmaan verenpaineseurantaa (Närhi 2001, 

Jokinen 2020, Suomen Apteekkariliitto 2021a). Seuraavissa alaluvuissa esitellään 

lyhyesti keskeisiä apteekkien tarjoamia palveluita Suomen Apteekkariliiton luokittelun 

mukaisesti (kuva 1). 

 

4.4 Tupakasta vieroittuminen 

 

Tupakoinnin lopettamispalvelu tukee apteekkien kansanterveysohjelmien tavoitteita 

(Suomen Apteekkariliitto 2021a). Apteekeissa voidaan tarjota yksilöllistä tupakasta 

vieroittumisen tukipalvelua, mutta tällä hetkellä sitä tarjoaa Suomessa vain muutama 

apteekki (Suomen Apteekkariliitto 2021b). Tupakoitsijat kokevat apteekit matalan 

kynnyksen paikkoina hakea tukea tupakoinnin lopettamiselle (Patwardhan ja Chewning 

2010). Matalan kynnyksen statuksen lisäksi vuosittaiset kävijämäärät apteekeissa luovat 

hyvät edellytykset tavoittaa tupakointia lopettava henkilö. Apteekeissa on tupakoinnin 

lopettamiseen erikoistunutta henkilökuntaa ja apteekkien valikoimiin tulee lääkelain 

mukaisesti kuulua myös nikotiinikorvaustuotteita, vaikka niiden myyntiä ei enää 

rajoitetakaan pelkästään apteekkeihin (Lääkelaki 395/1987). 
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Nikotiinikorvaustuotteiden tai muiden tupakasta vieroittamiseen käytettyjen 

lääkkeiden lääkeneuvonta tehostaa tupakoimattomuuden saavuttamista. Erityisesti 

tupakasta vieroittuvan tukeminen esimerkiksi seurantakäynneillä tai -puheluilla 

parantaa lopettamisessa onnistumisen mahdollisuuksia, mutta tutkimuksissa monet 

lopettavat seurantakäynnit kesken (Costello ym. 2011, Mdege 2014, Saba ym. 2014). 

Tupakasta vieroittamisen tukipalvelun vaikuttavuuteen vaikuttavat muun muassa 

tupakoitsijan ikä, sosioekonominen asema ja muut elämäntilanteen tekijät.  

 

Suomessa yksilöllisen vieroituspalvelun implementointi on ollut vaikeaa (Silen 2011, 

Kurko 2015). Asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan palvelusta hintaa, joka kattaisi 

palvelun tuottamiskulut, vaikka kokisivatkin palvelun tarpeelliseksi. 

Nikotiinikorvaustuotteiden siirto vapaaseen myyntiin johti apteekkien merkityksen 

romahtamiseen neuvontapaikkana ja savuttomuustyöhön osallistuvana 

terveydenhuollon ammattilaisena (Kurko 2015). Nikotiinituotteiden myynti on 

vähentynyt yhä viimevuosina. Vuonna 2019 myydyistä nikotiinituotteista 11 % oli 

ostettu apteekeista (Fimea ja Kansaneläkelaitos 2020). 

 

4.5 Eritasoiset lääkehoidon arvioinnit 
 

Väestön ikääntyminen on globaali haaste terveydenhuollolle. Arvion mukaan Suomessa 

yli 65-vuotiaiden osuus ylittää kolmanneksen koko väestöstä 2050-luvulla (Suomen 

virallinen tilasto 2019). Ikääntyvillä monilääkitys on yleistynyt ja lääkityskustannukset 

keskimääräisesti kasvaneet viime vuosina (Jauhonen ja Jyrkkä 2020). Lääkehoidon 

arvioinnit soveltuvat hyvin esimerkiksi palveluasumisen yksiköihin ja kotihoitoon (Fimea 

2018). Palvelun vaikuttavuuden kannalta on tärkeää tunnistaa ne pitkäaikaissairaat, 

jotka hyötyvät lääkehoidon arvioinneista. Tämän jälkeen resursseja voidaan kohdentaa 

niille, joilla on lääkitysongelmia. Erityisesti pitkäaikaissairautta sairastavat iäkkäät 

asiakkaat toivovat apteekeilta lääkehoidon seurantaa osana terveydenhuollon 

palveluketjua (Eriksson ym. 2018). 
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Eritasoisilla lääkehoidon arvioinneilla on tarkoituksena selvittää lääkkeenkäyttäjän 

tosiasiallisesti käyttämät lääkkeet sekä saada tietoa lääkehoidon toteutuksesta, 

mahdollisesta seurannasta ja lääkkeenkäyttäjän voinnista (Kiiski ym. 2016). Tietoa 

kerätään sekä potilastietojärjestelmistä että haastattelemalla lääkkeiden käyttäjää tai 

läheisiä eli tietoja kerätään useista eri lähteistä tilannekohtaisesti. Suomessa 

koulutetaan farmasisteja suorittamaan lääkehoitoa arvioivia palveluita 

moniammatillisesti. Vuodesta 2017 Helsingin yliopistosta ja vuodesta 2020 Itä-Suomen 

yliopistosta valmistuneiden farmaseuttien tutkintoihin sisältyy valmius suorittaa 

lääkehoidon arviointeja (AATE-ryhmä 2017).  

 

Lääkityksen tarkistus on lääkehoitoa arvioivista palveluista yksinkertaisin vaihtoehto, 

jossa selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan kokonaislääkitys apteekissa 

saatavilla olevista tiedoista (AATE-ryhmä 2017). Lääkityksen tarkistus tehdään usein 

lääkemääräystietojen ja asiakkaan haastattelun perusteella. Palveluun kuuluu 

tapaaminen, jossa käsitellään tapauskohtaisesti esimerkiksi lääkityslistan 

ajantasaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Lääkehoidosta tarkistetaan lääkkeiden 

annokset suhteessa ikään ja muihin sairauksiin, lääkkeiden yhteisvaikutukset, 

päällekkäisyydet sekä riskilääkkeet. Lääkityksen tarkistuksessa syntyvä ajantasainen 

lääkityslista on Mäkelän ja kumppaneiden (2019) tutkimuksen perusteella tärkeä 

työkalu, jolla voi hallita avohuollon asiakkaiden lääkehoitoon liittyviä ongelmia. 

Tapauksissa, joissa lääkityslista ei ollut ajantasainen, liittyi enemmän tarkistushuomioita 

ja tarvetta ohjata lääkäriin kuin kokonaan ilman lääkityslistaa olevilla. 

 

Lääkehoidon arvioinnissa (LHA) ja lääkehoidon kokonaisarvioinnissa (LHKA) syvennytään 

lääkitykseen yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen terveydenhoitotiimin kanssa 

(AATE-ryhmä 2017). Lääkehoitoa koskevat päätökset ja muutokset ovat aina lääkärin 

vastuulla. Lääkehoidon arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomioita lääkkeiden 

ottoajankohtiin sekä asiakkaan kokemiin ongelmiin lääkehoidon toteuttamisessa 

kotona. Lääkityksen arviointikohteena on lääkkeiden käytön, hoitoon sitoutumisen ja 

omahoidon onnistumisen varmistaminen. Lääkehoidon arviointiin kuuluu myös 
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seurantavaihe. Myös kliinisten arvojen huomioiminen esimerkiksi lääkkeiden annoksissa 

huomioidaan lääkehoidon arvioinneissa ja lääkehoidon kokonaisarvioinneissa. 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa huomioidaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi 

lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus taloudellisesta ja terveydellisestä näkökulmasta 

ottaen huomioon potilaan sairaudet ja terveydentilan. Lääkehoidon kokonaisarviointi 

vaatii farmasistilta LHKA-erityispätevyyskoulutuksen.  

 

Kansaneläkelaitoksen tutkijoiden tutkimuksessa koottiin tietoa lääkkeenkäyttäjistä, 

joilla on kolmen kuukauden tarkasteluajalla suuret lääkekulut, eli yli 1346 euroa ja yli 

kymmenen lääkettä käytössä (Saastamoinen ja Verho 2015). Näiden lääkkeenkäyttäjien 

lääkekuluja ja lääkityksen laatua verrattiin muiden yli 15-vuotiaiden lääkkeiden 

käyttäjiin. Suurten lääkekulujen potilaat olivat muita iäkkäämpiä sekä heillä oli 

huomattavasti useammin käytössä Beers -kriteerien mukaisia iäkkäille haitallisia 

lääkkeitä. Tarkastelussa selvisi myös, kuinka epätasaisesti lääkekustannukset 

jakautuvat. Kaikista lääkkeenkäyttäjistä 3 %:lle kertyy 22 % kokonaislääkekuluista. 

Korkeiden lääkekulujen potilaat olivat myös muita sairaampia ja heidän kuolleisuutensa 

oli muita korkeampi. Kelan tutkija arvioi, että lääkitysten moniammatillisella arvioinnilla 

voisi olla potentiaalia säästöihin potilaiden lääkehoidon ja voinnin parantumisen 

välityksellä (Kansaneläkelaitos 2015). 

 

4.6 Annosjakelu 
 

Annosjakelupalvelu on pisimpään käytössä ollut ja laajimmin käyttöönotettu 

apteekkipalvelu Suomessa (Suomen Apteekkariliitto 2004, Jokinen 2020, Sinnemäki 

2020, Kinnunen ym. 2021). Koneellinen annosjakelu on myös ainoa apteekin palvelu, 

josta rajatulla potilasryhmällä on mahdollista saada sairausvakuutuskorvausta 

(Sairausvakuutuslaki 1224/2004, 10 §). Annosjakelupalvelua tarjotaan sekä yksityisille 

asiakkaille että hoivapalveluita käyttäville asiakkaille. Annosjakelu voidaan suorittaa 

käsin jakaen dosetteihin, mutta nykyisin suositaan ensisijaisesti koneellista 

lääkkeenjakoa erillisiin pusseihin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Lääkkeiden 

koneellista annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa säännöllisesti käytössä olevat 
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lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuina pieniin kerta-annospusseihin kahdeksi 

viikoksi kerrallaan (Lääkelaki 395/1987, Sosiaali- ja terveysministeriö 2016).  

Potilaskohtaisen annosjakelun tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa 

ja varmistaa potilasturvallisuus niin, että potilas saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, 

käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016).  

 

Lääkehoidon tulisi perustua potilaan, lääkärin ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön, 

esimerkiksi sairaanhoitajien, farmasistien ja lähihoitajien väliseen yhteistyöhön 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). 

Lääkitysturvallisuuden takaamiseksi potilaskohtaiseen annosjakeluun tulisi kuulua aina 

lääkityksen tarkistus ja lääkityslistan päivitys (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 

Sinnemäki 2020). Lääkityksen tarkistukseen kuuluu epätarkoituksenmukaisten, 

yhteensopimattomien ja haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavien lääkkeiden 

karsiminen.  

 

Annosjakeluun kuuluva lääkelistan laatiminen parantaa lääkitystietojen ajantasaisuutta 

(Sinnemäki ym. 2014). Annosjakelua käyttävien lääkityksessä tapahtuu enemmän 

muutoksia verrattuna lääkkeenkäyttäjiin, jotka eivät käytä annosjakelupalvelua 

(Sinnemäki 2020). Annosjakelun avulla vähennetään esimerkiksi enemmän Beers -

kriteerien mukaisia iäkkäille potentiaalisesti haitallisia lääkkeitä, kuten voimakkaasti 

antikolinergisiä lääkkeitä verrattuna perinteiseen lääkkeenjakokäytäntöön (Sinnemäki 

2020). Palvelun kustannusvaikuttavuutta ei ole juurikaan tutkittu, mutta sen nähdään 

vähentävän esimerkiksi hoitajien työmäärää ja inhimillisten virheiden määrää 

lääkkeenjakelussa (Sinnemäki ym. 2013). Sinnemäen ja kumppaneiden tutkimuksen 

(2013) mukaan annosjakelussa on riski, että tarvittaessa otettavat ja kuuriluontoiset 

lääkkeet jäävät säännölliseen käyttöön. Riskiä voidaan minimoida esimerkiksi 

säännöllisten lääkityksen tarkistusten avulla. 
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4.7 Inhalaation tarkistuspalvelu 
 

Inhalaatioina annosteltavat keuhkoputkia laajentavat lääkkeet sekä kortikosteroidit 

ovat astman ja keuhkoahtaumataudin hoidon kulmakiviä (Klijn ym. 2017, Gleeson ym. 

2020). Inhalaation tarkistuspalvelu tukee inhaloitavien keuhkolääkkeiden oikeaa 

annostelutekniikkaa. Inhalaatio annostellaan ponnekaasullisten sumutteiden, 

inhaloitavien jauheiden tai nebulisaattoreiden avulla (Klijn ym. 2017). Kaikkien 

inhalaattoreiden käytössä havaitaan virheitä (Melani ym. 2011, Westerik ym. 2016). 

Inhaloitavia lääkkeitä käyttävillä on ongelmia lääkkeen oikean annostelun kanssa, minkä 

vuoksi riittävää hoitotehoa ei saada (Melani ym. 2011, Price ym. 2017). Virheellinen 

inhalaatiotekniikka on yhteydessä huonoon hengitystiesairauden hallintaan ja 

lisääntyneeseen erikoisterveydenhuollon tarpeeseen (Virchow ym. 2008, Melani ym. 

2011, Lewis ym. 2016). Paitsi hoidontarpeen ja käytössä olevan lääkemäärän 

lisääntyminen, myös lääkkeiden mahdollinen turha käyttö lisää terveydenhuollon 

kuluja. 

 

Inhalaatiotekniikan tarkistuksella pystytään parantamaan sairauden hoitoa, 

lääkkeenkäyttäjän elämänlaatua, keuhkojen toimintakykyä sekä vähentämään oireita ja 

niistä johtuvia sairaalakäyntejä (Klijn ym. 2017, Wang ym. 2020). Palvelun vaikutukset 

ovat tyypillisesti lyhytaikaisia ja niiden vaikuttavuus näkyy erityisesti potilailla, joiden 

inhalointitekniikka on alkutilanteessa huono. Armourin ja kumppaneiden (2013) 

tutkimuksessa suoritettiin neljän neuvontakerran inhalaatiotutkimus, jossa tulokset 

paranivat käyntien myötä paitsi kolmannen ja viimeisen käynnin välillä ei ollut enää eroa 

spirometrimittauksen tuloksiin. Inhalaatiotekniikan opastamisen 

kustannusvaikuttavuudesta on vähän tietoa verrattuina muihin yleisiin apteekkien 

farmaseuttisiin palveluihin.  

 

4.8 Apteekin Terveyspiste 
 

Apteekin Terveyspisteet ovat apteekin yhteydessä toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat 

terveydenhuollon palveluita sairaanhoitajan suorittamana (Reinikainen 2015, Jokinen 

2020). Terveyspisteissä ei tarjota farmaseuttisia palveluita, vaan farmaseuttisten 
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palveluiden katsotaan olevan apteekkien lääkkeisiin liittyvää palvelutoimintaa. 

Terveyspisteet ovat apteekin tiloissa sijaitsevia yksityisiä terveydenhuollon yrityksiä. 

Terveyspiste vaatii aluehallintoviranomaisen myöntämän luvan sekä 

palveluvalikoimasta riippuen vastuulääkärin. Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 

toiminnassa 19 Apteekin Terveyspistettä (Suomen Apteekkariliitto 2019). 

 

Terveyspisteiden tarkoituksena on tuoda ihmisten lähelle matalan kynnyksen 

sairaanhoitajan palveluita yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa (Suomen 

Apteekkariliitto 2018a). Apteekin Terveyspisteen palveluihin voi päästä ilman 

ajanvarausta ja mahdollisesti myös tavallisten terveyskeskusten päivystysaikojen 

ulkopuolella. Palveluihin voi kuulua esimerkiksi rokotukset, kolesteroli- ja 

verensokerimittaukset sekä terveysneuvonta (Reinikainen ym. 2015, Suomen 

Apteekkariliitto 2018a, Jokinen 2020). Lisäksi Terveyspisteissä voidaan tehdä 

pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä, kuten korvien huuhteluita, ompeleiden poistoa ja 

haavanhoitoa. Terveyspisteissä voidaan myös tehdä kliinisiä kokeita, joilla voidaan 

seuloa sairauksia tai seurata hoitotasapainoa yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen 

kanssa.  

 

Asiakkaiden maksuhalukkuutta Apteekin Terveyspisteen palveluissa on tutkittu 

kyselytutkimuksen avulla (Reinikainen 2015). Tutkimuksen mukaan yli puolet kyselyyn 

vastanneista oli valmis maksamaan sairaanhoitajan vastaanotolla tekemistä 

mittauksista. Maksuhalukkuuteen vaikuttivat eniten hinta sekä nopea pääsy 

vastaanotolle ilman ajanvarausta ja palvelun helppo saatavuus lähellä asiakasta.  

 

4.9 Apteekin farmaseuttiset palvelut sote-yksiköille  
 

Apteekit voivat tarjota palveluitaan yksityisten asiakkaiden lisäksi myös 

terveyspalveluiden tuottajille (Jokinen 2020). Sote-yksiköille suunnatut palvelut ovat 

asiantuntijapalveluita, joiden tarkoituksena on auttaa kehittämään turvallisen 

lääkehoidon toteutusta kyseisissä yksiköissä. Farmasistien koulutus antaa valmiudet 

lääkitysturvallisuutta edistäviin kliinisen farmasian asiantuntijatehtäviin, joilla voidaan 
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tukea lääkärin ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työtä 

(Laukkanen ja Ruokoniemi 2021). Asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoitoon 

liittyvien ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen ehdottaminen hoitavalle lääkärille. 

Farmaseutit ja proviisorit voivat suunnitella, toteuttaa ja johtaa yhteistyössä lääkärin tai 

muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa lääkitysturvallisuuden 

kehittämistoimenpiteitä ja lääkehoidon riskienhallintaa. Apteekit voivat tarjota sosiaali- 

ja terveydenhuollon toimijoille lääkehoitosuunnitelman laatimis- ja päivittämistyötä 

(Jokinen 2020). Lääkitysturvallisuutta tukevaksi palveluksi on kehitetty turvallisen 

lääkehoidon tuki -palvelu (Suomen Apteekkariliitto 2021c). Palvelussa tarkastellaan 

annosjakelun, lääkelogistiikan, lääkehoidon toteutumisen seurannan ja turvallisen 

lääkehoidon kehittämisen näkökulmia hoitoyksiköissä. Palvelussa annetaan 

hoitoyksikölle työkaluja lääkehoidon riskien tunnistamiseen ja hallintaan. 

 

4.10 Lääkehoidon aloituspalvelu 
 

Pitkäaikaissairauksissa hoitoon sitoutumisessa tavataan usein ongelmia (Elliott ym. 

2017). Ongelmat johtavat huonoon hoitotasapainoon, lisääntyneisiin sairaalakäynteihin 

ja ennenaikaisiin kuolemiin. Lääkehoidon aloituspalvelulla pyritään sitouttamaan 

asiakasta uuteen lääkehoitoonsa ja seuraamaan lääkehoidon onnistumista. Isossa-

Britanniassa otettiin lääkehoidon aloituspalvelu käyttöön jo vuonna 2011. Nykyisin 

Isossa-Britanniassa aloituspalvelua tarjotaan korvattuna palveluna useille 

potilasryhmille (Anderson ja Sharma 2020). Apteekit saavat käynneistä palkkion, jonka 

suuruus riippuu apteekissa vuosittain suoritettujen palvelujen määrästä. Usein 

palveluun kuuluu aloituskerran lisäksi 2-3 seurantakertaa. Palvelua tarjotaan 

apteekkitiloissa, mutta seurantakeskusteluita voidaan suorittaa myös puhelimitse. 

Suomessa lääkehoidon aloituspalvelu ei ole vielä vakiintunut apteekkien 

palvelutarjontaan (Soares ym. 2020). Haastattelututkimuksen mukaan standardoitu 

lääkehoidon aloituspalvelu nähtiin kuitenkin Vantaan sotepalveluiden tuottajien 

mielestä toivottuna uutena palveluna, joka tukee lääkehoitoja ja tiivistää yhteistyötä 

terveydenhuollon kanssa (Kalliomäki ym. 2020).  
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5. APTEEKIT OSANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄÄ 
  
Yhteiskunnan tuki apteekeille on tärkeää ennaltaehkäisevien palvelujen käytön 

vakiintumiseksi osaksi muuta terveydenhuoltoa (Stubbings 2011, European Pharmacists 

Forum 2015). Apteekkien tehtävänä on toimialueensa väestön lääkehuollosta 

vastaaminen (Lääkelaki 395/1987). Tehtävä sisältää lääkkeiden toimittamisen lisäksi 

vastuun huolehtia lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Apteekkien tulee tukea 

lääke- ja hintaneuvonnalla lääkärin määräämän lääkehoidon lisäksi itsehoidon 

onnistumista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011a, Sosiaali- ja terveysministeriö 2015).  

Vaikka apteekit ovat näyttöön perustuvasti kehittäneet rationaalista lääkkeiden käyttöä 

edistäviä palveluja, farmasistit mielletään usein kansainvälisestikin lääkkeiden teknisiksi 

toimittajiksi ja lääkejakajiksi (Nutescu ja Klotz 2007, Stubbings 2011).    

 

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus tulee muuttamaan 

merkittävästi suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaa ja rahoitusta 

(Valtioneuvosto 2019). Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on suomalaisten 

terveyserojen tasoittaminen (Valtioneuvosto 2019). Uudistus koskee koko julkista 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jota pyritään kehittämään asiakaslähtöiseen suuntaan. 

Sote-uudistuksessa on lähtökohtana toiminnan painopisteen siirtäminen sairauksien 

ennaltaehkäisyyn sekä palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, Sote-uudistus 2021). Nykyiset hajanaiset 

hoitoketjut pyritään yhteensovittamaan katkeamattomiksi palvelupoluiksi ja -

kokonaisuuksiksi (Valtioneuvosto 2019, Sote-uudistus 2021). Näin pystyttäisiin 

vähentämään erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarvetta ja 

kustannuksia. Kehittämistyö halutaan perustaa laaja-alaiseen osaamiseen ja sote-

ammattilaisten yhteistyöhön. Sote-uudistus koskee myös lääkehoidon toteutusta sekä 

avo- että laitoshoidossa (Valtioneuvosto 2019).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö laati rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman 

vuosille 2018–2022 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2019a). Lääkehuollon palvelujen keskeiseksi tavoitteeksi on ohjelmassa määritelty 
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mahdollistaa vaikuttava, turvallinen, taloudellinen, yhdenvertainen ja laadukas 

lääkehoito kaikille sitä tarvitseville (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Sen 

tarkoituksena on ollut myös lääkehoidon hallinnan pitkäjänteinen kehittäminen 

laatimalla kansallisia toimintamalleja muun muassa lääkitysten ajantasaistamiseksi, 

moniammatillisen yhteistyökulttuurin luomiseksi ja lääkehoidon arviointien 

kohdentamiseksi. Toimeenpano-ohjelmassa on määritelty tehtäviä avuhuollon 

lääkehoidon toteutukseen osallistuville ammattiryhmille. Rationaalisen lääkehoidon 

toimeenpano-ohjelman loppuraportissa korostetaan apteekkien mahdollisuuksia 

tunnistaa ongelmia monilääkityillä lääkkeenkäyttäjillä erityisesti tavoitettavuuden ja 

lääkehoito-osaamisen perusteella. 

 

Suomessa valmistellaan lääkeasioiden uudistusta, jonka tarkoituksena on vaikuttavan ja 

rationaalisen lääkehoidon edistäminen samalla halliten yhä kasvavia lääkekustannuksia 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2021a). Lääkeasioiden uudistuksen pohjana olevan 

tiekartan toimeenpanoon kuuluu kolme kokonaisuutta, joita ovat tiedonhallinnan ja 

digitaalisten työvälineiden kehittäminen, lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen 

kehittäminen sekä apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2021a).  Esimerkkeinä rationaalisen lääkehoidon kehityshankkeista 

ovat kansallisen lääkityslistan kehittäminen, lääkehoidon onnistumisen tarkastuslista 

LOTTA, Suomen Apteekkariliiton jo julkaisema lääkehaku -palvelu, sekä selvitys 

apteekkitoiminnan ja lääketaksan kehittämismahdollisuuksista (Suomen 

Apteekkariliitto 2020, Dimitrow ja Toivo 2020, Kinnunen ym. 2021, Kanta.fi 2021). 

Apteekkisektorin uudistuksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön helmikuussa 2021 

perustama apteekkijaos, joka tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2021a). Apteekkijaos laatii loppuselvityksen, joka kuvaa lääkkeiden 

vähittäisjakelun nykytilaa ja sisältää työryhmän kehittämisehdotukset jatkovalmistelua 

ja päätöksentekoa varten (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021b). Loppuselvityksen on 

tarkoitus valmistua alkuvuodelle 2023.  
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Lääkeasioiden uudistuksessa osana apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämistä 

määritellään lääkkeiden vähittäisjakelun tavoitteet ja tehtävät (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2021a). Sidosryhmätilaisuudessa 26.8.2021 uusiksi tehtäviksi 

ehdotettiin muun muassa matalan kynnyksen terveydenhuoltopalveluiden tarjoamista 

ja lääkehoidon kokonaisuuteen liittyvän tiedon tuottamista potilaan lääkehoidon 

hallinnan sekä yhteiskunnan tietojohtamisen näkökulmasta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2021c). Keinona tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettiin apteekkien 

vahvaa toiminnallista integraatiota osaksi potilaan lääkehoitoprosessia. Lisäksi 

keskustelussa otettiin esiin näkökulmat potilaan tukemisesta ja sitouttamisesta 

lääkehoitoihin sekä tiiviistä yhteistyöstä terveydenhuollon toimijoiden kesken potilaan 

vaikuttavan ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi. Nämä näkökulmat tukevat 

ajatusta, jonka mukaan farmaseuttista osaamista voitaisiin hyödyntää yhä 

tehokkaammin terveydenhuollossa lääkehoitojen toteutuksessa (Kallio ym. 2016, Toivo 

2020, Jokinen 2020).  

 

Lääkehuollon yhdistäminen muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon on ollut tavoitteena 

jo usean hallituskauden ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan 

Lääkepolitiikka 2020-asiakirjaan linjattiin Suomen lääkehuollon tulevaisuuden tavoitteet 

vuoteen 2020 asti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011a). Sen tavoitteena oli lääkehuollon 

tunnustaminen osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja siten myös 

lääkepolitiikan integroituminen osaksi sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Asiakirjan mukaan 

lääkekustannukset tulisi nähdä osana sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011a).  

 

Vantaan sotepalveluvastaaville tehdyssä haastattelututkimuksessa havaittiin 

sotepalveluvastaavien halukkuus tiivistää paikallisten terveysasemien ja apteekkien 

välistä yhteistyötä lääkehoitojen toteutuksessa (Kalliomäki ym. 2020). Haastatellut 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat toivoivat apteekkien tehostavan entisestään 

lääkeneuvontaa, lääkehoidon seurantaa ja arviointeja. Annosjakelu, Apteekin 

Terveyspisteen toiminta ja apteekkien osallistuminen rokotusten toteutukseen koettiin 
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muun terveydenhuollon resursseja säästävinä palveluina. Lisäksi sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tuottajat kokivat tarvetta apteekin koulutuspalveluille, 

auditoinneille, lääkehoitosuunnitelman laatimiselle ja lääkesäilytystilojen tarkastuksille 

terveydenhuollon yksiköissä. Apteekkien eduiksi koettiin tutkimuksessa helppo 

lähestyttävyys.  

 

Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan edistää erityisesti iäkkäiden 

lääkitysturvallisuutta (Kiiski ym. 2016). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimea kehottaa terveydenhuollon työntekijöitä vahvistamaan moniammatillisten 

toimintatapojen toteutusta sekä ammattiryhmien peruskoulutusvaiheessa että 

työelämässä (Kumpusalo-Vauhkonen ym. 2016). Tarkoituksena on, että lääkehoito 

toteutettaisiin kokonaisuutena avoimessa dialogissa hoitavan lääkärin, lääkehoitoa 

toteuttavan henkilöstön, farmaseutin tai proviisorin ja potilaan välillä. 

Moniammatillisen verkoston selvityksessä todetaan, että toisen ammattiryhmän 

osaamisen tunnistaminen ja siihen luottaminen mahdollistavat kunkin lääkehoitoon 

osallistuvan ammattiryhmän hyödyntämisen (Kumpusalo-Vauhkonen ym. 2016).  Tätä 

varten tulisi tutustua lääkehoitoon osallistuvien ammattiryhmien omimpaan 

osaamiseen, jotta moniammatillista yhteistyötä voidaan toteuttaa. Moniammatillisen 

yhteistyön toteuttaminen vaatii muun muassa uusien toimintamallien omaksumista, 

osaamisen varmistamista ja hyvää kommunikaatiokykyä. 

 

Apteekkariliiton ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen yhteisen 

hankkeen, apteekkien valtakunnallisen lääkitysturvallisuusohjelma VALOn myötä 

apteekit ovat liittyneet vuoden 2021 aikana Haipro -järjestelmään, jossa raportoidaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratilanteista, kuten lääkityspoikkeamista (Hyvärinen 

2021). Lääkitysturvallisuusohjelman myötä lokakuussa 2021 jo 75 % suomalaisista 

apteekeista oli nimennyt apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat, jotka toimivat 

yhteyshenkilöinä apteekeista alueen muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. 

Näiden uudistusten avulla voidaan varmistaa ja kehittää lääkehoidon turvallisuutta 

organisaatiorajojen yli.  Parhaimmillaan terveydenhuollon ja apteekkien välisellä 
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yhteistyöllä tuetaan asiakkaiden hoitopolkua ja lääkehoitojen kokonaishallintaa (Kiiski 

ym. 2016, Kalliomäki ym. 2020).  

 

Apteekkien tulee tuoda laajaa asiantuntijaosaamistaan paremmin muun 

terveydenhuollon tietoisuuteen (International Pharmaceutical Federation 2015, 

Kumpusalo-Vauhkonen ym. 2016, Pharmaceutical Group of the European Union 2019, 

Jokinen 2020, Kalliomäki ym. 2020, Toivo 2020, Kinnunen ym. 2021, Saastamoinen ym. 

2021). Yhteistyötä paikallisen terveydenhuollon kanssa on tiivistettävä ja keinoja 

reaaliaikaiseen viestintään on keksittävä. Euroopan farmasistien foorumi (EPF) esittää, 

että farmasistien pääsyä tarvittaviin potilastietoihin tulisi lisätä lääkitysturvallisuuden ja 

farmaseuttisten palveluiden näkökulmista (European Pharmacists Forum 2015). 

Moniammatillisten palveluiden toteuttaminen voi vaatia potilastietoja ja lisäksi 

palveluiden vaikuttavuutta voisi olla helpompi arvioida, mikäli palvelut saataisiin 

kirjatuiksi yhteisiin terveystietokantoihin. Havaintojen kirjaaminen terveydenhuollon 

yhteisiin tietojärjestelmiin antaisi apteekeille mahdollisuuden toimia tiiviimmin osana 

terveydenhuoltoa ja parantaisi lääkitysturvallisuutta (Kalliomäki ym. 2020).  

 

Kalliomäen ja kumppaneiden tutkimuksessa ilmeni, että sekä apteekilla että sote-

toimijoilla on kiinnostusta tehdä yhteistyötä ja tehostaa terveydenhuollon palveluita, 

mutta yhtenäisten toimintatapojen, tietoteknisten alustojen ja julkisen rahoituksen 

puute hankaloittavat apteekin liittymistä sote-palveluihin. Valtioneuvoston selvitykset 

keväältä 2021 esittävät päätelminään, että apteekkien toimintaa tulisi jatkossa kehittää 

osana sote-kehittämishankkeita, ei irrallisina hankkeina (Kinnunen ym. 2021, 

Saastamoinen ym. 2021). 

 

 

6. APTEEKKIEN FARMASEUTTISTEN PALVELUIDEN RAHOITUS  
 

6.1 Farmaseuttisten palveluiden hinnoittelu ja verotus Suomessa 
 

Farmaseuttisia erityispalveluita, kuten inhalaatiohoidon tarkistuksia, lääkehoidon 

arviointeja ja yksilöllistä tupakoinnin lopettamisen tukipalvelua on tarjottu jo pitkään 
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osassa Suomen apteekeista (Jokinen 2020, Kinnunen ym. 2021). Apteekeilla on 

halukkuutta kehittää palveluita entistä suuremmaksi osaksi toimintaansa (Jokinen 

2020). Asiakkailla ja terveydenhuollon toimijoilla on myös halukkuutta saada 

terveydenhuollon palveluita entistä laajemmin apteekeista (Kalliomäki ym. 2018, 

Saastamoinen ym. 2021).  

 

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (713/2013) määrittelee lääkkeiden 

vähittäismyyntihinnat ja samalla apteekkien myyntikatteen lääkkeiden 

vähittäismyyntihinnoista. Lääketaksa-asetuksen tehtävänä on varmistaa, että 

lääkkeiden vähittäismyyntihinnat ovat samat kaikissa Suomen apteekeissa, ja siten 

turvata lääkkeenkäyttäjien yhdenvertaisuus lääkkeistä maksettavan hinnan suhteen 

(Reinikainen ym. 2021a). Lääketaksassa ei ole kuitenkaan määritelty apteekkien 

tarjoamien palveluiden hinnoittelua. Nykyisessä lääketaksassa toimitusmaksun voidaan 

ajatella sisältävän lakisääteisten palveluiden eli lääkevaihdon ja hinta- ja 

lääkeneuvonnan kulut (Reinikainen ym. 2021a, Airaksinen ym. 2021). Tätä ei ole 

kuitenkaan erikseen määritelty lainsäädännössä.  

 

Apteekkien tarjoamat lisäpalvelut ovat tällä hetkellä vapaasti hinnoiteltavia ja asiakkaan 

itsensä maksamia, paitsi koneellinen annosjakelupalvelu, jonka annosjakelupalkkiosta 

voi saada tietyin edellytyksin Kela-korvausta (Lääkelaki 395/1987). 

Annosjakelupalkkiosta korvausta voivat saada 75 vuotta täyttäneet, joilla on 

annosjakelun alkaessa käytössään vähintään kuusi annosjakeluun sopivaa korvattavaa 

reseptilääkettä (Sairausvakuutuslaki, 5 luku 10 §). Lisäksi korvauksen edellytyksenä on, 

että lääkitys on tarkistettu, jotta lääkitykseen ei kuulu tarpeettomia ja päällekkäisiä 

lääkityksiä. Lääkärin on myös arvioitava ja vahvistettava lääkityksen sopivuus 

annosjakelun piiriin. Apteekit saavat itse määritellä annosjakelupalkkion suuruuden 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011b). Annosjakelupalkkioiden määrittelylle 

lääketaksassa ja palkkion yhdenmukaistamiselle on nähty tarve, vaikkakin vapaasti 

hinnoiteltava annosjakelupalkkiomalli mahdollistaa apteekkien välisen hintakilpailun 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011a, Kansaneläkelaitos 2021).  
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Apteekin tuottamat lisäpalvelut, joilla tyypillisesti tarkoitetaan farmaseuttisia palveluita, 

ovat verottajan näkemyksen mukaan asiantuntijapalveluita (Jalonen 2015, Vero 2021a). 

Ne kuuluvat pääosin yleiseen verokantaan, jossa arvonlisäveroa maksetaan 24 % (Vero 

2021a). Annosjakelupalkkio kuuluu alennettuun verokantaan (alv. 10 %) (Reinikainen 

ym. 2021a). Vertailun vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat pääosin 

arvonlisäverottomia lukuun ottamatta esimerkiksi kosmeettisia toimenpiteitä taulukon 

3. esimerkin mukaisesti (Vero 2021a). Esimerkiksi apteekissa toimivassa 

Terveyspisteessä sairaanhoitajan tekemä verenpaineenmittaus on arvonlisäveroton 

palvelu ja apteekissa farmaseutin tekemään lääkityksen tarkistukseen lisätään 24 %:n 

arvonlisävero, joka nostaa palvelun kuluttajahintaa. 

 

Arvonlisäverottomuuteen oikeutetuissa yksityisen terveydenhuollon palveluissa hoidon 

antajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö (Vero 2021b). Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytäntö määrittelee terveys- ja sairaanhoitopalvelut palveluiksi, 

joilla pyritään diagnosoimaan, hoitamaan ja mahdollisuuksien mukaan parantamaan 

sairauksia (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot C-307/01, 2003 ja C-86/09, 

2010). Samaan määritelmään kuuluvat myös sairauksia ennaltaehkäisevät, terveyttä 

ylläpitävät ja palauttavat hoidot.  

 

Arvonlisäverottomuuteen oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön palvelua tulisi 

antaa ainoastaan lääketieteellisellä perusteella (Vero 2021b). Monet hoidot ovat 

kuitenkin sellaisia, että niitä annetaan sekä lääketieteellisellä että muulla perusteella. 

Muulla perusteella tarkoitetaan tilannetta, jossa hoidolla olisi terveyttä edistävä 

vaikutus, mutta palvelu ei täytä perinteistä sairaanhoidon tai terveydenhuollon palvelun 

määritelmää. Tällaiset hoidot ovat arvonlisäverottomia ainoastaan silloin, kun niitä 

annetaan lääkärin arvion mukaan lääketieteellisellä perusteella. Täten esimerkiksi 

lääkehoidon arvioinnit, inhalaatiohoidon tarkistus tai vastaavat palvelut voisivat 

tulevaisuudessa kuulua arvonlisäverottomaan ryhmään, mikäli palveluille saataisiin 

esimerkiksi lääkärin lähete. 
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Taulukko 3. Farmaseuttisten palveluiden ja terveydenhuollon palveluiden 

arvonlisäverotusryhmät. 

Arvonlisäveroprosentti Esimerkki palvelusta tai tuotteesta 

Yleinen arvonlisäverokanta 24 % Useimpien palveluiden ja tuotteiden verokanta, johon 
kuuluvat myös farmaseuttiset asiantuntijapalvelut. 
Lääkityksen tarkistus ja inhalaation tarkistuspalvelu. 

Alennettu arvonlisäverokanta 14 % Elintarvikkeiksi rekisteröidyt tuotteet. 

Alennettu arvonlisäverokanta 10 % Lääkkeet ja lääkkeiden annosjakelupalkkio.  

Nollaverokanta 0 % Tavaroiden ja palveluiden kansainvälinen kauppa. 
Hankinnoista vähennysoikeus. 

Arvonlisäveroton toiminta Terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut, lukuun 
ottamatta esimerkiksi kosmeettisia toimenpiteitä. 

Lähde: vero.fi/arvonlisäprosentit. Taulukkoa mukailtu 25.10.21. 

 

6.2 Farmaseuttisten palveluiden rahoitukseen liittyviä erityispiirteitä 
 

Farmaseuttisten palveluiden vakaa rahoitus edistää palveluiden käyttöä ja tarjontaa (da 

Costa ym. 2019). Palveluiden käyttöönotto vaatii apteekeilta resursseja kuten 

henkilökunnan koulutusta, työaikaa, erillistä asiakastilaa ja materiaaleja (Chan ym. 2008, 

Soares ym. 2020). Tuotettua palvelua tulisi myös arvioida, jotta liiketoimintamalli pysyy 

elinvoimaisena (Chan ym. 2008, Stubbings ym. 2011). Kulujen kattamiseksi palveluista 

voidaan veloittaa palkkio joko potilaalta, valtiolta tai muulta kolmannelta osapuolelta 

kuten vakuutusyhtiöltä. Suomessa asiakkaat maksavat farmaseuttiset palvelut 

kokonaan itse koneellista annosjakelua lukuun ottamatta.  

 

Farmaseuttisten palveluiden on oltava maksajaosapuolelle kustannusvaikuttavia, mutta 

myös apteekeille kannattavia, jotta palveluita on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää 

(International Pharmaceutical Federation 2015). Kansainvälisesti farmaseuttisten 

palveluiden rahoituksen esteenä on ollut kolmansien osapuolien kuten 

vakuutusyhtiöiden tai julkisten virastojen tiedonpuute farmasistien syvällisestä 

lääketiedosta ja roolista lääkehoidon toteutuksessa (Stubbings ym. 2011). Farmasistit 

nähdään tyypillisesti tuotekeskeisinä lääkkeentoimittajina eikä terveydenhuollon 

asiantuntijana tai potentiaalisena resurssina (Nutescu ja Klotz 2007). Apteekin 

palveluiden korvaamisessa on eroja eri maiden välillä, eikä yhtenäistä järjestelmää ole 

(Stubbings ym. 2011, International Pharmaceutical Federation 2015). Australiassa, 

Norjassa ja Isossa-Britanniassa palveluita pyritään tarjoamaan 
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kustannusvaikuttavuustutkimuksiin perustuen, kun taas Pohjois-Irlannissa 

farmaseuttien ammatillista roolia ohjataan kliinisempään suuntaan (Bernsten ym. 2010, 

Houle ym. 2019).  

 

Lääkepolitiikka 2020 asiakirjan mukaan terveydenhuollon rahoitusjärjestelmien tulisi 

tukea sellaisia lääkehoitoja ja palveluita, jotka edistävät väestön työ- ja toimintakyvyn 

säilyttämistä ja omatoimista selviytymistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011b). 

Apteekkien toteuttamien farmaseuttisten palveluiden kuten lääkityksen aloituspalvelun 

ja inhalaatiotekniikan tarkistuksen on tutkittu olevan kustannusvaikuttavia, kunhan 

niiden kohderyhmä osataan valita oikein (Peletidi ym. 2016, Perraudin ym. 2016, Wang 

ym. 2016, Ahumada-Canale ym. 2019).  

 

6.3 Eurooppalaiset rahoitusmallit 
 

Yleisimmät maksajat apteekkien korvatuille farmaseuttisille palveluille Euroopassa ovat 

valtio ja vakuutusyhtiöt (Houle ym. 2019). Kansainväliseen kokemukseen perustuen on 

todettu, että palveluiden sisältö ja niiden hinnoittelu tulisi olla yhtenäisiä apteekeissa, 

jotta palvelut voisivat tulla korvattaviksi (International Pharmaceutical Federation 

2015). Euroopassa on käytössä useita erilaisia korvausmalleja farmaseuttisille palveluille 

(Houle ym. 2019, Soares ym. 2020) Korvaus voi olla kiinteä tai tulokseen perustuva lisä 

palveluista tai se voidaan huomioida apteekin voittomarginaalissa. 

 

Eurooppalaisittain tarkasteltuna yleisimpiä korvattuja rahoitusmuotoja ovat kiinteä 

palvelumaksu (fee for service, FFS), tulosperusteinen suorituspalkkio (pay-for-

performance, P4P) ja näiden yhdistelmämalli (mixed model, MM) (Chan ym. 2008, Houle 

ym. 2019, Soares ym. 2020). Farmaseuttisten palveluiden yleisin korvattu 

rahoitusmuoto Euroopassa on palvelumaksu (Soares ym. 2020). Soaresin ja 

tutkimusryhmän kyselytutkimuksen (2020) mukaan vain Sloveniassa on käytössä 

suorituspalkkio lääkehoidon arvioinnissa ja Pohjois-Irlannissa tupakoinnista 

vieroittautumisen tukipalvelu korvataan yhdistelmämallilla. Vuonna 2017 suoritetussa 

tutkimuksessa palveluita tarjoavat farmasistit suosivat yhdistelmämallia, jossa 
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palvelusta tulisi kiinteä aloitusmaksu ja tavoitteen saavuttamisesta lisäpalkkio 

(Rosenthal ym. 2017). Yhdistelmämallin etuina olisi palveluntuottajan pienempi riski 

aloittaa palvelun tarjoaminen sekä maksajan näkökulmasta varma vastine rahalleen. 

 

Aiemmin Stubbings työryhmineen (2011) on ehdottanut apteekeille kahden erilaisen 

palkkiojärjestelmän yhdistelmää. Ensimmäinen osa on terveysasemien kiinteiden 

toimistomaksujen kaltainen tekninen palkkio, jolla katettaisiin apteekin kiinteät kulut, 

kuten tarvittavat tilat ja laitteisto. Palkkiojärjestelmän toinen osa on ammatillinen 

palkkion, joka kattaisi kuluja ammatillisen palveluiden tuottamisesta. Apteekeissa on 

käytössä 2,17 euron suuruinen toimitusmaksu, joka voidaan nähdä reseptitoimituksen 

kuluja kuten lääkeneuvontaa ja lääkevaihtoa kattavana palkkiona (Reinikainen 2021). 

Tosin toimitusmaksuun oikeuttavan palvelun sisältöä ei ole määritelty. Suomessa 

toimitusmaksuun voidaan katsoa yhdistyneen sekä tekninen palkkio että 

asiantuntijapalkkio. 

 

6.3.1 Palvelumaksu 
 

Palvelumaksumallissa (fee for service, FFS) palveluista saatava korvaus perustuu 

suoritettuihin tapaamisiin tai yksittäisiin palveluihin (Organisation for Economic Co-

operation and Development 2015a). Palvelumaksu on sitouttamaton malli, sillä 

jokaisesta palvelusta tai tapaamisesta maksetaan erillinen kiinteä maksu. Lisäksi 

palvelun perustamisesta voi saada kertaluontoisen aloitusmaksun. 

Palvelumaksumallissa on tyypillisesti yhteiset suuntaviivat, joiden perusteella 

palveluiden sisältö ja esimerkiksi käyntien määrä on rajattu. Tällöin asiakas voi mennä 

mihin apteekkiin tahansa ja saada samojen standardien mukaista palvelua. Jos 

palvelumaksuun perustuvassa korvausmallissa ei rajata korvattuja asiointikertoja, on 

ainakin teoreettisena riskinä kannustin lisätä tarpeettomiakin asiakaskäyntejä. Palvelun 

laadun sijasta määrän painottaminen johtaa rahoittajan kustannusten kasvuun.  

 

Palvelumaksumallissa maksaja ottaa suurimman riskin, sillä tuotetusta palvelusta on 

maksettava, vaikka haluttua vaikutusta ei syntyisi. Palvelun tarjoajalle palvelun 
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tuottaminen on vakaampaa, sillä palvelun tuottajasta riippumattomat syyt eivät vaikuta 

palkkion saamiseen (Rosenthal ym. 2017). Siten uusien palveluiden käyttöönotto on 

palvelun tarjoajille riskittömämpää, mikä edistää palveluiden implementointia 

(Organisation for Economic Co-operation and Development 2015a). Tämä korvausmalli 

on myös joustava uusien palveluiden lisäämiseen tai entisten muuttamiseen. Koska 

jokaisesta asiointikäynnistä saa saman palkkion, palveluntarjoajalle ei muodostu 

painetta valita asiakkaitaan, joiden kanssa tavoitteet saavutettaisiin varmimmin. 

Toisaalta erityisesti rahoittajan näkökulmasta palvelun vaikuttavuutta voidaan lisätä 

määrittelemällä palvelusta todennäköisesti eniten hyötyvä kohderyhmä. 

 

6.3.2 Suorituspalkkio 
 

Suorituspalkkiomallissa (Pay-for-Performance, P4P) maksu riippuu tarjotun palvelun 

positiivisista indikaattoreista potilaan terveyteen (Houle ym. 2019). Suorituspalkkio on 

tulosperusteinen, näyttöön perustuva, ennaltaehkäiseviä palveluita tukeva 

rahoitusmalli, jolla on tietyt tavoitteet (Organisation for Economic Co-operation and 

Development 2015b). Suorituspalkkiolla pyritään tyypillisesti parantamaan palvelun 

laatua maksajan näkökulmasta, sillä palkkiota tai bonusta ei makseta, mikäli ennalta 

sovitut kriteerit eivät täyty. Palkkio maksetaan aina takautuvasti, kun palvelun tarjoaja 

on ilmoittanut tavoitteiden saavuttamisesta. Suorituspalkkio voidaan nähdä 

motivoivana järjestelmänä kehittää entistä tehokkaampia toimintamalleja, hyödyntää 

osaamista laajemmin sekä kiinnostua palvelun käyttäjän terveydentilan parantamisesta 

aiempaa konkreettisemmin (Organisation for Economic Co-operation and Development 

2014).  

 

Palkkion saajan näkökulmasta suorituspalkkio voi kannustaa tehokkaampaan 

työskentelyyn, sillä vähemmillä tapaamisilla voi saada saman palkkion kuin 

palvelumaksuun perustuvassa toimintamallissa (Organisation for Economic Co-

operation and Development 2015b). Suorituspalkkioilla on myös mahdollista tukea 

palveluita alueellisesti. Esimerkiksi voidaan tukea alueita, joissa on tarjolla vähän 

terveydenhuollon palveluita tai alueita, kuten maaseutua, jossa on paljon ikääntyneitä 
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ja kroonisista sairauksia sairastavia asukkaita suhteessa muuhun väestöön. Isossa-

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa tupakoinnin lopettamista tukevien palveluiden 

rahoituksessa suorituspalkkio koettiin apteekeissa motivoivana (McLeod ym. 2015).  

 

Koska palkkion saaminen riippuu myös potilaasta, apteekki ei saa palvelusta palkkiota, 

mikäli potilas ei sitoudu palveluun (Rosenthal ym. 2017). Tämän vuoksi ilman kiinteää 

aloituspalkkiota palvelun tarjoaminen on palveluntarjoajalle riskialttiimpaa kuin 

palvelumaksumallissa. Harvaan asutuilla alueilla tai pienemmissä toimipisteissä 

suorituspalkkioon perustuva rahoitusmalli voidaan nähdä kannattamattomana, jolloin 

palveluiden kattavuudessa syntyy eriarvoisuutta asuinpaikan mukaan (Organisation for 

Economic Co-operation and Development 2015a). Suorituspalkkiomallissa palvelun 

tarjoaja voi pyrkiä asettamaan asiakkaan tavoitteet liian nopeaan aikatauluun, eikä 

huomioi potilaan kokonaisterveyttä. Palvelun onnistumiselle asetetut kriteerit 

keskittyvät tyypillisesti välillisiin tuloksiin, kuten verenpaine- tai verensokeriarvoihin 

huomioimatta selviämisprosenttia tai elämänlaatua (Organisation for Economic Co-

operation and Development 2015b).  Lisäksi palvelun tulosten kirjaaminen ja palkkion 

hakeminen voi olla työläämpää kuin palvelumaksuun perustuvassa rahoitusmallissa.  

 

 

II TUTKIMUSOSA 
 
 

7. TAVOITTEET 
 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli saada yleiskuva Suomen apteekkien 

tarjoamien palveluiden kehityksestä vuosilta 2010-2020. Tutkimusosan toissijaisena 

tavoitteena oli tarkastella palveluiden tarjoamisen ja asiakasmäärien alueellisia eroja 

maakuntatasolla.  

 

8. AINEISTOT JA MENETELMÄT 
 

Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä kuvailevana survey-tutkimuksena, jossa oli 

kaksi aineistoa. Tutkimuksen pääaineistona käytettiin Suomen Apteekkariliiton 
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kokoamia toimintakyselyitä apteekeille vuosilta 2010-2020. Apteekkariliitto lähettää 

vuosittain jäsenapteekeilleen toimintakyselylomakkeen. Esimerkiksi vuonna 2020 

Suomessa oli 626 pääapteekkia, joista 618 kuului Apteekkariliiton jäsenapteekkeihin 

(Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyt 2021). Yliopistojen apteekit eivät kuulu 

Apteekkariliiton jäseniin, minkä vuoksi kysely ei edusta yliopistojen apteekkien 

palvelutarjontaa. Vuonna 2020 toimintakyselyihin vastanneita pääapteekkeja oli 443 (83 

%) (taulukko 4).  

 

Taulukko 4. Apteekkien ja sivuapteekkien määrä ja Suomen Apteekkariliiton 
toimintakyselyaineiston edustavuus vuosina 2010–2020. 

Vuosi Toimipisteet  
(n) 

Pääapteekkien 
osuus % 

Vastanneet  
toimipisteet  

(n) 

Vastanneiden  
toimipisteiden osuus 
kaikista toimipisteistä 

% 

Pääapteekkien 
osuus vastanneista  

toimipisteistä % 

2010 812 76 716 88 - 

2011 818 76 550 67 100 

2012 818 76 663 81 78 

2013 815 76 610 75 78 

2014 816 75 563 69 79 

2015 816 75 541 66 79 

2016 814 75 650 80 82 

2017 812 76 657 81 81 

2018 814 76 583 72 81 

2019 817 76 526 64 98 

2020 818 77 535 65 83 

 

Toimintakyselyistä oli tutkimusta varten saatavilla apteekkien taustatiedot ja tiedot 

apteekkipalveluiden tarjoamisesta. Toimintakyselyissä kysytyt palvelut ja apteekkien 

taustatiedot vaihtelivat vuosittain (taulukot 5 ja 6). Apteekeilla voi olla myös tarjolla 

palveluja, joita toimintakyselyissä ei ole nostettu esille. Aineistosta päätettiin jättää pois 

Ahvenanmaan apteekkien palvelutarjontatiedot, sillä tietoja ei ollut joka vuodelta 

saatavilla. Lisäksi maakunnassa on vähän apteekkeja, joten apteekkien 

tunnistamattomuus haluttiin varmistaa.  
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Taulukko 5. Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyihin sisällytetyt yksityisten apteekkien 
yksityishenkilöille tarjoamat palvelut vuosina 2010-2020. Taulukkoon on merkitty x-merkillä, 
onko palvelun tarjoamista tai asiakasmääriä kysytty toimintakyselyssä kyseisenä vuonna. 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille tarjotuista palveluista oli saatavilla 

asiakasmäärätietoa viimeisimmiltä vuosilta Suomen Apteekkariliiton 

toimintakyselyaineistossa. Sote-yksiköille palveluita tarjoavista apteekeista oli saatavilla 

tietoa pidemmältä ajalta (taulukko 6). Aineistojen avulla voidaan verrata tiettyjen 

palveluiden tarjoamista ja asiakasmääriä yksityisillä ja sote-yksiköiden asiakkailla 

(taulukot 5 ja 6). 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mittaukset            
Verenpaine x x x x  x x x x   
Verensokeri x x x x  x x x x   
Kolesteroli x x x x  x x x x   
Kehonkoostumus x x x x  x x x x   
Mikrospirometri x x x x  x x x x   
Rasvaprosentti x x          
Häkä x x          
PEF x x          
Pitkäaikaishoitojen  
seuranta 

           

Astmapalvelu x x x x x x x x x   
Diabetespalvelu    x x x x x x   
Inhalaation tarkistus   x x x x x x x x x 
Lääkehoidon arvioinnit            
Lääkehoidon  
kokonaisarviointi 

x x x x x x x x x x x 

Lääkehoidon arviointi   x    x x x x x 
Lääkehoidon tarkistus   x x x x x x x x x 
Annosjakelu x x x x x x x x x x x 
Muut palvelut            
Terveyskontrolli   x x x x x x    
Terveyspiste         x   
Etälääkärin vastaanotto         x x  
Influenssarokotus x x  x x x x x x   
Tupakasta vieroitus x x x x x x x x x   
Lääkkeenoton muistutus     x x x x x   



57 
 

 

Taulukko 6. Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyihin sisällytetyt yksityisten apteekkien 
sosiaali- ja terveydenhuollolle tarjoamat palvelut vuosina 2010-2020. Taulukkoon on merkitty 
x-merkillä, onko palvelun tarjoamista tai asiakasmääriä kysytty toimintakyselyssä kyseisenä 
vuonna. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Turvallisen lääkehoidon tuki         x x x 
Lääkityksen tarkistus      x x x x x x 
Lääkehoidon arviointi        x x x x 
Lääkehoidon  
kokonaisarviointi 

     x x x x x x 

Lääkevalikoiman  
suunnittelu 

x x x x        

Lääkehoidon suunnittelu x x x x  x  x x   
Lääkehuollon konsultointi   x x  x x x x   
Lääkekeskuksen ylläpito  x x x  x x  x   
Lääkekaapin tarkistus x x x x  x x x x   
Koulutus x x x x  x x x x x x 
Lääkkeiden annosjakelu x x x x x x x x x x x 

 

Toimintakyselyistä saatiin selville kunta, jossa apteekki sijaitsee, mitä palveluita apteekki 

oli tarjonnut ja useimmista palveluista oli saatavilla tieto vuoden asiakasmääristä. 

Aineistossa oli myös taustatietoa tai palvelutietoa, jota ei tässä tutkimuksessa 

hyödynnetty. Tavoitteena oli saada yleiskuva palveluista, minkä vuoksi tutkimukseen 

valikoituivat palvelut, joiden tarjoamisesta oli saatavilla tietoa useamman peräkkäisen 

vuoden ajalta. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Fimean aineistoa apteekkien 

ilmoittamista palveluperusteisista tuloista, jotta voitiin tarkastella, oliko palvelueurojen 

jakautumisessa maakunnittain eroja. Fimean aineisto edusti apteekkien ilmoittamia 

maakuntatason tietoja farmaseuttisten palveluiden liikevaihdosta vuonna 2020. 

Apteekkariliiton aineistossa saatiin edustetuksi myös apteekit, jotka eivät olleet saaneet 

liikevaihtoa palveluistaan, joten aineistot tukivat ja täydensivät toisiaan.  

 

Toimintakyselyaineistosta koottiin tietoa palvelutarjonnan kehittymisestä koko Suomen 

tasolla ja viimeisimmiltä vuosilta tarkemmin maakuntatasolla. Tarkastelukohteena oli 

palveluiden yleisyys, eli kuinka monessa apteekissa farmaseuttisia palveluita tarjottiin ja 

kuinka paljon palveluita käytettiin. Maakuntatasolla seurattaviksi farmaseuttisiksi 

palveluiksi yksityisille asiakkaille valittiin lääkityksen tarkistus, lääkehoidon arviointi, 

lääkehoidon kokonaisarviointi ja inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu. Sosiaali- ja 
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terveydenhuollolle tarjottavista palveluista seurattiin samoja palveluita pois lukien 

inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu.  

 

 

9. TILASTOLLINEN ANALYYSI 
 

Tutkimuksessa käytettiin Suomen Apteekkariliiton keräämää valmista kyselyaineistoa. 

Apteekkariliiton aineistossa oli useita toisistaan riippumattomia vuosittain toistettuja 

kyselytutkimuksia. Lisäksi käytettävissä oli Fimean aineisto apteekkien ilmoittamista 

palveluperusteisista tuloista.  Fimean aineiston analysointi tapahtui Fimeassa, joten 

aineistoa ei ollut tarve luovuttaa. Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyaineisto 

luovutettiin Excel-taulukkomuotoisena tiedostona ja analyysit suoritettiin Excel-

ohjelmalla. Aineiston käsittelyssä käytettiin kuvailevia tunnuslukuja, kuten frekvenssi- ja 

prosenttijakaumia, keskiarvoa, minimi- ja maksimiarvoja.  

 

 

10. TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUVAT 
 

Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tutkimuskäytäntöä (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012). Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyaineistot luovutettiin 

kirjallisen aineistonluovutussopimuksen mukaisesti. Toimintakyselyihin vastaaminen on 

ollut apteekeille vapaaehtoista, joten erillistä suostumusta apteekeilta aineiston 

tutkimuskäyttöön ei tarvittu. Apteekkariliiton aineistojen tietoja käsiteltiin 

tutkimuksessa anonyymisti ja luottamuksellisesti. Toimintakyselyihin vastanneita 

apteekkeja ei pystytty tunnistamaan aineistosta. Fimean aineisto apteekkien 

palveluperusteisista tuloista luovutettiin valmiiksi maakuntatasolla käsiteltynä, joten 

apteekit pysyivät anonyymeinä. Tutkimuksessa keskityttiin terveyspalvelutietoon, 

eivätkä aineistot sisältäneet potilastietoja. 
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11. TULOKSET 
 

11.1 Apteekkien farmaseuttisten palveluiden yleisyys  
 

Tässä kappaleessa kuvataan vuosittain palveluita tarjoavien apteekkien määrät ja 

asiakasmäärät.  Sekä yksityisille että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakkaille 

tarjotut palvelut on huomioitu tämän alaluvun palvelutiedoissa. Aineiston mukaan 

apteekkipalveluiden tarjoaminen on vaihdellut palveluittain, mutta kokonaisuutena 

palveluiden tarjoaminen on yleistynyt suomalaisissa apteekeissa tutkimusajanjakson 

aikana (kuvat 2, 4 ja 6). Vähemmän käytettyjä palveluita tarjoavien apteekkien määrissä 

ja näiden apteekkien vuosittaisissa asiakasmäärissä (kuva 6) on enemmän vaihtelua kuin 

yleisimmin käytetyissä palveluissa, kuten koneellisessa annosjakelussa ja lääkityksen 

tarkastuksissa (kuvat 2 ja 4). Koneellisen annosjakelun ja lääkityksen tarkistuksen 

tasainen tarjonta voi olla merkki palveluiden vakiintumisesta rutiinikäyttöön (kuvat 2 ja 

4). Apteekkien manuaalinen annosjakelu näyttäisi vähenevän sekä asiakasmäärien että 

palvelun tarjoamisen perusteella (kuvat 2 ja 3). Tämän ilmiön yhtenä selittävänä tekijänä 

lienee siirtyminen manuaalisesti toteutetusta annosjakelusta koneelliseen 

annosjakeluun. 

 

Annosjakeluiden ja lääkityksen tarkistuksen asiakasmäärät on erotettu muista 

palveluista, jotta vähemmän käytettyjen palveluiden asiakasmääriä pystyttäisiin 

vertaamaan. Koneellinen annosjakelu on vakaa ja kasvava palvelu asiakasmääriltään 

(kuva 2). Poikkeuksena on vuoden 2020 asiakasmäärä, joka on hieman laskenut vuoden 

2019 asiakasmäärästä. Lääkityksen tarkistuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti 

vuodesta 2014 ja lääkehoidon arviointien asiakasmäärät koko tarkasteluajan (kuvat 4 ja 

6). Diabetespalvelulla on ollut tutkimusvuosina korkeammat asiakasmäärät kuin 

esimerkiksi inhalaation tarkistuspalvelulla ja lääkehoidon kokonaisarvioinneilla, mutta 

tietoa sen kehityksestä viime vuosilta ei ole saatavilla (kuva 6). 
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Kuva 2. Annosjakelua tarjoavien yksityisten apteekkien määrän kehitys vuosilta 2010-2020. 
 

*Vuoden 2018 toimintakyselyssä ei ole eritelty manuaalisen annosjakelun asiakasmäärää. 

Kuva 3. Koneellisen ja manuaalisen annosjakelun vuosittaiset yhteisasiakasmäärät vuosilta 
2010-2020. 
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Kuva 4. Lääkityksen tarkistusta tarjoavien yksityisten apteekkien määrä vuosilta 2012-2020. 

 
 

 
Kuva 5. Lääkehoidon tarkistusten vuosittaiset yhteismäärät yksityisissä apteekeissa vuosina 
2012-2020. 
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Kuva 6. Lääkehoidon arviointi- (LHA), lääkehoidon kokonaisarviointi- (LHKA), astma-, 
inhalaatio-, diabetes-, tupakasta vieroittautumis-, terveyskontrolli-, ja lääkkeenoton 
muistutuspalveluita palvelua tarjoavien apteekkien määrät vuosilta 2010-2020. 
 

 
Kuva 7. Lääkehoidon arviointi- (LHA), lääkehoidon kokonaisarviointi- (LHKA), astma-, 
inhalaatio-, diabetes-, tupakasta vieroittautumis-, terveyskontrolli-, ja lääkkeenoton 
muistutuspalveluita yhteisasiakasmäärät vuosilta 2010-2020. *SAL:n toimintakyselyssä on vuonna 

2016 kysytty yhteismäärä LHKA- ja LHA-palveluiden asiakasmääristä. Kuvassa ne on ilmoitettu LHKA:n 
asiakasmäärinä. 
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11.2 Apteekkien farmaseuttiset palvelut maakunnittain yksityisille asiakkaille 
 

Apteekkien määrä vaihtelee paljon maakunnittain (taulukko 7). Sen vuoksi palveluita 

tarjoavat apteekit on esitetty prosenttiosuuksina maakunnan toimintakyselyyn 

vastanneista apteekeista, mikä helpottaa eri kokoisten maakuntien palvelutarjonnan 

verrattavuutta (taulukot 8,9, 14 ja 15). Farmaseuttisten palveluiden asiakasmäärät on 

esitetty keskiarvoina kyselyyn vastanneiden palveluita tarjoavien apteekkien kesken, 

jotta palveluiden asiakasmääriä olisi helpompi verrata maakuntien välillä (taulukot 10-

13). Asiakasmäärien maksimi- ja minimiarvot auttavat näkemään, kuinka paljon 

vaihtelua asiakasmäärissä on maakuntien apteekkien sisällä ja kuinka yksittäisen 

apteekin asiakasmäärä voi vaikuttaa merkittävästi maakunnan keskiarvoon.  

 

Taulukko 7. Apteekkien määrä maakunnissa vuonna 2020 Ahvenanmaan apteekit poisluettuna. 
 

Maakunta Apteekkien lukumäärä 

Etelä-Karjala  20 

Etelä-Pohjanmaa  36 

Etelä-Savo  39 

Kainuu  14 

Kanta-Häme  28 

Keski-Pohjanmaa  11 

Keski-Suomi  49 

Kymenlaakso  32 

Lappi  33 

Pirkanmaa  72 

Pohjanmaa  32 

Pohjois-Karjala  31 

Pohjois-Pohjanmaa  61 

Pohjois-Savo  46 

Päijät-Häme  28 

Satakunta  42 

Uusimaa  160 

Varsinais-Suomi  80 

Lähde: fimea.fi/apteekkitoiminta 

 

Palveluiden tarjonnan yleisyydessä on eroja eripuolella Suomea. Esimerkiksi Etelä-

Savossa, Kainuussa ja Lapissa tutkimukseen valittuja palveluita oli vähiten tarjolla koko 

Suomesta (taulukot 8 ja 9). Lääkityksen tarkistuksia, lääkehoidon arviointeja ja 

inhalaation tarkistuksia on tarjottu yksityisille asiakkaille vuosina 2017-2020 lähes 

kaikissa maakunnissa (taulukot 8 ja 9). Sen sijaan lääkehoidon kokonaisarviointien 
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tarjonnassa oli eniten maakuntia, joissa yksikään apteekki ei ollut tarjonnut palvelua 

(taulukko 9). 

 

Maakuntatasolla tarkasteltujen farmaseuttisten palveluiden asiakasmäärät ovat 

pysyneet pieninä (taulukot 10-13). Lääkityksen tarkistuspalvelussa on nähtävissä 

keskiasiakasmääriltään tasaisesti nousevia maakuntia kuten Etelä-Pohjanmaa, 

Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala (taulukko 10). Näissä maakunnissa oli myös tarjottu 

lääkityksen tarkistuspalvelua keskimääräistä enemmän (taulukko 8). Erityisesti Pohjois-

Karjalassa eritasoiset lääkehoidon arvioinnit olivat yleistyneet tarkasteluaikana 

(taulukot 8 ja 9). Lääkehoidon arvioinnissa on nähtävissä tasaisen matala 

keskiasiakasmäärä useissa maakunnissa ja keskiasiakasmäärien vaihtelu on 

vähäisempää lääkityksen tarkistuspalveluun verrattuna (taulukko 11). Lääkehoidon 

kokonaisarvioinnin ja inhalaationtarkistuspalvelun asiakasmäärät ovat pienimmät 

(taulukot 12 ja 13). Palveluiden asiakasmäärät vaihtelevat maakuntien sisällä, minkä 

vuoksi palvelun kehittymistä maakuntakohtaisesti ei voida havaita (taulukot 10-13). 
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Taulukko 8. Lääkehoidon tarkistus- ja lääkehoidon arviointipalvelua (LHA) yksityisille asiakkaille 
tarjoavien apteekkien osuus (%) alueensa toimintakyselyyn vastanneista apteekeista vuosilta 
2017-2020. Maakunnat on esitetty vuoden 2020 palvelutarjonnan yleisyyden mukaan 
alenevassa järjestyksessä. 

 
 
 
Taulukko 9.  LHKA ja inhalaatiopalvelua yksityisille asiakkaille tarjoavien apteekkien osuus (%) 
alueen apteekeista, jotka vastasivat kyselyyn vuosilta 2017-2020. Maakunnat on esitetty 
vuoden 2020 palvelutarjonnan yleisyyden mukaan alenevassa järjestyksessä. 

 

Lääkityksen  
tarkistus 

2017 2018 2019 2020 Lääkehoidon 
 arviointi 

2017 2018 2019 2020 

Pohjois-Karjala  53,5 46,4 73,9 68,2 Kanta-Häme  14,8 8,7 24,0 50,0 

Etelä-Pohjanmaa  48,5 48,3 58,6 66,7 Pohjois-Savo  33,3 33,3 42,9 48,4 

Päijät-Häme  40,0 37,0 63,2 64,7 Pohjois-Karjala  0,0 10,7 30,4 45,5 

Pohjois-Savo  50,0 48,5 75,0 64,5 Päijät-Häme  20,0 18,5 26,3 41,2 

Pohjanmaa  45,4 25,0 50,0 52,9 Pohjois-Pohjanmaa  23,5 16,7 29,3 38,1 

Kanta-Häme  51,9 43,5 52,2 50,0 Pohjanmaa  4,5 0,0 10,0 35,3 

Pohjois-Pohjanmaa  37,3 38,0 56,1 47,6 Etelä-Pohjanmaa  24,2 17,2 27,6 33,3 

Satakunta  37,8 45,2 48,0 46,4 Keski-Pohjanmaa  20,0 14,3 62,5 33,3 

Varsinais-Suomi  36,1 30,9 51,2 43,2 Pirkanmaa  13,1 23,4 30,6 31,5 

Kainuu  50,0 37,5 25,0 42,9 Kainuu  50,0 25,0 37,5 28,6 

Pirkanmaa  41,0 44,7 44,9 40,7 Etelä-Karjala  5,5 11,8 38,5 26,7 

Keski-Suomi  30,2 35,1 54,8 38,2 Satakunta  8,1 19,4 24,0 25,0 

Etelä-Karjala  16,7 0,0 38,5 33,3 Uusimaa  10,9 11,8 20,8 20,0 

Kymenlaakso  23,3 36,7 40,0 30,4 Keski-Suomi  6,9 16,2 25,8 17,6 

Etelä-Savo  48,1 32,1 50,0 30,0 Varsinais-Suomi  6,6 12,7 23,3 13,6 

Keski-Pohjanmaa  53,3 35,7 62,5 26,7 Etelä-Savo  11,1 10,7 24,0 10,0 

Uusimaa  31,8 22,5 43,6 26,3 Kymenlaakso  10,0 16,7 24,0 8,7 

Lappi  16,0 10,0 27,8 9,5 Lappi  20,0 5,0 5,6 4,8 

Lääkehoidon  
kokonaisarviointi 

2017 2018 2019 2020 
Inhalaation  
tarkistus 

2017 2018 2019 2020 

Pohjanmaa  0,0 5,0 10,0 23,5 Kainuu  30,0 12,5 25,0 28,6 

Kanta-Häme  0,0 8,7 8,7 22,2 Kanta-Häme  14,8 13,0 21,7 27,8 

Etelä-Pohjanmaa  15,1 13,8 27,6 20,0 Etelä-Pohjanmaa  12,1 10,3 27,6 26,7 

Pohjois-Savo  19,4 15,2 18,0 19,4 Pohjois-Savo  25,0 15,2 32,1 25,8 

Pirkanmaa  13,1 10,6 20,4 18,5 Pohjanmaa  18,1 0,0 15,0 23,5 

Pohjois-Karjala  3,3 0,0 8,7 18,2 Päijät-Häme  4,0 7,4 10,5 23,5 

Satakunta  8,1 22,6 16,0 17,9 Pirkanmaa  23,0 8,5 16,3 16,7 

Päijät-Häme  16,0 11,1 15,8 17,6 Keski-Suomi  14,0 13,5 19,4 14,3 

Keski-Suomi  11,6 16,2 19,4 14,7 Etelä-Karjala  0,0 5,9 15,4 13,3 

Pohjois-Pohjanmaa  9,8 14,3 17,1 14,3 Uusimaa  4,5 4,9 13,9 10,5 

Etelä-Karjala  5,5 0,0 7,7 13,3 Pohjois-Pohjanmaa  9,8 4,7 17,1 7,1 

Uusimaa  8,1 4,9 10,9 9,5 Satakunta  5,4 6,5 12,0 7,1 

Kymenlaakso  6,7 3,3 4,0 8,7 Varsinais-Suomi  1,7 5,4 9,3 6,8 

Keski-Pohjanmaa  6,7 14,3 37,5 6,7 Keski-Pohjanmaa  20,0 7,1 25,0 6,7 

Lappi  12,0 5,0 5,6 54,8 Lappi  4,0 5,0 11,1 4,8 

Varsinais-Suomi  3,3 3,6 9,3 4,5 Pohjois-Karjala  6,6 7,1 4,3 4,5 

Etelä-Savo  3,7 3,5 9,1 0,0 Kymenlaakso  10,0 10,0 12,0 4,3 

Kainuu  10,0 0,0 0,0 0,0 Etelä-Savo  14,8 3,5 13,6 0,0 
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Taulukko 10. Lääkehoidon tarkistusten yksityisasiakasmäärien keskiarvot, maksimi- ja minimiarvot maakunnittain vuosilta 2017-2020. Taulukossa 
maakunnat on esitetty vuoden 2020 asiakasmäärien keskiarvojen mukaan alenevassa järjestyksessä. 
 

Lääkityksen tarkistus 2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Keski-Suomi  4,0 8 0 1,7 6 0 2,8 20 0 28,5 360 0 

Pirkanmaa  3,0 10 0 16,3 303 0 7,8 100 0 20,2 220 0 

Pohjois-Karjala  2,1 6 0 1,0 4 0 6,7 100 0 15,3 221 0 

Etelä-Pohjanmaa  4,5 20 0 5,1 62 0 8,0 80 0 11,5 100 0 

Varsinais-Suomi  3,5 10 0 0,9 4 0 1,7 15 0 5,9 65 0 

Kanta-Häme  6,0 20 0 40,9 300 0 0,8 2 0 4,0 30 0 

Etelä-Karjala  4,3 6 2 0,0 0 0 0,4 2 0 2,0 10 0 

Pohjois-Pohjanmaa  7,2 66 0 1,9 5 0 3,0 25 0 1,9 15 0 

Lappi  3,8 6 0 2,5 4 1 2,2 5 0 1,5 2 1 

Uusimaa  2,3 7 0 1,0 5 0 1,1 10 0 1,2 12 0 

Pohjois-Savo  10,5 93 0 1,1 12 0 1,0 12 0 1,1 20 0 

Kymenlaakso  2,1 5 0 0,5 2 0 5,0 45 0 0,7 3 0 

Päijät-Häme  7,1 50 0 3,1 20 0 1,7 5 0 0,7 3 0 

Keski-Pohjanmaa  0,5 2 0 1,2 5 0 0,0 0 0 0,5 2 0 

Satakunta  1,3 6 0 0,9 5 0 0,5 2 0 0,5 2 0 

Etelä-Savo  5,0 10 0 2,4 7 0 3,5 30 0 0,2 1 0 

Pohjanmaa  2,4 4 1 0,4 1 0 5,4 35 0 0,1 1 0 

Kainuu  4,4 10 0 0,7 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

 
 
 
 
 



67 
 

 

 
Taulukko 11. Lääkehoidon arviointien (LHA) yksityisasiakasmäärien keskiarvot, maksimi- ja minimiarvot maakunnittain vuosilta 2017-2020. Taulukossa 
maakunnat on esitetty vuoden 2020 asiakasmäärien keskiarvojen mukaan alenevassa järjestyksessä. 
 

Lääkehoidon arviointi 
2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Varsinais-Suomi  1,5 5 0 2,1 10 0 0,7 2 0 8,7 50 0 

Keski-Pohjanmaa  1,7 5 0 0,0 0 0 0,2 1 0 2,6 10 1 

Etelä-Savo  1,7 4 0 1,3 4 0 1,0 3 0 2,5 5 0 

Kainuu  2,4 5 0 2,0 3 1 1,3 3 0 2,5 5 0 

Pohjois-Pohjanmaa  4,9 30 0 1,7 7 0 1,3 15 0 1,3 10 0 

Pohjois-Savo  2,7 10 0 0,9 6 0 0,6 3 0 1,3 11 0 

Uusimaa  1,8 10 0 1,0 3 0 1,1 10 0 1,3 4 0 

Pirkanmaa  0,9 5 0 0,8 3 0 0,5 3 0 1,1 10 0 

Satakunta  1,7 5 0 3,2 5 0 2,7 10 0 1,1 5 0 

Etelä-Pohjanmaa  2,3 6 0 1,2 3 0 2,8 15 0 1,0 6 0 

Kanta-Häme  5,8 10 0 0,5 1 0 2,3 10 0 0,8 5 0 

Päijät-Häme  2,8 7 0 1,2 5 0 1,0 2 0 0,7 3 0 

Keski-Suomi  1,3 4 0 0,2 1 0 1,0 4 0 0,5 2 0 

Pohjanmaa  0,0 0 0 - - - 0,0 0 0 0,5 2 0 

Pohjois-Karjala  - - - 3,7 5 1 0,9 5 0 0,4 2 0 

Etelä-Karjala  0,0 0 0 1,0 2 0 0,2 1 0 0,3 1 0 

Kymenlaakso  1,3 3 0 0,6 3 0 1,3 5 0 0,0 0 0 

Lappi  0,2 1 0 0,0 0 0 3,0 3 3 0,0 0 0 
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Taulukko 12. Lääkehoidon kokonaisarviointien (LHKA) yksityisasiakasmäärien keskiarvot, maksimi- ja minimiarvot maakunnittain vuosilta 2017-2020. 
Taulukossa maakunnat on esitetty vuoden 2020 asiakasmäärien keskiarvojen mukaan alenevassa järjestyksessä. 
 

Lääkehoidon 

kokonaisarviointi 

2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Kymenlaakso  0,5 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 2,0 4 0 

Pohjois-Savo  0,6 2 0 2,2 10 0 0,4 2 0 1,5 7 0 

Keski-Pohjanmaa  0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 1,0 1 1 

Uusimaa  0,1 1 0 0,2 1 0 0,4 3 0 1,0 5 0 

Pohjanmaa  - - - 0,0 0 0 0,0 0 0 0,5 2 0 

Pohjois-Karjala  0,0 0 0 - - - 0,0 0 0 0,3 1 0 

Etelä-Pohjanmaa  0,2 1 0 0,8 3 0 0,4 3 0 0,2 1 0 

Etelä-Karjala  0,0 0 0 - - - 0,0 0 0 0,0 0 0 

Kanta-Häme  - - - 1,0 2 0 0,5 1 0 0,0 0 0 

Keski-Suomi  0,4 2 0 0,5 2 0 0,2 1 0 0,0 0 0 

Lappi  2,0 5 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Pirkanmaa  0,3 1 0 0,2 1 0 0,1 1 0 0,0 0 0 

Pohjois-Pohjanmaa  0,4 2 0 1,8 5 0 0,3 2 0 0,0 0 0 

Päijät-Häme  0,5 2 0 0,0 0 0 0,7 2 0 0,0 0 0 

Satakunta  0,0 0 0 0,7 5 0 0,8 3 0 0,0 0 0 

Varsinais-Suomi  0,5 1 0 0,5 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Etelä-Savo  0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 - - - 

Kainuu  1,0 1 1 - - - - - - - - - 
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Taulukko 13. Inhalaation tarkistuspalvelun yksityisasiakasmäärien keskiarvot, maksimi- ja minimiarvot maakunnittain vuosilta 2017-2020. Taulukossa 
maakunnat on esitetty vuoden 2020 asiakasmäärien keskiarvojen mukaan alenevassa järjestyksessä. 
 

Inhalaation tarkistus 
2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Varsinais-Suomi  0,0 0 0 0,0 0 0 0,5 2 0 9,3 28 0 

Kymenlaakso  0,7 2 0 0,0 0 0 1,3 4 0 5,0 5 5 

Satakunta  0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 1,0 2 0 

Kainuu  3,0 12 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,5 1 0 

Pohjois-Savo  0,6 5 0 0,6 3 0 0,3 2 0 0,5 4 0 

Pohjanmaa  1,3 3 0 - - - 0,0 0 0 0,3 1 0 

Uusimaa  0,8 3 0 0,4 1 0 0,6 5 0 0,3 1 0 

Etelä-Pohjanmaa  3,0 12 0 2,7 8 0 2,9 20 0 0,1 1 0 

Pirkanmaa  2,1 10 0 0,4 3 0 0,7 3 0 0,1 1 0 

Etelä-Karjala  0,0 0 0 10,0 10 10 0,5 1 0 0,0 0 0 

Kanta-Häme  1,3 5 0 0,3 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Keski-Pohjanmaa  1,7 5 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Keski-Suomi  0,7 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Lappi  2,0 2 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Pohjois-Karjala  1,0 2 0 1,0 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Pohjois-Pohjanmaa  0,2 1 0 0,0 0 0 1,1 3 0 0,0 0 0 

Päijät-Häme  0,0 0 0 1,0 2 0 2,5 5 0 0,0 0 0 

Etelä-Savo  5,5 20 0 1,0 1 1 0,3 1 0 - - - 
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11.3 Apteekkien farmaseuttiset palvelut sote-yksiköille 
 
 

Yleisimmät ja asiakasmääriltään suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille 

tarjotut palvelut ovat aineiston mukaan koneellisen annosjakelun lisäksi lääkityksen 

tarkistus ja koulutus (kuva 8 ja 9). Lääkehoidon arviointipalvelun tarjoaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon yksiköille on yleistynyt. Lääkehoidon arvioinnin asiakasmäärät eivät 

ole yhtä korkeita kuin lääkityksen tarkistuksessa. 

 

Aineiston perusteella apteekkien tarjoamia lääkehoidon arvioinnin ja lääkehoidon 

kokonaisarvioinnin palveluita on saatavilla enemmän yksityisille asiakkaille kuin sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelun tuottajille (kuvat 7 ja 8). Ero on kuitenkin kaventunut 

vuoteen 2020 mennessä. Lääkityksen tarkistuksen asiakasmäärät sen sijaan ovat 

kasvaneet sote-yksiköissä yleisemmiksi kuin yksityisillä asiakkailla (kuvat 5 ja 8).  

Koulutuskäyntien ja lääkehoidon kokonaisarviointien määrä on vähentynyt vuodesta 

2019 vuoteen 2020, mikä voi selittyä ainakin osin koronapandemian tuomista 

muutoksista kontaktien rajoittamiseen. Aineistosta ei pystytä erittelemään koko 

toimintakyselyiden aikajaksolta annosjakeluasiakkaiden jakautumista sote-yksiköiden 

piiriin kuuluviin asiakkaisiin ja yksityisiin asiakkaisiin. Esimerkiksi vuoden 2020 

annosjakeluasiakkaista 4930 palvelun käyttäjää oli yksityisiä, 21698 palvelun käyttäjistä 

kotisairaanhoidon asiakkaita ja 16959 palvelunkäyttäjää asumispalveluyksiköistä (kuva 

3). 

 

Lääkityksen tarkistus-, lääkehoidon arviointi- ja lääkehoidon 

kokonaisarviointipalveluiden tarjoamisessa sote-yksiköille tietyt maakunnat kuten 

Etelä-Savo ja Lappi korostuvat vähiten palveluita tarjoaviksi maakunniksi (taulukot 14 ja 

15). Palveluiden tarjoamisen yleisyydessä on paljon vaihtelua vuosittain eri maakuntien 

välillä. Lisäksi maakunnan sisällä palvelua tarjoavien apteekkien osuus vaihtelee, mikä 

voi kertoa palvelun implementaation ongelmista. Lääkityksen tarkistuksen, lääkehoidon 

arviointien ja lääkehoidon kokonaisarviointien asiakasmäärissä korostuu maakunnan 

sisäiset vaihtelut eli satunnaiset asiakasvirrat (taulukot 16-18). On kuitenkin 
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erotettavissa maakuntia, joissa etenkin lääkityksen tarkistuspalvelulla oli muita 

vakaammat asiakasvirrat, kuten Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-

Häme (taulukko 16). Samoja maakuntia kuten Pirkanmaa ja Keski-Suomi toistui 

korkeimpia asiakasmääriä lääkityksen tarkistuspalvelulle saavina maakuntina sekä 

yksityisiä että sote-yksiköiden asiakkaita tarkasteltaessa (taulukot 10 ja 16). 

 

Lääkityksen tarkistuksessa sote-yksiköiden asiakkaita on enemmän kuin 

yksityisasiakkaita (kuvat 5 ja 8). Esimerkiksi vuonna 2020 apteekin tekemiä lääkityksen 

tarkistuksia tehtiin yhteensä sote-palveluiden tuottajille 2271 kun taas yksityisille 

asiakkaille 1551.  Asiakasmäärät sen sijaan ovat hyvin lähellä toisiaan lääkehoidon 

arvioinnin ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin osalta. Lääkehoidon arviointien asiakkaat 

jakautuivat vuonna 2020 enemmän yksityisiin asiakkaisiin, sillä yksityisiä asiakkaita oli 

200 ja sote-yksiköiden asiakkaita 86. Lääkehoidon arviointien yhteisasiakasmäärässä 

vuonna 2020 yksityisten asiakkaita oli 27 ja sote-yksiköiden asiakkaita 13.  

 

 

Kuva 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille palveluiden tarjoavien apteekkien lukumäärä 
vuosina 2017-2020. 
*Lääkekaapin tarkistusta oli kysytty vain vuosina 2018 ja 2019. **Koulutuksesta ei kysytty vuonna 2018 
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Kuva 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille tarjottujen farmaseuttisten palveluiden 

asiakasmäärät vuosilta 2017-2020.*Lääkekaapin tarkistusta oli kysytty vain vuosina 2018 ja 

2019.**Koulutusta ei kysytty vuonna 2018 

 
Taulukko 14. Lääkityksen tarkistus – ja lääkehoidon arviointipalvelua (LHA) sote-yksiköille 
tarjoavien apteekkien osuus (%) toimintakyselyyn vastanneista apteekeista maakunnittain. 
Aleneva järjestys vuoden 2020 tilanteen mukaan. 
 

Lääkityksen  
tarkistus 

2017 2018 2019 2020 
Lääkehoidon 
arviointi 

2017 2018 2019 2020 

Pirkanmaa  8,2 6,4 20,4 42,6 Kainuu  10,0 0,0 0,0 42,9 

Päijät-Häme  0,0 3,7 0,0 29,4 Kanta-Häme  7,4 8,7 8,7 27,8 

Kanta-Häme  11,1 8,7 8,7 27,7 Päijät-Häme  0,0 3,7 0,0 23,5 

Etelä-Pohjanmaa  12,1 6,9 17,2 23,3 Pohjois-Pohjanmaa  2,0 7,1 12,2 21,4 

Varsinais-Suomi  1,6 18,2 11,6 18,2 Etelä-Karjala  0,0 0,0 0,0 20,0 

Keski-Suomi  7,0 8,1 22,6 14,7 Pirkanmaa  3,3 0,0 8,2 14,8 

Kainuu  0,0 0,0 12,5 14,3 Satakunta  2,7 0,0 12,0 14,3 

Pohjois-Pohjanmaa  3,9 14,3 12,2 14,3 Pohjois-Karjala  0,0 3,6 8,7 13,7 

Pohjois-Karjala  3,3 3,6 0,0 13,7 Etelä-Pohjanmaa  6,1 6,9 13,8 13,3 

Etelä-Karjala  5,6 0,0 0,0 13,3 Pohjois-Savo  5,5 3,0 3,6 12,9 

Pohjanmaa  0,0 5,0 25,0 11,8 Pohjanmaa  0,0 10,0 10,0 11,8 

Satakunta  0,0 6,5 16,0 10,7 Uusimaa  0,9 6,9 7,9 7,4 

Pohjois-Savo  2,8 9,1 3,6 9,7 Keski-Pohjanmaa  0,0 0,0 12,5 6,7 

Kymenlaakso  0,0 3,3 4,0 8,7 Keski-Suomi  0,0 0,0 16,1 5,9 

Uusimaa  2,7 2,0 9,9 7,4 Etelä-Savo  3,7 10,7 9,1 5,0 

Lappi  8,0 5,0 5,5 4,8 Varsinais-Suomi  1,6 0,0 7,0 4,5 

Etelä-Savo  7,4 10,7 4,5 0,0 Kymenlaakso  0,0 6,6 0,0 0,0 

Keski-Pohjanmaa  0,0 7,1 25,0 0,0 Lappi  16,0 5,0 0,0 0,0 
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Taulukko 15. Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua sote-yksiköille tarjoavien apteekkien 
osuus (%) toimintakyselyyn vastanneista apteekeista maakunnittain. Aleneva järjestys vuoden 
2020 tilanteen mukaan. 

Lääkehoidon  
kokonaisarviointi 

2017 2018 2019 2020 

Kanta-Häme  0,0 8,7 13,0 22,2 

Etelä-Karjala  0,0 0,0 0,0 20,0 

Etelä-Pohjanmaa  0,0 6,9 17,2 13,4 

Pirkanmaa  0,0 0,0 6,1 13,0 

Pohjanmaa  0,0 0,0 5,0 11,8 

Päijät-Häme  0,0 0,0 5,3 11,8 

Satakunta  0,0 3,2 12,0 10,7 

Pohjois-Karjala  0,0 3,6 4,3 9,1 

Pohjois-Pohjanmaa  0,0 9,5 4,9 7,1 

Kymenlaakso  0,0 3,3 0,0 4,5 

Uusimaa  0,9 2,0 5,9 4,2 

Pohjois-Savo  0,0 3,0 0,0 3,2 

Keski-Suomi  0,0 10,8 12,9 2,9 

Varsinais-Suomi  0,0 0,0 2,3 2,3 

Etelä-Savo  0,0 3,6 0,0 0,0 

Kainuu  0,0 0,0 0,0 0,0 

Keski-Pohjanmaa  0,0 0,0 12,5 0,0 

Lappi  8,0 0,0 0,0 0,0 
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Taulukko 16. Lääkityksen tarkistusta sote-yksiköille tarjoavien yksityisten apteekkien asiakasmäärien keskiarvot, maksimit ja minimit palvelua 
tarjonneissa apteekeissa maakunnittain vuosina 2017-2020. Aleneva järjestys vuoden 2020 tilanteen mukaan. 
 

Lääkityksen tarkistus   
2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Kymenlaakso  - - - 15,0 15 15 0,0 0 0 100,0 200 0 

Pohjois-Karjala  4,0 4 4 0,0 0 0 - - - 74,7 221 0 

Keski-Suomi  12,3 18 1 6,7 10 0 3,7 20 0 72,0 360 0 

Pirkanmaa  34,2 91 4 1,7 3 1 63,9 200 0 64,0 317 0 

Pohjois-Pohjanmaa  2,5 4 1 1,0 2 0 4,2 21 0 35,8 200 0 

Varsinais-Suomi  1,0 1 1 60,0 60 60 1,0 4 0 30,3 85 0 

Päijät-Häme  - - - 0,0 0 0 - - - 19,0 95 0 

Etelä-Pohjanmaa  24,0 50 6 2,5 5 0 33,8 100 0 9,7 50 0 

Kanta-Häme  8,0 20 1 31,0 62 0 2,5 5 0 6,4 30 0 

Uusimaa  3,3 5 2 1,5 3 0 27,7 250 0 0,4 2 0 

Etelä-Karjala  2,0 2 2 - - - - - - 0,0 0 0 

Kainuu  0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Lappi  1,0 2 0 3,0 3 3 100,0 100 100 0,0 0 0 

Pohjanmaa  - - - 30,0 30 30 19,2 60 0 0,0 0 0 

Pohjois-Savo  20,0 20 20 104,3 303 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Satakunta  - - - 151,0 300 2 30,4 60 0 0,0 0 0 

Etelä-Savo  4,0 5 3 13,3 40 0 30,0 30 30 - - - 

Keski-Pohjanmaa  - - - 0,0 0 0 0,0 0 0 - - - 
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Taulukko 17. Lääkehoidon arviointipalvelua (LHA) sote-yksiköille tarjoavien yksityisten apteekkien asiakasmäärien keskiarvot, maksimit ja minimit 
palvelua tarjonneissa apteekeissa maakunnittain vuosina 2017-2020. Aleneva järjestys vuoden 2020 tilanteen mukaan. 
 

Lääkehoidon arviointi 
2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Etelä-Karjala  - - - - - - - - - 11,7 35 0 

Etelä-Savo  2,0 2 2 1,0 2 0 1,5 3 0 5,0 5 5 

Keski-Pohjanmaa  - - - - - - 0,0 0 0 2,0 2 2 

Satakunta  5,0 5 5 - - - 1,7 5 0 1,8 5 0 

Kainuu  2,0 2 2 - - - - - - 1,7 5 0 

Etelä-Pohjanmaa  12,0 20 4 8,5 10 7 1,8 4 0 1,5 6 0 

Pirkanmaa  12,5 15 10 - - - 0,3 1 0 1,3 10 0 

Uusimaa  1,0 1 1 2,0 10 0 8,6 65 0 0,9 3 0 

Päijät-Häme  - - - 10,0 10 10 - - - 0,8 3 0 

Varsinais-Suomi  2,0 2 2 - - - 1,0 2 0 0,5 1 0 

Kanta-Häme  6,0 10 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,4 2 0 

Pohjois-Karjala  0,0 0 0 5,0 5 5 2,5 5 0 0,3 1 0 

Pohjois-Pohjanmaa  30,0 30 30 3,8 10 0 4,0 15 0 0,3 2 0 

Keski-Suomi  - - - - - - 1,0 4 0 0,0 0 0 

Pohjanmaa  - - - 1,0 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Pohjois-Savo  6,5 10 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Lappi  1,5 5 0 5,0 5 5 - - - - - - 

Kymenlaakso  - - - 4,5 5 4 - - - - - - 
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Taulukko 18. Lääkehoidon kokonaisarviointiapalvelua (LHKA) sote-yksiköille tarjoavien yksityisten apteekkien asiakasmäärien keskiarvot, maksimit ja 
minimit palvelua tarjonneissa apteekeissa maakunnittain vuosina 2017-2020. Aleneva järjestys vuoden 2020 tilanteen mukaan. 
 

Lääkehoidon  

kokonaisarviointi 

2017 2018 2019 2020 

Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi Keskiarvo Maksimi Minimi 

Etelä-Karjala  - - - - - - - - - 2,0 6 0 

Kymenlaakso  - - - 2,0 2 2 - - - 2,0 2 2 

Uusimaa  5,0 5 5 1,5 3 0 0,8 5 0 1,0 5 0 

Etelä-Pohjanmaa  - - - 7,5 10 5 0,0 0 0 0,0 0 0 

Kanta-Häme  0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Keski-Suomi  0,0 0 0 2,0 3 0 0,2 1 0 0,0 0 0 

Pirkanmaa  - - - - - - 1,3 4 0 0,0 0 0 

Pohjanmaa  - - - - - - 0,0 0 0 0,0 0 0 

Pohjois-Karjala  - - - 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Pohjois-Pohjanmaa  - - - 0,0 0 0 0,7 2 0 0,0 0 0 

Pohjois-Savo  - - - 0,0 0 0 - - - 0,0 0 0 

Päijät-Häme  - - - - - - 2,0 2 2 0,0 0 0 

Satakunta  - - - 2,0 2 2 0,0 0 0 0,0 0 0 

Varsinais-Suomi  - - - - - - 0,0 0 0 0,0 0 0 

Keski-Pohjanmaa  - - - - - - 0,0 0 0 - - - 

Etelä-Savo  - - - 0,0 0 0 - - - - - - 

Lappi  0,5 1 0 - - - - - - - - - 

Kainuu  - - - - - - - - - - - - 
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11.4 Palvelueurojen jakaantuminen maakunnittain vuonna 2020 
 

Palveluista liikevaihtoa saavien apteekkien lukumäärä oli pienempi kuin Apteekkariliiton 

toimintakyselyiden mukaan palveluita tarjoavien apteekkien lukumäärä (taulukko 19). 

Kaikki palvelua tarjoavat apteekit eivät siis saa palveluilleen asiakkaita tai palveluita 

tuotetaan maksutta. Palveluista saatava liikevaihto on pieni osuus yksityisten 

apteekkien kokonaisliikevaihdosta, jonka keskiarvo oli esimerkiksi vuonna 2019 4,1 

miljoonaa euroa (Reinikainen ym. 2021b).  

 

Maakunnista Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa oli suurimmat keskimääräiset 

palveluperusteiset tulot. Palveluista saatavat tulot vaikuttavat kuitenkin jakautuvan 

epätasaisesti paitsi maakuntien välillä myös maakuntien sisällä. Monissa maakunnissa, 

kuten Etelä-Savossa, Kainuussa, Lapissa, Pohjois-Savossa ja Uudellamaalla yksittäisen 

apteekin suuri liikevaihto eli maksimiarvo muodosti valtaosan koko maakunnan 

palvelueurojen kertymästä. Tämä on linjassa aiemmissa taulukoissa (taulukot 8-18) 

esitettyjen palveluiden tarjoamisen ja asiakasmäärien vaihteluiden kanssa. Taulukon 19 

mukaan Uudenmaan apteekkien palveluperusteisten tulojen osuus oli yli 70 % koko 

maan palveluperusteisista yhteistuloista.  Uudellamaalla sijaitsi myös yli neljännes 

Suomen apteekeista, jotka ilmoittivat saavansa palveluperusteista liikevaihtoa. On 

kuitenkin huomioitava, että Uudellamaalla sijaitsee eniten apteekkeja.
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Taulukko 19. Vuoden 2020 kokonaiskuva palveluita tarjoavista apteekeista ja palveluista saatavista tuloista Suomen Apteekkariliiton (SAL) 
toimintakyselyiden ja Fimean aineiston mukaisesti. Maakunnat järjestetty laskevasti keskimääräisten palvelueurojen mukaan. 

Maakunta Apteekkien  
lukumäärä  

maakunnassa 
31.12.20 

SAL:n 
 toimintakyselyyn 

vuonna 2020  
vastanneiden 

apteekkien  
lukumäärä 

Apteekkien 
lukumäärä, 

jotka 
tarjoavat 

vähintään 1 
palvelua* 

Apteekkien  
lukumäärä, joilla 
farmaseuttisten 

palveluiden  
liikevaihtoa 

vuonna 2020 

Maakunnan  
farmaseuttiset  

palvelut  
yhteensä, euroa 

Maakunnan  
farmaseuttiset  

palvelut  
keskiarvo, euroa 

Maakunnan  
farmaseuttiset 

 palvelut  
minimi, euroa 

Maakunnan  
farmaseuttiset 

palvelut  
maksimi, euroa 

Uusimaa 160 95 40 26 114500 4404 9 78663 

Keski-Suomi 49 34 20 5 11330 2266 214 3642 

Kainuu 14 7 4 2 3038 1519 28 3010 

Pohjois-Pohjanmaa 61 42 31 8 8807 1101 20 4087 

Kanta-Häme 28 18 13 5 3077 615 18 2569 

Etelä-Savo 39 20 10 5 2989 598 6 2827 

Pirkanmaa 72 54 31 6 2907 485 40 1949 

Kymenlaakso 32 23 11 1 450 450 450 450 

Satakunta 42 28 14 2 848 424 15 833 

Lappi 33 21 6 3 1257 419 63 1065 

Varsinais-Suomi 80 44 23 14 5482 392 26 1898 

Pohjois-Karjala 31 22 18 3 1099 366 40 561 

Päijät-Häme 28 17 12 5 1608 322 26 1169 

Keski-Pohjanmaa 11 15 8 2 504 252 22 482 

Pohjois-Savo 46 31 23 5 1221 244 10 967 

Etelä-Pohjanmaa 36 30 22 5 962 192 20 661 

Pohjanmaa 32 17 9 2 202 101 24 177 

Etelä-Karjala 20 15 7 0 0 0 0 0 

Yhteensä 814 533 302 99 160281 789   
*Suomen Apteekkariliiton (SAL) aineiston palveluja yksityisille ovat lääkityksen tarkistus, LHA, LHKA, inhalaatiopalvelu ja sote-yksiköille lääkityksen tarkistus, LHA, LHKA, koulutus ja 
turvallisen lääkehoidon tuki. Annosjakelu jätetty tarkastelun ulkopuolelle sekä SAL:n että Fimean aineistoista. 
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12. POHDINTA 
 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vaikka farmaseuttiset palvelut eivät ole 

olleet apteekeille merkittävä tulonlähde, moni apteekki kuitenkin on ylläpitänyt 

palveluita. Valtaosassa apteekkien tarjoamissa farmaseuttisissa palveluissa vuosittaiset 

asiakasmäärät olivat hyvin matalia, eivätkä kaikki apteekit saaneet vuosittain asiakkaita 

tarjoamalleen palvelulle.  Palveluiden asiakasmäärien lyhyet nousut voivat mahdollisesti 

johtua palveluiden lanseeraamisen yhteydessä aloitetusta markkinoinnista tai 

opiskeluprojekteihin liittyvistä palvelupilotoinneista.  

 

Apteekkien palveluiden sisällön määritteleminen ja yhtenäistämisen tarve tulee esiin 

tutkimuksissa (Stubbings ym. 2011, Mossialos ym. 2016, Kallio ym. 2018, Sanyal ja 

Husereau 2019, Kinnunen ym. 2021, Saastamoinen ym. 2021). Sekä kansainvälisesti että 

kansallisesti on todettu, että vaikuttaviksi todettujen palveluiden käyttöönottoa tulisi 

tukea (International Pharmaceutical Federation 2015, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2018). Farmaseuttisten palveluiden vaikuttavuutta ja erityisesti 

kustannusvaikuttavuutta oli vaikea arvioida saatavilla olevien tutkimusten perusteella, 

sillä palveluiden sisällöt vaihtelivat. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa palveluiden sisällöt 

on määritelty ja palveluiden pilotoinnin kautta on pystytty tutkimaan palvelun 

vaikuttavuutta palveluita toteuttavassa maassa (Anderson ja Sharma 2020).  

 

Tutkimusnäyttöä oli kuitenkin esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen tukipalvelun, 

lääkityksen aloituspalvelun, erilaisten lääkityksen seurantapalveluiden ja tietyille 

sairausryhmille kohdennetun neuvonnan vaikuttavuudesta ja 

kustannusvaikuttavuudesta (Peletidi ym. 2016, Perraudin ym. 2016, Wang ym. 2016, 

San-Juan Rodriguez ym. 2018, Ahumada-Canale ym. 2019). Lääkehoidon arviointien 

vaikuttavuuden osoittamista on vaikeuttanut palvelun sisällön vaihtelu lääkityslistan 

tarkistuksesta moniammatilliseen lääkehoidon arviointiin, jossa huomioidaan 

lääkityksen lisäksi potilaan terveydentilaa kokonaisvaltaisemmin (Kallio ym. 2018, 

Dawoud ym. 2019). 
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Implementoinnin edistämiseksi tulisi määrittää, mitä palveluilla tarkoitetaan ja laatia 

niille yhtenäiset laatustandardit (Stubbings 2011, Saastamoinen ym. 2021). Esimerkiksi 

Isossa-Britanniassa palvelut ja niistä saatavat korvaukset on määritelty suoraan 

lääketaksassa, joten palvelua tuottavat, korvaavat ja käyttävät osapuolet ovat 

samanarvoisessa asemassa riippumatta palvelua tuottavasta apteekista (Anderson ja 

Sharma 2020). Palveluiden käytön jatkuvuus ja rahoituksen tukeminen edistävät 

apteekkipalveluiden implementoinnin onnistumista kansainvälisellä tasolla (Stubbings 

ym. 2011, Mossialos ym. 2015).  

 

Suomessa arvonlisäverotus nostaa apteekkipalveluiden kuluttajahintaa verrattuna 

muihin terveydenhuollon palveluihin. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat 

arvonlisäverottomia, mikäli niillä on terveyttä edistävä tai sairautta hoitava tarkoitus 

(Vero 2021b). Apteekin asiantuntijapalveluihin lisätään 24 % arvonlisävero ja 

annosjakelussa lisätään alennetun verokannan mukainen 10 % arvonlisävero 

annosjakelupalkkioon (Jalonen 2015, vero.fi 2021a). Lääkkeenkäyttäjälle matalampi 

verotuskanta näkyisi kuluttajahinnan laskuna, mikä voisi kannustaa palveluiden 

laajempaan käyttöön. 

 

Koneellinen annosjakelu ja lääkityksen tarkistus olivat yleisimpiä apteekkien tarjoamia 

palveluita toimintakyselyiden mukaan. Farmaseuttisten palveluiden tarjoaminen oli 

kasvanut kansallisella tasolla koko tarkastelujakson ajan, vaikkakaan kaikista palveluista 

ei ollut saatavilla koko tarkastelujakson mittaista tietoa. Asiakasmäärät vaihtelivat 

paljon, mutta yleisimmissä palveluissa kuten annosjakelussa ja lääkityksen 

tarkistuksessa asiakasmäärät olivat kasvaneet vuosien 2010-2020 aikana. Koneellisen 

annosjakelun asiakasmäärät olivat kasvussa vuoteen 2019 asti. Vuonna 2020 laskenut 

tulos voisi selittyä esimerkiksi kilpailutuksien kautta, jos annosjakelua paljon tuottaneet 

apteekit eivät kuuluneet toimintakyselyyn vastanneisiin apteekkeihin. Koneellinen 

annosjakelu on ollut pitkään apteekkien valikoimassa helpottamassa muun muassa 

hoitokotien lääkityksen ajantasaistamis- ja jakelutyötä (Sinnemäki 2020). Koneellisen 

annosjakelun yleistymistä voi selittää lisäksi ikääntyvän väestön kasvu. Ikääntyneellä 
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väestöllä monilääkitys on yleistä. Manuaalinen annosjakelu taas on toimintakyselyiden 

mukaan vähenemässä, mikä voi selittyä koneellisen annosjakelun eduista verrattuna 

käsin jakeluun. Manuaalisen annosjakelun tasaista vaikkakin pientä asiakasvirtaa voi 

selittää esimerkiksi korvaushoitovalmisteiden jakaminen, jonka apteekit voivat tulkita 

manuaaliseksi annosjakeluksi.  

 

Lääkityksen tarkistuksien yleisyys voi liittyä annosjakeluiden yleistymiseen, sillä 

annosjakelun aloitukseen kuuluu usein lääkityksen tarkistus. Suomen itsenäistymisen 

100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2017 Suomen Apteekkariliiton Terveydeksi, Suomi! -

hankkeessa yli 200 yksityistä apteekkia osallistui toteuttamaan yhteensä 1000 

maksutonta lääkityksen tarkistusta, mikä saattaa vaikuttaa nostavasti vuoden 2017 

tuloksiin (Suomen Apteekkariliitto 2018b). Lääkehoidon arvioinnit ovat kuuluneet 

opetusapteekkiharjoitteluiden ohjelmaan jo useamman vuoden ajan ja ensimmäiset 

lääkehoidon arviointia opiskelleet farmaseutit valmistuivat Helsingin yliopistosta 

keväällä 2017 (AATE-ryhmä 2017). Lääkehoidon arviointien asiakasmäärien kasvu 

vuosina 2018-2020 voisi osin selittyä opetusapteekkiharjoitteluihin kuuluvista 

lääkehoidon arvioinneista. Myös apteekki- ja sairaalafarmasian 

erikoistumiskoulutuksissa on tehty runsaasti opintoihin kuuluvia paikallisia projektitöitä, 

joihin on kuulunut lääkehoidon arviointien tekoa esimerkiksi kotihoidon ja hoivakotien 

asiakkaille. 

 

Palveluiden tarjoamisen yleisyys vaihteli maakuntien välillä ja sisäisesti vuosittain 

(taulukot 8, 9, 13 ja 14).  Yksittäisen apteekin suuri asiakasmäärä voi vaikuttaa 

merkittävästi maakunnan keskiarvoon. Palveluilta puuttuu palvelun vakiintumisen 

edellytyksenä oleva tasainen asiakasvirta. Vaikka palveluita tarjottiin apteekeissa melko 

laajasti, niiden käyttäminen ei ole ollut annosjakelua ja lääkityksen tarkistuksia lukuun 

ottamatta kovin yleistä. Apteekeilla voidaan olettaa olevan valmius tarjota palveluita 

entistä laajemmin, mikäli palveluiden vaikuttavuutta arvioidaan Suomessa ja niitä 

käytetään entistä laajemmin tukemaan rationaalista lääkehoitoa.  Apteekkipalveluiden 

yleisyyden ja asiakasmäärien voidaan todeta myötäilevän Soaresin ja kumppaneiden 
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(2020) tuloksia, joiden mukaan Suomessa on ollut useita palveluita tarjolla, mutta 

käyttöönoton aste on ollut matala. 

 

Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyissä oli korkea vastausprosentti, mikä nostaa 

palvelutietojen luotettavuutta. Viimeisinä tutkimusvuosina vastausprosentti oli jonkin 

verran alhaisempi kuin aikaisempina vuosina, mikä saattaa vaikuttaa hieman tuloksiin. 

Aineisto ei edusta apteekkeja, jotka eivät kuulu Suomen Apteekkariliittoon. Näin ollen 

Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen ja Itä-Suomen yliopiston apteekki jäivät aineiston 

ulkopuolelle. Esimerkiksi koneellisen annosjakelun määrissä yliopistojen apteekkien ja 

niiden sivuapteekkien puuttuminen voi vaikuttaa tuloksiin. Aineistosta on jätetty 

ulkopuolelle Ahvenanmaan apteekit, joiden palvelutarjonnasta oli vaihtelevasti 

saatavilla tietoa. Toimintakyselyiden vastauksissa oli epäjohdonmukaisuuksia, jotka 

saattoivat vaikuttaa tuloksiin. Esimerkiksi kyselyihin oli vastattu, että apteekki ei tuota 

palvelua, vaikka olikin ilmoitettu asiakasmäärä tai päinvastoin. Fimean talousluvut ovat 

apteekkien itseilmoittamia ja tietojen kirjaamisessa on inhimillisen kirjausvirheen 

mahdollisuus. 

 

Apteekkien palveluperusteisissa tuloissa oli paljon hajontaa ja usein yksittäisten 

apteekkien tulokset nostivat keskiarvoa huomattavasti. Kaikki palvelua tuottavat 

apteekit eivät ole saaneet tarjoamistaan palveluista tuloja Fimean kokoamien 

palvelueurotietojen ja Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyiden palveluiden 

tarjonta- ja asiakasmäärien mukaan. Suomen Apteekkariliiton toimintakyselyaineistossa 

selittävä tekijä tälle on se, ettei kaikilla apteekeilla ole asiakkaita palveluiden 

tarjoamisesta huolimatta. Eroa voi lisätä lisäksi se, että Fimean aineistoon ei välttämättä 

tallennu tietoa apteekkien saamista palvelutuloista, jos apteekkijärjestelmä ei 

esimerkiksi tue palveluperusteisten tulojen raportointia muusta liikevaihdosta. Lisäksi 

apteekit voivat tarjota palvelua ilman korvausta esimerkiksi opiskeluprojektien 

edistämiseksi tai uuden palvelun pilotoimiseksi markkinoimiseksi.  
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Koronapandemian aiheuttamat muutokset vuonna 2020 saattoivat osaltaan vaikuttaa 

tutkimuksen tuloksiin. Covid-19-pandemian aikana on suositeltu välttämään 

ylimääräisiä kontakteja, jonka vuoksi esimerkiksi koulutukset sote-yksilöille, kasvokkain 

tapahtuvat palvelut asiakkaiden kanssa, kuten inhalaation tarkistuspalvelu ja 

mahdollisesti moniammatillista yhteistyötä vaativat palvelut, kuten lääkehoidon 

arvioinnit, ovat voineet vähentyä aiemmista vuosista. 

 

 

13. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Suomen apteekkien palveluista yleisimmin tarjottu ja asiakasmäärältään suurin palvelu 

on koneellinen annosjakelu. Maakuntien välillä on vaihtelua palvelutarjonnan 

yleisyyden suhteen ja myös asiakasmäärissä. Yleisesti palveluiden asiakasmäärät 

annosjakelupalvelua lukuun ottamatta ovat pieniä tai niitä ei ole, vaikka palveluita olisi 

tarjolla. Apteekeissa olisi siis valmiutta tuottaa nykyistä enemmän palveluita, mikäli 

saadaan kannustimet palveluiden tuottamiselle. Jatkotutkimusaiheena olisi hyödyllistä 

selvittää juurisyitä sille, miksi farmaseuttiset palvelut eivät yleisty Suomessa. Myös 

farmaseuttisten palveluiden arvonlisäverotuksen yhtenäistämistä muuhun 

terveydenhuoltoon nähden voisi tutkia.  

 

Apteekkipalveluiden vaikuttavuudesta on saatavilla yhä enemmän tietoa, mutta 

palveluiden toteutuksen heterogeenisyyden vuoksi tiettyjen palveluiden osoittaminen 

kustannusvaikuttaviksi on vaikeaa. Euroopassa vaikuttavuustutkimusten perusteella 

implementoitujen uusien palveluiden, kuten lääkehoidon seurantapalveluiden, 

rokotusten ja inhalaation tarkistuspalvelun hyödyntämistä Suomessa olisi hyödyllistä 

tutkia. Palveluiden kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa tulisi olla entistä 

innovatiivisempi. Lisäksi apteekkien yhteiskunnallinen palvelutehtävä tulisi määrittää.  
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