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LÄÄKEYRITYSTEN APTEEKEILLE ANTAMAT ALENNUKSET 

TIIVISTELMÄ 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 7.3.2005 Lääkelaitosta selvittämään, missä 
määrin ja miten suuria alennuksia lääkkeiden valmistajat ja maahantuojat 
myöntävät yksittäisille apteekeille sekä ovatko myönnetyt alennukset lääkelain 
57 b ja 92 §:n tai muiden lääkelain säännösten vastaisia. Lisäksi Lääkelaitosta 
pyydettiin ryhtymään selvitysten edellyttämiin toimenpiteisiin säännösten vas-
taisten menettelyjen johdosta. Selvityksen tulokset tuli toimittaa sosiaali- ja ter-
veysministeriölle viimeistään 15.6.2005. 
 
Tietojen saamiseksi Lääkelaitos lähetti selvityspyynnön apteekkareille ja  myyn-
tiluvanhaltijoille. Lääkelaitos sai pyydetyt selvitykset 605 apteekilta ja 60 lää-
keyritykseltä. 
 
Alennusten antaminen lääkkeiden tukkuhinnoista on verrattain yleistä. Lää-
keyrityksistä 43 ilmoitti tehneensä hankinta- ja yhteistyösopimuksia ja myöntä-
neensä apteekeille alennuksia. Yhteensä 16 apteekkaria ilmoitti, ettei ole tehnyt 
lääkeyritysten kanssa alennuksiin oikeuttavia sopimuksia. 
 
Alennukset koskevat sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä. Alennukset ovat joko 
ostokertakohtaisia tai perustuvat määräaikaisiin sopimuksiin. Ostokertakohtai-
set alennukset liittyvät yleensä tarjouksiin, kampanjoihin tai lääke-edustajien 
käynteihin, ja ne ovat pääsääntöisesti paljousalennuksia. Sopimuksista suurin 
osa on lääkeyritysten ja yksittäisten apteekkien välisiä, mutta sopijaosapuolena 
voi olla myös ns. apteekkiketju tai ns. ostorengas. Osalla apteekeista on useita 
päällekkäisiä sopimuksia eri yritysten kanssa. 
 
Itsehoitolääkkeitä koskevissa sopimuksissa alennukset vaihtelevat 3–35 %:n 
välillä. Yksittäisen tuotteen alennus voi olla suurempikin. Alennuksille asetetut 
ehdot liittyvät yleensä kyseisen valmisteen markkinointiin; tuotteelle on mm. 
edellytetty hyllytilaa tai näkyvyyttä. 
 
Reseptilääkkeistä annetut alennukset kohdistuvat nimenomaan lääkevaihdon 
piirissä oleviin lääkkeisiin. Sopimuksissa on tavallisimmin määritelty kiinteä pe-
rusalennus, joka koskee kaikkia tai erikseen määriteltyjä yrityksen reseptilääk-
keitä. Perusalennuksen suuruus vaihtelee 2–20 %:n välillä. Lisäksi eräät yrityk-
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set ovat määritelleet myynnin määrään ja sen kasvuun sidoksissa olevia lisä-
alennuksia. Liikevaihdoltaan suuremmat apteekit saavat yleensä suurempia 
alennuksia kuin pienemmät. Apteekkiketjuille myönnetyt alennukset ovat pää-
sääntöisesti suurempia kuin yksittäisille apteekeille myönnetyt alennukset. 
 
Lääkeyritysten ja apteekkien väliset sopimukset ovat oikeudelliselta luonteel-
taan yhteistyösopimuksia, joissa määritellään ehtoja, joita noudattamalla ap-
teekkari saa sopimuksessa mainituista lääkkeistä alennusta, varastoarvon ale-
nemisesta syntyvää hyvitystä tai hyvitystä varastossa vanhentuneista lääkkeistä. 
Tavallisimmat sopimuksiin kirjatut sitoumukset koskevat yrityksen tuotteiden 
pitämistä apteekin varastovalikoimassa ja tuotteiden ensisijaisuutta lääkevaih-
dossa. Sanktioita, kuten esimerkiksi sopimussakkoja, ei sopimuksiin ole kirjat-
tu. 
 
Lääkelaissa ei ole säädetty lääkeyritysten ja apteekkien välisistä alennussopi-
muksista. Alennussopimusten voidaan katsoa sitovan apteekkia tietyn valmis-
teen toimittamiseen lääkevaihtotilanteissa. Sopimuksia ei kuitenkaan voida pi-
tää lääkelain vastaisina, koska lääkelakiin säädettiin nimenomaisesti liikkumava-
ra nk. hintaputken muodossa, jotta saatavilla olisi aina valmiste, jota apteekki 
voi halvempana toimittaa. Selvityksen perusteella on arvioitavissa, että lääkeyri-
tysten ja apteekkien solmimilla sopimuksilla ei ole rikottu lääkelain säännöksiä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksessa lääkelain muuttamista koskevaksi 
hallituksen esitykseksi on lääkelakiin esitetty lisättäväksi uusi 37 a §, jolla lääk-
keiden tukkuhinnat yhdenmukaistettaisiin. Lääkelaitos kannattaa ehdotettua 
lääkelain muutosta esitetyssä muodossa siten, että se koskisi sekä resepti- että 
itsehoitolääkkeitä. 

 
 
1 YLEISTÄ 
 
1.1 Selvitystyö 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 7.3.2005 päivätyllä kirjeellä (STM/604/ 
2005) Lääkelaitosta selvittämään, missä määrin ja miten suuria alennuksia lääk-
keiden valmistajat ja maahantuojat myöntävät yksittäisille apteekeille. Lisäksi 
pyydettiin selvittämään, ovatko myönnetyt alennukset lääkelain 57 b ja 92 §:n 
tai muiden lääkelain säännösten vastaisia. Lääkelaitosta pyydettiin ryhtymään 
selvitysten edellyttämiin toimenpiteisiin säännösten vastaisten menettelyjen 
johdosta. 
 
Lääkelaitoksen tuli ilmoittaa selvityksensä tulokset sosiaali- ja terveysministeri-
ölle viimeistään 15.6.2005. 
 
Lääkelaitos lähetti apteekkareille ja lääkevalmisteen myyntiluvan haltijoille 
7.3.2005 kirjeet, joissa pyydettiin selvityksiä kaikista 1.7.2004 jälkeen mahdolli-
sesti tehdyistä hankinta- tai yhteistyösopimuksista, jotka sitovat apteekkia tie-
tyn lääkevalmisteen varastossa pitämiseen ja tarjoamiseen potilaalle. Selvityk-
siin tuli sisältyä yksityiskohtaiset tiedot sopimusten sisällöstä, eduista ja ehdois-
ta. Erityisesti oli selvitettävä saatujen alennusten määrä ja laajuus. Selvitykset 
tuli toimittaa Lääkelaitokseen viimeistään 15.4.2005. 
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Lukuisten selvityspyyntöjä koskeneiden tiedustelujen johdosta Lääkelaitos pyy-
si kirjeillään 17.3.2005 laatimaan selvitykset siten, että sosiaali- ja terveysminis-
teriön toimeksiannossa esitetyt näkökohdat tulevat otetuksi huomioon. Selvi-
tyksissä tuli ilmoittaa kaikki lääkkeiden valmistajien ja maahantuojien apteekeil-
le myöntämät alennukset, myös muutkin kuin lääkevaihtoon liittyvät alennuk-
set. 
 
Lääkelaitos sai selvitykset 605 apteekilta ja 60 lääkeyritykseltä. 

 
 
1.2 Lääkkeiden vähittäishinnat 
 

Lääkelain 58 §:n mukaan lääkkeen vähittäismyyntihintana on käytettävä valtio-
neuvoston asetuksella säädettävän lääketaksan mukaista hintaa. Lääketaksan 
mukaisen hinnan tulee perustua lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoit-
tamaan valtakunnallisesti käytössä olevaan tukkuhintaan, tukkuhinnan perus-
teella laskettavaan marginaaliin ja arvonlisäveroon. 
 
Lääketaksasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1087/2002) on säädetty 
mm. laskentakaavoista, joiden mukaan lääkkeiden vähittäishinnat määräytyvät 
ostohintojen perusteella. Asetuksen 1 §:n mukaan ostohintana käytetään lääke-
valmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen 
myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa. 
 
Edellä esitetty merkitsee sitä, että lääkkeiden hinnat ovat kaikissa apteekeissa 
samat. 
 
Valtioneuvoston asetuksessa lääketaksasta on säädetty lääkkeiden hinnoista 
annettavista eräistä alennuksista. Asetuksen 4 §:n mukaan henkilöille, joilla on 
rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus 
tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntou-
tuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tulee 
antaa 10 prosentin alennus lääketaksan mukaan määräytyvästä hinnasta. Alen-
nusta ei kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslaissa tarkoitetuista erityiskorvat-
tavista lääkkeistä, merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä 
vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitoksille tapahtuvassa myynnissä apteekki voi myöntää päättämänsä alennuk-
sen asetuksen mukaan määräytyvästä hinnasta. Lisäksi apteekit voivat antaa 
kanta-asiakasalennuksia. 
 
 

1.3 Lääkevaihto 
 
Lääkelain muutos, jossa säädettiin lääkevaihdosta (geneerisestä substituutiosta), 
tuli voimaan 1.4.2003. Lääkelain 57 §:ää muutettiin siten, että lääkkeen oikeaa 
ja turvallista käyttöä koskevan neuvonnan ja opastuksen lisäksi lääkkeen osta-
jalle tulee antaa tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden 
valintaan vaikuttavista seikoista. Lääkevaihdon toteuttamisesta on säädetty lää-
kelain 57 b §:ssä. 
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Toimitettaessa lääkärin tai hammaslääkärin lääkemääräykseen perustuvaa lää-
kettä on apteekin vaihdettava lääkevalmiste halvimpaan tai siitä hinnalta vähän 
poikkeavaan Lääkelaitoksen luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen lääkevalmis-
teeseen, joka on toimitushetkellä saatavilla lääketukkukaupasta. Lääkevalmiste 
on hinnaltaan vähän poikkeava, jos hinnanero halvimpaan alle 40 euroa mak-
savaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen on pienempi kuin 2 euroa tai halvim-
paan yli 40 euroa maksavaan pienempi kuin 3 euroa (”hintaputki”). 
 
Lääkevaihdosta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 210/2003 
määrätään, että Lääkelaitoksen laatimaan luetteloon sisältyvien vaihtokelpois-
ten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle sekä lääk-
keiden hintatietoja ylläpitäville Suomen Apteekkariliitto ry:lle ja Yliopiston ap-
teekille vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päi-
vää. Tähän määräaikaan mennessä tehtyjen ilmoitusten perusteella määräytyy 
keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta (”hintaputken alara-
ja”). Niin sanottu hintaputki on siten voimassa vuosineljänneksen kerrallaan. 
Asetuksen mukaan apteekilla on velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääke-
valmiste ainoastaan sellaiseen Lääkelaitoksen luetteloon sisältyvään lääkeval-
misteeseen, jonka hinta on ilmoitettu mainitussa määräajassa ja joka on hinnal-
taan edullisin tai siitä vähän poikkeava. Jos lääkevalmisteelle ilmoitetaan hinta 
tai ilmoitettua hintaa alennetaan vuosineljänneksen aikana, voi apteekki toimit-
taa tällaisen lääkevalmisteen edellyttäen, että lääkevalmiste uuteen tai alennet-
tuun hintaan olisi ollut määräaikana ilmoitettuna hinnaltaan vaihtokelpoinen. 
 
Lääkelain 57 b §:ssä on erikseen säädetty lääkkeen määrääjän ja lääkkeen osta-
jan oikeudesta kieltää lääkevaihto. Lääkemääräyksen voimassa ollessa apteekin 
tulee toimittaa samaa valmistetta. Lääkkeen ostajalla on kuitenkin aina halutes-
saan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoi-
nen lääkevalmiste, jollei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa lääketieteellisin 
tai hoidollisin perustein. 

 
 
1.4 Lääkkeiden vähittäismyynti ja lääkevaihdon toteutuminen 
 

Avohoidon lääkkeiden myynnin arvo vuonna 2003 oli noin 1,8 miljardia euroa 
sisältäen arvonlisäveron (Suomen lääketilasto 2003). Myynnistä reseptilääkkei-
den osuus oli n. 85 % ja itsehoitolääkkeiden osuus n. 15 %. 
 
Lääkelaitoksen laatimassa keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luette-
lossa oli huhti-kesäkuussa 2005 yhteensä 2504 lääkevalmistetta. Lääkevaihdon 
piirissä on siten noin 41 % kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille 
tarkoitetuista lääkevalmisteista. Kaikki luettelossa mainitut lääkevalmisteet ei-
vät ole saatavilla, koska lääkeyhtiöt eivät ole tuoneet kaikkia myyntiluvallisia 
lääkkeitä Suomen markkinoille. 
 
Vuonna 2004 Kansaneläkelaitos maksoi lääkekorvauksia 27,9 miljoonasta lää-
kemääräyksestä, joista vaihtokelpoisia valmisteita koski 12,9 miljoonaa lääke-
määräystä (n. 46 %) (Kansaneläkelaitoksen tilasto ”Lääkevaihto vuonna 
2004”). Vaihtokelpoisista lääkevalmisteista maksettujen korvauksien osuus 
kaikista korvatuista lääkkeistä oli n. 30 % (272,5 miljoonaa euroa). 
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Reseptejä, joissa lääkevalmiste oli vaihdettu, oli vuonna 2004 yhteensä 12,0 % 
kaikista vaihtokelpoisia valmisteita koskeneista resepteistä. Yleisin syy siihen, 
että lääkevalmistetta ei ollut vaihdettu, oli se, että lääkäri oli määrännyt hinta-
putken rajoissa olevaa valmistetta (73,7 % vaihtokelpoisia valmisteita koske-
neista resepteistä). Asiakas oli kieltänyt vaihdon 11,8 %:ssa tapauksista. Asiak-
kaita, jotka olivat vaihtaneet ainakin yhden lääkkeen, oli vuonna 2004 yli 
690 000. Yksi lääkevaihto on tuonut asiakkaalle ja lääkekorvausmenoihin yh-
teensä keskimäärin 19,68 euron säästön vuonna 2004. 
 
 

2 LÄÄKEYRITYSTEN APTEEKEILLE ANTAMAT ALENNUKSET 
 
2.1 Yleistä 
 

Alennusten antaminen lääkkeiden tukkuhinnoista on verrattain yleistä. Alen-
nusmenettelyt koskevat sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä. Reseptilääkkeistä 
alennusmenettelyt kohdistuvat lääkevaihdon piirissä oleviin keskenään vaihto-
kelpoisiin lääkevalmisteisiin. 
 
Alennusten määräytyminen voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: 

1) määräaikaisiin sopimuksiin perustuvat alennukset 
2) ostokertakohtaiset alennukset 

Sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä koskevien alennusten määräytymisessä il-
menee molempia päätyyppejä. 
 
Lääkeyritysten ja apteekkien väliset kirjalliset sopimukset on laadittu yleensä 
määräajaksi. Sopimuksissa on tavallisesti määritelty kiinteä perusalennus ja 
useimmissa tapauksissa lisäksi mekanismi, jolla alennuksen määrää tarkaste-
taan. Sopimuksiin voi liittyä muita etuja ja sitoumuksia. Sopimusten sisältöjä 
on kuvattu tarkemmin tämän selvityksen kohdissa 2.4.1 ja 2.5.1. 
 
Kertaluonteiset alennukset liittyvät yleensä tarjouksiin ja kampanjoihin sekä 
lääke-edustajien käynteihin. Alennukset ovat joko paljousalennuksia (esim. 5 + 
1 kaupan päälle, 10 + 1 kaupan päälle) tai prosentein määräytyviä. Alennus-
prosentti voi myös kasvaa tilausmäärän mukaisesti. 
 
 

2.2 Apteekkien antamat selvitykset sopimuksista 
 
Lääkeyritykset ovat tehneet sopimuksia yksittäisten apteekkien, ostorenkaiden 
ja apteekkiketjujen kanssa. Suurin osa sopimuksista on lääkeyritysten ja yksit-
täisten apteekkien välisiä. Selvityksistä tunnistettiin joitakin yksittäisiä ns. osto-
renkaita, joissa yhteishankinnoin pyritään saavuttamaan edullisempia hankinta-
ehtoja. 
 
Osassa sopimuksista sopijapuolena on ns. apteekkiketju. Maassamme toimii 
kolme yksityisten apteekkien yhteenliittymää/ketjua, jotka tekevät jäsentensä 
kanssa mm. osto-, markkinointi- ja koulutusyhteistyötä. Tällaisiin ketjuihin 
kuuluu yhteensä n. 100 apteekkia. Kuhunkin ketjuun kuuluvien apteekkien lii-
kevaihdon keskiarvo on vuoden 2003 tunnuslukujen perusteella 1,3-1,6 –
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kertainen kaikkien yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvoon verrattuna. 
Tässä yhteydessä on ketjuksi katsottu myös Helsingin yliopiston apteekki sivu-
apteekkeineen.  
 
Edellä mainittujen lisäksi on vuoden 2004 lopusta toiminut n. 250 apteekin 
vapaamuotoinen yhteenliittymä, joka on irtisanonut kaikki sopimuksensa maa-
liskuussa 2005.  
 
Myös joissakin yksittäisten apteekkareiden selvityksissä on esitetty, että apteek-
kari on irtisanonut lääkeyritysten kanssa tehdyt alennuksiin oikeuttaneet sopi-
mukset maaliskuussa 2005. 
 
Yhteensä 16 apteekkaria on ilmoittanut, että he eivät ole tehneet lääkeyritysten 
kanssa alennuksiin oikeuttaneita sopimuksia. 
 
Yksittäisten apteekkien ja lääkeyritysten tekemien resepti- ja itsehoitolääkkeitä 
koskevien sopimusten lukumäärä jakautuu seuraavasti: 
 

Apteekin ja lääkeyritysten
välisten sopimusten 

lukumäärä 

Apteekkien 
lukumäärä 

ei sopimuksia 16 apteekkia 
1 sopimus 104 apteekkia 

2 sopimusta 141 apteekkia 
3 sopimusta 81 apteekkia 
4 sopimusta 49 apteekkia 

5 – 10 sopimusta 74 apteekkia 
11 – 19 sopimusta 18 apteekkia 

 
 
Apteekkiketjujen nimissä tehtyjä resepti- ja itsehoitolääkkeitä koskevien sopi-
musten lukumäärä vaihtelee 21 ja 34 sopimuksen välillä ketjua kohden. 
 
 

2.3 Lääkeyritysten antamat selvitykset 
 
Lääkeyrityksistä 43 ilmoitti tehneensä hankinta- ja yhteistyösopimuksia tai että 
apteekeille oli myönnetty muita alennuksia resepti- tai itsehoitovalmisteista. 
Yhteensä 27 yritystä ilmoitti, että he eivät ole tehneet selvityspyynnössä mainit-
tuja sopimuksia apteekkien kanssa. 
 
Lääkevaihtoon yhteydessä olevia tai reseptilääkkeitä koskevia sopimuksia il-
moitti tehneensä 14 lääkeyritystä. Osalla yrityksistä sopimuskumppaneita oli 
vain muutamia ja enimmillään sopimusten piiriin kuului suuri osa apteekeista. 
Varsinaisten sopimusten tai lääkevaihtoon liittyvien alennusten lisäksi osa yri-
tyksistä ilmoitti antaneensa muita alennuksia tai erilaisia tarjouksia reseptilääk-
keistä. Nämä alennukset liittyivät yleensä kampanjoihin tai uutuustuotteiden 
tutustumistarjouksiin. Useimmiten nämä alennukset ja tarjoukset koskivat 
kaikkia apteekkeja. 
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Itsehoitolääkkeisiin liittyviä sopimuksia ilmoitti tehneensä 19 yritystä. Lisäksi 
itsehoitolääkkeistä oli myönnetty erilaisia tarjous- ja kampanja-alennuksia. 
 
 

2.4 Reseptilääkkeitä koskevat alennukset 
 
2.4.1 Määräaikaisiin sopimuksiin perustuvat alennukset 

 
Suurin osa reseptilääkkeitä koskevista alennuksista perustuu lääkeyritysten ja 
apteekkien välisiin kirjallisiin sopimuksiin. Sopimukset koskevat nimenomaan 
keskenään vaihtokelpoisia lääkevalmisteita. Sopimuksia ovat tehneet niin rin-
nakkaisvalmisteita kuin alkuperäisvalmisteitakin edustavat lääkeyritykset. 
 
Lääkeyritysten ja apteekkien välisiä reseptilääkkeitä koskevia sopimuksia on 
kuvattu tarkemmin Liitteessä 1. Seuraavassa esitetään yhteenveto sopimusten 
keskeisimmistä kohdista. 
 
Alennusten määräytyminen 
Tavallisimmin sopimuksissa on määritelty kiinteä perusalennus, joka koskee 
kaikkia tai erikseen määriteltyjä yrityksen reseptilääkkeitä. Perusalennus voi olla 
määritelty myös tuotekohtaisesti. Perusalennuksen suuruus vaihtelee 2–20 %:n 
välillä. Liikevaihdoltaan suuremmat apteekit saavat suurempia perusalennuksia 
kuin pienemmät apteekit; tästä on kuitenkin useita poikkeuksia. Yksi yritys tar-
joaa saman suuruisen perusalennuksen kaikille sopimuskumppaneilleen. 
 
Kaksi lääkeyritystä on edellyttänyt sopimuksissaan, että apteekin kuukausiostot 
ovat tietyn suuruiset tai että apteekki kasvattaa yrityksen tuotteiden myynnin 
tietyn suuruiseksi, ennen kuin perusalennus annetaan. Joissakin lähinnä liike-
vaihdoltaan pienempien apteekkien apteekkareiden antamissa selvityksissä 
mainittiin, että asetettujen tavoitteiden toteutuminen on täysin epärealistista.  
 
Perusalennus annetaan yleensä hyvityksenä ostolaskussa. Yksittäisissä tapauk-
sissa alennus ’maksetaan’ apteekille yrityksen tuotteina. 
 
Uusien valmisteiden tuominen markkinoille 
Yhtenä erityispiirteenä saaduissa selvityksessä kävi ilmi uusien valmisteiden 
markkinoille tulemiseen liittyvät etuudet. Eräät yritykset toimittavat sopimus-
kumppaneilleen uusia tuotteita suuremmilla, esim. 30–40 % alennuksilla. Joi-
hinkin sopimuksiin on kirjattu, että tietyistä uutuustuotteista toimitetaan me-
nevin pakkauskoko veloituksetta. 
 
Muut hyvitykset 
Useimmissa rinnakkaisvalmisteita edustavien yritysten sopimuksissa yritys lu-
paa hyvittää apteekissa mahdollisesti vanhenevat varastossa olevat valmisteet. 
Näissä tapauksissa hyvitys annetaan tavallisimmin uusina pakkauksina. 
 
Lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:stä seuraa, että lääkkeen 
vähittäishinta määräytyy lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käy-
tössä olevan lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittaman tukkuhinnan 
perusteella. Kun lääkeyritys alentaa tuotteidensa hintoja, seuraa apteekeille täl-
löin tappioita varastossa olevien kyseisten tuotteiden osalta. Hinnanalennuksen 
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jälkeen varastossa olevien tuotteiden vähittäishinta määräytyy siis hankintahin-
taa halvemman tukkuhinnan perusteella. 
 
Monet lääkeyritykset hyvittävät sopimusapteekeille yrityksen omista hinnantar-
kistuksista aiheutuvat varastoarvon alenemiset. Useissa apteekkareiden anta-
missa selvityksissä korostettiin tätä seikkaa kaikista tärkeimmäksi syyksi sopi-
muksen solmimiselle lääkeyrityksen kanssa. Varastoarvon alenemisia syntyy 
myös Lääkkeiden hintalautakunnan alentaessa korvausperusteena olevaa koh-
tuullista tukkuhintaa. Lääkeyritykset eivät hyvitä kyseisiä varastoarvon alenemi-
sia. 
 
Sopimuksiin kirjatut apteekkien sitoumukset 
Tavallisimmat sopimuksiin kirjatut sitoumukset apteekeille koskevat yrityksen 
tuotteiden pitämistä apteekin varastovalikoimassa. Muutaman yrityksen sopi-
muksissa todetaan, että ”apteekki sitoutuu toimittamaan vaihtokelpoisina val-
misteina asiakkailleen” ja että ”apteekin on otettava yrityksen uutuudet myyn-
tiin”. 
 
Sopimuksiin on myös kirjattu mainintoja yrityksen tuotteiden ”ensisijaisuudes-
ta” ja ”erityisasemasta” vaihtokelpoisia lääkkeitä toimitettaessa. Tällaisista eh-
doista mainittakoon seuraavat: 

- ”Apteekki sitoutuu suosittelemaan tuotteita asiakkailleen” 
- ”Yritys A:n reseptilääkkeiden on oltava apteekin atk-järjestelmässä 

suosituslääkkeenä numero 1” 
- ”Apteekki toimittaa potilaalle aina ensisijaisesti yritys B:n rinnak-

kaislääkkeen silloin kun vaihto on mahdollinen ja yritys B:n tuote 
on hintaputkessa” 

- ”Apteekki sitoutuu antamaan yritys C:n tuotteille suosikki-
tuoteaseman” 

- ”Mikäli lääke on nk. vaihtoputkessa, sitä ei vaihdeta kilpailevaan 
tuotemerkkiin tai valmisteeseen vaan tarjotaan ensisijaisesti asiak-
kaalle” 

- ”Apteekki tekee parhaansa yritys D:n lääkevalmisteiden menekin 
edistämiseksi” 

 
Merkittävässä osassa apteekkien selvityksistä mainittiin, että apteekin ja lää-
keyrityksen väliset sopimukset ja mahdolliset ensisijaisuussitoumukset eivät ole 
vaikuttaneet lääkevaihdon toteuttamiseen apteekissa. Esimerkiksi osalla aptee-
keista on kaksi tai useampia päällekkäisiä sopimuksia eri yritysten kanssa. 
Osassa selvityksiä tuotiin esille, että henkilökunnalle ei ole kerrottu mahdolli-
sista sopimuksista vaan apteekkari on pitänyt asian omana tietonaan. Selvitys-
ten mukana toimitettiin myös joitakin henkilökunnan allekirjoittamia vastaavia 
lausumia. 
 
Sanktiot 
Selvitysten mukaan sopimuksissa ei ole määritelty erityisiä sanktioita sopimus-
ten noudattamatta jättämisestä. Sopimuksiin on saatettu kirjata, että alennus 
pienenee tai sopimus raukeaa jos yrityksen tuotteiden myynti ei saavuta tiettyä 
osuutta apteekissa. Sopimussakkoja tai muita vastaavia elementtejä ei ole. 
 
Sopimuksissa on lähes aina korostettu sopimuksen salassapitoa. 
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Apteekkiketjuja koskevia erityispiirteitä 
Lääkeyritysten ja apteekkiketjujen väliset sopimukset eivät poikkea ehdoiltaan 
yksittäisten apteekkien vastaavista sopimuksista. Yritysten myöntämät alen-
nukset apteekkiketjuille ovat pääsääntöisesti suuremmat kuin yksittäisille ap-
teekeille myönnetyt alennukset. 
 
 

2.4.2 Ostokertakohtaiset alennukset 
 
Lääkelaitokseen on toimitettu myös suuri määrä erilaisiin kerta-alennuksiin liit-
tyvää aineistoa. Kerta-alennukset ovat esimerkiksi satunnaisia tarjouksia, uu-
tuustuotteita koskevia ”tutustumistarjouksia” ja kausiluontoisesti käytettävää 
lääkettä koskevia paljousalennuksia. 
 
Kerta-alennukset ovat pääsääntöisesti paljousalennuksia: alennuksen saaminen 
edellyttää määrätyn suuruisen erän hankkimista ja ehdot ovat samanlaiset kai-
kille apteekeille. Tästä johtuen pienemmät apteekit ovat käyttäneet kertatarjo-
uksia suurempia apteekkeja vähäisemmin.  
 
Joissakin yksittäisissä tapauksissa alennus on ollut prosenttimääräinen ja tilaus-
erän suuruudesta riippumaton. 
 
 

2.5 Itsehoitolääkkeitä koskevat alennukset 
 

2.5.1 Kirjallisiin sopimuksiin perustuvat alennukset 
 
Yli kahdella kolmasosalla apteekeista on yksi tai useampia itsehoitolääkkeitä 
koskevia kirjallisia sopimuksia lääkeyritysten kanssa. Sopimuksissa määritellyt 
alennukset vaihtelevat 3–35 %:n välillä tuotteesta, yrityksestä ja apteekista riip-
puen. Yksittäisten tuotteiden osalta alennus voi olla 50 %. Lääkeyritysten ja ap-
teekkien välisiä itsehoitolääkkeitä koskevia sopimuksia on kuvattu tarkemmin 
Liitteessä 2. 
 
Sopimustuotteille on mm. edellytetty hyllytilaa apteekkien itsehoito-osastoilla. 
Tyypillistä on, että hyllytilan on edellytetty määräytyvän markkinaosuuden mu-
kaan. Joissakin tapauksissa on korostettu hyvää näkyvyyttä suhteessa kilpaili-
joihin ja tuoteryhmän hyllytilasta suurimman osan osoittamista yrityksen tuot-
teille. Lisäksi on sovittu tuotteiden näkyvyydestä esim. tiski- tai lattiatelineissä. 
 
Osana sopimusten sitoumuksiin liittyy kampanjointi tietyillä yrityksen tuotteil-
la. Eräisiin sopimuksiin on kirjattu, että apteekki tarjoaa tiettyjä tuotteita asiak-
kaille ensisijaisena vaihtoehtona. Yritys puolestaan tarjoaa tuotekoulutusta ap-
teekin henkilökunnalle. 
 
Ketjujen erityispiirteitä 
Apteekkiketjuilla on yksittäisiä apteekkeja runsaammin itsehoitolääkkeitä kos-
kevia sopimuksia. Ketjujen saamat alennukset ovat pääsääntöisesti suurempia 
kuin yksittäisten apteekkien. 
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Voidaan todeta, että yritykset ovat sopineet ketjujen kanssa yksittäisiä apteek-
keja tiiviimmin tuotteidensa esillepanoon ja markkinointiin liittyvistä seikoista. 
Yhteistyö kattaa kampanjoinnin ja suositustuotteiden lisäksi mm. lehti-
ilmoituksia ketjujen asiakaslehdissä ja aluelehdissä. 
 
 

2.5.2 Ostokertakohtaiset alennukset 
 
Itsehoitolääkkeisiin liittyy vastaavanlaisia ostokertakohtaisia alennuksia kuin 
reseptilääkkeisiin. Tarjouksiin liittyy tuotteiden esillepanoon liittyvää materiaa-
lia ja vähäisessä määrin mainoslahjoja. 
 
 

2.6 Alennusten määrä 
 
Kokonaisarviota siitä, minkä verran apteekit kaiken kaikkiaan ovat saaneet 
alennuksia lääkeyrityksiltä, ei saatujen selvitysten perusteella voida esittää. 
Eräissä yksittäisissä selvityksissä on esitetty saatujen alennusten kokonaismää-
rä, mutta aineisto ei anna edellytyksiä luotettavan kokonaisarvion tekemiseen. 
 
 

3 LÄÄKEYRITYSTEN APTEEKEILLE MYÖNTÄMIEN ALENNUSTEN SUHDE  
   LÄÄKELAIN SÄÄNNÖKSIIN 

 
3.1 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten sisällöstä  

 
Lääkelaitokselle toimitetut apteekkien ja lääkeyritysten solmimat yksittäiset so-
pimukset koskevat sekä itsehoitovalmisteita että reseptivalmisteita. Sopimukset 
ovat oikeudelliselta luonteeltaan yhteistyösopimuksia, joissa määritellään ehto-
ja, joita noudattamalla apteekkari saa kyseisistä sopimuksessa mainituista lää-
kevalmisteista alennusta, varastoarvon alenemisesta syntyvää hyvitystä tai hyvi-
tystä varastossa vanhentuneista lääkevalmisteista. Mitään sanktioita, kuten esi-
merkiksi sopimussakkoja, sopimuksissa ei ole. Sopimusseuraantona on sopi-
muksen raukeaminen mikäli apteekkari ei noudata sopimuksen ehtoja. Sopi-
mukset ovat määräaikaisia ja sopimuksen kohteen toteutumista seurataan tie-
tyn aikajakson puitteissa. Sopimuksissa on asetettu erilaisia ehtoja riippuen sii-
tä, että onko kyse itsehoito- vai reseptivalmisteesta.  
 
Itsehoitolääkkeistä saataville alennuksille on asetettu pääsääntöisesti ehtoja, 
jotka liittyvät kyseisen valmisteen markkinointiin. Esimerkiksi sopimuksissa on 
sovittu siitä, että apteekkari markkinoi aktiivisesti kyseistä lääkevalmistetta. 
Markkinointiyhteistyö tapahtuu useimmiten tuotekohtaisesti suunnitellulla ti-
lanhallinnalla, yhteisillä kampanjoilla sekä yhtiön mahdollisuudella kouluttaa 
apteekin henkilökuntaa. Tyypillisiä ovat myös kertaluontoisiin ostoihin liittyvät 
alennukset sekä valmisteen myyntivolyymiin sidotut alennukset.  
 
Reseptilääkkeistä saatavat alennukset ovat useimmissa sopimuksissa sidottu 
siihen, että valmiste/valmisteet pidetään apteekin varastossa ja niitä toimite-
taan ensisijaisesti nk. hintaputkessa. Useissa sopimuksissa apteekki on velvoi-
tettu pitämään yhtiön lääkevaihdon piiriin kuuluvat lääkkeet erityisasemassa. 
Erityisasema määritellään sopimuksissa muun muassa siten, että ”Lääkettä pide-
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tään aina apteekin varastossa saatavilla. Mikäli lääke on nk. hintaputkessa, sitä ei vaih-
deta kilpailevaan tuotemerkkiin tai valmisteeseen vaan tarjotaan ensisijaisesti asiakkaalle” 
tai ”Apteekki sitoutuu antamaan lääkeyrityksen tuotteille suosikkituoteaseman”.  
 
Selvityksessä tuli ilmi myös sopimuksia, joissa alennusten ehdoksi on asetettu 
apteekin velvollisuus pitää varastossa hintaputkeen kuuluvia yhtiön valmisteita 
sekä laatia apteekin tietojärjestelmä sellaiseksi, että yhtiön reseptilääke on tieto-
järjestelmässä suosituslääkkeenä nro 1. Reseptilääkkeitä koskeviin sopimuksiin 
kuuluu myös se, että lääkeyritys hyvittää apteekille vanhentuneet lääkkeet sekä 
varastoarvon alenemat. 
 
 

3.2 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten suhteesta lääkelain (395/87) 57 §:ään 
 
Lääkelain (395/87) 57 §:n mukaan lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toimi-
tettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella 
pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta 
ja turvallisesta käytöstä. Lisäksi lääkkeen ostajalle tulee antaa tietoja lääkeval-
misteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikois-
ta. Tiedonantovelvollisuus koskee sekä itsehoitovalmisteita että reseptivalmis-
teita. Kyseistä lainkohtaa laajennettiin yleisen lääkeinformaatiovelvollisuuden 
lisäksi koskemaan myös lääkkeiden hintoja erityisesti uutta lääkevaihtotilannet-
ta varten1.  
 
Lääkeyritysten ja apteekkien solmimien sopimusten sisällön osalta voidaan to-
deta, että sopimukset eivät estä lääkelain (395/87) 57 §:n mukaisen lääkein-
formaation suorittamista.  
 
 

3.3 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten suhteesta lääkelain (395/87) 57 b §:ään 
 
Lääkelain (395/87) 57 b §:n mukaan toimitettaessa lääkärin tai hammaslääkärin 
lääkemääräykseen perustuvaa lääkettä on apteekin vaihdettava lääkevalmiste 
halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan, lääkelain 57 b §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetun Lääkelaitoksen luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen lää-
kevalmisteeseen. Lääkevalmiste on hinnaltaan vähän poikkeava, jos hinnanero 
halvimpaan alle 40 euroa maksavaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen on pie-
nempi kuin 2 euroa; tai 40 euroa tai enemmän maksavaan halvimpaan vaihto-
kelpoiseen valmisteeseen on pienempi kuin 3 euroa. 
 
Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvimmaksi hinnaksi määritel-
lään kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen päivän perusteella tuolloin hal-
vimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta.  
 

                                                 
1 Lääkelain (395/87) 57 §:n hallituksen esityksessä (165/2002) todetaan, että ”reseptilääkkeiden 
osalta laajennettu neuvontavelvoite koskee ensisijassa niitä tilanteita, jolloin lääkemääräyksen mukainen lää-
kevalmiste voidaan 57 b §:n mukaan vaihtaa toiseen halvempaan lääkevalmisteeseen. Lääkevalmisteen far-
maseuttisten tietojen selvittämisen lisäksi on välttämätöntä, että lääkkeen ostajalle kerrotaan vaihdon vaiku-
tuksesta lääkevalmisteen hintaan sekä siihen, että hän voi halutessaan kieltää lääkevalmisteen vaihdon. Li-
säksi tiedottamisvelvoitteeseen kuuluu sen selvittäminen, että vakuutetulla on oikeus saada sairausvakuutus-
korvausta hänelle toimitetun lääkkeen hinnasta.” 
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Vaihtoa ei kuitenkaan saa tehdä, jos lääkkeen määrääjä on kieltänyt vaihdon 
lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella tekemällä kiellosta merkinnän lää-
kemääräykseen tai jos lääkkeen ostaja kieltää vaihdon. Lääkemääräyksen voi-
massa ollessa apteekin tulee kuitenkin aina toimittaa samaa valmistetta. Lääk-
keen ostajalla on kuitenkin aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hä-
nelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, jollei lääkkeen mää-
rääjä ole kieltänyt vaihtoa lääketieteellisin tai hoidollisin perustein. Kyseisen 
lainkohdan hallituksen esityksessä (165/2002) on apteekeille annettu mahdolli-
suus toimittaa mitä tahansa hintaputkeen hinnaltaan sijoittuvaa vaihtokelpoista 
valmistetta. Hintaputki muodostuu yhdessä sallitun hintajouston (2-3 euroa) ja 
lääkelain (395/87) 57 b §:n 2 momentissa säädetyn halvimman arvonlisäverol-
lisen vähittäismyyntihinnan kanssa2.  
 
Lääkelaitokselle toimitetuista lääkeyritysten ja apteekkien välisistä sopimuksista 
on yleisenä linjana todettavissa, että vaihtokelpoisia reseptilääkkeitä koskevat 
sopimusehdot alennuksista, vanhentuneiden lääkevalmisteiden hyvittämisestä 
ja varastoarvon alenemisesta johtuvasta hyvityksestä ovat laadittu siten, että 
apteekki sitoutuu sopimuksessa mainittuja etuja vastaan toimittamaan hinta-
putkessa olevaa sopimuksen mukaista lääkevalmistetta.  
 
Perustellusti voidaan arvioida, että lääkeyritysten ja apteekkien väliset erilaiset 
alennussopimukset saattavat liiaksi sitoa apteekkia tietyn lääkevalmisteen toi-
mittamiseen lääkevaihtotilanteissa, silloin kun halvempikin lääkevalmiste on 
saatavilla. Alennussopimusten ei voida kuitenkaan katsoa olevan lääkelain vas-
taisia, koska lääkelakiin säädettiin nimenomaisesti liikkumavara nk. hintaput-
ken muodossa, jotta aina olisi jokin saatavilla oleva lääkevalmiste, jota apteekki 
voi lääkevaihdossa halvempana toimittaa.  
 
Yhteenvedonomaisesti on todettava, että lääkelain 57 §:n ja 57 b §:n sekä niitä 
koskevien hallituksen esityksessä olevien perusteluiden mukaan potilaalle tulisi 
pyrkiä toimittamaan nk. hintaputken halvinta tai siitä vähäisesti hinnaltaan 
poikkeavaa lääkevalmistetta (vähäinen hintapoikkeama on määritelty laissa nk. 
hintaputken avulla) ja että apteekeilla on velvollisuus informoida lääkkeen os-
tajaa lääkevaihdon hintavaikutuksista, oikeudesta kieltäytyä lääkevaihdosta ja 
vakuutetun oikeudesta sairausvakuutuskorvaukseen.  
 
 

3.4 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten suhteesta lääkelain (395/87) 58 §:n  
      1 momenttiin 

 
Lääkelain (395/87) 58 §:n 1 momentin mukaan lääkkeen vähittäismyyntihinta-
na on käytettävä valtioneuvoston asetuksella säädettävän lääketaksan mukaista 
hintaa. Lääketaksan mukaisen hinnan tulee perustua lääkevalmisteen myyntilu-
van haltijan ilmoittamaan valtakunnallisesti käytössä olevaan tukkuhintaan, 
tukkuhinnan perusteella laskettavaan marginaaliin ja arvonlisäveroon.  

                                                 
2 Lääkelain (395/87) 57 b §:n hallituksen esityksessä (165/2002) todetaan, että ”Hintajousto yh-
dessä hintojen määräytymisvälin kanssa muodostaa eräänlaisen hintaputken. Hintaputken ylärajana olisi nel-
jä kertaa vuodessa määritettävä vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta, johon on lisätty hintajouston 
määrä (2-3 euroa). Esitetyn hintajouston suhteellinen suuruus lääkevalmisteen vähittäismyyntihinnasta vaih-
telisi Kansaneläkelaitoksen noin 200 eri lääkevalmisteen hinnalla tekemän laskelman mukaan 3-40 prosen-
tin välillä. Apteekista voitaisiin hintajouston takia toimittaa mitä tahansa hintaputkeen hinnaltaan sijoittu-
vaa vaihtokelpoista valmistetta”. 
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Lääkelain (395/87) 58 §:n 1 momentissa ja sitä koskevassa hallituksen esityk-
sessä3 ei ole säädetty apteekeille myönnettävistä alennuksista. Lääkeyritysten ja 
apteekkien välisiä sopimuksia ei voida pitää lääkelain (395/87) 58 §:n vastaisi-
na. 

 
3.5 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten suhde lääkelain (395/87) 92 §:ään 

 
Lääkelain (395/87) 92 §:n mukaan myynninedistämistoiminta ei saa olla epä-
asiallista eikä sen laatuista, että sen voidaan katsoa vaarantavan väestön luot-
tamusta lääkkeiden määräämisen, käytön tai luovutuksen riippumattomuuteen. 
Lisäksi henkilöt, joilla on oikeus määrätä tai toimittaa lääkkeitä, eivät saa pyytää 
tai hyväksyä mitään kannustimia, etuuksia tai lahjoja, jotka on kielletty lääkelain 
(395/87) 92 §:n 1 momentissa tai ovat muutoin sen vastaisia4.  
 
Lääkelain (395/87) 92 § perustuu Euroopan neuvoston ja parlamentin direk-
tiivin 2001/83/EY 94 artiklaan, jonka 1-kohdassa säädetään seuraavaa: ”Mai-
nostettaessa lääkkeitä henkilöille, joilla on oikeus määrätä tai luovuttaa niitä, ei tällaisille 
henkilöille saa antaa, tarjota tai luvata lahjoja, rahallista hyötyä tai luontoisetua, elleivät ne 
ole arvoltaan vähäisiä ja liity jollain tavoin lääkärin ammatin harjoittamiseen tai apteekki-
toimintaan”. 
 
Lisäksi kyseisen artiklan 4-kohdassa säädetään, että ”Mitä 1,2 ja 3-kohdassa sää-
detään ei vaikuta jäsenvaltioissa olemassa oleviin toimenpiteisiin tai kauppatapoihin, jotka 
koskevat hintoja, voittomarginaaleja ja alennuksia”. 
 

                                                 

3 Lääkelain (395/87) 58 §:n hallituksen esityksen mukaan: ”Lääkkeiden vähittäismyyntihinta mää-
räytyy 58 §:n mukaan lääketaksalla, jonka vahvistaa valtioneuvosto. Ehdotuksen mukaan lääketaksasta 
säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Muilta osin säännös on tarkoitus säilyttää sisällöllisesti en-
nallaan. Lääketaksan mukaan lääkkeen myyntihinta pohjautuu lääkkeen ostohintaan (tukkuhintaan), josta 
taksassa olevien säännösten mukaisesti lasketaan myyntihinta. Voimassa olevan lääketaksan (844/2001) 
mukaan ostohinnan ja myyntihinnan välinen ero eli myyntikate on hintaan suhteutettuna suurin silloin kun 
ostohinta on pieni. Ostohinnan noustessa myyntikate pienenee. Lisäksi apteekissa valmistettaville lääkkeille 
määritellään myyntihinta valmistusaineiden perusteella. Pykälän 2 momentissa todetaan, että lääketaksa on 
tarvittaessa tarkistettava ja että Lääkelaitoksen on vuosittain toimitettava tiedot apteekkien myyntikatteista 
ja muista lääketaksaan vaikuttavista seikoista asianomaiselle ministeriölle, joka käytännössä on sosiaali- ja 
terveysministeriö. Säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että siinä nimenomaisesti todetaan sosiaali- ja 
terveysministeriö, johon Lääkelaitos toimittaa mainitut tiedot.” 

4 Hallituksen esityksessä (17/2001) eduskunnalle terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia 
koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi todetaan, että 
”Terveydenhuoltohenkilöstöön ja eläinlääkäreihin kohdistuvan lääkkeiden myynninedistämistoiminnan, kuten 
erilaisten etuuksien ja lahjojen tulee olla taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä ja liittyä heidän ammatilli-
seen toimintaansa. Myynninedistämistapahtumissa vieraanvaraisuuden on oltava kohtuullista ja toissijaista ti-
laisuuden tarkoitukseen nähden, eikä sitä saa ulottaa muuhun kuin terveydenhuoltohenkilöstöön. Myyn-
ninedistämistoiminta ei saa olla epäasiallista eikä senlaatuista, että sen voidaan katsoa vaarantavan väestön 
luottamusta lääkkeiden määräämisen, käytön tai luovutuksen riippumattomuuteen. Puhtaasti ammatillisissa 
tai tieteellisissä tarkoituksissa järjestetyissä tapahtumissa tarjottavan vieraanvaraisuuden on aina oltava koh-
tuullisella tasolla ja pysyttävä toissijaisena kokouksen tieteelliseen päätarkoitukseen nähden, eikä sitä saa 
ulottaa muihin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöihin.  
 
Henkilöt, joilla on oikeus määrätä tai toimittaa lääkkeitä, eivät saa pyytää tai hyväksyä mitään kannusti-
mia, etuuksia tai lahjoja, jotka on kielletty 1 momentissa tai ovat muutoin siinä säädetyn vastaisia.”  
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Tämän selvityksen kohteena olevat lääkeyritysten ja apteekkien väliset sopi-
mukset näyttävät olevan kauppatapoja, joihin em. direktiivissä viitataan. Näin 
ollen direktiivin tarkoittamat kiellot ja lääkelain 92 §:ssä olevat määräykset 
kannustimista, etuuksista ja lahjoista eivät tulisi sovellettaviksi alennussopimus-
ten yhteydessä.  
 
On perusteltua olettaa, että lääkeyritysten ja apteekkien väliset alennussopi-
mukset vaarantavat väestön luottamusta lääkkeiden luovutuksen riippumatto-
muuteen. Sopimuksissa kyse ei ole kuitenkaan lääkelain (395/87) 92 §:ssä kiel-
letyistä kannustimista, etuuksista tai lahjoista lääkkeitä luovuttaville yksittäisille 
terveydenhuollon ammattilaisille vaan pikemminkin Euroopan neuvoston ja 
parlamentin direktiivin 2001/83/EY 94 artiklassa sallituista lääkeyritysten ja 
apteekkien välisistä kauppatavoista. 
 
Direktiivin 2001/83/EY 94 artiklan 4-kohtaa ei ole saatettu voimaan Suomen 
lääkelainsäädännössä. EY-tuomioistuimen yleisen oikeuskäytännön perusteella 
on kuitenkin jokseenkin varmaa, että mahdollisen oikeustapauksen prosessin 
yhteydessä mainittu direktiivin kohta tulisi saattaa voimaan kansallisesti ja tulla 
siten sovellettavaksi myös Suomessa, vaikka sitä ei ole toistaiseksi implemen-
toitu kansalliseen lainsäädäntöön.  
 
 

3.6 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten suhde lääkelain (395/87) 96 §:ään ja  
      rikoslain (39/1889) 44 luvun 5 §:ään 

 
Lääkelain (395/87) 96 § mukaan rangaistus vastoin tätä lakia tai Euroopan yh-
teisön tässä laissa tarkoitettujen lääkkeiden valvontaa koskevia säädöksiä tai 
niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä lääkerikoksesta sää-
detään rikoslain (39/1889) 44 luvun 5 §:ssä5.  
 
Lääkerikoksen tunnusmerkistö on määritelty rikoslain (39/1889) 44 luvun 5 
§:ssä: ”Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain tai lääkkeiden valvon-
taa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a tai 235 artiklan nojalla 
annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapa-
usta koskevan määräyksen vastaisesti 1) valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä 

                                                 

5 Hallituksen esityksessä (17/2001) eduskunnalle terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia 
koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi todetaan, että 
”Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain (395/1987) tai lääkkeiden valvontaa koske-
van, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka 
niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti 1) val-
mistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä, 2) laiminlyö 
lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pi-
tämisen tai 3) rikkoo Suomen valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission tai neuvoston an-
taman lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiellon, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa sääde-
tä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Jollei teos-
ta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) tai sen nojalla annetun 
säännöksen vastaisesti 1) käyttää lääkkeitä, lääkeaineita tai muita eläinten käsittelyssä käytettäviä aineita 
taikka eläinten lääkitsemisessä käytettäviä välineitä, 2) rikkoo viranomaisen antamaa määräystä, kieltoa tai 
haltuunottopäätöstä, 3) rikkoo tunnistamista, merkitsemistä ja varoaikoja koskevat velvollisuutensa tai 4) 
laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa.” 
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tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä, 2) laiminlyö lääkelaissa tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen 
tai 3) rikkoo Suomen valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission tai 
Euroopan unionin neuvoston antaman lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiel-
lon, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkeri-
koksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.  
 
Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta tuomitaan 
myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta eläinten lääkitsemisestä annetun 
lain (617/1997) tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti 1) käyttää lääkkeitä, 
lääkeaineita tai muita eläinten käsittelyssä käytettäviä aineita taikka eläinten lääkitsemi-
sessä käytettäviä välineitä, 2) rikkoo viranomaisen antamaa määräystä, kieltoa tai hal-
tuunottopäätöstä, 3) rikkoo tunnistamista, merkitsemistä ja varoaikoja koskevat velvolli-
suutensa tai 4) laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa.” 
 
Tämän selvityksen perusteella lääkeyritysten ja apteekkien solmimat sopimuk-
set eivät täytä rikoslain (39/1889) 44 luvun 5 §:ssä määriteltyä lääkerikoksen 
tunnusmerkistöä. 
 
 

3.7 Lääkeyritysten ja apteekkien välisten sopimusten suhde lääkelain (395/87) 98 §:ään 
 
Lääkelain (395/87) 98 §:ssä6 on säädetty lääkerikkomuksen tunnusmerkistö: 
”Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tämän lain tai lääkkeiden valvontaa koskevan, 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 tai 308 artiklan nojalla annetun asetuksen 
taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan mää-
räyksen vastaisesti 1) valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa tässä 
laissa tarkoitettuja lääkkeitä, 2) laiminlyö tässä laissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
ilmoituksen tekemisen, tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen, 3) rikkoo Suomen 
valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission tai Euroopan unionin neuvos-
ton antaman tässä laissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiellon, 4) rikkoo tässä laissa 
lääkkeen markkinoinnista annettuja säännöksiä, tai 5) pyytää, hyväksyy tai vastaanottaa 
92 §:ssä kiellettyjä kannustimia, etuuksia tai lahjoja, on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikkomuksesta sakkoon. Lääkerikkomuk-
sesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 58 §:ssä tarkoi-
tetun lääketaksan noudattamisen”.  
 
Huomioonottaen tämän selvityksen edellä mainitut kannanotot on katsottava, 
että lääkeyritysten ja apteekkien solmimat sopimukset eivät täytä lääkelain 
(395/87) 98 §:ssä säädettyä lääkerikkomuksen tunnusmerkistöä. 
 
 

                                                 
6 Lääkelain (395/87) 98 §:n hallituksen esityksessä (20/2004) todetaan: ”Pykälässä säädetään 
lääkerikkomuksista ja niistä tuomittavasta rangaistuksesta. Pykälän 1 momentissa olevaa luetteloa rangais-
tavista teoista ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä, joiden mukaan myös lääkkeen markkinoinnista an-
nettujen säännösten rikkomisesta sekä 92 §:ssä kiellettyjen kannustimien, etuuksien tai lahjojen pyytämisestä, 
hyväksymisestä tai vastaanottamisesta voidaan tuomita lääkerikkomuksesta sakkoon, jollei teosta ole muual-
la säädetty ankarampaa rangaistusta.” 
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4 YHTEENVETO 

 
Lääkelaitoksen selvityksen perusteella lääkeyritysten ja apteekkien välisillä so-
pimuksilla ei ole rikottu lääkelain (395/87) 57, 57 b, 58 tai 92 §:n säännöksiä tai 
muita lääkelain (395/87) säännöksiä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.4.2005 (Dnro STM051:00/2005) pyytänyt 
lausuntoa luonnoksesta lääkelain muuttamista koskevaksi hallituksen esityk-
seksi. Luonnoksessa lääkelakia esitetään muutettavaksi muun muassa siten, että 
lakiin lisättäisiin uusi 37a § seuraavasti: ”Lääkkeiden tukkuhinnan on oltava sama 
kaikille apteekeille ja sivuapteekeille. Tukkuhinnassa on otettava huomioon myös kaikki 
alennukset, ostohyvitykset ja muut apteekeille ja sivuapteekeille myönnettävät etuudet. …” 
 
Ehdotettu muutos vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa 2003:11 
”Lääkepolitiikka 2010” esille nostettua tavoitetta, jonka mukaan lääkevalmis-
teista mahdollisesti saavutettavissa olevat alennusmahdollisuudet toteutetaan 
koko väestöä hyödyttävällä tavalla siten, että alennukset on kohdistettava sa-
mansuuruisina apteekeille ja edelleen apteekkien asiakkaille. Lääkelaitos kan-
nattaa ehdotettua lääkelain muutosta siten, että se koskisi sekä resepti- että it-
sehoitolääkkeitä.  
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LIITE 1 
 
RESEPTILÄÄKKEITÄ KOSKEVAT LÄÄKEYRITYSTEN JA APTEEKKIEN VÄLISET  
SOPIMUKSET 

 
Yritys X01 sopimuskumppaneina n. 120 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimus koskee vaihtokelpoisia lääkevalmisteita 
- rivialennus 8-15 % (muutamalla pienellä aptee-

killa em. pienempi alennus) 
- yrityksen tavoitteena pitää tuotteiden hinnat ns. 

hintaputkessa 
- hinnanalennuksista aiheutuvan varastoarvon 

alenemisen hyvittäminen 
- apteekissa vanhenevien valmisteiden vaihtami-

nen 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu tavoitteeseen nostaa osuuttaan 

yrityksen myynnissä 
- apteekki sitoutuu pitämään kaikkia sopimustuot-

teita varastossa ja toimittamaan niitä vaihtokel-
poisina valmisteina asiakkaille 

- yrityksen uutuustuotteet otetaan ”aktiiviseen 
vaihtoon” 

 
Yritys X02 sopimuskumppaneina n. 270 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- joissakin sopimuksissa alennuksen saaminen 

edellyttää myynnin kasvattamista vähintään kak-
sinkertaiseksi (tällöin alennus 10 %) 

- eräissä sopimuksissa rivialennus 10 % sekä 
myynnin perusteella määräytyviä lisäalennuksia 

- alennus maksetaan apteekille tavarana 

 

 
Yritys X03 sopimuskumppaneina n. 190 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimuksen tavoitteena sopimustuotteiden 

myynnin kasvattaminen markkinoiden keskimää-
räistä kasvua nopeammin 

- sopimus koskee kahta tuotemerkkiä 
- alennus 3-15 % 
- alennuksen saaminen edellyttää määritellyn osto-

tavoitteen ylittymistä 
- alennus kasvaa portaittain tavoitteiden mukaises-

ti 
- yritys tarjoaa henkilökunnalle tuotekoulutusta ja 

kirjallista informaatiota 

 

 
Yritys X04 sopimuskumppaneina n. 70 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- yhden valmisteen osalta alennus reseptipakkauk-

sista 10-22 % 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään valmisteen varastos-

saan ja vaihtamaan kyseiseen valmisteeseen 
etenkin jos valmiste on ainoana hintaputkessa 
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Yritys X05 sopimuskumppaneina n. 550 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- alennus 2 – 12 % kaikista niistä yrityksen resep-

tivalmisteista, joista löytyy toinen tai useampi 
markkinoilla oleva vaihtokelpoinen lääkevalmis-
te 

- ostojen ja etuuksien kehitystä seurataan säännöl-
lisesti 

- hinnanalennuksista aiheutuva varastoarvon ale-
neminen hyvitetään 

- yritys vaihtaa/hyvittää apteekissa vanhentuneet 
valmisteet 

- uutuustuotteista sisäänostotarjous 
- myyntiä seurataan erityisellä tunnusluvulla, tun-

nusluvun kasvaessa tietyille tasoille alennuspro-
sentti kasvaa ja apteekille annetaan lisäalennuksia 
itsehoitolääkkeistä 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin toimitettava potilaalle aina ensisijaisesti 

yrityksen rinnakkaisvalmiste silloin kun vaihto 
on mahdollinen ja yrityksen tuote on hintaput-
kessa 

 
Yritys X06 sopimuskumppanina 1 apteekki 
Sopimuksen edut apteekille: 
- alennus viidestä vaihtokelpoisesta valmisteesta 

5-18 % 
- tavoitetason ylityttyä 2 % lisäalennus 
- yritys hyvittää varastoarvon alenemisen ja aptee-

kissa vanhenevat tuotteet 

 

 
Yritys X07 sopimuskumppaneina n. 20 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- rivialennus 5-16 % 
- yritys vaihtaa apteekissa vanhenevat valmisteet 
- yritys toimittaa automaattisesti yhden pakkauk-

sen uudesta valmisteesta 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään varastossa yrityksen 

valmisteita ja toimittamaan niitä vaihtokelpoisina 
valmisteina asiakkailleen 

 
 
Yritys X08 sopimuskumppaneina n. 450 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- uusien vaihtokelpoisten lääkevalmisteidensa 

myynnillisesti merkittävistä pakkauksista yritys 
toimittaa ensimmäisellä kerralla tietyn määrän 30 
% alennuksella 

- joidenkin ketjujen ja muutaman yksittäisen ap-
teekin kanssa sovittu kiinteästä rivialennuksesta 
(uudemmista tuotteista 20 %, vanhemmista tuot-
teista 5 %) 

- jos uutuus vanhenee apteekissa, yritys hyvittää 
tuotteen 

- hinnanalennuksista aiheutuvan varastoarvon 
hyvittäminen 

Apteekin sitoumukset: 
- erilaisia yleisluontoisia sitoumuksia (esim. ”ap-

teekki sitoutuu antamaan yrityksen tuotteille 
suosikkituoteaseman”) 
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Yritys X09 sopimuskumppaneina n. 40 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimus koskee viittä tuotemerkkiä 
- kiinteä rivialennus ko. tuotteista 5-10 % 
- alennus maksetaan tavarana 
- yhdelle apteekkiketjulle hyvitetään varastoarvon 

aleneminen 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin pidettävä kyseisiä lääkkeitä erityisase-

massa 
- lääkettä pidettävä aina apteekin varastossa saata-

villa 
- mikäli lääke on hintaputkessa, sitä ei vaihdeta 

kilpailevaan tuotemerkkiin tai valmisteeseen 
vaan tarjotaan ensisijaisesti asiakkaalle 

- apteekki tekee parhaansa sopimuksessa mainit-
tujen lääkkeiden menekin edistämiseksi 

- jos erityisasemaa ei noudateta, yrityksellä oikeus 
päättää sopimus 

Sopimustyyppi 2 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimus koskee yrityksen tiettyjä lääkevalmistei-

ta, jotka eivät ole vaihtokelpoisia 
- alennusasteikko 0-7 % 
- korkeamman alennuksen saaminen edellyttää 

myynnin kasvua 
- alennus maksetaan tavarana 
- yritys pyrkii aktiivisesti auttamaan apteekkia ja 

terveysasemaa sopimukseen valmisteita koske-
vasta yhteistyöstä 

- yritys konsultoi veloituksetta apteekkia valmis-
teisiin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista 

- yritys tukee apteekin järjestämiä infopäiviä il-
moituksilla aluelehdissä 

 
Apteekin sitoumukset: 
- apteekin toteutettava sopimuskaudella (12 kk) 

kaksi koko päivän informaatiopäivää yleisölle 
- apteekin tarjottava ikkunassa tila mainokselle 

koko sopimuskaudeksi 
- apteekin jaettava aktiivisesti yleisölle kampanja-

materiaalia koko sopimuskauden 

 
Yritys X10 sopimuskumppaneiden määrä ei arvioitavissa 
Sopimuksen edut apteekille: 
- alennukset 7-25 % 
- hinnanalennuksista aiheutuvan varastoarvon 

alenemisen hyvittäminen 
- apteekissa vanhenevien valmisteiden vaihtami-

nen 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään tuotteita varastossa 

ja toimittamaan niitä geneerisen substituution 
vaihtokelpoisina lääkkeinä lääkelain edellyttämäl-
lä tavalla 

 
Yritys X11 sopimuskumppaneina n. 130 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- rivialennus 8-20 % 
- apteekille lähetetään automaattisesti sovittu mää-

rä uutta tuotetta suuremmalla (esim. 40 %) alen-
nuksella 

- vaihto-oikeus mahdollisesti vanheneville tuot-
teille 

- hinnanalennuksista aiheutuvan varastoarvon 
alenemisen hyvittäminen 

Apteekin sitoumukset: 
- pidettävä varastossa ja suositeltava yrityksen 

tuotteita 
- otettava yrityksen uutuudet myyntiin 
- (lähetettävä yritykselle lasku varastoarvon 

alenemisista) 
- euromääräinen myyntitavoite 
- tavoitteen ylimenevältä osalta apteekki saa lisä-

alennuksen (esim. 20 %) 
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Yritys X12 sopimuskumppaneina n. 120 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- alennuksen edellytyksenä on sopimuksessa mää-

ritellyt kuukausiostot 
- kuukausiostotavoitteen täytyttyä alennus 4 %, 

ylemmän tavoitteen täytyttyä alennus 5 % 
- tietyistä tuotteista alennus 10 % 
- tietyistä uutuustuotteista menevin pakkauskoko 

veloituksetta 
- sopimuksen allekirjoittamishetkellä mahdollisuus 

hankkia tiettyjä tuotteita 1+1 –periaatteella (50 
% alennus) 

- alennukset maksetaan apteekille tavarana, joissa-
kin tapauksissa rivialennuksina tai rahakorvauk-
sena 

- hinnanalennuksista aiheutuva varastoarvon ale-
neminen hyvitetään, kun apteekki on saavutta-
nut kuukausiostotavoitteensa 

- valmisteet, joilla ei ole menekkiä, vaihdetaan 
toisiin 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään yrityksen valmisteita 

ensisijaisina lääkkeinä omassa kategoriassaan 
- apteekki huomioi ja ostaa myös yrityksen uu-

tuusvalmisteita 

 
Yritys X13 sopimuskumppaneina n. 10 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- rivialennus 10-18 % yrityksen vaihtokelpoisista 

valmisteista 
- hinnanalennuksista aiheutuva varastoarvon ale-

neminen hyvitetään 
- yritys hyvittää apteekissa vanhentuneet valmis-

teet 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään sopimuksen valmis-

teet varastossaan ja toimittamaan niitä vaihto-
kelpoisina valmisteina asiakkaille 

 
Yritys X14 sopimuskumppaneina n. 50 apteekkia 
Sopimuksen edut apteekille: 
- rivialennus 15 % 
- yritys vaihtaa apteekissa vanhentuneet valmisteet
- hinnanalennuksista aiheutuva varastoarvon ale-

neminen hyvitetään rahana tai tavarana 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekilla velvollisuus pitää varastossaan hinta-

putkeen kuuluvia yrityksen tuotteita 
- yrityksen reseptilääkkeiden on oltava apteekin 

atk-järjestelmässä suosituslääkkeenä nro 1 
- yrityksen itsehoitolääkkeiden on oltava esillä 

apteekissa 
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LIITE 2 
 
ITSEHOITOLÄÄKKEITÄ KOSKEVAT LÄÄKEYRITYSTEN JA APTEEKKIEN VÄLISET 
SOPIMUKSET 

 
Yritys Z01 
Sopimuksen edut apteekille: 
- 4-6 tuotemerkkiä 
- perusalennukset sopimustuotteista 3-10 % 
- tuotekohtaisen myyntitavoitteen ylittymisestä 

lisäalennus tavarana 
- sopimusta seurataan tiettyinä kuukausina 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään sopimustuotteet 

näkyvästi esillä palveluvalinnassa ja antamaan 
niille markkinaosuuden mukaisen hyllytilan 

- sopimustuotteet ovat apteekin ykköstuotteita 
terapiaryhmissään eli niitä tarjotaan asiakkaille 
ensisijaisena vaihtoehtona 

- kirjallinen yhteistyösuunnitelma markkinointi-
toimenpiteistä 

 
Yritys Z02 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus tuotteittain 7-20 % 
- sopimus raukeaa, mikäli viranomaiset edellyttä-

vät alennusten siirtämistä kuluttajahintoihin 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään sopimustuotteita 

hyvin esillä itsevalintapisteissä 
- apteekki sitoutuu kampanjoimaan sopimustuot-

teilla aktiivisesti sopimusvuoden ajan 
- apteekki sitoutuu somistamaan ikkunan ja liiketi-

lan kampanjan ajaksi 
 
Yritys Z03 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimuksen tavoitteena myynnin kasvattaminen 

markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeam-
min 

- perusalennus tuotekohtaisesti 5-15 % 
- sovittu myyntitavoitteista, joiden ylittymisestä 

lisäalennus 
- yritys tukee tavoitetta mainonnalla ja henkilö-

kunnan koulutuksella 
- yritys toimittaa kuluttajan informointiin sopivaa 

aineistoa, somistusmateriaalia ja muuta kampan-
joiden tukimateriaalia 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin toteutettava sopimustuotteilla vähin-

tään 2 kampanjaa sopimuskauden aikana 
- Kampanjaan sisältyy korostettu esillepano (kam-

panjahylly/tiskiteline), ikkunasomistus ja henki-
lökunnan aktivointi 

 
Yritys Z04 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus 15 % 
- yhden tuotteen osalta ostomäärään perustuva 

paljousalennus 

Apteekin sitoumukset: 
- tuotteet pidettävä esillä 
- henkilökunnan aktiivinen panostus tuotteiden 

esittelyssä asiakkaille 
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Yritys Z05 
Sopimuksen edut apteekille: 
- kun yrityksen reseptilääkkeiden myyntiä osoitta-

va tunnusluku ylittää asetetun rajan, apteekki saa 
alennuksen itsehoitolääkkeistä erillisen taulukon 
mukaan 

- lisäksi erillinen kampanja-alennus 
- joidenkin apteekkien osalta on ilmeisesti sovittu 

kiinteästä alennuksesta 
- alennukset 2-25 % (tavallisimmin 5-8 %) 

Apteekin sitoumukset: 
- kampanja-alennus edellyttää hyllypaikan lisäksi 

erikseen sovittua näkyvää esillepanoa 

 
Yritys Z06 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimuksen tarkoituksena on edistää apteekin ja 

yrityksen itsehoitotuotteiden menekkiä 
- alennus määräytyy asetetun myyntitavoitteen 

mukaisesti 
- alennus koostuu sisäänostoalennuksesta (ilmei-

sesti rivialennus) ja hyvitysalennuksesta (tavara-
na) 

- sopimusta seurataan kuukausittain 
- yrityksen edustaja voi kertoa sopimuksesta, seu-

rannasta ja sopimustuotteista apteekin henkilö-
kunnalle tavoitteiden toteutumisen varmistami-
seksi 

- edustajan velvollisuus antaa tuotekoulutusta 
sopimustuotteista 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin kampanjavastaava huolehtii yrityksen 

edustajan kanssa kampanjoinnista 

Sopimustyyppi 2 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimuksen tarkoituksena on edistää apteekin ja 

yrityksen itsehoitotuotteiden menekkiä 
- tuotteittain määritelty perusalennus (2-18 %) 
- määritelty vuositavoite, jonka ylittymisestä lisä-

alennus  
- muutoin samansisältöinen sopimus kuin edellä 

 

 
Yritys Z07 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimukset koskevat lähinnä kahta tuotetta 
- alennukset tyypillisesti – 10 %, – 50 % 
- yritys toimittaa asiakkaan ohjaamisessa tarvitta-

vaa materiaalia ja huolehtii apteekin henkilökun-
nan lääkeinformaatiosta 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sijoittaa kyseiset itsehoitolääkkeet näky-

västi valintahyllyihin 

 
Yritys Z08 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus 15 % 

Apteekin sitoumukset: 
- valmisteiden on oltava esillä apteekissa 
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Yritys Z09 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennukset 5-20 % 
- joissakin tapauksissa myynnin kehitykseen pe-

rustuva lisäalennus 
- yksittäisissä tapauksissa sovittu apteekille mak-

settavasta n. 300 – 400 € markkinointituesta 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään tuotteet hyvin esillä 

ja suosittelemaan niitä asiakkailleen 

 
Yritys Z10 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimuksen tavoitteena on, että apteekin myyn-

nin kasvu on samalla tasolla kuin mitä yrityksen 
itsehoitovalmisteiden kokonaiskasvu tulee ole-
maan sopimusvuonna 

- sopimus koskee viittä tuotemerkkiä 
- perusalennukset 4-19 % 
- jos apteekin kasvu yrityksen tuotteiden osalta on 

yhtä suuri tai suurempi kuin yrityksen kasvu ko-
ko maan tasolla, on lisäalennus esim. 5 % 

- apteekin kanssa sovitaan yhteisistä toimenpiteis-
tä, joita sopimuskaudella toteutetaan 

- yritys käy informoimassa apteekin henkilökuntaa 
tuotteista ja ajankohtaisista kampanjoista 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki antaa kullekin tuotteelle hyllytilan, mikä 

vastaa vähintään tuotteen markkinaosuutta 
- apteekki varmistaa tuotteen näkyvyyden 

 
Yritys Z11 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennukset 3-13 % 
- myyntiä tarkastellaan jaksoittain; jos edellisen 

jakson myynti ylittää tietyn tavoitteen, alennus 
kasvaa 

- yritys sitoutuu kouluttamaan edustajakäynnein 
apteekin henkilökuntaa 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään sopimustuotteet 

erittäin hyvin (vähintään markkinaosuuden mu-
kaan) esillä ja sisällyttämään sopimustuotteet 
kampanjoihinsa 

- apteekki sitoutuu pitämään sovitulla paikalla 
pysyvän lattia- ja/tai tiskitelineen 

 
Yritys Z12 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus 4-20 % (tavallisimmin 8-10 %) 
- jos myynnin kasvu suurempi keskimääräistä suu-

rempi, bonushyvitys tavarana 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu tekemään kampanjoita 
- apteekin pidettävä kaikki sopimustuotteet ja 

niiden pakkauskoot esillä valinnassa sekä muu-
tenkin aktiivimyynnissä 

 
Yritys Z13 
Sopimuksen edut apteekille: 
- tuotteittain määritellyt perusalennukset 8-27 % 
- osalle apteekkeja määritelty alennus 9+1 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin annettava tuotteille hyllytilaa ja edistet-

tävä tuotteiden myyntiä 
- sovittu mm. hyllypaikkojen lisäämisestä 
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Yritys Z14 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus 8-15 % 
- koskee vaihtokelpoisia itsehoitovalmisteita 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu tavoitteeseen nostaa osuuttaan 

yrityksen tuotteiden myynnistä 
- tuotteiden tulee olla näkyvästi esillä 

 
Yritys Z15 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus 4-15 % 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin annettava sopimustuotteille näkyvä 

hyllypaikka 
- apteekki sitoutumaan kampanjoimaan erikseen 

sovittavalla tavalla 
 
Yritys Z16 
Sopimuksen edut apteekille: 
- asetettu kokonaiskasvutavoite (esim. + 8 %) 
- alennusprosenttia tarkastellaan kolmen kuukau-

den välein tietyn kaavan mukaisesti 
- apteekilla mahdollisuus osallistua alueellisiin 

koulutuksiin ’aktiivituotteiden’ terapia-alueilla 

Apteekin sitoumukset: 
- ’aktiivituotteiden’ hyllytila määräytyy markkina-

osuuden mukaan 
- apteekki sitoutuu hyödyntämään aktiivituottei-

den esillepanomateriaalia 
- mahdollisuus ikkunasomistuksiin 
- uutuustuotteille riittävä hyllynäkyvyys 

 
Yritys Z17 
Sopimuksen edut apteekille: 
- sopimukset koskevat kahta itsehoitolääkettä 
- alennukset 10-15 % 
- yritys sitoutuu toimittamaan tuote-esitteitä ja 

ikkunasomistusmateriaalia sekä informoimaan 
apteekkilaisia sovitulla tavalla 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekki sitoutuu pitämään tuotteet aktiivimyyn-

nissä ja hyvin esillä hyllyssä 
- mahdollisesti ikkunamainontaa 

 
Yritys Z18 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennukset 7-35 % 
- eräistä kausituotteista suurempi alennus sesonki-

aikana 
- yritys sitoutuu antamaan tuoteinformaatiota ja 

ilmoittamaan mediakampanjoista 

Apteekin sitoumukset: 
- apteekin pidettävä kaikki sopimuksessa mainitut 

tuotteet hyvin esillä palveluvalintaosastollaan 
- erään lääkeryhmän hyllytilasta yrityksen tuottei-

den osuuden oltava yli 50 % 
- eräälle valmisteelle määritelty hyllypaikkojen 

lukumäärä 
- apteekin kampanjoitava tietyillä valmisteilla 

 
Yritys Z19 
Sopimuksen edut apteekille: 
- perusalennus 10 % 
- lisäksi erillisiä kampanjatarjouksia sesonkiaikana 

Apteekin sitoumukset: 
- edellytetään tuotteille hyvä hyllypaikka, vuotuiset 

lääke-esittelykäynnit ja muu näkyvä esillepano 
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