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LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN ESITYS APTEEKKIMAKSUN JA-
KAMISEKSI APTEEKIN JA SIVUAPTEEKIN KESKEN 
 

 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimitti sosiaali- ja terveysministeriöl-
le kesällä 2012 selvityksen lääketaksan ja apteekkimaksutaulukon rakenteesta. Selvitys 
sisälsi lisäksi hallituksen esityksen muotoon jatkotyöstetyt Apteekkitoiminnan kehittämis-
työryhmän ehdotukset lääkelain muuttamiseksi. Fimea tarkensi esitystään lääketaksasta 
lääkkeen valmistuksen hinnoittelun osalta vielä 16.11.2012.   
 
Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaan apteekkarin tulee suorittaa valtiolle 
vuosittainen apteekkimaksu, jonka suuruus määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella. 
Myös Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki suorittavat apteek-
kimaksun valtiolle. Valtio korvaa vuosittain Helsingin ja Itä-Suomen yliopistolle määrän, 
joka vastaa yliopistojen apteekkiliikkeestä suoritettua apteekkimaksua.  
 
Apteekkimaksun tarkoituksena on toimia apteekkien tuloja tasaavana järjestelmänä, jolla 
pyritään turvaamaan lääkejakelun alueellista kattavuutta. Apteekkimaksun suuruus mää-
räytyy lain 2 §:n 1 momentissa olevan taulukon mukaisesti siten, että apteekkimaksun 
osuus liikevaihdosta nousee liikevaihdon kasvaessa. Pienimmät apteekit eivät maksa 
lainkaan apteekkimaksua, ja suurimmilla apteekeilla maksu on noin 10 prosenttia ap-
teekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta. Vuoden 2011 liikevaihtojen perusteel-
la apteekit maksoivat vuonna 2012 apteekkimaksua 144,1 miljoonaa euroa. 
 
Syksyllä 2012 sosiaali- ja terveysministeriön pyysi Fimealta jatkoehdotuksen apteekki-
maksusta annetun lain (148/1946) muuttamiseksi niin, että apteekkimaksu jaettaisiin ap-
teekin ja sivuapteekin kesken. Muutoksen tarkoitus on lisätä sivuapteekkien pitämisha-
lukkuutta ja turvata näin maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuutta myös apteek-
kien muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa.  
 
Fimea ehdottaa oheisessa esityksessään apteekkimaksulakia muutettavaksi siten, että 
apteekkimaksu määräytyisi edelleen apteekin liikevaihdon mukaan, mutta apteekkimak-
sun määräytymisen laskennallisia perusteita muutettaisiin. Apteekkimaksun määräyty-
mistä varten apteekit jaettaisiin kolmeen eri liikevaihtoryhmään.  Apteekkimaksu mää-
räytyisi eri tavalla riippuen siitä kuuluuko apteekki 1) liikevaihdoltaan alle 2,6 miljoonan 
euron apteekkeihin, 2) liikevaihdoltaan vähintään 2,6 miljoonan euron, mutta alle 3,5 mil-
joonan euron apteekkeihin vai 3) liikevaihdoltaan 3,5 miljoonan euron tai sen ylittäviin 
apteekkeihin.   

 
Ehdotus laskisi vuoden 2011 apteekkien liikevaihtotietojen pohjalta laskettuna valtion 
apteekkimaksukertymää noin 2,16 miljoonaa euroa. Muutos ehdotetaan toteutettavaksi 
kuitenkin niin, että apteekkimaksuprosenttia korotetaan kussakin liikevaihtoryhmässä 
noin 2 prosenttia ja näin esityksestä tulisi kokonaisuudessaan kustannusneutraali. 
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Fimea arvioi, että esitetty muutos lisäisi ainakin jossain määrin sivuapteekkien pitämis-
halukkuutta. Tällä esityksellä ei kuitenkaan yksistään voida ratkaista kaikkia sivuapteek-
kien pitämishalukkuuteen liittyviä haasteita, mutta se on yksi vaihe maan kattavan lääk-
keiden saatavuuden turvaamisessa. Esitetyn muutoksen todellista vaikutusta sivuap-
teekkien pitämishalukkuuteen on vaikea täysimääräisesti ennakoida, minkä vuoksi onkin 
tarkoituksenmukaista aktiivisesti seurata ja arvioida uudistuksen todellisia vaikutuksia ja 
tarvittaessa jatkaa apteekkimaksun uudistamista tästä näkökulmasta. 
 
Ehdotus on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Apteekkariliiton 
sekä Helsingin yliopiston apteekin asiantuntijoiden kanssa.  
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Liite:  Fimean ehdotus Hallituksen esitykseksi laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttami-
sesta    

 
 

 
 

 
 


