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1 Toimeksianto 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen operatiivisen ohjauksen yksikkö antoi 10.9.2015 konsultti Maria Pohjan-
vuorelle toimeksi selvittää, mitä tarpeita terveydenhuollossa on apteekkisopimukseen liittyen ja miten nämä 
tarpeet voitaisiin huomioida kansallisten palveluiden kehittämistyössä. Selvitys nimettiin toimeksiannoksi ‘Ap-
teekkisopimus sähköisessä reseptissä’ (KP27006 TIRI / Osaprojekti 40486). 
 
Selvitystä varten tuli asiantuntijahaastatteluin hankkia tietoa vieroitus- ja korvaushoitolääkäreiden ja muiden 
apteekkisopimusta hyödyntävien lääkäreiden sekä Apteekkariliiton kokemuksista ja näkemyksistä. Lisäksi tu-
li hankkia tietoa apteekkisopimuksen kannalta keskeisten viranomaistahojen Fimean, Valviran, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja Tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijoiden näkemyksistä.  
 
Toimeksiantohetkellä Suomessa on käytössä Suomen Apteekkariliiton rakentama ja ylläpitämä apteekkiso-
pimusrekisteri, joka toimii tietosuojalautakunnan tilapäisellä luvalla (Diaarinumero 2/932/2010, antopäivä 
25.10.2010, lupa on voimassa 30.11.2017 saakka).  
 
 
 
2 Selvityksen kysymyksenasettelu 

 
Selvityksen kohteena oleva apteekkisopimus perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen opioidiriip-
puvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (A33/20081, ks. myös Liite 2). Asetus on tarkoitettu 
sovellettavaksi kun käytetään buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita opioidiriippuvaisten vie-
roituksessa ja korvaushoidossa.  

!

Kysymys apteekkisopimuksen tarpeellisuudesta ja järjestelmän tulevaisuudesta on nostettu esiin nyt, kun 
sähköinen resepti on tulossa kaikille pakolliseksi 1.1.2017 (pkv- ja huumausainelääkkeiden osalta jo 
1.11.2015). Selvityksen keskeisiä kysymyksiä olivat: 
 

• Apteekkisopimus ja sen käyttö nykytilanteessa. Mihin ja miten apteekkisopimusta käytetään? Osa-
puolten kokemuksia apteekkisopimuksen käytöstä. 

• Voiko sähköinen resepti korvata apteekkisopimuksen? Jääkö apteekkisopimus tarpeettomaksi kun 
sähköinen resepti tulee kaikille pakolliseksi? 

• Millä tavoin apteekkisopimuksen määrittelevää asetusta (A33/2008) olisi tulkittava tai väljennettävä, 
jotta se määrittäisi myös muihin hoidollisiin tarkoituksiin käytettäviä apteekkisopimuksia? 
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3 Työnkulku ja menetelmät 

Selvitys toteutettiin 12.10.-11.1.2015 välisenä aikana ja siihen kului haastatteluineen 23 henkilötyöpäivää.  

Toimeksiannon mukaisesti haastattelua pyydettiin Apteekkariliiton, Fimean, Valviran ja Tietosuojavaltuutetun 
toimiston asiantuntijoilta sekä pitkän linjan päihdelääkäreiltä A-klinikalta ja OYS Psykiatrialta. Haastattelu-
pyynnöt ja lyhyt taustoitus aiheeseen lähetettiin asiantuntijoille sähköpostitse (ks. Teksti 1 alla). 
Toimeksiannon jo käynnistyttyä lähetettiin haastattelupyyntö A-klinikalle apteekkisopimusta käyttävälle poti-
laalle, kahdelle apteekkisopimuksen perusteella lääkkeitä toimittavalle proviisorille, HYKS Kipuklinikan lääkä-
rille, HYKS Päihdepsykiatrian poliklinikan lääkärille ja THLn asiantuntijalääkärille. Haastattelupyyntöjä lähe-
tettiin kaikkiaan 13 ja haastattelut saatiin 12:lta henkilöltä, joista kasvotusten haastateltiin kymmenen ja 
LYNCin välityksellä kaksi.  

Arvoisa(Asiantuntija,!!

Sähköinen!resepti!tulee!kaikille!pakolliseksi!1.1.2017!alkaen.!THLn!tekee!loka:marraskuussa!2015!selvityksen!
apteekkisopimusjärjestelmän!tarpeellisuudesta!sähköisen!reseptin!pakollisuuden!jälkeen.!Pyytäisin!saada!haastatella!Sinua!
aiheeseen!liittyen.!!

Apteekkisopimusjärjestelmän0tausta0lyhyesti.0Apteekkisopimus!on!kirjallinen!sopimus!lääkärin!ja!päihde:!tai!lääkeriippuvuudesta!
kärsivän!potilaan!välillä.!Sopimuksen!tarkoitus!on!varmistaa!potilaan!suunnitelmallisen!lääkehoidon!toteutuminen.!Sopimuksen!
allekirjoittava!potilas!sitoutuu!pkv:!ja!huumausainelääkkeiden!osalta!yhden!lääkärin!tai!hoitopaikan!määräämään!lääkehoitoon.!
Hoitoon!tarvittavat!lääkkeet!toimitetaan!potilaalle!ainoastaan!sopimukseen!kirjatusta!apteekista.!Sopimusapteekki!tiedottaa!
muita!apteekkeja!sopimuksesta!ja!nämä!pidättäytyvät!sen!perusteella!toimittamasta!potilaalle!pkv:!ja!huumausainelääkkeitä.!

Apteekkisopimusjärjestelmää!ylläpitävät!yhteistyössä!ja!omalla!kustannuksellaan!apteekit!ja!Apteekkariliitto.!Järjestelmässä!
jokainen!apteekki!toimii!itsenäisenä!rekisterinpitäjänä!omien!sopimusasiakkaidensa!osalta.!Apteekkariliitto!ylläpitää!
Tietosuojalautakunnan!väliaikaisella!luvalla!välityspalvelinta,!jonne!apteekit!tallentavat!tiedot!sopimusasiakkaistaan.0

Järjestelmän0tulevaisuudesta.!Apteekkisopimukseen!kohdistuu!niin!kehittämistoiveita!kuin!kritiikkiä.!Eräs!keskeisimmistä!
kehittämiskohteista!on!apteekkisopimuksen!suppea!soveltamisala!ja!valmistevalikoima,!joka!sisältää!ainoastaan!vieroitus:!ja!
korvaushoitoihin!soveltuvia!lääkevalmisteita.!Apteekkisopimusta!pidetään!hyödyllisenä!työvälineenä!muuhunkin!kuin!vieroitus:!
ja!korvaushoitoon,!joten!sen!valmistevalikoimaa!tulisi!laajentaa.!Järjestelmää!on!myös!kritisoituu!jäykäksi!ja!joustamattomaksi,!
sillä!se!ei!mahdollista!mitään!potilaskohtaista!räätälöintiä.!Järjestelmää!ylläpitävien!apteekkien!mukaan!
apteekkisopimusjärjestelmää!tulisi!ylläpitää!julkisena!palveluna.!!

Selvityksen!tarkoituksena!on!muodostaa!päätöksenteon!tueksi!kokonaiskuva!apteekkisopimuksen!tarpeellisuudesta!
tulevaisuudessa.!Selvitystä!varten!haastatellaan!eri!erikoisalojen!lääkäreitä,!ml.!vieroitus:!ja!korvaushoitolääkäreitä!ja!
kivunhoitoon!erikoistuneita!lääkäreitä!sekä!Sosiaali:!ja!terveysministeriön,!Fimean,!Valviran!ja!Tietosuojavaltuutetun!toimiston!
asiantuntijoita!ja!Apteekkariliiton!edustajia.!Selvityksen!toteuttaa!THL:n!toimeksiannosta!konsultti!Maria!Pohjanvuori!(Andrea!
FI).!!

Alla!joitakin!alustavia!teemoja!pohdittavaksi!apteekkisopimukseen!liittyen:!
" oma!näkökulmasi!ja!kokemuksesi!apteekkisopimuksesta!sopimuksen!osapuolena!/!toimeenpanijana!/!valvojana!
" apteekkisopimuksen!tarpeellisuus!tulevaisuudessa:!kuka!tarvitsee!apteekkisopimusta?!(vrt.!STMn!asetus!33/2008)!
" korvaako!sähköinen!resepti!apteekkisopimuksen?!
" mitä!hyvää,!mitä!huonoa!nykyisestä!apteekkisopimusjärjestelmästä?!
" mitä!kehitettävää!menettelyssä!tai!järjestelmässä!olisi?!
" muita!aiheeseen!liittyviä!huomioita?!

Haastattelu!vie!noin!tunnin.!Alla!muutamia!ehdotuksia!ajankohdaksi,!valitkaa!parhaiten!kalenteriinne!sopiva!näiden!joukosta!tai!
ehdottakaa!muuta!aikaa.!

Teksti!1.!Asiantuntijoille!lähetetty!haastattelupyyntö!ja!taustoitus!aiheeseen.!
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Haastatteluista tehtiin muistiinpanot Word-dokumenttiin, jotka kirjoitettiin puhtaaksi ja täydennettiin haastatte-
lun jälkeen vielä tuoreessa muistissa olleilla yksityiskohdilla. Lopputuloksena saatiin 12 löyhästi strukturoitua 
teemahaastattelua. Analyysivaiheessa haastattelut käytiin ensin läpi yksittäin, merkiten haastattelun pää- ja 
sivuteemat dokumentin marginaaliin. Viranomaisista Valvira, Fimea ja Tietosuojavaltuutetun toimisto saivat 
selvitykseen omat lukunsa. Selvitystä varten haastateltiin kolme lääkäriä ja kaksi proviisoria ja heidän näke-
myksensä purettiin auki Lääkärit- ja Apteekit-luvuissa. THLn asiantuntijalääkärin näkemykset liitettiin Lääkä-
rit-lukuun, paitsi kansallisen lääkityksenhallinnan aikataulut, joita käsitellään lyhyesti Yhteenveto-luvussa 6. 
Apteekkisopimuksen synnystä ja taustoista kertovaan lukuun 2 saatiin päihdelääkäreiltä paljon hyödyllistä 
taustatietoa ja Apteekkariliiton edustajalta tietoja apteekkisopimusjärjestelmän rakentamisvaiheista. Apteek-
kariliiton edustajan muut näkemykset on sisällytetty Apteekit-lukuun.  
 
Selvitykseen koottiin haastateltavien keskeiset apteekkisopimukseen liittyvät kokemukset ja näkemykset, 
paljon asiaan liittyviä ilmiöitä ja kiinnostavaa nippelitietoa jäi tämän dokumentin ulkopuolelle. Ketään haasta-
teltua ei siteerata suoraan ja tekstin sanavalintoja ja ilmaisuja on pidettävä selvittäjän tulkintoina asiantunti-
joiden näkemyksistä. Näitä näkemyksiä on myös taustoitettu ja täydennetty erilaisilla tutkimuksilla, artikkeleil-
la ja verkkolähteillä. Käytetty materiaali on sijoitettu loppuviitteiksi dokumentin viimeisille sivuille. 

Tehdyt johtopäätökset ovat peräisin selvitystehtävän kysymyksenasettelusta, mutta niihin ovat myös vaikut-
taneet haastateltujen esittämät näkemykset ja prioriteetit. Muitakin ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi on löydet-
tävissä selvityksen sivuilta, lopussa esiin on kuitenkin nostettu ehkäpä merkittävimmät kokonaisuudet. 

Haastatellut henkilöt on lueteltu dokumentin lopussa. 

 
!
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4 Selvityksen taustat ja apteekkisopimuksen synty 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (A33/2008) määrittelemällä apteekkisopimuksella tarkoitetaan so-
pimusta, jossa vieroitus- tai korvaushoidossa oleva potilas sitoutuu hakemaan vieroitus- tai korvaushoito-
lääkkeensä yhdestä apteekista. Potilas sitoutuu myös siihen, että apteekki voi välittää hoitoa koskevaa tietoa 
häntä hoitavalle lääkärille ja tiedon hänellä olevasta apteekkisopimuksesta muille apteekeille. Sopimukseen 
kuuluu, että sopimuksessa mainittuja lääkkeitä saa määrätä ainoastaan potilaan hoitopaikan toiminnasta 
vastaava lääkäri tai hänen nimeämänsä hoitopaikassa toimivat lääkärit. Lääkärin on lääkkeenmäärää-
misasetuksessa mainittujen tietojen lisäksi (A726/2003,10 §)2 merkittävä reseptiin hoitamansa virka, toimi tai 
tehtävä. Asetuksella (1 §) säädetään kirjaimellisesti buprenorfiinia tai metadonia sisältävien lääkevalmistei-
den käyttämisestä opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidossa. Näistä valmisteista ainoastaan bup-
renorfiinia ja naloksonia sisältävän lääkevalmisteen voi määrätä potilaalle apteekkisopimuksella (6 § ja 7 §).  
 
Apteekkisopimuksen hoidolliset tavoitteet 
 
Apteekkisopimus on hoidollinen menettely ja konkreettisesti lääkärin ja potilaan välinen sopimus, jolla pyri-
tään varmistamaan potilaan turvallinen lääkehoito. Se on alun perin suunniteltu päihdeongelmaisten tarpei-
siin, mutta soveltuu haastateltujen lääkäreiden mukaan kaikille, joiden terveydentila, elämäntilanne tai oman 
elämän hallinnan puute estää tarpeellisen lääkehoidon toteutumisen turvallisesti. Apteekkisopimuksella poti-
laalle voidaan annostella lääkevalmisteita yksittäistä lääkepakkausta pienemmissä erissä ja näin ennaltaeh-
käistä lääkkeiden annosteluvirheitä, väärinkäyttöä tai riippuvuuden syntymistä. Se on lääkehoidon ryhdistäjä 
ja riskienhallinnan väline, jonka toimivuudesta ja hyödyistä on jo paljon käytännön kokemuksia erityisesti 
päihdehuollossa. Apteekkisopimuksella on myös koulutuksellinen ulottuvuus. Sen avulla opetetaan lääkkei-
den asiallista käyttöä ja vastuutetaan potilasta omasta hoidostaan. Terveydenhuollossa apteekkisopimuksia 
tehdään ja kirjataan osana potilaan hoitosuunnitelmaa. Apteekkisopimus on potilaalle vapaaehtoinen ja sii-
hen sitoutumista pidetään etenkin päihdehuollossa osoituksena hoitomyöntyvyydestä ja yhteistyökyvystä. 
 
Tilastojen mukaan alle 10% päihdehuollon korvaushoitopotilaista on apteekkisopimuksen piirissä ja hakee 
käyttämänsä buprenorfiinin ja naloksonin yhdistelmävalmisteen (Suboxone) apteekista. Apteekkisopimuksen 
vaatimattoman suosion on arveltu johtuvan siitä, että lääkevalmiste on apteekista haettuna rajoitetusti perus-
korvattava (35%)3, mutta suoraan hoitoyksiköstä haettuna potilaalle ilmainen (Partanen et al. 2014).4 Luvus-
sa eivät ole mukana esim. sairaaloiden kipuklinikoilla ja terveyskeskuksissa opioidi- ja bentsodiatsepiinilääki-
tyksistä tehtävät ennaltaehkäisevät apteekkisopimukset.  
 
Haastateltujen lääkäreiden mukaan apteekin suorittama annosjakelu ja apteekkisopimus voisivat tukea muis-
tisairaiden, kaksoisdiagnoosi- ja mielenterveyspotilaiden, moniongelmaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden 
turvallisen lääkehoidon toteuttamista, osana potilaan palvelukokonaisuutta. Edelleen apteekkisopimuksesta 
voisivat hyötyä itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset sekä runsaasti lääkkeitä käyttävät vanhukset. Valviran 
mukaan myös joidenkin erityislupavalmisteiden käyttöä voitaisiin valvoa apteekkisopimuksella, jos on synty-
nyt epäilys siitä ettei lääkitys ole potilaalla hallinnassa. Samoin apteekkisopimusta voitaisiin ajatella hyödyn-
nettävän tilanteissa, joissa lääkärin oikeuksia on välttämätöntä rajoittaa. Esimerkkejä näistä tilanteista voisi-
vat olla vaikkapa lääkärillä itsellään oleva päihdehäiriö ja sen ’omahoito’ pkv-lääkkeillä tai etenevä muistisai-
raus, joka uhkaa turvallista ammatinharjoittamista. Apteekkisopimuksen laajempi hyödyntäminen edellyttää 
muutoksia sekä lainsäädäntöön että nykyisen apteekkisopimusjärjestelmän toiminnallisuuteen. 
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Apteekkisopimuksen lyhyt historia 
 
Turkulainen unitutkija ja lääketieteen tohtori Jukka Alihanka (1949 - 2013) kiinnostui päihdeongelmaisten 
auttamisesta lääkehoidon keinoin ja laati ensimmäisen apteekkisopimuskaavakkeen potilailleen jo 1990-
luvulla. Lääkkeellistä hoitomenetelmää pidettiin lääkäreiden keskuudessa pääsääntöisesti kiistanalaisena, 
sillä ajan yhteiskunnallista huumekeskustelua hallitsivat pitkälti kriminaalipoliittiset näkökulmat. Viranomais-
työ painottui huumeiden käytön ehkäisyyn, aineiden saatavuuden minimointiin ja huumerikollisuuden kontrol-
lointiin. Yksi haastatelluista lääkäreistä muistaa Alihangan ja hänen lanseeraamansa heroinistien hoitojärjes-
telmän. Näitä suomalaisen lääkkeellisen korvaushoidon alkutahteja voi syystäkin pitää epäonnisina. Ilmei-
sesti jotkut Alihangan potilaista jatkoivat heroiinin käyttöä korvaushoitolääkkeensä rinnalla. Turussa sattui 
vuonna 1999 useita kuolemantapauksia, jotka herättivät melkoista kohua kun 11:den kuolinsyyksi paljastui 
huumausaineiden käytön aiheuttama myrkytys (Piispa 2010, 9).5  Ainakin osa heistä oli Alihangan potilaita. 
Kollegat vieroksuivat omia teitään kulkevaa Alihankaa, mutta unitutkijana hän nautti laajaa arvostusta. Hä-
nen hoitoonsa hankkiutui tuhansia uniongelmaisia potilaita ympäri Suomen. Jukka Alihanka kuoli pitkään ja 
vaikeaan sairauteen vuonna 2013 vain 64-vuotiaana (Jukka Alihanka, HS Muistokirjoitus). 6 
 
Neuvostoliiton hajottua huumeongelmaisten määrä alkoi Suomessakin lisääntyä. 1990-luvun jälkipuolella 
huumeiden käytössä tapahtunut kasvu oli jo niin merkittävä, että viranomaisten ja poliitikkojen oli käytännös-
sä pakko arvioida uudelleen kansallista huumelinjaa. Korvaushoidosta alettiin käydä myös julkista keskuste-
lua, kun muutamat yksityislääkärit alkoivat määrätä pitkäaikaista buprenorfiinihoitoa heroiinia käyttäville poti-
lailleen. Heihin kuului paljon julkisuudessakin esiintynyt lääkäri Pentti Karvonen, joka määräsi huumepotilail-
leen buprenorfiinia ja puolusti heidän oikeuttaan hyvinvointiin ja valinnanvapauteen hoitomenetelmien välillä. 
Näihin lääkäreihin henkilöityvät kiistat nostivat kysymyksen korvaushoidosta suuren yleisön tietoisuuteen ja 
käynnistivät laajemman yhteiskunnallisen keskustelun. Vähitellen korvaushoito saavutti Suomessakin hyväk-
syntää opioidiaddiktien hoitomenetelmänä ja suomalaiseen huumepolitiikkaan alkoi muodostua vahvempi 
sosiaali- ja terveyspoliittinen ulottuvuus (Hakkarainen & Tigerstedt 2005).7  
 
Helsingin Diakonissalaitoksen päihdelääkäri Pekka Tuomola kirjoitti vuonna 2003 Lääkelaitoksen julkaisuun 
artikkelin, jossa käsitteli lyhyesti myös apteekkisopimusta (Tuomola 2003).8 Omien kokemustensa perusteel-
la hän suositteli apteekkisopimusta tilanteisiin, joissa päädytään vuosia kestäneen päihdeongelman lääk-
keelliseen hoitoon. Sopimuksessa potilaan tuli sitoutua hakemaan lääkkeensä yhdeltä lääkäriltä ja yhdestä 
apteekista, jonne resepti tuli myös jättää säilytettäväksi. Sopimuksessa potilaan tuli sallia muiden apteekkien 
tiedottaminen sopimuksesta, jotta nämä voivat pidättäytyä toimittamasta hänelle väärinkäyttöön soveltuvia ja 
hoito-ohjelmasta poikkeavia lääkkeitä. Potilaan tuli antaa apteekille lupa kertoa huomioitaan hoidon edisty-
misestä hoidosta vastaavalle lääkärille. Artikkelin liitteenä on sekä apteekkisopimuksena toiminut suostu-
muslomake että mallilomake apteekkisopimuksen purkuun. Haastatellun päihdelääkärin mukaan Tuomolan 
artikkelin yhteydessä julkaistut lomakkeet olisivat Jukka Alihangan käsialaa. Käytäntönä on tuolloin ollut ja 
on pääsääntöisesti edelleen, että potilaan ja lääkärin allekirjoittama sopimus faksataan tiedoksi potilaan va-
litsemalle apteekille. Alkuperäinen kappale säilytetään osana potilaskertomusta. 
 
Ensimmäinen kansallinen ohjeistus apteekkisopimuksen käytöstä saatiin kun Terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksen (TEO) asettama päihdelääkäreistä ja apteekkareista koostuva työryhmä laati menettelyohjeen 
lääkäreille ja apteekeille vuonna 2005. Apteekkisopimuksen tavoitteista mainitaan potilaan hoitoon sitoutu-
misen edistäminen ja hoidon turvallisuuden parantaminen. Ohjeen mukaan apteekkisopimus soveltuu poti-
laille, joille normaali lääkkeiden toimitusmenettely ei sovi. Sopimuksen käyttöä ei tuossa vaiheessa rajattu 
huumevieroitustarkoituksiin, vaan sillä otaksuttiin olevan käyttöä myös riippuvuuden syntymisen ennaltaeh-
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käisyssä ja lääkkeen saannin rajaamisessa erilaisista hoidollisista syistä. (Apteekkisopimus. Ohjeistus lääkä-
reille ja apteekeille 2005) 9 
 
TEOn työryhmän laatima toimintaohje sisältää ilmeisesti ensimmäistä kertaa ohjeistuksen myös apteekkiso-
pimuksen oikeasta purkamismenettelystä. Ohjeen mukaan sopimus voidaan purkaa jos potilas ei noudata 
sovittuja pelisääntöjä tai hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti lääkärissä tai apteekissa. Samassa yh-
teydessä kuitenkin korostetaan, ettei sopimuksen purkaminen ole peruste hoitosuhteen päättämiselle eli että 
hoitoa on apteekkisopimuksen purkamisen jälkeenkin jatkettava muin keinoin. Jos sopimus puretaan, tulee 
apteekkien poistaa tiedostoistaan puretun sopimuksen tiedot. Hoitavaa lääkäriä muistutetaan siirtämään ap-
teekkisopimus uuden lääkärin nimiin, mikäli hänen oma hoitosuhteensa potilaaseen syystä tai toisesta päät-
tyy. Alkuperäisen allekirjoitetun kappaleen säilyttää aina sopimuksen tehnyt lääkäri. TEOn ohjeistuksen liit-
teenä annetaan sopimuslomakemalli ’Sitoumus apteekkisopimukseen’. Haastatellut erikoislääkärit tuntevat 
hyvin TEOn ohjeistuksen. Ohjetta on sittemmin päivitetty. Sitä käytetään edelleen ja se on vapaasti ladatta-
vissa Valviran palvelimelta (Apteekkisopimus. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille 2005, 2013) 9  
 
Apteekkisopimus kirjattiin ensi kertaa asetukseen vuonna 2008 (A33/2008, Liite 2), asetuksen aiemmissa 
versioissa apteekkisopimusta ei mainita (ks. A289/2002, A607/2000) 10. 
 
 
Sähköinen apteekkisopimusjärjestelmä syntyy 
 
Apteekkisopimuksia näyttäisi siis tehdyn Suomessa 2000-luvun alkuvuosista lähtien (ks. Lääkärilehden uuti-
sia 12.8.2005).11 Tehtyjen sopimusten määrää ja laatua ei ollut mahdollista selvittää tämän työn aikataulussa 
eikä se aivan helppoa olisikaan, sillä ennen vuotta 2013 tehdyt apteekkisopimukset ovat hajallaan suoma-
laisten päihdehoitoyksiköiden, päihdelääkärien ja apteekkien arkistoissa.  
 
Tehtäessä apteekkisopimus, potilas ja lääkäri allekirjoittavat sopimuslomakkeen ja sopimuksesta faksataan 
kopio potilaan valitsemaan apteekkiin. Apteekin saatua sopimuksen tiedoksi, apteekin henkilökunta tallentaa 
tiedot sopimuksesta omaan apteekkitietojärjestelmäänsä ja tiedottaa siitä muita apteekkeja. Ennen keskitet-
tyä järjestelmää tiedottaminen hoidettiin faksilla tai puhelimitse ja kohdennettiin lähialueen apteekeille, sillä 
sopimuksia ei mitenkään voinut faksata tiedoksi kaikkiin Suomen satoihin apteekkeihin. Sellaiset potilaat, 
joilla oli intressi apteekkisopimuksesta huolimatta jatkaa muiden pkv- ja huumausainelääkkeiden oheiskäyt-
töä hoksasivat nopeasti, ettei heillä olevasta apteekkisopimuksesta tiedetty muissa lääneissä ja kaupungeis-
sa. Muiden lääkäreiden resepteillä saattoi siis edelleen hakea kiellettyjä lääkkeitä jos asioi apteekissa riittä-
vän kaukana kotipaikkakunnalta.  
 
Tietosuojalautakunta on apteekkisopimuksen olemassaoloaikana pitänyt sopimusmenettelyä ongelmallisena 
ainakin kahdesta näkökulmasta. 2000-luvun alkupuolella tehtyihin apteekkisopimuksiin ei kirjattu potilaan 
suostumusta siihen, että apteekki kertoo havaintojaan hoidon edistymisestä suoraan hoitavalle lääkärille, ei-
kä siihen, että tieto apteekkisopimuksesta välitetään toisille apteekeille. Sopimusosapuolina lääkäriä ja päih-
deongelmasta kärsivää potilasta pidettiin epätasa-arvoisina ja koko apteekkisopimusta potilasta pakottavana. 
Tilanne ratkaistiin ottamalla käyttöön suostumusmenettely eli apteekkisopimus voitiin tehdä, mikäli potilas 
suostuu siihen vapaaehtoisesti ja antaa suostumuksensa kirjallisesti myös tiedon välittämiseen hoitavalle 
lääkärille (ks. Henkilötietolaki 523/1999)12 Potilaan suostumus onkin mukana TEOn 2005 antamassa toimin-
taohjeessa (Apteekkisopimus. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille 2005 ja 2013). 9  
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Toinen seikka johon tietosuojalautakunta menettelyssä puuttui koski arkaluontoisiksi tulkittavien henkilötieto-
jen säilyttämistä ja välittämistä apteekeissa. Vuoteen 2010 mennessä apteekkisopimusmenettely oli yleisty-
nyt voimakkaasti ja sopimustietojen laajeneva faksaaminen alkoi käydä apteekeille ylivoimaiseksi. Tietoa vä-
litettiin yhä laajemmin, faksin lisäksi puhelimitse ja apteekkien suljetun verkon kautta. Päihdelääkäreiden 
mukaan apteekkisopimustietoja olisi pahimmillaan välitetty jopa sähköpostitse. Tilanteen tullessa Apteekkari-
liiton tietoon liitto ohjeisti apteekkeja tiukkasanaisella paimenkirjeellä, vaatien niitä välittömästi palaamaan 
ruotuun ja lain sallimiin käytäntöihin. Aivan tarkkaa kuvaa ei tästä vaiheesta selvittäjälle muodostunut, mutta 
ohjeistuksen seurauksena joissain apteekeissa lakattiin ilmeisesti kokonaan välittämästä apteekkisopimus-
tietoja eteenpäin. Tästä eivät apteekkisopimuksia tekevät päihdelääkärit olleet tietoisia. Puskaradio kuitenkin 
toimi ja tavoitti päihdeongelmaiset apteekkisopimuspotilaat, jolloin koko järjestelmää uhkasi romahdus. Päih-
delääkäreiden päästyä kartalle alkoi vimmattu kirjelmöinti ja vaikuttamistyö, niin päihdehuollon avainhenkilöi-
den kuin Apteekkariliiton toimesta. Peräänkuulutettiin kansallista apteekkisopimusjärjestelmää, jota kansalli-
set toimijat eivät kuitenkaan muiden tapetilla olevien mittavien haasteiden vuoksi mitenkään pystyneet lait-
tamaan alulle.  
 
Ensimmäisen keskitetyn apteekkisopimusjärjestelmän otti viimein toteutettavakseen Apteekkariliiton tytäryh-
tiö Pharmadata. Tietosuojalautakunta ratkaisi Apteekkariliiton sille toimittaman lupahakemuksen koskien 
henkilötietojen käsittelyä ja keskitettyä ylläpitoa ja myönsi päätöksessään 25.10.2010 (Dnro 2/932/2010)13 
määräaikaisen luvan määrättyjä lääkkeitä ostavien asiakkaiden tietojen vertaamiseen apteekkisopimuspoti-
laiden tietoihin SAL-järjestelmässä.  
 
Lupahakemuksen ytimessä oli tiedonvälityksen yhteydessä apteekkitietojärjestelmään kertyvä keskitetty ar-
kaluontoisten henkilötietojen rekisteri. Henkilötietolaki ei kiellä potilastietojen välittämistä tietoverkon avulla, 
mutta se edellyttää arkaluontoisten henkilötietojen käsittelylle tärkeää yleistä etua koskevaa syytä ja tie-
tosuojalautakunnan lupaa (Henkilötietolaki 523/1999). Päätöksessään tietosuojalautakunta katsoo tärkeän 
yleisen edun osoitetuksi, sillä apteekkisopimuksesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ja 
se on todettu toimivaksi järjestelyksi päihde- ja lääkeriippuvuudesta kärsivien hoidossa. Tietosuojalautakun-
nan 25.10.2010 päätöksestä kului vielä kaksi ja puoli vuotta, ennen kuin päätökseen saatiin tarkoituksenmu-
kainen muotoilu ja apteekkisopimusjärjestelmä voitiin sen perusteella toteuttaa ja ottaa käyttöön huhtikuussa 
2013 (ks. myös Sanisalo 2014, 10)14.  
 
Tuotantokäytössä olevan apteekkisopimusjärjestelmän muodostavat yhdessä Apteekkariliiton ylläpitämä vä-
lityspalvelin, jonne apteekit kirjaavat tiedot oman apteekkinsa apteekkisopimuksista, sekä yksittäisten ap-
teekkien apteekkitietojärjestelmät, joissa ylläpidetään kunkin apteekin asiakasrekisteriä. Apteekki saa järjes-
telmästä pkv- ja huumausainereseptin käsittelyn yhteydessä tiedon asiakkaalla toisessa apteekissa olevasta 
apteekkisopimuksesta, jos asiakas yrittää toimia vastoin allekirjoittamaansa sopimusta (Apteekkisopimusjär-
jestelmä – ohjeistus apteekeille).15 Apteekkisopimusjärjestelmällä on tietosuojalautakunnan määräaikainen 
lupa 30.11.2017 saakka. 
 
Joulukuussa 2015 apteekkisopimusjärjestelmään oli liittynyt Suomen 817:sta apteekista 786. 
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5 Näkökulmia apteekkisopimukseen 

5.1 Päihdepotilas  

Selvitystä varten kyseltiin A-klinikan kautta haastateltavaksi myös päihdepotilasta, jolla olisi omakohtaista 
kokemusta apteekkisopimuksesta ja halukkuutta kertoa oma tarinansa. Haastattelupyyntöön tuli nopeasti 
myöntävä vastaus ja haastateltavaksi ilmoittautui noin 40-vuotias espoolainen nainen (jatkossa tässä 
myös ’potilas’). Haastattelutilanteessa tämä hyvin täsmällisesti itseään ilmaiseva naishenkilö kertoi oman 
lääkeriippuvuutensa alkaneen sairaalassa, yrityksestä saada hallintaan vaikea neuropaattinen kiputila. Hän 
kertoo perussairaudekseen pulmonaalihypertension (PAH). Vaikeampi ajanjakso hänen elämässään alkoi 
2000-luvun loppupuolella hänen sairastuttua etiologialtaan tuntemattomaksi jääneeseen vaskuliittisairauteen, 
joka aiheutti vasempaan jalkaan laaja-alaisen säärihaavan ja ihokuolion. Kriittisimmässä vaiheessa hän vietti 
neljä kuukautta sairaalahoidossa, jona aikana etsittiin taudille syytä, toimivaa hoitoa ja yritettiin saada vaike-
aa kiputilaa hallintaan. Hän kertoo, että jossain vaiheessa anestesiologit päätyivät ottamaan aikalisän toimi-
mattomaksi osoittautuneista lääkekokeiluista epiduraalipuudutuksella. Nainen kertoo nukkuneensa tuolloin 
ensimmäistä kertaa kuukausiin, 10 tuntia yhtä soittoa.  
 
Sairaala-ajan kipulääkitykseksi vakiintui lopulta buprenorfiinin ja naloksonin yhdistelmä (Suboxone). Potilas 
kotiutettiin tältä pitkältä hoitojaksolta odottamaan ihonsiirtoa ja Suboxone-hoito lopetettiin niin sanotusti kuin 
seinään. Vieroitusoireet tulivat kotiutumisen jälkeen nopeasti eivätkä kivut pysyneet hallinnassa sairaalasta 
kotilääkkeiksi määrätyillä lääkkeillä. Nainen kertoo yrittäneensä sairauskertomuksensa perusteella saada 
Suboxonea usealta lääkäriltä siinä kuitenkaan onnistumatta ja päätyneensä lopulta hankkimaan lääkettä ka-
tukaupasta. Naisen jalkaan tehtiin yhteensä neljä ihonsiirtoa, joista kolme ensimmäistä epäonnistui. Hän ku-
vailee kiputilojaan noina aikoina helvetillisiksi. Näillä hoitojaksoilla kolme eri henkilöä syytti häntä säärihaa-
van tahallisesta aukipitämisestä, kiputilojen liioittelusta ja opioidien pummaamisesta. Viimeistä hoitojaksoaan 
hän kuvaa onnekkaaksi. Tuolloin ihonsiirron tehnyt kirurgi ymmärsi potilaalle kehittyneen lääkeriippuvuuden 
ja kotiutti hänet sairaalasta vasta kun potilas pääsi suoraan A-klinikalle vieroitushoitoon. 
 
Oltuaan vuoden A-klinikan vieroitushoitopotilaana nainen sai ensimmäisen apteekkisopimuksensa. Järjestely 
on palvellut häntä hyvin eikä ongelmia ole ollut, lukuun ottamatta päihdepalvelujen kilpailutuksen aiheuttamia 
tietokatkoksia. Lääkehoidon lopettamisen kannalta ongelmalliseksi on muodostunut sydänlihaksen huono 
kunto. Kardiologin mukaan lääkevieroitus ei tule tällä hetkellä kyseeseen, joten potilas jatkaa toistaiseksi ap-
teekkisopimuksella ja korvaushoidolla. 
 
 
Apteekkisopimus potilaan näkökulmasta 
 
Potilaalle apteekkisopimus voi antaa kokemuksen pärjäämisestä ja normaalista elämästä. Kun lääkkeensä 
voi hakea apteekista niin kuin kuka tahansa, ei enää tarvitse luikkia sisään klinikan takaovesta ja jännittää 
näkevätkö tuttavat. Apteekkisopimus voi parhaillaan antaa tunteen selviytymisestä ja luottamusta siihen, että 
pystyy itse vastaamaan lääkehoidostaan. Lääkkeiden hakeminen klinikalta virka-ajan puitteissa saattaa olla 
työssäkäyvälle ja opiskelevalle hankalaa, kun taas apteekit palvelevat pitkälle iltaan ja yöhön. Haastatellun 
potilaan mukaan apteekkisopimus soveltuu parhaiten henkilölle, jonka lääkeriippuvuus ja elämäntilanne on 
saatu vakiinnutettua. Tämä tarkoittaa sitä, että potilas on itse motivoitunut, yhteistyökykyinen ja elämässä 
vallitsee jo jonkinlainen järjestys. Muiden kiellettyjen lääkkeiden oheiskäyttöä ei saa olla, jos haluaa saada 
apteekkisopimuksen. Tästä kaikesta on myös annettava säännölliset näytöt klinikalla ja hoitotapaamisissa. 
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Apteekkisopimus on askel eteenpäin päihdepotilaalle, arvostettu ja tavoiteltu järjestely johon liittyy enemmän 
vapauksia. Potilaat puhuvat itsestään mieluummin apteekkisopimusasiakkaina. 
 
Valitettavasti on myös niin, että vapausasteiden lisääntyminen mahdollistaa halukkaille helpommin oheiskäy-
tön, sillä apteekkisopimuspotilaiden valvonta on löyhempää kuin klinikalta lääkkeensä noutavien potilaiden. 
Jos apteekki epäilee oheiskäyttöä, se ottaa herkästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Potilaat ovat itse hyvin tie-
toisia siitä, että heidän käyttäytymistään seurataan apteekissa ja hoitavaan lääkäriin otetaan yhteyttä tarvit-
taessa. Apteekkisopimuksia myös puretaan, kun henkilö käyttäytyy epävakaasti, uhkaavasti tai osoittaa 
muuten käytöksellään ettei ole vielä valmis ottamaan vastuuta omasta hoidostaan. Apteekkisopimus tehdään 
näistä ymmärrettävistä syistä hyvin tiukaksi menettelyksi päihdepotilaalle. Se tarkoittaa, että kaikista muutos-
tarpeista on keskusteltava ja sovittava hoitavan lääkärin kanssa. Lääkkeen hakupäivän muutos on muutos 
sekin ja edellyttää keskustelua oman lääkärin kanssa. Hyvä yhteistyö myös apteekin kanssa on tärkeää, sillä 
apteekki voi esimerkiksi huolehtia apteekkisopimuksen reseptien uusimisesta potilaan puolesta. 
 
 
Kustannukset potilaalle 
 
Apteekkisopimuksen tekeminen ei ole päihdepotilaalle taloudellisesti kannattavaa. Vieroitus- ja korvaushoito-
lääkkeet ovat päihdeklinikalta annosteltuina potilaalle ilmaisia. Apteekkisopimuksen solmittuaan potilaan on 
ensin maksettava lääkkeiden omavastuu (lääkekatto) 700€ täyteen, jonka jälkeen lääkkeet ovat taas ilmaisia. 
Summa on pienituloiselle niin merkittävä, että monet joutuvat pysymään klinikan lääkejakelussa vain siksi 
ettei omavastuuosuuteen ole varaa. Potilaan mukaan viesti on ristiriitainen: apteekkisopimuksen saamista 
pidetään ikään kuin palkintona hyvästä hoitomyöntyvyydestä, mutta samalla menettelyyn siirtyviä rangais-
taan isolla laskulla. Ongelma on ilmeisesti aivan todellinen siitäkin huolimatta, että suuri osa päihdehuollon 
asiakkaista on sosiaalihuollon asiakkaita ja saa lääkkeensä kaupungin tai kunnan maksusitoumuksella.  
 
 
Apteekkisopimuspotilas terveydenhuollossa 
 
Apteekkisopimuspotilaat ovat edelleen pääsääntöisesti vieroitus- ja korvaushoitopotilaita, vaikka sopimuksen 
käyttö ennaltaehkäisevänä varotoimena onkin ilmeisesti lisääntymään päin (esim. kipupoliklinikoilla ja näiden 
potilaiden siirtyessä takaisin perusterveydenhuollon potilaiksi). Terveydenhuolto suhtautuu heihin ristiriitai-
sesti. Tätä selvitystä varten haastateltujen päihdelääkäreiden ja päihdepotilaan mukaan korvaushoitopotilas 
jää muuta väestöä helpommin ilman asianmukaista somaattista hoitoa ja lääkehoitoa. Potilas kertoi esimerk-
kejä omasta elämästään ja tuntemiensa korvaushoitopotilaiden elämästä.  
 
Haastateltu potilas kertoo terveyskeskuslääkärin kieltäytyneen hoitamasta pitkittynyttä migreenikohtausta, 
koska se lääkärin näkemyksen mukaan johtuu korvauslääkkeestä. Edelleen korvauslääke voidaan potilaan 
mukaan tulkita riittäväksi kipulääkkeeksi kaikkeen välilevynpullistumasta hampaanpoistoon eivätkä pientoi-
menpiteet riitä syyksi rauhoittavan lääkkeen antamiselle korvaushoitopotilaalle. Korvaushoitopotilas sitoutuu 
olemaan käyttämättä bentsodiatsepiineja ellei se ole apteekkisopimukseen merkittyjen vieroitus- ja korvaus-
lääkkeiden joukossa tai hoitava lääkäri itse sitä määrää. Haastatellun potilaan korvaushoitolääkäri ei hänen 
mukaansa tunnusta mitään asiallista käyttötarkoitusta bentsodiatsepiineille. On yleisesti tiedossa, että sään-
nöllinen bentsodiatsepiinien käyttö johtaa helposti riippuvuuden syntymiseen, joten kielto lienee tästä näkö-
kulmasta ymmärrettävä. Kuitenkin niin korvaushoitopotilas kuin kuka tahansa muu voi elämänsä varrella 
kohdata onnettomuuksia, henkisesti ahdistavia aikoja ja univaikeuksia, joihin bentsodiatsepiinin lyhytaikainen 
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käyttö on päihdelääkäreidenkin mukaan indisoitu. Haastateltu kritisoikin sitä, että korvaushoitopotilaiden odo-
tetaan selviytyvän lääkkeettä monista tilanteista, joissa keskivertokansalainen saisi somaattiseen vaivaan 
myös lääkkeellistä hoitoa. Selvittäjälle syntyneen käsityksen mukaan korvauspotilaan huono hoito ja koh-
taamattomuus voisivat johtua mm. terveydenhuollon toimijoiden tietämättömyydestä (korvaushoitolääke ei 
takaa jatkuvaa kivunlievitystä, ks. esim. Tacke 201016), korvaushoitoyksiköiden mustavalkoisista ja tasapäis-
tävistä pelisäännöistä ja terveydenhuoltohenkilöstön vahvahkosta asenteellisuudesta päihdepotilaita kohtaan.  
 
Päihdepotilaat myös ajelehtivat helposti julkisesta palvelusta toiseen, sillä palveluita ei ole suunniteltu mo-
niongelmaisille tai heidän lähtökohdistaan. Yhteistyö viranomaisten ja ostopalveluyksiköiden välillä on han-
kalaa monen organisaation, tietojärjestelmän ja vaihtuvan henkilöstön muodostamassa sekavassa järjestel-
mässä. Tässä ympäristössä hallitsee kuningas byrokratia eikä pienellä ihmisellä aina ole voimavaroja taistel-
la itselleen kuuluvista eduista. Haastateltu päihdepotilas toteaa lakoniseen sävyyn, että ’nisteiltä on helppo 
viedä, koska ne eivät äänestä tai rynni barrikadeille’. Samaa ovat kritisoineet päihdelääkärit, joiden mukaan 
tästä epämääräisestä pompottelusta syntyy monimutkaisempia ongelmia ja sitä kautta yhteiskunnalle mitta-
va lasku. 
 
Apteekkisopimus on potilaan mielestä arkaluontoinen tieto. Haastateltu on korvaushoitonsa aikana ystävys-
tynyt toisen potilaan kanssa, joka on jo pidempään tehnyt uraa suuren yrityksen johdon assistentin tehtäväs-
sä. Tämä ystävä on päätynyt salaamaan kaikki potilastietonsa kaikissa yhteyksissä. Ystävä kertoo olevansa 
täysin vakuuttunut, että työsuhde päätettäisiin välittömästi mikäli työterveydenhuolto tulisi tietoiseksi korva-
ushoidosta. Haastateltu kouluttautuu itse parhaillaan uuteen ammattiin ja tekee osa-aikatyötä seurakunnan 
palveluksessa. Pohtiessaan työllistymistään opiskelemalleen alalle hän kertoo miettivänsä, päättyvätkö hä-
nenkin työllistymishaaveensa työhöntulotarkastukseen. Naisen mukaan on selvää, ettei korvaushoitopotilas 
ole samalla viivalla muiden kanssa. Tuntuu kohtuuttomalta, että potilasasiakirjoissa esiintyvä korvaushoito 
määrittäisi koko loppuelämän. Toisaalta sekin on tosiasia, ettei korvaushoitopotilas pkv-lääkityksensä vuoksi 
sovellu kaikille aloille ja kaikkiin ammatteihin. Toisaalta ja toisaalta, hän pohtii, asiassa on monia puolta. 
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5.2 Lääkärit 

Apteekkisopimus on Suomessa syntynyt erityisesti huume- ja lääkeriippuvuuksista kärsivien hoitoon, mistä 
syystä päihdelääkäreillä on pisin ja paras kokemus sen käytöstä. Silti monien muidenkin potilasryhmien näh-
täisiin hyötyvän apteekkisopimusmenettelystä. Apteekkisopimuksesta on todistettavasti hyötyä lääkehoidon 
ryhdistäjänä, riskienhallinnan välineenä ja turvallisen lääkehoidon mahdollistajana. Haastateltujen lääkärei-
den keskeisin kritiikki liittyy nykyisen apteekkisopimusjärjestelmän kapeaan lääkevalmistevalikoimaan, vaa-
timattomaan toiminnallisuuteen ja oman apteekkisopimuskannan ylläpitämisen vaikeuteen. Muita hankaluuk-
sia ovat esim. Kelan hidas raportointi havaituista poikkeamista, sosiaalihuollon maksusitoumuskäytännöt ja 
potilaiden lääkekorvauksiin liittyvät epäjohdonmukaisuudet.   
 
 
Suomalaisen apteekkisopimusjärjestelmän toimivuudesta 
 
Asioidessaan omassa apteekissaan potilas saa tietysti sopimukseensa kuuluvat pkv- ja huumausainelääk-
keet ja psykotrooppisia aineita sisältävät lääkkeet, mutta muut apteekit eivät niitä hänelle luovuta. Järjestel-
mään syötetään ja se näyttää kustakin apteekkisopimuksesta ilmoituksen yhteydessä: 

" potilaan etu- ja sukunimen sekä henkilötunnuksen 
" sopimusapteekin nimen 
" sopimuksen voimaantulopäivän (Apteekkisopimus. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille 2013).9  

 
Ilmoituksen laukaisevat tällä hetkellä vain pkv- ja huumausaine-
lääkkeiksi luokitellut lääkevalmisteet. Muihin apteekkisopimuk-
seen kirjattuihin lääkevalmisteisiin ei liity mitään järjestelmätoi-
minnallisuuksia. Haastatellut lääkärit toivat esiin, että todelli-
suudessa päihtymistarkoituksiin käytetään useita lääkevalmis-
teita joiden käyttöä ei tällä hetkellä voida rajoittaa apteekkiso-
pimusjärjestelmän avulla (ks. Teksti 2, myös Joukanen 2015).17 
Järjestelmään tarvittaisiin kattavampi listaus väärinkäyttöön so-
veltuvista lääkevalmisteista.18 Fimea ylläpitää luetteloa pkv- ja 
huumausainelääkkeistä sekä psykotrooppisia aineita sisältävis-
tä lääkkeistä. Olemassa olevan listan päivittäminen muilla vää-
rinkäyttöön soveltuvilla valmisteilla ja listan ylläpito saattaisi 
luontevimmin sopia Fimean tehtäväksi. 
 
Toinen lääkäreiden esiin tuoma peruste apteekkisopimusjärjestelmän lääkevalmistevalikoiman laajentamisel-
le on hoidollinen. Päihdehuollossa vieroitushoitoa tuetaan hoidollisesti rytmitetyillä tuki- ja oheislääkkeillä ku-
ten beetasalpaajilla, klonidiinilla (verenpainelääke), antipsykooteilla, trisyklisillä masennuslääkkeillä ja tuleh-
duskipulääkkeillä. Nämä lääkevalmisteet toimivat tukilääkkeinä varsinaisille vieroitus- ja korvaushoitolääk-
keille ja niiden annosta säädetään hoidon edetessä ja vieroitusoireiden helpottaessa (ks. Huttunen 2008).19  
Samaan tapaan potilaskohtaisesti räätälöidään kipulääkitys kroonisen kivun hoidossa ja lääkitys koostuu sil-
loinkin usein monesta eri komponentista, esim. tulehduskipulääkkeestä, opioideista ja tri- tai tetrasyklisestä 
masennuslääkkeestä. Kivun alkuperästä ja mekanismista riippuen hoidossa voidaan käyttää myös epilepsia- 
ja psykoosilääkkeitä. Kipulääkitystä säädetään potilaan voinnin ja lääkityksen vasteen mukaan (ks. Hamu-
nen et al).20 Käytännössä päihdepotilas ja kipupotilas saavat normaalissa järjestyksessä apteekkisopimuk-

Lääkäreiden mukaan aptekkisopimusjärjestelmää 
tulisi minimissään päivittää muilla väärinkäyttöön 
soveltuvilla lääkevalmisteilla, joita ovat mm: 
" pregabaliini 
" gabapentiini 
" titsanidiini 
" bupropioni 
" ketamiini 
" kannabisvalmisteet 
" metyylifenidaatin tyyppiset ADHDn hoitoon 

käytettävät keskushermostostimulantit 
 

Teksti 2. Muita ylesiesti väärinkäytettäviä 
lääkevalmisteita 
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sen (esim. päihdepotilas Suboxonesta ja kipupotilas Oxycontinista) ja apteekki jakaa nämä valmisteet poti-
laille sopimuksen mukaisissa erissä. Ongelma syntyy siitä, ettei tuki- ja oheislääkkeitä saa samaan sopimuk-
seen, apteekkijakeluun ja hoidolliseen rytmiin. Hoitoyksikössä huolellisesti suunniteltu kokonaislääkitys tuki-
lääkkeineen ja vaihtuvine annoksineen voi jäädä toteutumatta, kun potilas kotiutuu apteekista mukanaan vii-
kon annos ensisijaista lääkettä ja kassillinen muita lääkepakkauksia annosteluohjeineen. Ratkaisuksi haasta-
tellut lääkärit ehdottivat apteekkisopimuksen lääkevalikoiman laajentamista, jotta potilaalle suunniteltu lääke-
hoito voisi onnistua kokonaisuudessaan suunnitellulla tavalla. Kaikki apteekkisopimuksella olevat lääkkeet 
jaettaisiin näin apteekista suunnitellun hoidollisen rytmin mukaan, koneellista annosjakelua käyttäen. Lääkä-
rit toivoivat myös sopimusapteekeille näkymää sopimuspotilaiden kokonaislääkitykseen, sillä se antaisi lää-
kealan ammattilaisille mahdollisuuden arvioida kokonaislääkehoidon riskejä ja sudenkuoppia, ja ohjata poti-
lasta lääkkeiden turvalliseen käyttöön.  
 
Apteekit voisivat yhden haastatellun päihdelääkärin mielestä ottaa paljon nykyistä enemmän vastuuta vieroi-
tus- ja korvaushoitolääkkeiden jakelusta. Päihdehuollon resursseista on tälläkin hetkellä huutava pula ja 
päihdetyöhön koulutetut sairaanhoitajat voisivat käyttää lääkejakelusta vapautuvan ajan potilaiden psy-
kososiaaliseen tukemiseen ja motivointiin. Maailmalla on käytössä monia erilaisia malleja apteekkipainottei-
sen vieroitus- ja korvaushoitolääkejakelun toteuttamiseksi. Australiassa potilaat maksavat itse apteekkijake-
lun, kun taas Norjassa valtio korvaa apteekeille kiinteän summan jokaisesta päihdepotilaan lääkejakeluun liit-
tyvästä käynnistä.  
 
Vähintään Suomessakin tulisi poistaa apteekkijakeluun siirtymisen taloudellisia esteitä. Päihdelääkärit pitävät 
harmillisena ja taloudellisesti lyhytnäköisenä sitä, etteivät Kela tai kaupungit korvaa annosjakelua alle 75-
vuotiaille. Päihdepotilaiden korvaushoito- ja tukilääkitystä muutellaan usein ja lääkeannoksia ja niiden yhdis-
telmiä ’titrataan’ toivotun hoidollisen tason saavuttamiseksi. Kun hoitava lääkäri kirjoittaa uuden reseptin, so-
siaalihuolto tekee siitä uuden maksusitoumuksen. Päihdepotilailla on usein runsaasti muutakin lääkitystä 
somaattisiin ja psyykkisiin sairauksiin korvaushoitolääkkeen lisäksi ja näin maksusitoumuksia tehdään heille 
enemmän tai vähemmän jatkuvasti. Lääkitysmuutoksissa potilaalle hankittuja reseptilääkkeitä jää käyttämät-
tä klinikalle ja apteekkiin. Syntyy lääkehävikkiä ja turhia kustannuksia verrattuna tilanteeseen, jossa potilas 
olisi resepteineen annosjakelussa. Koneellinen annosjakelu mahdollistaisi lääkkeiden jakamisen potilaille 
tarve- ja tilannekohtaisemmin ilman että hänen tarvitsee ensin hankkia lääkkeitä pakkauksittain. Lääkäreiden 
mukaan koneellinen annosjakelu tulisikin korvata tilannekohtaisesti myös alle 75-vuotiaille eli ainakin sellai-
sille päihdepotilaille, joilla on vaikeuksia elämänhallinnassa ja runsaasti tukilääkityksiä ja muita jatkuvia lääki-
tyksiä. Kuntien sosiaalihuollossa syntyisi motivaatio kehittää maksusitoumuskäytäntöjä kun ymmärrettäisiin 
annosjakelun tuovan säästöjä sekä maksusitoumusten käsittelyajoissa että lääkekuluissa.  
 
Haastatteluissa nousi esiin myös päihdepotilaiden maantieteellinen ja alueellinen epätasa-arvo. Lääkäreiden 
mukaan nykyajan päihdeongelmat ovat myös monimuotoisempia ja ns. ilkeämpiä kuin aiemmin, joten ole-
massa olevat päihdepalvelut saattavat olla riittämättömiä tai vanhentuneita. Hoitoon pääsy riippuu pitkälti ko-
tikunnasta ja kunnan päihdehuollon budjetista. Kunnan palvelutarjontaan saattavat poliittisten päättäjien pai-
notukset vaikuttaa enemmän kuin haluaisi uskoa. Negatiiviset mielikuvat ja asenteellisuus päihdepotilaita ja 
heille tarjottavia palveluita kohtaan näkyvät pienentyvinä budjetteina ja vuosi vuodelta karsittavina palveluina 
samaan aikaan kun avuntarvitsijoiden määrä kasvaa. Haastatellun päihdelääkärin mukaan Pohjois-
Suomessa on huomattavasti vaikeampaa päästä palveluiden piiriin, kun tarjolla on vähemmän palveluita niu-
kemmalla valikoimalla. Hänen näkemyksensä mukaan tasa-arvoisten päihdepalveluiden syntymisen ehtona 
on poliittisen pelin mahdollisuuden poistaminen ja päihdepalveluiden järjestäminen valtion toimesta. Valta-
kunnantasolla näihin ongelmiin on viime vuonna puututtu uudella 1.12.2015 annetulla päihdelailla 
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(L523/2015) ja suoraan siitä johdetulla Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmalla 21. Ohjelmassa avainase-
massa ovat edelleen kunnat ja alueet, joiden päihdetyön edellytyksiä, kehittämistä ja tehostamista pyritään 
tukemaan ja edistämään monin eri tavoin.  
 
 
Olisiko tulevaisuuden apteekkisopimusjärjestelmä Kanta-palvelu? 
 
Apteekkisopimusjärjestelmässä olisi päihdelääkäreiden mielestä tarvetta myös muunlaiselle kehittämiselle. 
Päihdelääkäreistä on Suomessa pulaa ja niinpä yhdellä lääkärillä voi olla hoidossaan satoja potilaita, joista 
apteekkisopimuspotilaitakin monia kymmeniä. Apteekkisopimusten hallinnointi sisältää sopimusten tekemistä, 
muuttamista ja purkamista sekä niihin sisältyvien lääkehoito-ohjelmien ja reseptien pitämistä ajan tasalla. 
Sopimusten hallinnointi paperisina arkistomapissa ja toimittaminen apteekkeille faksilla ei ole ajanmukaista 
toimintaa.  
 
A-klinikan omassa potilastietojärjestelmässä on aiemmin ollut apteekkisopimuksille oma toiminnallisuuten-
sa.a Kynnys apteekkisopimusten tekemiselle oli matala, kun tietojärjestelmä tuki menettelyä. Järjestelmässä 
oli toiminnallisuus, joka laski reseptille valmiiksi sopivan pakkauskoon esim. lääkärin laskevin annoksin kir-
joittamalle bentsodiatsepiinille. Järjestelmässä oli myös omat toiminnallisuutensa apteekkisopimusten mää-
räpäivien ja muutosten hallinnointiin. Järjestelmään saattoi asettaa erilaisia hälytyksiä mm. apteekkisopi-
muspotilaan vuosittaisesta tapaamisesta ja sopimukseen kuuluvien reseptien uusimistarpeesta. Tarpeen oli-
si ollut myös ominaisuus, jolla apteekkisopimusten hallinnointia voisi jakaa tai siirtää hoitoyksikössä esim. 
loman tai sairausloman ajaksi. On tietysti huomioitava, ettei sopimusta voi siirtää toiselle lääkärille ilman poti-
laan suostumusta eikä potilas voi olla hoitosuhteessa pelkkään organisaatioon. Potilaan kanssa tehtävään 
apteekkisopimukseen tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan aina nimetä myös hoitavan lääkärin vara-
henkilö(t). Yksittäisen ylityöllistetyn ja vaikeasti tavoitettavan lääkärin varassa oleva sopimusmenettely ei 
palvele potilaankaan etua. 
 
Apteekkisopimusjärjestelmän tulisi toimia sähköisenä prosessina alusta loppuun. Lääkärin tulisi voida laatia 
ja allekirjoittaa sopimus sähköisesti ja toimittaa se sähköisesti potilaan valitsemaan apteekkiin. Myös potilaan 
tulisi voida halutessaan allekirjoittaa sopimus sähköisesti käyttämällä pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta 
tai kansalaisvarmennetta. Apteekkisopimus tulisi voida arkistoida sähköisesti kansallisessa palvelussa. 
Mahdollisuus kirjallisen allekirjoitukseen lienee silti viisasta säilyttää. Sopimusta ylläpitävän lääkärin tulisi 
voida sähköisesti ilmoittaa apteekille sopimuksen muutokset, jatkamiset ja lopetukset, samoin kuin siihen 
kuuluvien reseptien muutokset, uusinnat jne. Tulevaisuudessa myös potilaan tulisi voida nähdä hoito- ja ap-
teekkisopimuksensa muutoksineen ja täsmennyksineen suoraan Omakannasta. Haastateltu päihdelääkäri 
visioi jo aikaa, jolloin sosiaalihuollon asiakasdokumentaatio arkistoidaan kansalliseen sosiaalihuollon tietova-
rastoon ja päihdepotilaiden maksusitoumukset saadaan tiedoksi sähköisesti ja ne on mahdollista kytkeä yh-
teen yhtenäiseen apteekkisopimuksen palveluprosessiin. 
 
Haastateltujen lääkäreiden mukaan apteekkisopimus pitäisi periaatteessa voida tehdä mistä tahansa lääke-
valmisteesta/-valmisteista. Sama toiminnallisuus saatetaan tarvita monen eri potilasryhmän käyttöön. Tule-
vaisuudessa apteekkisopimusta ei tarvitsisi aina sitoa yhteen apteekkiin, kun lääkityksen voisi tarvittaessa 

                                                        
a Haastatellun päihdelääkärin mukaan A-klinikan potilastietojärjestelmä oli tarkoitus liittää Kanta-arkistoon. Klinikassa  
päädyttiin vaihtamaan potilastietojärjestelmä ja hyvin palvellut apteekkisopimustoiminnallisuus menetettiin. 
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tarkastaa kuka tahansa lääkäri ja toimittaa tarpeen mukaan mikä tahansa suomalainen apteekki.b Luonnolli-
sesti tällainen ’avoin apteekkisopimus’ tai keskitetty lääkityksenhallinta ei soveltuisi kaikkien apteekkisopi-
muspotilaiden tarpeisiin. Päihdepotilaille ja moniongelmaisille hoitosuhteen pysyvyydellä voi olla suurempi 
merkitys kuin vaikkapa ennaltaehkäisevästi apteekkisopimusta käyttävälle. Apteekkisopimuksen lääkä-
risidonnaisuus tulisikin voida valita potilaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Sopimuksessa voitaisiin nimetä 
yksi hoitava lääkäri varahenkilöineen, useampi hoitava lääkäri (esim. jonkin yksikön palveluksessa olevat 
lääkärit) tai hoitava lääkäri, jonka lisäksi kuka vain lääkäri voisi hoitaa potilasta, kunhan huomioi hänellä ole-
van apteekkisopimuksen. Lisäksi sopimukseen tulisi edelleen voida eritellä potilaalta kielletyt lääkkeet. Päih-
delääkäreiden mukaan sopimuksensa mukaan toimivan potilaan apteekkisopimuksen ei tarvitse näkyä ap-
teekeille mitenkään, ellei potilas sitä itse halua (esim. lääketurvallisuussyistä, kun potilaalla on paljon sään-
nöllistä lääkitystä). Sama koskisi muita lääkäreitä – muiden lääkäreiden ei tarvitsisi nähdä potilaalla olevaa 
apteekkisopimusta ellei potilas sitä itse halua, etenkin silloin kun potilaalle on nimetty yksi hoitava lääkäri tai 
hoitoyksikkö. Parannuksena nykytilanteeseen apteekkisopimusjärjestelmän tulisi kuitenkin estää kielletyn 
lääkkeen kirjoittaminen potilaalle jo lääkärin käyttölittymässä. Mikäli potilas siis yrittäisi hankkia kiellettyjä 
lääkkeitä, apteekkisopimusjärjestelmä hälyttäisi ja näyttäisi potilaalla olevan apteekkisopimuksen myös 
muulle kuin potilasta hoitavalle lääkärille. Apteekkisopimusjärjestelmän tulisi periaatteessa mahdollistaa yh-
teydenotto hoitavaan lääkäriin ja tämän konsultointi, niin potilaan, lääkärikollegojen, apteekkien kuin muiden 
yhteistyökumppaneiden taholta. Loppu olisi kiinni organisaatioista ja palveluketjuista eli jäisi nähtäväksi, mi-
ten tällaista sähköistä asiointiväylää haluttaisiin hyödyntää.  
 
Lääkärihaastatteluissa pohdittiin myös Kelan ja Valviran mahdollisuuksia seurata lääkkeiden käyttöä ja nii-
den määräämistä. Yksi haastatelluista kritisoi Kelan jälkijättöistä raportointia poikkeavasta lääkkeidenkäytös-
tä. Kansalainen on yleensä ehtinyt hankkia tuhansia pillereitä pkv-lääkettä, ennen kuin hoitava lääkäri saa 
siitä tiedon. Syy voi tietysti olla siinäkin, etteivät potilaat hae väärinkäyttöön aiotuista lääkkeistä Kela-
korvauksia, jolloin Kelan on mahdotonta pitää lukua potilaan lääkemääristä. Voisivatko siis myös apteekki-
sopimusjärjestelmä ja apteekkien tietojärjestelmät hälyttää henkilön poikkeavan suuresta pkv-lääkkeiden 
käytöstä? Apteekkijärjestelmillä ei toistaiseksi ole yhteistä asiakastietojärjestelmää, joka mahdollistaisi tämän. 
Uusilta työkaluilta odotetaan paljon. Melko hyvän työvälineen väärinkäytön ehkäisyyn tarjoaa jo sähköinen 
resepti ja potilaan kiellot ohittava pkv- ja huumausainereseptihaku Reseptikeskukseen. Lääkärin tulee 
1.11.2015 alkaen tehdä pkv- tai huumausainelääkereseptiä kirjoittaessaan kysely muista vastaavista poti-
laalla olevista resepteistä (THL-ohje 5/2015).22 Näin lääkäri voi kieltäytyä kirjoittamasta potilaalle näitä lääk-
keitä, jos havaitsee potilaalla olevan niitä jo entuudestaan runsaasti. Tästä huolimatta myös viranomaistaho-
jen Kelan ja Valviran suorittamaan valvonta on tärkeää ja lääkäreiden mukaan siihen tarvittaisiin jatkossa te-
hokkaampia sähköisiä työvälineitä. 
 
 
Päihdepotilas terveydenhuollossa 
 
Päihdelääkäreiden mukaan potilaalla olevan apteekkisopimuksen ei pääsääntöisesti tarvitse näkyä muille 
terveydenhuollon toimijoille silloin kun on kyse vieroitus- tai korvaushoidon vuoksi tehdystä sopimuksesta. 
Potilaalleen pkv- tai huumausainelääkettä kirjoittavan lääkärin tulee kuitenkin saada tieto, jos potilaalla on 
apteekkisopimus joka kieltää näiden lääkkeiden määräämisen. Päihdeongelmat ja lääkeriippuvuudet ovat 

                                                        
b Poikkeuksen tähän muodostaa potilaalla oleva koneellinen annosjakelu, joka ei ole saatavissa kaikista apteekeista tai 
siirrettävissä esim. yhden päivän varoitusajalla toisen apteekin hoidettavaksi.  
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ihmistä vahvasti leimaavia sairauksia eikä suomalaisessa terveydenhuollossa oikein vieläkään osata kohda-
ta päihderiippuvaisia ilman syyllistämisen tai rankaisun mentaliteettia. Asennemuutoksen aikaansaaminen 
on haastateltujen mukaan vaikeaa mutta välttämätöntä: ei ole järkevää ’lyödä ja kyykyttää’ ihmistä heillä ole-
van täysin hallitsemattoman taudin lisäksi. Päihdelääketieteen ja -terapian piirissä on tutkittua tietoa siitä, et-
tä motivointi on päihdepotilaille paljon hyödyllisempää kuin syyllistäminen (ks. motivoivasta haastattelusta 
erityisesti Koski-Jännes23, myös Laine & Annila 201524). Lääkärit korostivat päihdepotilaiden hyvän hoidon 
kansantaloudellista merkitystä. Haastatellut olivat hyvin tietoisia hallitsemattoman aineidenkäytön aiheutta-
mista suurista välittömistä ja välillisistä kustannuksista kansantaloudelle (ks. Päihdetilastollinen vuosikirja 
2014).25,21 Vastaavasti korvaushoito ja siihen yhdistetty psykososiaalinen tuki vähentää tutkitusti henkilökoh-
taisia haittoja ja haittoja yhteiskunnalle. Samoin suomalaisesta opioidikorvaushoidosta tehty tutkimus osoit-
taa, että korvaushoito vähentää päihteidenkäyttöä ja parantaa potilaiden elämäntilannetta. Se myös vähen-
tää huumekuolleisuutta, omaisuus- ja huumerikollisuutta ja pistohuumeiden käyttäjien parissa leviäviä infek-
tioita kuten HIV (esim. Partanen et al 2014).4 Korvaushoidossa oleva apteekkisopimuspotilas tulisi nähdä 
ensisijaisesti henkilönä, joka on motivoitunut saamaan elämänsä parempaan hallintaan ja on jo osoittanut 
hoitomyöntyvyytensä hakeutumalla avun piiriin. Hän elää muita tarkemman valvonnan ja kontrollin alaisena 
ja on jo tästä syystä luottamuksemme arvoinen.  
 
Apteekkisopimus voi olla pitkäaikainen menettely, jonka jatkamista kannattaa harkita potilaan korvaushoidon 
päättymisen jälkeen. Päihdelääkäreiden mukaan apteekkisopimuksella voidaan turvata potilaan lääkkeettö-
myys myös jatkossa kun halutaan varmistaa, ettei hän joudu kiristyksen kohteeksi tai oman aineenhimonsa 
uhriksi. Päihderiippuvuus on etiologialtaan moniulotteinen sairaus ja päihteiden aiheuttama riippuvuus on 
ensisijaisesti psyykkistä. Myös sosiaaliset tilanteet ja yhteydet vanhoihin käyttäjäpiireihin saattavat vuosien-
kin päästä laukaista halun käyttää päihteitä. Haastateltu päihdelääkäri kritisoi lääkekeskeistä terveydenhuol-
tomme, jossa ei aina ymmärretä tukea lääkkeettömänä elämään pyrkivää. Entisille päihdepotilaillekin saate-
taan suorastaan tyrkyttää lääkkeitä. Apteekkisopimuksen rinnalle tarvittaisiin jonkinlainen vapaaehtoinen 
kielto tai hoitotahdon tyyppinen asiakirja, jossa potilas ilmaisee ettei halua itselleen määrättävän väärinkäyt-
töön soveltuvia ja riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä kuin tilanteissa, joissa niiden käyttö on täysin välttämä-
töntä.  
 
Päihdehoidon päätyttyä potilaalla tulee olla oikeus tulla unohdetuksi apteekkisopimuspotilaana ja päihdepoti-
laana. Apteekkisopimuksen ei tulisi näkyä potilaan asiakirjoissa yhtään pidempään kuin se on hoidon kannal-
ta tarpeellista. Päihdesairaudesta toipunut voitaisiin meilläkin nähdä kokemusasiantuntijana, jolla on syvällis-
tä tieto-taitoa ja ymmärrystä päihdesairauden mekanismeista. Päihdelääkäreiden harmiksi julkinen tervey-
denhuolto hyödyntää heitä harvoin. Muut alkoholismin ja päihderiippuvuuksien hoitoon erikoistuneet yhteisöt 
sen sijaan käyttävät kokemusasiantuntijoina toipuneita alkoholisteja ja ’raittiita narkkareita’. Suomessakin tut-
tu minnesotalainen hoitosuuntaus (Myllyhoito, Minnesota-hoito) perustuu kokemusasiantuntijuuteen. Hoito-
muoto tähtää täysraittiuteen ja terapiaryhmiä vetävät päihderiippuvuudesta toipuneet ja päihderiippuvaisen 
läheisinä eläneet henkilöt. Taustalla on ajatus, että vaikka henkilö ei itse olisikaan vastuussa sairastumises-
taan, hän on vastuussa toipumisestaan. Kukaan ei voi ymmärtää päihderiippuvuutta niin kuin se, joka on itse 
siihen joskus sairastunut. Moni onkin vaikeasta riippuvuudesta toivuttuaan voimaantunut auttamaan muita. 26, 

27,28 
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5.3 Apteekit 

Suomen Apteekkariliiton rakentama apteekkisopimusjärjestelmä on edistyksellinen ja yhteiskunnallisestikin 
merkittävä sähköinen palvelu. Pohjoismaissa apteekit ovat tottuneet tekemään viranomaisyhteistyötä ja 
Suomessakin yhteisen it-ratkaisun rakentaminen sujui tehtyjen linjausten jälkeen suhteellisen kivuttomasti.  
Toteuttamista helpotti se, että apteekeilla on käytössään yhteinen tietoverkko ja markkinoilla on vain kaksi 
apteekkitietojärjestelmää: Receptumin Maxx (ent. Linnea) ja Pharmadatan Salix (nyk. pd3). Viranomaisista 
apteekkien yhteistyökumppani on Kela, joka Suomessa maksaa sairausvakuutuslain (L1224/2004)29 mukai-
set korvaukset reseptilääkkeistä.  
 
 
Apteekin rooli sopimuksen toimeenpanijana 
 
Nykyinen apteekkisopimusjärjestelmä on rakennettu minimitoiminnallisuuksilla ja järjestelmää ylläpitävät ap-
teekit itse. Suomen Apteekkariliitto ylläpitää välityspalvelinta ja sopimusten tietojen ylläpito on apteekkien 
vastuulla, samoin kuin tietysti sopimuksen mukaisen lääkityksen toimittaminen potilaalle (apteekeille ’asia-
kas’). Haastateltujen proviisorien mukaan on hieman merkillistä, että huolimatta apteekin keskeisestä ase-
masta apteekkisopimusten toimeenpanijana, apteekki ei ole sopija-osapuolena apteekkisopimuksissa. Tästä 
huolimatta apteekit asettavat apteekkisopimusasiakkailleen reunaehtoja, joita odottavat heidän kunnioittavan. 
Esimerkiksi apteekilla voi olla politiikka, jonka mukaan apteekkisopimusasiakkaan asiointi apteekissa päättyy 
välittömästi ensimmäisestä näpistyksestä tai järjestyshäiriöstä. 
 
Apteekkisopimuksen tiedot saadaan edelleen lääkäreiltä pääsääntöisesti faksilla, samoin kuin sopimuksiin 
tehtävät muutokset ja sopimusten irtisanomiset. Faksit eivät aina toimi luotettavasti ja tietoja jää joskus siir-
tymättä, mistä seuraa hämmennystä ja puhelinliikennettä puolin ja toisin. Verrattain usein tulee tarve neuvo-
tella hoitavan lääkärin kanssa potilaalle jaettavista seuraavista lääke-eristä ja lääkitykseen tehdyistä yllättä-
vistä muutoksista. Hoitavaa lääkäriä voi olla vaikea saada kiinni virka-ajan puitteissa. Hoito-organisaatioissa 
ongelmia voi aiheuttaa myös se, ettei hoitavalle lääkärille ole apteekkisopimuksessa nimetty tai voitu nimetä 
sijaista, jolloin kukaan muu ei voi ottaa sopimukseen kantaa tai tehdä siihen muutoksia. Toisaalta on ollut 
myös tilanteita, joissa sijaisella ei ole käytettävissään tietoja kollegan tekemistä apteekkisopimuksista eikä 
hän siksi voi ottaa niihin kantaa (näin myös Sanisalo 201414, ks. s. 37). Proviisoreille on tullut vastaan tilan-
teita, joissa on havaittu hoitavan lääkärin unohtaneen purkaa apteekkisopimuksen korvaushoidon päätyttyä. 
Proviisorien mukaan purku unohtuu usein terveysasemilta, joissa apteekkisopimuksia hallinnoivat lääkärit 
vaihtuvat usein. Apteekissa asioivalle voi olla melkoinen yllätys, jos vuosia sitten päättyneeksi luultu apteek-
kisopimus onkin voimassa eikä reseptilääkettään saa hankittua. Apteekki ei voi toimittaa lääkettä ennen kuin 
asiakas on ottanut yhteyttä häntä hoitaneeseen lääkäriin tai yksikköön ja saanut purettua apteekkisopimuk-
sensa.  
 
Kun apteekkisopimuspotilas yrittää ostaa pkv- tai huumausainelääkevalmisteita muualta kuin omasta sopi-
musapteekistaan, apteekkisopimusjärjestelmä hälyttää ostoyrityksen kohteena olleessa apteekissa. Tässä 
apteekissa ei kuitenkaan nähdä mitä lääkettä asiakkaan sopimus koskee. Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle 
ainoastaan asiakkaan sopimusapteekin ja hoitavan lääkärin nimen. Päihderiippuvuuden hoidossa potilas käy 
läpi erilaisia rankkoja vaiheita, joissa hänen oma motivaationsa ja hoitomyöntyvyytensä on koetuksella. Var-
sinkin paljon apteekkisopimusasiakkaita palvelevat suuret apteekit kohtaavat usein potilaita, jotka yrittävät 
saada sopimuksiinsa muutoksia, irtisanovat ja solmivat niitä uudelleen, repsahtavat oheiskäyttöön tai aiheut-
tavat reseptiä koskevissa epäselvyyksissä tai aineentuskassa järjestyshäiriöitä. Useiden väärinkäyttöön so-
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veltuvien lääkkeiden puuttuminen nykyisestä apteekkisopimusjärjestelmästä on sekin huomattu apteekeissa. 
Jaettavaan lääkitykseen liittyen joudutaan myös asiakkaan maksuasioita joskus selvittelemään apteekista 
käsin sosiaalitoimen edustajan tai edunvalvojan kanssa (ks. myös Sanisalo 201414).  
 
Kaikissa apteekeissa ei välttämättä kohdata ongelmia. Yksi haastatelluista proviisoreista kehui erityisesti A-
klinikalta tulevien apteekkisopimusasiakkaiden valmiuksia sopimusten noudattamiseen. Proviisorin mukaan 
heidät on pääsääntöisesti valmisteltu sopimukseen hyvin, he ymmärtävät sopimuksen sisällön tarkkaan, 
osaavat toimia sen mukaan ja ovat motivoituneita pitämään apteekkisopimuksensa. Sähköisen reseptin pa-
kollisuuden vaikutuksista apteekkisopimuksen käytäntöihin ei tätä kirjoittaessa ole vielä ehditty saada koke-
muksia (otettu käyttöön pkv- ja huumausainelääkevalmisteille 1.11.2015). 
 
Apteekkariliitossa on huomattu apteekkien harrastavan myös apteekkisopimusmenettelylle rinnakkaista toi-
mintaa. Suurten sairaaloiden kipupoliklinikat tekevät omia sopimuksiaan potilaidensa kokonaislääkehoidon 
järjestämisestä yksittäisten apteekkien kanssa. Yksi haastateltu proviisori viittasi myös tutun lääkärin potilail-
le tehtäviin yksittäistä lääkepakkausta pienempiin osatoimituksiin. Syntyy vaikutelma, että apteekit tarjoavat 
jo asiakkailleen apteekkisopimusta kevyempiä, mutta sitä kovasti muistuttavia jakelupalveluita. Näiden sopi-
musten rinnastumista ja yhteyttä apteekkisopimukseen ei selvitelty pidemmälle. Apteekkariliiton mukaan sen 
jäsenistöllä on edelleen halua jatkaa tässä yhteiskunnallisestikin merkittäväksi koetussa roolissa apteekkiso-
pimusten toimeenpanijana. Keskitetty sopimusjärjestelmä loisi varmasti mahdollisuuksia palvella myös niitä 
asiakkaita, jotka haluavat itse hankkia jakelupalveluita suoraan apteekilta. 
 
 
Sopimusjärjestelmän kritiikki ja kehittämisehdotuksia 
 
Haastatellut apteekkien asiantuntijat kritisoivat voimakkaasti faksin ja puhelimen käyttöön perustuvaa toimin-
taa. Telefax-laitteista tulisi jo päättäväisesti hankkiutua kokonaan eroon, sillä laitteita ei enää edes toimiteta 
kaikkiin osoitteisiin. Hyvä tavoite olisi, että lääkärit itse tallentaisivat potilaan kanssa tehdyn apteekkisopi-
muksen suoraan keskitettyyn kansalliseen tietokantaan ja myös hallinnoisivat sopimuksia siellä. Sopimuksen 
laatimisen yhteydessä potilaan kanssa voitaisiin periaatteessa sopia myös muun lääkityksen näkymisestä 
omalle apteekille. Näkymä potilaan kokonaislääkitykseen lisäisi lääketurvallisuutta, mahdollistaisi lääkeneu-
vonnan ja sen kaltaiset lisäpalvelut tilanteissa, jossa potilaalla on kohdennettuja tukilääkityksiä tai muuta ap-
teekkisopimuksen ulkopuolista säännöllistä lääkehoitoa. Sopimuksen allekirjoittamisen ja tallentamisen jäl-
keen se tulisi voida toimittaa sähköisesti tiedoksi potilaan valitsemalle apteekille. Haastatellut proviisorit ovat 
päihdelääkäreiden kanssa yhtä mieltä siitä, että apteekkisopimusasiakkaiden vaihtelevasta lääkityksestä 
huolehdittaisiin parhaiten koneellisen annosjakelun avulla. 
 
Puhelimia tarvitaan toki jatkossakin nopeita yhteydenottoja varten, mutta apteekin ja hoitavan lääkärin väli-
seen viestintään kaivattaisiin muitakin välineitä. Apteekkisopimuspotilashan sitoutuu siihen, että apteekki saa 
kertoa potilaan hoitoon liittyvistä huomioistaan lääkärille. Korvaushoitopotilaiden ollessa kyseessä sopi-
musapteekin henkilökunta raportoi lääkärille mikäli asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten asiattomasti, 
selvästi ’diilaa’ lääkkeensä eteenpäin, ostaa lääkkeenhaun yhteydessä ruiskuja ja neuloja tai yrittää hankkia 
lääkkeitä väärennetyllä reseptillä. Ostoyrityksistä muissa apteekeissa ei systemaattisesti pystytä raportoi-
maan hoitovastuussa olevalle lääkärille. Sopimusapteekissa kaikki yhteydenotot hoitavaan lääkäriin tehdään 
ohjeistuksen mukaan virka-aikana ja raportoitavan asian huomanneen henkilön työajan puitteissa. Mitään 
muistiinpanoja näistä tapahtumista ei saa tallentaa eikä tallenneta, joten jos lääkäri jää tavoittamatta, tietokin 
jää välittymättä. Hoidon onnistumisen ja apteekkisopimuspotilaan oikeusturvan kannalta olisi parempi, jos 
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apteekkihenkilökunnan huomiot saataisiin tallennettua ja välitettyä lääkärille. Farmaseutit ja proviisorit ovat 
laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joten yksi keino tiedon välittämiseen voisi olla havaintojen 
kirjaaminen merkintänä ennalta määriteltyyn potilaskertomuksen näkymään, kansalliseen Potilastiedon arkis-
toon. Tekniset valmiudet tähän ovat varmasti jo olemassa. 
 
Apteekkisopimusasiakkaiden palvelutarpeista apteekeissa on tehty apteekkifarmasian erikoistumisopintojen 
PD-projektityö (ks. Sanisalo 201414), jossa selvitettiin tämän asiakasryhmän palvelutarpeita ja apteekkisopi-
musjärjestelmän kehittämistarpeita. Projektityössä havaitut kehittämistarpeet kuvastavat hyvin apteekkien 
yleisiä toiveita apteekkisopimusjärjestelmälle. Työssä seurattiin kymmenen suomalaisen apteekin apteekki-
sopimusasiakkuuksia ja sopimusten puitteissa tehtyä työtä kahden kuukauden ajan. Sopimusasiakkailla oli 
seuranta-aikana 436 tapahtumaa, joista 37% eli 162 palvelutapahtumaa oli ylimääräisiä yhteydenottoja lää-
käriin, sosiaalitoimeen ja edunvalvojaan, ylimääräisten lääkelaskelmien tekoa, lääkkeiden lisäjakoa ja lääki-
tysmuutoksia, lääkkeiden kuljetusta, järjestyshäiriöiden, väärinkäyttöepäilyjen ja maksuasioiden selvittelyä tai 
keskustelua asiakkaan kanssa, jolla oli voimakas tarve puhua lääkityksestään. Nämä tehtävät vievät aptee-
kissa työntekijöiden aikaa ja ne koetaan ilmaisiksi lisäpalveluiksi apteekkisopimusasiakkaille. Apteekkisopi-
musjärjestelmään oltiin varsin tyytyväisiä ja sen käyttöä pidettiin helppona. Kehitettävääkin silti vielä olisi. Ap-
teekit toivoivat kaikkien yleisesti väärinkäytettävien lääkevalmisteiden (muidenkin kuin pkv-lääkkeiden) otta-
mista sopimusjärjestelmän piiriin. Lisäksi enemmistö toivoi järjestelmän kehittyvän lääkäri- ja hoitopaikkave-
toisemmaksi eli että lääkäri ja/tai hoitopaikka hallinnoisi sopimuksia ja niiden piirissä olevia lääkityksiä säh-
köisesti. Apteekki puolestaan merkitsisi järjestelmään sopimuksen perusteella tehdyt toimitukset, jolloin kai-
killa osapuolilla – myös päivystävillä sijaisilla – olisi sama ajantasainen tieto käytettävissään (Sanisalo 2014, 
35, 37, 40-41). 
 
 
  



 APTEEKKISOPIMUSSELVITYS 22(35) 
  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon 15.3.2016 
operatiivisen ohjauksen yksikkö OPER 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000 

 

5.4 Valvira 

Haastatellun Valviran lääkintöneuvoksen mukaan apteekkisopimusmenettelyä tulee ehdottomasti jatkaa. 
Sähköisellä reseptillä ei ole sopimuksellista luonnetta eikä se voi korvata apteekkisopimusta hoitosopimuk-
sena. Terveydenhuollossa hoitoa strukturoidaan sopimuksin, joissa määritellään yhteiset pelisäännöt hoidon 
onnistumisen edellytysten turvaamiseksi. Päihdehäiriöiden hoidossa käytetään yleisesti sopimuksia, koska 
potilaan riippuvuudesta johtuen tavanomainen hoitosuosituksiin perustuva hoito ei onnistu ilman potilasta si-
tovaa sopimista. Apteekkisopimuksella potilas ja lääkäri sopivat tarkalleen ottaen potilaan lääkehoidon to-
teuttamisesta turvallisella tavalla. Tilanteessa, jossa potilas rikkoo hoitosopimuksen sääntöjä, sopimus voi-
daan irtisanoa mutta potilasta ei saa silti jättää heitteille. Päihdepotilaan ollessa kyseessä apteekkisopimuk-
sen purkaminen tarkoittaa  paluuta päihdeklinikan lääkeannosteluun, mikäli potilas haluaa edelleen jatkaa 
lääkkeellistä korvaushoitoa. Potilaalla on aina oikeus tulla kuulluksi häntä koskevaa hoitoa suunniteltaessa, 
mutta potilas ei voi itse päättää millaista hoitoa hän saa. Lopullisen päätöksen potilaalle annettavasta hoi-
dosta tekevät häntä hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992)30. 
 
Valvira suhtautuu vakavasti sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtäviin sopimuksiin, koska se valvoo myös poti-
laiden oikeuksien toteutumista. Suomen lain mukaan potilaan itsemääräämisoikeutta ei saa rajoittaa vastoin 
hänen tahtoaan kuin lain tasoisella määräyksellä (Suomen perustuslaki 731/1999)31. Valvojana Valvira jou-
tuu kanteluita tutkiessaan arvioimaan, onko potilaan antama suostumus ollut nk. kompetentti suostumus vai 
onko potilaan itsemääräämisoikeutta rajoitettu pakottavalla tavalla. Potilaalle apteekkisopimus joka tapauk-
sessa takaa laillisen keinon saada säännöllisesti hänen tarvitsemaansa lääkettä. Päihteitä käyttävä voi 
omissa sosiaalisissa ympyröissään joutua kiristyksen ja uhkailun kohteeksi ja hankkimaan pakotettuna lääk-
keitä myös muille. Apteekkisopimus poistaa mahdollisuuden toimia toisille lääkekuriirina ja tuo näin päihde-
potilaalle henkilökohtaista turvaa. SOTE-uudistuksessa aiotaan potilaan valinnanvapautta huomattavasti li-
sätä ja muutos koskee luonnollisesti myös päihdepotilaita. Päihdepotilas voisi tulevaisuudessa tehdä hoito-
sopimuksen myös yksityisen palvelunantajan kanssa, jos hoitavalla lääkärillä olisi käytettävissään apteekki-
sopimusmenettely. Apteekkisopimus tarvitaan siis myös valinnanvapauden toteuttamiseksi potilaan oikeuk-
sia kunnioittavalla tavalla. 
 
Haastatellun asiantuntijan mukaan apteekkisopimus on lääkärille turvallinen tapa määrätä lääkkeitä. Apteek-
kisopimuksen tavoittelu hoitosuhteessa nähdään lääkärin pyrkimyksenä kohti asianmukaista ja turvallista 
lääkehoitoa. Apteekkisopimuksen tai muun vastaavan keskitetyn lääkitystiedon hallinnan välineen tulisi olla 
käytettävissä laajemminkin eri lääkevalmisteille. Menettelyn tulisi pkv- ja huumausainelääkkeiden lisäksi kat-
taa vähintään muutkin väärinkäytettäväksi soveltuvat lääkevalmisteet. Kuitenkin apteekkisopimuksella tulisi 
voida tarpeen mukaan seurata myös esim. kannabisvalmisteiden, testosteronin, anabolisten aineiden ja joi-
denkin hormonivalmisteiden käyttöä. Edelleen apteekkisopimuksen tulisi olla käytettävissä henkilöille, joiden 
elämänhallinta on heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi esim. ikääntymisen tai muistisairauden vuoksi. Lää-
kärin tulisi voida ehdottaa apteekkisopimusta kenelle vain potilaalleen tilanteessa jossa epäilee, ettei tämän 
lääkkeiden käyttö ole enää hallinnassa. Haastatellun mukaan tällaiseen haasteelliseen tilanteeseen voi pää-
tyä oikeastaan kuka tahansa jossain elämänsä vaiheessa. Katastrofaalisen elämäntapahtuman seurauksena 
voi syntyä vaikkapa unilääkeriippuvuus, jonka purkaminen ei enää onnistukaan omin voimin. Tässä tilan-
teessa oleva henkilö ei tule autetuksi sillä, että häntä syyllistetään ja arvostellaan typeryydestä unilääkkeiden 
käytössä, eikä sillä, ettei kukaan enää suostu määräämään hänelle unilääkkeitä. Hän tarvitsee ennen muuta 
asioista perillä olevan lääkärin, joka tekee hänen kanssaan apteekkisopimuksen ja auttaa irti lääkeriippuvuu-
desta.  
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Apteekkisopimuspotilaat ovat tällä hetkellä helposti stigmatisoituva potilasryhmä. Tiedonsaannille potilaalla 
olevasta apteekkisopimuksesta olisi haastatellun mukaan määriteltävä selkeät turvallisuusperusteet, ilman 
kurinpidollisia vivahteita. Toisin sanoen tiedon näyttämiselle on laadittava säännöt, joissa ilmaistaan selkeäs-
ti missä yhteyksissä tieto potilaalla olevasta apteekkisopimuksesta on hoidon turvallisuuden kannalta olen-
nainen tieto. Silläkin on käytännöllistä ja hoidollis-eettistä merkitystä, miten tieto esitetään niille ammattihen-
kilöille, joille sen kuuluukin näkyä.  
 
 
Valvojan näkökulmia 
 
Valvojan näkökulmasta on tosiasia, että monet lääkärit joutuvat työssään potilaidensa uhkailemiksi ja kiris-
tämiksi. Tilanne on ymmärrettävästi vaikea kenelle tahansa lääkärille. Päihteiden väärinkäyttöön liittyy rikolli-
suutta, jota kohdatessaan olisi ymmärrettävä ottaa heti tilanteen salliessa yhteyttä poliisiin. Tutulle potilaalle 
voi kuitenkin olla vaikea sanoa ei. Sähköinen resepti antaa mahdollisuuden tarkistaa potilaan aiemmat pkv- 
ja huumausainereseptit, mutta valvojalla on kokemusta myös siitä, etteivät jotkut lääkärit halua kieltäytyä kir-
joittamasta reseptiä. Lääkäreiden joukossa on myös henkilöitä, jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä. 
Valvira on viime kädessä se taho, joka epäilyksen tultua vireille arvioi lääkkeiden määräämisen asianmukai-
suutta ja pyytää asianosaisilta selvityksiä niiden toiminnasta.  
 
Lääkkeiden määräämisen asianmukaisuutta selvitellessään Valvira pyytää tietoja enimmäkseen apteekeilta, 
Kelalta ja lääkäreiltä. Apteekeille tietopyyntö voidaan useimmiten toimittaa suoraan erityisen sähköisen jär-
jestelmän avulla ja pyydetyt tiedot vastaanottaa saman järjestelmän kautta. Apteekkien toimittamat tiedot 
yhdistetään ja käsitellään Valvirassa. Muutamat apteekit ovat kieltäytyneet tästä asioinnista ja heille toimite-
taan postitse USB-muistitikku, jolle apteekki tallentaa pyydetyt tiedot ja palauttaa ne postitse Valviralle. Tie-
dot siirretään tallennusmedialta manuaalisesti samaan tiedostoon sähköisesti saatujen tietojen kanssa.  
 
Kelalle tietopyynnöt lähetetään ja 
tiedot saadaan sähköpostitse 
suojattujen (salattujen) yhteyksien 
yli. Kelalta saatujen tietojen katta-
vuus on heikompi kuin apteekki-
en, koska ilmeisesti väärinkäyt-
töön menevistä lääkevalmisteista 
hoksataan yleensä olla hakemat-
ta sairausvakuutuskorvauksia. 
Näiden reseptien toimitustiedot 
eivät päädy Kelaan.  
 
Lääkäreille Valvira toimittaa tieto-
pyynnöt paperisena ja postitse, 
samoin lääkärit toimittavat pyyde-
tyt tiedot Valviralle paperilla. 
Kommunikointia ja yhteistyötä 
lääkäreiden kanssa helpottaa lä-

Sähköinen kyselyjärjestelmä apteekkien ja Valviran välillä on suuri edistysaskel, 
mutta järjestelmänä vielä kehittyvä:  
• Järjestelmästä ei pysty pyytämään aineistoa laajalta alueelta kerrallaan 

saati maanlaajuisesti, joten tietopyyntöjen kohdistaminen perustuu edelleen 
Valviran valistuneeseen arvaukseen. Hakutapaa tai aluetta voidaan joutua 
muuttelemaan, jotta onnistutaan hankkimaan relevanttia tietoa vireille tul-
leen selvitystehtävän tueksi.  

• Valviran on tiedettävä, mitä järjestelmää apteekki käyttää, jotta tietopyyn-
nön lähettäminen onnistuu. Ongelmatilanteita syntyy, kun apteekki on vaih-
tanut järjestelmää mutta unohtanut ilmoittaa siitä.  

• Apteekkien toimittamien tietojen kattavuutta ja luotettavuutta vähentävät 
pienet, mutta jatkuvasti esiintyvät ongelmat. Määrättyjä ja toimitettuja re-
septejä tai potilaita onkin ollut enemmän, mutta jostain syystä ne eivät ole 
nousseet esiin poiminnassa tai välittyneet toimituksessa Valviralle.  

• Järjestelmän ylläpito edellyttää Valvirassa paljon käsityötä ja se ruuhkautuu 
helposti. Selvityksen pyytäjän on myös seurattava apteekkien vastauksia, 
varmisteltava tietopyyntöjen perillemenoa ja kuitattava tiedot saaduiksi. 
Kuittaajan pidemmät poissaolot aiheuttavat toiminnalle hankaluuksia.  

Teksti 3. Apteekkien ja Valviran välinen sähköinen kyselyjärjestelmä. 
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hitulevaisuuteen suunniteltu sähköisen asioinnin kanava. Sähköisen reseptin tultua pakolliseksi sama viran-
omaisselvitys hoituisi huomattavasti helpommin ja pienemmällä työpanoksella, jos Valviralla olisi hakutoi-
minnallisuuksilla varustettu viranomaisen katseluyhteys Reseptikeskukseen. Viranomaisten katselulle olisi  
aina kirjattava perustelu ja siitä jäisi asianmukaiset käyttölokimerkinnät. 
 
Apteekkisopimusmenettelyssäkin on havaittu puutteita ja väärinkäytöksiä. Valviraan on tullut vireille tapauk-
sia, joissa apteekkisopimuksen tehnyt lääkäri on kuollut eikä potilaiden apteekkisopimuksia ole voinut purkaa 
kukaan. On myös ollut tilanteita, joissa lääkäri on potilaan pyynnöistä huolimatta kieltäytynyt purkamasta ap-
teekkisopimusta. Kieltäytymisten takana on ollut solmuun menneitä hoitosuhteita, mutta myös vallankäyttöä 
ja häikäilemätön pyrkimys pitää potilas vaikka väkisin asiakkaana ja riippuvaisena lääkäristään. Potilaalla on 
tulevaisuudessakin aina oltava oikeus irtisanoa tekemänsä apteekkisopimus. 
 
 
Päihteiden väärinkäytön kansantaloudellinen merkitys 
 
Haastatellun Valviran asiantuntijan mukaan hallitsemattoman päihteiden väärinkäytön haittakustannukset 
ovat kansantaloudelle musertavat. Päihdetilastollisesta vuosikirjasta on helposti tarkistettavissa huumausai-
neiden ja lääkkeiden väärinkäytön aiheuttamat kustannukset, jotka vuonna 2012 olivat yhteensä 364-434 
miljoonaa euroa terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, eläkkeinä ja päivärahoina, järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpidossa, oikeusjärjestelmässä ja vankeinhoidossa sekä onnettomuuksina ja rikosvahinkoina. 
Tästä summasta vaatimattomat 4 miljoonaa euroa on käytetty erilaiseen ehkäisevään päihdetyöhön ja alko-
holivalvontaan. Haittakustannusten lisäksi ja niistä erillään kunnat tarjosivat päihdehuollon palveluita 190 mil-
joonalla eurolla vuonna 2012. Alkoholi- ja huumausainehaittojen välittömät kustannukset Suomen kansanta-
loudelle ovat yli 1,6 miljardia euroa vuosittain eli samaa suuruusluokkaa kuin valtionvelan korot 
(Päihdetilastollinen vuosikirja 2014, 25 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 2015 21). 
 
Päihdeongelmat aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia ja vakavia oheissairauksia, ne lisäävät rikollisuutta ja 
kuormittavat lopulta lähes kaikkia yhteiskunnan palvelujärjestelmiä. Päihdeongelmaisen ja hänen lähipiirinsä 
elämänlaatu on usein huono. Päihdeongelmia ei voi enää millään laskuopilla pitää marginaalisena ilmiönä. 
Myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden päihdehäiriöt ovat lisääntyneet tai vaihtoehtoisesti terveyden-
huollon toimintayksiköt ilmoittavat niistä herkemmin (Henriksson 201532). Valvirassa on seurattu tilanteen 
kehittymistä huolestuneena kun vaikuttaa siltä, ettei edes terveydenhuollon henkilöiden päihdehäiriöihin pyri-
tä kovinkaan aktiivisesti puuttumaan. Kansantalouden näkökulmasta tämän ihmisryhmän hyvään hoitoon 
kannattaisi todellakin panostaa ja apteekkisopimuksen käyttöä laajentaa. 
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5.5 Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta ovat apteekkisopimuksen elinkaaren aikana tarkastel-
leet kriittisesti ainakin apteekkisopimuksen sopimusoikeudellisia perusteita ja sopimuksen puitteissa tapah-
tuvaa toimintaa. Konkreettisesti tietosuojavaltuutetun toimisto on puuttunut tietojen välittämiseen ja sopi-
musosapuolten epätasa-arvoiseen asemaan. Tietojen välittäminen apteekkien välillä ja hoitavalle lääkärille 
ratkaistiin kirjaamalla nämä vuonna 2005 sopimusmalliin, jotta toiminnalle saatiin potilaan vapaaehtoisesti 
antama kirjallinen suostumus. Samassa ohjeistuksessa vahvistettiin potilaan asemaa lisäämällä, että sopi-
muksen voi purkaa kumpi tahansa osapuoli. Apteekkisopimuksessa hoitavan lääkärin asema on kuitenkin 
edelleen vahva, sillä muutokset sopimukseen on tehtävä hänen vastaanotollaan ja virka-ajan puitteissa. 
 
Vuosina 2010-2011 tietosuojavaltuutettu puuttui apteekkien väliseen arkaluontoisten henkilötietojen välittä-
miseen. Edellä on jo kerrottu, miten apteekkisopimusten määrän kasvettua sopimusten solmimisista, muu-
toksista ja päättämisistä aiheutunut faksi-liikenne lääkäreiden ja apteekkien, ja toisaalta sopimusapteekin ja 
muiden apteekkien välillä alkoi käydä hallitsemattomaksi. Tietosuojavaltuutettu alkoi suitsia apteekkien tie-
donvälitystä kun katsoi toiminnan voivan vaarantaa potilaan tietosuojan. Tästä alkoi aktiivisten päihdelääkä-
reiden ja Apteekkariliiton kirjelmöinti päättäjille ja kansallisen ratkaisun etsintä apteekkisopimusten valvon-
taan. 
 
Tietosuojavaltuutetulle on tullut vain muutama apteekkisopimuksiin liittyvä kysymys ja kyselijöinä ovat olleet 
lähinnä terveydenhuollon organisaatiot ja rekisterinpitäjät. Kun terveydenhuollossa tieto potilaan kanssa teh-
dystä apteekkisopimuksesta kirjataan myös potilaskertomukseen, on Tietosuojavaltuutetulta mm. pyydetty 
kannanottoa siihen, millainen epikriisin jakelu on potilaan hoitojakson päättyessä perusteltu. Kyseisessä ta-
pauksessa Tietosuojavaltuutetun toimisto katsoi, ettei epikriisiä ja sen myötä tietoa potilaan terveydentilasta 
ole perusteltua toimittaa laajalla jakelulla kaikille ajateltavissa oleville yhteistyötahoille. Epikriisi eli hoitopa-
laute tulee toimittaa potilaalle itselleen ja potilaan hoitoon lähettäneelle taholle ja sen voi perustellusti toimit-
taa myös potilaan jatkohoitopaikkaan.  
 
 
Apteekkisopimuksen tulevaisuudesta 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto katsoo apteekkisopimuksen rinnastuvan käytännössä hoitosuunnitelmaan, sil-
lä se on ennen muuta turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi tehtävä hoidollinen sopimus. Tästä seuraa, 
että apteekkisopimukset kuuluisivat loogisesti Potilastiedon arkistoon. Haastatellun ylitarkastajan mukaan 
apteekkisopimusten tulisi kuitenkin muodostaa oma rekisterinsä, sillä vaikka sopimukset tehdään osana ter-
veydenhuollon toimintaa, sopimusjärjestely on poikkeava verrattuna terveydenhuollon muihin hoitosuunni-
telmiin ja potilasdokumentaatioon. Hänen näkemyksensä on, että sopimusten suosio ja niiden hoidollinen te-
ho todennäköisesti kärsisi, mikäli tieto apteekkisopimuksesta tulisi kaikissa hoitosuhteissa avoimesti näky-
viin. Tämä on erittäin todennäköistä ainakin vieroitus- ja korvaushoitotarkoitusta varten tehtyjen apteekkiso-
pimusten kohdalla. On tosiasia, että päihdeongelmat ja lääkeriippuvuudet aiheuttavat edelleen vahvaa ei-
toivottua sosiaalista leimautumista terveydenhuollossa. Tästä kertovat sekä päihdepotilaat että heidän lääkä-
rinsä. Haastateltu ylitarkastaja korostaakin, ettei apteekkisopimustietoa tule tästä syystä näyttää kaikille hoi-
toon osallistuville ainakaan oletusasetuksena.  
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Potilaalla joskus aiemmin olleen apteekkisopimuksen ei tarvitse tulla hoitotilanteessa esiin, mikäli se ei ole 
enää ajankohtaista eikä potilas itse ota asiaa esille. Potilaalla on siis toisin sanoen oikeus tulla unohdetuksi 
apteekkisopimuspotilaana, jos apteekkisopimus on päättynyt ja potilas on päässyt elämässään eteenpäin. 
Tästä ovat päihdelääkärit ja Tietosuojavaltuutetun toimisto yhtä mieltä. Sopimuksen säilytyksestä voitaisiin 
säätää Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) säilytysaikaliitteessä33. Määräai-
kaista säilytystä voitaisiin perustella hoidollisilla tarpeilla ja apteekkisopimuksen stigmatisoivalla luonteella. 
Sopimus tulisi säilyttää ja näyttää tarpeellisissa hoidollisissa yhteyksissä kunnes sen perusteena ollut hoidol-
linen tarve on poistunut. Tämän jälkeen sen ei leimaavuutensa vuoksi tarvitse enää tulla esiin potilaan poti-
lasasiakirjojen yhteydessä. Tieteellisen tutkimuksen tarpeet tulisivat kyseeseen säilytysaikaperusteina vasta 
viimeisenä.  

Haastateltu ylitarkastaja toteaa, että apteekkisopimusten asianmukaisen käytön valvonnasta vastaa Valvira, 
sillä sen vastuulla on edistää terveydenhuollon palveluiden laatua ja varmistaa potilasturvallisuuden toteutu-
minen. Valviralla on valtuudet ehkäistä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä ja puuttua säädösten 
vastaiseen tai virheelliseen toimintaan ja laiminlyönteihin (ks. myös Henriksson 2015).34 Apteekkisopimusten 
valvontaa edesauttaisi ja nopeuttaisi merkittävästi suora katseluyhteys Reseptikeskukseen, samoin kuin tu-
levaisuudessa Apteekkisopimusjärjestelmään ja Potilastiedon arkistoon. Tietosuojavaltuutetun toimiston yli-
tarkastaja huomauttaa, että valvontaprosessien sähköistämiseksi ja automatisoimiseksi tehtävät toimenpiteet 
tulee käydä läpi tarkoin laillisuusnäkökulmasta ja dokumentoida huolellisesti, huomioiden erityisesti valvotta-
vien oikeusturva. Valvonnan tulee itsestään selvästi perustua laissa kuvattuihin periaatteisiin ja vuosisuunni-
telmaan. Kaikkien valvontatoimenpiteiden tulee myös kerryttää lokia, jotta myös valvovan viranomaisen toi-
minnan laillisuus voidaan varmistaa aina tarvittaessa. 
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5.6 Fimea 

Fimea myöntää toimiluvat apteekeille, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille ja valvoo näiden toiminnan 
lainmukaisuutta, lääkevalmistuksen turvallisuutta ja lääkemarkkinointia (www.fimea.fi).35 Sille ei ole lainsää-
dännössä osoitettu mitään erityistä apteekkisopimuksiin liittyvää roolia. Apteekkisopimuksiin liittyvä toiminta 
käydään kuitenkin läpi annosjakelukatselmointien yhteydessä. Fimean tarkastaja selvittää kuka nimetty hen-
kilö vastaa apteekkisopimuksista ja missä tiloissa lääkkeiden annosjakelu tehdään. Annosjakelun toteuttami-
nen edellyttää siihen soveltuvan tilan tai koneellisen annosjakelijan käyttöä.  
 
Fimealla ei juurikaan ole näkyvyyttä apteekkisopimuksiin tai kokemuksia niistä. Kansalaisilta on tullut joitain 
yksittäisiä kysymyksiä, mutta ne ovat haastateltujen asiantuntijoiden mukaan liittyneet pikemminkin Resepti-
keskuksen toimintaan ja apteekkien viikkojakelusta veloittamaan maksuun. Fimea ei ota kantaa apteekkien 
veloittamiin jakelumaksuihin, mutta haastatellut pohtivat pitäisikö jonkun tahon ehkä kuitenkin ottaa kantaa 
apteekkisopimuspotilaiden annosjakelusta perittäviin maksuihin. Apteekit hinnoittelevat annosjakelun hyvin 
eri tavoin eivätkä annosjakelua tarvitsevat apteekkisopimuspotilaat ole aivan tasa-arvoisessa asemassa. 
Kaikki apteekkisopimuspotilaat eivät toki tarvitse annosjakelua, mutta ne jotka sitä tarvitsevat myös maksa-
vat sen itse.  
 
Fimea ylläpitää apteekkisopimusjärjestelmänkin hyödyntämää luetteloa pkv- ja huumausainelääkevalmisteis-
ta ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista. Haastatellut lääkärit toivovat, että muutkin tiedos-
sa olevat yleisesti väärinkäytettävät lääkkeet ’saisivat pkv-merkinnän’ jotta niiden käytönvalvonta olisi ap-
teekkisopimuksella mahdollista. On ilmeistä, että uusia lääkkeitä tulee koko ajan lisää ja niitä myös käyte-
tään väärin. Kattavan listan ylläpidon olisi siis oltava varsin aktiivista toimintaa. Listasta tuskin saataisiin täy-
dellisen kattavaa, mutta epätäydellisenäkin se toimisi kullakin hetkellä tehokkaasti yleisimmin väärinkäytetty-
jen lääkevalmisteiden käytönvalvonnan apuna. Kun apteekkisopimusjärjestelmä jossain kohtaa määritellään 
kansalliseksi palveluksi, kannattaisi valvottavaan kokonaisuuteen sallia potilaskohtaista räätälöintiä. Näin po-
tilas ja lääkäri voisivat keskenään sopia, mitä lääkevalmisteita apteekkisopimus koskee ja minkä valmistei-
den hankkiminen sopimuksen ulkopuolelta kielletään.  
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6 Yhteenveto ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 

 
Tässä selvityksessä on tarkasteltu apteekkisopimuksen nykytilaa, sen käyttöä ja toimivuutta keskeisten si-
dosryhmien näkökulmista. Vaikka apteekkisopimuksia on tehty jo yli 15 vuotta, menettelystä on kirjoitettu 
varsin vähän päihdehuollon asiantuntijoiden toimesta ja tuskin lainkaan päihdehuollon ulkopuolella. Julkais-
tun tiedon puutetta voi selittää apteekkisopimuksen pienehkö käyttäjäkunta eli arviolta alle 10 000 suoma-
laista vuosituhannen vaihteen jälkeenc. Toinen selitys voisi olla apteekkisopimuksen toiminnallinen ja käy-
tännöllinen rinnastaminen terveydenhuollossa tehtäviin hoitosopimuksiind, kuten Valviran ja Tietosuojavaltuu-
tetun toimiston asiantuntijat hyvin toivat esiin. Kolmas selitys saattaisi liittyä apteekkisopimusten syntyyn ja 
käyttöönottoon nimenomaan päihdesairauksissa ja päihdehuollossa, jonka tutkimus on Suomessa muuten-
kin ollut pisteittäistä ja vailla pitkäjänteisiä ohjelmia (Tammi 2011)36. Apteekkisopimusta kyllä sivutaan vieroi-
tus- ja korvaushoitoa käsittelevissä tutkimuksissa ja siitä löytyy mainintoja päihdehuoltoon ja lääkitykseen liit-
tyvistä aikalaisteksteistä ja asiantuntijakolumneista. Vaikka apteekkisopimuksen hyötyjä yhteiskunnalle ei 
toistaiseksi olekaan kattavammin kvantifioitu, ovat vieroitus- ja korvaushoidon hyödyt päihdepotilaalle, hänen 
läheisilleen ja koko yhteiskunnalle kiistattomat niin vähäisenkin tutkimuksen kuin kokemusperäisen tiedon 
valossa.  
 
Kaikilla haastatelluilla asiantuntijoilla oli yllättävän yhtenevät käsitykset vaikka heidän tarkastelunäkökulman-
sa olivat erilaiset: potilaan, lääkärin, apteekin ja viranomaisen. Apteekkisopimuksen avulla tuhannet suoma-
laiset ovat ryhdistäneet lääkehoitonsa, ottaneet vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja saaneet riippuvuussai-
rauden sotkemaan elämäänsä järjestystä. Sähköinen resepti ei pakollisenakaan voi korvata apteekkisopi-
musta. Apteekkisopimusjärjestelmän vaikutus kohdistuu suoraan suomalaisten päihdeongelmiin eli sinne, 
missä on vielä paljon voitettavaa. Apteekkisopimus on myös siinä mielessä erityinen hoitosopimus, että sen 
positiivinen vaikutus ulottuu sopijan oman elämänpiirin ulkopuolelle yhteiskuntaan ja sen palvelujärjestelmiin. 
Tästä näkökulmasta apteekkisopimusjärjestelmää kannattaisi edelleen kehittää ja sen käyttäjäkuntaa laajen-
taa. Taloudellisena kannustimena ovat ne noin kaksi miljardia euroa, jotka tällä hetkellä lasketaan suomalai-
sen yhteiskunnan vuotuisiksi päihdehaittakustannuksiksi. 21  
 
 
Asetuksen A33/2008 kehittämistarpeet 
 
Tämän selvityksen tutkimustehtävänä oli myös kysymys apteekkisopimuksen määrittelevän asetuksen 
A33/2008 kehittämistarpeesta, jotta asetus määrittäisi muihinkin hoidollisiin tarkoituksiin käytettäviä apteek-
kisopimuksia. Selvityksen johtopäätöksenä voidaankin esittää, että asetus vaatisi uudelleenmäärittelyä aina-
kin neljästä tulokulmasta, jotka ovat sopimuksen 1) lääkevalmisteet, 2) käyttötarkoitus, 3) lääkäri- ja apteek-

                                                        
c Luku on valistunut arvaus hajallaan olevista tiedoista. Lääkärilehti otsikoi ’muutamasta tuhannesta’ apteekkisopimuk-
sesta vuonna 2005 (Lääkärilehti 12.8.2005).11 Airi Partanen tutkimusryhmineen raportoi vuoden 2011 aineistostaan ap-
teekkisopimuspotilaiden määrän olevan noin 7% lääkkeellisessä vieroitus- ja korvaushoidossa olevista eli n. 170 henki-
löä vuosittain (Partanen et al. 2014).4 A-klinikan päihdelääkäri arvioi apteekkisopimuspotilaiden määrän vuonna 2015  
olevan noin 10% avohoidon vieroitus- ja korvaushoitopotilaista eli noin 200-250 henkilöä vuosittain. Korvaushoitojen kes-
täessä yleensä useita vuosia, on vuosittain tehtävien ’uusien’ apteekkisopimusten määrää hankala arvioida ilman maan-
laajuista tiedonkeruuta. 
d Toisin sanoen apteekkisopimuksia ei mitenkään eritellä muista hoitosopimuksista. 
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kisidonnaisuus sekä 4) näyttämisen säännöt ja sopimuksen säilytysaika. Tiivistetysti uudelleenmäärittelyllä 
tavoiteltaisiin seuraavia muutoksia: 

1. Asetuksen apteekkisopimukselle mahdollistamaa lääkevalikoimaa tulisi välittömästi laajentaa kos-
kemaan vähintään muita väärinkäyttöön soveltuvia valmisteita. Lääkäreiden mukaan tarkoituksen-
mukaisinta kuitenkin olisi, että apteekkisopimuksen voisi tehdä mistä hyvänsä lääkevalmisteesta 
jonka turvalliseen ja optimaaliseen käyttöön potilas tarvitsee tukea. Sopimukselle tulee kaikissa ta-
pauksissa voida kirjata yksilöllisesti potilaalta kielletyt lääkevalmisteet ja rajoituksia tulee voida val-
voa teknisesti. Tällä tarkoitetaan varoitusten antamista myös lääkkeen määrääjille, ei vain apteekki-
henkilöstölle. 

2. Apteekkisopimusta ei tule rajata vain opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoon, vaan menette-
lyn tulisi olla käytettävissä kenelle tahansa henkilölle, jonka elämänhallinta on väliaikaisesti tai pysy-
västi heikentynyt. Lääkärin tulisi myös voida tarjota potilaalle apteekkisopimusta tilanteessa, jossa 
epäilee potilaan lääkkeidenkäytön karanneen tämän hallinnasta.  

3. Apteekkisopimuksen lääkäri- ja apteekkisidonnaisuus tulisi voida porrastaa potilaan tuen tarpeen 
mukaan. Kyse olisi eräänlaisesta jatkumosta, jonka toisessa päässä olisi nykyisen kaltainen vahvasti 
rajoittava ja rajattu apteekkisopimus ja toisessa päässä yleisluontoisempi lääkehoitosopimus. Kes-
kimmäinen vaihtoehto olisi eräänlainen sopimus lääkehoidon keskitetystä koordinoinnista. 

A Rajatuin vaihtoehto olisi nykyisen kaltainen apteekkisopimus ja pysyvä hoitosuhde samaan hoi-
tavaan lääkäriin. Kuten nykyäänkin, potilaan lääkehoito keskitettäisiin yhdelle hoitavalle lääkärille 
ja tämän nimetylle varahenkilölle. Näin on jatkossakin tarkoituksenmukaista toimia esimerkiksi 
käynnistettäessä lääkeriippuvaisen potilaan vieroitushoitoa. Lääketoimitukset tulisi edelleen olla 
mahdollista keskittää yhteen nimettyyn apteekkiin.  

B Keskimmäisessä vaihtoehdossa määriteltäisiin ja nimettäisiin useampi hoitava lääkäri, kuten tie-
tyn klinikan tai hoitoyksikön lääkärit. Ratkaisu palvelisi mm. hoidollisesti ja lääkehoidollisesti vaa-
tivia sairauksia sairastavia henkilöitä ja kroonikoita, joiden turvallinen lääkehoito edellyttää eri-
tyistä lääkehoidon koordinointia ja potilaan tilanteen tarkastelua ’erityisten silmälasien’ läpi (esim. 
immuunipuutospotilaat, elinsiirtojonossa olevat ja elinsiirtopotilaat, vakavasti sydän- ja verenkier-
tohäiriöiset, munuais- ja maksasairaat, harvinaisia perinnöllisiä sairauksia sairastavat). Lääkityk-
siä voitaisiin toimittaa useammasta apteekeista, sopimuksen asettamissa rajoissa ja nimettyjä 
lääkäreitä herkästi konsultoiden.  

C Kolmas vaihtoehto olisi lääkehoitosopimus, joka rajaisi pelkästään lääkehoitoa mutta ei hoitavaa 
lääkäriä tai toimittavaa apteekkia. Kuka tahansa lääkäri voisi määrätä potilaalle lääkkeitä mistä 
vain apteekista, kunhan huomioi potilaan tekemän lääkehoitosopimuksen. Tällainen sopimus 
voisi koskea vaikkapa yhtä lääkettä tai lääkeryhmää, jonka käyttöä halutaan seurata tai rajoittaa. 
Lääkehoitosopimus voisi olla myös entisellä päihdepotilaalla, joka voisi halutessaan turvata lop-
puelämänsä päihteettömyyden tekemällä sopimuksen joka kieltää määräämästä ja myymästä 
hänelle väärinkäyttöön soveltuvia lääkevalmisteita muutoin kuin erityistilanteissa.  

4. Lopuksi, potilaalla oleva apteekkisopimus ei saisi leimata potilasta ei-toivotulla tavalla. On nähtävis-
sä, että ainakin vieroitus- ja korvaushoitotarkoituksessa tehtävien apteekkisopimusten suosio ja hoi-
dollinen teho kärsivät, jos tieto apteekkisopimuksesta tulee avoimesti näkyviin kaikissa hoitosuhteis-
sa. Tarvitaan selkeät turvallisuusperusteiset säännöt joissa ilmaistaan, missä yhteydessä tieto poti-
laalla olevasta apteekkisopimuksesta on olennainen tieto. Sopimuksensa mukaan toimivan potilaan 
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apteekkisopimusta ei tarvitse edelleenkään näyttää apteekille, ellei potilas sitä itse halua (esim. lää-
keturvallisuussyistä).  

Merkitystä on myös sillä, miten tieto terveydenhuollon ammattihenkilöille esitetään. Potilaalla oleva 
apteekkisopimus tulisi nähdä osoituksena hänen halustaan saavuttaa ja parantaa omaa elämänhal-
lintaansa. Jo päättyneen apteekkisopimuksen ei tarvitse tulla lainkaan esiin hoitotilanteissa, mikäli 
sopimus ei ole enää ajankohtainen eikä potilas itse ota asiaa esille. Potilaalla on oltava oikeus tulla 
unohdetuksi apteekkisopimuspotilaana, kun hoidollinen tarve sopimuksen näyttämiselle on poistunut. 
Apteekkisopimuksen säilytyksestä ja hävittämisestä määräajan kuluttua voitaisiin säätää Sosiaali- ja 
terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (A298/2009) säilytysaikaliitteessä. 

Lisäksi tulee huomioida, että jos asetusmuutokset toteutetaan, terveydenhuolto tarvitsee lisäohjeis-
tusta. Ohjeita tarvitaan uudentyyppisistä sopimuksista, niiden solmimisesta nk. kompetentin sopi-
muksen vaatimukset huomioiden (potilaan suostumus) sekä uudet kansallisen toiminta- ja sopimus-
mallit.  

 
 
Apteekkisopimusjärjestelmän tulevaisuudesta 
 
Apteekkisopimuksen liittäminen osaksi Kanta-kokonaisuutta olisi perusteltua ainakin seuraavista tässä selvi-
tyksessä tunnistetuista syistä. Apteekkisopimus on:  

" maanlaajuista käyttäjäkuntaa palveleva menettely, jolle on kasvava käyttötarve 
" potilaan kirjallista suostumusta edellyttävä, hoitoa strukturoiva ja potilaan tarvitsemaa lääkehoitoa 

turvaava sopimus 
" suoraan yhteydessä Reseptikeskukseen potilaan apteekkisopimukseen liitettävien reseptien kautta 

sekä 
" loogisesti kytköksissä Potilastiedon arkiston tietoihin hoidollisissa tilanteissa ja hoidon edistymistä 

dokumentoitaessa. 
 
Toimintaprosessi apteekkisopimusmenettelyssä on jäänyt pahasti ajastaan jälkeen, sillä se perustuu pape-
risten sopimusten faksaamiseen lääkärin ja apteekkien välillä. Samoja tietoja myös näpytellään käsin eri jär-
jestelmiin ja yhteydenpito sidosryhmien välillä on virka-ajan ja puhelimen varassa. Apteekin potilaista teke-
mät havainnot eivät välttämättä välity hoidosta vastaavalle lääkärille eikä ongelmia ei voida dokumentoida 
minnekään niiden syntytilanteessa. Kuitenkin apteekkihenkilöstön puhelimitse kertomien havaintojen perus-
teella saatetaan tehdä muutoksia potilaan hoitosuunnitelmiin ja apteekkisopimukseen. Potilaan ja ammatti-
laisten oikeusturvan kannalta olisi parempi, jos havainnot dokumentoitaisiin systemaattisesti. Apteekit myös 
kaipasivat ajanmukaisempaa viestintäväylää yhteydenpitoon hoitavan lääkärin kanssa. Tällaisen viestintä-
väylän nähtäisiin mahdollistavan väärinkäyttöyritysten ilmoittamisen myös apteekkisopimukseen nähden si-
vullisten apteekkien toimesta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos työskentelee parhaillaan Kelan kanssa kansallisen lääkityksenhallinnan ko-
konaisuuden toteuttamiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Mikäli apteekkisopimus halutaan osaksi kan-
sallista lääkityksenhallintaa, tulisi sen määrittelyn osana kokonaisratkaisua valmistua vuoden 2016 aikana. 
Kansallinen apteekkisopimusjärjestelmä olisi otettavissa käyttöön aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella. 
Tästä seuraa, että Suomen Apteekkariliiton apteekkisopimusjärjestelmän väliaikaista lupaa olisi jatkettava 
30.11.2017 – 31.12.2019.  
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Lopuksi 
 
Haastattelujen myötä esiin tuodut ja tunnistetut kehittämiskohteet vaihtelevat työmäärältään kohtuullisesta 
(apteekkisopimusoheistuksen päivittäminen) mittavaan (asetusmuutokset, uuden tietojärjestelmän toteutta-
minen). Jatkotoimenpidesuosituksissa lähdetään apteekkisopimuspotilaan oikeuksien varmistamisesta ja 
selkeyttämisestä tilanteessa, jossa SOTE-uudistus on tuomassa potilaille valinnanvapauden ja julkisen ter-
veydenhuollon perinteisille toiminta-alueille yksityisiä yrityksiä. Miksi apteekkisopimusta jatkossa kutsutaan-
kin, olennaisilta osiltaan vastaava järjestely tarvitaan turvallisemman lääkehoidon työvälineeksi myös tule-
vaisuudessa. Jatkotoimenpidesuosituksissa lähdetään siis myös siitä, että järjestelmä määritellään ja toteu-
tetaan Kanta-palveluna jollain aikajänteellä. Määrittelytyöstä voi ennakoida vaativaa jo sillä perusteella, että 
se liittyy olennaisella tavalla keskitettyyn lääkityksenhallintaan. Järjestelmään toivottujen toiminnallisuuksien 
järkevää ja käytännönläheistä priorisointia, tehokasta ja selkeää määrittelyä ja toteutuksen jaksottamista pi-
demmälle aikavälille on helppo suositella.  
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Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 
 
1) Varmistetaan, että apteekkisopimus laaditaan ja sitä ylläpidetään ja hyödynnetään potilaan oike-

uksia kunnioittavalla tavalla.  
" päivitetään apteekkisopimuksesta 2013 annettu ohjeistus; kiinnitetään erityistä huomiota potilaan 

kompetenttiin suostumukseen ja potilaan mahdollisuuteen irtisanoa sopimus niin halutessaan  
" tuodaan ohjeistuksessa esille oleelliset sopimusoikeudelliset näkökulmat; esim. sopimuksen ehtojen 

rikkominen voi aiheuttaa apteekkisopimuksen purkamisen, mutta sopimuksen purkautuminen ei oi-
keuta jättämään potilasta hoidotta 

" laaditaan terveydenhuollon toimijoille pelisäännöt ja edellytykset tiedonsaannille potilaalla olevasta 
apteekkisopimuksesta; määritellään potilaan tekemän kiellon ulottuvuudet apteekkisopimuksen osal-
ta.  

" päihdepotilaiden kohdalla näkökulmaa ohjeistukseen voitaisiin hakea hyvän päihdehoidon kansata-
loudelle tuomista säästöistä ja päihdehoidon paradigmoista; tavoitteena tulisi olla asennemuutos, 
jossa hyödytön syyllistämien ja rankaisumentaliteetti muuttuisi ajan oloon päihdepotilaan inhimilli-
semmäksi ja tasavertaisemmaksi kohtaamiseksi 

 
 
2) Käynnistetään apteekkisopimusta vastaavan keskitetyn kansallisen toiminnallisuuden määrittely 

1.2016; Kanta-palveluna toimiva apteekkisopimusjärjestelmä olisi teoriassa käyttöönotettavissa 
aikaisintaan vuoden 2019 loppupuolella, kansallisen lääkityksenhallinnan kokonaisuuden valmis-
tuttua. 
" määrittelytyö tulisi käynnistää asiantuntijatyöpajoilla, joiden ytimen muodostavat kokeneet nykyisen 

apteekkisopimusmenettelyn perusteellisesti tuntevat ja sitä käyttävät lääkärit ja proviisorit sekä THLn, 
Valviran ja Kelan edustajat sekä nykyisen järjestelmän toimittaja Apteekkariliitto/Pharmadata 

" lääkärin ja potilaan laatima apteekkisopimus muodostaa perusteen palvelun käytölle; huomioidaan 
mahdollisuus säätää sopimuksen lääkärisidonnaisuutta ja apteekkisidonnaisuutta  

" huomioidaan aiemmin määritellyt pelisäännöt ja terveydenhuollon tiedonsaannin edellytykset sekä 
potilaan kieltojen ulottuvuudet  

" määritellään sopimukseen kuuluvien lääkevalmisteiden (reseptien) toiminnallisuus ja sopimuksen 
perusteella kiellettyjen lääkkeiden toiminnallisuus 

" määritellään sopimusten ylläpitotoiminnallisuudet, mm. sopimusmuutokset, uusiminen, sopimuksen 
purku, hoitavan lääkärin varahenkilöiden nimeäminen 

" määritellään palvelun oleelliset rajapinnat ja toiminnallisuudet suhteessa muihin kansallisiin palvelui-
hin, ainakin Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon 

" määritellään palvelun muut rajapinnat ja toiminnallisuudet, olennaisimpina tiedon välittäminen aptee-
keille ja mahdollinen hoitavan (apteekkisopimuksen tehneen) lääkärin konsultointitoiminnallisuus 

" dokumentoidaan valvovien viranomaisten näkökulmat ja määritellään valvojan tarvitsemat toiminnal-
lisuudet 

 
 
3) Varmistetaan Suomen Apteekkariliiton apteekkisopimusjärjestelmän väliaikaisen luvan jatko tie-

tosuojalautakunnalta vähintään ajalle 30.11.2017 – 31.12.2019.  
" tuetaan Apteekkariliittoa jatkoaikahakemuksen laatimisessa tietosuojalautakunnalle uuden järjestel-

män suunnitelmien ja aikataulun tarkennuttua  
" hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Apteekkariliiton apteekkisopimusjärjestelmästä keräämää 

kokemusta; järjestelmän tunnusluvut esim. sen sisältämä henkilötietojen (apteekkisopimusten) mää-
rä, järjestelmään päivittäin tehdyt haut ja järjestelmän antamien osumien (estettyjen lääketoimitus-
ten) määrä voisivat tarjota tarpeellista taustatietoa myös uuden tietojärjestelmän kehittämiseen. 
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4) Selvitetään mahdollisuus huolehtia laajennetusta valmistevalikoimasta eli pkv- ja huumausaine-
valmisteiden ja psykotrooppien ryhmät laajennettuna väärinkäyttöön soveltuvilla lääkevalmisteil-
la. Edelleen selvitetään mahdollisuus hyödyntää laajennettua valikoimaa jo nykyisessä apteekki-
sopimusjärjestelmässä. 
" käydään viranomaiskeskustelu (Fimea, Kela, Valvira, THL) laajennetun valikoiman valmisteista ja to-

teutusvaihtoehdoista; huolehditaan laajennetun valikoiman kokoamisesta yhteistyössä päihdelääke-
tieteen asiantuntijoiden kanssa 

" selvitetään Apteekkariliiton apteekkisopimusjärjestelmän kyvykkyys hyödyntää laajennettua valikoi-
maa ja sen tekniset vaatimukset näiltä osin 

" kartoitetaan valikoiman laajentamisen edellyttämät lakimuutostarpeet ja määritellään tarvittavat muu-
tokset 

 
 
5) Valmistellaan korvaushoitoasetuksen (A33/2008) ja lääkkeenmääräämisasetuksen (A1088/2008) 

päivittäminen vastaamaan apteekkisopimuksen todellisia käyttötarpeita. Valmistellaan apteekki-
sopimuksen säilytysajan vieminen potilasasiakirja-asetuksen (A298/2009) säilytysaikaliitteeseen. 
" asetusmuutosten valmistelun ja määrittelyn ja apteekkisopimus-toiminnallisuuksien kehittämisen tuli-

si edetä, jos mahdollista, yhtä jalkaa; vasta tarkempi määrittely suhteessa kansalliseen lääkityksen-
hallinnan kokonaisuuteen mahdollistaa toiminnallisuuksien toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin, prio-
risoinnin ja työn vaiheistamisen 

 
 
6) Mikäli apteekkisopimusten käyttöä halutaan entisestään päihdehuollossa kasvattaa ja päihdepo-

tilaiden lääkejakelun ulkoistamista apteekeille lisätä, tulisi selvittää päihdepotilaiden taloudelliset 
esteet apteekkisopimuksen ja annosjakelun käyttöön liittyen.  
" selvitetään, voidaanko apteekkisopimuksen tekeviltä vähävaraisilta päihdepotilailta jollain perusteella 

jättää perimättä 700 € vuosiomavastuu (lääkekatto) vieroitus- tai korvaushoitolääkkeistä, tai olisiko 
olemassa keinoja kohtuullistaa lääkekattoa kun kyse on apteekkisopimuksella hankittavista vieroitus- 
tai korvauslääkkeistä (vieroitus- ja korvaushoitolääkkeet ovat potilaille ilmaisia klinikalta haettaessa) 

" selvitetään, voitaisiinko alle 75-vuotias vieroitus- tai korvaushoitopotilaalle kokonaan korvata lääk-
keiden koneellinen annosjakelu, kun hänellä on vieroitus- tai korvauslääkkeiden lisäksi muuta hoidol-
lisesti kohdennettua tukilääkitystä tai runsaasti muuta lääkitystä sekä ongelmia elämänhallinnassa ja 
vastuun ottamisessa omasta lääkehoidosta; tasapuoliset kriteerit voitaisiin määritellä kliinikkojen toi-
mesta 
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Liite 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja 
 korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (A33/2008) 
(

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä tammikuuta 1986 annetun 
päihdehuoltolain (41/1986) 28 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 280/2002, sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/1994) 22 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena 
kuin niistä on edellinen laissa 280/2002: 

 
1 § Asetuksen soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan buprenorfiinia tai metadonia sisältävien lääkevalmisteiden käyttämiseen 
opioidiriippuvaisten vieroituksessa ja korvaushoidossa. 
Asetusta ei sovelleta buprenorfiinia tai metadonia sisältävien lääkevalmisteiden käyttämiseen tukihoitona 
opioidiriippuvaisen somaattisen sairauden aikana tilanteessa, jossa vieroitusoireet pahentavat potilaan kliinistä 
tilannetta tai vaikeuttavat hänen hoitoaan. 
Tässä asetuksessa tarkoitettuun hoitoon sovelletaan lisäksi päihdehuoltolakia (41/1986), potilaan asemasta ja 
oikeuksista annettua lakia (785/1992), kansanterveyslain (66/1972) 14 ja 15 b §:ää sekä erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 3 ja 31 §:ää. Tässä asetuksessa tarkoitettujen lääkkeiden käsittelyssä, hävittämisessä, 
kirjanpidossa ja ilmoittamisessa on noudatettava, mitä huumausaineita ja huumausaineen valmistuksessa 
käytettäviä aineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja 
hävittämisestä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (1708/1993) säädetään. 

 
2 § Määritelmät  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) opioidiriippuvuudella ICD-10 -tautiluokituksen F11.2x diagnostisten kriteerien täyttymistä; 
2) vieroituksella opioidiriippuvaisen päihteettömyyteen tähtäävää hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia 
tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita; 
3) korvaushoidolla opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä 
lääkevalmisteita ja jossa tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, tai haittojen vähentäminen ja 
potilaan elämän laadun parantaminen; sekä 
4) apteekkisopimuksella sopimusta, jolla potilas sitoutuu noutamaan sopimuksen mukaiset lääkkeet vain 
yhdestä apteekista ja sitoutuu siihen, että apteekki voi välittää hoitoa koskevaa tietoa häntä hoitavalle lääkärille 
ja tiedon apteekkisopimuksesta muille apteekeille. Sopimuksen mukaisia lääkkeitä saa määrätä ainoastaan 
tämän asetuksen 4 §:ssä määritellyn hoitopaikan toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen tähän tehtävään 
osoittamansa lääkärit heidän toimiessaan kyseisessä tehtävässä. Lääkärin on merkittävä lääkemääräykseen 
sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeen määräämisestä antaman asetuksen (726/2003) 10 §:ssä määrättyjen 
tietojen lisäksi hoitamansa virka, toimi tai tehtävä. 

 
3 § Korvaushoidon edellytykset 

Korvaushoito tässä asetuksessa tarkoitetuilla lääkevalmisteilla saadaan aloittaa sellaiselle opioidiriippuvaiselle 
potilaalle, joka ei ole vieroittunut opioideista. 
Korvaushoidon tavoite tulee selvittää hoitoa aloitettaessa ja tavoitetta tulee tarvittaessa tarkistaa. Haittojen 
vähentämisen tulee olla tavoitteena erityisesti henkilöillä, joita ei todennäköisesti saada lopettamaan kokonaan 
huumeiden käyttöä, mutta joiden kohdalla voidaan todennäköisesti ehkäistä tartuntatautien leviämistä ja muita 
terveyshaittoja ja joiden elämän laatua voidaan siten parantaa ja joita voidaan valmentaa vaativampaan 
kuntouttavaan korvaushoitoon. 

 
4 § Hoidon järjestäminen ja toteuttaminen 

Opioidiriippuvaisen hoidon tarve tulee arvioida ja hoito toteuttaa sellaisessa terveyskeskuksessa, päihdehuollon 
yksikössä tai vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksikössä, jossa on hoidon antamiseen perehtynyt 
hoidosta vastaava lääkäri ja toiminnan edellyttämä muu henkilökunta sekä muut edellytykset hoidon antamiseen. 
Hoidon vaativuuden sitä edellyttäessä hoidon tarve tulee arvioida ja hoito aloittaa ja toteuttaa sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän toimintayksikössä, Järvenpään sosiaalisairaalassa tai valtion mielisairaalassa. Hoitoa voidaan 
jatkaa yhteistyössä hoidon aloittaneen yksikön kanssa sellaisessa terveyskeskuksessa, päihdehuollon 
yksikössä taikka vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksikössä, jolla hoidon aloittaneen toimintayksikön 
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käytettävissä olevien tietojen mukaan on siihen riittävät edellytykset. Korvaushoito tulee hoidon 
pitkäkestoisuuden vuoksi pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa. 
Hoidon tarve tulee arvioida ja hoito aloittaa polikliinisesti, ellei laitoksessa tapahtuvaan arviointiin ja hoidon 
aloitukseen ole erityistä syytä.  
Toimintayksikössä hoitotoiminnasta vastaavan lääkärin nimi ja yhteystiedot sekä vastaavan lääkärin 
vaihdoksesta tulee ilmoittaa lääninhallitukselle ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. 

 
5 § Hoitosuunnitelma 

Opioidiriippuvaisen tässä asetuksessa tarkoitetun hoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan, jossa lääkehoidon 
lisäksi määritellään hoidon tavoite, potilaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja 
seuranta. 

 
6 § Lääkehoito 

Tässä asetuksessa mainittuja lääkevalmisteita saa opioidiriippuvaisten vieroituksessa ja korvaushoidossa 
määrätä ainoastaan 4 §:ssä tarkoitettujen toimintayksiköiden palveluksessa oleva toiminnasta vastaava lääkäri 
tai hänen tähän tehtävään osoittamansa lääkäri. Lääkehoito saadaan toteuttaa ja lääke luovuttaa potilaalle 
otettavaksi vain toimintayksikön valvonnassa. 
Jos potilas sitoutuu hoitoon hyvin, hänelle voidaan luovuttaa toimintayksiköstä enintään kahdeksaa 
vuorokausiannosta vastaava määrä lääkettä. Erityisestä syystä tällaiselle potilaalle voidaan poikkeuksellisesti 
luovuttaa lääkettä toimintayksiköstä 15 vuorokausiannosta vastaava määrä. 
Lääkettä ei saa määrätä tässä asetuksessa tarkoitettuun vieroitukseen tai korvaushoitoon lääkemääräyksellä 
apteekista toimitettavaksi. 

 
7 § Lääkehoidon toteuttaminen eräissä tapauksissa 

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, saa buprenorfiinia ja naloksonia sisältävää yhdistelmävalmistetta 
määrätä lääkemääräyksellä apteekista toimitettavaksi potilaan allekirjoittaman, 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun 
apteekkisopimuksen perusteella niin kauan, kun sopimus on voimassa. 

 
8 § Seuranta 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettujen toimintayksiköiden tulee antaa lääninhallitukselle ja sosiaali- ja terveysministeriölle 
niiden pyytämät tiedot aloittamansa vieroituksen ja korvaushoidon toteuttamisesta ja järjestämisestä. 
Toimintayksiköiden tulee seurata omaan yksikköönsä hoitoon pääsyn kestoa. Hoidon aloittaneen 
toimintayksikön tulee myös seurata toiminnan tarkoituksenmukaista toteutumista yhteistyössä hoitoa jatkavan 
toimintayksikön kanssa. 
Potilaan hoitoa koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksellaan luovuttaa potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 13 §:n mukaisesti hoitoon osallistuvien toimintayksiköiden kesken. 

 
9 § Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008. 
Tällä asetuksella kumotaan opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta eräillä lääkkeillä 
15 päivänä huhtikuuta 2002 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (289/2002). 


