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Mis liiki apteegid Eestis on

Apteekide liigid on:
1) üldapteek;
2) veterinaarapteek;
3) haiglaapteek.
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https://apteek.apotheka.ee/
https://apteek.apotheka.ee/
http://www.benu.ee/
http://www.benu.ee/
http://www.sudameapteek.ee/apteegid/
http://www.sudameapteek.ee/apteegid/
http://www.euroapteek.ee/ee/
http://www.euroapteek.ee/ee/
http://www.yliopistonapteekki.fi/fi/apteekkipalvelut
http://www.yliopistonapteekki.fi/fi/apteekkipalvelut
http://www.apteek1.ee/
http://www.apteek1.ee/


Eesti üldapteekide käive ja selle jagunemine 
kaubagruppide järgi 2014

Üldapteekide kogukäive 297 miljonit eurot

75,1% ravimid 24,9% muud kaubad

20,4% käsimüügiravimid 79,4% 

retseptiravimid

0,2%  veterinaarravimid

92,8% soodustusega 

ravimid
7,2% soodustuseta 

ravimid

9,4 miljonit 
retsepti



Üldapteekide arv apteegi käibe alusel aastatel 2013-2014

*Põhiapteekide ja tema haruapteekide käive on kokku arvestatud

2013 2014

Käive eurodes Apteekide arv linnas Apteekide arv maal Apteekide arv linnas Apteekide arv maal

<100 000 8 (3%) 13 (21%) 4 (2%) 8 (12%)

100 000-300 000 37 (15%) 30 (48%) 31 (13%) 34 (52%)

300 000-500 000 42 (17%) 10 (16%) 42 (17%) 7 (11%)

500 000-700 000 36 (14%) 4 (6%) 35 (14%) 8 (12%)

700 000-1 000 000 40 (16%) 4 (6%) 44 (18%) 3 (5%)

1 000 000-2 000 000 59 (24%) 2 (3%) 55 (22%) 4 (6%)

>2 000 000 28 (11%) 0 (0%) 36 (15%) 1 (2%)

Kokku 250 (100%) 63 (100%) 247 (100%) 65 (100%)
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Üldapteekide ja nende haruapteekide paiknemine 
(kehtivad tegevusload 1. jaanuari seisuga)

313 320
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2006 apteegiturg suleti
2013 Riigikohtu I otsus, et see pole õige

Vastuvõtmine Jõustumine Lühidalt  sisu
21.05.2014 09.06.2014, osaliselt 

02.07.2014, 15.07.2014, 
01.01.2015 ja 09.06.2019

vertikaalse integratsiooni keeld, 
apteegibuss, HA vaid maal, 
väikesaared, apteegi lahtiolekuaeg, 
apteekri koolitus, uusi apteeke ei 
tohi>4000 el linnades, proviisor ja 
farmatseut on TH töötajad

22.12.2014 22.12.2014 
Riigikohtu üldkogu otsus 
tunnistab ravimiseaduse §
116.5 lõiked 1–6 
põhiseaduse vastaseks ja 
kehtetuks.

uute apteekide avamiseks inimeste 
arvust ja asukohast sõltuv piirang
kaob, turg avaneb

18.02.2015 20.03.2015 Turg sulgub pisut taas - uusi 
apteeke tohivad luua üksnes 
proviisorid. 
Vertikaalse integratsiooni keeld 
vanadele pikeneb8.12.2015 10



Apteekide arvu muutus
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Kuidas RA hindab proviisoromaniku olemasolu 
pärast 20.03.2015 esitatud taotluses

 uute apteekide avamise taotluste puhul kontrollib 
Ravimiamet Äriregistrist tegevusloa taotleja osanike, 
aktsionäride andmeid ja kontrollib proviisorite ja 
farmatseutide registrist, kas tegemist on proviisoritega 

 Pärast 20.03.2015 on esitatud üks taotlus uue apteegi 
avamiseks – taotlus rahuldati ja avati uus apteek 
Viljandis (proviisoromanik)

 TL muutmise taotluse puhul (nt apteegi kolimine, uue 
haruapteegi lisamine) kontrollitakse proviisoromaniku 
olemasolu, kui tegevusluba on antud taotluse alusel, mis 
on esitatud pärast 20.03.2015 – muul juhul 
proviisoromaniku nõue üleminekusätte tõttu ei kohaldu
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Kuidas RA hindab valitseva mõju kaudu seotud 
ettevõtjaid pärast 9.06.2014 esitatud taotlustes

 Iga uue tegevusloa taotleja peab alates 09.06.2015 
valitseva mõju nõudele vastama ja seda kontrollib 
Ravimiamet esitades Konkurentsiametile taotluse 
valitseva mõju hindamiseks

 Tegevusloa muutmise taotluse puhul kontrollitakse, et 
valitseva mõju nõudele vastavad tegevusloa omajad ei 
muutuks muudatuse tulemusel sellele mittevastavaks

 Valitseva mõju nõudele juba 09.06.2015 mittevastanud 
isikutele kehtib üleminekusäte, st nende tegevuslubade 
muutmisel valitseva mõju sättele vastamist ei kontrollita
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Kohtuasjade arv tegevuslubadega seoses 
pärast 9.06.2014

Kas apteegi kolimine ja haruapteegi lisamine on 
TL muutmine või uue TL andmine? 5 kohtuvaidlust

Seoses valitseva mõju nõude rakendamisega – 2 
kohtuvaidlust (+ 2 vaiet)

Kas apteegiteenuse osutamise tegevusloaga 
kaasneb kohustus apteegiteenust osutada? 2 
kohtuvaidlust

Omandipiirang – 2 kohtuvaidlust
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Üldine võitlus jätkub
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300 milj 
eurot



Kui palju apteeke peab omanikku 
vahetama enne 01.04.2020

A) proviisoromaniku nõude tõttu
 Kõik omandikettidesse kuuluvad apteegid ja lisaks apteeke, kus 

omanikuks on farmatseut, vähemusosalusega proviisor või 
omandiketti mittekuuluv juriidiline isik

 Umbes 160 apteeki, s.o 32% vastavad sellele nõudele, ülejäänud 
68% apteekidel tuleb end kooskõlla viia hiljemalt 2020

B) valitseva mõju tõttu
 Umbes 215 omandikettidesse kuuluvat apteeki ja veel umbes 10 

omandikettidega seotud juriidiliste isikute apteeki
 Umbes 270 apteeki, s.o 55% vastavad sellele nõudele, ülejäänud 

45% apteekidel tuleb end kooskõlla viia hiljemalt 2020
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Aga üldiselt läheb apteekidel hästi
(kogukäive jagatud müügikohtadele)
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Maa-apteekidel nii hästi ei lähe 
sõltumata piirangutest
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Kuidas ära tunda apteegiteenust

• Apteegiteenus on ravimite jaemüük või muul 
viisil väljastamine koos sellega kaasneva 
nõustamisega ravimite sihipäraseks ja 
ratsionaalseks kasutamiseks ning kasutaja 
teavitamisega ravimi õigest ja ohutust 
kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite 
ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine 
ja jaendamine
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Aitäh!
Kristin.Raudsepp@ravimiamet.ee


