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Tutkimusajankohta: 8.4.2016 - 3.5.2016

Lehti n:o 2 ilmestyi 7.4.2016 

Tutkimusmenetelmä: nettikysely 

- Apteekkari.fi –sivustolla juttu tutkimuksesta 7.4. ja linkki

- Uutiskirjeissä linkki 8.4. , 15.4. ja 22.4.

- sosiaalisen median kanavissa linkit (FB ja twitter)

- 12.4. lähetettiin 1 214 kutsua Apteekkarilehden tilaajarekisteriin

- muistutuskutsuja samaan rekisteriin lähetettiin 19.4. ja 26.4.

Vastaajien määrä: 477, joista 290 oli lukenut 

kyseistä lehden numeroa.
-näistä 270 tuli kutsujen kautta, muut avoimista linkeistä (207)

- kutsuihin vastaus-% oli 22,2 % (erittäin hyvä)



Huom. Juttu- ja mainoskohtaisissa 

kysymyksissä tulokset ovat suuntaa-

antavia vastaajamäärien ollessa alle 

N=30.

Jutut: Hulluna soteen ja Kallein koru

Mainokset: Rela Drops ja MINISUN sekä 

Esomeprazol Ratiopharm



Tutkittavan lehden lukeminen

N=477



Apteekkarilehden lukuaika

N=477

Keskimääräinen lukuaika 32,2 minuuttia



Mihin saa Apteekkarilehden

N=477



Apteekkarilehden lukemisen historia

N=477



Apteekkarilehdellä on säännöllisiä 

lukijoita

N=477



Apteekkarilehden lukukertojen määrä

N=477

Painotettu keskiarvo = 2,3 kertaa



Apteekkarilehden muut lukijat

N=477

Yhteensä 4,1 henkilöä lehden numeroa kohti



Apteekkarilehden sähköisten kanavien käyttö

N=477



Apteekkarilehden eri kanavien mieluisuus

N=460



Apteekkarilehden eri kanavien mieluisuus

1.+2.+3. tärkein

N=460



Apteekkarilehti koetaan erittäin tärkeäksi

N=477



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(erittäin tärkeä)

&#128522;

Ainakin itse olen lukenut monia kiinnostavia ja ajankohtaisia sekä hyödyllisiä artikkeleita lähes 

viikottain.

ainoa apteekkarien oma lehti, luotettavaa tietoa

Ainoa lehti johon voi luottaa

Ajankohtainen lehti

Ajankohtaisia asioita apteekkialalta nostetaan esiin

Ajankohtaisia asioite ei aina jaksa lukea verkosta. Mukava lukea kotona lehdestä asioita.

Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista saan tietoa ja perspektiiviä helposti

Alalla tapahtuu nyt paljon erilaisia asioita. On hyvä tiedostaa missä mennään. Työpaikalla 

painiskellaan arkisten kiireiden keskellä ja kokonaiskuva ja elämä apteekin ulkopuolella saattaa 

jäädä sivuseikaksi. Lehti esittelee hyvin kattavasti alalla meneillään olevia hankkeita ja muutoksia. 

Se viestii kentälle, että on pysyttävä jatkuvasti mukana.

alan ihmisiä

Alan taphtumista ja uusista jutuista saa tietoa

Alan ytimessä

A-lehti on sellaisenaan jo instituutio

apteekkarien ajattelusta saa parhaan kuvan tätä kautta

Apteekkarilehti on apteekkareille ylpeyden aihe

Apteekkarina pidän tärkeänä lehden sisältöä.

Apteekkarit ovat ovat työni puolesta erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita

Apteekkiin ja apteekkareihin liittyvät asiat ja uutiset löytyvät luotettavimmin eri Apteekkari-

kanavista

Apteekkilaisten äänikanava ja tiedottamisen kanavana tärkeä.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(erittäin tärkeä)
Artikkelit ajankohtaisia ja käsittelevät laajalla sektorilla alan aiheita

Artikkelit ovat asiantuntijoiden tekemiä

asiallisia ja ajankohtaisia artikkeleita

Asiapitoisia, ajankohtaisia juttuja lähdetietoijen kanssa.

asiat ovat ajankohtaisia ja "oikeaa asiaa" ei mitään paatoksellista hömppää

asioita, joita ei ole muualla

edellinen vastaus

Edunvalvonnassa merkittävä rooli. Myös ajankohtaisen tiedon välittäjänä tärkeä kanava.

Ei ole muita aivan vastaavia, esim. proviisori, lääkärilehti

Ei ole muita samasta näkökulmasta kirjoittavia lehtiä.

Ei tarvitse hakea tietoa, kun se lehti tulee.

En saa muualta tietoa alasta.

Faktaa joka numerossa, tuhti tietopaketti

faktaa, joka tavoittaa useanlaisia ihmisiä.

Haluan lukea muualtakin kuin verkosta asioita.

helposti koottuna alan jutut

helppo kun alan asiat yksissä kansissa

Hyvä taustoitus jutuille

Hyviä alaa käsitteleviä ajankohtaisia artikkeleja

Hyviä asia juttuja

Hyviä ideoita, joista itsekin voi saada vinkkejä toimintoihin.

jäsenlehti

jutut ovat viime aikoina ollut tärkeitä kaikille

Kaikista liiton ajamista ja pohtimista asioista ei muuten saisi tietoa. Lehti antaa hyvää pohjaa, kun 

rakennan esitelmiä joita käyn pitämässä sidosryhmille.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(erittäin tärkeä)
Kaikki uusimmat lääkealan uutiset luen lehdestä

Käsittelee alan ajankohtaisia asioita monipuolisesti.

Katso edellisen kohdan perustelut

kertoo uusimmista trendeistä alalla ja kartoittaa myös päättäjien mielipiteitä

Kokoaa yhteen alan asiat olematta varsin puolueettoman tuntuisesti. Prosalkku on sitten omansa.

Koska olen apteekkari ja lehti on myös omaa edunvalvontaa sekä 

tietolähde ajankohtaisista asioista

ks. ed. vastaus

ks. edellä

Kuten edellisessä kohdassa

Lähes aina hyvin ajan tasalla, vähän lipsahduksia, viimeisessä tosin on päästetty puolikaheli Heilala 

irti, on asiaa, mutta juttu olisi vaatinut editointia

Lehden jutut ovat hyvin ja perustellusti tehtyjä

Lehden luen aina tarkkaan. Muita medioita seuraan miten seuraan.

Lehden monipuoliset artikkelit antavat tietoa mitä alalla tapahtuu.

Lehden sisältöön voi luottaa, esillä aina ajankohtaisia asioita. Kuten edellisessä vastauksessa, myös 

alan ulkopuoliset kirjoittajat ovat tärkeitä.

Lehdessä käsitellään ajankohtaisia asioita

Lehdessä on ajankohtaista ja luotettavaa tietoa

Lehdessä on meille tärkeitä ja akuutteja aiheita

Lehdessä on paljon ajankohtaisia asioita,

lehdestä saa plajon tietoa,semmoista tietoa mitä on vaikea saada muualta

Lehdestä saa ajantasaista tietoa alastamme.

Lehteä ehtii rauhassa lukea esim. iltaisin tai viikonloppuna



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(erittäin tärkeä)
Lehti kertoo tärkeitä kiinnostavia apteekkialan asioita.

Lehti on erittäin asiapitoinen.

Lehti on motivoinut minua kehittämään ja ylläpitämään omaa ammattitaitoani.

Lehti on tärkeä alan yhteneväisyydenkin kannalta, lisää kollegiaalisuutta.

Lehti pysäyttää lukemaan (paremmin kuin spämmivirta), jos lukemiselle aikaa löytyy. Toimii hyvin 

edunvalvonnallisen tiedon välittämisessä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Lehti sisältää ajantasaista tietoa.

Luemme lehteä koko porukan kanssa ja referoimme tärkeimmät jutut

Luen jokaisen numeron ja aina opin jotakin uutta.

luen mielelläni

LUOTETTAVA

Luotettava tietolähde.

Luotettava, hyvin toimitetu ja osaava

Maalaisapteekkarina on melko yksin ja tietämätön alan uusista jutuista.

mielenkiintoista faktatietoa, uutisia alalta

Mistään muusta lehdestä en saa vastaavaa tietoa

Näin 60-kymppisenä lukee mielellään perinteistä lehteä.

Olen aina kiinnostunut terveyteen liittyvistä asioista, ja niiden kehittymisestä. Apteekkarilehdestä 

saan luotettavaa tietoa maallikolle ymmärrettävässä muodossa kiinnostavista aiheista.

Olen jäsen

Olen lukenut sitä jo proviisorina

Oma suppea alansa

Oman ammattijärjestön lehti on paras tiedotuskanava, jonka avulla pysyy ajan tasalla omalla 

alalla tapahtuvista muutoksista ja uutisista.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(erittäin tärkeä)

On tärkeää saada luotettavaa tietoa yhdestä kanavasta

Paljon tietoa alan tapahtumista

Perusteltu näkökulma alan asioihin

Pidempien juttujen taustoitukset hyvät

Pitää ajan tasalla

Pysyn mukana uusissa jutuissa.

reagoi nopeasti

Rentouttava lukea kotona työpäivän jälkeen

Saa lukea tietoa, uutisia ym. joita ei muualta kuule

saa paljon tärkeää ja hyödyllistä tietoa

Saa tietoa.

Saan lehdestä tiedon tämän hetken tärkeistä asioista ilman jonkun muun tahon väritystä.

Saan sieltä hyvät perustiedot siitä, missä mennään.

Saan siitä ajankohtaista tietoa alasta.

Samoissa kansissa monenlaista asiaa ja tieto mitä siellä on niin se on tutkittua

Se on tärkein Apteekkariliiton kanava, jota seuraan.

Siellä on ajankohtaisia artikkeleita, joista saa tukea ja ideoita omalle työlle.

siinä on viranomaistietoja ja liiton tiedotuksia

Sisältää ajankohtaista asiaa.

Tämä on täsmälehti apteekkareille, yrittäjille, apteekkeja koskevista asioista

Tärkeä lehti täynnä hyödyllistä alan asiaa, harvoja lehtiä joita tulee luettua tarkasti ja useampaan 

kertaan



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(erittäin tärkeä)

Tärkeä tietolähde alan asioista

tärkeimmät asiat huomioidaan

Tärkein ammattilehti apteekkarille

täsmämedia - apteekkarille suunnattu lehti

Taustoittaa hyvin alan asioita

Täytyyhän joka järjestöllä olla ihan oikea lehti.

Tiedän, että voin luottaa tähän lehteen.

Tulee aina katsottua onko tullut uusi lehti jo

Tuoretta tietoa.

Työhön liittyvää päivitystä tarvitaan aina.

Työpaikalla hiljaisempana aikoina tärkeää tietoa apteekkialasta ja mihinkään suuntaan ollaan 

menossa.

Työssä tarpeen

uusinta tietoa käytännön läheisesti

uutta alan tietoa tärkeistä aiheista

Vaikka osa jutuista on luettu jo sähköisen median kautta (uutiskirje, some), on kiva saada kootut 

versiot :) ja asiat tulevat kertauksena

Vastaavaa tietoa ei saa muualta.

vPäämedia josta kuulen järjestöstäni. Aihealueet minulle useimmiten tärkeitä

yhdistävä side liittoon



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(melko tärkeä)

Aina jotain hyvää asiaa

ajankohtaiset asiat ja apteekkariliiton asioiden painotukset ja näkökulmat kiinnostavat.

Ajankohtaisia aiheita, monipuolinen sisältö.

Henkilökuvat kiinnostavia.

Ajankohtaista tietoa

ajankohtaisuus

Ajantasaiset teemat ja monipuolinen käsittelytapa.

Ajantasaista tietoa

Ajoittain mielenkiintoisia artikkeleita.

Alaan liittyvät artikkelit ovat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia

Apteekeissa työskenteleville erittäin kätevä tietolähde, kun on salkkkuunkin integroitu.

Asiapitoinen ja kiinnostava lehti

asioita on jo paljon netissä etukäteen

Bongaan siitä uutisia.

Ei ole montaa tiedonlähdettä, joka jakaisi uutisia ja tietoa samasta aiheesta.

Ei välttämätön tiedonlähde

En ole saanut lehteä vielä kovin montaa kertaa, mutta vaikutelma siitä on erittäin positiivinen.

En välttämättä koe sitä itselleni tarpeelliseksi

Erittäin laadukas, rehellinen, uusinta uutta

ESIM TERVEYSPORTTIA KÄYTÄN ENEMMÄN TIETOLÄHTEENÄ

Esim. tässä lehdessä otetaan kantaa myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin koskien apteekkialaa.  

Silloin pysyy ajantasalla myös lainsäädännön muutoksista-

Hyvä ja näkyvä tiedotuskanava, artikkelikokonaisuudet mietitty.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(melko tärkeä)

Hyvä lehti, mutta tietoa saa tietysti monesta muustakin kanavasta

hyvä lukea ja paljon hyviä juttuja

Hyvää tietoa alasta hyvässä muodossa

Itse lehtenä tulee luettua vähemmän kuin sähköisistä kanavista.

Kaiken informaatiotulvan joukosta on valittava kanavat. Kaikkea ei voi seurata.

Kaikkea tietoa ei löydy lehdestä, mutta suurelta osin

Käsittelee tärkeitä, ajankohtaisia asioita. Hyvä tietolähde.

Kokoaa hyvin asioita sopivalla frekvenssillä.

Kts. edellinen vastaus

Lehdestä ja sen verkkopalvelusta saa hyvin tietoa ajankohtaisista kysymyksistä

lehdestä saa uutta tietoa aina

Lehti akuuttina tiedonlähteenä on syvällisempi kuin sähköinen viestintä, joka taas palvelee 

akuuttina tiedonlähteenä.

Lehti antaa monesti tietoa myös poliittisista päätöksistä ja linjauksista, jotka vaikuttavat alan 

tulevaisuuteen.

Lehti on erittäin tärkeä, mutta en pidä tuota tiedonlähde-luonnetta lähellekään ainoana 

funktiona.

Lehti on lähes aina mennyttä tietoa, ajankohtaiset asiat tulee seurattua muualta.

Luen lehden yleensä hyvin ja joka kerta opin jotain uutta. Mielenkiintoisia ovat juuri eri 

apteekeista ja apteekkareista kertovat jutut.

Luen lehteä myös salkusta oikeastaan päivittäin. Aina uusimmat julkaisut.

Luen sitä vain töissä kahvihuoneessa, kun olen apteekkitöissä. Eniten kuitenkin kulutan sen 

sähköisiä kanavia, koska en ole vakituisesti apteekissa töissä.

Luen useimmat jutut jo ennestään sähköisistä medioista. Lääkityksen kokonaisarviointi -juttu on 

aina parasta lukea suoraan lehdestä.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(melko tärkeä)

mainonta

Mielenkiiintoisia artikkeleita melko yleisellä tasolla.

Mielenkiintoisia asioita. Myös ajankotaistietoa

Mielenkiintoista, ajankohtaista tietoa

monipuolinen

Myös alamme ulkopuoliset, vauikuttajat, lukevat lehteä. Siksi viesti on  tärkeää, mutta sen tulisi 

olla alan etua ajava, ei päättäjiä nuoleskeleva.

nostaa esille kompaktissa muodossa alan ajankohtaisia asioita

Nykyään tietolähteitä on paljon,mutta koen oman alan lehden merkittäväksi lukukokemukseksi.

Oikeastaan ainoa tapa uutiskirjeiden lisäksi saada tietoa apteekkialalta

Olisi tärkeä saada kaikille apteekkareille tietty, sama sanoma perille, jotta voisimme yhtenä 

rintamana saada alallemme tunnustusta.

On niitä nyt muitakin.

Painettu media soveltuu tietyntyyppisten aiheiden perusteelliseen käsittelyyn, nopea 

ajankohtaisviestintä taas tulee sähköisistä medioista

Pitemmät ja syvällisemmät jutut on parempi lukea paperilehdestä, kuin netistä.

Potilasjärjestöt tarvitsevat monellaista tietoa myös apteekkien toimintaan liittyen.

Pysyy ajan tasalla apteekkimaailman ajankohtaisista uutisista

Saan tietoa alan kuulumisista.

Sähköisten versioiden jutut eivät ole yleensä tarpeeksi perusteellisia.

Samankaltaista tietoa saatavissa muistakin

Siitä saa usein vastauksia ja näkökulmia ajankohtaisiin tai mieltä askarruttaneisiin asioihin.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(melko tärkeä)

Tiedotus ajankohtaisesta

Tietoa ajankohtaisista asioista nimenomaan apteekien näkökulmasta

Tietotulva netin kautta on valtava. On ihan hyvä saada paperilehti, jolloin jää itselle 

mielikuva, että lehdessä olevat asiat ovat tärkeitä. Niistä on hyvä saada päivitys 

kuukausittain.

Tietovirta niin valtava kaikilta tahoilta. Edustaa kuitenkin alan mietittyä näkemystä 

asioista.

tiiviissä muodossa ajankohtaista tietoa

Tukea ja näkemyksiä antava, ajankohtaiset asiat esillä

tulee seurattua netistä eniten

Tuoreimmat uutiset ja kiireellisimmät asiat/tiedotteet luen netistä

tai sähköpostista.

tuoreita alan juttuja

Työni kannalta saan uutta tietoa.

Vastaavia tietoja on hyvin vaikea saada mistään muualta.

verkkojulkaisut tulee usein luettua ja mielestäni sisältö on tuotettu asiallisesti



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(ei kovin tärkeä)
En ehdi lukea syvällisesti, mutta välillä sen kautta nousee tärkeitä huomioita "kartalle"; erityisesti 

sähköisistä kanavista.

En henkilökohtaisesti työskentele apteekissa eikä apteekkitoiminta juurikaan kiinnosta minua, 

joten suurin osa Apteekkarilehden käsittelemistä asioista ei kosketa minua. Seuraan kyllä mielelläni 

yleisellä tasolla lääkealan tapahtumia ja tähän Apteekkarilehti on yksi hyvä kanava muiden 

joukossa, mutta en koe, että tiedonsaantini juurikaan muuttuisi, vaikka lehti lopetettaaisiin 

kokonaan.

En koe välttämättömänä. Liitto voisi säästää tästä, jos jotakin säästökohteita on. Harvempi 

ilmestyminen riittäisi.

Jos vertaa lehti vs Twitter, niin moni asia on jo "vanha" siinä vaiheessa, kun painettu lehti tulee 

postissa.

Koen Salkun tärkeämmäksi kanavaksi

Lehden ilmestymisaikataulu vaikuttaa siihen, ettei se ole kovin tärkeä tiedon välittäjä vaan 

tärkeämpi kanava on sähköiset mediat.

Lehdessä on korkeintaan 1-2 kiinnostavaa juttua, esim kaikki markkinoitiin, apteekkien 

remontoimiseen liittyvät jutut ovat tosi huonoja - toimivat lähinnä varoittavina esimerkkeinä

Lehti on hyvää luettavaa kahvitauolla, muuta pärjäisin ilmankin.

Lehti on tärkeä siinä mielessä, että se kertoo SAL:n näkökulman. Jos tarvitsee muuta tietoa, on 

jokin muu lähde käyttökelpoisempi.

Luen, jos sattuu käden ulottuville.

Lukuisia muitakin kanavia

Mitä lehdellä halutaan. Itseisarvo ei kait ole vaan lehden teko.Lehden ulkonäkö lienee tärkeä 

joillekin tahoille. Tabloid olisi hyvä.



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(ei kovin tärkeä)

Nykyinen työni ei liity apteekkitoimintaan, minkä vuoksi ei ole kovin tärkeä. Jossain 

määrin tärkeä se on kuitenkin osana sote-alan kokonaisuutta.

On niin paljon muutakin luettavaa ja seurattavaa, että seuraaminen jää melko 

vähälle

Painettu lehti ei välttämätön jos saman tietosisällön saa jostain sähköisestä 

lähteestä.

paljon muutakin tietoa tarjolla

Saan lehden sisältämät tiedot muualtakin.

Saan lukea sitä vain harvoin. Se tulee apteekille, mutta apteekkari ottaa sen 

itselleen.

Todelliset uutiset tulevat muuta kautta, lehti on taustalukemisto lähinnä.

Vaikkakin artikkelit ovat hyviä, en usko, että arvon alenema olisi juurikaan 

merkityksellinen jos lehti ei ilmestyisi



Kuinka tärkeäksi koet lehden, perustelut

(lehti on minulle merkityksetön)

Saan tietoa nopeammin apteekkari.fi sivustolta



Apteekkarilehden lukijat luottavat lehden ja sen 

sähköisten kanavien tietoihin ja ne ovat heille tärkein 

apteekkialan tietolähde

N=477



Apteekkarilehden arviointi

N=477



N=477

Eri tekijöiden merkitys yleisesti ammatti- ja 

järjestölehtien kohdalla



Mainosten tulokset



Mainoskysymysten filtteri

N=477



Tutkitut mainokset
Esomeprazol Orion Pharma 
Ratiopharm Pegorion



Tutkitut mainokset

TENA Men Rela Drops ja MINISUN



Tutkitut mainokset

ROCKTAPE



Parhaiten huomatut mainokset

N=205

Vuosina 2012-2014 tutkittujen ammatti- ja järjestölehtien 

mainosten keskimääräinen huomioarvo oli 53 %, tämän 

Apteekkarilehden 2/2016 mainosten oli 55 %



Orion Pharma Pegorion oli paras mainos

N=218



Parhaan mainoksen lukutarkkuus

N=218



Mitä paras mainos saa tekemään

N=183



Vastaajien taustatiedot



Vastaajien ikä

N=477



Vastaajien sukupuoli

N=477



Vastaajien oma työnkuva

N=477



N=

Vastaajien oma työnkuva

Muu, mikä?



Hankintapäätöksistä vastaaminen

N=477



Vastaajien asuinlääni

N=477



Vastaajien asuinpaikka

N=477


