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APTEEKKIKALENTERI on nyt aina ajantasalla – ota käyttöön samantien! 
 
ApteekkikalenteriOnline on nykyisin reaaliaikainen mobiiliversio, joka korvaa aiempina vuosina julkaistun 
painetun kalenterin. Kalenterista löytyy tietoja apteekeista ja sairaala-apteekeista, apteekkareista ja 
apteekkiproviisoreista sekä apteekki- ja lääkealan yritysten ja viranomaisten yhteystietoja. 
 
ApteekkikalenteriOnlinen vuosilisenssin hinta on Apteekkariliiton jäsenille 29 euroa ja muille 39 euroa. 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %). Mahdollisista hinnanmuutoksista informoidaan erikseen. 
 
Tilaus on voimassa kalenterivuoden ja jatkuu automaattisesti vuoden laskutusjaksoissa, mikäli palvelua ei 
irtisanota kuukautta ennen kalenterivuoden loppua. 
 
Tutustu käyttöohjeisiin ennen latausta! 
  
Ota kalenteri käyttöön näin: 

- Mene omalla älylaitteellasi (puhelin, tabletti), jossa haluat käyttää kalenteria, osoitteeseen 

http://apteekkikalenterionline.mobi 

- Tee kalenterista pikavalinta, kirjanmerkki tai lisää suosikkeihin. 

- Avaa kalenteri pikakuvakkeesta. 

- Paina Tilaa 

- Täytä pyydettävät tiedot. Jos laskutustiedot on jo PharmaPressille aiemmin ilmoitettu, riittää kun 

ilmoitat yrityksen osoitteen. Yksityinen henkilö ilmoittaa omat yhteystietonsa. 

- Hyväksy sopimusehdot. 

- Vahvista tilaus. 

- Säilytä tilausvahvistus tai ota koodi talteen. Sitä tarvitaan jatkossa aina uloskirjautumisen jälkeen. 

- Syötä koodi. 

- Avaa sovellus. 

 

Jos olet jo palvelun käyttäjä (olet vaihtanut puhelinta, muuta älylaitetta tai kalenteri on jumissa): 

- Pyydä Paula Laineelta koodin uudelleen aktivointia. Puh. 010 680 1417 tai 

paula.laine@apteekkariliitto.fi. 

- Mene omalla älylaitteellasi (puhelin, tabletti), jossa haluat käyttää kalenteria, osoitteeseen 

http://apteekkikalenterionline.mobi. 

- Kiinnitä aloitusnäyttöön tai tee kalenterista pikavalinta, kirjanmerkki tai lisää suosikkeihin. 

- Avaa kalenteri pikakuvakkeesta. 

- Syötä jo olemassa oleva koodi 

- HUOM! Jos kalenteri on vain ”jumissa” ja tehty pikakuvake toimii, kalenteria ei ladata uudelleen, 

vaan syötetään uudelleen aktivoitu koodi. 

- Jos vaihdat työnantajaa, kalenteria ei tarvitse ladata uudelleen. Ota yhteyttä Paulaan. 

 

jatkuu seuraavalla sivulla…. 
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Muuta huomioitavaa: 

- Muista kirjautua asetusten kautta ulos, jos puhelin vaihtuu tai käytät kalenteria toisessa laitteessa. 

Sovellus toimii yhdessä älylaitteessa kerrallaan. 

- Jos vaihdat selainta, muista kirjautua ensin ulos. Sovellus toimii yhdessä selaimessa kerrallaan. 

- Älä poista evästeitä äläkä selaushistoriaa. 

- Jos pikavalinta lakkaa toimimasta, kokeile kalenteriin pääsyä selaimen kautta. 

- Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Paula Laineeseen paula.laine@apteekkariliitto.fi  

tai puh. 010 680 1417. Ilmoita puhelimen malli ja tarkat tiedot ongelmasta. 

- Jos löydät virheitä tai linkit eivät toimi, ilmoita niistäkin Paulalle. 

 

Huom! Jos kalenteria käytetään pöytäkoneessa, pitää joka kerta kirjautua ulos ennen kuin selain 

suljetaan. 
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