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Tutkimusajankohta: 13.4.2018 - 6.5.2018
Lehti n:o 2 ilmestyi 12.4.2018 
Tutkimusmenetelmä: nettikysely 
- Apteekkari.fi –sivustolla juttu tutkimuksesta 13.4. ja linkki
- Uutiskirjeissä linkki 13.4. , 20.4. ja 27.4.
- sosiaalisen median kanavissa linkit (FB ja twitter)

- 19.4. lähetettiin 986 kutsua Apteekkarilehden tilaajarekisteriin
- muistutuskutsuja samaan rekisteriin lähetettiin 26.4. ja 2.5.

Vastaajien määrä: 412, joista 261 oli lukenut 
kyseistä lehden numeroa.
-näistä 146 tuli kutsujen kautta, muut avoimista linkeistä (266)
- kutsuihin vastaus-% oli 14,8 % (keskimääräistä parempi, muttei 
yhtä hyvä kuin kaksi vuotta sitten)



Huom. Juttu- ja mainoskohtaisissa 
kysymyksissä tulokset ovat suuntaa-antavia 
vastaajamäärien ollessa alle N=30.

Jutut: 
Lääkeuutiset (N=21) ja Muiden armoilla (N=29)

Mainokset: 
Ratiopharm (N=7), Labquality (N=8) ja 
NEW ICON (N=18)



Tutkittavan lehden lukeminen

N=412



Apteekkarilehden lukuaika

N=412
Keskimääräinen lukuaika 2018 on 32,1 minuuttia
2016 se oli 32,2 minuuttia



Apteekkarilehden lukuaika

Vertailuarvo tarkoittaa  vuosina 2015-2017 tutkittujen 
ammatti- ja järjestölehtien kumulatiivisia prosentteja
Niiden keskiarvo 35,3 minuuttia



Mihin saa Apteekkarilehden

N=412



Apteekkarilehden lukemisen historia

N=412



Apteekkarilehden lukemisen historia



Apteekkarilehdellä on säännöllisiä 
lukijoita

N=412



Apteekkarilehdellä on säännöllisiä 
lukijoita



Apteekkarilehden lukukertojen määrä

N=412Painotettu keskiarvo = 1,8 kertaa
Vuonna 2016 2,3 kertaa



Apteekkarilehden lukukertojen määrä

Vertailuarvo = 2,2 kertaa



Apteekkarilehden haluttu 
ilmestymistiheys

N=412



Apteekkarilehden haluttu 
ilmestymistiheys

Kerran vuodessa
2 kertaa vuodessa
4 kertaa vuodessa
6 kertaa vuodessa
useammin

Vuoden 2016 asteikko oli 



Apteekkarilehden muut lukijat

N=412
2018 yhteensä 4,3 henkilöä lehden numeroa kohti
2016 luku oli 4,1



Apteekkarilehden muut lukijat

2018 yhteensä 4,3 henkilöä lehden numeroa kohti
Vertailuarvo = 2,2 henkilöä



Apteekkarilehden sähköisten kanavien käyttö

N=412



Apteekkarilehden sähköisten kanavien käyttö



Apteekkarilehden sähköisten kanavien käyttö

N=412



Apteekkarilehden eri kanavien mieluisuus

N=412



Apteekkarilehden eri kanavien mieluisuus

N=412



Apteekkarilehden eri kanavien mieluisuus
1.+2.+3. tärkein

N=412



Apteekkarilehden eri kanavien mieluisuus
1.+2.+3. tärkein

N=412



Apteekkarilehden lukijat ovat myönteisiä 
ammatti- ja järjestölehtiä kohtaan

N=412



Apteekkarilehden lukijat ovat myönteisiä 
ammatti- ja järjestölehtiä kohtaan



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa 
myönteisesti järjestöä kohtaan

N=412



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa 
myönteisesti järjestöä kohtaan



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Käsitys on muutenkin oikein myönteinen, mutta lehti kyllä vahvistaa käsitystä 
entisestäänkin. Mieleniintoisia aiheita paljon.
aina saa kiinnostavaa uutta tietoa
Ainakin on yritystä kovasti tavata sidorrhmiä!
ajanhermolla
Ajankoht. asiat
Ajankohtaista asiaa olette aina saaneet mukaan
Ajantasainen
aktiivinen järjestö
Alan ajankohtaiset asiat käsitelty hyvin
Alan tietyistä ongelmista lähes vaietaan. Esim. lupajärjestemän tuomisesta 
nykypäivään, valitusrumbasta uusien lupien yhteydessä jne. (Melko kielteisesti)
Ammatillisesti toimitettu
antaa käytännöläheisen kuvan lääkkeiden käytöst'ä ja tutkimuksista
Apteekkariliitto ei ole turha ;) Monipuolisesti asiaa eri näkökulmista
Apteekkariliitto onnistuu tuomaan hyvin julki koko alan etua eikä vain jäsentensä 
etuja ajavaa politiikkaa.
Apteekkariliitto varsin tuttu muutenkin. Lehden artikkeleissa tulee hyvin esiin myös 
edunvalvojan rooli ja erilaiset vaikuttamisen prioriteetit ja ajankohtaiset asiat. 
Tästä kertovat hyvät henkilöhaastattelut ja keskustelujutut.



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Apteekkariliitto viestii aktiivisestia alan asioista lehtensä ja sen eri kanavien kautta.
ASIAAAAA.
Asiallinen ja luotettava
Asiallinen lehti
Asiallinen lehti.
asiallinen sisältö
Asiallinen sisältö, hyvät kattavat jutut
Asiallisen ja ammattitaitoisen oloinen lehti.
Asiallisen tekemisen tuntu.
Asiallisia ja kiinnostavia juttuja sisältänyt.
Asiallisuus ja perustelut näkemyksille.
Asiantunteva lehti
asiantunteva, lisää sitä
Asiantuntevaa
Asiantuntevat henkilöt
Asiapitoinen
Asiapitoinen lehti
asiasisältö hyvä, asiapitoinen



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

asiat ja jutut on kirjoitettu myönteisesti ja asiallisesti.
Asiat voisi kertoa vielä suoremminkin.
Asioita käsitellään monipuolisesti ja laajakatseisesti.
Edunvalvonta- ja järjestölehdeksi laadukas
Ei hyvää eikä pahaa
ei juuri suuntaan tai toiseen
Ei juurikaan vaikuta muodostan käsitykseni järjestöstä järjestön muiden toimien 
kautta
Ei ole hirveästi vaikuttanut mutta jos on niin ei ainakaan negatiivisesti.
ei ole moitittavaakaan
Ei ole ollut vaikutusta
Ei ole vaikuttanut käsitykseeni mitenkään.
Ei ole vaikuttanut mielipiteeseeni.
En nyt tiedä, onko lehti siihen vaikuttanut, mutta järjestönä Apteekkariliitto on 
apteekkarille välttämättömyys.
En ole kaikissa SAL:n kannanotoissa samaa mieltä.
En ole kokenut mitän kielteisenä, mutta en ole erikseen asiaa ajatellut.
en osaa sanoa
Erittäin hyviä artikkeleita ajatellen esim.kansanedustajia joille se käsittääkseni myös 
menee.
Fiksu lehti, fiksu järjestö.



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Huolehtii jäsenistään. Pitää puolta omistaan ja seuraa nyky maailmaa
Hyvä ja mielenkiintoinen lehti ja sisältö.
Hyvä kuulua vahvaan liittoon. Ei meitä niin paljon ole, yhdessä olemme vahvempia.
HYVÄ TIEDOTUSKANAVA NYKYISELLE APTEEKKIJÄRJESTELMÄLLE JA TUO ASIAT HYVIN 
ESILLE
Hyvä, että vielä tehdään oikea painettu lehti.
Hyvää asiaa ja selkeästi kirjoitettu
Hyvän kuvan on antanut
hyviä juttuja alalta
HYviä juttuja joita päättäjät voivat lukea
Hyvin asiantuntevaa ja ajantasaista tietoa
Hyvin toimitettu, asiallinen
Järjestö ei ollut ennen apteekkitöiden aloitusta kovinkaan tuttu.
järjestö on hyvin esillä, muuten jäisi tuntemattomaksi
Jutut ovat positiivisia
Kannanotot ajankohtaisiin asioihin antavat hyvät perustelut. Ei sorru populismiin, 
vaan torjuu populismin "argumentteja"
Käsitys järjestöstä tulee monelta taholta, mutta ei ole ollut valittamista lehden 
sisällöstä
Katson lehden olevan totuuspohjainen
Kertoo ajankohtaiset asiat



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Kirjoitukset ovat asiallisia ja taustatyö on tehty hyvin.
ks.edellä
Kun ei ole kielteine, on melko myönteinen?
Kysymykseni kuuluu: mikä on lehden funktio tänä päivänä? 
Onko se näyteikkuna muille?
Onko se suhdetoiminnan väline?
Onko se ammattikuntamme sisäinen tiedotuskanava?
Mielestäni se ei voi olla kaikkea yhtä aikaa, jos se haluaa tai sen on tarkoitus 
palvella jäsenkuntaa, joka maksaa lehden!
Onko lehti jo aikansa elänyt!
Laadukkaasti toimitettu lehti.
laadukkaita artikkeleita
Laajakatseinen ja alaa eteenpäin vievä lehti.
Lähtökohta myönteinen, mutta ehkä hieman kannattaa harkita / miettiä sitä, ettei 
yleiskuva leimaudu niin voimakkaasti edunvalvonnaksi.
lehdellä ei ole ollut vaikutusta
Lehden artikkelit ovat asiallisia, perustuvat aina totuuteen. Lehdestä huokuu vahva 
farmasian alan ammatillisuus, mikä on erittäin tärkeää ja vastaa myös omaa 
ajatusmaailmaani. Lehden artikkelit on kirjoitettu siten, että alan ulkopuolinenkin 
ymmärtää asian. Sitä voi jakaa ylpeänä päättäjille ja muille sidosryhmille.



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Lehden sisältö on hyödyllistä ja mielenkiintoista
Lehden ulkoasu on siisti ja artikkelit "asiallisia".
Lehdessä aina kiinnostavia asioita alasta.
Lehdestä ei huonoa sanottavaa
Lehdestä saa luotettavan ja ammattimaisen kuvan.
lehdestä voi hyvin aistia järjestön mielipiteitä ja perusteluja
Lehti ei sinällään vaikuta - eikä +, mutta koska ei kuitenkaan -, niin sanoisin 
kuitenkin myönteisesti eli lehden perusteella en muokkaa käsitystäni järjestlöstä
Lehti kuvaa apteekkariliittoa ja se on heijastanut sitä positiivista muutosta ja 
uudistumista, mikä liitossa on viime vuosina tapahtunut.
Lehti on asiantunteva ja asiallinen. Käsittelee apteekkialaa koskevia ajankohtaisia 
aiheita.
Lehti on hyvin tloimitettu
Lehti on laadukas niinkuin edustamansa järjestö.
lehti on osoitus, että halutaan jakaa ja tiedottaa jotain yhtenäistä kaikkiin 
suomalaisiin apteekkeihin ja apteekkareille
Liitto ajan hermolla
Luotettava järjestö.
Luotettavaa asiatietoa.



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Mielenkiintoisia artikkeleita
Mielikuva hyvä, mutta hinta-hyötysuhde on kuitenkin muistettava pitää kohdallaan. 
Laadukkuus näkyy ja saa näkyä
mielipiteeni oli jo ennen tutustumista myönteinen
Minulla on  myönteinen käsitys sal:sta, lehti ei muuta sitä mihinkään.
Minulla on ollut jo ihan hyvä kuva järjestöstä muutenkin.
Modernia, ajan hermolla kuitenkaan liikaa alleviivaten.
Monipuolinen liitto
MONIPUOLINEN, AJANKOHTAISIA ASIOITA
monipuolisia näkökulmia
Monipuolisuus lisääntynyt
Mukava tietää liiton työstä.
Näkökulma on välillä kapeahko. Edunvalvonta paistaa läpi. Eduvalvonta on tärkeä, 
mutta sen dominointia lehden muilla jutuilla voisi loiventaa. (Melko kielteisesti)
neutraali, en miettinyt järjestöä (Melko kielteisesti)
ok
olen apteekkari
Olen itse apteekkari, joten vaikuttaa toki myönteiseti



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Omaa alaa pidetään positiivisessa valossa.
Paljon faktoja ja hyviä näkökulmia
parempi kuin järjestö
pelkkää asiaa!
Perusteltua asiaa apteekin näkökulmasta mutta lehdessä ei kuitenkaan vältetää 
ottamasta parantamisen varaakaan esille.
Pidetään yhtä ja apteekkarien puolta
positiivisia kirjoituksia
SAL ja toimitus seuraavat aikaansa
Sen mitä tunnen järjestöä.
Sisältö asiallinen ja ajankohtainen!
Suunnattu myös muille, kuin apteekkariliiton jäsenille.
Tarinat ja artikkelit ovat rehellisiä ja antaneet hyvän kuvan
Tarkkaan harkittuja nostoja apteekin arjesta
Tunnen järjestön ilman lehteäkin.
Tuntuu että jotkut uutiset vain käväisevät ja sitten häviävät tai muuttuvat - ei 
valmisteltu kunnolla? sensuuria??
Tuttu alue
Tyylikäs lehti



Apteekkarilehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti järjestöä kohtaan
Perustelut vastaukselle:

Uskoisin näin.
vahva ammatillinen näkökulma
välillä tarkoitushakuista ja se on hyvä se.
Voi hyvin testata onko samaa mieltä erilaisista päivänpolttavista asioista.



Apteekkarilehti koetaan melko tärkeäksi

N=412



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(erittäin tärkeä)

alan ajankohtaista tietoa
¨Vaikea lukea sähköistä viestiä
Aiheena ajankohtaiset aiheet
Ajankohtaiset asiat
Ajankohtaisia keskeisiä asioita. Hyvä vaikuttamiskeino
Ajankohtaisimmat asiat, monipuolinen
Ajankohtaista tietoa
ajankohtaisten alan asioiden käsittely monipuolisesti, esim eri asiantuntijoiden 
näkökulmat
Alan kuulumiset, missä mennään.  Haastattelut mielenkiintoisia
Alan uutiset kattavasti
ammattiasiaa
ammattiasiat kiteytetysti. Myös alan uutiset kiinnostavat
Apteekkarin työ on yksinäistä, saa kuulla, missä mennään asioisssa
apteekkarinäkökulma alan asioihin
Asiat jäävät paremmin mieleen, kun sen saa lukea painetussa muodossa. 
Nykypäivänä pitää muutenkin niin paljon tuijottaa ruutua, että jotain on parempi 
lukea fyysisesti.
Kokonaisuuden hahmottaa paremmin.
Ei tarvitse tuijottaa ruutua. Helppo kuljettaa mukana.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(erittäin tärkeä)

en käytä some-kanavia
Erittäin tasokas lehti, joka käsittelee alaa suhteellisen monipuolisesti. Erittäin hyvin 
ajan tasalla ja uutisoi nopeasti alan ajankohtaisista keskusteluaiheista.
haluan lukea pap lehteä
Helpompi löytää tärkeät uutiset kuin sähköiseltä puolelta.
Hyödyllistä tietoa alan asioista.
Informaatiolähde
Juttuihin on hyvä palata myöhemminkin, helpompi kuin etsiä netistä
Kaikkea ei jaksa lukea netistä. Paperijuttu on helppo löytää uudestaan.
käsittelee alaan liittyviä asioita apteekin kannalta
Kiinnostavia ajankohtaisia uutisia
Kiinnostavia alan asioita.
Koen, että siinä on asioita, joista on hyvä olla perillä.
Koska olen apteekkari
kuuluu ammatti-identiteettiin
lehden voi avata uudestaan avoimeksi jätetyltä sivulta, näkee kokonaisuuden 
paremmin. hyvin toimitettua lehteä on mukava lukea.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(erittäin tärkeä)

Lehdessä on ajankohtaista asiaa.
Olen kohta jäämässä eläkkeelle mutta kuulin että saan lehden kotiin.
Lehdessä on paljon ajankohtaisia ja tulevaisuutta koskevia asioita. On hyvä tietää 
mitä muilla farmasian sektoreilla on meneillään.
Lehdessä on tärkeitä alan asioita ja lehteä on helpompi lukea kuin verkkoversioita.
Lehdestä saa paljon hyödyllistä tietoa eri asioista. Lehdessä on mielenkiintoisia 
haastatteluja ja juttuja.
Lehteä lukiessa ottaa siihen varattavan ajan ja keskittyy siihen. 
Mieleenpainuvampaa kuin sähköiset, jotka tallentuu vain pintamuistiin.
Lehti käsittelee oman alani tärkeitä asioita luotettavasti
Lehti on ajankohtainen. Tykkään lukea lehdet mieluummin painettuna kuin 
digiversiona.
Lehti on monipuolinen; sisältää laajoja artikkeleita ajankohtaisista asioista sekä 
pienempiäkin uutisia. Uutta tietoa maailmalta, mainoksia ja ilmoituksia jne. Sitä voi 
lukea osissa tai heti kannesta kanteen. Myös henkilökunta lukee lehteä.
Löydän sieltä juttuaiheita.
luen joka lehden, on  mukava lukea ja keskittyä siihen, netissä on aina paljon 
kaikkea
Luen joka numeron ja odotan lehteä



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(erittäin tärkeä)

Luen mielläni paperiversiota, vaikka seuraankin sähköisiä kanavia. Paperiversioon 
tulee palattua ja sailytettyä sitä merko kauan.
Luen mieluiten paperilehteä
Luen printtiä eniten
Luen sen kannesta kanteen. Saan sieltä syventävää tietoa ja ideoita omaan 
toimintaan. Odotan aina uuden numeron tuloa, minusta on mukava lukea rauhassa 
kiinnostavista asioista omalta kotisohvalta!
Lukija senioriapteekkari.
MONIPUOLINEN JA TÄRKEÄÄ TIETOA
Monipuolisia uutisia lääkealalta.
Mukava lukea lehteä ihan konkreettisesti
MUKAVA LUKEA MILLOIN TAHANSA ESIM. BUSSISSA, KOTONA "SOHVASSA", 
LENTOKONEESSA LOMAMATKALLA, MÖKILLÄ .............
Mukava lukea välillä painettua sanaa eikä vain sähköisiä uutiskirjeitä.
Mukavampi lukea kuin nettiä.
Muualta en saa samaa informaatiota
muutkin selailee lehteä. Nettisivujen lukemisesta en tiedä.
Olen lukenut sitä ja yli 30 vuotta
Oman alan näkökulmasta kirjoitettu, oman alan tekijät taustalla, niin tietävät 
paremmin taustat.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(erittäin tärkeä)

Oman ammattiryhmän äänenkannattaja on erittäin tärkeä. Mielestäni 
Apteekkarilehti on onnistunut erittäin hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa. Apteekkarit ammattikuntanakin ovat hyvin erilaisia: pienen apteekin 
apteekkareilla, joksi itseni lasken, ei ole aina aikaa uppoutua syvällisesti lehteen. 
Kyse ei ole siitä etteikö lehti siis olisi kiinnostava.
Paperiversiota on miellyttävää lukea ainaisen ruutuun tuijottelun sijaan.
Perinteinen lehti on mukava lukea
Perustietoa ja taustoja ajankohtaisista asioista.
Pidän paperisen lehden lukemisesta.
rauhoitun apteekki alan uutisiin
Saa vahvistusta tai taustatietoa alan ajankohtaisiin asioihin.
Saan ajankohtaista tietoa alan toimijoista ja trendeistä.
Se edustaa vakautta ja pysyvyyttä.
se on helposti saatavalla, pystyy nopeasti palaamaan asioihin
sisältää ajankohtaisia asioita
Siteeratuin muissa medioissa
Täyttä asiapitoista tekstiä ilman liikoja mainoksia.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(erittäin tärkeä)

Tukee työtäni
Tuulahdus "suuresta maailmasta" kaupungin ainoan apteekin apteekkarin 
arkeen
Tykkään lukea lehteä rauhassa kotona ja lukea sitä osissa.
Vaikka itse luen uutiset digitaalisina, luen lehden vielä printtinäkin. Saan 
silloin yleisemmän kuvan sillä kertaa esillä olevista asioista. Lehti on 
hyvin toimitettu ja taittotyö hienoa. Sen ulkoasu on onnistunut ja 
printtiin on helpompi tarttua jälkeenkin päin. Sidosryhmille mielestäni 
välttämätön, sillä digivirrassa se on helppo ohittaa.
Vaikka uutisvirrassa on jutut, niiden lukemiseen keskittyy paremmin ihan 
paperisen lehden kanssa
Yksi tärkeimmistä juuri apteekkityöhön ideoita ja tietoa antava kanava



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Lehdessä on myös juttuja, joita ei nettinostoista löydy.
"Lehti" on erittäin tärkeä, muuta ei tarvitse olla painettu. Painettu lehti on tärkeä 
vain siksi että sitä voivat lukea työpaikalla muutkin.
Aikaisemmin lehti oli henkilökohtaisesti kiinnostavampi. Nyt kun painopiste on 
siirtynyt enemmän edunvalvontaan ja muille sidosryhmille tiedottamiseen, en 
jaksa/viitsi enää lukea lehtenä samalla tavalla. Aikaisemmin luin sitä kotonakin 
kuin aikakauslehteä- nyt se jää selailuun työpaikalla ja välillä luen sen jopa pari 
kolme kuukautta jäljessä! Henkilökohtaisuus on mielestäni kadonnut - se ei enää 
ole minun lehteni.
Aikaresurssi rajoittaa paperilehden lukemista, mutta aina kun luen se osoittaa 
ajankohtaisuutensa ja hyvän tausoittavan tekijän omille puheillenikin -
puhumattakaan mitä se tekee (=hyvää imgotyötä) sidosryhmien lehteä lukeville 
edustajille
Aina uudet asia.
Ainoa ammattilehti jota luen
AInoa apteekkareille suunnattu ammattilehti Suomessa. Arvostettu oman alamme 
ulkopuolellakin.
Ajankohtaiset aiheet kiinnostavat.
ajankohtaiset asiat painettuna. Helppo selata vaikkapa kahvitauolla
ajankohtaisia aiheita ja politiikkaa
Ajankohtaisia asioita
ajankohtaisia asioita ja ideoita omaan työhön



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Ajankohtaisia asioita, uusia tuulia alalta ja kaikin puolin mielenkiintoinen lehti
ajankohtaista asiaa
Ajankohtaista tietoa
Ajankohtaista tietoa
Ajankohtaista tietoa reaaliajassa sähköisistä kanavista.
Ala kiinnostaa paljon ja se mitä alalla tapahtuu
Alan kehityksen seuraaminen miellyttävässä muodossa.Lehdessä on monipuolisia 
näkökulmia niin apteekeista meillä kuin muualla,selkeä ulkoasu ja hyvät 
toimittajat.
Ammattiani koskevaa asiaa.
Apteekkarin näkökulmaa ei juuri muualta löydä
Apteekkisektorilla tapahtuu koko ajan ja siksi sen seuraaminen tapahtuu parhaiten 
apteekkarilehden välityksellä
Asiapitoista tekstiä
Asiasisältö
ETsin uuuta tietoa aina kuin mahdollista
Etuna, se että saa minut päivittämään asioita, joita muuten ei tulisi päivitettyä + 
uusia asioita (pitää ajassa mukana)
Haluan pysyä kärryillä alan tapahtumista, vaikka olen jäänyt jo eläkkeelle.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Helposti luettava tai selailtava lehti, pitää ajan hermolla.
Hyvää asiaa sisältävä lehti, mutta mieluummi luen uutiset verkosta
HYVÄÄ TIETOA ALASTA
Hyviä aiheita, ajankohtaista asiaa
Hyviä artikkeleita omalta alaltani.
hyviä artikkeleita, ajankohtaisia asioita, kollegoiden haastatteluja
Hyviä juttuja
hyviä juttuja ja asiaa
Imagon kohotusta ;)
Tärkeä edunvalvonnan työkalu.
Kiinnostavat ajankohtaiset aiheet
Kiinnostavia juttuja omaan alaan liittyen. Oman alan ajankohtaiset aiheet.
Kiinnostunut terveysasioista.
Kiva kuulla, mitä kollegoille kuuluu ja miten heillä menee. Ajankohtaisia aiheita ja 
uutisia.
Kiva saada konkreettinen lehti, johon palata
Kiva selata ilman tietokoneruutua
kiva selata, ei aina tarvitse olla koneella



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Kyllähän ne jutut aika laajasti tulee jo sähköisenäkin luettua.
Lääkkeet liittyy työkuvaan
Lehden avulla pysyn kärryillä ajantasaisista tapahtumista lääkealalla
Lehden julkaisut tuovat uutta tietoa ja toisaalta myös antavat asioille uusia 
näkökulmia.
lehdessä on ajankohtaisia asioita sekä milenkiintoisia artikkeleita. on myös 
mielenkiintoista lukea kolleegojen mielipiteitä
Lehdessä on käsitelty ajankohtaisia alaamme liittyviä aiheita kattavasti.
LEHDESTÄ LUEN  KIINNOSTAVIA ARTIKKELEITA
Lehteä on mukava ja selkeä lukea tauoilla ja hiljaisina hetkinä. Jutut ovat 
pääsääntöisesti mielenkiintoisia.
Lehteä on mukava lukea. Ei tarvitse avata aina konetta.
Lehteä voi lukea missä hyväänsä
Lehti on helppo lukea silloin kun itselle sopiva hetki.
Lehti on hyvännäköinen. En mä siitä muuten lukisi kuin printtinä.
Lehti on se joka on mukava ja helppo ottaa mukaan esim. mökille ja lukea siellä
Luen sen huolla, kun se tulee postissa. En kuitenkaan tiedä, milloin seuraava lehti 
taas ilmestyy. Sähköisissä uutiskirjeissä pysyy ajan hermoilla paremmin.
Luen useita eri lehtiä ja julkaisuportaaleja.
Meidän alan lehti, tärkeä siksi



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

mielenkiintoisia aiheita
Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita.
Mukava lukea painettua lehteä. Sähköistä tietotulvaa tulee muutenkin aivan liikaa.
Mukava lukea vanhoilla silmillä.
mukavampi lukea kuin netin näytöltä
Näkökulma alaan.
Nykyisin useat artikkelit luettavissa aikaisemmin jo sähköisesti, joten se on 
vähentänyt lehden arvoa.
Olen sitä mieltä että painettu lehti on edelleen paras käyttöliitymä syvälliseen 
lukemiseen. Apteekkarissa on paljon artikkeleita, joita haluaa säilöä; sähköiset 
kanavat häipyvät aktiivimuistista.
Painettu lehti on konkreettisempi ja sitä tulee luettua ruokailun yhteydessä.
Painettu lehti soveltuu käyttööni hyvin
Painettua lehteä helppo lukea ja siihen voi palata vaivattomasti uudelleen.
Painettua lehteä on kiva lukea vaikka monia juttuja on jo selannutkin sähköisistä 
lähteistä
Painettua lehteä on kivempi lukea esim. ruokatauolla.
Painettuun lehteen tulee helpommin palattua ja luettua esim. kahvitauolla
Painetussa lehdessä on käsitelty eri asioita, kuin lehden nettiversiossa.
Paperilehteä on mukava lukea vaikka samat asiat lukisi netistäkin.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Paperinen lehti tuntuu vielä mukavalta lukea, vaikka tuoreemman tiedon saisikin 
netistä. Näyttöruutuja joutuu tuijottamaan muutenkin paljon, joten oikea lehti 
tuntuu mukavammalta lukea ajan kanssa.
Pidemmät jutut on mukavampi lukea painetusta lehdestä.
Pitäähän apteekkarille oma lehti tulla.
Printattu teksti ei häviä. Jos halusi jotain muistella, niin tiedän, mistä lehti löytyy.
Proviisorina aiheet ja tulevaisuus kiinnostavat.
Proviisorina pyrin euraamaan alaa
Pysyy ajan tasalla tärkeistä ajankohtaisista asioista.
Pysyy ajantasalla monista asioista
Saa ajankohtaiset uutiset
Saa paljon alaan liittyvää tietoa
saa uusia ajatuksia
Saan ajankohtaista tietoa.
Sähköiset kanavat näkyvät puhelimessa.
Lehden voi ottaa kotiin mukaan ja sitä on mukavampi lukea, kuin sähköistä 
mediaa.
samat uutiset saa myös netistä



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Seuraan ajankohtaisia asioita lehdestä.
siihen voi keskittyä ruokatauolla ajatuksella
Siinä saa silmäiltyä nopeasti mitä haluaa tarkemmin lukea
sisältää alan tapahtumia ja uutisia
sisältää ammattiani koskevia artikkeleita
Sisältää farmaseuteille tarkoitettua tietoa
SIsältää kiinnostavaa asiaa.
Sisältää mielenkiintoisia juttuja.
sitä on helppo lukea kahvitauolla
Sitä voi näyttää myös päättäjille ja muille ei alallakin toimiville
Suomen farmasian alan yksi merkittävistä lehdistä.
Tärkeä tiedon lähde ja mielenkiintoista luettavaa.
tärkeää saada laadukasta tietoa apteekille ajankohtaisista asioista
Täyttä asiaa!
Tietoa, jota ei välttämättä muista tiedotuskanavista saa.
Töissä on mukava selailla painettua lehteä.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(melko tärkeä)

Tuttu ja turvallinen, luotettava ja hyväntuulinen
Tykkään lukea ajankohtaisista asioista verkkolehden tänään.
Tykkään lukea siitä alan uutisia apteekkareiden näkökulmasta.
Työssäni
Uusita ja puhutuista asiaoita tietoa
uutiset
Valmiiksi suodatettua tietoa kiireiselle yrittäjälle
Varsinkin farmaseuttiset uutiset kiinnostavat, jos voi oppia uutta tai 
muuten saa tukia omaan työhön.
Yhteiskunnan vaikuttajat saavat lehden kautta asiallista tietoa ja 
faktoja alastastamme.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(ei kovin tärkeä)

Ajankohtaisuus kadonnut, hypetystä aiheille, joita ei voi nykyapteekin resurssein 
toteuttaa.
Edustan toista toimialaa, joten seuraan Apteekarilehden sisältöjä lähinnä 
kontekstinomaisesti.
Ei päivänpolttavaa asiaa.
En koe tärkeänä nimenomaan painettua lehteä, jos samat jutut netissä
en lue niin usein
en ole apteekkari
En ole apteekkari, ja lääkeinfoa ja aiheeseen liittyviä artikkeleita tulee luettua 
monesta muustakin lähteestä.
En ole esimiehenä, työpaikalla vain yritän aina tutustua lehteen.
Ihan mielenkiintoisia artikkeleita, mutta eiät kohdistu oikeastaan minuun.
Ilmestyy aika harvoin ja vielä harvemmin minä sitä työpaikallani näen, joten en 
osaa kaivatakaan sitä. Verkkosivuilta luen kun näen salkun kautta kiinnostavan 
otsikon.
Lehdessä saattaa toisinaan olla mielenkiintoisia juttuja ja työni kannalta hyvää 
tietoa.
Lehteä ehtii lukea vain tauoilla
Lehti ei ole enää jäsenistöä varten
Lehti on minusta mielenkiintoinen ja luen sitä, kun on aikaa tai kiinnostavia juttuja, 
mutta ei varsinaisesti tärkeä. Saan tarvitsemani tiedot muualtakin, mutta twitterin
seuraaminen on minusta hyvä tapa pysyä perillä



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(ei kovin tärkeä)

Lehti pyörii joskus työpaikalla, luen tauoilla jos se on esillä.
Lehti tulee työpaikalle mutta harvemmin tulee luettua.
Luen artikkelit pääasiassa netistä, jos jää töissä aikaa.
Luen lehteä, kun työpaikalta sen bongaan. Mielenkiintoisia juttuja, mutta tärkeät 
asiat saa tietoon kyllä muutakin kautta
Luen mielenkiintoisimmat artikkelit työpaikalla kahvi- ja ruokatauolla.
Luen sitä muiden vastaavien lehtien rinnalla lounas -ja kahvitauoilla työpaikalla.
Luen usein nettilehteä joten panetun merkitys jää pienemmälle. Kuitenkin kiva 
lukea esim. ruokatauolla painettua lehteä
meidän apteekki lehti tulee luettua tarkemmin ja farmasialiiton farmasialehti
Mielenkiinotisia juttuja toisinaan mutta koska en ole apteekkari eivät asiat liippaa 
minua niin läheltä.
Mieluiten seuraan Facebookin kautta
Mieluummin luen alan uutisia työpaikalla päätteltä "asiakkaiden välissä" 
apteekkari.fi nettisivulta.
Mitään tärkeää ei mene ohi vaikka lehti jäisikin selaamatta
Nettiversio käytännöllisempi
olen enimmäkseen kassalla apteekissa ja hiljaisina hetkinä tulee luettua lähinnä 
verkkoversiota
Olen lukenut kiinnostavimmat jutut jo sähköisissä medioissa!



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(ei kovin tärkeä)

Oman kokemukseni mukaan lehdessä on harvoin omaan työhöni teknisenä 
työntekijänä liittyviä asioista.
On paljon muitakin alan vastaavia lehtiä.
Onhan siinä onneksi verkkosivuihin verrattuna myöskin keveämpää sisältöä.
Riippumatta lehdestä, lehtien lukemiselle ei ole aikaa eikä sopivaa hetkeä.
Sähköalalla ei juuri tarvita niitä tietoja joita siellä on.
Säköiset kanavat tavoittavat minut nopeammin
Samat asiat saa nopeammin netistä
seuraan lehteä mielelläni nettistä
Seuraan lehteä työni puolesta, mutta en työskentele apteekissa. Siellä on kuitenkin 
kiinnostavia artikkeleita.
Seuraan niin aktiivisesti nettisivuja, jollon lehti toimii lähinnä kahvitauon 
lukemisena
Sitä ehtii lukea aika harvoin
Tietoa tulee myös verkon kautta niin paljon, ettei jaksa kaikkia seurata
Verkosta saa tarvittavat tiedot.



Kuinka tärkeäksi koet painetun Apteekkarilehden, perustelut
(lehti on minulle merkityksetön)

Pääsin lukemaan ensimmäisen numeron, eikä siellä 
ollut kovin kummoisia juttuja.
luen verkossa



Apteekkarilehti on kehittynyt viimeisten kahden vuoden 
aikana melko myönteisesti

N=412



Apteekkarilehden lukijat luottavat lehden ja sen 
sähköisten kanavien tietoihin ja ne ovat heille tärkeä 

apteekkialan tietolähde

N=412



Apteekkarilehden arviointi

N=412



Apteekkarilehden arviointi



Juttujen tulokset



Tutkitut jutut



Tutkitut jutut



Apteekkarilehden 2/2018 luetuimmat 
jutut

N=261
Vuosina 2015-20147tutkittujen ammatti- ja järjestölehtien 
juttujen keskimääräinen lukemisprosentti oli 61 %, tämän 
Apteekkarilehden juttujen oli 62 %



Juttujen kiinnostavuus asteikolla 4-10

N=261



”Vahva tuki apteekille” oli kiinnostavin 
juttu

N=261



Kiinnostavimmaksi valittu juttu on 
luettu tarkkaan

N=261



Kiinnostavimmaksi valittu juttu on 
luettu tarkkaan

N=261



Kiinnostavimmaksi valitun jutun 
arvosanat

N=261



Juttukohtaiset tulokset



Lukutarkkuus



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Vahva tuki apteekille

Aihe
Aihe kiinnosti. Samasta aiheesta myös lääkärilehdessä oli juttu. Oli hyvä verrata 
kirjoitusnäkökulmia
Aihe oli ajankohtainen
Aihe oli kiinnostava
Ajabkohtainen
Ajankohtainen monestakin syystä
Ajankohtainen.
Ajankohtainen.
Ajankohtaisuus ja eri näkökulma
Apteekin ulkopuolelta tuleva ammattilaisen käsitys apteekeista on tärkeä tieto, 
koska se kertoo oikeasti siitä mitä mieltä toiminnastamme ollaan.
Apteekkiala on murroksessa.
apteekkien tulevaisuus kiinnostaa
En ole vielä lukenut, tutustun myöhemmin
Halusin tietää, miten lääkärit suhtautuvat apteekkeihin
Houkutteleva ulkoasu ja mielenkiintoinen otsikko.
hyvä otsikko
Hyvä yhteistyö lääkäreiden kansa on erittäin tärkeä



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Vahva tuki apteekille

Keskustelu apteekkijärjestelmästä ja sen muuttamisesta/uudistamisesta käy 
kiihkeänä. Lääkärit ovat jokaisen apteekin tärkeä kumppani, joten on 
mielenkiintoista tietää, mitä he ajattelevat apteekeista ja muista mahdollisista 
lääkkeiden  myyntikanavista.
kiinnosti kuulla lääkärien mielipiteitä
koska kiinusta lukemaan.
Koska kyseiset ongelmat yms. liittyvät jokapäiväiseen työhömme hyvin oleellisesti.
Koskettaa itseäni
Lääkäreiden mielipide on tärkeä
Lääkäreiden mielipiteet kiinnostavat!
Lääkärien mielipide kiinnosti.
lääkärien näkökulma
Lääkärit ovat vaikuttavia apteekkilaitoksen kehityksessä yhteiskunnan osasina
Liittyy omaan alaani kiinteästi yhteistyöhön apteekkien kanssa
mielenkiintoinen ja ajankohtainen
Minulle on tärkeä tietää mitä meidän tärkein ammatillinen sidosryhmä apteekeista 
ajattelee. On tärkeä tietää miten toimimme lääkärikunnan mielestä nyt ja olisiko 
jossain asiassa parannetavaa. Lisäksi suuressa mittakaavassa koko nykyisen 
apteekkijärjestelmän kannalta on hyvä tietää onko meillä lääkärikunnan tuki 
takana.



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Vahva tuki apteekille

otsikko koska nykyäänhän on keskustelua tarvitaanko ammattiapteekkia vai 
tilataanko lääkkeet netistä ja loput ruokakaupasta *näin kärjistetysti ajatellen*
Otsikko oli koukuttava ja houkutteli lukemaan :)
Päivänpolttava aihe, koskettaa suoraan omaa tulevaisuutta ja toimeentuloa.
Tällä hetkellä monet tahot yrittävät vaikuttaa apteekkijärjestelmään ja lääkkeiden 
myyntikanavaan, joten oli hyvä kuulla myös lääkäreiden mielipide asiasta.
Tämä aihe tuntuu olevan ikuisesti tapetilla ja aina ajankohtainen
tämä yleinen keskustelu apteekkien ympärillä
Tämän hetkinen keskustelu nykyisen apteekkilaitoksen kohtalosta.
Tarjoaa tietoa alan ulkopuolisten käsityksistä.
Tärkeää tietoa juuri tähän poliittiseen ilmapiiriin.
Vahvistusta ammattiapteekille toiselta terveydenhuollon ammattikunnalta
Vaikuttaa arjen työhön.



Lukutarkkuus



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Saanko luvan

Aihe
Aihe oli hyvä ja mielenkiintoinen otsikko
Aihe on ajankohtainen oman apteekkimme kohdalla.
Ajankohtainen aihe
ajankohtainen aihe
ajankohtainen aihe
Ajankohtainen apteekissa
Ajankohtainen juttu, jossa on perehdytty asiaan laajasti.
Ajankohtainen teema,mutta myös nuoren proviisorin haastattelu ja käsitys asiasta. 
Raikas ulkoasu !
Ammatillisesti.
Anni nuorena naisena houkutteli lukemaan koko jutuna. Antoi kasvot nuorelle 
työntekijälle
Apteekille lisää taitajia & vaastuuta
Apteekkilaisten toivon saavan rokotusoikeuden. Asia sinänsä ajankohtainen.
Asia on ollut esillä ja tulevaisuutta. 
Aina mielenkiintoista tietää, miten muualla
Asiallinen, uusi toimintamalli/palvelu
En ole ollut tietoinen siitä, että farmasisteilla on joissakin muissa maissa 
oikeus/koulutus rokotusten antamiseen. Luultavasti tämä saattaa olla 
tulevaisuudessa käytäntönä myös Suomessa, siksi juttu kiinnosti.



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Saanko luvan

Houkutteleva ulkoasu
Hyvä uudistus apteekki alalle
Jos farmasistit voisivat alkaa rokottamaan apteekeissa, olisin itse kiinnostunut 
lisäkouluttautumaan. Rokottautuminen apteekeissa olisi Suomessakin aika hyvä 
idea.
Kansikuva-aihe
kiinnostava uudistus, joka olisi arvokas kansanterveydelle
kyseessä on uusi asia apteekkialalla (rokotukset apteekissa)
mielenkiintoinen aihe
Mielenkiintoista lukea kuinka muissa maissa on asioita hoidettu
Mietin Terveyspisteen perustamista ja siihen liityen rokotuskäytäntöjä.
Näkökulma kiinnostava
Olen itse terveydenhuolto puolelta valmistunut niin siksi tuo osui juuri minuun
Olen kiinnostunut asiasta
Olen proviisori ja olisin kiinnostunut mahdollisuudesta rokoteoikeuteen.
otsikko



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Saanko luvan

Rokottaminen olisi hyvä palvelu tulevaisuudessa
rokottamisen toteuttaminen apteekissa kiinnostaa
Rokotuksista apteekeissa on puhuttu paljon niin apteekeissa kuin apteekin 
ulkopuolella
Rokotusasia apteekeissa ajankohtainen
Rokotusoikeus on esillä usein ja se myös Apteekkariliiton Uusi apteekki ohjelmassa
Selkeä juttu, uutta asiaa, hyvät kuvat
Tärkeä asia, joka täytyisi saada eteenpäin!
Toivon että tulevaisuus tuo rokottamisen apteekeihin. Siitä on jo puhuttu riittävä 
kauan mutta asia ei vain etene.
Tunnen kyseisen proviisorin ja aihe on nyt aika ajankohtainen.
Tuttu ihminen kuvassa
uudessa sotejärjestelmässä tarvitaan uusia palvelukanavia
Visuaalisuus pysäytti ja sisältö vangitsi



Lukutarkkuus



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Arviointi palautti miehen hiihtoladulle

Aihe on itselleni tärkeä ja koen sen meidän ydinosaamiseksi.
ajankohtaista asiaa
Arviointi jutut ovat aina mielenkiintoisia ja opettavaisia.
Asia on ajankohtainen
Dramaattinen otsikko, ihmisläheinen aihe
En vielä lukenut, mutta aion lukea. LHKA on kiinnostava aihe.
farmaseuttista tietoa
KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS
kiinnostaa lääkehoidon arviointi ja jutuista huomaa kuinka tärkeätä se on ja kuinka 
meidän myös apteekissa tulisi enemmän kysellä lääkehoidon mahdollisista 
ongelmista. Meidän neuvonnalla asiakas uskaltaa hakea apua ongelmiinsa ja on 
usein kiitollinen saamasta neuvoista.
kuva
Lääkehoidon arvioinnit ovat kiinnostavia
Lääkehoidon arviointi kiinnostaa.
Lääkehoidon arviointiasiat
Lääkityksen arviointi aiheena ja hiihtoon liittyvä kuva ja otsikko.



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Arviointi palautti miehen hiihtoladulle

lääkitysten arviointi kiinnostaa
LHA ajankohtainen aihe.
Liikun itsekin paljon, kaikki liikuntaan liittyvät kiinnostavat.
liittyi lääkitykseen
Luen aina lääkearvioinnit
Mielenkiintoinen otsikko.
Mitä muutoksia tehtiin ja mikä vaikutus henkilöön
Miten arviointi vaikutti loppupelissä asiakkaan vointiin.
Onnistumiset kiinnostavat
Pyrin jalkauttamaan arviointi-palvelua osaksi apteekkimme arkea
Se sisältää tärkeätä kliinistä farmakologiaa
Talvinen kuva, koira ja houkutteleva otsikko (hiihto on mukavaa ;)
Lääkearvioinnit ovat aina hyödyllisä oman työn kannalta
Tämäntyyppisistä jutuista saa monesti hyviä vinkkejä omaan työhön.
Tykkään hiihtämisestä!



Lukutarkkuus



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan – Lääkeuutiset

Aihe.
En ole lukenut sitä. Onpa huonosti laadittu kysely. Olen vain hyvin nopeasti 
vilkaissut lehden. Pitäisi miettiä tarkkaan mitkä kysymykset laittaa pakollisiksi.
lääkeuutiset kiinnostavat
Lääkeuutiset -otsikko
lääkkeet kiinnostavat
Luen kaikki
Olen lähiaikoina joutunut tekemisiin kalliin lääkkeen kanssa josta hila oli hylännyt 
korvattavuuden.
oli niin mielenkiintoinen
Otsikko kuin iltalehdessä
Otsikko oli kiinnostava.
Syöpä on yleistynyt tai ainakin syöpätutkimukset ovat edenneet ja asia sitä kautta 
mielenkiintoinen
Syöpälääkitys ja "salaiset"
TOIVOTTAVASTI SYÖPÄÄN LÖYTYY TEHOKKAITA LÄÄKKEITÄ JA HOITOJA
Uutta tietoa ennestään ei niin tutusta aiheesta. En ainakaan muista lukeneen 
aiheesta ennen.
Uutuus on arvo sinänsä



Lukutarkkuus



Miksi juuri tämä juttu houkutti sinut lukemaan –
Muiden armoilla

Aihe mielenkiintoinen
Ajankohtainen
Ajankohtainen
Ajankohtainen
Ajankohtainen ja eri toimijoiden näkökulmia tuotiin esiin
Houkutteleva otsikko, jutun ulkoasu kiinnostava
Juttu liittyy siihen, miten yleisö arvio apteekkien toimintaa.
Jutun otsikointi, lay-out ja kuvat
Kiinnostava aihe ja tutu henkilöt
Kyseessä yleistyvä ongelma, artikkeli auttaa ymmärtämään sen taustoja.
Lääkealan toimituskriisi (case Oriola'sta alkanut) on edelleen ajankohtainen, ja 
keskustelu käynnissä, mitä tulee tehdä häiriökestävyyden parantamiseksi ja 
ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
Olen ennen apteekkariuraani toiminut teollisuudessa kymmenisen vuotta, tunnen 
toimintatapoja.
Olen tutkinut samaa aihepiiriä.
Oriolan sotku vielä kirkkaana mielessä...
Otsikko herätteli
tulevaisuuden näkymät



Juttujen kokonaisarvosanat
2015-2017 vertailuluku 8,5



Tutkittujen juttujen kuvat ja ulkoasu
2015-2017 vertailuluku 8,4



Juttujen kyky tarjota uutta tietoa
2015-2017 vertailuluku 8,2



Juttujen luotettavuus
2015-2017 vertailuluku 8,5



Juttujen hyödyllisyys
2015-2017 vertailuluku 8,5



Juttujen kyky houkutella lukemaan
2015-2017 vertailuluku 8,7



Mainosten tulokset



Mainoskysymysten filtteri

N=412

Kaksi vuotta sitten apteekkareiden osuus oli 64,1 %, 
apteekkiproviisoreiden 11 % ja muiden 24,8 %



Tutkitut mainokset
GSK LabQuality



Tutkitut mainokset
NEW ICON PHARMAC



Tutkitut mainokset
Ratiopharm



Parhaiten huomatut mainokset

N=158

Vuosina 2015-2017 tutkittujen ammatti- ja järjestölehtien 
mainosten keskimääräinen huomioarvo oli 50 %, tämän 
Apteekkarilehden 2/2018 mainosten oli 47,5 %
2/2016 keskiarvo oli 55 %



GSK oli paras mainos

N=158



Parhaan mainoksen lukutarkkuus

N=158



Parhaan mainoksen lukutarkkuus



Mitä paras mainos saa tekemään

N=131



Mitä paras mainos saa tekemään

* = vertailuaineistossa ei tätä vaihtoehtoa



Mainoskohtaiset tulokset



Lukutarkkuus



Mitä mainos saa tekemään



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – GSK

Asiantuntijana huomio kiinnittyi uuteen ominaisuuteen. Olettaisin mainostajankin 
pitäneen sitä pääasiana.
Apua kivun lievitykseen
helppo levittää
helppokäyttöinen uutuus
helppokäyttöisyyttä
Helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta.
Helppokäyttöisyyttä.
Helppoutta
Henkilökunta oli juuri ollut tuon tuotteen aamuinfossa ja yritti kertoa millainen uusi 
tuubi oli ollut. Nyt näin sen kuvassa.
hyvä brändi - parempi käytettävyys
Jo tutun tuotteen hyvä uudistus
Kädet pysyvät puhtaina voidetta levitettäessä
käytön helppoutta
Kipu pois lihaksesta
Kipugeelin levitys iholle vaivatonta suoraan purkista, ei tarvitse koskea käsin 
voiteeseen.



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – GSK

Lääkevoiteen uutta annostelumenetelmää.
mainokset ovat tärkeitä lehden taloudelle, itse en kiinnitä niihin ammattilehdessä 
ollenkaan huomiota
Minulle se kertoi uutuudesta, josta olin jo kuullut edustajalta.
Olin jo tutustunut edustajan välityksellä tuotteeseen.
raikas, keväinen mainos, korostetaan lääkkeen helppokäyttöisyyttä
Tietoa uutuudesta
tuotetta ostamaan ja käyttämään
tuotteen helppoa levitettävyyttä
tuotteen helppokäyttöisyyttä
Tuotteen uutta levitystapaa
Uuden annostelulaitteen kätevyyttä
Uusi annostelulaite tutulle tuotteelle.
Uusi annostelumuoto
Uusi annostelupää on kätevä
UUsi annostelutapa.
uusi kätevä annostelutapa
Uusi lääkemuoto käy selväksi, tosin jo edusyaja oli ehtinyt siitä minulle kertoa



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – GSK

Uusi levitystapa voiteelle
Uusi levitysväline, ei sottaa käsiään
Uusi pakkaus
Uusi pakkaus tuodaan markkinoille. Innovatiivinen korkki
Uusi, kätevä pakkaus saatavilla tunnetusta tuotteesta.
Uutta annostelua, täsmähoitoa ja käytön helppoutta
uutta pakkaumuotoa
Uutta tapaa voidella pitkään markkinoilla olevaa tuotetta
Uutta Voltarenin levityskorkkia ja sen tuomia etuja annostelussa.
uutuus. kädet ei likaannu voidetta levitettäessä. luotettava apu liha-ja nivelkipuihin.
uutuustuote
uutuustuotteen markkinoille tuloa
Vanha Voltaren uudella tvistillä
voidaan levittää käsin koskematta
voidetuubissa annostelija, jolloin kädet ei sotkeennu
Voltarenkin uudistuu.
Voltaren-tuotteen innovatiivisuudesta



Lukutarkkuus



Mitä mainos saa tekemään



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – PHARMAC

Annosjakelu käy myös yksityiselle asiakkaalle
Annosjakelua sujuvuutta arkeen
Annosjakelun helppoudesta ja turvallisuudesta.
Annosjakelupalvelua tutuksi
Annosjakelupalvelun helppoutta arjessa
Apteekin luotettavaa palvelua, joka tarjoaa asiakkaalle arjen sujuvuutta sekä 
lääkitysturvallisuutta.
Apteekin tarjoamaa luotettavaa apua arkeen
Apteekkarit ovat "kukkahattutätejä"
Apteekkarit tekevät päätökset, joten on tärkeä olla "esillä"
Elämä on helppoa ja turvallista, kun lääkkeet toimitetaan annosjakelupusseissa 
- oma-annos luo lisäksi mielikuvaa yksilöllisyydestä.
Hyvää palvelua
Lääkehoidon taloudellisuutta ja turvallisuutta
Lääkkeen annostelun helppoutta
Oma-annospalvelun hyöty apteekille ja asiakkaalle.
Sujuvaa palvelua niin apteekin kuin asiakkaan eduksi.
Tiedottaa saatavilla olevasta palvelusta
turvallisuus ja hyödyllisyys



Lukutarkkuus



Mitä mainos saa tekemään



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – NEW ICON

Apteekki on moderni toimija, joka automaation avulla 
panostaa asiakaspalveluun
isofixu säästää henkilökunnan aikaa asiakkaalle
Keskitymme tämän avulla apteekissa olennaiseen
Kotimaisuus, herättää kiinnostuksen koska sama henkilö 
kuvassa kuin aiemmassa rokotusjutussa.
Lääkerobotin eli varastoautomaatin myynnin edistäminen.
Tulevaisuutta



Lukutarkkuus



Mitä mainos saa tekemään



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – Labquality

apua on saatavissa rakkoihin
Luonnossa liikkujana mainoksen kuva houkutteli katsomaan myös 
sanallista sisältöä mainoksesta. Lutettavuutta ja laatua,turvallisuutta
ja jatkuvuutta.



Lukutarkkuus



Mitä mainos saa tekemään



Mitä mainoksella mielestäsi halutaan 
viestittää – Ratiopharm

Helppokäyttöisyys, edullisuus
Snaptab puolitettavuus tuotu selkeästi esille.
Uutta, helposti puolitettavaa tablettimuotoa



Vastaajien taustatiedot



Vastaajien ikä

N=412



Vastaajien sukupuoli

N=412



Vastaajien oma työnkuva

N=412



Vastaajien oma työnkuva
Muu, mikä?

Huom: 87 kpl farmaseutteja tai farmasian opiskelijoita (57 %)



Hankintapäätöksistä vastaaminen

N=412



Vastaajien asuinlääni

N=412



Arvontaan osallistuminen

N=4122016 palkintona oli iPad mini
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