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TIIVISTELMÄ 
 
Yrityksen brändi muodostuu asiakkaan muodostaman mielikuvan ja kokemuksen kautta. Yritys rakentaa 

brändiään toiminnalla, viestinnällä ja visuaalisella ilmeellä. Brändin rakennus on jatkuva prosessi ja sen 

tehtävänä on yrityksen arvon kasvattaminen. Projektityön tavoitteena oli tutkia yksityisten apteekkareiden 

apteekeissaan toteuttamaa brändiä, sen rakentamiseksi käytettyjen keinojen laajuutta ja markkinointia. 

Projektityössä tunnistettiin mitä brändiä apteekit toteuttivat, valitut apteekin brändin erottautumistekijät, 

kotisivu-/verkkoapteekki-, apteekkiketju- ja kanta-asiakasjärjestelmästatusta, ja apteekkien käyttämiä omia 

ja ostettuja markkinointikanavia. Tutkimus apteekkareille (n=605) toteutettiin sähköisenä kyselynä 

(Webropol), jossa hyödynnettiin strukturoituja kysymyksiä. Tutkimukseen osallistujat olivat Suomen 

Apteekkariliiton jäseniä. Kerätty aineisto siirrettiin Exceliin (versio 2208) kuvailevaa tilastotieteellistä 

analyysia (suorat jakaumat) varten. 

Kyselyyn vastasi 224 (vastausprosentti 37 %) apteekkaria. Yleisimmin (44 %) apteekkarit näyttivät toteuttavan 

apteekissaan pääasiallisesti Suomen Apteekkariliiton brändiä ja yleisimmin valittu (83 %) apteekin brändin 

erottautumistekijä oli asiantunteva henkilökunta ja asiakaspalvelun laatu. Yli puolella (64 %) näytti olevan 

omat kotisivut, mutta ei verkkoapteekkia. Kun apteekilla oli verkkoapteekki (35 % vastaajista), näytti se 

toimivan yhtä usein kotisivuna kuin erillisessä verkko-osoitteessa omalla liiketoimintanimellä. Suurin osa 

apteekkareista (75 %) kuului apteekkiketjuun ja jakoi asiakkailleen lehteä, ja hieman yli puolella (53 %) näytti 

olevan käytössä kanta-asiakas- tai etuohjelma. Apteekkarit näyttivät käyttävän yleisimmin omina 

markkinointikanavina kotisivuja/verkkoapteekkia (85 %) ja Facebook sivuja (84 %). 

Kotisivuja/verkkoapteekkia käytettiin yleisemmin enemmän brändimarkkinointiin (42 %) kuin sekä brändi- 

että tuote-/kampanjamarkkinointiin (31 %) tai kuin tuote-/kampanjamarkkinointiin (27 %). Apteekkarit 

näyttivät ostavan yleisimmin mainostilaa sanomalehdestä (80 %) ja sponsorointina (49 %). Useimpia brändin 

rakentamisen keinoja näyttivät toteuttavan apteekkarit, joiden apteekit sijaitsivat kaupungeissa, ja joiden 

läheisyydessä toimi toisia apteekkeja. Apteekin koon kasvaessa käytettyjen brändin rakentamisen keinojen 

ja omien markkinointikanavien keskimääräinen lukumäärä näytti lisääntyvän. 

Avainsanat: apteekki, brändi, verkkoapteekki, markkinointi 
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1. Kirjallisuuskatsaus 
 

1.1 Brändi 

 

Brändiä kuvataan usein yksinkertaisesti sanalla maine (Bergström ym., 2015). Yrityksen maine 

koostuu asiakkaan omakohtaisista kokemuksista ja mielikuvista (Aula ym., 2002). Maine syntyy, kun 

yritys ja sen sidosryhmät kohtaavat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Näissä kohtaamisissa 

sidosryhmät tekevät tulkinnan yrityksen toiminnasta ja rakentavat yrityksestä muodostuvia 

mielikuvia. Mielikuvista muodostuu yrityksen maine. Mielikuvien maailmassa maine ratkaisee. 

Maine perustuu siis kokemuksiin ja mielikuviin, joiden kautta yrityksen sidosryhmät arvottavat 

yrityksen (Aula ym., 2005). 

Brändi on asiakkaan määrittelemä aineeton hyödyke, joka kytkeytyy asiakkaan mielikuvaan, tietoon 

ja kokemuksiin tietystä tuotteesta tai palvelusta (Lindberg-Repo, 2005). Asiakkaalle brändi 

muodostaa lupauksen. Se välittää luottamusta, johdonmukaisuutta ja odotuksia, jotka asiakas itse 

tuotteelle tai yritykselle määrittelee. Brändillä on asiakkaalle merkitystä – niin mielikuvina kuin 

tarkoituksinakin (Malmelin ja Hakala, 2011). Jokainen asiakas tulkitsee brändiä omalla tavallaan. Kun 

itse tuotteiden väliltä on vaikea löytää merkittäviä eroja, brändi on tärkein erotteleva tekijä. 

Merkitykset voivat muuttua nopeasti. Siksi brändin on lunastettava lupauksensa yhä uudestaan. 

Eilen kuuluisa ja ihailtu voi olla tänään halveksittu ja unohdettu (Everi, 2011). Yrityksen tulee nähdä 

brändinsä kaikista suunnista, eli 360 asteen kautta, ja mieluummin kolmessa ulottuvuudessa. Yritys 

vaikuttaa kaikella toiminnallaan ja olemuksellaan asiakkaan siitä saamaan brändikuvaan (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Asiakkaan brändikäsitykseen vaikuttavia kohtaamisia (Everi, 2011). 
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Brändin rakennus on jatkuva prosessi, jossa asiakkaan tiedot ja tunteet liittyvät brändin 

identiteettiin (Bergström ym., 2015). Brändi rakentuu hitaasti, ja sen rakentaminen edellyttää 

jatkuvuutta, samankaltaisuutta ja uskottavuutta (Ahto ym., 2016). Brändi rakentaa lojaalisuutta ja 

luo pitkäaikaisen suhteen asiakkaan kanssa. Brändin rooli korostuu etenkin tiukasti kilpailuilla 

markkinoilla. Monilla liiketoiminta-alueilla tuotteet tai palvelut eivät juuri eroa ominaisuuksiltaan 

toisistaan, mutta niiden brändit eroavat (Ahto ym., 2016). Brändin merkittävin tehtävä on auttaa 

yritystä kasvamaan kannattavasti. Brändin vahvistaminen on yrityksen arvon kasvattamista. Brändin 

rakentaminen on investointi, ja investoinnille pitää hakea tuottoa. 

Suomen Apteekkariliiton rakentama brändi on varsin vahva ja hyvin tunnistettu. Apteekkariliitto on 

luonut APTEEKKI brändin, jonka taustalla on Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien halu 

tunnistettavuuteen, vetovoimaisuuteen ja positiivisiin mielikuviin (Elo, 2013a). Yhteinen ilme ja 

toimintatavat luovat yhteistä etua jäsenapteekeille. Vuonna 2016 Suomen Apteekkariliiton 

jäsenapteekkien laajimmin käyttämä APTEEKKI brändin elementti oli APTEEKKI-tuotesarja, jota oli 

myynnissä 93 %:lla apteekeista (Huttunen, 2016). Toiseksi yleisimmin käytetty elementti oli vihreä 

risti ulkomainos, jollainen oli 83 %:lla apteekeista. APTEEKKI brändiin on luotu myös 

asiakaspalvelumalli, jonka tavoitteena on apteekkien asiakaspalvelun yhtenäiset toimintatavat ja 

palvelun tasalaatuisuus. Apteekki-brändin edun mukaista olisi, jos asiointikokemus olisi 

samanlainen kaikissa apteekeissa, sillä brändiä rakennetaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa (Elo, 

2013b). 

Tuotteen ja brändin ero on se, että brändi tulkitsee tuotteen merkityksen asiakkaalle (Lindroos ym., 

2005). Brändi on mielikuva, joka kertoo siitä kokemuksesta, jota asiakas voi tuotteelta odottaa. 

Brändin määrittelijänä toimii siis asiakas. Markkinoinnin ja sen välineen, brändin, perimmäinen 

tarkoitus on tehdä tuotteet tai yritys asiakkaalle kiinnostaviksi ja pitää huoli asiakassuhteen 

pysyvyydestä ja kehittymisestä. 

 

1.2 Tavoitemielikuva brändin rakentamisessa 
 

Kun tuotteelle on luotu jokin kilpailevista tuotteista poikkeava, kuluttajille merkittävä ominaisuus, 

brändin rakentaminen voi alkaa (Laakso, 2004). Sama koskee myös yrityksiä. Brändi syntyy vasta, 

kun kuluttaja mielessään kokee tuotteella tai yrityksellä olevan jotain lisäarvoa muihin nähden. 

Yrityksen brändikuva voidaan määrittää mielikuvaksi, jonka jokin yhteisö tai yksilö muodostaa 



7 
 

tietystä yrityksestä (Pitkänen, 2001). Tämä mielikuva koostu kokemuksista, uskomuksista, 

asenteista, tiedoista, tunteista ja päätelmistä. Yritys luo käsityksen itsestään kolmella tasolla. 

Mielikuvan muodostumiseen vaikuttaa 1) se mitä yritys tekee 2) se mitä yritys sanoo ja 3) se miltä 

yritys näyttää (Åberg, 1997, Pitkänen, 2001, Malmelin ja Hakala, 2011). Ytimessä on toiminta, 

viestintä ja yrityksen visuaalinen ilme. Mielikuvatekijöitä ovat mm. tarjotut tuotteet, liiketila, 

sisustus, henkilökunta, asiakaspalvelu, esitteet, logo, mainonta ja muu viestintä (Bergström ym., 

2015). Yritys voi kehittää mainetta, yrityskuvaa ja brändiä, mutta asiakkaan mielessä muodostuvaa 

kuvaa itsestään se ei voi koskaan määrätä (Pitkänen, 2001). 

Tavoitemielikuva tarkoittaa kuvausta asioista, jotka ovat yritykselle tärkeitä (Ahto ym., 2016). 

Tavoitemielikuva on yrityksen päätös siitä, millaiseksi se toivoisi oman brändinsä muodostuvan ja 

sen näyttävän. Brändin muodostumiseen vaikuttavat kaikki yrityksen toiminnan ja tekemisten, tai 

tekemättä jättämisen tulokset (Ahto ym., 2016). Mitä enemmän yrityksen ja sidosryhmien välillä on 

vuorovaikutusta, sitä isommassa roolissa ovat asiakkaan omakohtaiset kokemukset (Berg, 2012). 

Mitä vähemmän vuorovaikutusta on, sitä enemmän vaikuttavat yleiset mielikuvat. Lisäämällä 

vuorovaikutusta sidosryhmiensä kanssa yrityksellä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa 

maineensa muodostumiseen. Hyvä yrityskuva muodostuu hyvästä viestinnästä ja hyvästä 

toiminnasta (Pitkänen, 2001). 

Tavoitemielikuva on rakennettava yrityksen arvojen, strategian ja tavoitteiden varaan, eikä niiden 

välillä voi olla ristiriitaa (Ahto ym., 2016). Tavoitemielikuvan ja yrityksen strategian välisen linkin 

tulee olla vahva. Tavoitemielikuvaan tulee kirjata brändin rakentamisen pohjaksi ne asiat, joista 

yritys haluaa olla tunnettu ja joiden avulla se haluaa erottautua kilpailijoistaan. Tavoitemielikuvaan 

kirjataan strategiasta johdetut ja kiteytetyt erottautumistekijät (Ahto ym., 2016). Tavoitemielikuvan 

avulla yritys johtaa brändinsä kehitystä. 

 

1.3 Brändisuhde ja brändikontaktit 
 

Asiakkaat eivät osta tuotteita tai palveluja, vaan tuotteiden ja palvelujen tuottamia hyötyjä 

(Grönroos, 2015). Palvelualoilla brändin kehittäminen perustuu asiakkaan osallistumiseen yrityksen 

palveluprosessiin. Yritys voi luoda puitteet brändin kehittymiselle, mutta asiakkaat lopulta luovat 

brändin. On harhaanjohtava käsitys, että yritys loisi brändin ja tarjoaisi sen valmiina asiakkaalle. 

Mitä tahansa yritys tekee, asiakas päättää, kehittyykö toimenpiteillä tavoiteltu brändi vai ei. 
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Yrityksen tehtävänä on järjestää puitteet brändin muodostumiselle tarjoamalla sopiva fyysinen 

tuote ja palveluprosessi, ja tukea niitä suunnitellun markkinointiviestinnän keinoin.  

Brändiviestit ovat luomassa yrityksen ja asiakkaan välille brändisuhdetta, koska brändisuhde 

kehittyy asiakkaiden kokemien brändikontaktien myötä (Grönroos, 2015). Brändikontakteja voivat 

olla mm. yrityksen 

• suunniteltu viestintä, kuten mainonta ja myynninedistäminen 

• suunnittelematon viestintä, kuten sosiaalisen median keskusteluryhmät 

• palveluviestit, kuten asiakaspalvelutilanteet sekä 

• tuoteviestit, kuten tuotteiden ulkoasu. 

Brändi syntyy asiakkaan mielessä brändikontaktien tuloksena (Grönroos, 2015). Kokonaiskuva 

yrityksestä muodostuu kaikkien kohtaamistilanteiden yhteissummana, riippumatta siitä, onko kyse 

asiakaspalvelutilanteesta, lehtiartikkelista tai vaikka verkkokeskustelusta (Aula ym., 2002). Kaikki 

viestintä muokkaa brändikuvaa, myös viestimättä jättäminen (Hertzen, 2006). Uskottava brändi 

syntyy yrityksen viestinnän ja käytännön toiminnan tasapainoisesta kokonaisuudesta (Lindberg-

Repo, 2015). 

                                   

Kuva 2. Brändisuhteen muodostavat brändikontaktit (Grönroos, 2015). 

Vahva sitoutuminen brändiin tarkoittaa, että asiakas kokee olevansa osallisena yrityksen palvelussa 

tai palveluprosessissa (Grönroos, 2015). Vahva sitoutuminen brändiin on merkki aidosta 

brändisuhteesta. On esitetty neljä strategista näkökohtaa, jotka yrityksen tulisi ottaa huomioon 
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vaaliakseen brändistä asiakkaalle koituvaa arvoa ja solmiakseen kannattavia brändisuhteita. Nämä 

ovat 

• erottuminen muista 

• oman maineen määrittäminen 

• tunnetason yhteyksien luominen ja 

• brändin sisäistäminen. 

 

1.4 Asiakaspalvelu brändin rakentamisessa 
 

Brändi ohjaa sitä, miten yrityksen työntekijät toimivat, ja mitä he viestivät asiakkaille ja sidosryhmille 

(Malmelin ja Hakala, 2011). Sisäinen markkinointi tarkoittaa yrityksen omaan henkilöstöön 

kohdistuvaa markkinointia. Sisäisellä markkinoinnilla on kaksi tavoitetta: työntekijöiden on 

ymmärrettävä ja hyväksyttävä yrityksen liikeidea ja arvot, ja toimittava niin, että yrityksen liikeidean 

mukaiset tavoitteet toteutuvat (Sipilä, 2008). Sisäinen markkinointi on johtamista, jonka tavoitteena 

on saada liikeidean ja brändin sisältö toteutumaan yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja jokaisen 

henkilön työtehtävässä (Bergström ym., 2015). Se, miten työntekijät käsittävät brändin arvot ja 

visiot, vaikuttaa siihen, miten he työskentelevät ja miten he ovat vuorovaikutuksessa asiakkaan 

kanssa (Malmelin ja Hakala, 2011). Jokainen yrityksen työntekijä osallistuu tavalla tai toisella 

yrityksen brändin markkinointiin. 

Asiakkaan yrityksestä muodostama brändimielikuva kehittyy paljolti palvelukokemusten kautta. 

Palvelualoilla onkin erittäin tärkeää, että kaikilla yrityksen työntekijöillä on ajan tasalla olevaa 

ymmärrystä yrityksen brändistä ja sen antamista lupauksista (Lindberg-Repo, 2005). Brändilupaus 

ei välity, ellei jokainen henkilö yrityksessä tue sitä ja toteuta sitä omassa toiminnassaan. 

Asiakaspalvelussa toimivien tulee lunastaa brändin lupauksia jokaisessa palvelutilanteessa. Paras 

tae brändin menestymiselle on brändistä ylpeä henkilökunta (Grönroos, 2015). Vastuunsa brändistä 

tuntevat työntekijät kiinnittävät huomiota myös yksityiskohtiin, mikä voi olla ratkaisevaa kovassa 

kilpailussa. 

Kilpailijoita paremmalla asiakaspalvelulla voi erottua markkinoilla ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa 

(Bergström ym., 2015). Jotta asiakaspalvelu toteutuisi samalla tavalla palvelukanavasta ja 

asiakaspalvelijasta riippumatta, tulee yrityksellä olla määritetty palveluprosessi, jonka mukaan 

palvelua toteutetaan (Bergström ym., 2015). Palveluprosessin tulee olla linjassa yrityksen brändin 
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kanssa. Palveluprosessissa palvelutapahtumat kuvataan vaihe vaiheelta sekä asiakkaan että 

asiakaspalvelijan näkökulmasta (Bergström ym., 2015). Eri palvelukanavien tulisi muodostaa 

asiakkaiden kannalta eheä kokonaisuus (Hallavo, 2013). Eri palvelukanavat ja asiakkaiden 

ostoprosessi muodostavat monikanavaisen asiointikokonaisuuden. 

 

1.5 Erottautumistekijät brändin rakentamisessa 
 

Brändin erilaistamisen ja asemoinnin avulla yritykset luovat kilpailukykyä liiketoiminnalleen 

(Lindberg-Repo, 2005). Kilpailukyky perustuu oman brändin erottautumiseen muista asiakkaalle 

merkityksellisellä, arvoa tuottavalla tavalla. Kannattavaa liiketoimintaa ei voi syntyä, jos yrityksen 

tuotteet tai palvelut eivät erottaudu kilpailijoiden tarjoamista. Yrityksissä, joissa tuotteet ja palvelut 

ovat melko samanlaisia, toimii palveluiden tuottamisen ja tarjoamisen tapa erottautumistekijänä. 

Yritysten erottautuminen tapahtuu toimimisen ja ajattelun alueella (Pitkänen, 2001). 

Palvelu on ehkä kestävin erottautumiskeino brändinrakennuksessa (Tuulaniemi, 2011). Palvelussa 

on paljon enemmän brändin ja asiakkaiden kohtaamispisteitä kuin tavaroissa. Jokainen palvelun ja 

ihmisen vuorovaikutustilanne on mahdollisuus kertoa bränditarinaa. Asiakaspalvelijat ovat siis 

avainasemassa palveluyrityksen brändin rakentamisessa. 

Hyvin ajateltu ja toteutettu erottautumisstrategia antaa sisällön yrityksen brändille (Taipale, 2007). 

Yrityksen brändi on kiinteästi sidoksissa yrityksen erottautumisstrategiaan. Erottuvuus on brändin 

ydin, ja markkinointiviestinnän on oltava linjassa brändilupauksen kanssa. Mitä useampia 

erottuvuustekijöitä yritykset toiminnoistaan löytävät, sen helpompaa niiden on saavuttaa pysyvä 

kilpailuetu. Haasteena on erottuvuustekijöiden hallinta. Jos erottuvuustekijöitä on vain muutama, 

tekee se strategian toteuttamisen helpommaksi. 

 

1.6 Markkinointiviestintä yrityksen kilpailukeinona 
 

Markkinointi on keskeinen osa liiketoimintaa ja tärkeä yrityksen menestystekijä (Bergström ym., 

2015). Markkinointi on strateginen liiketoimintaa ohjaava ajattelutapa. Markkinoinnin tavoitteena 

on tuotteen tai palvelun kysynnän kasvattaminen siten, että markkinoidun hyödykkeen menekki 

lisääntyy (Virtanen, 2010). Markkinointi tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joita yritys hyödyntää 

esitellessään itseään, tuotteitaan ja palveluitaan. Markkinoinnin avulla yritys viestii omasta tuote- 
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ja palvelutarjoamasta, ja pyrkii erottautumaan kilpailijoista. Markkinointi perustuu asiakkaiden 

ostokäyttäytymisen tuntemiseen ja asiakastarpeiden tyydyttämiseen paremmin kuin kilpailijat. 

Markkinointiviestintä tekee yrityksen ja sen tarjoaman näkyväksi, joten viestinnällä on suuri 

merkitys sekä mielikuvien luomisessa että ostojen aikaansaamisessa (Bergström ym., 2015). 

Markkinointiviestinnän avulla luodaan tunnettuutta ja rakennetaan brändiä, annetaan tietoa 

tuotteista, hinnoista ja ostopaikoista sekä pyritään vaikuttamaan kysyntään ja ylläpitämään 

asiakassuhteita. Tärkeimmät markkinointiviestinnän muodot ovat mainonta ja henkilökohtainen 

myyntityö. Näitä täydennetään ja tuetaan myynninedistämisellä sekä tiedotus- ja suhdetoiminnalla. 

Markkinointiviestinnän käyttötarkoitus on vuosien varrella muuttunut. Ennen se oli vahvasti 

mainontasidonnaista ja sillä haluttiin pääasiallisesti vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin (Lindberg-

Repo, 2005). Nykyisin mielikuvien luomisen ja lupausten ohella markkinointiviestinnän tulee tuoda 

arvoa itse asiakassuhteeseen ja brändiin. Asiakasmarkkinoinnin päätehtävänä on kilpailijoita 

paremman arvon tuottaminen eri asiakaskohderyhmille (Bergström ym., 2015). Asiakaslähtöisessä 

kilpailukeinomallissa huomioidaan mm. asiakkaiden toiveiden ja todellisten tarpeiden 

ymmärtäminen ja pyrkimys vuoropuheluun asiakkaan kanssa tavoitellen pitkäaikaista 

asiakassuhdetta (Bergström ym., 2015). Brändi ja sen elementit ovat avainasemassa tämän 

asiakassuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Asiakaspalvelu on markkinointiviestintää 

tehokkaimmillaan. Henkilöstö, ja sen toteuttama brändin mukainen asiakaspalvelu, on tärkeä 

kilpailutekijä sekä tavaroita että palveluja markkinoivassa yrityksessä. 

 

1.7 Mediat mainonnan välineinä 
 

Markkinointiviestinnässä on tärkeää löytää ne mainonnan muodot ja välineet, jotka parhaiten 

tavoittavat halutun kohderyhmän (Bergström ym., 2015). Mainonnan muotoja voi tarkastella mm. 

mainonnan tavoitteen mukaisesti (informoivaa, suostuttelevaa, muistuttavaa tai asiakassuhdetta 

vahvistavaa mainontaa) ja mainostettavan kohteen mukaisesti (esim. tuote- tai yritysmainontaa).  

Oikean median, etenkin ostetun median valinta on tärkeää, jotta mainonnan panos-tuotos suhde 

olisi mahdollisimman hyvä asetettuun tavoitteeseen nähden. Mainonnan muotoja ovat omat ja 

ansaitut mediat, ostetut mediat ja kumppanimediat. 
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Kuva 3. Mainosmedioiden jaottelu yrityksen näkökulmasta (Bergström ym., 2015). 

Mediavalinnalla pyritään saavuttamaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan, ja mahdollisimman 

taloudellisesti. Valitun median tulee pystyä viemään sanoma kohderyhmälle tavoitteen mukaisesti 

(Isohookana, 2007). Mediavalinnassa pitää huomioida mm.: 

• perustiedot medioista: levikki, vastaanotinten määrä, lukija- ja katsojamäärät 

• median luonne ja mediaympäristö 

• median ja sen käyttäjien ominaisuudet kuten demografia, elämäntyyli, harrastukset, 

ajankäyttö, asenteet, rahankäyttö, tieto tai tunnevaltaisuus 

• mainosvälineen hinta ja kontaktihinta 

• mainosvälineelle suunnitellun mainoksen tuotantokustannukset 

• aikataulu- ja ajoitustiedot (julkaisukerrat ja -ajankohdat). 

 

Seuraavassa on käyty hieman tarkemmalla tasolla läpi muutamia pääasiassa ostetun median 

kanavia. 

 

1.7.1 Lehti- ja suoramainonta 
 

Sanomalehti on pitänyt pintansa mainosmediana. Tähän on oletettavasti osaltaan vaikuttanut 

sanomalehtien siirtyminen yhä enemmän digiaikaan, jolloin asiakkaalla on perinteisen paperilehden 

rinnalla mahdollisuus lukea lehteä myös digitaalisena näköislehtenä. Sanomalehtien suurimmat 

vahvuudet mainosmediana ovat mm. uutisluonteisuus, ajankohtaisuus, tarkka ajoitus, luotettavuus 

ja paikallisuus (Isohookana, 2007). Verrattuna sanomalehtiin, aikakauslehtien vahvuus 
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mainosmediana on lehden lukeminen yleensä rauhassa, ja siihen palaaminen useaan kertaan. 

Lisäksi aikakauslehdissä lukijakunta on jo lähtökohtaisesti lehden aihealueen mukaista mainonnan 

kohderyhmää. Asiakaslehdet ovat aikakauslehtiä. Asiakaslehden tavoitteena on asiakassuhteen 

vahvistaminen (Sipilä, 2008). Asiakaslehden tehtävä on kertoa yrityksestä, sen tuotteista ja 

palveluista, ja samalla luoda vuorovaikutuksellinen suhde lukijan ja yrityksen välille. Asiakaslehdellä 

on oma tärkeä roolinsa yrityksen brändin vahvistajana. 

Suoramainonnalla tarkoitetaan tavoitteellista itsenäisten mainosten toimittamista määritetyin 

jakeluin valikoidulle kohderyhmälle (Isohookana, 2007). Painettu suoramainonta voi olla joko 

osoitteellista tai osoitteetonta mainosjakelua. Suoramainonnan etuja ovat sen riippumattomuus; 

mm. sisällön, ajankohdan, jakelun ja kohderyhmän voi valita itse. Lisäksi suoramainonnan 

tehokkuuden voi helposti testata esim. myynnin, kysynnän tai asioinnin muutoksena. Verrattuna 

painettuun suoramainontaan, sähköisiä medioita hyödyntävässä suoramainonnassa 

vastaanottajalle annetaan mahdollisuus reagoida mainokseen välittömästi (Sipilä 2008). Yleisimmin 

käytetty sähköinen suoramainonnan muoto on sähköpostimarkkinointi (Kananen, 2018). Tästä 

käytetään yleisesti myös nimitystä sähköinen uutiskirje. 

 

1.7.2 Radiomainonta 
 

Radion vahvuuksia sähköisenä mainosmediana ovat radiokanavasta ja sen kuuluvuusalueesta 

riippuen mm. radiomainonnan kattavuus, henkilökohtaisuus, läheisyys, nopea toistomahdollisuus, 

joustavuus ja paikallisuus (Isohookana, 2007). Radiomainonnassa on mahdollista kohdentaa 

mainoksen kuuluvuus esimerkiksi tietylle maantieteelliselle alueelle tai ohjelma- ja 

ajankohtariippuvaiselle kohderyhmälle. Radiomainonnan heikkouksia ovat mm. sen nopeus, 

taustakuuntelu ja radiokanavien vaihto. Radiomainonnassa kuuntelijan huomio on saatava 

sekunneissa, koska mainokseen ei voi enää palata itse. Radiomainonnassa mainoksen toistojen 

määrä onkin erityisen ratkaisevaa. 

 

1.7.3 Internet-mainonta 

 

Tilastokeskuksen joukkoviestintämarkkinoita koskevan selvityksen mukaan internet-mainonta 

kasvoi vuonna 2020 15 % edelliseen vuoteen nähden ja oli 528 miljoonaa euroa (Tilastokeskus, 

2020). Vuonna 2020 verkkomainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta oli jo lähes puolet. 
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Asiointikäyttäytymisen muutos sekä mahdollisuudet esim. entistä tarkempaan mainonnan 

kohdentamiseen ja mittaamiseen ovat kasvattaneet digitaalisten kanavien osuutta muiden 

markkinoinnin ja mainonnan muotojen kustannuksella (Ilmarinen ym., 2015). Viime 

vuosikymmeninä sähköiset ja kaksisuuntaiset mediat ovat vallanneet vahvasti tilaa esim. painetulta 

ja yksisuuntaiselta mainosmedialta. Perinteisen yksisuuntaisen viestinnän markkinointitapaan 

nähden markkinointi internetissä edellyttää vuorovaikutteisuutta ja kiinnostavaa, asiakkaan 

näkökulmasta rakennettua sisältöä. Ominaista internet-markkinoinnille on kuluttajalle siirtynyt 

valta, sillä asiakas päättää, millainen sisältö on riittävän houkuttelevaa. Internetin yhteisöllisyys ja 

vuorovaikutteisuus ovat mahdollistaneet sen, että kuluttaja voi itse osallistua sekä sisällön 

tuottamiseen että jakamiseen. Tätä hyödynnetään etenkin sosiaalisen median kanavissa 

Facebookissa ja Instagramissa. Saamalla mahdollisimman paljon seuraajia omille tileilleen, yritykset 

saavat ilmaisen mainoskanavan käyttöönsä. Näistä kanavista ostetaan toki myös paljon 

lisänäkyvyyttä. 

Digitalisaatio on muokannut merkittävästi sitä, missä ja millä tavalla yritykset mainostavat ja 

markkinoivat tuotteita ja palveluita. Digitalisaatio on mahdollistanut ja lisännyt myös yritysten 

omien medioiden, kuten verkkosivujen, mobiilisovellusten ja sähköisten uutiskirjeiden käyttöä 

markkinoinnissa. Digitaalisen sisällön levittämistä asiakkaille, kumppaneille ja yrityksille yrityksen 

omissa digitaalisissa kanavissa kutsutaan digitaaliseksi sisältömarkkinoinniksi (Alanne, 2015). 

Digitaalista sisältömarkkinointia hyödynnetään etenkin, kun halutaan kertoa yrityksen tai brändin 

tarinaa, saada aikaan positiivista käyttäytymistä yritystä ja brändiä kohtaan, houkutella uusia 

asiakkaita sekä sitouttaa jo olemassa olevia. 

Yrityksen tulee näkyä internetissä, jotta yrityksen omien kanavien käyttö mainonnassa olisi 

tehokasta. Hyvä hakukonenäkyvyys on edellytys sille, että internetiä voidaan käyttää yrityksen 

markkinointikanavana (Karjaluoto, 2010). Onnistuneella hakukonenäkyvyydellä markkinoija voi 

ohjata sivustoillensa potentiaalisia asiakkaita. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on lisätä sivuston 

luonnollista näkyvyyttä ja parantaa siten löydettävyyttä, ja lisätä sivuston kävijämäärää (Merisavo, 

2006, Ledford, 2008). Hakukoneoptimoinnin perusta on hyvin tehty avainsanatutkimus ja 

korkealaatuisen sisällön tuottaminen kotisivuille (Raespuro, 2018). Hakukoneoptimointi määrittelee 

hyvin pitkälti sen, minkälaisin termein ja avainsanayhdistelmin yritys pyrkii saamaan sisältöään 

näkyviin hakukoneissa, käytännössä Googlessa. Myös sivuston hierarkkinen rakenne, ja sivuston 

sisäiset ja ulkoiset linkit, parantavat kotisivujen näkyvyyttä (Kananen, 2018). 
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Markkinointiautomaatiota hyödyntämällä asiakkaalle voidaan ohjata viestejä automaattisesti 

aikaisempiin asiointeihin perustuvaa analytiikkadataa ja profilointia hyödyntäen (Ilmarinen ja 

Koskela, 2015).  Viestejä voidaan ajoittaa ja personoida tarkoin määritellylle kohderyhmälle, joka 

etsii esimerkiksi tietoa nettisivuilta, tai jättää tilauksen tekemisen kesken (Raespuro, 2018). 

Uudelleenkohdentamisessa asiakkaalle näytetään mainontaa hänen aiemman selailuhistoriansa tai 

käyttämiensä hakusanojen perusteella (Ilmarinen ja Koskela, 2015). 

Banneri- eli display mainonta on internetin vanhimpia mainonnan keinoja. Mainonta perustuu 

mainoksen näyttämiseen verkkosivuilla. Kun kuluttaja klikkaa mainoskuvaketta, hän ohjautuu 

esimerkiksi mainostajan verkkosivuille (Kananen, 2018). Bannerimainonnassa mainoksen näyttäjä 

saa korvauksen joko mainoksen näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten tai onnistuneiden 

transaktioiden perusteella. 

 

1.7.4 Ulko- ja liikennemainonta 
 

Ulko- ja liikennemainonta ovat tehokkaita kaupunkimedioita, joissa kontaktimäärät ovat yleensä 

varsin suuria. Myös ulkomainonta on siirtynyt yhä enemmän digiaikaan. Digimainonta tuo 

mainontaan tehokkuutta ja lisää huomionarvoa. Ulkomainonnan etuja mainosmediana ovat mm. 

sen paikallinen tavoittavuus, ajankohtaan sitoutumattomuus, mainonnan nopea toistettavuus ja 

hyvä huomioarvo (Isohookana, 2007). Ulkomainonta tavoittaa ihmisiä kaduilla ja liikenteen keskellä. 

 

1.7.5 Sponsorointi 
 

Sponsoroinnissa viestitään tavoitellulle kohderyhmälle lainaamalla sponsoroinnin kohteen 

myönteistä brändiä (Alaja, 2000). Sponsoroinnissa tuetaan rahallisesti esimerkiksi yksilöä, ryhmää, 

tapahtumaa tai järjestöä. Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti tuotteen, palvelun tai yrityksen 

tunnettuuteen ja mielikuvaan (Isohookana, 2007).  Sponsorointi on vastikkeellista yhteistyötä 

yrityksen ja sponsoroitavan kohteen välillä. Koska sponsoroinnin tavoitteena on vaikuttaa yrityksen 

brändikuvaan, on sponsoroitava kohde valittava erittäin tarkasti yrityksen brändin ohjaamana. 
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2. Tavoitteet 
 

Projektityön tavoitteena oli tutkia yksityisten apteekkareiden apteekeissaan toteuttamaa brändiä ja 

markkinointia. Kyselytutkimuksessa tunnistettiin mitä brändiä apteekeissa pääasiallisesti 

toteutettiin, apteekin toteuttamia brändin erottautumistekijöitä, apteekkien kotisivu-

/verkkoapteekki-, apteekkiketju- ja kanta-asiakasjärjestelmästatusta, ja apteekkien käyttämiä omia 

ja ostettuja markkinointikanavia. Lisäksi kuvattiin apteekin taustatekijöiden mahdollista vaikutusta 

apteekkareiden toimintaan brändin ja markkinoinnin toteuttamisessa. 

 

3. Aineisto ja menetelmät 
 

3.1 Tutkimusasetelma 
 

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kyselytutkimuksesta. Tutkimusasetelma oli 

prospektiivinen poikkileikkaustutkimus. Kyselytutkimus toteutettiin kvantitatiivisena strukturoituna 

monivalintakyselynä. Kvantitatiivinen kysely- tai lomaketutkimus on terveystieteissä yleisesti 

käytetty menetelmä, joka mahdollistaa tiedon keräämisen laajalta joukolta (Hämeen-Anttila ja 

Katajavuori, 2021). 

3.2 Aineisto 
 

Aineistona käytettiin Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien apteekkareiden antamia vastauksia. 

Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkarit rekrytoitiin kyselytutkimukseen projektityön tekijän 

laatimalla tutkimusta kuvaavalla saateviestillä (Liite 1). Suomen Apteekkariliiton edustaja lähetti 

monivalintakyselyn saateviestillä sähköpostitse kohderyhmälle, Suomen Apteekkariliiton 

jäsenapteekkien apteekkareille (n=605) ajantasaisen jäsenosoitteiston mukaisesti. Kyselyn 

saateviestissä kuvatun mukaisesti kyselyyn vastattiin anonyymisti, eikä annettuja vastauksia 

pystytty yhdistämään vastauksen antaneeseen apteekkariin. Kyselytutkimuksen toteuttaminen ei 

vaatinut tutkimusluvan hakemista. 
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3.3 Menetelmät 
 

Tutkimus toteutettiin kyselykaavaketta käyttäen (Liite 2). Kyselykaavake luotiin projektityön tekijän 

ja projektityön ohjaajien asiantuntemukseen perustuen tätä tutkimusta varten. Projektityön tekijä 

pyysi suullisesti yhtätoista Suomen Apteekkariliiton Viestintävaliokunnan apteekkarijäsentä 

vapaaehtoisuuteen perustuen pilotoimaan kyselykaavaketta. Suomen Apteekkariliiton edustaja 

lähetti kyselykaavakkeen sähköpostitse Viestintävaliokunnan apteekkarijäsenille. 

Pilotointikyselyssä testattiin kyselykaavakkeen kysymysten ja ohjeiden ymmärrettävyyttä, 

kysymysten kattavuutta ja kaavakkeen teknistä toimivuutta. Kolme apteekkaria antoi 

projektityöntekijälle sähköpostitse korjausehdotuksia kyselykaavakkeeseen. Pilotista saadun 

palautteen perusteella kyselyä muokattiin ennen varsinaisen kyselytutkimuksen toteuttamista. 

Muokkauksia tehtiin yksittäisten kysymysten vastausvaihtoehtoihin. 

 

3.3.1 Kyselyn toteutus 
 

Kyselytutkimus toteutettiin Suomen Apteekkariliiton Webropol -kyselytyökalua käyttäen. 

Kyselytutkimus toteutettiin 29.10.2021-17.11.2021. Suomen Apteekkariliiton edustaja lähetti 

kyselyn projektityön tekijän laatimalla saateviestillä kohderyhmän apteekkareille 

sähköpostiviestinä. Sähköpostiviesti sisälsi linkin kyselykaavakkeeseen. Suomen Apteekkariliiton 

edustaja lähetti kohderyhmän apteekkareille sähköpostitse kyselyaikana kaksi muistutusviestiä 

kyselyyn vastaamisesta. 

Jos apteekkarilla oli apteekkilupa myös sivuapteekkiin, häntä pyydettiin vastaamaan kyselyyn 

pääapteekin näkökulmasta. Apteekin reseptuurina pyydettiin ilmoittamaan pääapteekin reseptien 

lukumäärä ilman annosjakelureseptejä. Tässä kyselytutkimuksessa apteekin brändimarkkinoinniksi 

määritettiin markkinointi, jossa kerrotaan mm. apteekin ominaisuuksista, asiakaspalvelusta, 

aukioloajoista, saavutettavuudesta, henkilökunnasta, etäasiointimahdollisuuksista, apteekin 

tarjoamista palveluista jne. Tuote- ja kampanjamarkkinoinniksi määritettiin markkinointi, jossa 

kerrotaan yrityksessä myynnissä olevista tuotteista ja yrityksen myyntikampanjoista. 
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3.3.2 Aineiston analyysi 
 

Aineistosta luotiin Webropol perusraportti ja aineisto siirrettiin Exceliin (versio 2208) analysointia 

varten. Määrällisessä kuvailevassa analyysissa raportoidaan lukumääriä ja analyysissä hyödynnettiin 

suoria jakaumia. 

 

4. Tulokset 
 

4.1 Taustatiedot 
 

Kysely lähetettiin 605 apteekkarille ja siihen vastasi 224 apteekkaria. Kyselytutkimuksen 

vastausprosentti oli 37 %. Osa vastaajista ei vastannut kyselykaavakkeen kaikkiin kysymyksiin, jonka 

seurauksena kysymyskohtaiset vastausmäärät vaihtelivat välillä 221 ja 224. Poikkeuksena tästä oli 

kyselytutkimuksen taustatietona kysytty apteekin sijaintimaakunta, johon vastasi 185 apteekkaria. 

Kyselytutkimukseen saatiin vastauksia Suomen kaikista maakunnista (Kuva 4). 

Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekkien jakauma maakunnittain (n=185). 
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Lukumääräisesti eniten kyselyyn saatiin vastauksia 80 001 - 120 000 reseptin apteekkien 

apteekkareilta (n=75) ja vähiten alle 20 000 reseptin apteekkien apteekkareilta (n=2) (Kuva 5). 

Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekkien reseptuurit ilman annosjakelureseptejä 

vuonna 2020 (n=222). 

Apteekkityypin mukaan lukumääräisesti eniten kyselyyn saatiin vastauksia kauppakeskus-

/tavarataloapteekkien (n=63) ja maaseudun kyläapteekkien apteekkareilta (n=59) (Kuva 6). 

Vastauksia saatiin kattavasti kaikista apteekkityypeistä. 

 

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekkien apteekkityypit (n=224). 

Kyselyyn saatiin lukumääräisesti eniten vastauksia apteekkareilta, joiden apteekin etäisyys toiseen 

lähimpään apteekkiin oli alle 2 kilometriä (n=90) tai 20 – 50 kilometriä (n=52) (Kuva 7). 
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Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekkien etäisyys toiseen lähimpään apteekkiin 

(n=223). 

 

4.2 Apteekin toteuttama brändi 
 

Kyselyyn vastanneista apteekkareista kaksi viidesosaa (n=97/222, 44 %) näytti toteuttavan 

apteekissaan pääasiallisesti Apteekkariliiton brändiä, vajaa kolmannes (n=64/222, 29 %) apteekin 

omaa brändiä ja neljännes (n=57/222, 26 %) apteekkiketjun brändiä (Kuva 8). Vain muutama 

apteekkari ei kokenut toteuttavansa apteekissaan mitään brändiä (n=4/222, 2 %). 

 

 

Kuva 8. Apteekkien pääasiallisesti toteuttama brändi (n=222). 
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Apteekkityypin mukaan tarkasteltuna kauppakeskus-/tavarataloapteekit näyttivät toteuttavan 

tasaisimmin kutakin kysyttyä brändivaihtoehtoa (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Apteekeissa toteutettu pääasiallinen brändi apteekkityypin mukaan (n=222). 

 

 

Vastaajat kaupungin kivijalka-apteekeissa näyttivät toteuttavan yleisimmin, ja yhtä usein apteekin 

omaa brändiä ja Apteekkariliiton brändiä. Muiden apteekkityyppien vastaajien keskuudessa näytti 

olevan vallalla Apteekkariliiton brändin toteuttaminen. 

Melkein kaikilla etukäteen määritetyillä apteekkien välisillä etäisyysluokilla vastaajat näyttivät 

toteuttavan apteekissaan yleisimmin pääasiallisesti Apteekkariliiton brändiä (Taulukko 2). Ainoan 

poikkeuksen muodostivat etäisyysluokan 500 metriä - 2 kilometriä apteekit (n=20/49, 41 %) ja 50 – 

100 kilometriä apteekit (n=4/6, 67 %), jotka näyttivät toteuttavan yleisimmin pääasiallisesti apteekin 

omaa brändiä. 
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Apteekki toteuttaa

pääasiallisesti

apteekin omaa brändiä,

n=64 (29 %)

Apteekki toteuttaa

pääasiallisesti 

apteekkiketjun 

brändiä,

n=56 (25 %)

Apteekki toteuttaa

pääasiallisesti 

Apteekkariliiton 

brändiä,

n=97 (44 %)

Apteekki ei toteuta

mitään brändiä,

n=4 (2 %)

Kauppakeskus-/     

tavarataloapteekki

(n=63)

21 21 21 0

Kaupungin                    

kivijalka-apteekki

(n=37)

13 9 13 2

Kaupungin 

lähiöapteekki

(n=25)

7 2 15 1

Maaseudun 

kyläapteekki

(n=59)

16 13 29 1

Maaseudun 

liikekeskusapteekki

(n=38)

7 12 19 0
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Taulukko 2. Apteekeissa toteutettu pääasiallinen brändi apteekkien välisten etäisyyksien mukaan 

(n=221). 

 

 

4.3 Apteekin brändin erottautumistekijät 
 

Vastaajien valitessa etukäteen määritetyistä vaihtoehdoista kolme tärkeintä apteekkinsa 

erottautumistekijää, näytti kolme tekijää erottuvan muista; asiantunteva henkilökunta ja 

asiakaspalvelun laatu (n=186/223, 83 %), helppo saavutettavuus, keskeinen sijainti, parkkipaikat, 

bussipysäkki, esteetön kulku (n=118/223, 53 %) ja laaja lääkevalikoima ja lääkkeiden hyvä 

toimitusvarmuus (n=97/223, 43 %) (Kuva 9). Huomionarvoista on, että verkkoapteekin omaavista 

apteekeista vain alle viidennes näytti nostavan etäasiointimahdollisuuden yhdeksi kolmesta 

tärkeimmästä erottautumistekijästään (n=14/80, 18 %). 

Välimatka 

lähimpään 

apteekkiin / 

toteutettu brändi

Apteekki toteuttaa

pääasiallisesti

apteekin omaa brändiä,

n=64 (29 %)

Apteekki toteuttaa

pääasiallisesti 

apteekkiketjun 

brändiä,

n=56 (25 %)

Apteekki toteuttaa

pääasiallisesti 

Apteekkariliiton brändiä

n=97 (44 %)

Apteekki ei toteuta

mitään brändiä,

n=4 (2 %)

Alle 500 m

(n=40)
12 12 16 0

500 m - 2 km

(n=49)
20 10 18 1

2 km - 5 km

(n=33)
8 8 16 1

5 km - 10 km

(n=16)
3 6 7 0

10 km - 20 km

(n=24)
5 5 14 0

20 km - 50 km

(n=52)
10 15 25 2

50 km - 100 km

(n=6)
4 1 1 0

Yli 100 km

(n=1)
1 0 0 0
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Kuva 9. Apteekkien kolme tärkeintä erottautumistekijää (n=223). * Helppo saavutettavuus; keskeinen 

sijainti, parkkipaikat, bussipysäkki, esteetön kulku, ** Muiden apteekkituotteiden hinnoittelu, tarjoukset ja kampanjat, 

*** Etäasiointimahdollisuus; verkkoapteekki, puhelin, chat, videoyhteys, **** Ostettu ja ansaittu näkyvyys ml. 

markkinointi, sponsorointi yms., ***** Kattavat farmaseuttiset palvelut; lääkehoidonarviointi (LHA), lääkehoidon 

kokonaisarviointi (LHKA), astma-, diabetes- yms asiantuntijapalvelut. Muut$: mm. apteekin noutoautomaatti apteekin 

sijaintialueella, apteekin oma terveyspiste Synlab näytteenottopisteellä, apteekin tarjoamat hoitolapalvelut, apteekin 

aktiivinen some, apteekin paikallisuus ja asiakaslähtöisyys kaikessa toiminnassa ja S-bonus kumppanuus. 

 

Kun apteekin brändin erottautumistekijöitä tarkasteltiin apteekkien välisten etäisyyksien mukaan, 

apteekkien välisen etäisyyden ollessa alle 500 metriä laajat aukioloajat (n=13/40, 33 %), kanta-

asiakasohjelma (n=9/40, 23 %) ja etäasiointimahdollisuus (n=7/40, 18 %) näyttivät nousevan muita 

useammin valituiksi erottautumistekijöiksi. Sen sijaan apteekkien etäisyysluokassa 500 metriä - 2 

kilometriä yleisimmin erottautumistekijäksi valittiin helppo saavutettavuus (n=37/50, 74 %). 

 

4.4 Apteekin kotisivut ja verkkoapteekki 
 

Enemmistöllä kyselyyn osallistuneiden apteekkareiden apteekeista näytti olevan kotisivut, mutta ei 

verkkoapteekkia (n=143/224, 64 %) (Kuva 10). Apteekeilla, joilla oli verkkoapteekki, verkkoapteekki 

näytti toimivan kotisivuina yhtä usein (n=41/80, 51 %) kuin että verkkoapteekki toimi erillisessä 

verkko-osoitteessa omalla liiketoimintanimellä (n=39/80, 49 %). 

2%

3%

3%

3%

4%

5%

5%

6%

7%

13%

15%

16%

20%

20%

43%

53%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Palvelupisteasiointimahdollisuus

Ilmainen reseptien uusimispalvelu

Drive-in asiointimahdollisuus

***** Kattavat farmaseuttiset palvelut

**** Ostettu ja ansaittu näkyvyys

Muut$

Kotiinkuljetuspalvelu

Laaja valikoima muita apteekkituotteita

*** Etäasiointimahdollisuus

Annosjakelupalvelu

Laajat aukioloajat

Kanta-asiakasohjelma ja kanta-asiakasedut

** Muiden apteekkituotteiden hinnoittelu

Hyvät asiakaspalveluresurssit

Laaja lääkevalikoima, lääkkeiden hyvä toimitusvarmuus

* Helppo saavutettavuus

Asiantunteva henkilökunta, asiakaspalvelun laatu
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Kuva 10. Apteekkien kotisivu- ja verkkoapteekkistatus (n=224). 

Apteekin reseptuurin mukaan tarkasteltuna verkkoapteekki näytti olevan sitä yleisemmin käytössä, 

mitä suurempi apteekin reseptuuri oli (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Apteekkien kotisivu-/verkkoapteekkistatus apteekkien reseptuurin mukaan (n=222). 

 

1%

17%

18%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Apteekilla ei ole kotisivuja tai verkkoapteekkia

Apteekin kotisivut ja verkkoapteekki toimivat
erillisissä verkko-osoitteissa omilla liiketoimintanimillä

Apteekin verkkoapteekki toimii myös kotisivuna

Apteekilla on omat kotisivut mutta ei verkkoapteekkia

Apteekin reseptuuri /

apteekin kotisivu- ja 

verkkoapteekkistatus
Apteekilla on omat 

kotisivut, mutta ei 

verkkoapteekkia,

n=141 (64 %)

Apteekin 

verkkoapteekki toimii 

myös kotisivuna,

n=41 (18 %)

Apteekin kotisivut ja 

verkkoapteekki 

toimivat erillisissä 

verkko-osoitteissa 

omilla 

liiketoimintanimillä,

n=39 (18 %)

Apteekilla ei ole 

kotisivuja tai 

verkkoapteekkia,

n=1 (0,5 %)

alle 20 000

(n=2)

2 0 0 0

20 001-40 000

(n=37)

32 4 1 0

40 001-60 000

(n=44)

33 7 4 0

60 001-80 000

(n=36)

24 3 8 1

80 001-120 000

(n=75)

42 18 15 0

120 001-140 000

(n=7)

3 1 3 0

140 001-

(n=21)

5 8 8 0
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Apteekkityypin mukaan tarkasteltuna verkkoapteekki näytti olevan yleisimmin käytössä 

kauppakeskus/-tavarataloapteekeissa (n=36/63, 57 %) ja kaupungin kivijalka-apteekeissa (n=16/37, 

43 %) (Taulukko 4). Näissä apteekkityypeissä verkkoapteekki näytti toimivan enemmän erillisessä 

verkko-osoitteessa omalla liiketoimintanimellä (n=30/52, 58 %). 

Taulukko 4. Apteekkien kotisivu-/verkkoapteekkistatus apteekkityypin mukaan (n=223). 

 

 

Tarkasteltaessa apteekkien verkkoapteekkistatusta apteekkien välisen etäisyyden mukaan, 

verkkoapteekki näytti olevan yleisemmin käytössä lyhyemmän kuin pidemmän välimatkan 

apteekeilla (Taulukko 5). Yli puolella apteekeista, joilla matka lähimpään toiseen apteekkiin oli 

enintään 2 kilometriä, näytti olevan verkkoapteekki (n=47/90, 52 %). Tämä oli useammin kuin 2-10 

kilometrin etäisyysluokissa, joilla verkkoapteekki näytti olevan kolmasosalla apteekeista (n=15/49, 

31 %), tai sitä suurempien etäisyysluokkien apteekeilla, joilla verkkoapteekki näytti olevan 

viidesosalla apteekeista (n=17/84, 20 %). 

 

 

 

 

 

Apteekin tyyppi /

apteekin kotisivu- ja 

verkkoapteekkistatus
Apteekilla on omat 

kotisivut, mutta ei 

verkkoapteekkia,

n=143 (64 %)

Apteekin 

verkkoapteekki toimii 

myös kotisivuna,

n=41 (18 %)

Apteekin kotisivut ja 

verkkoapteekki 

toimivat erillisissä 

verkko-osoitteissa 

omilla 

liiketoimintanimillä,

n=39 (18 %)

Apteekilla ei ole 

kotisivuja tai 

verkkoapteekkia,

n=0 (0 %)

Kauppakeskus-/     

tavarataloapteekki

(n=63)

27 15 21 0

Kaupungin                    

kivijalka-apteekki

(n=37)

21 7 9 0

Kaupungin 

lähiöapteekki

(n=26)

19 4 3 0

Maaseudun 

kyläapteekki

(n=58)

46 8 4 0

Maaseudun 

liikekeskusapteekki

(n=39)

30 7 2 0
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Taulukko 5. Apteekkien kotisivu-/verkkoapteekkistatus apteekkien välisen etäisyyden mukaan 

(n=223). 

 

 

 4.5 Apteekkiketjuun/lehtiyhteisöön kuuluminen ja apteekin lehden jakaminen 
 

Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekeista näytti kuuluvan johonkin 

apteekkiketjuun ja/tai yhteistä lehteä jakavaan lehtiyhteisöön (n=168/224, 75 %). Yleisimmin 

vastaajat näyttivät kuuluvan Avainapteekit ketjuun (n=67/224, 30 %) (Kuva 11). 

Välimatka 

lähimpään 

apteekkiin /

apteekin kotisivu- ja 

verkkoapteekkistatus

Apteekilla on omat 

kotisivut, mutta ei 

verkkoapteekkia,

n=143 (64 %)

Apteekin 

verkkoapteekki toimii 

myös kotisivuna,

n=41 (18 %)

Apteekin kotisivut ja 

verkkoapteekki 

toimivat erillisissä 

verkko-osoitteissa 

omilla 

liiketoimintanimillä,

n=38 (17 %)

Apteekilla ei ole 

kotisivuja tai 

verkkoapteekkia,

n=1 (0,5 %)

Alle 500 m

(n=40)

21 8 11 0

500 m - 2 km

(n=50)

22 11 17 0

2 km - 5 km

(n=33)

23 9 1 0

5 km - 10 km

(n=16)

11 2 3 0

10 km - 20 km

(n=25)

18 4 2 1

20 km - 50 km

(n=52)

44 5 3 0

50 km - 100 km

(n=6)

4 2 0 0

Yli 100 km

(n=1)

0 0 1 0
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Kuva 11. Apteekkien kuuluminen apteekkiketjuun/lehtiyhteisöön (n=224). 

Apteekkiketjun/lehtiyhteisön jäsenyys näytti olevan yleisintä kauppakeskus-/tavarataloapteekkien 

(n=53/64, 83 %), kaupungin lähiöapteekkien (n=20/25, 80 %) ja maaseudun liikekeskusapteekkien 

(n=31/39, 79 %) kohdalla (Taulukko 6). 

Taulukko 6. Apteekkien apteekkiketjuun/lehtiyhteisöön kuuluminen apteekin tyypin mukaan 

(n=224). 

Apteekin tyyppi / 
apteekkiketjuun tai 
lehtiyhteisöön 
kuuluminen 

Apteekki kuuluu 
apteekkiketjuun / 
lehtiyhteisöön, 
n=168 (75 %) 

Apteekki ei kuulu 
apteekkiketjuun / 
lehtiyhteisöön, 
n=56 (25 %) 

Kauppakeskus-/     
tavarataloapteekki 
(n=64) 

53 11 

Kaupungin                    
kivijalka-apteekki 
(n=37) 

28 9 

Kaupungin 
lähiöapteekki 
(n=25) 

20 5 

Maaseudun 
kyläapteekki 
(n=59) 

36 23 

Maaseudun 
liikekeskusapteekki 
(n=39) 

31 8 

 

0%
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1%

2%

3%

3%

3%

3%

13%

17%

25%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Muu, mikä?

Olo-apteekit

YA-kumppaniapteekit

Hyvän Mielen Apteekit

Terveyslehti -apteekit

Pharma Fellows

Sisu-Apteekit

Lähiapteekit

Apteekki Nyt lehti -apteekit

Laatuapteekit

Apteekkini ei kuulu mihinkään ketjuun tai lehtiyhteisöön

Avainapteekit
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Enemmistö kyselyyn vastanneista apteekkareista jakoi asiakkailleen lehteä (n=168/224, 75 %) (Kuva 

12). 

 

Kuva 12. Apteekin lehden jakaminen ja jaettavan lehden tyyppi (n=224).  

 

4.6 Kanta-asiakas- tai etuohjelma 
 

Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekit näyttivät jakaantuvan melko tasan niihin, joilla oli 

käytössä kanta-asiakasohjelma (n=118/223, 53 %), ja niihin, joilla sitä ei ollut käytössä (n=105/223, 

47 %) (Kuva 13). Apteekkiketjun kanta-asiakasohjelma näytti olevan yleisimmin käytetty kanta-

asiakas-/etuohjelma (n=63/118, 53 %). 
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Kuva 13. Apteekkien kanta-asiakasohjelman käyttö ja tyyppi (n=223). 

Apteekkityypin mukaan tarkasteltuna kanta-asiakas- tai etuohjelma näytti olevan yleisimmin 

käytössä kauppakeskus-/tavarataloapteekeilla (n=46/63, 73 %) ja kaupungin kivijalka-apteekeilla 

(n=24/37, 65 %) (Taulukko 7). Kauppakeskus-/tavarataloapteekeilla näytti muihin 

apteekkityyppeihin verrattuna korostuvan jonkun muun ryhmittymän kanta-asiakas- tai 

etuohjelman käyttö (n=13/46, 28 %). 

Taulukko 7. Apteekkien kanta-asiakas-/etuohjelmastatus apteekkityypin mukaan (n=223). 

 

Apteekin tyyppi /

apteekin kanta-

asiakas- ja 

etuohjelmastatus

Apteekilla on käytössä 

apteekin oma

kanta-asiakas- tai 

etuohjelma,

n=40 (18 %)

Apteekilla on käytössä 

apteekkiketjun

kanta-asiakas- tai 

etuohjelma,

n=63 (28 %)

Apteekilla on käytössä 

jonkun muun

ryhmittymän kanta-

asiakas- tai 

etuohjelma,

n=15 (7 %)

Apteekilla ei ole 

käytössä kanta-asiakas-

tai etuohjelmaa,

n=105 (47 %)

Kauppakeskus-/     

tavarataloapteekki

(n=63)

16 17 13 17

Kaupungin                    

kivijalka-apteekki

(n=37)

11 13 0 13

Kaupungin 

lähiöapteekki

(n=25)

2 8 1 14

Maaseudun 

kyläapteekki

(n=59)

2 11 0 46

Maaseudun 

liikekeskusapteekki

(n=39)

9 14 1 15
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Apteekkien välisen etäisyyden mukaan tarkasteltaessa kanta-asiakas- tai etuohjelma näytti olevan 

käytössä yli kolme viidesosalla apteekeista, joiden etäisyys toiseen lähimpään apteekkiin oli alle 10 

kilometriä (n=88/138, 64 %) (Taulukko 8). Apteekeissa, joiden lähin apteekki sijaitsi yli 10 kilometrin 

päässä, yli kolme viidesosalla sen sijaan ei näyttänyt olevan kanta-asiakas- tai etuohjelmaa käytössä 

(n=55/84, 65 %). 

Taulukko 8. Apteekkien kanta-asiakas-/etuohjelmastatus apteekkien välisen etäisyyden mukaan 

(n=222). 

 

 

4.7 Omien markkinointikanavien käyttö 
 

Vastaajat kertoivat, että heidän apteekkinsa käyttivät yleisimmin omina markkinointikanavina 

kotisivuja ja/tai verkkoapteekkia (n=191/224, 85 %) ja apteekin omaa Facebook-tiliä (n=189/224, 84 

%) (Kuva 14). Selvästi yli puolet apteekeista näytti lisäksi käyttävän omina markkinointikanavina joko 

pieniä tai isoja infonäyttöjä (n=133/224, 59 %) ja puolet apteekeista mainos TV:itä apteekin 

asiakastilassa tai näyteikkunoissa (n=111/224, 50 %). 

Apteekkien välinen 

etäisyys /

apteekin kanta-

asiakas- ja 

etuohjelmastatus

Apteekilla on käytössä 

apteekin oma

kanta-asiakas- tai 

etuohjelma,

n=40 (18 %)

Apteekilla on käytössä 

apteekkiketjun

kanta-asiakas- tai 

etuohjelma,

n=62 (28 %)

Apteekilla on käytössä 

jonkun muun

ryhmittymän kanta-

asiakas- tai 

etuohjelma,

n=15 (7 %)

Apteekilla ei ole 

käytössä kanta-asiakas-

tai etuohjelmaa,

n=105 (47 %)

Alle 500 m

(n=40)

10 10 6 14

500 m - 2 km

(n=50)

11 15 6 18

2 km - 5 km

(n=32)

7 10 2 13

5 km - 10 km

(n=16)

5 6 0 5

10 km - 20 km

(n=25)

5 7 1 12

20 km - 50 km

(n=52)

2 14 0 36

50 km - 100 km

(n=6) 

0 0 0 6

Yli 100 km

(n=1)

0 0 0 1
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Kuva 14. Apteekkien omien markkinointikanavien käyttö markkinointiin (n=224). * Pienet infonäytöt 

reseptintoimituksessa, kassoilla ja/tai vuoronumerolaitteessa 

 

Apteekkien käyttämien omien markkinointikanavien keskimääräinen lukumäärä näytti kasvavan 

apteekin reseptuurin kasvaessa (Taulukko 9). Kun alle 20 000 reseptin apteekeissa oli käytössä 

keskimäärin kaksi omaa markkinointikanavaa, yli 140 000 reseptin apteekeissa niitä oli keskimäärin 

viisi. 
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Taulukko 9. Apteekkien käyttämien omien markkinointikanavien keskimääräinen lukumäärä 

apteekin reseptuurin mukaan (n= 222). 

 

 

Vastaajat kertoivat käyttävänsä apteekin liiketilassa olevia pieniä infonäyttöjä ja mainos TV:itä, ja 

sähköistä uutiskirjettä enemmän tuote-/kampanjamarkkinointiin (Kuva 15). Google-tiliä ja 

kotisivuja/verkkoapteekkia näytettiin käyttävän sen sijaan enemmän apteekin 

brändimarkkinointiin. 

 

Apteekin reseptuuri

Keskimääräinen käytössä olevien 

omien markkinointikanavien 

lukumäärä

alle 20 000 (n=2)
2

20 001-40 000 (n=37)
3

40 001-60 000 (n=44)
4

60 001-80 000 (n=36)
4

80 001-120 000 (n=75)
4

120 001-140 000 (n=7)
4

140 001- (n=21)
5
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Kuva 15. Apteekin omien markkinointikanavien käyttö tuote-/kampanja- ja brändimarkkinointiin 

(n=224). 

 

4.8 Ostettu mainonta/näkyvyys/kuuluvuus 
 

Kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekit olivat viimeisimmän vuoden aikana ostaneet 

mainostilaa keskimäärin 2,5 mediasta. Yleisintä näytti olevan mainostilan ostaminen 

sanomalehdestä (Kuva 16). 



34 
 

 

Kuva 16. Mainostilan/näkyvyyden/kuuluvuuden ostaminen eri medioista viimeisimmän vuoden 

aikana (n=224). * Sponsoroinnin kautta kuten tapahtuma- tai lehtimainossponsorointina, ** Apteekki on osallistunut messuille/tapahtumiin 

myyjänä/esittelijänä/luennoitsijana yms. *** Ulkoa liikennereittien varrelta (digiscreenistä/-näytöstä, bussipysäkiltä yms.). Muualta, mistä$: mm. 

Googlesta, urheiluhallista, apteekin sijaintialueen markkinointitapahtumista, kauppakeskuksen kuvastosta, apteekin tai apteekkiketjun omasta 

lehdestä, printtimainontaa paikallis-/kaupunkilehdestä. 

 

Internetistä mainostilan ostaminen oli yllättävän vähäistä, mikä selittynee kysymyksen asettelulla. 

Osa vastaajista ei ollut mieltänyt esim. Google-markkinointia internet-markkinoinniksi, vaan 

luokitellut sen valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelle kyselyn kohtaan ”Muualta, mistä?”. 

Kauppakeskuksessa/tavaratalossa sijaitsevista apteekeista neljännes näytti ostaneen mainostilaa 

kauppakeskuksen/tavaratalon äänimainonnasta (n=16/63, 25 %) ja viidennes 

kauppakeskuksen/tavaratalon diginäytöistä (n=12/63, 19 %). 

Suurin osa apteekeista näytti käyttäneen yleisimmin ostettua mainoskanavaa, sanomalehteä, 

enemmän taktiseen tuote- ja kampanjamarkkinointiin (n=87/147, 59 %) (Kuva 17). Sama koski myös 

mm. kauppakeskuksen/tavaratalon äänimainontaa (n=10/14, 67 %) ja Instagramia (n=9/15, 60 %), 

joita tosin oli ostettu mainoskanaviksi huomattavasti harvemmin. 
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Kuva 17. Ostetun mainoskanavan käyttö tuote-/kampanja- ja brändimarkkinointiin median mukaan 

(n=223). *Ulkoa liikennereittien varrelta (digiscreenistä/-näytöstä, bussipysäkiltä yms.) (n=26), **Sponsoroinnin kautta kuten tapahtuma- tai 

lehtimainossponsorointina (n=94), ***Apteekki on osallistunut messuille/tapahtumiin myyjänä/esittelijänä/luennoitsijana yms. (n=39). 

 

Kaikki radiomainontaa ja mainontaa lääkäriasemilta ostaneet vastaajat näyttivät käyttävän niitä 

enemmän apteekin brändimarkkinointiin (Kuva 17). Mainontaa ulkona liikennereittien varsilla 

(n=23/26, 88 %) ja sponsorointia (n=71/94, 76 %) näytettiin käyttävän pääasiassa enemmän 

brändimarkkinointiin. 

 

5. Pohdinta 

 

Apteekkarit rakentavat apteekkinsa brändiä aktiivisesti. Brändiä rakennetaan niin asiakaspalvelun 

laadun, sen monikanavaisuuden, asiakkaalle tarjottavien etujen kuin markkinoinnin kautta. 

Useampia brändin rakentamisen keinoja näyttivät toteuttavan apteekkarit, joiden apteekit 

sijaitsivat kaupungeissa, ja joiden läheisyydessä toimi toisia apteekkeja. Näissä apteekeissa 

näytettiin toteuttavan myös yleisimmin apteekin omaa brändiä. Myös apteekin koon kasvaessa 

käytettyjen brändin rakentamisen keinojen keskimääräinen lukumäärä näytti lisääntyvän. Brändin 

rakentaminen maksaa. Isommilla ja suurien asiakasvirtojen äärellä sijaitsevilla apteekeilla voidaan 

arvioida olevan paremmat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset apteekin toiminnan ja 

tarjoaman kehittämiseen, ja sen brändin rakentamiseen eri keinoin. 
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5.1 Apteekin toteuttama brändi 
 

Tämän kyselyn vastaajien apteekit näyttivät toteuttavan yleisimmin pääasiallisesti Suomen 

Apteekkariliiton brändiä (n=97/222, 44 %). Apteekkariliiton brändin käytön laajuus voi selittyä 

apteekkien korkealla järjestäytymisasteella, ja vahvalla, ja pitkät perinteet omaavalla brändityöllä 

(Huttunen, 2016). Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien on voinut olla helppo ottaa 

Apteekkariliiton brändi käyttöön, koska se on tarjoiltu apteekeille valmiina ja selkeänä ohjeistona ja 

materiaaleina. Apteekin oman brändin ja apteekkiketjun brändin toteuttaminen jakaantui tasan, 

kun molempia näytettiin toteutettavan reilussa neljänneksessä apteekeista (oma brändi n=64/222, 

29 %, apteekkiketjun brändi n=56/222, 25 %). Vain yksittäiset kyselyyn vastanneet apteekkarit eivät 

katsoneet toteuttavansa apteekissaan mitään brändiä (n=4/222, 2 %). 

Etenkin alueilla, joissa kilpaileva yritys sijaitsee samalla asiointialueella, on yrityksillä tarve 

erottautua toisistaan (Lindberg-Repo, 2015). Asiakaspalvelun laadun, valikoiman, aukioloaikojen 

yms. lisäksi yksi merkittävin brändin erottautumiskeino on apteekin brändi-ilme. Muihin 

apteekkityyppeihin verrattuna oman brändin toteuttaminen korostui tavaratalo- ja 

kauppakeskusapteekeissa ja kaupungin kivijalka-apteekeissa. Tämä selittynee keskimääräistä 

suuremmalla apteekkitiheydellä kaupunkialueilla, ja siten usein muita apteekkityyppejä 

suuremmalla tarpeella erottautua alueen muista apteekeista. Oman brändin korostamisen tarve 

kaupunkiapteekeissa näkyy tarkastellessa tuloksia myös apteekkien välisten etäisyyksien 

perusteella. Apteekit, joilla oli lyhyt välimatka toiseen lähimpään apteekkiin (alle 2 kilometriä) 

näyttivät toteuttavan muita yleisimmin apteekin omaa brändiä. 

 

5.2 Apteekin brändin erottautumistekijät 
 

Kilpailukyky perustuu oman brändin erottautumiseen muista asiakkaalle merkityksellisellä, arvoa 

tuottavalla tavalla (Lindberg-Repo, 2005). Yrityksissä, joissa tuotteet ja palvelut ovat melko 

samanlaisia, toimii palveluiden tuottamisen ja tarjoamisen tapa erottautumistekijänä. Yli neljä 

viidesosaa (n=186/223, 83 %) tämän kyselytutkimuksen vastaajista valitsi asiantuntevan 

henkilökunnan ja asiakaspalvelun laadun apteekkinsa yhdeksi kolmesta tärkeimmästä brändin 

erottautumistekijästä. Kysymys kuuluukin, ovatko asiantunteva henkilökunta ja asiakaspalvelun 

laatu apteekeille erottautumistekijöitä vai ns. hygieniatekijöitä, joita ilman apteekki ei täytä 

asiakkaiden sille asettamia liiketoiminnan peruskriteereitä? Asiantunteva henkilökunta ja 
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asiakaspalvelun laatu ovat subjektiivisia määreitä ja voidaankin ajatella, että nostamalla ne brändin 

erottautumistekijöiksi, apteekkarit kokevat niiden olevan omassa apteekissaan korkeammalla 

tasolla kuin muilla apteekeilla. On tärkeää huomioida, että apteekit kilpailevat ja hakevat 

erottautumista myös muista kaupallisista toimijoista kuin toisista apteekeista. Apteekkien kanssa 

samoja ei-lääkkeellisten tuotteiden tuoteryhmiä myyvät myös esimerkiksi hyvinvointikaupat, 

päivittäistavarakaupat ja tavaratalot. Asiantunteva henkilökunta ja asiakaspalvelun laatu voivatkin 

olla näihin toimijoihin verrattuna apteekin tärkeimpiä brändin erottautumistekijöitä. 

Hyvin lyhyen välimatkan (< 500 metriä) apteekkien brändien tärkeimmissä erottautumistekijöissä 

näkyi kaupallinen kilpailutilanne. Muista poiketen tässä ryhmässä laajat aukioloajat, 

etäasiointimahdollisuus (kuten verkkoapteekki, puhelin, chat, videoyhteys) ja kanta-

asiakasohjelma, mukaan lukien kanta-asiakasedut, näyttivät nousevan muita enemmän valituiksi 

erottautumistekijöiksi. Tämän ryhmän apteekit sijaitsevat pääsääntöisesti suurissa kaupungeissa, 

joissa niin apteekkien välinen kilpailu, kuin kilpailu muiden kaupanalan toimijoiden kanssa on 

korostunut. Verkkoasiointimahdollisuus on tutkitusti yksi kilpailutekijä. 

Verkkoasiointimahdollisuuden on todettu olevan jopa joka neljännen verkkoapteekissa asioivan 

mielestä yksi tärkeimmistä apteekin valintaan vaikuttavista tekijöistä (Laine, 2017). Sen takia onkin 

mielenkiintoista, että kyselyyn vastanneista verkkoapteekin omistavista apteekkareista ainoastaan 

alle viidesosa (n=14/79, 18 %) nosti etäasiointimahdollisuuden yhdeksi oman apteekkinsa kolmesta 

tärkeimmästä erottautumistekijästä. Tämä selittynee sillä, että verkkoapteekkiasiointi on 

valtakunnan tasolla apteekkien asiointikokonaisuudessa vielä pääsääntöisesti melko vähäistä, 

alueellisten erojen ollessa kuitenkin huomattavia. Fimean julkaiseman Apteekkien 

Tilinpäätösanalyysi vuosilta 2017-2020 mukaan yksityisten apteekkien tarjoamien verkkopalvelujen 

liikevaihto oli vuonna 2020 noin puoli prosenttia verkkopalvelun liikevaihtotietoja ilmoittaneiden 

apteekkien kokonaisliikevaihdosta (Fimea, 2022). Lisäksi analyysin mukaan vuonna 2020 yksityisten 

apteekkien verkkopalveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa, liikevaihdon 

keskiarvon ollessa 23 419 euroa ja mediaanin 4 310 euroa. Tämä kuvastaa verkkopalvelun tarjoajien 

välisiä eroja ja käytön suurta vaihtelua Suomessa. 

Vaikka apteekki kuinka haluaisi toiminnallaan erottautua kilpailijoistaan, on tutkimuksissa käynyt 

ilmi, että apteekin sijainti on merkittävin apteekin valintaan vaikuttava tekijä (Laine, 2017). On 

todettu, että asiakkaat haluavat hoitaa useita asiointeja kerralla ja valitsevat mielellään 

asiointipaikakseen esimerkiksi ostos- tai työmatkalla sopivasti sijaitsevan apteekin. Myös 
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parkkipaikoilla ja apteekin sijainnilla ruokakaupan yhteydessä on todettu olevan suuri merkitys. 

Muun muassa autoa käyttävät eläkeläiset arvostavat helppoa pysäköintiä, parkkipaikkoja ja 

esteetöntä liikkumista (Varis, 2005). Tässäkin kyselytutkimuksessa yli puolet apteekeista valitsi 

yhdeksi kolmesta tärkeimmästä erottautumistekijästään helpon saavutettavuuden, kuten keskeisen 

sijainnin, parkkipaikat, bussipysäkin ja esteettömän kulun. 

 

5.3 Apteekin kotisivut ja verkkoapteekki 
 

Suomen Apteekkariliitto tarjoaa jäsenapteekeilleen valmiin verkkokauppa-alustan. Apteekin 

tehtäväksi jää päivittää omat tuotteet ja hinnat alustalle. Samalla apteekki voi ottaa käyttöön 

APTEEKKI brändin mukaiset kotisivut, halutessaan myös omalla brändi-ilmeellä. Tästä huolimatta 

tähän kyselyyn vastanneista apteekkareista vain kolmasosalla (n=80/224, 36 %) on käytössään 

verkkoapteekki. 

Tässä kyselyssä apteekin reseptuurin kasvu ja verkkoapteekkistatus näyttivät kulkevan käsi kädessä. 

Verkkoapteekki näytti olevan yleisimmin apteekeilla, joiden reseptuuri oli yli 80 000 vuodessa. Kun 

yli 80 000 reseptin apteekeista verkkoapteekki oli yli puolella (n=53/103, 51 %), oli niitä alle 80 000 

reseptin apteekeista vajaalla neljänneksellä (n=27/119, 23 %). Apteekkityypin mukaan 

tarkasteltaessa verkkoapteekki näytti olevan yleisimmin käytössä kauppakeskus-

/tavarataloapteekeilla (n=36/63, 57 %) ja kaupungin kivijalka-apteekeilla (n=16/37, 43 %). Samoilla 

apteekkityypeillä verkkoapteekki toimi yli puolella apteekeista erillisessä verkko-osoitteessa omalla 

liiketoimintanimellä (kauppakeskus-/tavarataloapteekeilla n=21/36, 58 % ja kaupungin kivijalka-

apteekeilla n=9/16, 56 %). Apteekkien verkkoapteekkistatus kulki linjassa myös apteekkien välisten 

etäisyyksien kanssa. Lyhyemmän välimatkan apteekeilla näytti olevan verkkoapteekki yleisemmin 

käytössä kuin pidemmän välimatkan apteekeilla. Tämä osoittaa, että vaikka asiointialueen 

apteekkikattavuus on suurempi, ovat apteekit halunneet tarjota asiakkailleen monikanavaisen 

asiointimahdollisuuden. Verkkokaupan etuina voidaan pitää mm. laajempaa markkinapeittoa, 

asiakastyytyväisyyden nostamista, palvelukanavan 24/7 saavutettavuutta ja kivijalkaliiketoiminnan 

tukea (Hallavo, 2013). 

Tämän kyselyn mukaan apteekkitiheys näyttää lisäävän apteekkien aktiivisuutta laajentaa 

toimintaansa myös monikanavaiseen suuntaan. Suurkaupungeissa apteekkien koon ja 

potentiaalisten asiakkaiden lukumäärän voidaan olettaa olevan suurempi kuin maakunnissa, mikä 
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antaisi usein paremmat taloudelliset ja toiminnalliset resurssit ja potentiaalisen asiakaskunnan 

perustaa ja ylläpitää verkkoapteekkia. Kyselyssä ei määritetty sitä, kuinka moni apteekki tarjosi 

verkkoapteekkipalveluaan valtakunnan tasolla, ja kuinka monella verkkoapteekki oli käytössä vain 

lähipalveluna esim. omaa apteekkinoutoa tai noutolokerikkoa hyödyntäen. Jos erillisen verkko-

osoitteen ja oman liiketoimintanimen käyttö tarkoittaisi verkkoapteekin toimimista myös ns. 

apteekkimyymälän apteekkiasiointialueen ulkopuolella, voisi päätellä, että valtakunnallisella tasolla 

verkkoapteekkitoimintaa tarjoavat apteekit ovat pitkälti kaupungeissa sijaitsevia apteekkeja, ja niitä 

olisi tähän kyselytutkimukseen osallistuneista apteekeista alle viidennes (n=39/223, 17 %). 

 

5.4 Apteekkiketjuun/lehtiyhteisöön kuuluminen ja apteekin lehden jakaminen 
 

Tässä kyselyssä kolme neljäsosaa vastaajien apteekeista kuului johonkin apteekkiketjuun tai 

lehtiyhteisöön. Yleisimmin apteekkiketjuun tai lehtiyhteisöön näyttivät kuuluvan kauppakeskus-

/tavarataloapteekit (n=53/64, 83 %) ja maaseudun liikekeskusapteekit (n=31/39, 79 %), ja hieman 

harvemmin maaseudun kyläapteekit (n=37/59, 63 %). Apteekkiketjut voivat tarjota jäsenilleen 

esimerkiksi valmista markkinointiohjelmaa ja -materiaaleja, asiakaslehteä, kanta-asiakasohjelmaa, 

erilaisia yhteistyömuotoja yritysten kanssa, palvelu- ja koulutuskonseptia, ja ketjun mukanaan 

tuomaa brändiarvo. Maaseudun kyläapteekkien yleensä pienempi kokoluokka ja lähikilpailijoiden 

puuttuminen, tai niiden vähäisempi lukumäärä samalla asiointialueella, voisivat mahdollisesti 

selittää sen, että tämän apteekkityypin apteekeissa näytti olevan muita harvemmin ketjuun kuuluvia 

apteekkeja. 

Tämän kyselyn mukaan asiakaslehteä jakavien apteekkien lukumäärä näytti vastaavan 

apteekkiketjuun ja/tai lehtiyhteisöön kuuluvien apteekkien lukumäärää. Omaa asiakaslehteä on 

pidetty apteekin parhaimpana viestintäkanavana (Laine, 2017). Asiakaslehden avulla voidaan muun 

muassa kasvattaa lukijakunnan tietoisuutta uusista tuotteista ja palveluista, uutisoida 

ajankohtaisista asioita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä – ja tätä kautta sekä brändi- että 

asiakasuskollisuutta (Sipilä, 2008). 

 

5.5 Kanta-asiakas- tai etuohjelma 
 

Kanta-asiakasohjelmalla tarkoitetaan nimetyille asiakkaille suunnattua markkinointiohjelmaa, jonka 

tarkoituksena on tehdä sen piiriin kuuluvista asiakkaista uskollisempia yritystä kohtaan (Kautto, 
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2015). Parhaimmillaan kanta-asiakkuus ja sen hoitaminen sitouttavat asiakkaan yrityksen 

asiakkuuteen. Henkinen sitoutuminen asiakkuuteen merkitsee, että asiakas suosii kyseistä yritystä 

aina, kun hänen pitää ostaa jotakin yrityksessä tarjolla olevaa tuotetta tai palvelua (Rope, 2005). 

Kanta-asiakasohjelmien tarjoamisesta onkin tullut yksi käytetyimmistä markkinointimuodoista. 

Omalle asiakkaalle myyminen on vaivattomampaa ja edullisempaa, kuin kokonaan uusien 

asiakkaiden hankkiminen. Tässä kyselytutkimuksessa reilulla puolella apteekeista (n=118/223, 53 %) 

oli käytössä kanta-asiakas- tai etuohjelma. Tämä on yllättävän pieni osuus, koska kanta-asiakas- ja 

etuohjelmat ovat varsin yleisesti käytössä eri kaupanaloilla. Yleisimmin kanta-asiakas- tai 

etuohjelma näytti olevan käytössä apteekeilla, joiden etäisyys toiseen lähimpään apteekkiin oli alle 

10 kilometriä. Monissa kaupungeissa ihmisten asiointialue toimii yli 10 kilometrin säteellä. 

Huomionarvioista on, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ainoastaan kauppakeskus-

/tavarataloapteekeilla ja apteekeilla, joiden etäisyys lähimpään toiseen apteekkiin oli alle 2 

kilometriä, oli käytössä jonkun muun ryhmittymän kanta-asiakas- tai etuohjelma. Tämä voi 

mahdollisesti selittyä S-bonus ohjelman käytöllä ja kauppakeskusten omilla etuohjelmilla. On 

kuitenkin tutkittu, että vain 1 % asiakkaista valitsee apteekkinsa esimerkiksi pelkästään S-bonuksen 

perusteella (Laine, 2017). 

 

5.6 Omien markkinointikanavien käyttö 
 

Vuonna 2017 apteekin lehden jälkeen yleisimmiksi apteekin omiksi viestintäkanaviksi sijoittuivat 

sähköiset mainonnan kanavat, kuten apteekin omat internet-sivut, sähköposti ja Facebook (Laine, 

2017). Tässä kyselyssä apteekkien yleisimmin käyttämä oma markkinointikanava näytti olevan omat 

kotisivut/verkkoapteekki, jota näytti käyttävän markkinointikanavanaan selvästi suurin osa 

apteekeista (n=191/222, 86 %). Tämä kanava oli hyödynnetty laajasti markkinointikäyttöön, koska 

melkein poikkeuksetta kaikilla apteekeilla (n=221/222, 100 %) on käytössä kotisivut ja/tai 

verkkoapteekki. Kotisivujensa avulla yritys voi merkittävästi tehostaa tuotemarkkinointia, 

asiakaspalvelua ja asiakasuskollisuutta, hankkia lisämyyntiä ja luoda uusia ansaintamahdollisuuksia 

(Pitkänen, 2001). Hieman harvemmin apteekit näyttivät käyttävän omana markkinointikanavana 

Facebookia (189/222, 85 %). Facebook-tili näytti olevan apteekeilla markkinointikäytössä 

riippumatta siitä, oliko apteekilla verkkoapteekkia vai ei. Sen sijaan Instagramia, jota käytti 

markkinointiin noin puolet Facebookia käyttävistä apteekeista (n=92/222, 41 %), näytti käyttävän 
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markkinoinnissaan enemmän ne apteekit, joilla oli verkkoapteekki. Apteekeista kolme neljäsosaa 

(n=168/222, 76 %) jakoi asiakkailleen apteekin lehteä. 

Digitaalisia näyttöjä apteekin sisällä ja/tai näyteikkunoissa oli käytössä puolella apteekeista 

(n=111/222, 50 %). Tämä oli yllättävän pieni lukumäärä, koska digitaalisten näyttöjen hinnat ovat 

yleisellä tasolla viime vuosina huomattavasti laskeneet ja näyttömateriaalien hallinnasta on tullut 

varsin helppoa ja kustannustehokasta. Näyteikkunamainonnan tehtävänä on huomion ja 

mielenkiinnon herättäminen, hyvän ensivaikutelman luominen, asiakkaiden saaminen yritykseen 

sekä ostoherätteiden antaminen (Lahtinen ym., 1998). 

Mitä suurempi apteekki oli, sitä useampaa omaa markkinointikanavaa apteekki näytti käyttävän. 

Apteekit, joilla oli verkkoapteekki, näyttivät käyttävän yleisemmin omia digitaalisia 

markkinointikanavia kuin apteekit, joilla verkkoapteekkia ei ollut. Tämä oli linjassa Halosen (2015) 

tutkimukseen, jossa internet-markkinoinnin yleisyyden todettiin olevan yhteydessä siihen, oliko 

apteekilla verkkokauppaa vai ei. Tästä poikkeuksena oli tässä kyselyssä kuitenkin Facebook, jota 

näytti käyttävän markkinointikanavanaan yhtä yleisesti apteekit, joilla oli verkkoapteekki ja apteekit, 

joilla sitä ei ollut. 

Myynninedistäminen eli sales promotion koostuu lyhyen tähtäimen toimenpiteistä, joilla 

kannustetaan asiakasta ostopäätöksen tekoon (Sipilä, 2008). Tämänkin kyselyn mukaan apteekin 

myymälätilassa olevia markkinointikanavia ja sähköisiä, suoraan yksittäiselle asiakkaalle lähetettyjä 

viestejä näytettiin käyttävän yleisimmin suoraan taktiseen myynninedistämiseen, eli tuote-

/kampanjamarkkinointiin kuin brändimarkkinointiin. Sen sijaan kotisivuja/verkkoapteekkia ja 

Googlea näytettiin käyttävän enemmän apteekin brändiviestinnän kanavana. Tulos oli looginen, 

koska liiketilassa markkinoinnin tarkoituksena on aktivoida asiakkaita tekemään ostoksia kyseisellä 

käyntikerralla, kun taas liiketilan ulkopuolella näkyvällä markkinoinnilla rakennetaan usein brändi-

imagoa, ja houkutellaan asiakkaita tulemaan asiointikäynnille (Sipilä, 2008). 

 

5.7 Ostettu mainonta/näkyvyys/kuuluvuus 
 

Tämän kyselyn mukaan apteekkarit ostivat apteekeilleen yleisimmin mainontaa hyvin perinteisesti 

sanomalehdistä (n=178/222, 80 %). Tämä huolimatta siitä, että sanomalehtimainonta on yleisesti 

ottaen vuosien mittaan vähentynyt markkinoinnin siirryttyä yhä enenevässä määrin verkkoon 

(Ilmarinen ym., 2015). Sanomalehdet soveltuvat enemmän taktiseen ilmoitteluun (Sipilä, 2008). 
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Sanomalehtien käyttö markkinoinnissa osoittaa, että apteekkarit kokevat edelleen sanomalehtien 

(sekä paperi- että digitaalisen näköislehden) lukijakunnan tärkeäksi markkinoinnin 

kohderyhmäkseen. Toiseksi yleisimmäksi ostetun markkinoinnin kanavaksi näytti nousevan 

sponsorointi (n=110/222, 50 %). Sanomalehtien ja sponsoroinnin aktiivinen käyttö markkinoinnissa 

selittynee molempien markkinointikanavien vahvalla paikallisuudella. Sponsorointi on 

markkinointiyhteistyötä, jolla yritys saa näkyvyyttä toimimalla yhteistyössä jonkun myönteisen 

mielikuvan omaavan kohteen kanssa (Isohookana, 2007). Sponsoroinnin yleisyyden 

markkinointikäytössä voi selittää mm. Suomessa vallitseva varsin aktiivinen urheiluseura- ja 

yhdistystoiminta. Sponsorointi on kaksisuuntaista markkinointiyhteistyötä, josta molemmat 

osapuolet hakevat hyötyä (Sipilä, 2008). 

Laajasti apteekeissa markkinointikäytössä olevan Facebookin jääminen ostettuna 

markkinointikanavana sanomalehtien ja sponsoroinnin jalkoihin (n=85/222, 38 % apteekeista osti 

mainostilaa Facebookista) selittynee Facebookin käyttönä pääsääntöisesti ilmaisena 

markkinointikanavana. Ilman mainosnäkyvyyden ostamista tehty julkaisu näkyy yrityksen aktiivisille 

Facebook sivujen seuraajille ja mahdollisesti välillisesti heidän yhteisöilleen. Markkinointi 

Facebookissa perustuu esimerkiksi uusien asiakaskontaktien luomiseen, asiakkaiden 

yhteydenpitoon, sisällön jakeluun, yhteisön kokoamiseen tai tapahtumaan liittyvän viestinnän 

hoitamiseen (Juslen, 2011). 

Hieman yllättäen vajaa viidennes (n=37/222, 17 %) apteekkareista oli ostanut apteekilleen 

markkinointia messuilta ja tapahtumista, vaikka vuosina 2020 ja 2021 tapahtumia on peruttu paljon 

COVID-pandemian takia. Liikennereittien varrelta mainostilaa näytti ostavan noin joka kymmenes 

(n=27/222, 12 %) apteekkari. Mainostilan ostaminen liikennereittien varrelta diginäytöistä, 

bussipysäkiltä yms. selittyy useimmiten mainosten näkyvyyden tehokkuudella (Sipilä, 2008). 

Mainospaikat sijaitsevat vilkasliikenteisillä reiteillä, mikä tuo yleensä paljon näkyvyyttä tälle 

mainostyypille. Noin viidennes kauppakeskuksessa ja tavaratalossa sijaitsevien apteekkien 

apteekkareista (n=12/63, 19 %) näytti ostavan mainostilaa kauppakeskuksen ja tavaratalon omista 

digimarkkinointikanavista. Tämä oli melkein yhtä yleistä kuin äänimainonnan ostaminen (n=16/63, 

25 %). 

Internet-markkinoinnin tehokkuus perustuu mainoksen kohdentamiseen esim. niille sivuille, joilla 

potentiaaliset kohderyhmät liikkuvat (Ilmarinen ym., 2015). Internet-markkinoinnissa maksetaan 

yleisimmin toteutuneista kontakteista klikkaus- ja transaktiotasolla, eli kun jokin toimenpide on 
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tehty (Sipilä, 2008). Tämä tarkoittaa esim. mainoksen linkin avaamista. Tämän kyselyn mukaan vain 

joka kymmenes apteekkari näytti ostavan markkinointia internetistä (n=23/222, 10 %). Luku on 

oletettavasti todellisuuteen nähden alakanttiin, koska kysymyksenasettelu ei tarkentanut mitä 

kaikkea laskettiin internetistä ostettavaksi markkinoinniksi. Lisäksi markkinoinnin ostaminen 

verkossa toimivista sosiaalisen media alustoista oli kyselytutkimuksessa erotettu omiksi 

vaihtoehdoikseen. 

 

5.8 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 
 

Tämän kyselytutkimuksen vahvuutena voidaan pitää tutkitun aihealueen käsittelyn laaja-alaisuutta. 

Suomalaisten yksityisten apteekkien brändin toteuttamisesta, erottautumistekijöistä ja 

toteutettujen markkinointitoimenpiteiden laajuudesta ei ole aikaisemmin tehty yhtä laaja-alaista 

kyselytutkimusta. Lisäksi apteekin valittujen taustatekijöiden, kuten apteekin reseptuurin, 

apteekkityypin ja apteekkien välisten etäisyyksien mahdollisia vaikutuksia apteekkareiden 

toimintaan apteekin brändin rakentamisessa, ja markkinoinnin toteuttamisessa, ei ole aikaisemmin 

tutkittu. Kyselytutkimukseen saatiin 224 vastausta. Kyselytutkimuksen vahvuutena voidaan pitää 

sen vastausprosenttia 37 %, mikä ylitti vastaavaa aineistoa käyttäneiden tutkimusten 

vastausprosentteja; Lepo 2011 34 %, Halonen 2015 31 % ja Huttunen 2016 28 %. Vastauksia saatiin 

kaikista maakunnista ja kaikista tutkimusta varten etukäteen määritetyistä apteekkien 

reseptuuriluokista, apteekkityypeistä ja apteekkien välisistä etäisyysluokista. Kyselytutkimuksen 

heikkoutena voidaan pitää markkinointia koskevien kysymysten valmiiden vastausvaihtoehtojen 

määrää. Vaihtoehtoja olisi voinut olla enemmän ja vaihtoehtoja olisi voinut pilkkoa pienempiin osa-

alueisiin. 

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Suurin tarve erottautumiseen toisista apteekeista ja muista kilpailijoista on alueilla, joissa 

kaupallinen kilpailu on kovaa ja kilpailijat sijaitsevat lähellä. Mitä suurempi on alueen apteekkitiheys, 

ja mitä lähempänä toinen apteekki, tai muu kilpaileva toimija sijaitsee, sitä laajemmin apteekki 

näyttää toteuttavan erilaisia erottautumisen elementtejä. Yleensä nämä apteekit sijaitsevat 

suuremmissa kaupungeissa tai taajamissa isojen asiakasvirtojen äärellä. Potentiaalisen 
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asiakasmäärän kasvaessa yleensä myös apteekin koko kasvaa. Ja mitä suurempi apteekki on 

kooltaan, sitä todennäköisimmin sillä on usein taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset laajentaa 

ja kehittää toimintaansa. 

Apteekit näyttivät toteuttavan yleisimmin pääsääntöisesti Suomen Apteekkariliiton brändiä. 

Kauppakeskus-/tavarataloapteekit, kaupunkien kivijalka-apteekit ja apteekit, joiden välimatka 

toiseen lähimpään apteekkiin oli alle 2 kilometriä, olivat muita yleisemmin kehittäneet apteekilleen 

oman brändin, ja näyttivät toteuttavan muita yleisemmin muuta kuin Apteekkariliiton brändiä. Vain 

yksittäisissä apteekeissa ei koettu toteutettavan mitään brändiä. Yleisin apteekkien valitsema 

brändin erottautumistekijä näytti olevan asiantunteva henkilökunta ja asiakaspalvelun laatu. Niinkin 

iso osa kuin neljä viidesosaa apteekkareista valitsi sen apteekkinsa yhdeksi kolmesta tärkeimmästä 

erottautumistekijästä. Vaikka tätä subjektiivista tekijää tuskin voi enää pitää apteekkien välisenä 

ratkaisevana erottautumistekijänä, voidaan sitä pitää erottautumistekijänä muihin, apteekkien 

kanssa samoja tuoteryhmiä myyvien kaupanalan toimijoihin nähden. Hyvin lyhyen välimatkan (< 500 

m) apteekeilla erottautumistekijöiksi nousivat muita yleisemmin etäasiointimahdollisuus, laajat 

aukioloajat ja kanta-asiakasohjelma. Nämä apteekit sijaitsevat yleensä suuremmissa kaupungeissa, 

joissa asiakkaat ovat tottuneet laajoihin aukioloaikoihin, ja vähintäänkin verkkokaupan osalta 24/7 

asiointimahdollisuuteen. 

Melkein poikkeuksetta kaikilla apteekeilla oli käytössään kotisivut. Verkkoapteekki näytti olevan 

käytössä reilulla kolmasosalla apteekeista. Verkkoapteekki oli yleisimmin käytössä 

kaupunkiapteekeilla. Mitä lyhyempi matka apteekista oli toiseen lähimpään apteekkiin, ja mitä 

isompi apteekki oli kooltaan, sitä yleisemmin apteekilla näytti olevan verkkoapteekki. Lisäksi 

isommilla apteekeilla verkkoapteekki näytti toimivan pieniä apteekkeja enemmän erillisessä verkko-

osoitteessa omalla liiketoimintanimellä. Kaupunkien isoilla apteekeilla voidaan yleisellä tasolla 

olettaa olevan paremmat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset verkkoapteekkiliiketoiminnan 

aloittamiseen ja ylläpitämiseen myös valtakunnallisella kattavuudella. Jatkotutkimuksella olisi 

tarpeen selvittää verkkoapteekkimarkkinan kehittymistä ja sen mahdollista polarisoitumista niin 

apteekin koon kuin apteekin maantieteellisen sijainnin ja toiminta-alueen näkökulmasta. 

Kauppakeskus-/tavarataloapteekit, kaupunkien kivijalka-apteekit ja maaseudun liikekeskusapteekit 

näyttivät olevan aktiivisimpia apteekkiketjuun/lehtiyhteisöön kuulujia. Syitä apteekkiketjuun 

kuulumiselle voivat olla mm. apteekkiketjujen mahdollisesti tarjoama apteekin omaa in-house 

tekemistä vähentävä valmis markkinointiohjelma ja -materiaalit, asiakaslehti, kanta-asiakasohjelma 
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ja ketjun mukanaan tuoma brändiarvo. Apteekeista kolme neljäsosaa näytti jakavan asiakkailleen 

asiakaslehteä. Luku vastasi apteekkien apteekkiketjuun/lehtiyhteisöön kuulumista. Noin puolella 

kyselyyn vastanneiden apteekkareiden apteekeista oli vastausten mukaan käytössä kanta-asiakas- 

tai etuohjelma. Ottaen huomioon kaupanalan korkean kanta-asiakas- ja etuohjelmien tarjonta-

asteen, apteekkien tulosta voidaan pitää yllättävän alhaisena.  

Mitä isompi apteekki oli kooltaan, sitä useampaa omaa markkinointikanavaa apteekki näytti 

käyttävän. Yleisimmin apteekeissa näytettiin käyttävän omina markkinointikanavina kotisivuja ja/tai 

verkkoapteekkia. Viimeisimmän vuoden aikana apteekkarit olivat ostaneet apteekilleen mainostilaa 

keskimäärin 2,5 mediasta. Mainoskanavan ostamisessa näkyi paikallisuuden korostuminen. 

Ostetussa mainonnassa näytettiin suosivan paikallista näkyvyyttä lisääviä mainoskanavia, kuten 

sanomalehteä ja sponsorointia. Voitaneen ajatella, että paikallinen näkyvyys ja yhteisön toimintaan 

osallistuminen vahvistavat apteekin asemaa terveydenhuollon lähipalvelukumppanina ja 

rakentavat apteekin paikallista brändikuvaa. 
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Liite 1. Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeille lähetetty 

kyselytutkimuksen saateviesti 
 

 

Otsikko: Kysely apteekin brändiin ja markkinointiviestintään liittyen 

 

Hyvä kollega,  

 

Teen apteekkifarmasian erikoistumisopinnoissa projektityötä apteekin brändiin ja 

markkinointiviestintään liittyen. 

 

Tähän liittyen pyytäisin vastaamaan lyhyeen kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta 6-7 

minuuttia. 

 

Tässä kyselyssä selvitetään toteuttaako apteekki toiminnassaan jotain brändiä, minkä tyyppistä 

markkinointia apteekki tekee ja missä kanavissa. 

 

Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä annettuja vastauksia pystytä yhdistämään apteekkiin. 

Tuloksia tullaan hyödyntämään projektityössä ja siitä tehtävässä artikkelissa.  

 

Lämmin kiitos ajastasi. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Mirka Korhonen 

apteekkari, FaT 
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Liite 2. Tutkimuksen kyselykaavake 
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