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SALAMA-TIEDOTEPALVELU 2015 

 

Salama-tiedotepalvelumme avulla tiedotat lääkehuollon toimipisteille tehokkaasti 

lääketurvallisuuteen, lääkkeiden saatavuuteen ja lääkekorvauksiin liittyvistä asioista.  

 

Tiedotepalvelumme kattaa kaikki Suomen apteekki- ja sivuapteekkitoimipisteet, 

lääkekeskukset, sairaala-apteekit sekä sotilasapteekin. 

 

Apteekkariliiton jäsenten apteekeille ja sivuapteekeille tiedote välitetään niiden käytössä 

olevan Salkku-tietopalvelun kautta, muille sähköpostilla. Tarvittaessa tiedote voidaan 

toimittaa vastaanottajille myös kirjepostina. Erittäin kiireellinen tiedote voidaan lisäksi 

hälyttää lukemaan tekstiviestillä. 

 

Apteekeille ja muille lääkehuollon toimipisteille välitettävät tiedotteet lähetetään 

Apteekkariliittoon sähköisesti Silmu-järjestelmällä, jolla yritykset voivat myös ylläpitää 

lääkevalmisteidensa tietoja Lääkevalmisteiden tiedostossa. Silmun käyttö on maksutonta. 

Käyttäjätunnukset ja käyttöohjeet voi tilata Apteekkariliitosta / Outi Bergman, p. 010 6801 

412, outi.bergman@apteekkariliitto.fi. 

 

Silmuun tallennettu tiedote jaellaan automaattisesti sähköisesti apteekeille ja sivuapteekeille, 

sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille ja sotilasapteekille. Poikkeuksellisesta jakelusta 

(kirjejakelu), hälytystekstiviestistä ja mahdollisesta rajoitetusta jakelusta on ilmoitettava 

sähköpostilla (taksa@apteekkariliitto.fi) ennen kuin tiedote tallennetaan Silmuun. 

 

Tiedotteiden välityksestä perittävät maksut on kerrottu palveluhinnastossamme 

kääntöpuolella. Verkkopaketin ja hälytystekstiviestin hinnat pysyvät ennallaan vuonna 2015. 

Kirjepakettien (Economy ja Priority) hintoja olemme tarkistaneet postimaksujen korotusta 

vastaavasti. 

 

KÄÄNNÄ >>> 
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PALVELUHINNASTO 1.1.2015  
 
VERKKOPAKETTI  
 
Tiedote välitetään sähköisesti apteekeille, sivuapteekeille, sairaala-apteekeille, 
lääkekeskuksille ja sotilasapteekille. Tiedote välitetään Apteekkariliiton jäsenille julkaisemalla 
tiedote Salkussa, muille sähköpostilla.  
 
1-10 tiedotetta / vuosi 220 € / tiedote  
11-30 tiedotetta / vuosi 180 € / tiedote  
yli 30 tiedotetta / vuosi 160 € / tiedote  
 
VERKKOPAKETTI + KIRJE (Priority)  
 
Tiedote välitetään lisäksi kirjepostina Priority-toimituksena apteekeille, sivuapteekeille, 
sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille ja sotilasapteekille.  
 
1 sivua, mustavalkoinen 1 694 EUR, värillinen 2 068 EUR  
2 sivua, mustavalkoinen 1 793 EUR, värillinen 2 365 EUR  
 
VERKKOPAKETTI + KIRJE (Economy)  
 
Tiedote välitetään lisäksi kirjepostina Economy-toimituksena (toimitus yhtä arkipäivää 
myöhemmin kuin Priority) apteekeille, sivuapteekeille, sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille 
ja sotilasapteekille.  
 
1 sivua, mustavalkoinen 1 397 EUR, värillinen 1 595 EUR  
2 sivua, mustavalkoinen 1 496 EUR, värillinen 1 881 EUR  
 
LISÄPALVELU  
 
Hälytystekstiviesti 300 EUR / kpl  
Hälytystekstiviestillä avainhenkilöt (apteekkarit, sairaala-apteekkarit, apteekkien johtavat 
proviisorit sekä sivuapteekkien ja lääkekeskusten hoitajat) hälytetään lukemaan tärkeä 
lääketiedote Salkusta tai sähköpostista. Jakelu noin 1 500 liittymään.  
 

Hinnat, joihin lisätään alv 24 %, ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden tarkistaa 

kirjepostina välitettävien tiedotteiden hintoja, mikäli Itella korottaa kirjepostin kannosta 

perimiään maksuja.  


