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Aluksi
• Kotona tehtävien koronatestien hinnat kerättiin apteekkien ja vähittäiskaupan ketjujen
verkkosivuilta 14.1.2022 poikkeuksena Lidl, jonka hinta katsottiin myymälästä. Tässä
esitetyt hinnat siis kuvaavat perjantain 14.1.2022 tilannetta.
– Kaikki testit ovat nenästä otettavia antigeenipikatestejä.
– Tarkastelussa on yhden testin pakkaukset. Jos kauppa tai apteekki myy useamman valmistajan tai
tuotemerkin testejä, mukaan otettiin valikoiman halvin testi.
– Viidessä apteekissa testi oli tilapäisesti loppu, mutta tuotteen hinta oli ilmoitettu, joten tieto otettiin
mukaan tarkasteluun. Yhdessä apteekissa tuote oli tarjouksessa, joten tarjoushinta kuvasi sen
hetkistä hintatietoa.

• Mukana on 30 apteekkia, joiden verkkokaupoista hintatiedot kerättiin. Apteekit ovat
Fimean valvomia ja niillä on apteekkioikeudet eli oikeus myydä mm. reseptilääkkeitä.
Verkkokaupat toimivat fyysisten apteekkien rinnalla. Mukana ei siis ole verkkokauppoja,
jotka käyttävät nimissään sanaa apteekki, mutta joilla ei ole apteekkioikeuksia.
• Vähittäiskaupan ketjuista hintatiedot ovat Halpa-Hallista, K-kaupoista, Lidlistä, Puuilosta,
Tokmannilta ja S-kaupoista.
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Tulokset
• Apteekeissa nenästä otettavien kotitestien hinnat vaihtelivat 4-7,9 euroon. Hintojen
keskiarvo on 5,76 ja mediaani 5,9 euroa.
– Jos tarkastelusta poistetaan viisi apteekkia, joista tuote oli tilapäisesti loppu, hintojen keskiarvo on
5,57 euroa ja mediaani 5,6 euroa.

• Vähittäiskaupan ketjuissa nenästä otettavien kotitestien hinnat vaihtelivat 3,89-3,99
euroon. Hintojen keskiarvo on 3,91 ja mediaani 3,89 euroa.
• Apteekkihintojen keskiarvo on 47 prosenttia suurempi kuin vähittäiskaupan hintojen
keskiarvo. Korkein apteekkihinta on 98 prosenttia suurempi kuin korkein vähittäiskaupan
hinta.
– Jos verrataan vain niihin apteekkeihin, joissa tuotetta oli varastossa, apteekkihintojen keskiarvo on
43 prosenttia korkeampi kuin vähittäiskaupan. Korkein apteekkihinta on 73 prosenttia suurempi kuin
korkein vähittäiskaupan hinta.
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Tutkitut apteekkien verkkokaupat
Apteekinverkkokauppa.fi / Kuokkalan apteekki, Jyväskylä
Apteekkini.fi / Teerijärven apteekki
Apteekkiplus.fi / mm. Wiklundin apteekki, Turku
Apteekkishop.fi / Lielahden apteekki, Tampere
Apteekkituotteet.fi / Länsikeskuksen apteekki, Turku
Apteekkiverkkokauppa.fi / Pyhän Henrikin Apteekki, Turku
eapteekkitampere.fi / Tesoman apteekki, Tampere
Hakaeapteekki.fi / Haka Apteekki, Tampere
Heinolanvanhaapteekki.fi / Heinolan Vanha Apteekki
Herttoniemenapteekki.fi / Herttoniemen apteekki, Helsinki
Ilmajoenverkkoapteekki.fi / Ilmajoen apteekki
Internetapteekki.fi / Myyrmannin apteekki, Vantaa
Karhuapteekki.fi / Karhu Apteekki, Pori
Koivuapteekki.fi / Koivu Apteekki, Tampere
Laakeverkkokauppa.fi / Kangasalan apteekki

14.1.2022

Jaana Kurjenoja

Myllynapteekki.fi / Myllyn Apteekki, Raisio
Nettiterveysapteekki.fi / Oulun III Hansa Apteekki
Oloapteekki.fi / mm. Graniittitalo, Helsinki
Orimattilanapteekki.fi / Orimattilan apteekki
Ounasapteekki.fi / Ounas apteekki, Rovaniemi
Puuvillanapteekki.fi / Puuvillan Apteekki, Pori
Rovaniemen-keskus-apteekki.eapteekki.fi / Rovaniemen Keskusapteekki
Saarijarvenapteekki.fi / Saarijärven apteekki
Suomiapteekki.fi / Kuhmon apteekki
Tammerkoskenapteekki.fi / Tammerkosken Apteekki, Tampere
Verkkoapteekit.fi / Skanssin Apteekki, Turku
Verkkoapteekkisi.fi / Nummelan apteekki
verkkokauppa.apteekki360.fi / Apteekki 360 Ympyrätalo, Helsinki
Yliopiston apteekki
Yliopistonverkkoapteekki.fi/ Itä-Suomen yliopiston apteekki, Kuopio
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