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Rakennamme kokonaisvaltaisen 
terveys-, kauneus- ja hyvinvointialan 
kaupan, johon suomalaiset luottavat ja 
jossa on kiva käydä – sekä kivijalassa 
että verkossa.  
Laajennamme toimintaa lääkemyyntiin 
lainsäädännön muuttuessa, 
lääketurvallisuudesta tinkimättä.

Mitä olemme tekemässä?



Terveys ja hyvinvointi korostuvat 
ihmisten arjessa kaikkialla maailmassa

Hyvinvointi on seuraava maailmanlaajuinen miljardibisnes: 
Sairauksien ennaltaehkäisyn ja henkilökohtaisen terveyden 
markkinan arvo yli 230 miljardia euroa.

Lähde: SRI International



Tulevaisuuden terveydenhuolto 
Suomessa nojaa entistä enemmän 
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen 
ja omahoitoon.  

Digitaalisuus muokkaa tapaamme olla, elää ja 
kuluttaa.   



Kaksi vahvaa suomalaista yhdistävät voimansa

50 %  50 % 



Kauneus, 1 000 milj. €
Ihonhoito, meikit, hiustenhoito, 
hygienia, tuoksut

Hyvinvointi, ~300–500 milj. €
Urheiluvalmisteet, rasvahapot, vitamiinit, 
mineraalit, painonhallinta, luontaistuote- ja 
rohdosvalmisteet

Terveys, 250 milj.€
Sääntelyn ulkopuolella olevat 
terveystuotteet: esim. perusvoitteet, 
apteekkikosmetiikka

Terveys-, kauneus- ja hyvinvointituotteiden 
markkina Suomessa

Lähteet: Teknokemian yhdistys, 
Oriola-KD, K-Digital

*Tarkastelussa mukana vain 
tuotteet pl. ulkomaiset 
verkkokaupat, jotka toimittavat 
Suomeen

~4,45 mrd. €*~1,75 mrd. €*
Lääkkeet, 
~2,7 mrd. €
• Itsehoitolääkkeet 
• Reseptilääkkeet 



Ainutlaatuinen hyvinvoinnin kauppa 
kaikkien ulottuville
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Ensimmäiset myymälät 
avataan syksyllä 2017
• Kilpailuviranomaisten päätös 

viimeistään kolmannella 
vuosineljänneksellä 

• Kauppaketjun brändistä, valikoimista ja 
avainhenkilöistä lisää kevään aikana

• Ensimmäiset myymälät avataan 
syksyllä, tavoitteena yhteensä 15 liikettä 
vuonna 2017



K-ryhmä
• Suomalainen pörssiyhtiö, Pohjois-

Euroopan kolmanneksi suurin 
vähittäiskauppa

• K-ryhmän myynti* 13,2 mrd. €

• Henkilöstö noin 45 000

• Toimintaa yhdeksässä maassa

• Yksi Suomen merkittävimmistä 
työllistäjistä ja veronmaksajista

*pro forma

Oriola-KD
• Suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii 

lääkkeiden ja terveys- ja hyvinvointi-
tuotteiden vähittäis- ja tukkukaupassa

• Liikevaihto* 1,6 mrd. €

• Henkilöstö noin 2 800

• 325 apteekkia Ruotsissa ja Latviassa

• Oriola-KD toimii Ruotsissa, Suomessa 
ja Baltian maissa

*jatkuvat toiminnot



Maailman vastuullisinta 
vähittäiskauppaa

• Maailman vastuullisin* kaupan alan yritys

• Päivittäin noin 1,6 miljoonaa asiakas-
kohtaamista

• Osaamista ja tehokkaat prosessit 
maanlaajuisen myymäläverkoston 
luomiseksi

• Valikoiman ja palveluiden kehittämisessä 
keskeisessä roolissa K-Plussa-kanta-
asiakasohjelma 

*Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 –lista, World Economic Forum, Davos, Tammikuu 2017 



Edistämme ihmisten 
hyvinvointia

• Vahva asiantuntemus, yli 100 vuoden kokemus 
hyvinvointi- ja terveystuotteiden sekä lääkkeiden 
kaupasta

• Toimitamme 24 h sisällä tilauksesta jokaiseen 
Suomen ja Ruotsin apteekkiin ja sairaalaan puolet 
kaikista lääkkeistä

• Kronans Apotek Ruotsin markkinoiden kolmanneksi 
suurin apteekkiketju yli 320 apteekilla

• Työllistämme lähes 1 600 farmaseuttia ja proviisoria 
Suomessa ja Ruotsissa



Ikääntyvä Suomi tarvitsee myös 
apteekkimarkkinoille toimintamallien 
uudistamista, vastuullista kilpailua,  
ketjutoiminnan tehokkuutta ja digitaalisuuden 
tarjoamia mahdollisuuksia. 



Apteekkisääntelyn muuttuessa 
olemme valmiita 
laajentamaan toimintaamme 
apteekkimarkkinoille.



Visiomme on olla johtava toimija 
Suomen apteekkimarkkinoilla

• Lääketurvallisuus kaiken toiminnan perusta
• Ammattitaitoinen farmaseuttinen henkilökunta 
• Lääkkeiden erinomainen saatavuus kaikille 

suomalaisille: maanlaajuinen myymäläverkosto 
ja 24/7 verkkoapteekki

• Kilpailukykyinen hintataso 

Tämän kaiken mahdollistaa kahden vastuullisen 
kotimaisen toimijan yhteistyö.



Yhteisyrityksen polku

Vaihe 2
Sääntelyn muuttuessa

• Apteekkipalvelut ketjun 
kauppojen yhteyteen

• Verkkoapteekki
• Myymälöiden määrä kasvaa

Vaihe 1

• Uusi terveyden, kauneuden ja 
hyvinvoinnin ketju, 
100 kauppaa ja verkkokauppa 



• Lääketurvallisuus yhtä korkealla tasolla kuin Suomessa
• Tehokkuus, saatavuus ja hintakilpailu paranivat
• 32 apteekkitoimijaa, 5 ketjua ja noin 1 400 apteekkia
• Ruotsi apteekkituotteiden verkkokaupassa yksi 

Euroopan johtavista maista
• Haja-asutusalueiden apteekkipalvelut säilyneet 

erinomaisina

Ruotsissa apteekkimarkkina 
vapautui 2010 – asiakkaat 
tyytyväisempiä kuin koskaan 



Uusi ketju toimii yhtenä alustana muutoksessa. Kutsumme 
apteekkialan toimijoita ja muita kumppaneitamme 

kehittämään toimialaa yhdessä kanssamme. 
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