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1. Miksi Santen Oy julkistaa tiedot yhteistyöstä raporttina?  
 
Oheisessa raportissa Santen Oy julkistaa tiedot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdystä 
yhteistyöstä vuonna 2021. Raporttiin on kerätty ja eritelty tiedot terveydenhuollon ammattilaisten ja 
organisaatioiden Santen Oy:ltä vastaanottamista etuuksista, kuten asiantuntijatyön palkkioista, 
kulukorvauksista ja apurahoista. Etuudet liittyvät uusien innovatiivisten lääkkeiden tutkimus- ja 
tuotekehitystyöhön, hoitokäytäntöihin sekä lääkärien jatkokoulutuksien järjestelykuluista. 
 
Tämän muistion tarkoitus on avata raportin kokoamisessa käytettyjä periaatteita ja termejä. 
 
Varmistaaksemme, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta, olemme sitoutuneet julkistamaan 
yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot. Haluamme osaltamme kertoa yhteisestä toiminnasta 
avoimesti, koska olemme siitä ylpeitä ja läpinäkyvyys on meille keskeinen arvo. 
 
Julkistamme tiedot yhdessä muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten kanssa. Julkistaminen pohjautuu 
lääketeollisuuden eurooppalaisen kattojärjestön European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associationsin (EFPIA) ohjeistukseen ja tiedot julkistetaan yhteistyön osalta vuosittain.  
 
2. Mistä yhteistyössä on kysymys? 
  
Santen Oy tekee aktiivista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhteistyö pitää yllä 
terveydenhuollon ammattilaisten ammattitaitoa, kehittää terveydenhuoltoa, luo uusia innovaatioita ja 
sitä kautta hyödyttää kaikkia suomalaisia. Santen Oy:lle yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ja 
haluamme olla siinä edelläkävijöitä. 
 
Teemme yhteistyötä seuraavilla alueilla: 
 

Tutkimus- ja tuotekehitys 
- Kehitämme ja testaamme uusia lääkkeitä yhteistyössä terveydenhuollon 

ammattilaisten kanssa. Yhteistyön avulla markkinoille saadaan uusia lääkkeitä.   
- Lisäksi tutkimme jo markkinoilla olevien lääkevalmisteiden pitkäaikaiskäytön 

turvallisuutta, erikoiskohderyhmiä (esim. lapset, vanhukset, astmaatikot), eri 
lääkeaineiden yhdistelmiä sekä farmakoekonomiaa (terveystalousselvitykset). 

- Avainluvut: Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön Santen Oy käytti vuonna 2021 
77.599,95 euroa Suomessa. Maailmanlaajuisesti Santen käytti miltei 10 % koko 
konsernin liikevaihdosta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tiedot löytyvät raportin 
kohdasta T&K, yhteenvetomuotoinen julkistaminen. 



 
 Puhuja- ja konsultaatiopalkkiot 

- Terveydenhuollon ammattilaiset auttavat meitä selkeyttämään lääkkeiden 
käyttöaiheen mukaisia hoitokäytäntöjä. Tällaista työtä ovat esimerkiksi 
sairausvakuutuskorvattavuushakemusten tueksi tehdyt asiantuntijalausunnot 
hoitokäytännöistä tai käyttöaiheen mukaisen potilasinformaation/ohjeistuksen 
laatiminen. 

- Santen Oy pyrkii aktiiviseen terveydenhuollon ammattilaisten sekä erikoistuvien 
erikoislääkärien jatkokoulutuksen järjestämiseen vuosittain. Vastaamme mm. 
luennoitsijoiden palkkioista sekä matka- ja majoituskuluista. Emme vaikuta 
koulutusten tieteelliseen sisältöön, vaan luennoitsijat päättävät siitä itsenäisesti. 

- Asiantuntijoiden tai asiantuntijaryhmien konsultointia voidaan myös hyödyntää 
esimerkiksi mahdollisia lääkkeiden käyttöaiheiden laajennuksia harkittaessa.  
Avainluvut: Hoitokäytäntöjen kehitykseen liittyvään yhteistyöhön Santen Oy käytti 
vuonna 2021 yhteensä 48.985,88 euroa. Tiedot löytyvät raportin kohdasta palvelu- ja 
konsulttipalkkiot. 

 
Erikoislääkärien & erikoistuvien lääkärien jatkokoulutuksiin liittyvät kulut 

- Jatkokoulutukset kehittävät lääkärien ammattitaitoa ja tuovat tuoreimman 
tutkimustiedon potilastyöhön. Koulutuksia järjestetään useilla eri paikkakunnilla. 
Joskus kuitenkin koulutuksen kestosta tai luennoitsijoiden saatavuudesta johtuen 
kustannamme koulutukseen osallistuvien matka- tai majoituskuluja, jotta voimme 
tarjota kaikille lääkäreille yhteneväiset mahdollisuudet jatkokoulutukseen. 
Avainluvut: Koulutusyhteistyöhön Santen Oy käytti vuonna 2021 yhteensä 
12.265,90 euroa. Tiedot löytyvät raportin kohdasta terveydenhuollon ammattilaiset, 
tapahtumakustannuksiin osallistuminen. 
 

Tapahtumakustannukset terveydenhuollon organisaatioille 
- Santen Oy osallistuu erilaisiin terveydenhuollon koulutuspäiviin omalla 

näyttelyosastollaan.  
- Avainluvut: Tapahtumakustannusten näyttelyvuokrat vuonna 2021 oli 5.500,00 

euroa. Tiedot löytyvät raportin kohdasta tapahtumakustannukset ja 
rekisteröintimaksut. 

 
3. Näin luet raporttia 
 
Yhteistyö julkistetaan kolmessa kategoriassa, jotka löytyvät raportin vasemmasta sarakkeesta. 
Euromääräiset summat ilmoitetaan euron tarkkuudella. 
 

Terveydenhuollon ammattilaiset 
- Kohtaan yksilötasoinen julkistaminen on koottu nimensä julkaisuun luvan antaneiden 

terveydenhuollon ammattilaisten, mm. lääkärien, saamat etuudet.  
- Kohdassa yhteenvetomuotoinen julkistaminen julkistetaan yhteissummana ne etuudet, 

joiden saajat ovat halunneet pysyä anonyymeinä.  
Terveydenhuollon organisaatiot 



- Terveydenhuollon organisaatiolla tarkoitetaan toiminimiä, osakeyhtiöitä, 
erikoislääkäriyhdistyksiä ja muita terveydenhuollon organisaatioita. Kohtaan 
yksilötasoinen julkistaminen on koottu kaikki etuja saaneet organisaatiot. 

Tutkimus- ja tuotekehitys  
- Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan 

yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana.  
 

4. Nimenkäyttö raportissa 
 
Terveydenhuollon ammattilaisilta on kysytty suostumus yhteistyön taloudellisten arvojen 
julkistukseen. Suostumuksen nimensä julkaisuun antoi 67 prosenttia terveydenhuollon 
ammattilaisista. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen on toivonut anonymiteettiä, etuudet on 
julkistettu yhteenvetomuodossa. 
 
Terveydenhuollon organisaatioiden yhteistyön osalta taloudelliset arvot on julkistettu 100-
prosenttisesti. 
 
5. Raportin termien selitykset 

 
Tapahtumakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joita Santen Oy:lle on tullut lääketeollisuuden 
alan tapahtumiin osallistumisesta.  
 
- Rekisteröintikulut ovat lääketieteellisten kongressien ilmoittautumismaksuja.  
- Matka- ja majoituskulut ovat kuluja, joita Santen Oy on korvannut koulutuksiin osallistuville 

terveydenhuollon ammattilaisille. Osa koulutuksista on ollut valtakunnallisia. Santen Oy:n 
korvatessa matka- ja majoituskulut myös muualla Suomessa asuvien lääkärien on helppoa 
osallistua koulutukseen. Matka- ja majoituskuluissa Santen Oy noudattaa Lääketeollisuus ry:n 
eettisiä ohjeita. 

 
Palvelu ja konsulttipalkkioilla tarkoitetaan palkkioita, joita Santen Oy on maksanut 
terveydenhuollon ammattilaisille korvauksena tehdystä työstä. Palkkioiden maksussa Santen Oy 
noudattaa Lääkäriliiton suosituksia. 

 
- Palkkio on tehdystä työstä maksettu korvaus. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi luennointi 

lääkärien koulutustilaisuudessa, lääketieteellisten artikkelien laatiminen, koulutusmateriaalien 
suunnittelu ja uusien lääkkeiden käyttöönottoon liittyvä asiantuntijatyö, kuten hoito-ohjeiden 
kirjoittaminen. 

- Muut kulut pitävät sisällään matka- ja majoituskuluja sekä muita mahdollisia asiantuntijatyöstä 
syntyviä kuluja. 

 
Lahjoitukset ja apurahat terveydenhuollon organisaatioille tarkoittavat niitä lahjoituksia ja 
apurahoja, joita Santen Oy on myöntänyt Silmäsäätiölle edistämään tieteellisiä tutkimuksia.  
 
Tapahtumakustannuksiin osallistuminen terveydenhuoltoalan organisaatioiden tai kolmansien 
osapuolien kautta tarkoittaa esimerkiksi näyttelypaikan vuokraamista tai mainostilan ostamista 
kolmannen osapuolen järjestämästä tapahtumasta. 
 



6. Muuta huomioitavaa 
 

COVID-19:n vaikutus näkyy toiminnassamme vuonna 2021. Yhdistysten/organisaatioiden sekä 
Santenin koulutustapahtumia ja koulutuksia siirrettiin osittain myöhemmin pidettäviksi tai 
virtuaalisiksi. Tämä näkyy julkistamassamme raportissa, jonka luvut ovat alhaisemmat aiempiin 
vuosiin nähden.  
 
Julkistettavat summat kerrotaan euroina. Raportoiduissa summissa on mukana arvonlisävero. 
Yhteiskuljetusten kustannuksia koulutus- ja kongressitapahtumiin ei ole raportoitu pienen 
euromäärän/osallistuja vuoksi.  
 
  
  
  
  
  


