
GSK Suomen terveydenhuollon ammattilaisille ja 
organisaatioille vuonna 2016 maksettujen 
taloudellisten etuuksien julkistaminen

Olemme 
edelläkävijöitä

Pyrimme 
läpinäkyvyyteen

Vuonna 2016 GSK on tehnyt yhteistyötä 46 terveydenhuollon 
ammattilaisen ja 42 terveydenhuollon organisaation kanssa 
Suomessa. Vuonna 2015 ammattilaisten lukumäärä oli 379 ja 
organisaatioiden 35. 

MIKSI TARVITAAN
YHTEISTYÖTÄ?

MITÄ JULKISTAMINEN 
PITÄÄ SISÄLLÄÄN? 

MISTÄ YHTEISTYÖSTÄ  
GSK MAKSAA?

MITÄ TARKOITTAA 
YKSILÖTASOLLA  
JULKISTAMINEN?GSK:n ja terveydenhuollon 

ammattilaisten ja organisaatioiden 
yhteisenä tavoitteena on 
lääketieteellisen tutkimuksen 
edistäminen potilaiden hyväksi. 
Tämä edellyttää yhteistyötä  
terveydenhuollon eri osapuolten 
kanssa.

- Yhteistyö ja tuki terveydenhuollon 
organisaatiolle (tapahtuma-
kustannuksiin osallistuminen sekä 
apurahat)

- Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
- Asiantuntijakonsultaatio

GSK:n lähtökohta on, että etuuden 
vastaanottajataho on yksilöity (T&K 
poislukien). Tämä edellyttää 
terveydenhuollon ammattilaisen 
antamaa kirjallista suostumusta. 
Terveydenhuollon ammattilaisella 
on kuitenkin oikeus peruuttaa 
antamansa suostumus milloin 
tahansa.

KOKONAISSUMMA: 3,4 miljoonaa € 
(3,1 milj. € vuonna 2015)

GSK on täysin sitoutunut noudattamaan 
Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestö EFPIA:n 
julkistamisohjeita. Ne ovat linjassa omien 
arvojemme - rehtiys, läpinäkyvyys, 
potilaskeskeisyys ja kunnioitus - kanssa.

Yrityksiin kohdistuu yhä voimakkaampia 
yhteiskunnallisia odotuksia toimia läpinäkyvästi ja 
vastuullisesti. Julkistaminen vastaa myös tähän 
tarpeeseen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana GSK on 
haastanut lääkeyritysten perinteisen toimintamallin 
ja on ensimmäisenä toimijana lisännyt kliinisten 
tutkimustulosten läpinäkyvyyttä, julkistanut 
potilasjärjestöille annetun tuen ja luopunut 
edustajien myyntitulokseen perustuvista 
tavoitteista.

* Suomessa olemme luopuneet edustajien 
myyntitulokseen perustuvien tavoitteiden käytöstä 
jo vuonna 2013 ja olemme sen sijaan ottaneet 
käyttöön laadulliset mittarit.

Huom.: Kaikki numerot on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.

Julkistamme kaikki taloudelliset 
etuudet, niin rahalliset kuin ei-
rahalliset, jotka liittyvät GSK:n 
yhteistyöhön  terveydenhuollon 
ammattilaisten ja organisaatioiden 
kanssa.

Yhteydenotot:

31/05 2017

Tutkimus ja 
kehitys

Terveydenhuollon 
organisaatiot

Terveydenhuollon 
ammattilaiset

2500 € 
(25 000 € 
vuonna  
2015)

3,1 milj. €
(2,6 milj. € 

vuonna 
2015) 

-
49 200 €

(302 000 € 
vuonna 
2015) 

Yksilöidyt 
organisaatiot

Yhteenveto-
muodossa

Yksilöidyt 
henkilöt

Yhteenveto-
muodossa

Kokonais-
summa

Maksamamme etuudet terveydenhuollon 
organisaatioille ovat kasvaneet vuonna 2016. 
Tämä on seurausta organisaatioiden kanssa 
tehtävän yhteistyön lisääntymisestä. 
92 % tästä yhteistyöstä liittyy yksittäisten 
tapahtumien tukemiseen.

Investointimme tutkimus- ja kehitystyöhön ovat 
kasvaneet vuonna 2016. Tämä on hyvä 
uutinen sekä tiedeyhteisölle että suomalaisille 
potilaille. 

Yksittäisille terveydenhuollon ammattilaisille 
maksetut etuudet ovat vähentyneet vuonna 
2016. Tämä on seurausta siitä, että emme 
enää maksa palkkioita terveydenhuollon 
ammattilaisille siitä, että he puhuvat 
reseptilääkkeistämme ja rokotteistamme muille 
terveydenhuollon ammattilaisille.

Viestintäpäällikkö
Anna Dammert, 0504200401

anna.v.dammert@gsk.com

265 400 €
(168 000 € 

vuonna 2015)


