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Sanofi: Kaikilla tulee olla mahdollisuus hyvään hoitoon
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Sanofi maailmanlaajuisesti lukujen valossa
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Sanofi Suomessa: Olemme sitoutuneet terveyden vaalimiseen
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Sanofi työllistää, investoi ja lisää omalta osaltaan Suomen talouskasvua
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Hyvä huominen niille, joilla on kannettavanaan sairauden taakka

9

Elämä on terveysmatka – Sanofi on sitoutunut kanssakulkijuuteen

10

Jokainen meistä toivoo terveyttä itselleen ja läheisilleen.
Sairauksien ennaltaehkäisy on kaikille tärkeää.
Sairastuessamme toivomme hyvää hoitoa.
Hyvä hoito on vaikuttavaa.
Vaikuttavan lääkehoidon kehittäminen perustuu
monialaiseen näkemykseen todellisista tarpeista.
Tarpeet muodostavat vankan perustan Sanofin
tieteelliselle tutkimustyölle.
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SANOFI: KAIKILLA TULEE OLLA MAHDOLLISUUS HYVÄÄN HOITOON

Olemme globaali biolääketieteen yritys.
Me Sanofilla haluamme muuttaa tieteelliset
innovaatiot terveydenhuollon ratkaisuiksi
eri puolilla maailmaa.

TOIMINTAMME JAKAUTUU VIITEEN
LIIKETOIMINTAYKSIKKÖÖN:

Panostamme vahvasti tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Olemme sitoutuneet
nostamaan vuosittaisen investointimme 5
miljardista 6 miljardiin euroon vuoteen 2020
mennessä. Vain kannattava liiketoiminta
mahdollistaa isot investoinnit tuotekehitykseen
tällä hyvin riskialttiilla toimialalla:
tutkimusvaiheen molekyyleistä vain noin yksi
sadasta pystytään kaupallistamaan. Kaikki
lääkeaihiot eivät siten päädy markkinoille
ja tuotekehityksen epäonnistumisprosentti
on lääketeollisuudessa yleisesti korkea.
Onnistuminen vaatii investointeja, aikaa,
pitkäjänteisyyttä ja vahvaa asiantuntijuutta
kaikilla osa-alueilla. Pidämme tärkeänä, että
uusia lääkehoitoja ja niiden hyötyjä arvioidaan
kokonaisuutena, jossa huomioidaan uuden
hoidon arvo potilaalle, terveydenhuollolle
ja yhteiskunnalle. Oikea lääkehoito, oikealle
potilaalle ja oikeaan aikaan on keskeistä.
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1

diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet

2

yleislääkkeet ja kehittyvät markkinat

3

speciality care, jossa keskitytään
•
•
•
•

harvinaissairauksiin
MS-tautiin
syöpätauteihin ja
immunologiaan

4

rokotteet sekä

5

itsehoitolääkkeet.

Me Sanofilla kehitämme jatkuvasti uusia
lääkkeitä, joilla sairauksien hoitoa voidaan
parantaa, taudin kulkua hidastaa ja
sairauden oireita lievittää – joskus jopa
ennennäkemättömällä tavalla. Osa uusista
lääkkeistämme on täsmälääkkeitä, joiden
avulla lääkehoito voidaan kohdistaa entistä
paremmin niille, jotka hyötyvät siitä eniten.
Uusia lääkkeitä tarvitaan jatkossakin, sillä
kaikkiin sairauksiin ei ole saatavilla tehokasta
hoitoa. Vankan ja keskeytyksettömän
tutkimustyön tulee jatkua ja siihen Sanofin
asiantuntijat ovat vahvasti sitoutuneet.

Suomessa:
www.sanofi.fi
Globaalisti:
www.sanofi.com
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SANOFI MAAILMANLAAJUISESTI LUKUJEN VALOSSA

SANOFI SUOMESSA: OLEMME SITOUTUNEET TERVEYDEN VAALIMISEEN

Me Sanofilla haluamme olla mukana ennaltaehkäisemässä
sairauksia rokotteidemme avulla ja tarjoamassa merkittäviä
innovatiivisia hoitoja. Kehitystyömme tulokset hyödyttävät
sekä yksittäisiä harvinaissairauksista kärsiviä että miljoonia
kroonisia tauteja sairastavia.

Pääkonttorimme sijaitsee
Pariisissa, Ranskassa.

Kehittämiämme hoitoja on
mahdollista saada

170
maassa.

Meillä on

4

Meitä sanofilaisia on yli

100 000,

tutkimus- ja kehitystoiminnan
keskusta. Nämä sijaitsevat
Euroopassa, Aasiassa ja
Pohjois-Amerikassa.

Sanofi on sitoutunut tieteen
edistämiseen: investoimme
noin

15 %

myynnistämme tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Vuoteen
2020 mennessä nostamme
vuosittaisen investointimme
5 miljardista eurosta

6 miljardiin.

100 maassa, edustaen yli 145
eri kansallisuutta.

Yrityskansalaisuudestamme voi lukea
tarkemmin osoitteessa www.sanofi.com/
en/our-responsibility.
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Sanofi vaalii terveyttä kehittämällä
hoitoja, jotka tuovat apua ja luovat
toivoa sairastuneille ja heidän
läheisilleen – ja sitä kautta koko
suomalaiselle yhteiskunnalle.

Yli

15 000

sanofilaista työskentelee
tutkimus- ja
kehitystoiminnassa.
Meillä on

80

tuotantolaitosta 36 maassa.
Noin

40 000

sanofilaista on mukana
tuotantotoiminnassa.

Sanofi tekee tiivistä yhteistyötä muun
muassa Bill & Melinda Gates Foundationin
ja Maailmanpankin kanssa.

Liiketoiminnastamme lukujen valossa on
mahdollisuus lukea lisää osoitteessa
www.sanofi.com/en/investors.

3,3

*

miljoonaa

suomalaista saa vuosittain avun Sanofin lääkkeistä ja
hoidoista mukaan lukien rokotteet, jotka ehkäisevät
yhdeksää infektiotautia.
*KELASTOn 2017 tilastoja mukaillen.

Suomessa meillä on
käynnissä

19*

kliinistä tutkimusta.
* Luku vuodelta 2018.

Sanofi kouluttaa vuosittain yli

6 300

Sanofin toimipiste sijaitsee
Tapiolassa, Espoossa.

terveydenhuollon ammattilaista*

Työllistämme Suomessa noin

100.

400

300

200

Maanlaajuinen koulutusja yhteistyöverkostomme
kattaa Suomen kaikki
yliopistosairaalat,
keskus- ja aluesairaalat,
terveyskeskukset, apteekit
sekä yksityiset lääkäriasemat.

Diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet
Itsehoitolääkkeet
Sanoﬁ Pasteur eli rokotetoiminta
Yleislääkkeet
MS-tauti
Syöpätaudit ja harvinaissairaudet
Immunologia
(keskivaikea ja vaikea atooppinen ihottuma ja reuma)
*Sanofin koulutustilaisuuksiin osallistuneet vuonna 2017.

720

2700

1000

1000
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SANOFI TYÖLLISTÄÄ, INVESTOI JA LISÄÄ OMALTA OSALTAAN SUOMEN TALOUSKASVUA

Sanofilla on sopimusvalmistusta
Kontiolahdella
Pohjois-Karjalassa
• Tehdas työllistää vajaat 500 henkeä,
joista hieman alle 300 työskentelee
pelkästään Sanofin SoloStar®-insuliinikynien
tuotannossa.
• Insuliinikyniä valmistetaan Suomessa koko
Sanofi-konsernin globaaliin tarpeeseen.
• Vuoteen 2017 mennessä insuliinikyniä oli
valmistettu miljardi, ja valmistustahti kiihtyy.
Kontiolahdella sijaitsevalla tehtaalla
valmistetaan terveysteknologian huipputuotetta, SoloStar®-insuliinikynää, maailman
diabeetikoiden tarpeisiin. Innovatiivinen
lääketeollisuus lisää investointeja Suomeen,
luo uusia työpaikkoja ja sitä kautta edistää
talouskasvua. Sanofi on tässä vahvasti mukana
– muun muassa Kontiolahdella.
Insuliinikynien valmistus globaaliin tarpeeseen
alkoi Kontiolahdella vuonna 2006. Tällä
hetkellä Sanofin sopimusvalmistustehdas on
Kontiolahden suurin työllistäjä. Tehtaalla on
ISO13485 ja ISO14001 -sertifikaatit.
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HYVÄ HUOMINEN NIILLE, JOILLA ON KANNETTAVANAAN SAIRAUDEN TAAKKA

Sanofi osallistuu ja
edistää keskustelua
sekä luo avauksia niiden
tahojen kanssa, jotka voivat
turvata hyvän huomisen
kaikille hoitoa tarvitseville
suomalaisille.
Esimerkkinä tästä ovat keskustelut
ministeriön virkamiesten ja
sairaaloiden lääkehankinnoista
päättävien kanssa. Päämääränä on
oikean lääkehoidon turvaaminen
niin alueellisesti kuin kansallisestikin.

Uusia lääkehoitoja ja niiden hyötyjä tulee arvioida
kokonaisuutena, jossa huomioidaan uuden
lääkehoidon arvo sekä sairastuneelle, terveydenhuollolle että yhteiskunnalle. Yhteiskunnan kannalta
lääkehoidon arvoa voidaan mitata monin tavoin,
esimerkiksi tarkastelemalla sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläkkeitä ja vuodeosastojen käyttöastetta.

Oikean lääkehoidon mahdollistaminen potilaalle
oikeaan aikaan voi estää esimerkiksi sairauden
etenemisen tai uusiutumisen ja näistä aiheutuvat
merkittävät kustannukset yhteiskunnalle –
puhumattakaan sairastuneiden ja heidän läheistensä
inhimillisistä kärsimyksistä.

9

ELÄMÄ ON TERVEYSMATKA – SANOFI ON SITOUTUNUT KANSSAKULKIJUUTEEN

MITEN TÄSTÄ
ETEENPÄIN?

Potilaalle

Johanna Stenberg & Jan-Henry Stenberg

Potilaalle

minävoin.fi

Kuva: © Hannele Salonen-Kvarnström

”Elämä on terveysmatka isoine ja pienine haasteineen,
hetkellisinä tai läpi elämän kestävinä. Tällä matkalla me
sanofilaiset olemme sitoutuneet olemaan mukana –
kanssamatkustajina – omalla
ammattitaidollamme ja
työpanoksellamme.”

Läheiselle tarkoitetun osion
löydät sopeutumisoppaan lopusta.

- Olivier Brandicourt, pääjohtaja, Sanofi
sopeutumis

DIABETES
”Minä Voin”, jopa silloin, kun ei
oikeasti jaksaisi
Lokaalisti pyrimme muun muassa
• auttamaan diabeetikoita niin
lääkehoidoillamme kuin tukipalveluillamme,
• taistelemaan sellaisia sairauksia vastaan, jotka
on mahdollista ehkäistä rokotteiden avulla,
• auttamaan harvinaissairauksista kärsiviä
innovatiivisten hoitojemme avulla sekä
• helpottamaan kipua ja hetkellisiä
terveydellisiä haasteita, kuten allergiaa.
Globaalisti olemme mukana muun muassa
taistelussa malariaa ja poliota vastaan
– tavoitteemme on polion esiintyvyyden
poistaminen kokonaan.
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Sanofi toteutti tiiviissä yhteistyössä
Diabetesliiton asiantuntijoiden
ja psykologien kanssa tyypin 1
diabeetikoille räätälöidyn ohjelman.
”Minä Voin” voimaannuttaa arjen
keskellä.

IMMUNOLOGIA/KESKIVAIKEA JA
VAIKEA ATOOPPINEN IHOTTUMA
Tiedämmekö, mitä sairastuneet
oikeasti ajattelevat?

Sanofi toteutti yhteistyössä Allergia-,
Iho- ja Astmaliiton kanssa räätälöidyn
kyselyn keskivaikeaa ja vaikeaa
atooppista ihottumaa sairastaville.
Kyselyn tarkoituksena oli ymmärtää
atoopikon arkea ja pukea sanoiksi
sen haasteita. Kyselyä syvennettiin
fokusryhmähaastatteluiden avulla.
Kyselyn ansiosta kokonaiskuva
atoopikoiden elämästä hahmottui.
Samalla Sanofin ymmärrys sairastuneiden tarpeisiin vastaamisesta
lisääntyi.

opas.ﬁ

MS-TAUTI

KUN VAKAVA SAIRAUS KOSKETTAA

Miltä taudin fyysiset ja henkiset
haasteet näyttävät ja tuntuvat?

Potilas, läheinen: miten tästä
eteenpäin?

Sanofi toteutti yhdessä Neuroliiton
kanssa kyselyn, jossa selvitimme
MS-taudin todellisia vaikutuksia
sairastuneiden ja heitä arjessa
auttavien läheisten jokapäiväiseen
elämään. Kyselyn tulokset auttoivat
ymmärtämään MS-tautiin liittyviä
fyysisiä ja henkisiä haasteita: miltä ne
näyttävät, tuntuvat ja miten niiden
kanssa pärjää – ja ennen kaikkea, mitä
niille on mahdollista tehdä.

Yhteistyössä psykologien Jan-Henry ja
Johanna Stenbergin kanssa toteutettu
sopeutumisopas potilaalle ja hänen
läheisilleen. Opas antaa konkreettisia
neuvoja, miten selviytyä järkytyksestä,
jonka esimerkiksi vakava, parantumaton
sairaus voi aiheuttaa. Sopeutuminen on
pitkä ja monivaiheinen tie, joka kysyy
kulkijaltaan aikaa ja kärsivällisyyttä.
Opas johdattaa vakavan sairauden
koskettaman – joko sairastuneen tai
läheisen roolissa olevan – eteenpäin
antaen toivoa selviytymisestä.
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