TYYTYVÄISTEN
LÄÄKÄREIDEN
ASIALLA

Satucon Oy
on vuonna 1986 perustettu työntekijöidensä
omistama valtakunnallinen erikoislääkäriyhtiö. Jatkuvasti kasvava yhtiömme työllistää tällä hetkellä noin 100 satuconilaista.
Liiketoimintamme muodostuu lääkäreidemme vastaanottotoiminnasta sekä yksityisellä
että julkisella sektorilla. Lisäksi teemme
lääketutkimusta ja järjestämme alan koulutusta. Toimintamallimme tekee lääkärin
yritystoiminnan helpommaksi ja kannattavammaksi. Tervetuloa tutustumaan!

Osakkaaksi?
Kaikki Satuconin osakkeet ovat työtekijälääkäreidemme omistuksessa ja jokaisella
osakkeella on yksi ääni. Kuka tahansa yksityisellä lääkäriasemalla tai ostopalvelusopimuksella julkisessa toimipisteessä työskentelevä
tai lääketutkimusta tekevä erikoislääkäri voi
liittyä osakkaaksi. Osakkuus ei velvoita tiettyyn liiketoiminnan volyymiin tai palveluiden
tilaajaan, vaan lääkäri voi keskittyä potilastyöhön haluamallaan tavalla ja haluamassaan
paikassa. Elämäntilanteen muuttuessa myös
osakkeista luopuminen on helppoa.

kirjanpito-, hallinto- ja muut yhteiset kulut
katetaan hallintoveloituksella, joka on keskimäärin 3 % tuloista. Kertynyt ylijäämä jää
yhtiöön osakkaan käyttöön. Kun osakas
lopettaa työskentelyn, hankkii yhtiö lääkärin
osakkeet kauppahinnalla, joka vastaa lääkärin säästöjä. Kustannustehokkaan lainajärjestelyn ansiosta pääomat on mahdollista käyttää myös aikaisemmin. Toimintamallimme on
korkeimman hallinto-oikeuden hyväksymä.

Ainutlaatuinen
toimintamalli

Osakkaan tulot muodostuvat palkasta ja
luontoiseduista (ansiotulo), osingosta (pääosin verovapaa pääomatulo) ja osakkeiden
myyntitulosta osakkuudesta luovuttaessa
(osittain verovapaa pääomatulo).

Kaikki Satuconin osakaslääkärit ovat yrittäjiä.
Osakkaalla on kirjanpidossa oma kustannuspaikka, jonne tulot ohjataan. Lääkäri päättää
kulunsa ja työsuhde-etunsa itse. Yrityksen

Tulot

Kiinnostuitko?
Tutustu Satuconissa työskentelemiseen paremmin osoitteessa rekry.satucon.fi.
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Satuconin toimintamalli:
• Lääkärin ei tarvitse sijoittaa yhtiöön merkittäviä pääomia.
• Lääkärillä ei ole vuosittaista osakkeiden myynti-tai ostopakkoa.
• Lääkäriä ei velvoiteta vuosittaiseen tulospisteen tyhjentämiseen.

Satuconin osakkaan pitkän aikavälin nettotulo
on tyypillisesti 10–20 % korkeampi kuin vastaavassa yhtiössä tai ammatinharjoittajana työskentelevillä, samanlaajuista toimintaa harjoittavilla
lääkäreillä.
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Henkilökohtainen joustavuus

Ammattitaitoiset tukipalvelut

Satuconin vahva taloudellinen asema mahdollistaa palkanmaksun ja investoinnit jo ennen kuin
lääkärille on karttunut kassaan tuloja.
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Tehokas toimi

intamalli

Etuja
Satuconissa
työskentelystä

Taloudelliset edut
• osakkaaksi pääseminen on edullista
• verorasitus on tavanomaista kevyempää
• vakuutukset ja kalustohankinnat hoituvat
kustannustehokkaasti
• osakkaalla on mahdollisuus edulliseen
osakaslainaan

Toiminnalliset edut
• yhtiö hoitaa kaikki hallintoon liittyvät tehtävät
• yhtiön johto vastaa kaikesta
toiminnasta
• yhteistyö muiden satuconilaisten
kanssa mahdollistaa uutta liiketoimintaa

Vahva talous

Minimoidut riskit

Korkea osakastyytyväisyys
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Korkea
osakastyytyväisyys
Satucon Oy:n lääkärit ovat tutkitusti
tyytyväisiä yrityksessä työskentelemiseen ja yhtiöltä saamaansa palveluun.

Satuconiin oli helppo liittyä ja yhtiö hoitaa
puolestani kaikki hallinnolliset asiat luotettavasti
ja täsmällisesti. Palvelu on yksilöllistä ja nopeaa.
Näin ollen minä voin keskittyä työni hoitamiseen
ja myös unelmieni toteuttamiseen.
Sinikka Bots,
työterveyslääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri

Saan hyvää,
asiantuntevaa ja
nopeaa palvelua.
Pyyntöihin ja kysymyksiin pureudutaan viiveettä.

Yrittäjyyteen
liittyvä paperisota
hoituu kuin
itsestään.

Työntekijäkyselyyn vastanneet
lääkärit antoivat asteikolla 0–10
arvosanaksi 9,3, kun kysyttiin,
kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Satuconia muillekin.
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Yhtiön
järjestämä työterveyshuolto ja
hammashoito ovat
merkittäviä
luontoisetuja.

Yhteistyökumppanit
Kehitämme jatkuvasti palvelujamme vastaamaan lääkäreiden tarpeita yhä paremmin.
Teemme vahvaa kehitystyötä yhdessä
kumppaneidemme kanssa.
Yhteistyökumppaneitamme ovat niin suuret
valtakunnalliset yksityislääkäriasemat kuin
pienet paikalliset toimijat. Lisäksi teemme
tiivistä yhteistyötä kansainvälisten lääkeyritysten ja julkisen terveydenhuollon kanssa.

Ammattitaitoisella johdolla
on työntekijää
kunnioittava ja
auttava asenne.

Konsepti on
loistava, kun
tavoite on pitkän
linjan säästäminen
ja verohyödyn
optimointi.

Hallinnolliset palvelut, kuten kirjanpito ja
taloushallinto, vakuutusasiat sekä autojen
hallinnointi ja it-asiat, on ulkoistettu alan
ammattilaisille. Tilintarkastuksesta vastaa
alan johtava tilintarkastustoimisto.

Ammattitaitoiset
taloudenpyörittäjät osaavat neuvoa
mm. verotusasioissa.
Palvelu
on hyvää ja
toimistossa aina
joku vastaamassa.

Suomalainen tarvitsee
tilaa ja turvaa
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa
kotimaisiin hoivakiinteistöihin, kuten ikääntyneiden
palveluasumiseen, erityisryhmien hoitokoteihin,
päiväkoteihin ja lääkäripalveluiden tiloihin. Sijoittamalla
rahastoon olet mukana kehittämässä laadukkaiden
hoivatilojen saatavuutta Suomessa.
Tutustu rahastoon osoitteessa
titanium.fi/hoivakiinteisto
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Numerot
Viestikatu 7 C, 3. krs
70600 Kuopio
puh. 044 285 6414
www.satucon.fi
Antti Eskelinen
KHT, toimitusjohtaja
antti.eskelinen@satucon.fi

Liikevaihto 13 M€
Työntekijöitä 100
Osakkaita n. 75
Voitto 3 M€
Tase 21 M€
Oma pääoma 17 M€

Tutustu rekrytointiportaaliimme
osoitteessa rekry.satucon.fi.

VALTAKUNNAN LAAJIN
TYÖVALIKOIMA LÄÄKÄRILLE
Meillä ovet ovat auki niin yksityisen kuin
kuntapuolen töihin – ainoana yksityisenä
toimijana Suomessa. Olehan yhteydessä
meihin niin etsimme ja tarjoamme muutoksen
mahdollisuuksia sinulle silloin kun niitä tarvitset.

mehilainen.fi

• www.jssuomi.fi

Satucon Oy

