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Lääkeyritysten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten/organisaatioiden välisten 

taloudellisten suhteiden julkistaminen 

Eettiset ohjeet 2014 – LT ry

Avoimuus ja sidonnaisuudet –
seminaari 2.4.2014 Helsingissä

Duodecim ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry



2.4.2014

Avoimuuden ja luottamuksen edistäminen

• Lääketeollisuus ry:n eurooppalainen kattojärjestö EFPIA 
sitoutunut julkistamaan lääketeollisuuden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten/organisaatioiden 
välisten taloudelliset suhteet

• Ohjeet velvoittavat EFPIA:n jäseniä kaikissa Euroopan 
maissa - Suomessa Lääketeollisuus ry:tä ja sen 
jäsenyrityksiä

• Yhteistyössä terveydenhuollon ammatillisten järjestöjen 
kanssa
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Pääperiaatteet

• Ohjeet sisältävät minimivelvoitteet taloudellisten 

suhteiden julkistamisesta 

• Lääkeyritykset luovat internetiin julkisen raportin, josta 

tiedot taloudellisista suhteista on saatavilla

• Raportissa julkistetaan sekä terveydenhuollon 

organisaatioita että yksittäisiä terveydenhuollon 

ammattilaisia koskevia tietoja

• Tiedot julkistetaan joko yksilötasolla tai koontisummina



Mitä julkistaminen koskee?

1) Yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset

• Lääkeyritysten tukemiin tilaisuuksiin liittyvät kustannukset 

(rekisteröinti-, matka- ja majoituskustannukset)

• Asiantuntija- ja konsultaatiopalkkiot

• tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvät taloudelliset etuudet

2) Terveydenhuollon organisaatiot, järjestöt, yhdistykset, 

yritykset jne.

• Yllä mainitut

• Lisäksi annetut lahjoitukset ja apurahat
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Julkistettavia tietoja

• Vastaanottajan nimi

• Pääasiallinen työpaikka + osoite

• Saadun taloudellisen etuuden arvo

• Summat raportoidaan ja julkistetaan aina vastaanottajan 

päätoimipaikan mukaisessa maassa

• Suomessa toimivien summat julkistetaan Suomessa
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Mallipohja raportista/ luonnos
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JULKISTAMISEN MALLIPOHJA

Julkistamisajankohta: ………………..

(Sukunimi, etunimi)                       

Koko nimi 

Pääasiallinen 

toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka:

Kaupunki

Pääasiallinen 

toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka:  

Maa

Pääasiallinen 

toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka:       

Osoite

Unique identifier:  Ei 

käytössä Suomessa

Lahjoitukset ja apurahat 

terveydenhuollon 

organisaatioille           

(125 §/1.a)

Tapahtumakustannuksiin osallistuminen (125 §/1.b) Palvelu -ja konsulttipalkkiot (125 §/1.c) 

YHTEENSÄ        

VALINNAINEN

(124 §) (124 §) (124 §) (124 §) 

Terveydenhuolto- alan 

organisaatioiden tai 

kolmansien osapuolten 

kautta

Rekisteröintikulut Matka- ja majoituskulut Palkkiot

Palvelu- ja 

konsulttisopimuksiin 

liittyvät muut kulut, 

mukaan lukien matka-

ja majoituskulut
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t YKSILÖTASOINEN JULKISTAMINEN - yksi rivi/terveydenhuollon ammattilainen (t.s. kaikki taloudelliset etuudet yhden vuoden aikana yhdelle vastaanottajataholle summataan; yksilöidyt euromääräiset summat voidaan pyynnöstä esittää vastaanottajalle ja/tai viranomaiselle)

Nimi A Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa

Nimi B Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa

jne Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN - (kun tietoja ei juridisista syistä voida julkistaa yksilötasolla)

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma(*)  - 126 § Ei käytössä Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Valinnainen

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § Ei käytössä Ei käytössä lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä Valinnainen

Vastaanottajan saama %-osuus kaikkien vastaanottajien saamasta kokonaissummasta(*) Ei käytössä Ei käytössä % % % % Ei käytössä
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t YKSILÖTASOINEN JULKISTAMINEN - yksi rivi/terveydenhuollon organisaatio (t.s. kaikki taloudelliset etuudet yhden vuoden aikana yhdelle vastaanottajataholle summataan; yksilöidyt euromääräiset summat voidaan pyynnöstä esittää vastaanottajalle ja/tai viranomaiselle)

Organisaatio 1 Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Valinnainen

Organisaatio 2 Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Valinnainen

jne Ei käytössä Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Valinnainen

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN - (kun tietoja ei juridisista syistä voida julkistaa yksilötasolla)

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma (**) - 126 § Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Valinnainen

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä Valinnainen

Vastaanottajan saama %-osuus kaikkien vastaanottajien saamasta kokonaissummasta (**) % % % % % % Ei käytössä
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YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet tulee julkistaa yhteenvetomuotoisesti kokonaissummina (128 §) YHTEENSÄ VALINNAINEN



Henkilötietojen käsittely

• Perusteena henkilön oma suostumus tietojen 

julkistamiseen

• Suostumuksen oltava vapaaehtoinen ja yksilöity

• Tärkeää on suostumuksen aitous, ts. antajan tulee 

ymmärtää mihin suostuu

• Mahdollisuus suostumuksen peruuttamiseen

• Käytännössä kirjallinen, allekirjoitettava paperi

• Mikäli henkilö ei halua antaa suostumusta 

julkistamiselle, kyseiset tiedot julkistetaan 

koontisummina siten ettei saaja ole yksilöitävissä
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Raportin toteutus yrityksissä

• Yritykset kokoavat tiedot ja vastaavat niiden 

oikeellisuudesta

• Yritykset ylläpitävät raporttia omilla sivuillaan

• LTry:n sivulta linkit yritysten raportteihin

• Suomeksi (mahdollisesti myös englanniksi)

• Yritykset julkistavat erillisen selventävän muistion miten 

tiedot koottu
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Aikataulu

• Tietojen kerääminen alkaa 2015

• Suostumusten kerääminen jo 2014

• Ensimmäiset raportit julkistetaan 2016
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