Muistio vuoden 2019 aikana tehdyn taloudellisen yhteistyön julkistamisesta
Tässä muistiossa on kerrottu mitä tietoja raporttiin on kerätty ja miten Teva Finland Oy:n (jatkossa Teva)
julkaisemaa taulukkoa luetaan. Muistiossa on myös tietoa Tevan toimintatavoista eri tilanteissa.

1. Etuuksien luokitus
Pääsääntöisesti taloudelliset suhteet julkistetaan vuosittaisena summana siten, että vastaanottajataho
(organisaatio tai ammattilainen) yksilöidään. Yksittäisen vastaanottajatahon saamien taloudellisten
etuuksien arvot julkistetaan raportointikaudelta jakaen ne mahdollisuuksien mukaan kohdan 5.3 luokkiin.
Mikäli yksittäinen vastaanottajataho ei suostu tietojensa julkaisemiseen yksilötasolla, hänen saamansa
taloudelliset etuudet julkistetaan luokittain jaettuna yhteenvetosummassa. Terveydenhuollon
ammattilaiseksi luokitellaan kohdassa 5.1 määritetyt henkilöt.

2. Mitä ovat taloudelliset etuudet?
Etuus voi olla palkkio tai muu korvaus tehdystä työstä, esimerkiksi asiantuntijana tai luennoitsijana
toimiminen koulutustilaisuuksissa tai työstä aiheutuvista kuluista (matkat, majoitus, rekisteröintimaksut).
Julkistettavat summat ovat Tevan aiheutuneita toteutuneita kulua, ei vastaanottajan saamaa taloudellista
etua.
Lahjoitukset ja tuet terveydenhuollon organisaatioille kuuluvat myös julkistamisen piiriin. Aterioihin liittyvät
kulut eivät pääsääntöisesti kuulu julkistettaviin etuihin, elleivät ne ole kiinteänä osana esimerkiksi kongressin
rekisteröintimaksua tai terveydenhuollon organisaatioille suunnatun tuen osa.

3. Julkistamisen ulkopuolelle jäävät etuudet
Julkistamissäännökset eivät koske seuraavia etuusmuotoja: 1) Tavanomaiseen lääkkeiden ostoon ja myyntiin
liittyvät siirrot. 2) Lääkenäytteet, tutkimuksen kohteena olevat lääketieteelliset yhdisteet ja biologiset
näytteet. 3) Informaatio- ja koulutusmateriaalit sekä lääketieteelliset välineet.
4) Normaaliksi
vieraanvaraisuudeksi katsottavat ruoka- ja juomakulut.

4. Taloudellisten etuuksien siirron päivämäärä
Raportissa julkistetaan taloudellisten etuuksien siirrot, joiden maksupäivä osuu vuodelle 2019. Jos kyseessä
on tapahtumaan osallistuminen, maksupäiväksi on määritetty tapahtuman viimeinen päivä.
Jos sopimus on voimassa yli yhden vuoden ajan, kukin yksittäinen taloudellisen etuuden siirto kirjataan ja
julkistetaan vastaavalla raportointikaudella.

5. Taloudellisten etuuksien vastaanottajat
5.1. Terveydenhuollon ammattilaiset
Terveydenhuoltoalan ammattilaisella tarkoitetaan tässä henkilöitä, jotka työssään määräävät tai toimittavat
lääkkeitä. Myös sairaanhoitajat luokitellaan tässä raportissa terveydenhuollon ammattilaisiksi, vaikka he
eivät työssään määräisi lääkkeitä.

5.2. Terveydenhuoltoalan organisaatiot
Terveydenhuollon organisaatioita ovat terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöt ja
organisaatiot. Yritykset ja muut yhteisöt, joiden kautta yksi tai useampi ammattilainen tarjoaa palveluita.
Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi sairaalat, klinikat, säätiöt, yliopistot.

5.3. Julkistettavat taloudelliset etuudet
5.3.1. Terveydenhuollon ammattilaisille osoitetut summat:
a) Tapahtumakustannuksiin osallistuminen. Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, kuten
rekisteröintimaksut sekä matka- ja majoituskustannukset
b) Palvelu- ja konsulttipalkkiot. Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välisistä
sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät taloudelliset etuudet, joiden nojalla nämä ammattilaiset
tuottavat mitä tahansa palveluja lääkeyritykselle tai mikä tahansa muu rahoitus, joka ei ole kuulu
edellä mainittuun luokkaan a).
Yhteenvetomuotoinen julkistaminen. Kokonaissummat on julkistettu luokittain yhteenlaskettuina
kultakin raportointikaudelta, jos taloudellisiin etuuksiin liittyviä tietoja ei ole voitu saajan
suostumuksen kiellon tai juridisten syiden takia julkistaa yksilötasolla.
Yhteenvedossa on yksilöity kunkin raportointiluokan osalta yhteenlaskettu kokonaissumma
etuuksittain niiden vastaanottajien osalta, jotka eivät ole antaneet suostumustaan julkistamiselle
sekä vastaanottajien yhteenlaskettu lukumäärä yhteenvetomuotoisessa julkistamisessa ja montako
prosenttia kaikista vastaanottajista ei antanut suostumustaan julkistamiselle.

5.3.2. Terveydenhuollon organisaatioille osoitetut summat:
c) Lahjoitukset ja apurahat, jotka on osoitettu laitoksille, järjestöille tai yhdistyksille, joiden
tarkoituksena on terveydenhoidon tukeminen ja/tai joiden jäsenistö koostuu
terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat terveydenhoitoa.
d) Tapahtumakustannuksiin osallistuminen. Terveydenhuollon organisaatioiden tai kolmansien
osapuolten kautta tapahtuva tapahtumakustannuksiin osallistuminen, mukaan lukien
terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen tukeminen, kuten rekisteröintimaksut,
sopimukset tuesta tapahtuman järjestämiseen terveydenhuollon organisaatioiden tai niiden
nimeämien kolmansien tahojen kanssa, matka- ja majoituskustannukset.
e) Palvelu- ja konsulttipalkkiot. Yritysten ja laitosten, organisaatioiden tai terveydenhuollon
ammattilaisten yhdistysten välisistä sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät taloudelliset

etuudet, joiden nojalla nämä laitokset, organisaatiot tai yhdistykset tuottavat mitä tahansa
palveluita lääkeyritykselle, tai mikä tahansa muu rahoitus, joka ei kuulu edellä mainittuihin
luokkiin a) tai b).

6. Pääasiallinen toimipaikka
Teva raportoi terveydenhuollon ammattilaisten pääasiallisen toimipaikan tietosuojasyistä kaupunkitasolla,
katuosoitteita ei julkisteta. Terveydenhuollon organisaatioiden pääasiallinen toimipaikka on kyseisen
organisaation virallinen osoite.

7. Milloin tiedot julkistetaan?
Tiedot vuoden 2019 aikana terveydenhuollon ammattilaisten sekä organisaatioiden kanssa tehdystä
taloudellisen yhteistyöstä julkistetaan 15.6.2020.

8. Mitä julkistetaan, jos Terveydenhuollon ammattilainen osallistuu
osittain tai peruuttaa osallistumisensa tilaisuuteen?
Jos terveydenhuollon ammattilainen osallistuu vain osittain Tevan koulutustilaisuuteen, hänestä ilmoitetaan
juuri häneen kohdistuneet tosiasialliset kulut. Yhteistyön peruuntumisesta aiheutuvat kulut eivät kuulu
julkistamisen piiriin, jos niistä ei synny vastaanottajalle taloudellista etua.

9. Valuutta ja verot
Summat julkistetaan euroissa ilman arvonlisäveroa. Epäsuoriin matka- ja majoituskulut sisältyvät
arvonlisävero. Luento-, asiantuntijalausunto- ja konsultointipalkkiot ilmoitetaan bruttomäärinä, ilman veroja
ja henkilösivukuluja. Jos etuudet on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, niin ne on muunnettu
euroiksi maksuajankohdan kurssin mukaan.

10.

Mitä tutkimus ja tuotekehityksestä julkistetaan?

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvän yhteistyön taloudelliset etuudet, esimerkiksi tutkimustyöstä
aiheutuvat kustannukset, tutkijoiden ja tutkimushoitajien palkkiot sekä laboratoriomaksut, raportoidaan
kokonaissummana.

11.

Miten kauan tiedot ovat julkisesti saatavilla?

Teva säilyttää tietoja 5 vuotta ja yrityksen julkisessa tietokannassa niitä pidetään 3 vuoden ajan.

12.

Suostumukset ja niiden hallinnointi

Jokaiselta terveydenhuollon ammattilaiselta on pyydetty julkistukseen Tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen henkilökohtainen kirjallinen suostumus, jolla henkilö joko hyväksyy tai kieltää tietojensa käsittelyn
ja julkaisun. Suostumukset on kerätty aina kyseisen koulutustapahtuman tai konsulttisopimuksen
allekirjoittamisen yhteydessä. Konsulttisopimusten osalta suostumus on erillinen dokumentti. Mikäli
suostumuslomake on jäänyt kokonaan palautumatta, on kyseisen henkilön saama etuus julkistettu
yhteenvetokategoriassa. Samoin yhteenvetomuotoiseen julkistamiseen on päädytty, mikäli
suostumuslomakkeen merkinnät eivät ole yksiselitteisiä.
Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa julkistukseen, milloin tahansa. Jos tämä tapahtuu ennen
tietojen julkaisemista, vastaanottajalle maksetut etuudet ilmoitetaan yhteenvetona ilman vastaanottajan
nimeä. Jos suostumus perutaan tietojen varsinaisen julkistamisen tapahduttua, vastaanottajan nimi
poistetaan raportista ja maksetut etuudet siirretään koontimuotoiseen kategoriaan julkistuksen 3 vuoden
voimassaolon loppuajaksi. Teva kunnioittaa jokaisen rekisteröidyn oikeuttaa omiin henkilötietoihinsa.
Jos vastaanottaja antaa suostumuksensa vain osittaiseen etuuksien julkaisuun, julkistetaan maksettujen
etuuksien kokonaismäärän koontimuotoisessa kategoriassa ilman vastaanottajan nimeä. Tällä
toimintatavalla vältetään terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön luonteen ja mittakaavan
vääristyminen.

