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JOHDANTO
EFPIAn (Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestö) taloudellisten etuuksien julkistamista koskevan
päätöksen mukaisesti kaikkien EFPIAan kuuluvien lääkeyritysten tulee julkaista terveydenhuollon
henkilöstölle ja organisaatioille maksetut taloudelliset korvaukset ja palkkiot. Tällaisia ovat esimerkiksi
osallistumiset lääketieteellisiin koulutustapahtumiin, luennoitsija- ja konsultointipalkkiot.
Tämä menetelmäkuvaus on tarkoitettu helpottamaan lukijaa: se auttaa ymmärtämään, minkä tyyppisiä
taloudellisia etuuksia on maksettu terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille. Se selventää myös,
miten taloudellisia etuuksia koskevat summat on kerätty raporttiin ja miten ne on tarkistettu julkistamista
varten Suomen Sanofissa.
Taloudellisia etuuksia koskevassa julkistamisessa on mukana terveydenhuollon henkilöstölle maksetut
palkkiot sekä kongressien matka-, majoitus- ja rekisteröintikulut. Terveydenhuollon organisaatioille
annettu taloudellinen tuki ilmoitetaan myös raportissa. Kliinisten tutkimusten osalta taloudellisten
etuuksien raportissa on mukana sekä Sanofin että Genzymen tutkimukset.
Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden välillä on jo pitkään edistänyt myönteisesti
niin potilaan hoitoa kuin innovatiivisen lääketieteen kehitystä. Yhteistyön ansiosta lääketeollisuus saa
tärkeää ja riippumatonta asiantuntijatietoa potilaita hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta.
Lääketeollisuus puolestaan pystyy tarjoamaan forumin terveydenhuollon ammattilaisten koulutukselle
samoin kuin tiedonvaihdolle terveydenhuollon henkilöstön ja lääketeollisuuden välillä. Asiantuntijatiedon
vaihto auttaa lääketeollisuutta tutkimus- ja kehitystoiminnassa ja siten se edistää parempien hoitojen ja
potilaiden hoitomahdollisuuksien kehittämistä.
Terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille tulee maksaa kohtuullinen korvaus heidän
asiantuntijuudestaan ja työstään.
EFPIAn taloudellisten etuuksien julkistamista koskeva päätös tukee omalta osaltaan teollisuuden ja
terveydenhuollon ammattilaisten välisen suhteen luotettavuutta. Samalla se edustaa edistysaskelta
paremman läpinäkyvyyden ja vahvemman luottamuksen rakentamiseksi lääketeollisuuden,
lääketieteellisten yhteisöjen ja suuren yleisön keskuudessa kautta Euroopan.

MITKÄ OVAT LÄÄKETEOLLISUUS RY:N VAATIMUKSET?
EFPIAn taloudellisten etuuksien julkistamista koskevan päätöksen mukaisesti ja Lääketeollisuus ry:n
ohjeiden perusteella julkistettaviksi taloudellisiksi etuuksiksi lasketaan:





Lahjoitukset ja apurahat tuet terveydenhuollon organisaatioille ja yhdistyksille
Sopimukset terveydenhuoltoalan yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa
Taloudellinen tuki, joka mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen kokouksiin
Palkkiot ja kulut terveydenhuollon ammattilaisille heidän suorittamastaan toimeksiannosta
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Avustuksiksi lasketaan myös osittainen osallistuminen kuluihin, joita koituu terveydenhuollon
organisaatioille tai niiden sopimuskumppaneille tapahtumien järjestämisestä rekisteröintikulujen, majoitusja matkakulujen osalta.

MÄÄRITELMÄT
Terveydenhuollon ammattilaisiksi lasketaan lääkärit, hammaslääkärit, farmaseuttinen henkilökunta sekä
sairaanhoitajat, jotka ammattiinsa liittyen annostelevat, määräävät tai jakelevat lääkkeitä, tai tekevät
kauppaa niillä.
Terveydenhuollon organisaatiolla tarkoitetaan terveydenhuollon toimijaa tai tieteellistä järjestöä, kuten
sairaalaa, säätiötä, yhdistystä, yliopistoa tai muuta koulutusyksikköä, jonka pääasiallinen vaikutusalue tai
toimipaikka on Suomessa ja jolle yksi tai useampi terveydenhuollon ammattilainen toimii työntekijänä tai
palveluntuottajana.
Taloudellinen etuus tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa rahallista tukea, olipa se rahaa tai palveluita tai
tavaroita, joilla on rahallista arvoa tai liittyipä se tuotteiden markkinointiin tai muuhun toimintaan.
Taloudellinen etuus on kohdennettu raportissa lopulliselle etuuden saajalle, vaikka se olisikin luonteeltaan
epäsuoraa.

KUINKA TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN JULKISTAMISTA ON
VALMISTELTU?
Tiedot on kerätty, kohdennettu ja raportoitu käyttäen kaupallisen toimijan tuottamaa Sanofin
vaatimustasoon räätälöityä järjestelmää. Sanofi käyttää järjestelmää kaikkien maksujen jäljittämiseen
EFPIAn jäsenmaissa.
Järjestelmä rekisteröi kaikki suorat taloudelliset etuudet automaattisesti. Epäsuorien taloudellisten
etuuksien kerääminen on tehty järjestelmän ulkopuolella erikseen, minkä jälkeen ne on ladattu
järjestelmään.
Jokaisella julkistamisen piiriin kuuluvalla toimijalla on yksilöllinen tunnus, jonka perusteella kulu on
kohdennettu.

MITEN SUOMEN ULKOPUOLELLA TAPAHTUNEET TALOUDELLISET
ETUUDET RAPORTOIDAAN?
Sanofi julkistaa kaikki suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille ajanjaksona 1.1.31.12.2016 kohdistuneet taloudelliset etuudet .
Jos taloudellinen etuus maksettiin vuoden 2016 aikana, vaikka sopimus olisi tehty jo aiemmin,
taloudellinen etuus on kohdennettu vuoteen 2016. Jos Suomessa pääasiallisesti toimiva terveydenhuollon
ammattilainen on kutsuttu muusta maasta, hänen taloudellisten etuuksiensa maksupäivä määrää
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julkistamisvuoden. On tilanteita, joissa varsinainen kulujen maksu vuonna 2016 olleesta tapahtumasta on
tapahtunut vasta vuoden 2017 puolella. Tässä tapauksessa tuo taloudellinen etuus tulee julkaistavaksi
vuotta 2017 koskevassa raportissa.

TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN KUVAUS
Sanofin maksamat taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 1.1. 31.12.2016 olivat seuraavissa kategorioissa.

LAHJOITUKSET JA APURAHAT TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOILLE
Sanofi on tehnyt myönteisiä päätöksiä terveydenhuollon organisaatioiden lahjoitus- ja
apurahahakemuksiin tilanteissa, joissa taloudellisen etuuden voitiin katsoa edistävän potilaiden hoidon
laatua tai akateemista tutkimusta lääketieteellisen tiedon kartuttamiseksi.

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKOUSKULUJEN TUKEMINEN
Tuki raportoidaan osallistujan kohdalla. Tuki raportoidaan yksilötasolla siinäkin tapauksessa, että tuki
kohdentui tiettyyn yksilöön kolmannen osapuolen kautta.
Seuraavat seikat ovat oleellisia vuotta 2016 koskevassa raportissa:
•

Sanofi on pyytänyt kaikilta tapahtumiin osallistuneilta suostumuksen julkistamiseen vuoden
2016 tietojen koontivaiheessa.
Taloudellinen etuus rekisteröitiin joko maksupäiväksi tai tapahtuman toteutumispäiväksi
(ryhmätilaisuudet).

•

PALKKIOT JA KULUT, JOTKA ON MAKSETTU TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISILLE TAI EPÄSUORASTI HEIDÄN TYÖNANTAJILLEEN
Sanofi on sopinut palveluista lukuisien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa vuonna 2016 seuraavissa
merkeissä:




Luennointi / puheenjohtajuus.
Kouluttaminen.
Konsultointi.

Seuraavat seikat ovat oleellisia vuotta 2016 koskevassa raportissa:




Sanofi on pyytänyt kaikilta palkkioita sekä kulukorvauksia saaneilta suostumuksen
julkistamiseen vuoden 2016 tietojen koontivaiheessa
Taloudellinen etuus rekisteröitiin maksupäivän mukaan.
Jos tilaisuus on ollut vuoden 2016 aikana, mutta maksettu vuoden 2017 puolella, taloudellinen
etuus raportoidaan vuotta 2017 koskevassa julkistamisraportissa.
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TALOUDELLISET ETUUDET KOKOUSTEN JÄRJESTÄMISESSÄ
TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE
HEIDÄN TOIMIESSAAN ORGANISAATION PUOLESTA
Vuoden 2016 aikana Sanofi on tukenut terveydenhuollon organisaatioiden järjestämiä tilaisuuksia. Tukeen
on sisältynyt:


Tuki tapahtuman järjestämiseksi



Näyttelypaikkamaksut



Mainostila



Osallistumismaksut

Seuraavat seikat ovat oleellisia tässä vuotta 2016 koskevassa raportissa:



Sanofi rekisteröi taloudellisen etuuden maksupäivän mukaan.
Jos tilaisuus on ollut vuoden 2016 aikana, mutta viiveiden vuoksi maksettu vuoden 2017 puolella,
taloudellinen etuus raportoidaan vuotta 2017 koskevassa julkistuksessa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan koontiosiossa ja niihin sisältyy:




Suorat ja epäsuorat taloudelliset etuudet:
o Lääke- ja hoitotutkimuksille
o Havainnoiville tutkimuksille
Tutkijalähtöisten tutkimusten (ISS) tuki

MITÄ PÄIVÄMÄÄRÄÄ KÄYTETTIIN TALOUDELLISEN ETUUDEN
JULKISTAMISESSA?
Vuoden 2016 taloudellisten etuuksien julkistamiseen sisältyy kaikki vuoden 2016 aikana tapahtuneet
maksut ja vuoden 2016 tapahtumia koskevat taloudelliset etuudet. Tapahtumakustannuksiin liittyvät
etuudet on kohdistettu tapahtuman alkamispäivämäärälle, vaikka maksutapahtuma olisi ollut aiemmin.

MITEN ERI VALUUTAT JA VAIHTOKURSSIT ON HUOMIOITU?


Taloudelliset etuudet julkistetaan euroissa



Kun suomalaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle tai organisaatiolle on maksettu etuuksia muussa
valuutassa, kyseinen summa on muunnettu euroiksi maksuajankohdan valuuttakurssin mukaisesti.
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MITEN VEROTUS ON HUOMIOITU?


Palkkiot on ilmoitettu bruttosummina ennen verotusta



Tapahtumakustannukset sekä matka- ja majoituskulut sisältävät arvonlisäveron



Suoraan rekisteröidyille yhdistyksille maksetut tuet eivät sisällä arvonlisäveroa

MITEN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN ANTAMAT LUVAT
JULKISTAMISEEN KÄSITELTIIN?
Sanofi on pyytänyt kirjallista lupaa julkistamiseen jokaiselta terveydenhuollon ammattilaiselta, joka liittyy
taloudellisten etuuksien julkistamiseen. Lupa tietojen julkistamiseen on pyydetty jokaiselta
terveydenhuollon ammattilaiselta vuoden 2017 alussa, jolloin terveydenhuollon ammattilaiselle on annettu
tiedoksi vuotta 2016 koskevat kokonaissummat. Tiedot julkistetaan raportissa yhteenvetomuotoisesti
kokonaissummina, niiden terveydenhuollon ammattilaisten osalta, joilta ei saatu suostumusta
julkistamiseen. Myöskään osittainen tietojen julkistaminen ei Sanofin käytäntöjen mukaan ole mahdollista.
Terveydenhuollon organisaatioilta erillistä suostumusta julkistamiseen ei Suomen tietosuojalainsäädännön
puitteissa ole pyydetty.
Terveydenhuollon ammattilaisilla on lain mukaan mahdollista peruuttaa antamansa julkistamissuostumus
missä vaiheessa tahansa erillisellä ilmoituksella Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä
tapauksessa terveydenhuollon ammattilaisen tiedot siirretään yhteenvetomuotoiseen julkistamiseen.

YHTEYSTIEDOT
Lehdistölle:
viestintäjohtaja Mirka Rinkinen,
gsm 040 744 6168
mirka.rinkinen@sanofi.com
Terveydenhuollon ammattilaisille:
lääketieteellinen johtaja Antti Virkamäki
gsm 040 774 2761
antti.virkamaki@sanofi.com

