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SUOMI 
 

MENETTELYOHJEET 
  

terveydenhuollon ammattilaisille ja 
organisaatioille maksettujen taloudellisten 

etuuksien julkistamiseen 
 

 (Tiedot on ilmoitettu 25 toukokuu 2021) 
 

1. Johdanto 

”Lääketeollisuuden ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten yhteistyö hyödyttää 
potilaita. Tästä yhteistyöstä on syntynyt lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja se on 
muuttanut tapaa, jolla monet sairaudet vaikuttavat elämäämme. Lääketeollisuus ja 
terveydenhuollon ammattilaiset tekevät yhteistyötä monenlaisessa toiminnassa, kuten 
kliininen tutkimus, parhaiden kliinisten käytäntöjen jakaminen ja tietojen vaihtaminen 
uusien lääkkeiden sopivuudesta potilaan hoitoketjuun. Yhteistyön perusta vahvistuu 
entisestään, kun tämän jo valmiiksi hyvin säännellyn ja tärkeän suhteen avoimuutta 
lisätään. Yhteiskunnan odotukset ovat entistä suuremmat avoimuuden suhteen 
etenkin terveydenhuollon alalla.” (EFPIA) 

Eisai haluaa varmistaa, että se täyttää nämä odotukset. 

Nämä ohjeet ovat osa julkaisua, jonka Eisai on tehnyt EFPIA:n ja kansallisen 
lääkeyhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja joka koskee lääkeyritysten 
terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon organisaatioille maksamien 
taloudellisten etuuksien julkaisua. Näissä ohjeissa on yleinen yhteenveto ja kaikki 
maakohtaisesti huomioitavat asiat. 

2. Määritelmät 

Eisai tunnustaa terveydenhuollon ammattilaiset, terveydenhuollon organisaatiot ja 
taloudelliset etuudet EFPIA:n tai kansallisten lääkeyhdistyksen säännöissä olevien 
määritysten (tarvittaessa) mukaisesti julkaisuaikana. 

3. Julkaisun laajuus 

Eisai julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille osoitetut 
taloudelliset etuudet maissa, joissa Eisain tytäryhtiöllä tai sivuliikkeellä on toimintaa. 

3.1 Julkaisematta jätettävät taloudelliset etuudet 
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Eisai on todennut, että EFPIA:n ja kansallisen lääkeyhdistyksen säännöt eivät koske 
tiettyjä taloudellisia etuuksia, joten ne eivät sisälly tähän julkaisuun: 

Kaupalliset tai myyntiä edistävät taloudelliset etuudet: 

• Toisen yrityksen maksamat taloudelliset etuudet, jotka on suoritettu Eisain 
kanssa yhteisen myynninedistämissopimuksen mukaisesti, julkaisee tämä 
toinen yritys Eisain sijaan. 
 

• Taloudelliset etuudet, jotka on maksettu osana markkinatutkimusta, johon 
osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten tai organisaatioiden 
henkilöllisyyttä Eisai ei tiedä, julkaistaan tarvittaessa yhteenvetona. 
 

• Tapahtumakustannukset, kuten kertaluonteisiin tapahtumiin liittyvien laitteiden 
vuokraus, esim. tilan vuokraus, projektorin vuokraus, AV-laitteet. 
 

• Terveydenhuollon ammattilaisten ryhmänä saamat taloudelliset etuudet, kuten 
ryhmäkuljetus, esim. bussikuljetus tapahtumaan, julkaistaan tarvittaessa 
yhteenvetona. 

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet: 

• Kun Eisai lainaa laboratoriolaitteita terveydenhuollon organisaatiolle osana 
tutkimusta (jos tällainen toiminta sallitaan paikallisen lääkeyhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti). 

3.2 Taloudellisten etuuksien päivämäärä 

Eisai julkaisee taloudelliset etuudet käyttämällä päivämäärä, jolloin maksu suoritettiin 
terveydenhuollon ammattilaiselle tai organisaatiolle.  

3.3 Suorat taloudelliset etuudet 

Taloudelliset etuudet voidaan maksaa terveydenhuollon ammattilaiselle tai 
organisaatiolle suoraan, esim. maksuna terveydenhuollon ammattilaiselle hänen 
antamistaan asiantuntijaneuvoista neuvoa-antavassa lautakunnassa. 

3.4 Epäsuorat taloudelliset etuudet 

Taloudelliset etuudet voidaan maksaa terveydenhuollon ammattilaiselle tai 
organisaatiolle epäsuorasti, esim. maksamalla rekisteröintimaksut konferenssin 
järjestäjälle terveydenhuollon ammattilaisen puolesta. 

Jos maksu suoritetaan terveydenhuollon ammattilaiselle tai organisaatiolle 
kolmannen osapuolen kautta, kolmas osapuoli voi antaa julkaisuun tarvittavat tiedot 
Eisaille ja ladata ne julkaisuohjelmaan. Jos taloudelliset etuudet (ilman 
toimistomaksua) ovat tiedossa ja terveydenhuollon ammattilainen on antanut 
suostumuksen julkaisulle, yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen tai 
organisaation saamat etuudet julkaistaan. Muuten tiedot julkaistaan yhteenvetona. 

3.5 Taloudelliset etuudet, jos osallistuminen on osittaista tai peruuntuu 

Peruuntumisen sattuessa taloudellisia etuuksia ei lisätä julkaisuun. 
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Jos kyse on osittaisesta osallistumisesta, taloudelliset etuudet lisätään julkaisuun. 

3.6 Rajat ylittävä toiminta 

Taloudelliset etuudet julkaistaan sen maan kansallisten sääntöjen mukaisesti, missä 
terveydenhuollon ammattilainen pääasiassa toimii tai missä terveydenhuollon 
organisaation pääasiallinen toimipaikka on, riippumatta siitä maksetaanko 
taloudelliset etuudet kyseisessä maassa vai sen ulkopuolella. 

Jos terveydenhuollon ammattilainen vaihtaa toimimaataan, tiedot julkaistaan julkaisua 
tehtäessä pääasiallisena olevan toimipaikan mukaan. 

4. Erityistä huomioitavaa 

4.1 Yksityisesti toimiva terveydenhuollon ammattilainen 

Yleinen periaatteemme on, että yksityisesti toimivat terveydenhuollon ammattilaiset 
julkaistaan mahdollisimman pitkälti terveydenhuollon ammattilaisina. 

4.2 Monivuotiset sopimukset 

Monivuotisen sopimuksen perusteella tehtävät maksut julkaistaan sen ajanjakson 
aikana, joka kattaa todellisen maksupäivän. 

4.3 Terveydenhuollon organisaatioiden useat sopimukset 

Julkaisemme maksetun summan, jonka Eisain taloudellisten etuuksien maksaja 
määritti talousjärjestelmäämme. 

5. Suostumusten hallinta 

Kun terveydenhuollon ammattilaisen tai organisaation (tarvittaessa) suostumus on 
saatu, Eisai julkaisee taloudelliset etuudet yksilöllisesti. Jos terveydenhuollon 
ammattilaisen tai organisaation suostumusta ei ole saatu, Eisai julkaisee taloudelliset 
etuudet yhteenvetona. Jos suostumus on epäselvä, oletamme, että suostumusta ei 
ole annettu, ja taloudelliset etuudet julkaistaan yhteenvetona. 

5.1 Suostumusten kerääminen 

Suostumus yksilötason julkaisemiseen pyydettiin jokaisessa maassa. Tämä tehtiin 
sopimuskohtaisesti ja/tai kertaluonteisena pyyntönä (tarvittaessa). 

5.2 Vastaanottajan suostumuksen peruuttamisen hallinta 

Pyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen nordic_disclosure@eisai.net.Kirjalliset 
pyynnöt on vastaanotettu, Eisai päivittää avoimuuteen liittyvän raportointijärjestelmän 
vastaamaan pyyntöä. Kun suostumus on peruutettu, taloudelliset etuudet lisätään 
taloudellisten etuuksien yhteenvetoon. 

5.3 Vastaanottajan pyyntöjen hallinta 

Pyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen nordic_disclosure@eisai.net.  
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5.4 Osittainen suostumus 

Kun osittainen suostumus saadaan, Eisai julkaisee taloudellisten etuuksien 
kokonaissumman yhteenvedossa. 

6. Julkaisulomake 

Jos käytössä on keskitetty julkaisuohjelma, Eisai käyttää vain tätä ohjelmaa. Jos 
keskitettyä julkaisuohjelmaa ei ole, julkaisemme tiedot Eisain omalla maakohtaisella 
verkkosivulla. Maakohtaista julkaisumallia käytetään, jos sellainen on käytettävissä. 

7. Taloudellisten tietojen julkaiseminen 

7.1 Valuutat  

Julkaisuissa käytetään paikallista valuuttaa. Valuuttakurssit perustuvat julkaistuihin 
kaupallisiin kursseihin, joita Eisai käyttää sisäisesti. Taloudellisiin etuuksiin 
sovelletaan niiden maksukuukauden valuuttakursseja. 

7.2 Arvonlisäveron sisältyminen tai poisjättäminen 

Taloudelliset etuudet julkaistaan bruttomääräisinä (sisältäen arvonlisäveron tai muut 
verot sovellettavan verokannan mukaan) kaikissa maissa, paitsi: 

• Itävalta  

• Italia 

• Saksa 

• Espanja 

Lähdevero sisältyy summaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Italiassa. 

7.3 Laskusäännöt 

Lahjoitukset julkaistaan kohteen käyvän markkina-arvon mukaan. 
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