Muistio – taloudellisten etuuksien (2017) julkistamisessa käytetyt
menetelmät

Tämä muistio (Methodological Note) on yhteenveto niistä menetelmistä, joita Oy Eli Lilly Finland Ab (”Lilly”)
on käyttänyt terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksettujen taloudellisten etuuksien
raportoinnissa. Muistio on laadittu noudattaen EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations) HCP/HCO Code:n (Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical
Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations) ja Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita.
Raportti sisältää tiedot maksetuista taloudellisista etuuksista terveydenhuollon ammattilaisille ja
organisaatioille, mukaan lukien terveydenhuollon yhdistykset ja säätiöt. Näille osoitetut taloudelliset etuudet
on ilmoitettu kullekin asiaankuuluvassa kategoriassa. Raportointivelvollisuus ei koske tavanomaista
liiketoimintaa (osto ja myynti) lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden välillä.
Taloudellinen etuus on kaikenlainen taloudellinen hyöty, joka maksetaan suoraan vastaanottajalle tai
kolmannelle taholle (järjestävä taho). Se voi olla korvaus mm. tehdystä työstä tai työstä aiheutuvista kuluista
(matkat, majoitus) tai tapahtumakustannuksiin osallistuminen (esim. näyttelypaikkavuokrat tai
rekisteröintimaksut). Taloudellisen edun päivämäärä on määritelty raportissa siten, että työstä tehdyn
korvauksen osalta se vastaa korvauksen maksupäivää ja tapahtumakustannuksiin osallistumisen osalta se
vastaa tapahtuman päivämäärää.
Monivuotisiin sopimuksiin liittyvät taloudelliset etuudet on raportoitu siten, että maksut julkistetaan
vuosittain edellisen kalenterivuoden osalta.
Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet on raportoitu siinä maassa, missä
terveydenhuollon ammattilaisen tai organisaation ensisijainen kotipaikka on ilmoitettu.
Raportoiduista summista on vähennetty mahdollinen arvonlisäveron osuus, mikäli alla ei ole toisin mainittu.
Raportin summat on julkistettu euroina (EUR).
Julkaisupäivämäärä vastaa sitä päivämäärää, jolloin raportti on viimeksi päivitetty.
Terveydenhuollon ammattilaiset voivat julkistamisen jälkeen vaatia julkistettujen tietojensa korjaamista tai
poistamista. Mahdollisten muutospyyntöjen jälkeen raportti päivitetään vastaamaan vaadittuja muutoksia.

Terveydenhuollon ammattilaiset


Julkistamisvelvollisuus koskee Lääketeollisuus ry:n ohjeistuksen mukaan terveydenhuollon
ammattilaisia, jotka ovat lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettuja henkilöitä. Lilly
julkistaa maksamansa taloudelliset etuudet myös niiden terveydenhuollon ammattilaisten osalta,
joilla ei välttämättä ole näitä oikeuksia.
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Palkkiot luennoinnista ja konsultaatiosta on raportoitu bruttosummina. Niistä ei ole vähennetty
henkilökohtaisen ennakonpidätysprosentin mukaista osuutta. Itsenäisten ammatinharjoittajien
palkkiot on raportoitu nettosummina eli niihin ei ole lisätty mahdollista arvonlisäveron osuutta.
Matka- ja majoituskulut (luennointi ja konsultaatio) ovat kuluja, jotka ovat aiheutuneet palveluiden
suorittamisen yhteydessä. Nämä kulut on eriteltynä omassa kategoriassaan. Raportoidut matkakulut
sisältävät lento-, linja-auto- ja junamatkustukseen liittyvät kustannukset. Oman auton käyttö on
korvattu Verohallinnon päätöksen (”Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten
korvauksista vuonna 2017”) mukaisesti. Mahdolliset majoituskulut on ilmoitettu ilman
arvonlisäveroa. Ulkopuolisen matkanjärjestäjän varaamista matka- ja majoituskuluista on
vähennetty mahdolliset palvelumaksut.
Matka- ja majoituskulut (vieraanvaraisuus) ovat taloudellisia etuuksia, jotka ovat aiheutuneet
osallistumisesta Lillyn järjestämiin tai Lillyn tukemiin tilaisuuksiin. Raportoituja matkakuluja ovat
lento-, linja-auto- ja junamatkoihin liittyvät kustannukset. Yksittäiset kuljetukset (esim. taksikyyti) ja
ryhmäkuljetukset, jonka taloudellinen etuus osallistujaa kohden on kokonaiskustannuksesta laskettu
keskiarvo, on raportoitu ilman arvonlisäveroa. Majoituskulujen taloudellinen etuus osallistujaa
kohden on kokonaiskustannuksesta laskettu keskiarvo ilman arvonlisäveroa. Oman auton käyttöä ei
ole korvattu. Ulkopuolisen matkanjärjestäjän varaamista matka- ja majoituskuluista on vähennetty
mahdolliset palvelumaksut.
Rekisteröintimaksut (vieraanvaraisuus) ovat taloudellisia etuuksia, joilla Lilly on tukenut
terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista kolmansien osapuolien järjestämiin tilaisuuksiin.
Raportoitu taloudellinen etuus osallistujaa ja tilaisuutta kohden on laskettu kokonaiskustannuksen
keskiarvosta ja on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
Suostumus (henkilöt) on terveydenhuollon ammattilaisen Lillylle antama lupa julkistaa häntä
koskevat taloudelliset etuudet. Suostumus pyydetään jokaiselta yhteistyökumppanilta, mutta sen
antaminen ei ole yhteistyön edellytys. Mikäli suostumus on annettu, taloudelliset etuudet on
julkistettu yksilöidyssä kategoriassa henkilön nimellä. Suostumuksen antamatta jättäneiden
yhteistyökumppaneiden taloudelliset etuudet on julkistettu yhteenvetomuotoisessa kategoriassa
ilman henkilön nimeä. Yhteenvetomuotoisessa kategoriassa on julkistettu myös niiden
terveydenhuollon ammattilaisten taloudelliset etuudet, jotka eivät ole antaneet vastausta
suostumusta kysyttäessä. Suostumista taloudellisten etuuksien osittaiseen julkistamiseen ei ole
hyväksytty. Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia koskevat taloudelliset etuudet julkistetaan
terveydenhuollon ammattilaisia koskevassa kategoriassa.
SV-tunnus on jätetty yksilötasoisessa julkistamiskategoriassa ilmoittamatta soveltuvasta
tietosuojasääntelystä johtuen.

Terveydenhuollon organisaatiot




Julkistamisvelvollisuuden alaisia Terveydenhuollon organisaatioita ovat Lääketeollisuus ry:n
ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöt ja organisaatiot
sekä yritykset ja muut yhteisöt, jotka tarjoavat terveydenhuollon palveluita. Tällaisia organisaatioita
ovat mm. sairaalat, klinikat, säätiöt, yliopistot tai muut opetusinstituutiot.
Tapahtumakustannuksiin osallistuminen on taloudellinen etuus, joka on maksettu joko suoraan
terveydenhuollon organisaatiolle tai tapahtuman järjestämisessä yhteistyötä tehneelle kolmannelle
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taholle. Nämä kolmannelle taholle maksetut taloudelliset etuudet raportoidaan tilaisuuden
järjestäneen terveydenhuollon organisaation nimissä. Tapahtumakustannuksia ovat mm.
näyttelypaikan vuokra tai osallistuminen ruoka- ja tarjoilukuluihin. Raportoidut taloudelliset etuudet
sisältävät mahdollisen arvonlisäveron.
Palkkiot luennoinnista ja konsultaatiosta ovat taloudellisia etuuksia, jotka on maksettu
terveydenhuollon organisaatioille heidän suorittamistaan luento- ja konsultaatiopalveluista.
Raportoituihin palkkioihin ei ole lisätty arvonlisäveron osuutta.
Lahjoitukset ja apurahat – Lilly ei ole myöntänyt lahjoituksia tai apurahoja vuonna 2017. 2015
Suostumus (organisaatiot) – terveydenhuollon organisaatioilta ei tarvita erillistä suostumusta
taloudellisten etuuksien julkistamiselle.

Potilasjärjestöt
Potilasjärjestöille maksettuja taloudellisia etuuksia ei ole raportoitu tässä yhteydessä. EFPIA:n Patient
Organisation Code ja Lääketeollisuus ry:n ”Ohjeet lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen väliseen
yhteistyöhön” määrittelevät säännöt potilasjärjestöille maksettujen tukien julkistamiselle.

Tutkimus ja Tuotekehitys
Tässä kategoriassa on raportoitu terveydenhuollon ammattilaisille tai terveydenhuollon organisaatioille
maksetut taloudelliset etuudet, jotka liittyvät tutkimuksien suunnitteluun tai niiden toteuttamiseen
koskien i) ei-kliinisiä tutkimuksia (OECD Principles on Good Laboratory Practice); ii) kliinisiä
tutkimuksia (Direktiivi 2001/20/EY) iii) ei-interventiotutkimuksia (Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet
36§). Kokonaissumma sisältää taloudelliset etuudet, jotka liittyvät sekä Lillyn että CRO-yritysten (Clinical
Research Organization) Lillylle tekemiin tutkimuksiin.
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