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1 Tavoite 

Lääkeyritykset tekevät jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Toiminnan 
avoimuus ja läpinäkyvyys halutaan taata koko Euroopassa julkaisemalla lääkeyritysten ja 
terveydenhuollon ammattilaisten taloudelliset suhteet. Julkistamisessa noudatetaan Euroopan 
lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIAn sekä Lääketeollisuus ry:n ohjeita. 

Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat kukin sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka 
koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhdistyksen jäsenenä 
Biocodex haluaa omalta osaltaan varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden ja julkaisee 
yhteistyötiedot vuosittain. 

Esitämme tässä muistiossa yhteenvedon niistä menetelmistä, joita olemme käyttäneet taloudellisten 
etuuksien kokoamisessa taulukkoon. Kuvaamme myös periaatteita, joiden mukaisesti julkistettavat 
tiedot on jaoteltu eri julkistamisluokkiin. 

Biocodexin ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä organisaatioiden välisen yhteistyön tavoitteena 
on pääosin järjestää täydentävää koulutusta. Järjestämme yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten 
ja organisaatioiden kanssa koulutuksia niille terapeuttisille alueille, joilla toimimme aktiivisesti. 
Haluamme omalta osaltamme huolehtia, että viimeisimmät tiedot ovat luontevasti ja nopeasti 
ammattilaisten saatavilla. Terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen jatkuva päivittäminen ja 
uusimman tutkimustiedon tarjoaminen heidän käyttöönsä on kaikkien osapuolten yhteinen etu. 
Jokainen potilas toivoo, että hänen sairauttaan tutkitaan ja hoidetaan viimeisimmän lääketieteellisen 
tiedon mukaan. 
 

 

2 Määritelmät 

 

Health Care Professional (”HCP”) eli terveydenhuollon ammattilainen  

 

Terveydenhuollon ammattilaisia ovat henkilöt, jotka työssään määräävät tai toimittavat lääkkeitä. 
Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutettuja ovat lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit, 
proviisorit ja farmaseutit. Taloudellisten suhteiden julkistamisessa kaikki sairaanhoitajat katsotaan 
myös terveydenhuollon ammattilaisiksi. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla julkistetaan yksilötasoiset tiedot eli etuudet, jotka 
maksetaan yksittäisen henkilön tai yksityisen ammatinharjoittajan eduksi. 

Palkkioiden ja yksityiselle ammatinharjoittajalle tehtyjen maksujen julkistamiseen henkilön nimellä 
tarvitaan henkilön suostumus kaikkiin Biocodex Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin ja etuuksiin. Mikäli 
suostumusta ei saada, etuudet julkistetaan kokonaissummina kohdassa "Yhteenvetomuotoinen 
julkistaminen ". Siinä julkistetaan myös niiden henkilöiden määrä (kpl) ja osuus (%), jotka eivät ole 
antaneet suostumustaan.¨ 

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa vaatia yksilötasoisten tietojen poistamista raportista. Biocodex 
Oy sitoutuu päivittämään tiedot 14 vuorokauden sisällä kirjallisen pyynnön saamisesta. 
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Health Care Organization (”HCO”) eli terveydenhuollon organisaatiot 

Terveydenhuollon organisaatioita ovat terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöt ja 
organisaatiot sekä yritykset ja muut yhteisöt, joiden kautta yksi tai useampi terveydenhuollon 
ammattilainen tarjoaa palveluita. Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi sairaalat, klinikat, 
säätiöt, yliopistot tai muut opetusinstituutiot. Potilasjärjestöt eivät lukeudu kyseiseen luokkaan, vaan 
niiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskee oma sääntelynsä. 

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset edut ilmoitetaan aina yhteenvetomuotoisina. 
Biocodex on myynti- ja markkinointiyhtiö, joten sillä ei ole tässä ryhmässä ilmoitettavia etuuksia. 

 

3 Julkistamisen periaatteet 

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten (HCP) ja terveydenhuollon organisaatioiden 
(HCO) väliseen yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet, jotka liittyvät resepti- ja 
itsehoitolääkkeisiin seuraavin periaattein: 

Etuus voi olla palkkio tai muu korvaus lääkeyritykselle tehdystä työstä tai siitä aiheutuvista kuluista 
(matkat, majoitus). Lahjoitukset ja terveydenhuollon organisaation (HCO) tukeminen kuuluvat myös 
julkistamisen piiriin. 

Yleisiä ei-lääkkeisiin tai ravintolisiin liittyviä tilaisuuksia tai palkkioita ei ole huomioitu julkistamisessa. 

Julkistaminen tapahtuu siinä maassa, jossa taloudellisen etuuden vastaanottaneella taholla on 
pääasiallinen toimipaikka, työosoite tai rekisteröintipaikka. Yksittäiset ulkomaiset etuuden saajat 
julkistetaan kuitenkin Suomen taulukkomuotoisten tietojen yhteydessä etuuden saajan kotimaisella 
kielellä, jollei Biocodexilla ole toimintaa etuuden saajan kotimaassa.Taloudellinen etuus julkistetaan 
kohdistettuna sille vuodelle, jonka aikana maksu on suoritettu. 

Summat julkistetaan euroissa. Jos kuluihin on liittynyt muihin valuuttoihin perustuvia kustaannuksia, 
ne on raportoitu euroina maksupäivän valuuttakurssin mukaisesti. Julkistettava taloudellisen etuuden 
arvo määritetään sen mukaan, mikä on ollut sen kustannus yritykselle (ei arvo/hyöty etuuden saajan 
näkökulmasta). 

Raportoidut summat on ilmoitettu verottomina summina. Biocodex Oy on hoitanut kaikki 
verovelvoitteensa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Lääketeollisuus ry:n suosituksen mukaisesti Biocodex Oy julkistaa vuoden 2020 etuudet 
13.06.2021. Taulukkomuotoiset tiedot sekä julkistamisraportin taustatiedot julkaistaan 
osoitteessa https://www.biocodex.fi/yhteistyon-lapinakyvyys. 

 

4 Raportoinnin kategoriat 

 

Etuudet julkistetaan aina selvästi tunnistettavalle taholle. 

 

Yksilötasoisessa julkistamisessa kuvataan terveydenhuollon ammattilaislle suoritetut 
tapahtumien rekisteröinti- ja/tai niihin liittyvät matka- ja majoituskulut. Nämä maksetaan aina 
toteutuneiden kulujen mukaan eli tositteita vastaan.  

https://www.biocodex.fi/yhteistyon-lapinakyvyys
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Organisaatioiden alla julkistetaan palkkiot ja kulut, jotka maksetaan toiminimelle, osakeyhtiölle tai 
kommandiittiyhtiölle. Näitä ovat esimerkiksi lahjoitukset ja apurahat, tapahtumakustannuksiin 
osallistuminen sekä palvelu- ja konsulttipalvelut. 

 

 

4.1. Lahjoitukset ja apurahat terveydenhuollon organisaatioille 

Lahjoitus julkistetaan vastaanottavan tahon nimellä mahdollisimman tarkasti, kuten yhdistys, sairaala, 
yliopisto tai mahdollisesti niiden jokin itsenäinen osa. 

 

4.2. Tapahtumakustannuksiin osallistuminen 

Tapahtumakustannuksiin osallistumisella tarkoitetaan terveydenhuollon organisaatioiden kohdalla 
sponsorointia, jolla tuetaan tapahtuman toteutumista.   

Tuki kohdistetaan todellisille, dokumentoiduille kuluille. Näitä ovat esimerkiksi näyttelypaikkavuokrat, 
mainostilan ostaminen tai satelliittisymposiumin järjestäminen.Yritys saa vastineeksi mahdollisuuden 
markkinoida valmisteitaan esimerkiksi näyttelypaikan tai muun tapahtumaan liittyvän markkinoinnin 
muodossa.  

Koulutustapahtumat järjestetään ohjelman toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa, 
ei milloinkaan viihdetarjonnastaan maineikkaissa tai ylellisissä paikoissa. Tilaisuus voi olla ulkomailla, 
kuten kansainvälinen kongressi. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisille tarjottu matka tilaisuuteen on järjestettävä siten, että 
pääosa osanottajien tilaisuuksiin käyttämästä ajasta on tieteellistä ohjelmaa tai koulutusta. 
Matkaa ei voi pidentää henkilökohtaisista syistä.  

 

Lääkemääräyksellä saatavia lääkkeitä koskevat tilaisuudet tulee kohdistaa nille 
terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on lääkkeen määräämisoikeus. Kun julkisen 
terveydenhuollon palveluksessa oleville henkilöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua 
lääketeollisuuden tukemaan tilaisuuteen, kutsu tilaisuuteen osoitetaan asianosaiselle 
terveydenhuollon yksikölle. Kyseinen yksikkö valitsee itsenäisesti henkilön, joka osallistuu 
kyseiseen matkaan tai tilaisuuteen. 

 

4.3. Palvelu- ja konsulttipalkkiot  

Palvelun tai konsultoinnin luonne ja laajuus sekä siitä maksettava korvaus kuvataan aina 
kirjallisessa sopimuksessa. Etuuden arvo osoitetaan sopimuksen tehneelle taholle 
(terveydenhuollon ammattilainen tai organisaatio). 

Palvelu- ja konsulttipalkkiohin kuuluvat esimerkiksi 

-     Palkkiot asiantuntijapuhujille 

-   Kirjoituspalkkiot lääketieteellisistä artikkeleista 

-     Koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen 

-     Asiantuntijakonsultointi 
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Jos sopimukseen sisältyy palkkioita tai muita kuluja, kuten matka- ja majoituskustannuksia, kyseiset 
etuudet julkistetaan eriteltyinä asiaankuuluvissa luokissaan. Palkkiot, jotka maksetaan palkan 
muodossa, julkistetaan bruttopalkkoina ilman sosiaalikuluja. 

 

 

5 Yhteystiedot 

 

Mahdollisiin kysymyksiin Biocodex Oy:n julkistamiseen liittyen 
vastaa General Manager Tessa Ahosalmi +358 50 501 4582, 
t.ahosalmi@biocodex.fi. 

 

mailto:t.ahosalmi@biocodex.fi

