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Servier Finland Oy  

Taloudellisten etuuksien julkistamista koskeva muistio 

Servier Finland Oy dokumentoi ja julkistaa Lääketeollisuuden Eettisten ohjeiden mukaisesti 
(125–130 §:ssä kuvatulla tavalla) taloudelliset etuudet, jotka se kohdistaa 
terveydenhuollon ammattilaisille, joiden pääasiallinen toimipaikka, työosoite tai 
rekisteröintipaikka on Suomessa. Tiedot julkaistaan lääkeyrityksen toimesta sähköisesti julkisissa 
kanavissa.  
  
Lääketeollisuuden eettisten ohjeiden mukaisesti (130 §) tietojen on oltava julkisesti 
nähtävillä vähintään kolmen vuoden ajan niiden julkistamisesta. Lääkeyrityksen tulee  
säilyttää tiedot vähintään viiden vuoden ajan. 
 
Tietojen pitäminen julkisesti nähtävillä kolmen vuoden ajan mahdollistaa yhteistyön 
seuraamisen ja antaa kokonaiskuvan yhteistyön luonteesta ja muodosta. 
 

Tietojen käsittelyperuste 

Julkistamisen tarkoitus on avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä kasvattaa ja 
ylläpitää luottamusta alan toimintaan ja lääkeyritysten yhteistyöhön terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa. Tietojen käsittely perustuu yrityksen, Servier Finland Oy oikeutettuun etuun 
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR) artikla 6(1)(f)). 
 
Muiden kolmansien osapuolten (erityisesti potilaat, mutta kyseessä on myös laajempi 
yhteiskunnallinen intressi) etu on saada mahdollisuus tarkastella lääkeyritysten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten välistä yhteistyötä ja sidonnaisuuksia. 
 

1 Etuuksien luokitus  
Pääsääntöisesti taloudelliset suhteet julkistetaan vuosittaisena summana siten, että 
vastaanottajataho (organisaatio tai ammattilainen) yksilöidään. Yksittäisen vastaanottajatahon 
saamien taloudellisten etuuksien arvot julkistetaan kultakin raportointikaudelta jakaen ne 
mahdollisuuksien mukaan alla mainittuihin luokkiin.   

1.1 Taloudellisten etuuksien vastaanottajat  

1.1.1 Terveydenhuollon ammattilaiset 
Terveydenhuoltoalan ammattilaisella tarkoitetaan kaikkia viranomaisen tai muun organisaation 
palveluksessa olevia henkilöitä, jotka työssään määräävät, hankkivat, toimittavat tai annostelevat 
lääkkeitä. Julkistamisvelvoite koskee kaikkia henkilöitä, jotka kuuluvat lääkärien, hammaslääkärien, 
eläinlääkärien, proviisoreiden, farmaseuttien tai sairaanhoitajien ammattikuntaan ja niitä optikoita ja 
suuhygienistejä, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. 

1.1.2 Terveydenhuoltoalan organisaatiot /potilasjärjestöt 
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 tai 
muut opetusinstituutiot.  
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Myös potilasjärjestöjen kanssa tapahtuva yhteistyö julkistetaan samalla tavalla kuin 
terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tapahtuva yhteistyö. 

 

1.2 Julkistettavat taloudelliset etuudet 

1.2.1 Terveydenhuollon ammattilaiset 
Terveydenhuoltoalan ammattilaisille osoitetut summat julkistetaan seuraavan jaottelun mukaisesti:  

-  rekisteröintimaksut 
-  matka- ja majoituskustannukset, 
-  palvelu- ja konsulttipalkkiot 
-  yleinen asiantuntijakonsultointi  
-  Palkkiot, jotka maksetaan palkan muodossa, julkistetaan bruttopalkka ilman sosiaalikuluja 

1.2.2 Terveydenhuollon organisaatiot 
Terveydenhuoltoalan organisaatioille osoitetut summat julkistetaan seuraavan jaottelun mukaisesti:  
 

- lahjoitukset ja apurahat, 
- näyttelytila- ja rekisteröintimaksu 
- matka- ja majoituskustannukset  
- symposiumin järjestämismaksu  
- mainostilan ostaminen  

    - palvelu- ja konsulttipalkkiot.  

1.2.3 Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä taloudellisia etuuksia ovat suunnitteluun tai 
toteuttamiseen liittyvät taloudelliset etuudet, jotka koskevat: 

- ei-kliinisiä tutkimuksia 
- kliinisiä tutkimuksia, 
- ei-interventiotutkimuksia  

 
Retrospektiivisten ei-interventiotutkimusten ei kuitenkaan katsota tässä yhteydessä kuuluvan T&K –
toimintaan ja siten ne tulee julkistaa yksilötasolla.  
 
Kunkin raportointikauden tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet 
julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummina. 

1.2.4 Yhteenvetomuotoinen julkistaminen 
Jos taloudellisiin etuuksiin liittyviä tietoja ei voida julkistaa yksilötasolla, julkistetaan kokonaissummat 
luokittain yhteenlaskettuina kultakin raportointikaudelta.  
 
Yhteenvetomuotoisessa julkistamisessa  julkistetaan: 

- Yhteenlaskettu kokonaissumma etuuksittain niiltä, jotka eivät antaneet suostumusta 
- Yhteenlaskettu lukumäärä vastaanottajista, jotka eivät ole antaneet suostumusta 
- Montako prosenttia kaikista vastaajista ei antanut suostumusta julkistamiselle 

1.3 Tietojen kerääminen 
Servier Groupilla on toimitaa monissa Euroopan maissa. Etuudet julkistetaan maassa, jossa etuuden 
saajan toimipaikka on, noudattaen kyseisen maan kansallisia ohjeita. 
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Taloudellisten etuuksien tietojen kerääminen ja säilyttäminen tapahtuu keskitetysti Servier Groupin 
järjestelmissä.  Näin voidaan varmistaa, että kunkin maan julkistaminen sisältää sekä paikallisesti että 
toisesta maasta maksetut taloudelliset etuudet. Tietoihin pääsy on rajattu vain taloudellisten 
etuuksien julkistamisesta vastaaville henkilöille.  

2 Muuta 

2.1 Julkistamisen kohde 
Kaikki taloudellisten etuuksien julkistamisen maksut liityvät yrityksemme tuotteita koskeviin   
yhteistyöprojekteihin.  

2.2 Julkistamisen piiriin eivät kuulu  
Seuraavat taloudelliset etuudet eivät kuulu julkistamisen piiriin: 

- ateriat ja juomat (paitsi, jos ne sisältyvät kokonaissopimukseen tapahtuman 
tukemisesta) 

- lääkenäytteet  
- informatiivinen ja koulutuksellinen materiaali ja lääkinnälliset tarvikkeet  
- lääkkeisiin liittymättömät laitteet 
- tavanomaineni osto- ja myyntitoiminta 

2.3  Etuuden päiväys  
Taloudellinen etuus julkistetaan kohdistettuna sille vuodelle, jonka aikana maksu on suoritettu tai 
etu vastaanotettu. 

Poikkeus: Ei-vastikkeelliset (esim. kongressimatkat) tai muut vastaavat etuudet julkistetaan 
tapahtuman ajankohdan mukaan. 

2.4 Suorat ja epä-suorat etuudet 
- Suoraan vataanottajalle maksettujen etuuksien julkistaminen tehdään vastaanottajan 

nimellä 
- Epäsuoraan, kolmannen osapuolen kautta,  maksetut etuudet pyritään kohdistamaan 

etuuden varsinaiselle vastaanottajalle, mikäli vastaanottaja on selkeästi osoitettavissa.  

2.5 Etuuden arvo 
Julkistetun taloudellisen etuuden arvo määritetään sen mukaan, mikä on ollut sen kustannus 
yritykselle (ei arvo/hyöty etuuden saajan näkökulmasta). 

2.6 Peruuntumiskulut 
Yhteistyön  peruuntumisesta aiheutuvat kulut eivät kuulu julkistamisen piiriin, mikäli niistä ei synny 
vastaanottajalle taloudellista etua.    

2.7 Ulkomaiset maksut 
Taloudellisten etuuksien  tietojen kerääminen on tapahtunut  keskitetysti Servier Groupin 
järjestelmissä.  Näin voidaan varmistaa, että maakohtainen julkistaminen sisältää  myös toisesta 
maasta maksetut  taloudelliset etuudet. 

2.8 Monivuotiset sopimukset 
Mikäli projektin kesto jakautuu useammalle eri kalenterivuodella, taloudellinen etuus julkistetaan 
kohdistettuna sille vuodelle, jonka aikana maksu on suoritettu. Poikkeuksena on yhteistyö,  joka on 
maksettu etukäteen, mutta tapahtuu vasta seuraavan vuoden puolella. Tällöin julkistaminen 
tapahtuu taloudellisen edun varsinaisen saantihetken mukaan.  
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3 Maakohtainen  yksilöintikoodi  
Ei käytössä Suomessa 

4 Yhteistyökumppanin oikeus vastustaa käsittelyä 
Terveydenhuollon ammattilainen on aina vapaa kieltäytymään yhteistyöstä, mikäli 
ei halua tietojaan julkaistavan. Lisäksi rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. 
Tällöin julkistamista ei toteuteta rekisteröidyn nimellä, vaan tiedot julkaistaan 
yhteenvetomuotoisena siten, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa. Rekisteröidyllä on oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä myös jälkikäteen, jolloin tiedot tullaan viivytyksettä poistamaan 
julkisista rekistereistä. 
 
Tietojen käsittelystä kieltäytymisestä voi ilmoittaa sähköpostitse info.finland@servier.com 
 

4.1 Etuisuuksien vastaanottajan kyselyihin vastaaminen 
Jokaisella henkiöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä 
kirjallisesti ja se tulee osoittaa tietosuojarekisterin yhteyshenkilölle.  

5 Taloudelliset asiat 
 

5.1 Julkistamisen valuutta 
Julkistamme taloudelliset etuudet euroissa (€). 

5.2 Arvonlisävero ja muut verotukselliset asiat 
Servier Finland vastaa arvonlisäveron käsittelystä Euroopan unionissa voimassa olevien 
arvonlisäverolakien mukaisesti.  Maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan ilman arvonlisäveroa.  

Servier Finland ilmoittaa Suomen veroviranomaisille vuosi-ilmoituksessaan terveydenhuollon 
ammattilaisille maksetut taloudelliset etuudet.  

5.3 Valuuttakurssit 
Server Finland Oy:n sopimukset laaditaan euromääräisinä ja pääsääntöisesti maksut suoritetaan 
euroina. Mikäli vastaanottajataho haluaa maksun muussa valuutassa, valuuttakurssina käytetään 
maksupäivän valuuttakurssia.  

6 Julkistaminen 
 

6.1 Julkistamisen ajankohta: 13.6 
Julkistaminen tapahtuu vuosittain ja raportointikausi on täysi kalenterivuosi. Tiedot julkistetaan 
kuuden kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.  

6.2 Tietojen säilyttäminen 
Tiedot ovat julkisesti nähtävillä kolmen vuoden ajan niiden julkistamisesta. Tiedot säilytetään 
asianmukaisesti suojattuna viiden vuoden ajan. 

6.3 Julkistamisen kieli ja tapa 
Julkistaminen tapahtuu suomen kielellä yrityksen nettisivuilla osoitteessa www.servierfinland.fi.  

Muistio päivitetty viimeksi 4.11.2022  

http://www.servierfinland.fi/
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