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1. Johdanto
Lääkeyritykset tekevät jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, kuten
lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa. Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten
yhteistyö on tärkeää esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kehittämisessä ja
terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisessa. Usein kyse on siitä, että lääkeyritykset haluavat
saattaa uusimman lääkehoitoa ja lääketieteellistä tutkimusta koskevan tiedon terveydenhuollon
ammattilaisten käyttöön.
Lääketeollisuus ry:n jäsenet, joihin Boehringer Ingelheim Finland ky kuuluu, ovat sitoutuneet
julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
tehtävää yhteistyötä. Tämä varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden.
Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle1. Se velvoittaa kaikkia Euroopan
lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.
Miksi yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot julkaistaan?
Kiinnostus lääketeollisuuden ja esimerkiksi lääkäreiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut
viime vuosina. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa lääkärin suosittelevan ja määräävän
kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen.
Milloin tiedot julkaistaan?
Vuonna 2021 tehtyä yhteistyötä koskevat tiedot julkaistaan 13.6.2022. Nyt julkaistava
raportointikausi on 1.1.-31.12.2021. Raportointikauden aikana maksetut taloudelliset etuudet
julkaistaan. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on esimerkiksi loppuvuonna 2021 luennoinut
ja palkkio on maksettu vuoden 2022 puolella, raportoidaan tämä taloudellinen etu maksuvuotta
seuraavana vuonna.
Missä tiedot julkaistaan?
Tiedot julkaistaan Boehringer
www.boehringer-ingelheim.fi.

Ingelheim

Finland

ky:n

osalta

internetosoitteessa

Miten tiedot julkaistaan?
Boehringer Ingelheim Finland ky julkaisee internetosoitteessa www.boehringer-ingelheim.fi
taulukkomuotoisen raportin. Raportti sisältää sekä terveydenhuollon organisaatioita että
yksittäisiä terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lääkäreitä, koskevia tietoja. Tiedot
julkistetaan joko asianomaisen nimellä tai yhteenvetosummina.

1

Mukana olevat maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros,
Latvia, Liettua, Malta, Norja, Puola, Portugali, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin
tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro ja Yhdistyneet Kuningaskunnat
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Mitä tietoja julkaistaan?
Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä on monia erilaisia yhteistyömuotoja.
Tavoitteena on julkistaa sidonnaisuudet selkeästi ja läpinäkyvästi. Pääsääntönä on
julkistaminen yksilötasolla eli palkkioita tai muita etuuksia saaneen henkilön nimellä.
Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi:
Koulutus
- koulutusten järjestämisen tukeminen
- rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa
- matka- ja majoituskustannukset
- näyttelypaikkavuokrat, mainostilan ostaminen

Asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen
- palkkiot puhujille ja kouluttajille
- koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen
- muu asiantuntijakonsultointi

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö

Kenen tietoja julkaistaan?
Julkistaminen koskee terveydenhuollon ammattilaisia eli lääkäreitä, proviisoreja,
farmaseutteja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhuollon organisaatioita, kuten yhdistyksiä ja
liittoja.

2. Määritelmät
2.1.

Julkistamisen piiriin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset ja
organisaatiot

Julkistamisvelvoite Suomessa koskee kaikkia henkilöitä, jotka kuuluvat lääkärien,
hammaslääkärien, eläinlääkärien, proviisoreiden, farmaseuttien tai sairaanhoitajien
ammattikuntaan ja niitä optikoita ja suuhygienistejä, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus,
kun näiden henkilöiden pääasiallinen toimipaikka ja/tai rekisteröintipaikka on Suomessa.
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Julkaisuvelvoite Suomessa koskee niitä terveydenhuollon organisaatioita, joiden pääasiallinen
toimipaikka, työosoite tai rekisteröintipaikka on Suomessa.

2.2.

Taloudellisten etuuksien lajit

Boehringer Ingelheim Finland ky julkistaa seuraavat taloudelliset etuudet terveydenhuollon
ammattihenkilöille ja –organisaatioille, ja ottaa huomioon tietolainsäädännön tämän
tehdessään.
2.2.1. Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattihenkilöille
Tapahtumakustannuksiin osallistuminen
Nämä etuudet jaetaan julkistettaessa
i. Rekisteröintimaksuihin sekä
ii. Matka- ja majoituskuluihin
(EFPIA HCP Code (10 §), EFPIA HCP/HCO Disclosure Code Art.3 ja Lääketeollisuus ry
Eettiset ohjeet (125 §/1.b)).
a. Palvelu- ja konsulttipalkkiot
Taloudelliset etuudet, jotka liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilön ja Boehringer
Inglheimin väliseen sopimukseen, jonka perustella terveydenhuollon ammattihenkilö tuottaa
BI:lle palveluita. Palvelu- ja konsulttipalkkioihin liittyvät matka- ja majoituskulut julkistetaan
myös. (EFPIA HCP/HCO Disclosure Code Art.3 ja Lääketeollisuus ry Eettiset ohjeet (125
§/1.c)
b. Tutkimus- ja tuotekehitys

kohtien 2.2.1 ja 2.2.2 mukaiset taloudelliset etuudet, jotka littyvät BI:n tutkimukseen ja
tuotekehitykseen julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana erittelemättä etuuden
tyyppiä tai vastaanottajaa (EFPIA HCP/HCO Disclosure Code Art.3 ja Lääketeollisuus ry
Eettiset ohjeet (128 §)
2.2.2.

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon organisaatioille

a. Lahjoitukset ja apurahat
Lahjoitukset ja apurahat, jotka on osoitettu laitoksille, järjestöille tai yhdistyksille, joiden
tarkoituksena on terveydenhoidon tukeminen ja/tai joiden jäsenistö koostuu
terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat terveydenhoitoa.
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b. Tapahtumakustannuksiin osallistuminen
Terveydenhuollon organisaatioiden tai kolmansien osapuolten kautta tapahtuva
tapahtumakustannuksiin osallistuminen, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten
osallistumisen tukeminen, kuten:
--rekisteröintimaksut,
--sopimukset tuesta tapahtuman järjestämiseen terveydenhuollon organisaatioiden tai niiden
nimeämien kolmansien tahojen kanssa,
--matka- ja majoituskustannukset.
c. Palvelu- ja konsulttipalkkiot
Yritysten ja laitosten, organisaatioiden tai terveydenhuollon ammattilaisten yhdistysten
välisistä sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät taloudelliset etuudet, joiden nojalla nämä
laitokset, organisaatiot tai yhdistykset tuottavat mitä tahansa palveluita lääkeyritykselle, tai
mikä tahansa muu rahoitus, joka ei kuulu edellä mainittuihin luokkiin a) tai b).

2.3.

Yleiset menettelytavat taloudellisten etuuksien julkistamisessa

2.3.1. Taloudellisten etuuksien julkistamisajankohta
Raportointikausi on kalenterivuosi. Tiedot julkistetaan Suomessa 13.6. raportointikautta
seuraavana vuotena. Nyt julkaistava raportointikausi on 1.1.-31.12.2021. Boehringer
Ingelheim Finland ky säilyttää tietoja 5 vuotta ja yrityksen julkisessa tietokannassa niitä
pidetään 3 vuoden ajan. Raportointikauden aikana maksetut taloudelliset etuudet julkaistaan.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on esimerkiksi loppuvuonna 2021 luennoinut ja palkkio
on maksettu vuoden 2022 puolella, raportoidaan tämä taloudellinen etu maksuvuotta
seuraavana vuonna.
2.3.2. Valuutta
Taloudelliset etuudet julkaistaan paikallisessa valuutassa (EUR). Jos taloudellinen etuus on
suoritettu muussa valuutassa, summat on laskettu euroiksi vuosittaisella keskimääräisellä
valuuttakurssilla.
2.3.3.

Verot ja sosiaalimaksut

Etuisuuksien arvoon ei ole lisätty verojen tai sosiaalimaksujen osuutta.

2.3.4.

Taloudelliset
etuudet
osallistumistapauksissa

peruutustapauksissa

ja

osittaisissa

Jos terveydenhuollon ammattilainen peruuttaa osallistumisensa tilaisuuteen etukäteen,
Boehringer Ingelheim Finland ky julkistaa vain ne taloudelliset etuudet, jotka terveydenhuollon
ammattilainen on tosiasiassa vastaanottanut (esimerkiksi tilanteessa jossa kongressin
rekisteröintimaksu on jo maksettu, mutta terveydenhuollon ammattihenkilö on peruuttanut
osallistumisensa, rekisteröintimaksua ei julkisteta).
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Jos terveydenhuollon ammattihenkilö osallistuu tilaisuuteen vain osittain, ilmoittatumishetkellä
annetusta tiedosta poiketen, Boehringer Ingelheim Finland julkistaa kulut koko ajalta.
2.3.5. Muissa maissa saadut taloudelliset etuudet
Taloudelliset etuudet julkistetaan siinä maassa jossa vastaanottajan pääasiallinen toimipaikka
sijaitsee riippumatta siitä mikä Boehringer Ingelheimin yksikkö maksoi etuuden.

3. Julkistamisen laajuus
3.1.

Poikkeukset taloudellisten etuuksien julkistuksessa

Julkistamisvelvollisuuden piiriin eivät kuulu:
▪
▪
▪
▪

juomat ja ruuat (elleivät ne sisälly kokonaissopimukseen tapahtuman tukemisesta)
lääkenäytteet
informatiivinen ja koulutuksellinen materiaali ja lääkinnälliset tarvikkeet (Eettiset ohjeet 33 §)
tavanomainen osto- ja myyntitoiminta

Ryhmäkuljetusten
osalta
(esim.
bussikuljetus)
kokonaiskulut
julkistetaan
yhteenvetomuotoisesti, eikä niitä ole jaettu erikseen jokaiselle osallistujalle matkakuluiksi.
Jos taloudellinen etuus liittyy tutkimukseen tai tuotekehitykseen (T&K), julkistaminen tapahtuu
yhteenvetomuotoisesti.

4. Tietosuoja ja suostumusmenettely
4.1.

Tietosuojasta yleisesti

Henkilötietojen käsittely ja julkistaminen tehdään tietosuojalainsäädännön ja EU:n tietosuojaasetuksen mukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä pyydetään suostumus Boehringer
Ingelheim Finland ky:ltä ja sen maailmanlaajuisilta tytäryhtiöiltä vuoden 2021 aikana saatujen
taloudellisten etuuksien arvojen julkistamiseen Boehringer Ingelheim Finland ky:n julkisessa
tietokannassa internetissä (www.boehringer-ingelheim.fi). Suostumuksen antaminen on
vapaaehtoista ja se on mahdollista peruuttaa milloin tahansa erillisellä ilmoituksella. Jos
suostumusta ei anneta tai se peruutetaan, tiedot julkaistaan tietokannassa saajaa yksilöimättä
siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöltä ei saada vastausta suostumusta kysyttäessä, katsotaan
että kyseinen terveydenhuollon ammattihenkilö ei ole antanut suostumustaan ja tiedot
julkaistaan tietokannassa saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole
tunnistettavissa. Vuonna 2022 koronaepidemian takia vastauksia on saattanut jäädä tulematta.
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4.2.

Suostumuksen peruuttaminen

Suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa erillisellä ilmoituksella. BI pyrkii
käsittelemään peruutusilmoituksen 10 työpäivän sisällä. Jos taloudelliset etuudet suostumusta
koskevalta ajanjaksolta on jo julkaistu, yksilöivät tiedot pyritään poistamaan julkisesta
tietokannasta 10 työpäivän sisällä peruutusilmoituksen saaapumisesta.

4.3.

Julkaistujen tietojen korjaaminen

BI pyrkii korjaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön tai organisaation ilmoittaman
virheellisyyden julkisessa tietokannassa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 10 työpäivän
sisällä.

5. Julkistamisen muoto
Tiedot julkistetaan Lääketeollisuus ry:n hyväksymällä mallipohjalla. Jokaiselle
suostumuksensa antaneelle terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä terveydenhuollon
organisaatiolle on yksi rivi, jolloin samaa etuuskategoriaa olevat eri suoritukset on taulukossa
laskettu yhteen, esimerkiksi kolme erillistä palkkiota.

Lisätietoja julkistamisesta:
Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet
https://www.laaketeollisuus.fi/media/tiedostot/laaketeollisuuden-eettiset-ohjeet-2019.pdf

EFPIA HCP/HCO Disclosure Code
https://efpia.eu/media/413643/efpia_about_disclosure_code_updated-july-2019.pdf
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