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MUISTIO vuoden 2016 etuuksien julkistamisesta  
 

Tässä muistiossa on ohjeistettu, kuinka lukea Roche Oy:n julkaisemaa taulukkoa. Muistiossa 

on myös selvennetty käytetyt lyhenteet sekä Roche Oy:n linjauksia eri tilanteissa. 

 

Käytetyt lyhenteet 

HCP Healthcare Professional Terveydenhuollon ammattilainen 

HCO Healthcare Organization Terveydenhuollon organisaatio 

EFPIA European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations 

Euroopan lääketeollisuuden 
kattojärjestö 

FMV Fair Market Value Käypä markkinahinta 

CRM Customer Relations Management Asiakkuuksienhallintajärjestelmä 

 

 

Mitä taulukossa raportoidaan? 

Rochen ja terveydenhuollon ammattilaisten (Healthcare Professional, HCP) ja 

organisaatioiden (Healthcare Organization, HCO) väliseen yhteistyöhön liittyvät taloudelliset 

etuudet.  

 

Terveydenhuollon ammattilaiseksi luokitellaan lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen 

oikeutetut henkilöt sekä Lääketeollisuus ry:n mukaan myös sairaanhoitajat. 

 

Terveydenhuollon organisaatioita ovat mm. laitokset, järjestöt tai yhdistykset, joiden 

tarkoituksena on terveydenhoidon tukeminen ja/tai joiden jäsenistö koostuu 

terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat terveydenhoitoa. 

 

Mikä on taloudellinen etuus? 

Etuus voi olla palkkio tai muu korvaus tehdystä työstä, esimerkiksi asiantuntijana tai 

luennoitsijana toimiminen tilaisuuksissa tai työstä aiheutuvista kuluista (matkat, majoitus, 

rekisteröintimaksut). Lahjoitukset ja tuet terveydenhuollon organisaatioille (HCO) kuuluvat 

myös julkistamisen piiriin. Aterioihin liittyvät kulut eivät pääsääntöisesti kuulu julkistettaviin 

etuihin elleivät ne ole kiinteänä osana esimerkiksi kongressin rekisteröintimaksua tai 

terveydenhuollon organisaatioille suunnatun tuen osa. 

 

Milloin tiedot julkistetaan? 

Roche Oy julkistaa edeltävän vuoden raportin 6 kuukauden kuluessa kyseisen 

kalenterivuoden päättymisestä. Vuoden 2016 osalta tiedot julkistetaan Roche Oy:n julkisella 

internetsivulla www.roche.fi 31.5.2017. 

 

Valuutta 

Summat julkistetaan euroissa. Jos etuudet on maksettu muussa valuutassa, niin ne on 

muunnettu euroiksi maksuajankohdan kurssin mukaan. 

 

 

  

http://www.roche.fi/
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Selvitys monivuotisten sopimusten huomioimisesta sekä arvonlisävero- ja muut 

verotusasiat 

Julkistettavat summat ovat Roche Oy:n kirjapidossa olevia kuluja, jotka julkistetaan 

pääsääntöisesti maksuvuoden perusteella. Poikkeuksena loppuvuodesta ennakkoon 

maksetut kulut, jotka julkaistaan toteutuneiden kulujen mukaisesti kokonaisuudessaan 

seuraavan raportointikauden listalla. Kirjanpitosäännöksiä noudattaen kuluista on voitu 

vähentää arvonlisävero. Verokortilla maksetut palkkiot julkistetaan sopimuksen mukaisilla 

summilla ilman ennakonpidätystä.   

 

Kilpailulainsäädäntö tai muu pakottava lainsäädäntö 

Tietoja julkistaessa on varmistettu, ettei rikota kilpailulainsäädäntöä tai muuta pakottavaa 

sääntelyä. Jos tiedon julkistaminen yksilötasolla johtaisi liiketoiminnan kannalta 

liikesalaisuuksien paljastumiseen, on tiedot julkaistu yhteenvetomuotoisena. Esimerkiksi 

tutkimukseen tai tuotekehitykseen liittyvät tiedot julkistetaan yhteenvetomuotoisena.  

 

Palvelu- ja konsulttipalkkiot – palkka, palkkio ja kulut 

Yhteistyö ja siihen liittyvä etuus Rochen ja terveydenhuollon ammattilaisten tai 

organisaatioiden välillä on määritelty ja kuvattu niitä koskevissa sopimuksissa.  

Etuuden arvo noudattaa käypää markkinahintaa (Fair Market Value, FMV) ja kohdennetaan 

sopimuksen tehneelle taholle (terveydenhuollon ammattilainen tai organisaatio). 

Jos sopimukseen on sisältynyt palkkioita tai muita kuluja, kuten matka- ja 

majoituskustannuksia, ne julkistetaan eriteltyinä asiaankuuluvissa luokissaan. Palkkioista, 

jotka on maksettu palkan muodossa, julkistetaan bruttopalkka.  

 

EFPIA:n ohjeiden mukaisesti esimerkiksi alla luetellut etuudet voivat liittyä konsultaationa 

raportoitavina taloudellisina etuuksina: 

 Palkkiot puhujille 

 Lääketieteelliset kirjoitukset 

 Data-analyysi 

 Koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen 

 Yleinen asiantuntijakonsultointi 

 

Mitä kohdan Terveydenhuollon ammattilaiset (HCP) alla julkistetaan? 

Etuudet, jotka maksetaan yksittäiselle henkilölle tai jonka eduksi ne maksetaan, julkistetaan 

henkilön nimellä erillisen henkilöltä itseltään pyydetyn suostumuksen mukaisesti. Etuus voi 

olla joko Suomen Rochen tai muissa maissa sijaitsevien Rochen tytäryhtiöiden maksamaa. 

Etuudet julkistetaan siinä maassa, jossa vastaanottajan päätoimipaikka sijaitsee. 

Päätoimipaikka on ilmoitettu raportissa, mutta mikäli terveydenhuollon ammattilaiselle ei 

asiakkuuksienhallintajärjestelmästä löydy päätoimipaikkaa esimerkiksi eläköitymisen vuoksi, 

on päätoimipaikan tilalla maininta kotiosoite. 

 

Mitä julkistetaan, jos Terveydenhuollon ammattilainen osallistuu osittain tai peruuttaa 

osallistumisensa tilaisuuteen? 

Osittaisen osallistumisen tapauksessa julkistetaan täysi kustannus, jonka Roche Oy on 

osallistumisesta maksanut. Terveydenhuollon ammattilaisen peruuttaessa osallistumisensa 

ei etuutta julkisteta lainkaan. 
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Mitä kohdan Terveydenhuollon organisaatiot (HCO) alla julkistetaan? 

Palkkiot ja kulut, jotka maksetaan toiminimelle, osakeyhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, 

julkistetaan HCO:n alla. Lahjoitukset ja tuet terveydenhuollon organisaatioille julkistetaan 

myös HCO:n alla. Roche Oy julkistaa ns. yhden miehen yrityksille maksetut palkkiot ja kulut 

henkilön nimellä (kohdassa terveydenhuollon ammattilaiset) erillisen suostumuksen 

mukaisesti. 

 

Mitä kohta Yhteenvetomuotoinen julkistaminen sisältää? 

Palkkioiden ja yksityiselle ammatinharjoittajalle tehtyjen maksujen julkistamiseen henkilön 

nimellä tarvitaan henkilön suostumus. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen ei anna 

suostumustaan etuudet julkistetaan, mutta ne julkistetaan tällöin kokonaissummina 

kategorioittain "Yhteenvetomuotoinen julkistaminen " kohdassa. Kohdassa julkistetaan myös 

niiden henkilöiden määrä (kpl), jotka eivät ole antaneet suostumustaan sekä heidän 

osuutensa (%) etuuksien saajien kokonaismäärästä. 

 

Mitä kohdan Tapahtumakustannuksiin osallistumisen alla julkistetaan?  

Tapahtumakustannuksiin osallistumisella tarkoitetaan taloudellista tai muuta tukea esim. 

koulutustilaisuuden järjestämiseksi, jonka vastineeksi Roche Oy on saanut mahdollisuuden 

markkinoida valmisteitaan/yritystä esim. näyttelypaikan tai muun tapahtumaan liittyvän 

markkinoinnin muodossa. Yritykset voivat tarjota taloudellista tukea terveydenhuollon 

organisaatioille kattamaan todellisia, dokumentoituja, kohtuullisia ja suoria kuluja. Näitä ovat 

esimerkiksi: 

 Näyttelypaikkavuokrat 

 Mainostilan ostaminen 

 Satelliittisymposiumin järjestäminen 

 Puhujien tai suunnitteluun osallistuvien asiantuntijoiden palkkioihin liittyvä tuki 

 

Summat julkistetaan mahdollisimman yksilöidysti orgaanisaatioille (esimerkiksi sairaalan 

klinikka/yksikkö).  

 

Mitä T&K kohdan alla julkistetaan (kokonaissumma)?  

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvän yhteistyön taloudelliset etuudet, esimerkiksi 

tutkimustyöstä aiheutuvat kustannukset, tutkijoiden ja tutkimushoitajien palkkiot sekä 

laboratoriomaksut, raportoidaan kokonaissummana.  

 

Suostumusten hallinnointi 

Alkuvuodesta 2017 jokaiselta terveydenhuollon ammattilaiselta on pyydetty henkilökohtainen 

kirjallinen suostumus käyttäen Lääketeollisuus ry:n mallipohjaa. Suostumuksen pyytämisen 

yhteydessä jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle on annettu yksityiskohtainen tieto 

kaikista hänelle tai hänen puolestaan maksetuista kustannuksista/etuuksista vuonna 2016.  

 

Ne henkilöt, joita ei ole tavoitettu henkilökohtaisesti, suostumuslomake on lähetetty postilla. 

Mikäli suostumuslomake on jäänyt kokonaan palautumatta, on kyseisen henkilön saama 

etuus julkistettu yhteenvetokategoriassa. Samoin yhteenvetomuotoiseen julkistamiseen on 

päädytty, mikäli suostumuslomakeen kirjaus on epäselvä tai muutoin puutteellinen. 
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Tieto Roche Oy:n julkistamisvelvoitteesta on informoitu terveydenhuollon ammattilaiselle 

etukäteen joko tilaisuuksien kutsuissa, sopimuksissa tai muussa dokumentaatiossa.  

 

Suomen tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa suostumuksen peruuttamisen milloin tahansa. 

Jos suostumus peruutetaan raportin julkaisemisen jälkeen, henkilön nimi poistetaan ja 

etuudet siirretään yhteenvetokategoriaan ja raportti päivitetään mahdollisimman pian. 

 

Tietojen koonti ja järjestäminen julkistettavaksi 

Roche Oy:llä on tietojen keräämiseen ja raporttien tuottamiseen oma järjestelmä johon tiedot 

siirtyvät joko automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmästä tai lataustiedoistoilla Talous- / 

Henkilöstö-osaston toimesta. 

 

Suostumukset asiakastietojen tallettamiseen 

Henkilöiden nimi- ja osoitetietojen tallentamiseen Asiakkuuksienhallintajärjestelmään (CRM) 

jota Roche Oy käyttää, on suostumuksen pyytänyt CRM-järjestelmäpalvelun tarjoaja.  

 


