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FERRING LÄÄKKEET OY – VUOSI 2017 

 

MUISTIO TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN JULKISTAMISESTA 
 

 

Mitä muistio sisältää? 
 

Muistio sisältää kuvauksen Ferring Lääkkeet Oy:n (jatkossa Ferring) käyttämistä menetelmistä, tietojen 

kokoamisesta ja raportoinnista liittyen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa vuonna 2017 tehtyyn 

yhteistyöhön ja sen julkistamiseen. Muistion tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin 

julkaisuraportissa esitettyjen tietojen taustoja. 

 

Ferring haluaa edistää taloudellisiin etuuksiin liittyvää avoimuutta terveydenhuollon ammattilaisten ja 

terveydenhuoltoalan organisaatioiden välillä. Julkistamalla tiedot haluamme osaltamme varmistaa, että 

toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 

 

Ferring julkistaa vuotta 2017 koskevat tiedot 13.6.2018. 

 
 

Ferring Lääkkeet Oy 

 

Ferring on sitoutunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä, joilla voidaan edistää ihmisten terveyttä.  Teemme 

työtä lisääntymislääketieteen, urologian, gastroenterologian ja endokrinologian aloilla. 

 

Ferring kouluttaa ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa monin eri tavoin. Lääkkeiden 

myyntiluvan haltijana Ferring on velvollinen kouluttamaan terveydenhuollon ammattilaiset (lääkärit, hoitajat, 

apteekkihenkilökunta) lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä keräämään tietoa markkinoimiemme 

lääkkeiden käyttöön liittyen. Koulutusyhteistyö kattaa sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuvat 

koulutukset. 

 

Oman toiminnan tueksi sekä tieto-taidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi Ferring tekee yhteistyötä 

terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa viranomaisyhteistyössä (mm. myyntilupa- ja 

hinta/korvattavuushakemusten valmistelussa), yrityksen sisäisissä koulutuksissa sekä parantaakseen 

ymmärrystään lääkkeiden ja eri hoitomuotojen käytöstä kliinisessä potilastyössä.  

 

Terveydenhuollon asiantuntijoille maksetaan asiantuntijatehtäviin käytetystä ajasta asianmukainen korvaus. 

 

Osallistumme myös tiede- ja koulutustapahtumien järjestämiseen yhteistyössä terveydenhuollon 

organisaatioiden kanssa.  

 

Tuemme tieteellistä tutkimusta ja teemme lääketutkimusta myös Suomessa. Tutkimuksen avulla kehitetään 

potilaille uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja sekä selvitetään mm. lääkkeiden turvallisuutta pitkäaikaiskäytössä. 
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Yhteenveto vuoden 2017 osalta 

 

Teimme vuonna 2017 taloudellista yhteistyötä 80 terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Heistä 69 

henkilöä (86,2 %) antoi suostumuksensa tietojen julkistamiseen ja 11 henkilöä kieltäytyi julkistamisesta 

(13,7 %). Terveydenhuollon henkilöille maksettiin korvauksia yhteensä 122 265,81 euroa. Kulut 

muodostuivat pääasiassa koulutuksiin ja kongresseihin liittyvistä rekisteröinti- ja matkakuluista sekä 

konsultaatio- ja luentopalkkiosta.  

 

Teimme vuonna 2017 yhteistyötä 19 terveydenhuollon organisaation kanssa. Terveydenhuollon 

organisaatioille maksettiin korvauksia yhteensä 44.946 euroa. Kulut muodostuivat pääosin 

erikoislääkäriyhdistysten näyttelyihin ja muihin yhteistyössä toteutettuihin tapahtumiin osallistumisesta sekä 

asiantuntijaorganisaatioille maksetuista palveluista ja konsulttipalkkioista.  

 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 2017 olivat yhteensä 73 928,20 euroa. Tämä summa kattaa 

Suomessa tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 

maksetut palkkio- ja matkakulut. 

 

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin, miten eri yhteistyömuodot on luokiteltu, mitä kuluja ne sisältävät sekä 

millä tasolla ja miten tiedot on koottu ja yksilöity raporttiin. 

 

 

Taloudellisten etuuksien luokittelussa ja yksilöimisessä käytettyjen menetelmien kuvaus 
 

Julkistamisen piiriin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehty yhteistyö, 

josta koituu saajalle taloudellista etua. Lisäksi julkistetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät 

taloudelliset etuudet. 

 

Etuudet ilmoitetaan Ferringin maksupäivän mukaan. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehty yhteistyö 

 

Terveydenhuollon ammattilaisella tarkoitetaan tässä muistiossa lääkäriä, hoitajaa tai 

apteekkihenkilökuntaa. Etuudet, jotka maksetaan yksittäiselle henkilölle tai jonka eduksi ne maksetaan, 

julkistetaan henkilön nimellä.  

 

Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö on jaoteltu tapahtumakustannuksiin ja 

palvelu- ja konsulttipalkkioihin.  

 

Tapahtumakustannukset on jaoteltu rekisteröintikuluihin (sisältää esim. kongressin tai 

koulutustapahtuman osallistumismaksun, joka suoritetaan tapahtuman järjestävälle kolmannelle 

osapuolelle) sekä matka- ja majoituskuluihin (mm. junaliput, bussiliput, lentoliput, taksi, 

kilometrikorvaukset, hotelli). 

 



 

3/5 

Kutsut kansainvälisiin kongressi- ja koulutustapahtumiin lähetetään kirjallisena terveydenhuollon 

yksikölle (esim. sairaala, klinikka, osasto), joka päättää kenet he nimeävät edustajanaan osallistumaan 

kyseiseen koulutukseen.  

 

Nimetty henkilö ilmoittaa kirjallisesti suostumuslomakkeella antaako hän suostumuksensa taloudellista 

etua koskevien tietojen julkistamiseen vai ei. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja sen voi 

peruuttaa milloin tahansa. Mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen julkistamiselle omalla 

nimellään, ne on julkaistu raportissa kohdassa ”Yksilötasoinen julkistaminen”.  

 

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan, ei etuutta julkaista 

lainkaan. 

 

Mikäli henkilö on osallistunut useampaan koulutustilaisuuteen vuoden 2017 aikana, niistä jokaisesta on 

pyydetty erillinen tapahtumakohtainen suostumuslomake. Suostumuslomakkeet säilytetään 

alkuperäisenä kirjallisena ja/tai sähköisenä kopiona huomioiden henkilötietojen säilytystä ja käsittelyä 

koskevat tietosuojamääräykset. 

 

Raportissa ilmoitettavat rekisteröintikulut sekä matka- ja majoituskulut perustuvat Ferringin maksamiin 

todellisiin kuluihin (sis. ALV). Summat julkistetaan euroissa. Mikäli etuudet on maksettu muussa 

valuutassa, ne on muunnettu euroiksi maksuajankohdan kurssin mukaan.  

 

Palvelu- ja konsulttipalkkiot sisältävät henkilölle maksettavat palkkiot tehdystä työstä (esim. luento 

koulutustilaisuudessa, asiantuntijalausunto, asiantuntijakonsultointi). Palvelu- ja konsulttipalkkiot 

perustuvat aina yrityksen ja henkilön välillä etukäteen tehtyyn kirjalliseen sopimukseen, jossa 

määritellään palkkion perusteena oleva työ ja sen suorittamisen ajankohta sekä työstä maksettava 

palkkio. Palkkiot perustuvat Lääkäriliiton antamiin suosituksiin. 

 

Suostumukseen liittyvä menettelytapa on kuvattu edellä kohdassa Tapahtumakustannukset. 

 

Raportissa on ilmoitettu henkilölle maksettu palvelu- ja/tai konsulttipalkkio ennen veroja (bruttopalkka). 

Henkilölle maksetuista palkkioista on suoritettu verot ja muut veroluonteiset maksut. 

Sosiaaliturvamaksut tai muut palkkion sivukulut eivät sisälly julkistettaviin summiin. Mikäli etuus on 

maksettu muussa valuutassa, ne on muunnettu euroiksi maksuajankohdan kurssin mukaan. 

 

Palvelu- ja konsulttisopimuksiin liittyvät muut kulut sisältävät matka- ja majoituskuluja 

toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  

 

Suostumukseen liittyvä menettelytapa on kuvattu edellä kohdassa Tapahtumakustannukset.  

 

Terveydenhuollon ammattilaisille maksettujen etuuksien raportointi perustuu Ferringin 

kirjanpitojärjestelmän, palkkahallinnon (henkilöille maksettavat palkkiot) sekä erillisen excel-pohjaisen 

raportointitaulukon tietoihin. Ylläpito-ohjelmia käyttävät vain siihen koulutetut henkilöt ja pääsy 

ohjelmistoihin on vain salasanan avulla. 
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Yhteenvetomuotoinen julkistaminen 

 

Mikäli henkilö ei ole antanut lupaa tietojen julkistamiseen omalla nimellään, ne on julkistettu raportissa 

kohdassa ”Yhteenvetomuotoinen julkistaminen”, jolloin tiedot julkistetaan yhteissummana siten, ettei 

yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa. Yhteenvetomuotoisessa julkistamisessa 

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

osuutensa (%) etuuksien saajien kokonaismäärästä. 

 

Olemme ilmoittaneet Yhteenveto-osassa myös erikseen koontisummana eri koulutustapahtumissa 

maksettujen yhteiskuljetusten (taksi, bussi, metro, juna ym) kustannukset sekä niihin osallistuneiden 

henkilöiden lukumäärän.  

 

 

Terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehty yhteistyö 

 

Terveydenhuollon organisaatiot –kohdassa on julkistettu etuudet, jotka on maksettu yhdistykselle, 

toiminimelle, osakeyhtiölle tai kommandiittiyhtiölle.  

 

Terveydenhuollon organisaatiolla tarkoitetaan tässä muistiossa lähinnä erikoislääkäriyhdistyksiä sekä 

muita koulutuksia järjestäviä tahoja ja yhteistyökumppaneita. 

 

Terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö on jaoteltu terveydenhuollon 

organisaatioiden tai kolmansien osapuolten kautta tapahtuviin tapahtumakustannuksiin, palvelu- ja 

konsulttipalkkioihin sekä lahjoituksiin ja apurahoihin terveydenhuollon organisaatioille. 

 

Tapahtumakustannuksiin osallistumisella tarkoitetaan taloudellista tai muuta tukea esim. 

koulutustilaisuuden järjestämiseksi, jonka vastineeksi yritys saa mahdollisuuden markkinoida 

valmisteitaan esim. näyttelypaikan tai muun tapahtumaan liittyvän markkinoinnin muodossa. 

Tapahtumakustannuksiin osallistuminen terveydenhuollon organisaatioiden tai kolmansien osapuolten 

kautta sisältävät näyttelypaikkavuokrat ja mainostilan ostamisen kyseisen organisaation julkaisuissa.  

 

Palkkio on maksettu terveydenhuollon organisaatiolle esimerkiksi lääketieteellisestä konsultoinnista.  

 

Maksetut lahjoitukset ja apurahat terveydenhuollon yksikölle perustuvat kyseisen yksikön tekemään 

kirjalliseen hakemukseen.  

 

Raportissa ilmoitettavat etuudet ja summat perustuvat Ferringin maksamiin todellisiin kuluihin. Mikäli 

lasku sisältää arvonlisäveron, joka on yrityksen verotuksessa vähennyskelpoista, organisaatiolle 

julkistettu summa raportoidaan arvonlisäverottomana. Summat julkistetaan euroissa. Mikäli etuudet on 

maksettu muussa valuutassa, ne on muunnettu euroiksi maksuajankohdan kurssin mukaan.  

 

Terveydenhuollon organisaatioille maksettujen etuuksien raportointi perustuu Ferringin 

kirjanpitojärjestelmän, sekä erillisen excel-pohjaisen raportointitaulukon tietoihin. Ylläpito-ohjelmia 

käyttävät vain siihen koulutetut henkilöt ja pääsy ohjelmistoihin on vain salasanan avulla.  
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Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet 

 

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet on julkistettu yhteenvetomuotoisesti 

kokonaissummana. Summa sisältää Ferringin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneille suomalaisille 

terveydenhuollon organisaatiolle tai ammattilaisille maksetut palkkiot sekä matka- ja majoituskulut. 

Tiedot on koottu Ferringin kansainvälisen tutkimusosaston ilmoittamien tietojen perusteella. 

 

 

Lisätiedot: Marjukka Suomela 

  Toimitusjohtaja 

  marjukka.suomela@ferring.com 

  Puh. 0207 401 441 
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