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Muistio taloudellisten sidonnaisuuksien julkistamisessa käytetyistä menetelmistä
medac GmbH sivuliike Suomessa tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden sekä
yhteisöjen kanssa ja julkaisee vuosittain taloudellisesta yhteistyöstä raportin. Kaikki taloudelliset etuudet
julkistetaan, mutta yksittäisen henkilön omalla nimellä ainoastaan, jos hän on antanut siihen etukäteen
kirjallisen suostumuksensa.

Taloudellinen etuus
Taloudellinen etuus voi olla palkkio tai muu korvaus tehdystä työstä tai siitä aiheutuvista kuluista (matkat,
majoitus). Etuuksiksi luetaan myös koulutustilaisuuksiin ja kongressimatkoihin liittyvät kulut sekä mahdolliset
tuet ja lahjoitukset terveydenhuollon organisaatioille. Etuuksien verotuksessa on noudatettu Suomen
verotuskäytäntöä ja raportissa summat julkistetaan euromääräisinä. Raportissa ilmoitettavat
rekisteröintikulut sekä matka-ja majoituskulut perustuvat medacin maksamiin todellisiin kuluihin (sis. alv).
Mikäli etuudet on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, on ne muunnettu euroiksi maksuajankohdan
kurssin mukaan.
Julkistamisen ajallinen jaksotus
Julkistaminen kokonaisuudessaan koskee henkilöitä ja organisaatioita, joiden pääasiallinen toimipaikka,
työosoite tai rekisteröintipaikka on Suomessa. Kaikki vuonna 2015 toteutuneet tuet, palkkiot ja kulut ovat
kohdistettu vuoden 2015 raportille. Luentopalkkioiden ja konsultoinnin osalta tulkitsemme, että
terveydenhuollon ammattilainen on saanut etuuden silloin, kun palkkio on hänelle maksettu ja kuuluu
maksupäivän mukaisen vuoden raportille. Joissain tilanteissa varsinaiset kustannukset joudutaan
maksamaan edellisenä vuonna (esim. rekisteröintikustannukset), mutta ne raportoidaan tapahtumaajankohdan mukaisesti. Kulukorvausten osalta tulkitsemme, että etuus on saatu tapahtuman ajankohtana ja
raportoidaan sen mukaiselle vuodelle. Tuki terveydenhuollon organisaatioille raportoidaan maksupäivän
mukaisesti.
Etuuden kohdentaminen
Kaikki yksilöitävissä olevat etuuden saajat raportoimme henkilötasolla. Yhteisöt raportoimme yhteisötasolla.
Jos yksittäinen terveydenhuollon ammattilainen on kongressissa tai muussa tapahtumassa työnantajansa
määräämänä edustajana, raportoimme siinäkin tapauksessa etuuden saajaksi henkilön, ei organisaatiota.
Mikäli taloudellinen tuki on kohdistunut selkeästi organisaatiolle, kuten lääkäriyhdistykselle (esim.
näyttelypaikkamaksut),
tällöin
etuus
julkistetaan
raportilla
kohdistettuna
organisaatiolle
Suostumus julkistamiseen
Kaikilta etuuden saaneilta henkilöiltä on pyydetty kirjallinen suostumus julkistamiseen jokaisen yksittäisen
tilaisuuden tai tapahtuman osalta. Etuuden saajalla on mahdollisuus myös kieltää julkistaminen.
Julkistamisen kieltäneiden henkilöiden saamat etuudet näkyvät raportilla yhteissummana. Mikäli henkilö ei
kirjallisesti ilmoita mitään, tulkitsemme sen kieltäytymiseksi ja raportoimme yhteissummassa.

