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Menetelmäkuvaus terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuolto-

organisaatioiden sekä potilasjärjestöjen eduksi tehtyjen arvonsiirtojen 

julkituomisesta Suomessa 
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Johdanto  
 

Krka Group -konserni (KRKA, d. d., Novo mesto, kokonaan emoyhtiönsä omistuksessa 

olevat tytäryhtiöt ja edustustoimistot, jäljempänä ”Krka”) on sitoutunut noudattamaan yhtiön 

eettisiä normeja ja perusarvoja, kuten lahjomattomuutta, läpinäkyvyyttä, keskinäistä 

kunnioitusta, yhteistyötä ja vastuullisuutta yhtiön reseptilääkkeisiin liittyvässä 

markkinoinnissa.  Krka osoittaa noudattavansa kyseisiä sitoumuksia sekä käytännössä että 

yhtiön sisäisissä dokumenteissa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa niin markkinoilla kuin 

yleisestikin.  

 

Krka noudattaa toiminnassaan kansallista lainsäädäntöä sekä Medicines for Europe -järjestön 

käytännesääntöjä. Näiden perusteella Krka ilmoittaa tiedot seuraaviin asioihin liittyvistä 

arvonsiirroista:  

- terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat palvelut  

- terveydenhuollon ammattilaistapaamisia varten myönnetty tuki, koulutustuki ja 

toimipaikkavierailut  

- terveydenhuolto-organisaatioiden tuottamat palvelut  

- lahjoitukset terveydenhuolto-organisaatioille  

- terveydenhuolto-organisaatioille annettu sponsorituki  

- potilasjärjestöjen tuottamat palvelut  

- potilasjärjestöille annettu taloudellinen tuki ja luontoissuoritukset. 

 

Menetelmäkuvauksessa Krka määrittelee metodologian, jonka perusteella se ilmoittaa tiedot 

arvonsiirroista, jotka liittyvät reseptilääkkeisiin ja on suoritettu: terveydenhuollon 

ammattilaisille, terveydenhuolto-organisaatioille ja potilasjärjestöille . 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten, terveydenhuolto-organisaatioiden ja potilasjärjestöjen 

kanssa tehtävää yhteistyötä ja arvonsiirtoa koskevien tietojen ilmoittamista säännellään 

sopimuksilla, jotka noudattavat kansallista lainsäädäntöä, Medicines for Europe -järjestön 

käytännesääntöjä sekä EU:n yleistä tietoturva-asetusta. 

 

Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät maksut eivät kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin.   

 

1.  Terveydenhuollon ammattilaisten tuottamat palvelut 

 

Krka voi hyödyntää yhden tai useamman terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamia 

palveluita, kuten luennointia, raportin laatimista tieteellisestä tapahtumasta tai koulutusta. 

Krkan on ilmoitettava terveydenhuollon ammattilaisen tuottamista palveluista maksetun 

korvauksen, eli Krkan terveydenhuollon ammattilaiselle maksaman summan, kokonaisarvo.  

 

Jokaista tuotettavaa palvelua varten on laadittava sopimus terveydenhuollon ammattilaisen 

kanssa, ja jokaisen yksittäisen palvelun osalta Krkan on kysyttävä palvelun tarjoavalta 

terveydenhuollon ammattilaiselta, saako hänen nimensä julkaista raportissa. Jos 

terveydenhuollon ammattilainen antaa suostumuksensa, siirretyn arvon ohessa ilmoitetaan 

hänen etu- ja sukunimensä. Jos terveydenhuollon ammattilainen ei anna suostumustaan, tiedot 

julkaistaan nimettömästi. Jos useammat terveydenhuollon ammattilaiset eivät anna 

suostumustaan, tiedot arvonsiirrosta täytyy koota viittaamalla koosteen sisältämien 

ammattilaisten määrään.  
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Jos maksuja on suoritettu ALV-rekisteröidylle oikeussubjektille, suorituksesta ilmoitetaan 

maksun nettoarvo ilman arvonlisäveroa. Luonnollisten henkilöiden osalta on ilmoitettava 

korvauksen bruttoarvo, eli henkilön saaman palkkion nettoarvo, mukaan lukien veloitetut ja 

Krkan maksamat maksut.  

 

 

 

2. Terveydenhuollon ammattilaistapaamisia varten myönnetty tuki, koulutustuki ja 

toimipaikkavierailut  

 

Krka voi tukea terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista tieteellisiin kongresseihin tai 

muunlaisiin kolmannen osapuolen järjestämiin ammatillisiin tapaamisiin, kun tukea on 

pyydetty etukäteen. Tällaisen toiminnan tarkoituksena on tarjota terveydenhuollon 

ammattilaisille viimeisintä tieteellistä tietoa tai koulusta. Krka voi myös järjestää ammatillisia 

tapahtumia ja kutsua niihin terveydenhuollon ammattilaisia (jäljempänä ”yhtiön järjestämät 

tapaamiset”) tai kutsua terveydenhuollon ammattilaisia vierailulle Krkan tuotantolaitoksiin 

(jäljempänä ”toimipaikkavierailut”).  Tällaisen toiminnan tarkoituksena on tarjota 

terveydenalan ammattilaisille tietoa yhtiön tuotteista ja/tai yhtiöstä.  

 

Krkan on ilmoitettava tapahtuman nimi, osallistujien lukumäärä sekä kulut, jotka liittyvät 

suoraan terveydenhuollon ammattilaisten ammatillisiin tapahtumiin osallistumiseen. 

Kolmannen osapuolen tapahtumien osalta Krkan on ilmoitettava matkoihin, majoitukseen ja 

ilmoittautumismaksuihin liittyvät kulut. Tiedot ilmoitetaan koostetusti, eli yhden tapahtuman 

osalta ilmoitetaan kaikkien siihen osallistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten 

yhteiskulut. Toimipaikkavierailujen ja yhtiön järjestämien tapaamisten osalta on ilmoitettava 

majoituksesta ja matkoista aiheutuneet kulut, jos sellaisia on kertynyt.  

 

 

3. Terveydenhuolto-organisaatiot ja potilasjärjestöt – palvelut, tapahtumien 

sponsorointi, lahjoitukset ja taloudellinen tuki 
  

Terveydenhuolto-organisaatioiden osalta Krkan on ilmoitettava tiedot palveluista vastineeksi 

suoritetusta arvonsiirrosta, eli esimerkiksi kokonaissumma, jonka Krka on maksanut 

terveydenhuolto-organisaatiolle palveluista, kuten luennoinnista. Lisäksi Krkan on 

ilmoitettava mahdolliset maksut, jotka Krka on maksanut terveydenhuolto-organisaation 

järjestämään tai tukemaan tapahtumaan osallistumisesta. Krkan on myös ilmoitettava 

terveydenhuolto-organisaatioille tehdyt lahjoitukset, mukaan lukien raha- ja tuotelahjoitukset, 

sekä annettu sponsorituki.  

 

Potilasjärjestöjen osalta Krkan on ilmoitettava tiedot taloudelliseen tukeen ja 

luontoissuorituksiin liittyvistä arvonsiirroista sekä sopimuksen alaisista palveluista maksetut 

maksut. 

 


