
(Sukunimi, etunimi)                            
Koko nimi     

Pääasiallinen 

toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka: 

Kaupunki

Pääasiallinen 

toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka:  

Maa

Pääasiallinen toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka:        Osoite

Unique identifier:  Ei 
käytössä 

Suomessa

(124 §) (124 §) (124 §) (124 §)  

Terveydenhuolto-   alan 

organisaatioiden tai 

kolmansien osapuolten 

kautta

Rekisteröintikulut Matka- ja majoituskulut Palkkiot

Palvelu- ja 

konsulttisopimuksiin 

liittyvät muut kulut, 

mukaan lukien matka- 

ja majoituskulut

Asmi Mari Rauma Suomi
Satasairaala Rauma, Steniuksenkatu 

2, 26100 Rauma
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 70 70

Forsström Fredrik Tammisaari Suomi
Mehiläinen, Asematie 6, 10600 

Tammisaari
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 1’500 1’500

Färkkilä Martti Helsinki Suomi
HUS Vatsakeskus, Haartmaninkatu 

4, 00290 Helsinki
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 2’800 2’800

Haapamäki Johanna Helsinki Suomi
HUS Vatsakeskus, Haartmaninkatu 

4, 00290 Helsinki
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 2’350 23 2’373

Helin Kaisa Tampere Suomi TAYS, PL 2000, 33521 Tampere Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 600 600

Hyöty Marja Tampere Suomi TAYS, PL 2000, 33521 Tampere Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 1’080 155 1’235

Ilus Tuire Tampere Suomi TAYS, PL 2000, 33521 Tampere Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 3’040 182 3’222

Jauhiainen Matti Hyvinkää Suomi
Hyvinkään AS, Sairaalankatu 1, 

05850 Hyvinkää
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 605 805 1’410

Jolkkonen Santeri Jyväskylä Suomi
Keski-Suomen KS, 

Keskussairaalantie 19, 40620 JKL
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 383 383

Kalliomäki Marko Turku Suomi
TYKS Lastenklinikka PL 52, 20521 

Turku
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 450 450

Kolho Kaija-Leena Helsinki Suomi
HUS ja Helsingin Yliopisto, 

Haartamninkatu 2, 00029 HUS
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 450 450

Kytö Heikki Turku Suomi

Turun kaupunginsairaala

Kunnallissairaalantie 20, 20700 

TURKU

Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 266 266

Lindmäe Kaspar Seinäjoki Suomi
Seinäjoen keskussairaala, 

Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 499

Linros Jüri Kerava Suomi
Keravan tk, Metsolantie 2, 04200 

Kerava
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 605 890 1’495

Männistö Ville Kuopio Suomi
KYS, Puijonlaaksontie 2, 7+210 

Kuopo
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 800 800

Nielsen Christian Vaasa Suomi
Vaasan keskussairaala, 

Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 450 450

Nuutinen Heikki Turku Suomi
TYKS Gastroenterologia, PL 52, 

20521 Turku
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 3’000 3’000

Oksanen Pia TAmpere Suomi TAYS, PL 2000, 33521 Tampere Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 800 800

Puolakkainen Pauli Helsinki Suomi
HUS Vatsakeskus, Haartmaninkatu 

4, 00290 Helsinki
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 2’250 2’250

Saarimäki Lasse Hämeenlinna Suomi
Kanta-Hämeen KS, Ahvenistontie 20, 

13530 Hämeenlinna
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 232 232

Savola Laura Tampere Suomi TAYS, PL 2000, 33521 Tampere Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 232 232

Toivonen Jukka Helsinki Suomi
Aava Kamppi,Annankatu 32, 00100 

HKI
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 800

Toivonen Tanja Tampere Suomi TAYS, PL 2000, 33521 Tampere Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 600 600

Vilpas Sanna Rauma Suomi
Satasairaala Rauma, Steniuksenkatu 

2, 26100 Rauma
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 70

Väisänen Minna Kotka Suomi
Kymenlaakson KS, Kotkantie 41, 

48210 Kotka
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 232 232

Väkiparta Jaana Rauma Suomi
Satasairaala Rauma, Steniuksenkatu 

2, 26100 Rauma
Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 70 70

yhteensä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 1’210 3’749 20’970 360 26’289
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JULKISTAMISEN MALLIPOHJA

Julkistamisajankohta: ………………..

Lahjoitukset ja 

apurahat 

terveydenhuollon 

organisaatioille           

(125 §/1.a) 

Tapahtumakustannuksiin osallistuminen (125 §/1.b) 

       YHTEENSÄ        
VALINNAINEN 

YKSILÖTASOINEN JULKISTAMINEN - yksi rivi/terveydenhuollon ammattilainen (t.s. kaikki taloudelliset etuudet yhden vuoden aikana yhdelle vastaanottajataholle summataan; yksilöidyt euromääräiset summat voidaan pyynnöstä esittää vastaanottajalle ja/tai viranomaiselle)

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN -  (kun tietoja ei juridisista syistä voida julkistaa yksilötasolla)

Palvelu -ja konsulttipalkkiot (125 §/1.c)  

#Confidential information



Ei käytössä Ei käytössä 1’484 9’559 1’880 65 12’988

Ei käytössä Ei käytössä 3 23 3 1 Valinnainen

Ei käytössä Ei käytössä % % % % Ei käytössä

Lääkäripalvelut Elo ja 

Salomaa
Turku Suomi Kupittaankatu 100, 20520 TKU Ei käytössä 19’720 19’720

Suomen 

Gastroenterologia-

yhdistys

Helsinki Suomi Kalevankatu 11 A, Helsinki Ei käytössä 4’390 4’390

Vatsatautien 

tutkimussäätiö
Helsinki Suomi

Stenbäckinkatu 11 G, 00029 Hus
Ei käytössä 5’000 5’000

Suomen 

Gastroenterologia-

hoitajat-yhdistys

Helsinki Suomi Ei käytössä 500 500

Ei käytössä

jne Ei käytössä 9’890 0 0 0 19’720 0 29’610

Vuosittainen summa Vuosittainen summa

lukumäärä lukumäärä Valinnainen

% % % % % % Ei käytössä

YHTEENS
Ä

VALINNAINEN
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 Vastaanottajan saama %-osuus kaikkien vastaanottajien saamasta kokonaissummasta (**)

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN

YKSILÖTASOINEN JULKISTAMINEN - yksi rivi/terveydenhuollon organisaatio (t.s. kaikki taloudelliset etuudet yhden vuoden aikana yhdelle vastaanottajataholle summataan; yksilöidyt euromääräiset summat voidaan pyynnöstä esittää vastaanottajalle ja/tai viranomaiselle)

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma (**) - 126 §

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma(*)  - 126 §

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet tulee julkistaa yhteenvetomuotoisesti kokonaissummina (128 §)

 Vastaanottajan saama %-osuus kaikkien vastaanottajien saamasta kokonaissummasta(*) 

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN -  (kun tietoja ei juridisista syistä voida julkistaa yksilötasolla)

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § 

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § 
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English language version below 

Menettelytavat 

Tillotts Pharman Suomen terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2020 

suorittamien maksujen julkistaminen 

Suomen Lääketeollisuus ry:n (PIF) laatimat yritysten ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja 

organisaatioiden välisten suhteiden julkistamista koskevat säännöt edellyttävät, että tietyt vuoden 

2020 aikana Suomen terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja organisaatioille suoritetut maksut 

(arvonsiirrot) julkistetaan vuonna 2021. Jos yksittäiset terveydenhuoltoalan ammattilaiset eivät ole 

myöntäneet lupaa arvonsiirtojen julkistamiseen, heille suoritetut arvonsiirrot julkistetaan kootusti. 

Julkistamistiedot julkaistaan Tillotts Pharman verkkosivulla www.tillotts.com. Lääketeollisuus ry:n 

julkistamista koskevat vaatimukset on esitetty Lääketeollisuus ry:n Eettisten ohjeiden luvussa 8. 
  

Alla on kuvattu lukemisen helpottamiseksi menettelytavat, joiden mukaisesti Tillotts Pharma on 

julkistanut tiedot sekä miten tiedot on koottu. Näiden menettelytapojen esittäminen 

julkistamistietojen ohessa on myös Lääketeollisuus ry:n Eettisten ohjeiden luvun 8, pykälän 129 

vaatimus. 

ALV 

Mitkään julkistetut arvonsiirrot eivät sisällä arvonlisäveroa. 

 

Valuutta 

Kaikki julkistetut summat on maksettu euroina (€). Jos alkuperäinen maksu on suoritettu toisessa 

valuutassa, summa on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman valuutan 

keskimääräisellä vuosittaisella vaihtokurssilla (https://www.ecb.europa.eu). 

 

Konsernin yhdistetyt julkistamiset ja ulkomaan maksut  

Julkistamiset koskevat yhdistettyjä arvonsiirtoja, jotka Tillotts Pharma -konserni on suorittanut 

Lääketeollisuuden Euroopan edunvalvontajärjestön (EFPIA) julkistamista koskevan ohjeiston 

mukaisesti. Ohjeiston perusteella samaan monikansalliseen yhtiöön kuuluvien erillisten yksiköiden 

(kuten emoyhtiö ja tytäryhtiö) katsotaan muodostavan yhden yrityksen. Julkistamiset koskevat 

maksuja, jotka on suorittanut Tillotts Pharma AB ja Tillotts Pharma AG, joista Tillotts Pharma AB on 

kokonaan omistettu tytäryhtiö.  Nämä menettelytavat koskevat myös Tillotts Pharma AG:n ja Tillotts 

Pharma AB:n tekemiä julkistamisia. 

 

Tietosuoja 

  

Suostumus tietojen luovuttamiseen 

Maissa, joiden tietosuojalait sitä edellyttävät, Tillotts on toteuttanut kaikki kohtuulliset toimenpiteet 

saadakseen terveydenhoidon ammattilaisilta ja terveydenhuoltoalan yrityksiltä suostumukset, 

tapauksen mukaan, maksujen ja muiden arvonsiirtojen julkistamiseksi.  EFPIA:n ohjeiden mukaisesti 

osittaisia suostumuksia ei hyväksytä. Jos suostumusta ei ole saatu, tiedot raportoidaan vain 

yhteissummana.   

  

Suostumusten kerääminen ja peruminen  

Tillotts kunnioittaa voimassa olevia tietosuojalakeja. Jos osapuoli peruu annetun suostumuksen, 

Tillotts tarkentaa julkaisua vastaavasti kohtuullisessa ajassa. 
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Sisältyvät tiedot 

Tillotts Pharman julkistamat tiedot ovat johdonmukaisia Lääketeollisuus ry:n Eettisten ohjeiden 

kanssa. Tiedot voidaan ryhmitellä seuraavasti: 

 

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten sponsorointi koulutustapahtumaan osallistumisen tukemiseksi 

Julkistetut tiedot sisältävät kaikki matkakustannukset (kuten lennot, kuljetukset lentokentältä 

hotelliin tai kongressipaikkaan, juna- ja/tai maanalais-/metromatkat). Julkistamistiedot sisältävät 

myös majoituskulut, kuten hotellihuoneet, mutta eivät ateria- ja juomakuluja. Julkistamistiedot 

sisältävät myös terveydenhuoltoalan ammattilaisen koulutustapahtumaan osallistumiseen liittyvän 

mahdollisen rekisteröintimaksun. 

 

Tillotts Pharmalle palveluita toimittaville konsulteille suoritetut maksut 

Julkistetut tiedot sisältävät palkkiot, jotka on maksettu Tillotts Pharmalle vuonna palveluita 

toimittaneille Suomen terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Mikäli sovellettavissa, julkistamistiedot 

sisältävät myös näiden konsulttien palveluiden toimittamisesta syntyneiden kohtuullisten kulujen, 

kuten matka- ja/tai majoituskulujen korvaamisen. 

 

Lahjoitukset, apurahat ja edut terveydenhuoltoalan organisaatiolle 

Julkistetut tiedot sisältävät myös arvonsiirrot Suomen terveydenhuoltoalan organisaatioille, kuten 

maksut koulutustapahtumiin tai potilaiden hoitoa edistäviin projekteihin osallistumisen tukemiseksi. 

Tillotts Pharman myöntämän tuen edellytyksenä on ollut, että kaikkien tällaisten arvonsiirtojen on 

vakuutettu kuuluvan olennaisesti kyseiseen tapahtumaan tai ohjelmaan liittyviin materiaaleihin.  

Lisäksi yhdessä tapauksessa julkistimme koulutustapahtumaan liittyvien kuljetuskustannusten 

maksun (tapahtuman osallistujien kuljetus tilaisuuden toisesta paikasta toiseen paikkaan) 

arvonsiirtona terveydenhuoltoalan organisaatiolle, kun tällaisten kulujen kohdistaminen yksittäiselle 

terveydenhuoltoalan ammattilaiselle olisi aiheuttanut merkityksettömän arvonsiirron. 
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Methodological Notes 

Disclosure by Tillotts Pharma of payments to Finnish healthcare professionals and healthcare 

organisations in 2020 

The Pharma Industry Finland (PIF) rules on disclosure of transfers of value from companies to 

healthcare professionals and healthcare organisations mandate the public disclosure in 2021 of 

certain transfers of value made during 2020 to Finnish healthcare professionals and healthcare 

organisations. Where permission to disclose transfers of value has not been granted by individual 

healthcare professionals or healthcare professionals, the transfer of value made to them is disclosed 

in an aggregated fashion. The disclosure data will be published on the website of Tillotts Pharma, 

www.tillotts.com. The PIF disclosure requirements are set forth in Section VIII to the PIF Code of 

Ethics. 
  

The methodological notes below explain the data Tillotts Pharma have disclosed and how the data 

have been prepared, to assist the reader’s understanding. Inclusion of these methodological notes 

alongside the disclosure data is also mandated by Article 129 of Section VIII to the PIF Code. 

VAT 

VAT is excluded from all disclosures of transfer of value. 

 

Currency 

All disclosures are made in Euros (€). Where the original payment was made in another currency, the 

sum was converted to Euros at the average annual exchange rate for such currency published by the 

European Central Bank (https://www.ecb.europa.eu). 

 

Consolidated Disclosures of the Corporate Group and Cross-border Payments  

The disclosures represent the consolidated transfers of value made by the Tillotts Pharma corporate 

group in line with the EFPIA Disclosure Code’s dictate that separate entities belonging to the same 

multinational company (which could be the parent company and subsidiary company) shall be 

deemed to constitute a single company.  The disclosures represent payments by Tillotts Pharma AB 

and Tillotts Pharma AG, of which Tillotts Pharma AB is a wholly owned subsidiary.  These 

methodology notes apply equally to the disclosures made by Tillotts Pharma AG and Tillotts Pharma 

AB. 

 

Data Protection 

 

Consent to disclose data  

In countries where it is required by applicable data protection laws, Tillotts has taken all reasonable 

steps to obtain consents from the HCPs, and HCOs, as applicable, to publicly disclose payments and 

other transfers of value. In accordance with EFPIA guidance, partial consents are not acceptable. If 

consent is not provided, the data will be reported on an aggregate level only.  

 

Consent collection and withdrawal  

Tillotts respects applicable data protection laws. If a stakeholder withdraws the provided consent, 

Tillotts will adjust the publication accordingly within a reasonable time. 

 

Data included 

The data disclosed by Tillotts Pharma is consistent with the requirements of the PIF Code. The data 

can be categorised as follows: 
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Sponsorship of healthcare professionals to attend educational events 

Disclosed data includes all travel costs (such as flights, transfers from airport to hotel or congress 

venue, train and/or underground/metro journeys). The disclosure data also includes accommodation 

costs such as hotel rooms, but does not include food and drink costs. The disclosure data also 

includes the registration fee, where applicable, for the healthcare professional to be registered to 

attend the educational event. 

 

Payment of consultants who provide services to Tillotts Pharma 

Disclosed data includes the payment of honoraria to Finnish healthcare professionals and healthcare 

organisations who were paid in 2020 for services provided to Tillotts Pharma. Where applicable, the 

disclosure data also includes payment of reasonable expenses to such consultants incurred in the 

delivery of their services, such as travel and/or accommodation expenses. 

 

Donations, grants and benefits to healthcare organisations 

Disclosed data includes transfers of value to Finnish healthcare organisations such as payments to 

support educational meetings or projects which enhance patient care. Tillotts Pharma’s support was 

made contingent upon all such transfers of value being declared prominently on materials relating to 

the specific event or programme.  In addition, in one instance we disclosed the payment of 

transportation expenses related to an educational event (specifically, the transfer of event 

participant from one event location to another event location) as a transfer of value to the 

healthcare organisation where the allocation of such expenses to the individual healthcare 

professional would result in an insignificant transfer of value. 

 

 

 


