
(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

ANNA-ELINA LEHTINEN HELSINKI Finland TENHOLANTIE 10 0 0 0 0 1281.30 0 1281.30

RIITTA LASSILA HELSINKI Finland TENHOLANTIE 10 0 0 0 0 498.00 0 498.00

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0.00

T&
K YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet tulee julkistaa yhteenvetomuotoisesti kokonaissummina (128 §)
Päivitetty 10.6.2015 LTry
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t 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)

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

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma - 126 §

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § 

Montako prosenttia kaikista vastaanottajista ei antanut suostumustaan julkistamiselle?
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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)

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma  - 126 §

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § 

Montako prosenttia kaikista vastaanottajista ei antanut suostumustaan julkistamiselle?

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA
Julkistamisajankohta: ………………..

Lahjoitukset ja 
apurahat 

terveydenhuollon 
organisaatioille           

(125 §/1.a) 

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

       YHTEENSÄ        
VALINNAINEN 
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