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GSK:n ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on hyödyksi potilaille ja olennaista lääketieteen 
kehityksen kannalta. Tämän yhteistyön tuloksena on kehitetty monia tarpeellisia lääkeinnovaatioita,  
uusia hoitoja ja rokotteita erityisesti hengitystiesairauksien, HIV:in ja muiden tartuntatautien hoitoon. 
Terveydenhuollon ammattilaiset tuovat arvokasta näkemystä kliinisestä potilastyöstä GSK:lle. Toisaalta 
koulutustilaisuudet ja kongressit tuovat viimeisimmän lääketieteellisen tutkimustiedon 
terveydenhuollon ammattilaisten ulottuville ja  lisäävät heidän mahdollisuuksia kouluttautua ja ylläpitää 
omaa ammattitaitoaan. 
 
GSK julkistaa yhden maakohtaisen etuusraportin, jossa näkyvät kaikki yrityksen (GlaxoSmithKline Oy ja 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Oy) ja terveydenhuollon ammattilaisten (HCP) ja 
terveydenhuollon organisaatioiden (HCO) väliseen yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet. 
Lähtökohta on, että etuuden vastaanottajataho on yksilöitynä lukuun ottamatta tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen (T&K) liittyvää yhteistyötä, jossa taloudelliset etuudet raportoidaan 
kokonaissummana.  
 
Julkistaminen yksilötasolla (henkilön nimellä) edellyttää HCP:n kirjallista suostumusta. Mikäli  GSK ei ole 
tätä saanut tai henkilö on sen perunut, ovat etuudet julkistettuna kokonaissummana raportin HCP-osion 
lopussa ”Muuta” kohdassa. Siinä julkistetaan henkilöiden määrä (kpl) sekä heidän osuutensa (%) 
etuuksien määrästä kategoriakohtaisesti, mutta yksittäinen HCP ei ole tunnistettavissa. 
 
Etuuksien luokittelu - terveydenhuollon ammattilaiset: 
GSK:n taloudelliset etuudet HCP:ille käsittävät koulutustilaisuuksiin liittyvät puhujapalkkiot sekä 
erikseen eriteltävät kulut (matkat ja majoitus). Palkkiot-kategoriassa ovat raportoituna myös 
asiantuntijakonsultaatioon, esimerkiksi Advisory Board -asiantuntijatyöryhmätyöskentelyyn liittyvät 
palkkiot ja kulut vastaavalla tavalla. 
 
GSK:n maksamat palkkiot perustuvat palvelun ajalliseen kestoon. Palkkio, joka perustuu Akavan 
suosituksiin,  muodostuu sekä varsinaisesta palvelusta että siihen liittyvästä suunnittelu-
/valmistelutyöstä.  GSK:n raportoimat matka- ja majoituskulut sisältävät GSK:n tukemia sekä kansallisia, 
että kansainvälisiä lääketieteellisiä kongresseja. Raportoidut rekisteröintimaksut liittyvät näihin kuluihin. 
Terveydenhuollon ammattilaisen yksilöivät tiedot perustuvat hänen GSK:lle julkistamissuostumuksessa 
antamiin tietoihin. 
 
Terveydenhuollon organisaatiot: 
GSK:n raportoima yhteistyö ja tuki HCO:ille vuonna 2015 on pääsääntöisesti tapahtumakustannuksiin 
osallistumista. Kategoria käsittää esimerkiksi GSK:n suoran taloudellisen tuen koulutustilaisuuden 
järjestämiselle, jolloin tuen vastineeksi GSK on saanut tilaisuudessa esimerkiksi näyttelypaikan tai 
mainostilaa. GSK:n tuki on voinut kohdentua myös esim. tapahtuman tilavuokraan, tarjoiluihin, 
välineistöön ja materiaaliin. GSK:n maksamat yhdistysten kannatusjäsenyydet ovat myös raportoituna 
tässä kategoriassa. 
 
Etuusraportin HCO-osiossa julkistetaan myös terveydenhuollon tai  tutkimuksen tukemiseen myönnetyt 
apurahat laitoksille, järjestöille ja yhdistyksille vastaanottavan organisaation mukaan. 
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Etuusraportissa näkyvät tiedot perustuvat organisaation GSK:lle yhteistyö- ja tukisopimuksessa antamiin 
tietoihin. 
 
Tutkimus ja tuotekehitys: 
Suomessa GSK:n T&K painopiste on rokotetukimuksessa. Tuki koostuu pääasiallisesti tutkimuslaitoksille 
maksetusta tutkimusrahoituksesta. 
 
Etuuksien yksilöinti: 
Terveydenhuollon ammattilaisen tekemä yhteistyö GSK:n kanssa määrittyy ja kuvataan toimeksiantoa 
koskevassa kirjallisessa sopimuksessa. Etuuden saaneella terveydenhuollon ammattilaisella on GSK:n 
taloushallintojärjestelmässä hänet yksilöivä tunniste. Etuuden kohdentaminen tapahtuu tämän 
tunnisteen perusteella. Järjestelmässä oleva tunniste on globaali, joten sen käyttö varmistaa, että myös 
maasta toiseen tapahtuvat taloudellisten etuuksien siirrot kohdentuvat oikein. 
Myös tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön ja terveydenhuollon organisaatioihin liittyvien etuuksien 
tunnistaminen ja kohdentaminen tapahtuu vastaavalla tavalla.  
 
Muita yleisiä periaatteita ja menetelmiä, joita GSK on noudattanut raportoinnissa, on kuvattuna alla 
olevassa taulukossa: 

Termi Kuvaus / määritelmä 
Raportointipäivä Raportointipäivän kannalta taloudellisia etuuksia on kahdenlaisia: 

• rahallinen taloudellinen etuus on GSK:n tekemä rahallinen maksu 
HCP/HCO:lle joko suoraan tai kolmannen tahon kautta (kuten palkkio 
suoritetusta palvelusta). Näiden taloudellisten etuuksien raportointipäivä 
on tosiasiallinen maksupäivä, riippumatta siitä milloin tilaisuus on 
tapahtunut (esim. kun konsultointipalkkio maksetaan, ei milloin työ on 
tehty). 

• ei-rahallinen taloudellinen etuus on hyöty, joka on saatu GSK:lta joko 
suoraan tai kolmannen tahon kautta ilman rahallista etuutta (esim. lento 
tai rekisteröintimaksu maksetaan matkatoimistolle tai tapahtuman 
järjestäjälle). Raportointipäivä näille taloudellisille etuuksille on 
tapahtumapäivä (esim. päivä, jolloin kongressi järjestettiin). 

Arvonlisävero 
(ALV) 

GSK on tehnyt päätöksen julkistaa etuudet sisältäen ALV:n aina kun se on 
mahdollista. Syynä tähän on Euroopan alueen verotusjärjestelmien 
monimutkaisuus ja epäjohdonmukaisuus siinä onko ALV hyvitettävä vai ei 
riippuen siitä, missä maksu on tapahtunut ja mikä on HCP/HCO:n kotimaa. Myös 
kaikki muut verot ovat sisällytettyinä raportoituihin etuuksiin. HCP-palkkioista, 
jotka on maksettu palkan muodossa, julkistetaan bruttopalkka ilman 
sosiaalikuluja. 

Valuutta-
muunnokset 

GSK kirjaa taloudelliset etuudet siinä valuutassa, jossa maksu on tapahtunut. 
Julkistettavissa tiedoissa taloudelliset etuudet ovat siinä valuutassa, jota 
käytetään raportointimaassa. 

GSK:n 
työntekijöinä 
toimivat HCP:t 

GSK ei raportoi maksuja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka ovat GSK:n 
työntekijöitä. Työnantajana GSK ei katso tarkoituksenmukaiseksi julkistaa 
työntekijän palkkaa, palkanlisiä, kuluja ja etuja. 
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Menetelmät: 
Novartis 

2. maaliskuuta 2015 vahvistettiin kolmiosainen GSK:n ja Novartiksen välinen 
kauppa, jonka seurauksena GSK hankki Novartiksen rokotteita koskevan 
liiketoiminnan (poislukien influenssarokotteet), muodosti yhteishankkeena uuden 
Consumer Healthcare liiketoiminnan sekä luopui onkologisesta 
liiketoiminnastaan. 

Novartikselle siirtyneen onkologisen liiketoiminnan osalta GSK ei julkista mitään 
taloudellisia etuuksia, joiden raportointipäivä on 2.3.2015 jälkeen. Consumer 
Healthcare liiketoiminnan ja Novartikselta ostetun rokotteita koskevan 
liiketoiminnan osalta GSK raportoi kaikki julkistettavat taloudelliset etuudet 
toimintojen yhdistymisen jälkeiseltä ajalta. Lopullisen integraation ja kaupan 
vahvistumisen väliseltä siirtymäajalta mahdolliset taloudelliset etuudet näiden 
toimitojen osalta raportoidaan yhteenvetomuotoisena kokonaissumana. Koska 
nämä etuudet ovat Novartiksen käsittelemiä, GSK:lla ei ole tarvittavaa 
suostumusta yksilötason julkistamiseen, eikä näin ollen edellytystä julkistamiseen 
tällä tasolla. 

Monivuotiset 
sopimukset 

Taloudelliset etuudet raportoidaan asiaankuuluvana raportointipäivänä (maksu- 
tai tapahtumapäivä – ks. edellä) sopimuksen kestosta riippumatta. Suomessa 
GSK:n ja HCP/O:n väliset sopimukset on pääsääntöisesti tehty korkeintaan yhtä 
kalenterivuotta koskeviksi. 

 
GSK:n nettisivuillaan julkistama etuusraportti on yrityksen virallinen raportti. Sen sisältämät tiedot 

perustuvat julkistamisajankohtaan toukokuussa 2016. 
 


