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Ei käytössä Ei käytössä % % % % Ei käytössä

Finnish Digestive Sugeons - Suomen Gastrokirurgitry              Helsinki                           Finland c/o Duodecim, PO 
Box  713                    1600 1600

The Finnish Society of Gastroenterology                          HELSINKI                           Finland c/o Duodecim, PO 
Box  713                    1600 1600

Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Vuosittainen summa Valinnainen

lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä lukumäärä Valinnainen

% % % % % % Ei käytössä
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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 §

Julkistamisajankohta:   …08.05.2019…….

Lahjoitukset ja 
apurahat 

terveydenhuollon 
organisaatioille 

(125 §/1.a)

Vastaanottajien lukumäärä - 126 §

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

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

 YHTEENSÄ
VALINNAINEN

JULKISTAMISEN  MALLIPOHJA

T&
K

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

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN

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