
(Sukunimi, etunimi)                            
Koko nimi     

Pääasiallinen 
toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka: 
Kaupunki

Pääasiallinen 
toimipaikka ja/tai 

rekisteröintipaikka:  
Maa

Unique identifier:  Ei 
käytössä 

Suomessa

(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

Svirskis Tanja Helsinki Finland Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 3165.7 104.61 3270.31

Jyrki Korkeila Harjavalta Finland Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 747.82 2695.31 3443.13

Tytärniemi Hanna Oulu Finland Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 747.82 2833.28 3581.1
Saarni Suoma Helsinki Finland Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 862.52 862.52
Saana Eskelinen Hyvinkää Finland Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 862.52 74.87 937.39

Ei käytössä Ei käytössä 747.82 2797.82 10057 3012.01 16614.65
Ei käytössä Ei käytössä 1 1 2 1

Ei käytössä Ei käytössä 33% 33% 40% 33%

Suomen 
Psykiatriyhdistys Helsinki Finland Ei käytössä 5179.05 5179.05

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

% % % % % %

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma - 126 §

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma  - 126 §

       YHTEENSÄ        
VALINNAINEN 

Päivitetty 10.6.2015 LTry

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

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § 

Vastaanottajien lukumäärä - 126 § 

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)  
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JULKISTAMISEN MALLIPOHJA

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

Julkistamisajankohta: 2019

Lahjoitukset ja 
apurahat 

terveydenhuollon 
organisaatioille           

(125 §/1.a) 

Tapahtumakustannuksiin osallistuminen (125 §/1.b) 

T&
K

Te
rv

ey
de

nh
uo

llo
n 

or
ga

ni
sa

at
io

t

Montako prosenttia kaikista vastaanottajista ei antanut suostumustaan 
julkistamiselle?

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)

Montako prosenttia kaikista vastaanottajista ei antanut suostumustaan 
julkistamiselle?
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