
(Sukunimi, etunimi)
Koko nimi
[Full Name]

Pääasiallinen
toimipaikka ja/tai
rekisteröintipaikka:
Kaupunki
[HCPs: City of Principal 
Practice
HCOs: city where registered]

Pääasiallinen
toimipaikka ja/tai
rekisteröintipaikka:
Maa
[Country of Principal 
Practice]

Pääasiallinen
toimipaikka ja/tai
rekisteröintipaikka:
Osoite
[Principal Practice Address]

(124 §) (124 §) (124 §) (124 §)

Terveydenhuolto- alan
organisaatioiden tai
kolmansien osapuolten
kautta
[Sponsorships agreements 
with HCOs / third parties 
appointed by HCOs to 
manage an Event]

Rekisteröintikulut
[Registrations Fees]

Matka- ja majoituskulut
[Travel & Accomodation]

Palkkiot
[Fees]

Palvelu- ja
konsulttisopimuksiin
liittyvät muut kulut,
mukaan lukien matka- ja
majoituskulut
[Related expenses agreed in the 
fee for service or consultancy 
contract, including travel & 
accommodation relevant to the 
contract]

Eija Kalso Helsinki Finland Pain Clinic, PO Box 14     € - - 0 0 2598,82 1580,28 4179,10

€ N/A N/A 0,00 0 0,00 0 0,00

Number N/A N/A 0 0 0 0 0,00

% N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

€ 0 0 0 0 0 0 0,00

Number 0 0 0 0 0 0 0,00

% 0 0 0 0 0 0

YHTEENS
Ä ALINNAINEN

Julkistamisajankohta [Date of publication]: 23/06/2016

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)

[INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCO]
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YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN - (kun tietoja ei juridisista syistä voida julkistaa yksilötasolla)
[OTHER, NOT INCLUDED ABOVE]

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma(*) - 126 §
[Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients]

Vastaanottajien lukumäärä - 126 §
[Number of Recipients]

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

[% of total number of recipients of individual HCPs]

YHTEENSÄ
VALINNAINEN

[TOTAL]

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)

[INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCP]

Currency

Lahjoitukset ja 
apurahat

terveydenhuollon
organisaatioille

(125 §/1.a)
[Donations and 

Grants to HCOs]

Tapahtumakustannuksiin osallistuminen (125 §/1.b)
[Contribution to costs of Events]

Palvelu -ja konsulttipalkkiot (125 §/1.c)
[Fee for service and consultancy]

YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN - (kun tietoja ei juridisista syistä voida julkistaa yksilötasolla)
[OTHER, NOT INCLUDED ABOVE]
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Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet tulee julkistaa yhteenvetomuotoisesti kokonaissummina (128 §)
[Transfers of Values of Research & Development as defined]
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] YHTEENVETOMUOTOINEN JULKISTAMINEN

[AGGREGATE DISCLOSURE]

Vastaanottajien taloudellisten etuuksien kokonaissumma(*) - 126 §
[Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients]

Vastaanottajien lukumäärä - 126 §
[Number of Recipients]

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

[% of total number of recipients of individual HCPs]
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