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LABQUALITY DAYS
EETTISET OHJEET / CODE OF CONDUCT

1.

Eettisten ohjeiden tarkoitus / The purpose of the code of conduct
Labquality Oy (”Labquality”) järjestää vuosittain kansainvälisen kongressin (Labquality Days),
joka pidetään Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma tarjoaa riippumatonta tieteellistä ja
lääketieteellistä koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille sairauksien hoitoon ja
diagnosointiin liittyvistä aiheista.
Näytteilleasettajana tapahtumaan osallistuva yritys osallistuu tapahtumaan partnerina
(”Partneri”), joka ostaa yritykselleen näyttelypaikan lisäksi erilaista tapahtumanäkyvyyttä.
Näkyvyys voi olla digitaalista tai staattista. Partneripaketit eivät sisällä lounaita tapahtumassa
tai varsinaisen ohjelman ulkopuolista oheistoimintaa, kuten illallista tai iltaohjelmaa.
Tapahtumaan osallistuva Partneri sitoutuu noudattamaan näitä eettisiä ohjeita. Labqualityn
eettiset ohjeet pohjautuvat sekä Sailabin että Medtech Euroopan ohjeistuksiin.
Labquality Oy organizes an annual International Congress on Quality in Laboratory Medicine
(Labquality Days) which is held at the Helsinki Messukeskus event venue Center. The event
provides independent scientific and medical training for healthcare professionals on topics
related to the treatment and diagnosis of diseases.
The company participating in the event as an exhibitor participates in the event as a partner
(“Partner”) who buys a different visibility for their company in addition to the exhibition space.
Collaboration packages do not include lunches at the event or side activities outside the actual
program, such as dinner or an evening program. The Partner participating in the event
undertakes to comply with this code of conduct. Labquality's ethical guidelines are based on
the guidelines of both Sailab and Medtech Europe.

2.

Partneritasot ja muu näkyvyys tapahtumassa / Different partner levels and other event
visibility
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Partneritasojen ja muiden näkyvyyksien hinnastot ovat tapahtumakohtaisia. Labquality
pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää hintoja jokaiseen tapahtumaan erikseen. Hinnastot ovat
nähtävillä tapahtuman virallisilla nettisivuilla.
Price lists for partner levels and other marketing visibility are event-specific. Labquality
reserves the right to make changes and update prices for each event separately. Price lists
are available on the official website of the event.
Partneri voi osallistua vain tapahtuman lääketieteelliseen osuuteen, ei vapaamuotoiseen
iltaosuuteen.
The Partner can only participate in the medical part of the event, not the social evening part.
3.

Maksu / The Congess fee
Labquality lähettää kaikille partnereille heidän ostotilaustaan vastaavan laskun lähempänä
tapahtumaa.
Labquality will send all partners an invoice corresponding to their purchase order closer to the
event.

4.

Puolueettomuus / Neutrality
Labquality ja Partneri pyrkii edistämään riippumattomuutta, avoimuutta ja yleisesti hyväksyttyjä
käytäntöjä. Molemmat osapuolet noudattavat kaikkia tarvittavia viranomaisten suosituksia,
Suomen lakia ja Sailabin eettisiä ohjeita.
Labquality ja Partneri tietävät ja sopivat, että kumpikaan osapuoli ei pyri
kumppanuustoiminnallaan vaikuttamaan ammattilaisten päätöksiin hoitotoimenpiteiden,
reseptien tai ostopäätösten tekemisestä.
Labquality and the Partner shall endeavor to promote independence, transparency and
generally accepted practices. Both parties comply with all authority recommendations, Finnish
law and Sailab's ethical guidelines.
Labquality and the Partner acknowledge and agree that neither party seeks to influence the
decisions of professionals to make treatment procedures, prescriptions or purchasing
decisions through their partnership activities.
Lähteet:
https://www.ethicalmedtech.eu/ethical-charter/general-overview/
https://www.sailab.fi/eettinen-ohjeisto/

