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• L3-L4 – muistilehtiö ja paperipidikkeellä varustettu 

kirjoitusalusta –kolesterolilääkkeen nimi – puolet 

sai/puolet ei 

• Kaksi yliopistoa – toisessa mainontamyönteinen 

ilmapiiri, toisessa pidättyvä 

• Lahja vaikutti asenteisiin enemmän mainontaa 

yleisesti sallivassa yliopistossa 

 

Lääkeyhtiön pikkulahjat tekevät tekevät lääketieteen 

opiskelijat suopeammiksi mainostetuille tuotteille  

30.3.2012 Arch Intern Med 2009:169 



Suomen Medisiinariliiton liittokokous 15.11.2008   - 

keskustelua lääketieteen perusopetukseen liittyvästä 

Lääketeollisuuden osallistumisesta pakolliseen 

opetukseen 
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Lääkefirmat perusopetuksessa 

 
•  

HY 2008 perustutkintotmk  kokous 
•  

Asian käsittely: Sihteeri kertoi tehneensä opetushoitajille 
kyselyn lääkefirmojen osallisuudesta perusopetuksessa. 
Saatujen vastausten pohjalta todettiin, että lääkefirmat 
osallistuvat opetukseen melko vähäisesti.  Lääkefirmojen 
todettiin tarjoavan seuraavia asioita: kahteen 
seminaaripäivään tila, kuljetus ja ruokailut, muutaman kurssin 
yhteydessä kahvitarjoilu, tuote-esittelyjä opetustilojen 
ulkopuolella sekä yksittäisiä julkaisuja / vihkosia.  
 
 Päätös: Todettiin, että kyselyn perusteella lääkefirmojen 
osallistuminen perusopetukseen on melko vähistä, mutta 
pidettiin silti tärkeänä, että jokainen opiskelija saa saman 
opetuksen riippumatta siitä, haluaako hän osallistua 
opetukseen, jonka tilan on sponsoroinut lääkefirma, vai ei.  
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Erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset 

 

• ”teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen 
järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja 

järjestää koulutus niin, että mukana on aina 

lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai 

erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee 

selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten 

tahojen kanssa” 

 

(erikoislääkäritoimikunta 1.12.2009 6§). 
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Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 

 

• Tavoitteena on, että koulutusyksiköt tarjoaisivat vaaditun 
kurssimuotoisen koulutuksen itse tai yhteistyössä jonkin muun 

tahon kanssa. Koulutusyksikkö voi hyväksyä kursseja, joiden 

järjestäjänä ovat mm. erikoisalayhdistys, lääkäriyhdistykset tai 

muu lääketieteellinen taho. Koulutuksen tulee tällöinkin 
täyttää teoreettiselle koulutukselle asetetut vaatimukset. 

Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, 

että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, 
koulutusoikeuden saanut klinikka tai erikoisalayhdistys. 

Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö 

lääketieteellisten tahojen kanssa.  

 

Tiedekunnan pysyväismääräykset 
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Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 

• Ohjelman sisällöstä vastaavan henkilön tai 

yhdistyksen (esim. erikoislääkäri- tai lääkäriyhdistys) 

tulee edustaa jotakin niistä erikoisaloista, joille 

koulutusta haetaan. Koulutus voidaan silti hyväksyä 

teoreettiseksi koulutukseksi myös muille anotuille 

erikoisaloille.  

• Lisäksi on toivottavaa, että koulutusohjelman 

aiheiden otsikoinnissa ei näy kauppanimiä tai 

logoja.” 
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Täydennyskoulutukseen 
osallistuminen 

 

• HUS:ssa avoin kutsu ylilääkärille, joka päättää 

mahdollisesta osallistumisesta avoimen ja 

läpinäkyvän valinnan perusteella 

• Helsingin kaupunki – lääketehtaat eivät voi tarjota 

kongressimatkaa tms. 

• Ei yksityisiä henkilökohtaisia lääke-esittelyjä  
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Sivutoimisesta työskentelystä yliopiston ulkopuolella 

ilmoittaminen lääketieteellisessä tiedekunnassa 

•  

Henkilöstö- ja lakiasian osasto on ohjeistanut 

tiedekuntia ohjeella työntekijän sivutoimisesta 

työskentelystä yliopiston ulkopuolella 

(Henkilöstöjohtajan kirje 2.2.2010). Työntekijän on 

mahdollista työskennellä toisessa työsuhteessa, jos 

työnantaja on ollut siitä tietoinen ja hyväksynyt sen 

joko työsopimusta tehtäessä tai myöhemmin 

työsuhteen aikana. 
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Lahjoitusten keruu 
 

• Korvamerkityt lahjoitukset 

• Lahjoitusprofessuurit 
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• Pelisäännöistä keskusteltu ja ohjeita luotu 

• Koulutuksen tarjoajina uusia kaupallisia toimijoita 

Opettajien sivutoimia valvotaan mutta opiskelijat 

eivät (välttämättä) aina tiedä opettajien 

sidonnaisuuksia 

• Ei vakiintuneita käytäntöjä sidonnaisuuksien 

ilmoittamiseen koulutuksessa ja opetuksessa 

Yhteenveto 
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