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• Osallistuminen ulkomaiseen koulutukseen osittain 

laitevalmistajan kustantamana (Synthes Finland Oy).

Sidonnaisuudet



• … saa syntymäpäiväjuhlansa kuluihin yksityisiltä 

rahoittajilta n. 50 000€ lahjoituksen. 

•… käyttää julkisia varoja (esim. ostaa tauluja) oman 

puolueensa varainharkintaan. 

• … suosittelee julkisten varojen käyttämistä hyödykkeisiin, 

joihin itsellä on suora taloudellinen yhteys. 

Yleisökysymys 
Kuinka moni pitää eettisesti tuomittavana, mikäli julkinen 

vallankäyttäjä…



Sidonnaisuuksilla EI ole merkitystä

Pääkirjoitus
 18.10.2013

Avoim uus lääkealalla lisäänt yy

Euroopan tutkivan lääketeollisuuden yhteenliit-

tymä EFPIA päätti jäsenyhteisöjään sitovista 

markkinoinnin ja yhteiskunnallisen vaikuttami-

sen toimintaperiaatteista viime kesänä. Suo-

messa tulivat jo tämän vuoden alussa voimaan 

Lääketeollisuuden tarkistetut eettiset ohjeet, jot-

ka noudattavat EFPIA:n periaatteita ja sitovat 

Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä.

Eurooppalaista eettistä ohjeistoa on päivitetty 

säännöl l isesti sitä mukaa, kuin ongelmia on 

havaittu. Päivi tyksissä on otettu huomioon 

muuttuva toimintaympäristö ja julkinen sään-

tely. Edellisen kerran ohjeet tarkistetti in viisi 

vuotta sitten. Euroopan lääkärijärjestöillä on ol-

lut aina tilaisuus tulla kuulluksi ohjeiden val-

misteluissa.

Teollisuuden tavoitteena on toimiva oma-

valvonta mieluiten niin, ettei lääkelain tarkoit-

tamaa viranomaisvalvontaa tarvittaisi. Tässä on 

pääpiirtein onnistuttukin.

Suomessa eettisten ohjeiden noudattamista 

valvoo lääkemarkkinoinnin valvontakunta alai-

sinaan kaksi tarkastuslautakuntaa. Toinen niis-

tä valvoo käsikauppalääkkeiden ja toinen resep-

ti lääkkeiden myynnin edistämisen ohjeen-

mukaisuutta.

Valvontakunta voi langettaa merkittäviä ta-

loudellisia sanktioita ohjeiden raskaasta rikko-

misesta. Se käsittelee vuosittain useita markki-

nointikiistoja. Käsittelyn panee tavallisesti vi-

rei l le ki lpai leva yri tys. Valvontaelimissä on 

edustettuna paitsi teollisuus, myös farmakolo-

gian, lääkärintyön, apteekkialan, kilpailujuridii-

kan ja sopimusoikeuden asiantuntemus.

Lääkärikuntakin on havainnut normien li -

sääntyvän puritaanisuuden. Esimerkiksi lääke-

näytteiden jakelua, markkinointitilaisuuksia ja 

-keinoja sekä koulutustilaisuuksien reunaehtoja 

on tiukennettu. Ohjeistolla on myös ajallinen 

yhteys lääkealan pienentyneisi in katteisi in. 

Eduskunta saa jälleen budjettilakina käsiteltä-

väkseen lääketaksan kiristämisen.

Tuoreiden ohjeiden uusi periaate on läpi-

näkyvyyden lisääminen ja poti lasjärjestöjen 

kanssa tehtävän yhteistyön ohjailu. Läpinäky-

vyys on perusteltua, sillä julkisen rahoituksen 

osuus lääkekustannuksista on merkittävä, vaik-

ka potilaan maksuosuus onkin Suomessa yksi 

EU-maiden suurimmista.

EFPIA ohjaa nyt jäseniään, meillä Lääketeol-

lisuus ry:tä, pitämään kirjaa yhteistyöstä, joka 

li ittyy asiantuntijoiden käyttöön ja koulutus-

tapahtumien tukemiseen. Koulutusmatkojen 

korvaukset, luento- ja asiantuntijapalkkiot, tut-

kimushankkeiden ja koulutustilaisuuksien kus-

tannukset tulevat rekisteröitäviksi. Ensimmäi -

nen kirjanpitovuosi on 2015. Jo nyt teollisuus 

tekee käyttämiensä asiantunti joiden kanssa 

määrämuotoiset sopimukset.

Koska kyseessä ei ole viranomaistoiminta, ei 

julkisuuslakiakaan sovelleta. Yhteistyön ehdot 

kirjataan asiantuntijan ja yrityksen työsopimuk-

siin. Rekisteriä pidetään nimillä ja rahasummil-

la, ja se tulee olemaan kysyjille julkinen. Tar-

kemmat ohjeet valmistellaan tänä ja ensi vuon-

na. Rekisteriin merkitsemisestä voinee kieltäy-

tyä perustellusta syystä.

Pienessä maassa asiantuntijoitakin on vähän. 

Lääkeala ei menesty ilman elävää yhteyttä kliini-

seen työhön. Asiantuntijaksi arvottamista pidet-

täneen yleisemmin imartelevana kuin hävettä-

vänä. Sidonnaisuuksiensa julkistaminen esi-

merkiksi lääketieteellisten lehtien artikkeleissa 

ja koulutustapahtumien luennoissa on vakiin-

tunut tapa jo nyt. Mitä useamman yhtiön asian-

tuntijalistalta lääkärin nimi löytyy, sen esteettö-

mämmäksi voinee itsensä tulkita.

Avoimuuskaan ei poista yleisön ammattikun-

taan kohdistamia pahoja puheita, mutta jospa 

edes suuntaisi kaunaa muihin aiheisiin. 

Koulutusmatkojen 
korvaukset sekä 
luento- ja asian-
tuntijapalkkiot 
 tulevat 
 rekisteröitäviksi.

RISTO IHALAINEN
varatoiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
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Sidonnaisuuksia… niitähän on erilaisia



Sidonnaisuudet: Suomi-ilmiö 2

Eppu Normaali - Suomi-ilmiö

Sanat: Mikko Saarela

Vaikka Harrisburgissa täytyy ikkunat sulkea

Voi Suomessa aina huoletta kulkea

Harrisburg on jossain toisella planeetalla

Ei sellaista voi sattua

Koivun ja tähden alla

Voiko täydellisyyttä olla olemassa missään 

muodossa

Totta toki muunmuassa Olkiluodossa

Ei mikään oo niin viisas kuin insinööri

On täydellisiä

Joka nippeli ja rööri

Uraani halkeaa

Ja tuottaa lamppuun valkeaa

Mutta millään muilla mailla

Kuin Suomella se ei oo riskiä vailla



Sidonnaisuuksilla on merkitystä



Sidonnaisuuksilla on merkitystä

Mitä enemmän hoitosuositustyöryhmällä sidonnaisuuksia 

teollisuuteen, sitä liberaamimpi suhtautuminen a) diagnostisiin 

rajoihin, b) hoidon haittavaikutuksiin.
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Sidonnaisuuksilla on merkitystä

Mitä enemmän lääketieteen opiskelijat olivat opiskeluidensa aikana 

tekemisessä lääkemarkkinoinnin kanssa, sitä liberaamimpi he määräsivät 

uusia lääkkeitä (joilla ei osoitettu olevan terapeuttista etua vs. vanhat).



Sidonnaisuuksilla on merkitystä


