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Sidonnaisuudet (3 vuotta)

− Päätyö

− Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -suositusten
päätoimittaja (aiemmin: THL, ylilääkäri)

− Palkalliset sivutoimet

− Konsultoiva lastenendokrinologi (PKKS, EKKS)

− Luentopalkkioita (HUS, KYS, HY, HOTUS, Lääkäriliitto, 
Farmasialiitto)

− Muut toimet (ei palkalliset)

− Kustannus Oy Duodecim, EBMeDS-toimituksen jäsen

− Guidelines International Network hallituksen jäsen

− Erilaisia kansallisia työryhmiä (STM, THL, Kela, Fimea)

− Tutkimusrahoitus ja kirjoituspalkkiot

− Oy Audiapro Ab, Kustannus Oy Duodecim



Sidonnaisuudet kliinikkoajalta

• Lukuisia kongressimatkoja useiden 

lääkeyritysten rahoittamana (työnantajan 

määräys)

• Lukuisia lääkeyritysten maksamia 

luentopalkkioita

• Osallistunut tutkijana lääke- ja muiden yritysten 

osittain tai kokonaan rahoittamiin tutkimuksiin

• Saanut konsultaatiopalkkioita laitetoimittajalta ja 

potilasjärjestöltä



Miksi katsoa rahoittajia ja sidonnaisuuksia?

• Alkuperäistutkimukset: Rahoitus teollisuudelta vs. muista
lähteistä
– Todennäköisyys saada tutkittavalle hoidolle myönteinen tulos on 3,6 

(CI 2,6 - 4,9) kertaa suurempi (1)

• Katsaukset: Tutkijoilla yhteyksiä vs. ei yhteyksiä
teollisuuteen
– Ca-salpaajat: myönteinen johtopäätös 51% vs 0% (N=69, 

p<0.001)(2)

– Passiivinen tupakointi: teollisuutta tukeva johtopäätös 94% vs 13% 
(N=106, p<0.001) (3)

(1) Bekelman JE et al. JAMA 2003;289:454-465

(2) Stelfox HT et al. NEJM 1998;338:101-106

(3) Barnes NE at al. JAMA 1998;297:1566-1570



Lääkärin ensisijainen velvollisuus

”Lääkärin velvollisuutena on suojata ihmiselämää 

ja lievittää kärsimystä. Hänen tulee pitää 

päätavoitteenaan edistää terveyttä ja sen 

saavuttamista.”

”Lääkäri ei saa tavoitella perusteetonta aineellista 

etua.”

Lääkäriliiton eettiset ohjeet. Hyväksytty 6.5.1988. www.laakariliitto.fi



Conflict of interests

“A divergence between an individual’s private 

interests and his or her professional obligations 

such that an independent observer might 

reasonably question whether the individual’s 

professional actions or decisions are motivated by 

personal gain, such as direct financial, academic 

advancement, clinical revenue streams, or 

community standing.”

Schunemann HJ, Osborne M, Moss J, Manthous C, Wagner G, Sicilian L, et al. An official American 

Thoracic Society Policy statement: managing conflict of interest in professional societies. Am J Respir 

Crit Care Med. 2009;180(6):564-80.



Sidonnaisuudet hoitosuositusten kannalta

• Hoitosuosituksen kannanotot tuottavat 

kirjoittajalle suoraa tai epäsuoraa taloudellista

hyötyä.

• Hoitosuosituksen kannanotot tuottavat 

kirjoittajalle suoraa tai epäsuoraa akateemista

hyötyä.



Guidelines International Network

• Hoitosuosituksessa tulisi ilmoittaa työryhmän 

jäsenten taloudelliset ja ei-taloudelliset 

sidonnaisuudet.

• Hoitosuosituksessa tulisi kuvata, kuinka 

sidonnaisuudet tunnistettiin ja huomioitiin.

• Hoitosuosituksen tulisi sisältää tieto sen 

laatimiseen saadusta rahoituksesta.

Qaseem et al. Guidelines International Network: Toward International Standards for Clinical Practice

Guidelines. Ann Intern Med. 2012;156:525-531.



Institute of Medicine (USA)

• Yleisohje: Ei sidonnaisuuksia omaavia henkilöitä 

työryhmiin (guideline development panels).

• Korvaavat ohjeet, kun yleisohjetta ei voida noudattaa:

– Työryhmän pj:lla ei sidonnaisuuksia.

– Vain pienellä vähemmistöllä työryhmän jäsenistä voi olla 

sidonnaisuuksia.

– Ne jäsenet, joilla on taloudellisia sidonnaisuuksia tiettyyn osaan 

hoitosuositusta, eivät saa äänestää tätä osaa koskevista 

asioista. 

– Ne jäsenet, joilla on sidonnaisuuksia tietyn suosituslauseen 

(recommendation) osalta, eivät saa valmistella suosituslausetta 

eivätkä olla päättämässä siitä.



Royal Netherlands Academy of Arts and 

Sciences

• Ilmoitettava 

– henkilökohtaiset taloudelliset sidonnaisuudet 

– muut aiheeseen liittyvät henkilökohtaiset 

sidonnaisuudet (relevant personal relationships)

– reputation management (e.g. position on behalf of 

stakeholders)

– aiheeseen liittyvät apurahat

– aiheeseen liittyvät patentit ja tuotteet



Australian National Health and Medical 

Research Council

• Älä ota sidonnaisuuksia omaavia henkilöitä 

mukaan aihetta koskevaan keskusteluun 

(certain discussions) 

– Luovu taloudellisista sidonnaisuuksista 

– Luovu sellaisten yhteisöjen jäsenyydestä, joiden 

tavoitteet voisivat vaikuttaa mielipiteisiisi 

hoitosuosituksiin liittyvistä asioista

• Ulkopuolinen vertaisarviointi

• Julkinen lausuntokierros



Scottish Intercollegiate Guideline Network

• Kaikkien hoitosuosituksen laatimiseen 

osallistuvien henkilöiden tulee ilmoittaa 

taloudelliset sidonnaisuutensa vuosittain.



National Institute for Health and Care 

Excellence (UK)

• Eri tyyppisiä sidonnaisuuksia

– Henkilökohtaiset ei-taloudelliset

– Henkilökohtaiset taloudelliset

– Ei-henkilökohtaiset taloudelliset (organisaatio)

– Lähipiiri

– Aiheeseen liittyvät vs. ei-spesifit

• Henkilökohtainen aiheeseen liittyvä taloudellinen 

sidonnaisuus on este keskusteluun osallistumiselle.

• Puolueeton puheenjohtaja, jonka rooli on enemmän 

fasilitaattori kuin asiantuntija.



Duodecim / Käypä hoito

• Käypä hoito -suositusten tekijöitä pyydetään ilmoittamaan edeltävien 

kolmen vuoden ajalta sellaiset taloudelliset tai muut merkittävät 

sidonnaisuudet, joilla voisi olla merkitystä hoitosuosituksen sisältöön 

tai jotka saattaisivat vaikuttaa siihen, miten lukijat vastaanottavat ja 

ymmärtävät kirjoituksen. 

• Sidonnaisuudet kysytään kansainvälisellä the International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) lomakkeella.

• Sidonnaisuuksista ja sidonnaisuusilmoituksista keskustellaan koko 

työryhmän kesken jo työryhmän ensimmäisessä kokouksessa. 

• Sidonnaisuusilmoitus pyydetään työryhmän jäseniltä sähköisesti 

suositustyön loppuvaiheessa 



Duodecim / Käypä hoito

• Kirjoittajan toimiessa terveydenhuollon tai lääkealan yrityksen 

johdossa on jääviyttä harkittava. 

• Samoin jääviyttä on harkittava, jos kirjoittajalla on merkittävä 

taloudellinen intressi hoitosuosituksessa käsiteltävästä asiasta. 

• Merkittävän taloudellisen intressin kohdistuessa tiettyyn suosituksen 

osaan, jääviyttä on harkittava sen osan laatimisessa. 

• Osittaiset jääviydet ilmoitetaan suosituksen julkaisussa 

sidonnaisuuksien kohdalla. 

• Harkinnan jääviydestä tekee työryhmä ja epäselvissä tapauksissa 

työryhmä yhdessä Käypä hoito -päätoimittajan kanssa.

• Työryhmän jäsen ei voi osallistua sellaisen tutkimuksen kriittiseen 

arvioimiseen, jota hän on itse ollut laatimassa.



Duodecim / Käypä hoito

• Käypä hoito -suositus tehdään avoimesti, ja 

esitettyjen kannanottojen perustelut kirjataan 

näkyviin näytönastekatsauksissa. 

• Sidonnaisuuden ilmoittaminen ei näin ollen 

automaattisesti johda jääviyteen suosituksen tai 

sen osan laatimisessa.



Käytäntö maailmalla

• Analyysi: 149 yhdysvaltalaista hoitosuositusta

– Vuosi 2012, hoitosuositusten ikä 5,2 v

– Sidonnaisuuksia ei ilmoitettu: 62 % suosituksista

– Kun ilmoitettiin: 

• 91 % hoitosuosituksista oli sidonnaisuuksia

• 45 % kirjoittajista oli sidonnaisuuksia

• Keskimäärin 5,8 sidonnaisuutta kirjoittajaa kohden

Feuerstein et al. Systematic Analysis Underlying the Quality of the Scientific Evidence and Conflicts

of Interest in Interventional Medicine Subspecialty Guidelines. Mayo Clin Proc. 2014;89:16-24.



Kuinka hallita sidonnaisuuksia 

hoitosuosituksissa? ACCP:n ehdotus.

1. Huomioi sekä taloudelliset että intellektuaaliset sidonnaisuudet, ja 

määritä niiden kriteerit.

2. Metodologi, jolla ei ole merkittäviä sidonnaisuuksia, on 

ensisijaisessa vastuussa suosituksen jokaisen kappaleen 

kirjoittamisesta.

3. Työryhmien jäsenet, joilla on merkittäviä sidonnaisuuksia, voivat 

osallistua näytön keräämiseen ja arviointiin. Vain sellaiset jäsenet, 

joilla ei ole merkittäviä sidonnaisuuksia, voivat osallistua 

suosituslauseiden (recommendations) muotoiluun.

Guyatt et al. The vexing problem of guidelines and conflict of interest: a potential solution. Ann Intern

Maed. 2010;152:738-21.



Onko mahdollista koota Käypä hoito -

työryhmiä ilman sidonnaisuuksia?

• EI, jos huomioidaan kaikki sidonnaisuudet.

• KYLLÄ, jos huomioidaan vain merkittävät 

taloudelliset sidonnaisuudet.

• MUTTA haluammeko tinkiä Käypä hoito -

työryhmien lääketieteellisen osaamisen tasosta?


