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Erilaisia suhtautumistapoja 

mainontaan 
"Mainosmiehen tehtävä on luoda illuusioita eli hän on 
rehellinen valehtelija. Mainosmies on yleisesti 
hyväksytyn moraalin yläpuolella kuin yhteisestä 
sopimuksesta. Jottei kukaan tuntisi oloaan 
epämukavaksi moiseen sopimukseen sitoutumisesta, 
kuuluu asiaan, että mainonnan kohteet, kuluttajat, 
rehellisen valheen kuulijat, ilmoittavat usein seuraavansa 
mainontaa sen viihde- eli fiktiivisen arvon vuoksi." 
 
Juhani Seppänen: Hullu työtä tekee (2004) 



Erilaisia suhtautumistapoja 

mainontaan 
R myöntää, että V-Pen-kynät ja lääketehtaiden tarjoilut 

vaikuttavat siihen, mitä lääkkeitä hän tulevaisuudessa 

määrää. ”Entä sitten? Sehän onkin mainontaa”, R 

kuittaa. 

 

(Ylioppilaslehti 27.11.1997, ”Lääkefirmat lahjovat”) 



Erilaisia suhtautumistapoja 

mainontaan 
I think students often feel hard done by because they are 
paying fees for university and are working hard in 
hospitals without being paid, so they feel that they 
deserve a free lunch or a free gift every now and 
then. - Opiskelija, Iso-Britannia 

 
I think the general view among students is quite 
cautious toward drugs and unaffected by marketing, but 
it switches to use of brand names on clinical 
departments (everbody gets Lasix, not furosemid) to 
overprescription and perhaps dubious prescription in 
family medicine.  
- Opiskelija, Slovenia 



Markkinointia yliopistolla, 

kohtaamisia 
"Most students only attend the grand round every 

Thursday because it means they get a free lunch - most 

of the time they barely listen to the lecture." 

- Opiskelija, Iso-Britannia 

 

"Sponsored also by pharmaceutical companies: our 

medical student's club, courses, yearbook, parties... In 

return their logo is printed on the publication if there is 

one or flyers are handed out." 

- Opiskelija, Slovenia 

 



Markkinointia yliopistolla, 

lahjoja 

"In the hospital, doctors usually have meeting and receive a 

lot of gifts from the pharmaceutical companies (pens, 

calculators, lasers, notebooks pen drive, books) and of 

course a nice breakfast. If we are in those meetings (we 

go there when we have practices at the hospital) they 

give us the same and some brochures about his drugs." 

- Opiskelija, Katalonia 

 



Tiedostetaanko mainonnan 

vaikutukset? 
Conclusion: Exposure to a gift restriction policy during 

medical school was associated with reduced 

prescribing of two out of three newly introduced 

psychotropic medications.  

- BMJ 2013, volume 346 

 

If physicians who attended a medical school with a culture 

of receptiveness to industry gifts are more likely to 

prescribe heavily promoted brand name drugs that 

provide questionable therapeutic advantage, instituting 

restrictive industry interaction policies may be justified as 

a way of favoring evidence based medicine. 

- BMJ 2013, volume 346 



Professio ja autonomia: 

opiskelijan näkökulma 
- Kriittisyyden mainontaa kohtaan tulisi olla osa 

opiskelijankin ammattiylpeyttä. 

 

- Tässä vaiheessa meillä on vielä viaton luulo siitä, että 

tämä on tieteen ohjaamaa työtä. 

 

- On näyttöä siitä, kuinka paljon lääkemarkkinointi 

perusopetuksessa vaikuttaa. Eikö sitä tulisi vastustaa jo 

siksi, jotta opiskelijoiden oppimat asiat pohjautuisivat 

mahdollisimman paljon tutkimustietoon? 



Lääkärikoulutuksen 

markkinointikriittisyys ulkomailla 
- Isossa-Britanniassa on opiskelijavetoinen PharmAware-
UK-projekti, Espanjassa vastaavanlainen Farmacritix. 
Sloveniassa lääketieteen viralliseen opetusohjelmaan 
kuuluu Pharmacoeconomics-luento ja opetuksessa 
yleisesti painotetaan elämäntapa-interventioita ja 
lääkkeettömiä hoitomahdollisuuksia. 

 

- IFMSA:n julkilausumassa aktiivisia valmistelijamaita ovat 
olleet Norja, Tanska, Iso-Britannia ja Sveitsi. 

 

- IFMSA-yhteyksissä suomalaisille opiskelijoille jaettavia 
stetoskooppeja on jopa kauhisteltu. 



Lääkärikoulutuksen 

markkinointikriittisyys ulkomailla 

"The influence of pharmaceutical companies on the life of 

medical professionals grows bigger with each year, 

however, in Romania, professors are trying to limit this 

impact on medical students." 

- Opiskelija, Romania  



American Medical Students’ 

Association Scorecard 
- AMSAlla on ollut 2002 Pharm-Free-kampanja joka on 

pyrkinyt kaikin keinoin edistämään tutkimustietoon 
perustuvaa lääketiedettä. Vuonna 2007 aloitettiin AMSA 
Scorecard. 

 

- Scorecard on lista, jolla Yhdysvaltojen lääketieteelliset 
oppilaitokset on pisteytetty riippuvuuksiensa mukaan. 
Arvioitavia osa-alueita ovat mm. oppilaitoksessa 
tapahtuva suora markkinointi, henkilökunnan suhteet 
kaupallisiin tahoihin, ilmaiset näytteet ja lahjat sekä 
opetussuunnitelman sisältö. 

 





AMSA Scorecardin vaikutuksia 



Kohti koulutuksen 

riippumattomuutta 
We, the 61st August General Assembly of the International 
Federation of Medical Students Association, affirm our belief that we 
as future medical doctors must make unbiased decisions when 
selecting the most appropriate treatment for our patients. We 
recognize that  pharmaceutical promotion can be misleading 
because of the industry’s incentive to make a profit and can lead to 
irresponsible and dangerous prescribing.We believe it is 
necessary for medical students as future health professionals 
to be aware of their own susceptibility to be influenced and to 
deal with pharmaceutical promotion critically. Further, we 
believe that all students in a health related field should be informed 
about the influence of pharmaceutical promotion and be given 
guidance on how to manage such interactions. 
 
- IFMSA Policy Statement on Pharmaceutical Promotion Awareness 
   8/2012 



Laadukkaan koulutuksen 

järjestäminen  
“Voiskohan joku firma tulla kertomaan, mitä lankoja 

kannattais käyttää tässä haavan ompelemisessa?” 

- Opiskelija, 4. vsk 

 

"Firman järjestämässä tilaisuudessa puhujan rasistiset 

vitsit ja tyhjänpäiväinen esitys ihmetyttivät - isännän 

mielestä olisi ollut jotenkin epähienoa antaa palautetta 

eikä kurssikriitikkokaan voinut puuttua, koska eivät ole 

tiedekunnan järjestämiä." 

- Opiskelija, 3. vsk 

 

 

 



Opetuksen ja henkilökunnan 

riippumattomuus? 

"Kysyin siinä tästä, että miksi meille puhutaan vain 

kauppanimillä, ei vaikuttavilla aineilla. Vastauksena oli, että 

yritetään tietenkin puhua myös vaikuttavista aineista, mutta 

on helpompi kertoa kauppanimistä, niin nuoret lääkärit 

saavat jonkun helposti määrättävän lääkkeen käyttöön, 

eikä tarvitse itse pohtia, mitä tästä valtavasta paketista 

määräisi." 

- Opiskelija, 5. vsk 

 

"Luennoitsijalta lainattua: eihän näillä ehkäsypillereillä oo 

juurikaan eroja. Määrätkää ensisijaisesti TUOTETTA X." 

- Opiskelija, 5. vsk 

 

 



Opetuksen ja henkilökunnan 

riippumattomuus? 

"Ruuansulatus ja ravitsemus -opintojaksolle pyydettiin 

firmalta asiantuntijaluento kliinisistä ravintovalmisteista 

täydentämään muita luentoja. [...] [Luennon] oli tarkoitus 

täydentää näkökulmaa, sillä firma kehittää ja tutkii kliinisiä 

ravintovalmisteita. Heillä on siis syvää asiantuntemusta 

aihepiirissä". 

- Dosentti, Suomi 

 

"Naistentautien kurssin ohjelmaan kuuluu firman rahoittama 

seksologian teemapäivä, jossa ainakin 2012 katsottiin 

mainosvideoita ko. yhtiön e-pillereistä." 

- Opiskelija, 6. vsk 

 

 



Mihin on tultu? 

- Kurssin keskuudessa syntyy aloite alkometrien hankkimiseksi: 

otetaan yhteyttä lääkeyritykseen, jolta tiedustellaan lahjoitusta 

disulfiraami-valmistetta mainostavien alkometrien muodossa. 

 

- Oma-aloitteinen halu nimetä kurssi lääkevalmisteen mukaan - 

ainoa jarruttava tekijä se, että toinen lääkefirma voisi 

sponsoroida silloin vähemmän. 

 

- Kurssin isäntä kannustaa olemaan läsnä ennemmin yrityksen X 

kuin yrityksen Y tilaisuudessa. 

 

- Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija kokee olevansa 

kiitollisuudenvelassa lääkeyhtiölle saamansa stetoskoopin 

vuoksi 



Professioon kasvamassa 

- Opiskelijan näkökulmasta kysymys on profession 

autonomiasta ja julkisuuskuvasta 

 

- Itsenäinen asema tulevassa ammatissa mietityttää: 

antaako koulutus riittävää näkemystä markkinavoimien 

kohtaamisen ja kriittiseen ajatteluun 

 

- Opiskelijatovereiden retoriikka huolestuttaa: "Täytyy olla 

kuitenkin lääkeyrityksille kiitollinen, koska tukevat meitä niin 

paljon." 

 



Professioon kasvamassa 

- Opiskelijan näkemys: vastuullinen suhtautuminen 

mainontaan on osa ammattietiikkaa jo opiskelija-aikana. 

 

- Ulkoapäin tapahtuva valvonta ja kiellot eivät edistä 

kriittistä ajattelua. Pahimmillaan seurauksena on 

kaksinaismoralistista sääntöjen kiertämistä. 

 

- Akateemisen yhteisön rauhoittaminen mainonnalta 

tapahtuu ensisijaisesti asenneilmapiirin muuttumisen, ei 

kieltojen kautta. 



Riippumattoman tiedonsaannin 

mahdollisuudet 
- Opiskelijoilla on oikeus toivoa ja vaatia, että opetus on 

mahdollista järjestää esim. ilman yritysten lahjoittamia 

välineitä (ekg-viivaimet, stetoskoopit) 

 

- Opetustilaisuudet on pystyttävä järjestämään ilman 

yritysten läsnäoloa 

 

- Kaupalliset tilaisuudet oltava selvästi erotettavissa 

opetusohjelmasta 



Jokainen meistä on keskimääräistä 

parempi kuski?  
Do you think that you and your fellow students have been trained to be 

critical enough? 

"Not enough. We have a very critic professors of pharmacology but I 

think that we may need a bit more of information." 

- Opiskelija, Katalonia 

 

"Oma kokemukseni yhteistyöstä lääketeollisuuden kanssa on 

erinomaisen positiivista. Tapaamani edustajat ovat olleet 

ammattitaitoisia, hyvätapaisia ja avoimia. He pitävät omia tuotteitaan 

esillä ja korostavat niiden hyviä puolia mutta päätös tuotteiden 

määräämisestä on lääkärillä. Ja tietysti ovat tyytyväisiä, jos heidän 

tuotteitaan määrätään. Ei tässä ole mitään vikaa eikä ole ollut 

mitään epäselvää, ainakaan meillä." 

- Opiskelija, Suomi 

 



Opiskelijatoimintaa 

lähitulevaisuudessa 

1) Paneelikeskustelu 

- Keskustelua riippumattomuudesta opiskelijoiden ja 

ammattilaisten kesken. 

 

2) Tietopaketti uusille opiskelijoille 

- Mitä jokaisen opiskelijan tulee tietää lääkeyrityksistä ja 

markkinoinnista? 

 

3) Vaihtoehtojen tarjoaminen 

- Vaihtoehtoisia lähteitä työvälineiden hankkimiseen. 


