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                                                                              Hai sitoutuneisuus seminaari 060313 

 

Elina Hemminki 

 

Yhteenveto ja kokoava puheenvuoro seminaarista. 

Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteen perusopetuksessa 6.3.13 Biomedicum 

 

Miksi tämä seminaari? Duodecim ja LSV järjestivät vuosi sitten seminaarin avoimuudesta ja 

sidonnaisuudesta lääketieteessä yleisesti. Aihe koettiin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Tuon 

seminaarin valmisteluryhmä päätti järjestää aiheesta toisen seminaarin ja valitsi aiheeksi 

perusopetuksen.  

 

Seminaarin keskeinen tarkoitus oli saada käsitys siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne 

sidonnaisuuksien käsittelyssä yliopistojen perusopetuksessa ja edesauttaa hyvien käytäntöjen 

syntymistä. Lisäksi haluttiin tietää lisää markkinoinnin keinoista ja jatkaa keskustelua lääkäreiden 

toiminnan läpinäkyvyyden tärkeydestä. 

 

Miksi perusopetus. Avoimuus ja sidonnaisuudet kysymykset koskettavat kaikkia lääketieteen ja 

terveydenhuollon tilanteita. Perusopetus valittiin tämän seminaarin aiheeksi kahdesta syystä. 

Ensinnäkin, se luo pohjaa tulevien lääkäreiden ajattelulle. Perusopetuksessa annettu tieto 

vanhenee, mutta opetuksen myötä syntyneet asenteet jäävät elämään pitkään. Toiseksi, 

perusopetuksen opettajat ovat tärkeitä mielipidevaikuttajia (KOL= key opinion leaders). 

Vaikuttamalla avoimuuteen perusopetuksessa vaikutetaan samalla keskeisiin 

mielipidevaikuttajiin.  

 

Saavuttiko seminaari tarkoituksensa. Seminaari näyttää saavuttaneen tarkoituksensa hyvin. 

Tiedekuntien opetusdekaaneja ja heidän henkilöstään oli pyydetty esittelemään seminaarissa 

oman yliopistonsa käytäntöjä. Jo tämä pyyntö oli joissain tiedekunnissa saanut aikaan muutoksia 

ja lupauksia jatkossa ottaa sidonnaisuus-asioita enemmän esille (ks. tiedekuntien edustajien 

puheenvuorot yllä).   

 

Seminaariin oli tullut runsaasti opiskelijoita ja heidän kauttaan asia myös edennee. 

Medisiinariliitolta on jo vuodelta 2008 hyvä kannanotto. Se ei kuitenkaan ole ollut tiedossa tai 

aktiivikäytössä nykyisillä opiskelijoilla, mutta seminaarin myötä sidonnaisuus-kysymys 

aktivoitunee uudelleen myös opiskelijoiden keskuudessa.  

 

Joitain poimintoja alustuksista. Seminaarin alustajat olivat valmistautuneet hyvin ja heillä oli 

tarjolla konkreettista sisältöä seminaarin yleiseen teeman. Aalto-yliopiston tutkija Henri Weijon 

esitys markkinoinnin keinoista ja vaikuttavuudesta historiallisesti osoitti markkinoinnin 

(markkinointiviestinnän tarkemmalta nimeltään) moninaisuuden ja entistä vaikeammin 

hallittavuuden. Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeä markkinoinnin keino. Hyvä markkinoija 

saa ihmiset puhumaan puolestaan ilman että sitä huomaavat. Henri Weijo ei puhunut erityisesti 

lääketieteessä ja terveydenhuollossa tapahtuvasta markkinoinnista, mutta ainakin minun oli 

helppo kääntää esitys koskemaan myös lääketiedettä.  

 

Veli-Matti Veijo esitteli Medisiinariliiton vuoden 2008 kannanottoa 

http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/julkilausumat.php. Kannanotossa oltiin huolestuneita 

lääketeollisuuden osallistumisesta perusopetukseen ja toivottiin että lääketieteen opiskelijoille 

http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/julkilausumat.php
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opetettaisiin kriittistä suhtautumista lääkemarkkinointiin ja sitä, miten markkinointi vaikuttaa. 

Lisäksi ehdotettiin, että luennoitsijoiden ja laitosten sidonnaisuudet kerrottaisiin avoimesti 

lääketieteen perusopetuksessa. Vuoden 2008 jälkeen sidonnaisuus-asia ei ole ollut 

Medisiinariliitossa esillä. Vuoden 2008 lausuma puhuu vain lääketeollisuudesta ja siksi olisi 

tarpeen päivittää se yleensä kaupallisiin tahoihin. Medisiinariliitto edustaa Suomessa ja 

suomalaisia muualla opiskelevia lääketieteen opiskelijoita. Medisiinariliitto on myös FiMSICin 

kautta yhteydessä maailman lääketieteen opiskelijoiden yhdistykseen.  

 

Tiedekuntien alustukset toivat esiin, että kullakin tiedekunnalla on ollut omat käytäntönsä. Useita 

hyviä suosituksia ja toimia on ollut, mutta käytännön toteutus on toisinaan jäänyt kesken. Joissain 

tiedekunnissa on ollut kursseja medialukutaitoon 

 

Kristiina Patja esitteli sidonnaisuuksien merkitystä lääkärikunnan imagolle: tärkeätä on myös 

miltä asia näyttää ulospäin. Hän esitteli sidonnaisuuksien käsittelyä muissa maissa, etenkin 

Yhdysvalloissa ja kuinka se ajan myötä on muuttunut. Suomessa olisi nyt tärkeätä luoda yhteiset 

pelisäännöt tiedekuntiin ja sairaanhoitopiireihin. Tähän asti sidonnaisuutta on käsitelty paljolti 

yksilön asiana (esimerkiksi sidonnaisuuksien ilmoittamismenettely).  

 

Turkulaisten lääketieteen opiskelijoiden ryhmä (Pyry Hallamaa, Heikki Saarenketo ja Eino 

Vilpas) esittelivät esimerkein muiden maiden opiskelijoiden käsityksiä ja toimia sekä sitoivat 

niitä Suomen tilanteeseen. Erityisen kiinnostava kansainvälien esimerkki on yhdysvaltalaisten 

opiskelijoiden luoman lääketieteellisten tiedekuntien luokittelu (http://amsascorecard.org/). Sinä 

kukin yliopisto saa pisteitä sidonnaisuuden ja avoimuuden eri ulottuvuuksista ja sen jälkeen 

koulut on listattu paremmuusjärjestykseen. Merkittävää toiminnassa on, että huono sijoitus on 

saanut kouluja nopeastikin muuttamaan käytäntöjään parempaan. Listausta on myös käytetty 

tutkimuksissa, joissa on katsottu eri tason kouluista valmistuvien lääkäreiden lääkkeen 

määräyskäytännön suhteen (ks. Päivi Hietasen esitys). 

 

Miten tästä eteenpäin? Seminaarin alustukset ja käyty keskustelu johtanevat käytännön toimiin 

tiedekunnissa. Esiin tulleita mahdollisia toimia ja keskusteluteemoja: 

– Sidonnaisuuksien käsittely opetuksessa teoreettisesti.  

– Siinä yhteydessä tai erikseen voisi opetuksessa esitellä markkinoinnin keinoja ja 

mahdollisuuksia varautua siihen (markkinoinnin lukutaito) 

– Opettajille suunnattuja ohjeita (mm. dekaanin kirjeiden ja laatukäsikirjan käyttö).  

– Millä tavoin, missä opetusmuodoissa ja keiden opettajien tulisi sidonnaisuuksista opiskelijoille 

ilmoittaa? Kanavia on monia: luennon alussa (ryhmätöissä ja käytännön opetuksessa 

hankalampi), tiedekunnan nettisivuilla, opiskelijoille jaettavassa opetusohjelmassa. 

– Kaupallisen informaation ja markkinoinnin kielto perusopetuksessa. Yliopistoissa 

keskusteltaneen, tulisiko tiedekunnan kieltää kaupallisten tahojen järjestämä pakollinen opetus? 

Millä tavoin paremmin erotella yliopiston opetus ja kaupallinen informaatio? Tulisiko 

yliopistojen tilat julistaa opiskelijamarkkinoinnista vapaaksi? Miten suhtautua kauppanimien 

käyttöön opetuksessa? 

– Miten suhtautua kaupallisen oppimateriaaliin ja tukimateriaaliin yliopistoissa ja 

harjoittelupaikoissa? Miten suhtautua opetukseen kuuluvien välineiden lahjoituksiin (esim. 

stetoskoopit).  

– Mikä yritystoiminta lasketaan ei-toivotuksi perusopetuksessa? Kuuluvatko lääkäreiden 

vuokrausfirmat (reppu-firmat) näihin? 

http://amsascorecard.org/
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– Kandiseurojen rahoitus on paljolti yritysten, erityisesti lääkeyritysten varassa. Pitäisikö kieltää 

yritysten markkinointi myös luentojen ulkopuolella yliopistojen tiloissa? Tätä kysymystä 

jouduttaneen vielä paljonkin miettimään. 

 

Ja erityisen tärkeätä on että nyt sidonnaisuus-kysymys on selkeämmin esillä ja jatkossa toimintaa 

tulee ajatella myös sitä kautta. Täydennyskoulutuksessa on jo omat ohjeistuksensa 

(www.promedico.fi/suositukset/) ja perusopetukseen saataneen sellaiset ajan myötä.  


