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JOHDANTO:

Sidonnaisuudet1 

LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Päätoimi 
opiskelija

Sivutoimet
vs. lääkäri, Satakunnan keskussairaala

Tutkimus ja kehitystyö
Tutkijana Molekyylineurologian tutkimusohjelmassa

Koulutustoiminta
-

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla 
Puheenjohtaja, Suomen Medisiinariliitto
Jäsen, HYKS-alueen edunvalvontavaliokunta, Suomen Lääkäriliitto
Tarkkailija, professiojaos, Suomen Lääkäriliitto

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa
-

Muut sidonnaisuudet
-

1 Promedicon suosituksen mukaan ilmoitettuna
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● Suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen liitto
● Jäsenyhdisystensä kautta edustaa 3 500 opiskelijaa
● 11 yhdistysjäsentä 6 eri maassa

- 6 suomalaista jäsenyhdistystä

- mukana myös Saksa, Viro, Latvia, Venäjä ja Ruotsi

- Uusin jäsen Riian suomalaiset lääketieteen opiskelijat ry

● Valvoo jäsentensä etua opiskelu- ja työasioissa
● Tuo jäseniään lähemmäksi toisiaan
● Järjestää sekä paikallisia että kansallisia tapahtumia
● Pitää kandidaattien puolesta ääntä mm. Duodecimin ja Lääkäriliiton suuntaan
● Tuottaa materiaalia jäsenistönsä käyttöön
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SUOMEN MEDISIINARILIITTO:

Jäsenet ja toiminta
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Vuoden 2008 liittokokouksessa heräsi keskustelu lääkeyhtiöiden osallistumisesta 
perusopetukseen kuuluvaan pakolliseen opetukseen ja esiin nousivat seuraavat asiat:

● Monet tiedekuntien luennoitsijoista tekevät yhteistyötä lääkeyritysten kanssa

● Lääketieteen opiskelijoilla on heikot valmiudet suhtautua kriittisesti lääkeyritysten 
markkinointiin, sillä koulutusta markkinoinnin vastaanottamisesta ei ole

● Ehdotus: koulutusta markkinoinnin vastaanottamisesta sekä käytännönläheisempää 
koulutusta tilastotieteestä

VUODEN 2008 KANNANOTTO:

Keskeinen sisältö



  

VUODEN 2008 KANNANOTTO:

Opiskelijoiden valmius suhtautua markkinointiin
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”Ehdotetaan, että lääketieteen 
opiskelijoille järjestettäisiin heti 
opiskelun alussa ryhmäopetus tai 
luento, jossa opetettaisiin kriittistä 
suhtautumista lääkemarkkinointiin, 
perusasioita itse markkinoinnista ja sen 
keinoista ja kerrottaisiin, miten 
markkinointi vaikuttaa lääkäriin.”

Valmius suhtautua kriittisesti 
opetuksessa, lehdissä, 
mediassa ja muualla 
tarjottavaan informaatioon. 



  

VUODEN 2008 KANNANOTTO:

Opettavien ja kaupallisten tahojen välinen yhteys
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”Ehdotetaan, että luennoitsijoiden 
sidonnaisuudet kerrottaisiin avoimesti 
myös lääketieteen perusopetuksessa.”

”Samoin laitosten sidonnaisuudet tulisi 
kertoa avoimesti.”

Opiskelijalle tietoisuus 
kaupallisten tahojen 
mahdollisesta yhteydestä 
opetukseen 

Lisää avoimuutta ja sitä kautta 
lisää luottamusta opettavaan 
tahoa kohtaan



  

VUODEN 2008 KANNANOTTO:

Statistiikka tutuksi
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”Tilastotieteestä ehdotetaan 
käytännönläheisempää opetusta”

Kyky objektiivisemmin 
suhtautua tutkimustietoon sekä 
tieteellisissä julkaisuissa että 
tieteellisesti tuotettua tietoa 
hyödyntävässä markkinoinnissa 



  

VUODEN 2008 KANNANOTTO:

Parempaa tiedon arviointia – parempaa hoitoa
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Hoitoa
perustuen
näyttöön,

ei markkinointiin

Parempaa
hoitoa,

enemmän
terveyttä

Saatavilla
    olevan tiedon

kriittinen
arviointi

Tietoisuus
markkinoinnin
läsnäolosta
ja valmius

suhtautua siihen
oikein 
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● Muutosta viiden tai kymmenen vuoden aikana ei yhden opiskelijan silmin näe

● Opintojen edetessä myös opettavat tahot vaihtuvat ja kaupallisten tahojen 
suhtauminen opiskelijaan muuttuu

● Opiskelijan suhtautuminen kaupallisiin tahoihin ja niiden mahdollisen 
läsnäolon havaitseminen opetuksen yhteydessä muuttuu opintojen myötä

NYKYTILA OPISKELIJOIDEN SILMIN:

Onko mikään muuttunut? (1/2)
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● Suhtautumista markkinointiin ei erityisesti painoteta perusopetuksessa

● Tilastotiedettä opetetaan, mutta opetus on melko tiivistä, eikä välttämättä saavuta 
opiskelijaa tarpeeksi

● Luennoitsijoiden ja opettajien sidonnaisuuksia löytyy jos osaa etsiä, mutta luennolla 
perusopetuksessa sidonnaisuuksia erittäin harvoin näkee

● Kaupalliset tahot eivät ainakaan räikeästi ole mukana perusopetuksessa

● Opetuksien yhteydessä selkeää markkinointia tapahtuu edelleen

NYKYTILA OPISKELIJOIDEN SILMIN:

Onko mikään muuttunut? (2/2)
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Kiitos.
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