
 
 

Sidonnaisuuksien ja esteellisyyden 
arviointikäytännöt THL:ssa 

 
 

Jaakko Penttinen 



Asian viimeaikaista taustaa 

• KTL:n kirje STM:lle (2007) yhteistyöstä rokotevalmistajien 
kanssa 

• Vuionna 2010 – 11 n.50 kantelua oikeuskanslerille THL:n ja 
sen asiantuntijoiden sidonnaisuuksista rokoteasioissa – 
oikeuskanslerin päätös – STM:n kannanotot 

• Kanteluja WHO:lle ja kv-medialle THL:n asiantuntijan 
sidonnaisuuksista WHO-konsultaatioissa 

• THL:ssä sisäisiä käytäntöjä (rokotetyöryhmät, jory) 

• Julkaisijoiden ja konferenssijärjestäjien tiukentuvat käytännöt 

• Ilmarinen, Finnair - Miltä asia näyttää ? 
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Sidonnaisuuksien ja esteellisyyden 
ero 

- Esteellisyydessä (jääviydessä) on kysymys 
ehdottomasta velvollisuudesta vetäytyä 
osallisuudesta päätöksentekoon, kun 
päätöksentekijällä tai hänen läheisillään on 
hallintolain 27 – 29 §:n mukainen suhde asiaan 

- Esteellisyys koskee tällaisena hallintoasioiden 
ratkaisua (osallistumista päätöksentekoon, johon 
liittyy asianosaisen oikeus hakea muutosta) 

- THL:ssa tämän kaltaisia asioita on erittäin vähän 

- Sidonnaisuuksien arviointi on vähemmän 
ehdotonta, eikä hallintolain perusteet sellaisinaan 
sovellu – muitakaan ei kuitenkaan ole määritelty 

 

 

 



Sidonnaisuuksien arviointi 

• ”Hyvä hallintotapa” edellyttää, että yhteisössä 
tunnistetaan ja tiedetään ne mahdollisesti 
ristiriitaiset intressit -sidonnaisuudet, joita 
päätöksentekoa tai yhteiskunnallisten 
toimintavaihtojen arviointiin osallistuvilla on. 

• THL:n kannalta on erityisen tärkeää, että laitoksen 
ja sen käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kannanottojen luotetaan perustuvan tutkimuksessa 
ja käytäntöjen kriittisessä arvioinnissa saavutettuun 
näyttöön, eikä salattuihin yksityisiin intresseihin 

• Erityisiä riskejä liittyy asiantuntijoiden taloudellisiin 
intresseihin 



Sidonnaisuuksien uusi 
arviointikäytäntö  

• THL on antanut sisäisen ohjeen sidonnaisuuksien 
arvioinnista,  

• Varsinaisen esteellisyyden osalta lähinnä annetaan 
ohje siitä, mitä valmisteluprosessin vaiheita ei pidetä 
hallintolaissa tarkoitettuna päätöksenteon 
valmisteluna.  

• Ohjeen mukaisen arviointimenettelyn käytöstä 
päätetään aina erikseen – hyvän hallintotavan 
mukaista pidättäytymistä ristiriitaisista rooleista 
sovelletaan aina arvopohjaisesti.  



Lopuksi 

• Yhteiskunnallinen asioiden valmistelu koko ajan laajasti 
perustuu sidonnaisuuksia omaavien tahojen ja ihmisten 
osallistumiseen 

– Kolmikanta yhteistyö 

– Panimoliitto, apteekkariliitto jne 

– Parlamentaariset komiteat 

• Asianosaisia kannattaa kuulla tehtäessä viisaita päätöksiä 

• THL ei voi olla tällainen asianosainen, jolla olisi omia yleisestä 
edusta ja saavutetusta näytöstä poikkeavia intressejä 

” Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, sairauksien ja 
sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi on  ..” 



 

 

 

Kiitos ! 


