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Sidonnaisuudet

• Lääkäriliiton toiminnanjohtaja

• Kokoomus –puolueen jäsen

• Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi???



Yritystoiminta on osa terveydenhuoltoa 

• Kaupalliset yritykset ovat välttämätön osa terveydenhuoltoa

• myös lääkäreiden ja lääke(laite)yritysten välinen yhteistoiminta

• Potilaiden hoidossa käytetään kaupallisten yritysten kehittämiä ja valmistamia 
lääkkeitä, välineitä, diagnostisia apuvälineitä, laitteita ja materiaaleja 

• uusia diagnostisia menetelmiä, laitteita, lääkkeitä ja hoitoja voidaan kehittää 
vain yhteistyönä

• lääkärit tarvitset näitä koskevaa informaatiota

• Yksityiset yritykset ovat myös yhä enenevässä määrin palveluntuottajia ja 
lääkäreiden työnantajia

 Lääkärien ja potilaan hoidon parantamiseen keskittyvien yritysten 
yhteistyösuhteet ovat välttämättömiä ja terveydenhuoltoa hyödyttäviä



Lääkärit ja taloudelliset sidonnaisuudet

- vai onko oikea termi eturistiriita?

• Yhteistoiminnassa syntyy väistämättä sidonnaisuuksia, myös taloudellisia

• tehdystä työstä (tutkimuksesta, koulutuksesta, konsultoinnista) on 
perusteltua maksaa kohtuullinen palkkio

• yritysten järjestämä ja rahoittama koulutus on lääkärille tärkeä uuden tiedon 
lähde

• Sidonnaisuudet saattavat synnyttää eturistiriitoja, jotka vaarantavat lääkärin 
riippumattomuuden

• riskinä on, että lääkärien hoitokäytännöt ohjautuvat lääketieteellisesti 
perustelemattomalla tavalla

• Sidonnaisuudet voivat myös olla ongelma silloin, jos ne horjuttavat luottamusta 
lääkärikuntaan (niin on jos siltä näyttää…)

 lääkärien ja yritysten väliset taloudelliset sidonnaisuudet eivät ole aina 
ongelma, vaan välttämätön osa laadukasta terveydenhuoltoa. 



Miten lääkäri voi ehkäistä ongelmallisten 

sidonnaisuuksien syntymistä?

• Lääkärin on hyvä tiedostaa että yrityksillä on taloudellinen kannuste vaikuttaa 
lääkäriin

• lääkäri on terveydenhuollon keskeinen päätöksentekijä, näillä päätöksillä on 
myös taloudellisia vaikutuksia (70% terveydenhuollon kuluista tulee lääkärin 
kynästä)

• lääkäri voi pyrkiä itse arvioimaan mikä yrityksen tavoite on ehdotetussa 
yhteistoiminnassa ja arvioida tätä potilaiden ja yhteiskunnan näkökulmasta

• Taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyden lisääminen

• laajasti yhteiskunnassa nykyisin käytetty lääke sidonnaisuusongelmien 
ehkäisyyn

• perättömiä mielikuvia ei pääse julkisuudessa syntymään

• antaa mahdollisuuden suhteiden yhteiskunnalliseen arviointiin faktapohjalta

• taloudellisen edun saajalle testi: ”onko ongelma jos etuus tulee yleiseen 
tietoisuuteen”



Lääkärit ja lääkeyritysten uusi 

julkistamiskäytäntö

• Lääkärien ja yritysten yhteistyösuhteet ovat välttämättömiä ja 
terveydenhuoltoa hyödyttäviä

• niihin liittyvät taloudelliset suhteet ovat syytä olla sen laatuiset, että 
ne kestävät julkisen tarkastelun

• Lääkärien ei ole syytä kieltää tietojen julkistamista kuin 
poikkeuksellisissa tilanteissa

• lääkäriprofession edunmukaista on, että läpinäkyvyys voidaan 
uskottavasti toteuttaa ilman viranomaismääräyksiä

• Jos lääkäri arvioi tiedon julkistamisen olevan ongelmalliselta, on hänen 
syytä harkita taloudellisen etuuden vastaanottamisen 
tarkoituksenmukaisuutta



Uuteen julkistamiskäytäntöön liittyviä haasteita

• Uudesta käytännöstä tulee tiedottaa lääkärikunnalle

• lääkärit ja kaupalliset yritykset –ohjeen uudistaminen

• on työn alla Lääkäriliitossa

• Lääkärien syytä osallistua aktiivisesti ensimmäisen julkistuksen 
yhteydessä käytävään julkiseen keskusteluun

• Voiko vaarana olla yhteiskuntaa hyödyttävän yhteistyön väheneminen? 

• Miten avoimuus vaikuttaa potilas-lääkärisuhteen tasolla?

• alkavatko potilaat kaivamaan oman lääkärin tietoja?

• ymmärtääkö kansa asian väärin?

• Miten toimitaan lääkeyritysten kanssa, jotka eivät ole Lääketeollisuus 
ry:n jäseniä

• entä laiteteollisuus, ohjelmistoteollisuus ym.



Ratkaiseeko avoimuus lääketieteen 

eturistiriidat?

• Taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyden lisääminen on tärkeä osa 

nykyaikaista julkishallintoa

• myös terveydenhuollon on hyvä seurata tätä trendiä, kun se on 

suurelta osin julkisesti rahoitettua

• Avoimuus ei yksin ratkaise taloudellisiin suhteisiin liittyviä 

mahdollisia ongelmallisia eturistiriitoja, mutta hyvin toteutettuna

• mahdollistaa niiden arvioinnin

• ehkäisee ongelmallisten eturistiriitojen syntymistä

• vaihtoehto ei ole mahdollinen!



Lääkäriliiton näkemys

• Avoimmuus – muuta vaihtoehtoa ei ole!

• Aktiivinen osallistuminen keskusteluun väärinkäsitysten 

minimoimiseksi

• Sidonnaisuus syntyy, kun yhteistyöhön ryhdytään, mutta ’conflict of 

intrest’ tulee välttää

• ”Potilaan parhaaksi lääkärin taidoin” – myös tutkimustyössä


