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Tausta ja sidonnaisuudet 2010- 

 
• Koulutus: LT, terveydenhuollon el, dosentti, johtamisen ammattitutkinto, 

lääkärikouluttajan erityispätevyys 

 
• Työnantaja: Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Pro 

Medico 
 

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla 
• Terveyden edistämisen keskus ry:n hallitus 2007-12 
• Lääkärit tupakka vastaan ry. hallitus 2013- 

 
• Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa 

• Asiantuntijana tupakkaan liittyvissä asioissa Terveyskirjasto, Terveysportti,  
• Tutkijana: Päijät-Hämeen terveyspiirin kehittämis- ja tutkimushankkeissa 

(TERVA) 2008-12 
• Terveydenhuollon koulutukseen tarkoitettujen opetusmateriaalien tuottaminen ja 

kokeilu projekti lääketieteellisten tiedekuntien kanssa, ohjausryhmä 
 



Mikä on eturistiriita? Conflict of interest 

• ”A conflict of interest is a set of circumstances that 
creates a risk that professional judgement on 
actions regarding to primary interest will be unduly 
influenced by a secondary interest”  (kirjassa Lo B, Field 
MJ ed. Conflict of interest in medical reserach, education and prctice. 
Insitute of Medicine. National Academy of Science, Washington 2009) 

 

• Eturistiriita on olosuhteista syntyvä riski sille, että 
asiantuntijan ensisijaiseen tavoitteeseen pyrkivään 
arvioon tai toimintaan vaikuttaa toissijainen tavoite 
tai hyöty 

• Hyöty voi olla taloudellista, sosiaalista, poliittista tai 
henkilökohtaista.  



Lääkäriys = 

Oikeudet + Velvollisuudet 
OIKEUS 

• Toimia lääkärin 

toimessa: määrätä 

lääkkeitä, tehdä 

hoitotoimenpiteitä ja 

niissä tarpeen mukaan 

kajota toisen ihmisen 

koskemattomuuteen, 

rajoittaa hänen 

vapauttaan. 

VELVOLLISUUS 

• Ylläpitää lääkärin työssä 
tarvittava osaaminen: pyrkiä 
kohti erinomaisuutta. 

• Tuntea oman toiminnan rajat 
ja omat rajoituksensa. 

• Noudattaa ammattikunnan 
eettisiä velvoitteita. 

• Noudattaa lakeja, asetuksia ja 
sopimuksia. 

• Pyrkiä potilaan parhaaseen. 

• Tuntea toimintaympäristönsä 
rajoitukset 

• Toimia kollegiaalisesti 

• Ja niin edelleen ks. 
Lääkäriliiton eettiset ohjeet 

 

 



Yhteiskunta on aina  

säädellyt lääkärin oikeuksia 

Kreikka 400 Ekr. Hippokrates 

Minä vannon Apollonin, 

lääkärin, kautta ja 

Asklepioksen, Hygieian 

ja Panakeian ja kaikkien 

jumalien ja jumalattarien 

kautta, kutsumalla heidät 

todistajiksi, että tulen 

kykyni ja harkintani 

mukaan täyttämään 

tämän valan ja kirjallisen 

sitoumuksen…. 

Babylonia 1700 Ekr, 

Hammurab 

• Jos lääkärin leikkaa 

potilaan ja tämä kuolee, 

lääkärin kädet 

leikattakoot irti. 

• Jos lääkäri leikkaa 

veitsellä ja parantaa 

tuumorin tai tekee silmän 

näkeväksi, annettakoon 

hänelle 10 shekeliä. Jos 

potilas on vapautettu 

orja, niin 5 shekeliä ja jos 

orja niin 2 shekeliä 

 



Avoimuuden pitkä historia Yhdysvalloissa  

HAVAHTUMINEN 

• 1959 Senator Estes Kefauver initiates hearings on pricing practices in the pharmaceutical 
industry that expand to cover marketing practices 

• 1962 Pres. Kennedy: Memorandum, Preventing Conflict of Interest on the Part of Advisers 
and Consultants to the Government (27 FR 1341) 

• 1964 American Association of University Professors and American Council on Education 
(ACE) issue a statement on conflicts of interest in government-sponsored research 

 

VAPAAEHTOINEN SÄÄTELY JA OMAVALVONTA 

• 1978 The U.S. Congress enacts the Ethics in Government Act (P.L. 95-521) to promote 
confidence in the integrity of government officials and prevent conflict of interest 

• 1983 California Fair Political Practices Commission orders an investigation of the 
University of California’s enforcement of rules on disclosure of corporate support of faculty 
research after finding that more than 50 faculty members had financial interests in 
companies that were funding their research 

 

KÄYTÄNTÖJÄ ALETAAN RAKENTAAN 

• 1984 Editorial in the New England Journal of Medicine announces policy on conflict of 
interest 

• 1993 ICMJE approves statement on conflict of interest in peer review and publication 

• 1993 Minnesota law limits drug company gifts to physicians and requires company 
disclosure of payments to physicians (excluding drug samples and educational materials) 

• 1994 The National Science Foundation (NSF) issues Investigator Financial Disclosure 
Policy “to help ensure the appropriate management of actual or potential conflicts” 
(effective 1995) 

 



Avoimuuden pitkä historia Yhdysvalloissa 

VAKAVAT VÄÄRINKÄYTÖKSET 

• 1999 The death of Jesse Gelsinger in a gene transfer experiment provokes 
controversy after it is revealed that the principal investigator and his university had 
ownership interests in the company making the interventional product 

• 1999 Coxibi scandal, Hormone replacement scandal…. 

 

PAKOLLISUUS LISÄNTYY 

• 2004 The U.S. Congress questions NIH about the apparent failure of dozens of 
employees to disclose relationships with industry 

• 2007 The U.S. Department of Justice announces deferred prosecution or 
nonprosecution agreements that allow five orthopedic device companies to avoid 
criminal prosecution for providing financial inducements for surgeons to use their 
products 

• 2008 The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America releases revised 
Code on Interactions with Healthcare Professionals and recommends an end to 
some gift-giving practices 

 

PAKKOAVOIMUUS 

• 2009 Federal legislation proposed to require disclosure of company payments to 
physicians and others and reporting of physician ownership interests in health care 
facilities 

 



Mikä syönyt luottamusta? 
 (esim. Health practices that create conflicts of interest Brennan et.al. JAMA 2006 295:429-433) 

 

• Lääketeollisuuden väärinkäytökset ja peittely-yritykset 

• Lääkärien hidas reagointi ympäristön asenteisiin: 
eturistiriitoja ei ole otettu aktiivisesti itse esille 

• Esimerkiksi  ICMJE 1994 kriteerit sidonnaisuuksien 
ilmoittamiseen,  2011 ne otetaan Suomessa käyttöön 
pakollisena 

• Lääkärien uskomus, että 
• Pienillä lahjoilla ja etuisuuksilla ei ole merkitystä lääkärin 

päätöksentekoon (lahjat, lääkenäytteet, matkat) 

• Täydennyskoulutus on riippumatonta, myös lääketeollisuuden 
kanssa järjestettynä 

• Asiantuntijana toimimisesta ei synny sidonnaisuutta (esim. 
lääketeollisuus, potilasjärjestöt) 

• Tutkimuksessa ei synny sidonnaisuutta 

• Sidonnaisuuksien julkisuus turvaa potilaan edun (itseilmoittettu vai 
valvottu?) 

 



Julkisen toiminnan ja kaupallisen 
toiminnan tavoitteen ristiriita 

• Julkinen terveydenhuolto pyrkii minimoimaan 

kustannuksia 

• Yritykset (lääke- ja laitevalmistajat) pyrkivät parhaaseen 

mahdolliseen tuottoon 

VAIKKA 

• Molemmat tavoittelevat terveydenhuollon parantamista ja 

potilaan hyvää hoitoa 

• Yhteistyö on välttämätöntä  

SIITÄ SEURAA; ETTÄ 

• Informaatio on harvoin pyyteetöntä 

• Yritykset käyttävät mielellään terveydenhuollon 

asiantuntijoita informaatiossaan ja markkinointinsa 

välittäjinä 

 



Eturistiriitojen syntykenttä: 

Henkilökohtainen 
taloudellinen etu? 

Henkilökohtainen 
ei-taloudellinen 

etu? 

Ei-henkilökohtainen 
taloudellinen etu? 

(tutkimusohjattava, 
alainen) 

Perheen jäsenen 
henkilökohtainen 
taloudellinen etu? 

(omistus, työsuhde) 



Hoitaa potilaita  
sairaalassa 

Terveyslautakunnan jäsen 

Sairaalan lääketoimikunta 

Suunnittelee koulutusta  
lääketeollisuudelle 

Käypä hoito -työryhmässä 

Ohjaa nuoria lääkäreitä 

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä 

Monikeskuslääketutkimuksen 
Koordinaatiohenkilö 

Erikoisalayhdistyksen 
hallituksessa 

Vastaanotto lääkärikeskuksessa 

Asiantuntijana 

Toimijana 



Julkisen toiminnan periaatteet 

• Eturistiriitojen julkisuus mahdollistaa niiden 

arvioimisen. Toiminnallisten ja taloudellisten 

mahdollisten eturistiriitojen havaitseminen ja niistä 

viestiminen lisäävät läpinäkyvyyttä ja ylläpitävät 

luottamusta  

 

• Terveydenhuoltoa koskevissa asioissa kansalaisten 

pitää voida luottaa toiminnan oikeellisuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Päätöksenteon 

läpinäkyvyys on osa tätä luottamuksen säilyttämistä.  

 



Julkisen toiminnan periaatteiden 
soveltaminen lääkärin toimintaan 
 (muokattu Ison-Britannian standardeista, Committee on Standards of Public Life, www.public-standads.org.uk)  

Periaate Sovellettuna lääkärin toimintaan 

Epäitsekkyys Lääkärien tulee tavoitella toiminnassaan yleistä etua ja potilaan 
edun tulee olla ensisijainen.  

Riippumattomuus Lääkärien tulee olla riippumattomia taloudellisista tai muista 
sidonnaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa heidän toimintaansa 
lääkäreinä.  

Tasapuolisuus, 
asiallisuus (objectivity) 

Lääkärien tulee perustaa päätöksensä parhaaseen 
tutkimusnäyttöön.  

Luotettavuus Lääkärien päätöksiin ja toimiin pitää voida luottaa. Heidän tulee 
olla valmiita päätöstensä riippumattomuuden, objektiivisuuden ja 
rehellisyyden arviointiin. 

Avoimuus Lääkärien tulee pyrkiä avoimuuteen päätöksissään ja olla valmiita 
perustelemaan päätöksensä.  

Rehellisyys Lääkärien tulee ilmoittaa työhönsä mahdollisesti liittyvät 
sidonnaisuudet sekä tunnistaa ja ratkaista eturistiriidat yleisen 
edun mukaisesti.  

Johtajuus Lääkärien tulee osoittaa johtajuutta näiden periaatteiden 
toimeenpanossa.  

http://www.public-standadrs.org.uk
http://www.public-standadrs.org.uk
http://www.public-standadrs.org.uk


Eturistiriitojen ja sidonnaisuuksien arviointi 

Miten 
todennäköinen? 

Miten 
haitallinen? 



Suomen lainsäädäntö:  

• Lääkäreistä kunnallisessa tai valtion virkasuhteessa 

oleviin lääkäreihin sovelletaan kunnallis- ja 

virkamieslakia, muihin työsopimuslakia.  

• Juridisesti lahjoja koskevaa lainsäädäntöä, joka koskee 

terveydenhuollon henkilöstön saamia lahjoja tai näytteitä, 

löytyy laista arvonlisäveroista (www.finlex.fi).  

• Kooste laeista www.promedico.fi 

 

http://www.finlex.fi


Lääkärien ohjeet ja käytännöt 

• Lääkäriliiton ohje: Lääkärit ja lääketeollisuus 1993 

• Lääkärin etiikka kirjassa, viimeisin 2013 

• Käypä hoito ottaa sidonnaisuuksien ilmoittamisen 
osaksi hoitosuosituksia 1995 

• FinOHTA ottaa saman käytännön HTA-raporteissa 

• Lääkärilehti 2006: ” Tiedot sidonnaisuuksista ovat 
luottamuksellisia ja niitä käytetään vain käsikirjoituksen käsittelyn 
yhteydessä, niitä ei säilytetä eikä arkistoida.” 

• Lääkärilehti ja Duodecim 2008 sidonnaisuudet 
julkisia jos ilmoitettu, nyt pakollisia 

• Pro Medicon suositukset (aiemmin 
Arviointineuvosto) 2007 



Valtionvarainministeriön ohje 

vieraanvaraisuudesta 

• Oikeuskäytännössä arvioinnissa huomioidaan olosuhteet 

ja Valtiovarainministeriön ohjeissa vieraanvaraisuudesta 

on listattu seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat arvioon: 

• Edun välttämättömyys ja tarpeellisuus virkatehtävien 

suorittamisen kannalta 

• Edun antajaa koskevat tekijät, kuten tavoitteet ja  

mahdollisuus saada etua 

• Edun tavanomaisuus 

• Virkatoimen merkitys 

• Virkamiehen asema 

• Edun tarjoaminen suurelle joukolle yhtä aikaa vai 

yksittäiselle virkamiehelle  

 



Ei aina sisältö vaan miltä yhteistyö näyttää 

vrt. vaalirahasta käyty keskustelu 



Terveydenhuollon rahoitus ja yhteistoiminnan 
kontrollointi 

Kontrolli vahva 

Julkinen 

Yksityinen 

Kontrolli lievä 



Eturistiriita ja toimintakenttä: UK Nice ohje 

Henkilökohtainen 
taloudellinen etu? 

Perheelläsi 
aiheeseen liittyvä 
henkilökohtainen 
taloudellinen etu? 

Ei-
henkilökohtainen 
taloudellinen etu? 

Henkilökohtainen 
ei-taloudellinen 

etu? 



Iso-Britannia: NICE 
• Onko sinulla ollut viimeisen vuoden aikana aiheeseen liittyvä henkilökohtainen taloudellinen etu? 
• Oletko saanut tai tuletko saamaan palkkaa, maksusuorituksen tai muita etuisuuksia valmistajalta tai palvelun tuottajalta, jonka 

tuote tai palvelu liittyy annettavaan suositukseen tai siltä toimialueelta, jolta tuote tai palvelu tulee? Tämä sisältää: 
• johtotehtävät tai palkalliset työtehtävät 
• konsultointi tai maksullinen asiantuntijatoiminta 
• osakkeen omistus tai muu merkittävä etu 
• merkittävä taloudellinen korvaus tai vieraanvaraisuus, joka ylittää kokousten tai kongressien osallistumisen 

  
• Onko perheelläsi ollut viimeisen vuoden aikana aiheeseen liittyvä henkilökohtainen taloudellinen etu? 
•  Onko perheesi jäsen saanut tai tulee saamaan palkkaa, maksusuorituksen tai muita etuisuuksia valmistajalta tai palvelun 

tuottajalta, jonka tuote tai palvelu liittyy annettavaan suositukseen tai siltä toimialueelta, jolta tuote tai palvelu tulee? Tämä 
sisältää: 
• johtotehtävät tai palkalliset työtehtävät 
• konsultointi tai maksullinen asiantuntijatoiminta 
• osakkeen omistus tai muu merkittävä etu 
• merkittävä taloudellinen korvaus tai vieraanvaraisuus, joka ylittää kokousten tai kongressien osallistumisen 

•    
• Onko sinulla ollut viimeisen vuoden aikana aiheeseen liittyvä ei-henkilökohtainen taloudellinen etu? 
•  Oletko johtavassa tai päättävässä asemassa organisaatiossa, joka on saanut rahoitusta tai muuta etuisuutta viimeisen vuoden 

aikana tai on lähitulevaisuudessa saamassa rahoitusta valmistajalta tai palvelun tuottajalta, jonka tuote tai palvelu liittyy 
annettavaan suositukseen tai siltä toimialueelta, jolta tuote tai palvelu tulee?  Tämä sisältää: 
• apurahat stipendit tai muu rahoitus tai lahjoitukset, joita on käytetty organisaation peruskustannuksiin  
• sopimuksella toteutettu tutkimustyö 

•   
• Onko sinulla ollut viimeisen vuoden aikana aiheeseen liittyvä henkilökohtainen ei-taloudellinen etu? 
•  Oletko esittänyt henkilökohtaisen kannanoton aiheeseen liittyen, joka on: 

• tutkimukseen perustuva loppupäätelmä 
• julkinen kannanotto? 

• .Oletko mukana organisaatiossa tai järjestössä, jolla on intressi aiheeseen liittyen? 
•  Onko olemassa muuta syitä, minkä vuoksi arviosi voidaan tulkita puolueelliseksi? 

 



Ei ole ilmaista kahvikuppia eikä 

lounasta 

• Lääke-edustajien tapaaminen on tehokas markkinoinnin 

keino. 

•  Wazana toteaa systemaattisessa katsauksessaan 

perustuen 29 tutkimukseen, että lääkärien ja 

lääketeollisuuden suhteet alkavat opintojen aikana ja 

vahvistuvat uran edetessä. 

•  Lääke-edustajien tapaamiset vaikuttavat lääkärien 

lääkemääräyskäytäntöihin ja sairaaloiden 

lääkevalikoimaan kohdistuviin pyyntöihin.  

• Lääkärin noin 100 lääkkeen ”oma perusvalikoima” 

muodostuu opintojen ja viiden ensimmäisen työvuoden 

aikana 



Ilmainen ei ole ilmaista 

• Adair ja Holmgren tutkivat satunnaistetussa 

kontrolloidussa tutkimuksessa 29 sisätautilääkärin 

lääkepäätöksiä viiden eri lääkeryhmän sisällä kuuden 

kuukauden ajalta.  

• Lääkeryhmät valittiin siten, että niissä oli saatavilla 

voimakkaasti markkinoituja lääkevalmisteita ja niitä 

vastaavia geneerisiä valmisteita tai reseptivapaita 

valmistemuotoja. 

• Puolet tutkimukseen osallistuvista ei saanut käyttää 

ilmaisia lääkenäytteitä työssään ja toinen puoli oli vapaa 

niitä käyttämään. 

• Lääkärit, jotka saivat käyttää lääkenäytteitä, määräsivät 

harvemmin geneerisiä lääkkeitä tai ehdottivat potilaalle 

halvempaa reseptivapaata valmistetta (p<0.04) ja he 

määräsivät keskimäärin kalliimpia lääkkeitä kuin ilman 

lääkenäytteitä toimineet lääkärit.  



Stanfordin yliopiston suositukset 

koulutusyhteistyöstä  
 

• Taloudellinen tuki tulee hyväksyä ja hallinnoida organisaatiotasolla, yksittäinen 
henkilö ei voi päättää tuen vastaanottamisesta. 

• Taloudellisten tukijoiden tulee allekirjoittaa yliopiston koulutustoimintaa 
koskeva sitoumus. 

• Tilaisuuden tavoitteiden ja otsikon tulee olla suunnattu riittävän laajasti ja 
tilaisuuden tulee olla organisaatiossa päätetty, ei teollisuudessa. Yksittäiselle 
puhujalle, aiheelle tai tilaisuudelle ei voida antaa tukea.  

• Taloudellinen tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan tilaisuuden kuluihin. 

• Tuki ei saa edellyttää terveydenhuollon toimijalta mitään vastinetta tai 
toimintaa. 

• Näyttelyä ei saa järjestää pääsääntöisesti yliopiston tai sairaalan tiloissa. Vain 
painavista syistä voidaan myöntää lupa näyttelylle, esim. kansainvälinen 
konferenssi.  

• Koulutuksessa ei saa esiintyä lääketeollisuuden logoja, sloganeita, julkaisuja 
tai muuta markkinointimateriaalia. 

• Teollisuuden palveluksessa olevat eivät saa toimia kouluttajina. 

• Kaikkien kouluttajien sidonnaisuudet tulee esittää tilaisuudessa. 

• Koulutukseen ei saa liittyä kaupallisen tahon kustantamaa tarjoilua yliopiston 
tai sairaalan alueella vaan jos sitä on, sen tulee tapahtua tilaisuuden jälkeen 
ja selkeästi eri tilaisuudessa. 

 



Stanfordin suositus henkilöstönsä osallistumisesta 

koulutukseen, jossa on kaupallinen tukija.  

• Yliopiston ja sairaalan henkilöstön tulee arvioida huolellisesti osallistumisensa 

kokouksiin ja koulutuksiin, joissa kaupallinen toimija on mukana tai jonka se 

kustantaa kokonaan. Erityisesti tulee miettiä, millainen rooli kaupallisella 

toimijalla on ollut ohjelman suunnittelussa ja järjestämisessä.  

• Tilaisuuden tulee perustua näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja/tai 

korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. 

• Teollisuuden rooli on ilmaistu selkeästi. 

• Kouluttajien sidonnaisuudet on esitetty. 

• Kouluttajien tulee esittää kattava ja puolueeton arvio hoidosta ja edistää 

tieteellisiä ja koulutuksellisia tavoitteita. 

• Stanfordin yliopiston edustajan ei tule antaa kaupallisen toimijan kertoa tai 

auttaa koulutuksen sisällön määrittelyssä. 

• Stanfordin yliopiston edustajan tulee tehdä selväksi, että hoitovaihtoehtoja 

suositellessaan ei edusta välttämättä sairaalan virallista kantaa. 

• Stanfordin nimiä voi käyttää vain oman nimen tunnisteena. 

• Osallistujille ei saa antaa lahjoja tai muuta kompensaatiota osallistumisesta. 

• Kiellettyjä ovat kaupallisen toimijan luennoitsijapooliin liittyminen ja puhtaaseen 

markkinointitilaisuuteen osallistuminen. 

•  Suositus löytyy oheisesta linkistä: 

http://cme.stanford.edu/policies/commercialsupport.html 

http://cme.stanford.edu/policies/commercialsupport.html


Luottamuksen 

ansaitseminen? 
• Professionalismissa kiinni: rohkea ja avoin keskustelu 

ammattikunnan sisällä(kin) 
• Työn ydin kirkkaana: lääkärin työn ydin on terveyden 

hoito ja sairauksien ehkäisy ja lääketieteen keinot sen 
apuna! 

• Läpinäkyvyys: tietoa meistä ja meidän toiminnastamme 
tulee enemmän julkiseksi ja potilaan valinnanvapaus 
tulee kasvamaan 

• Sopia pelisäännöt potilastyössä toimivien lääkärien ja 
teollisuuden suhteille ja seurata niiden toteutumista 

• Koulutus eturistiriitojen arvioinnista, ratkaisusta ja 
sidonnaisuuksista 

• Laatia kansalliset ohjeet ja seuraa niiden noudattamista 
ja luo etuja kansallisia ohjeita noudattaville tahoille 

• Kehittää ja vakiinnuttaa organisaatiotason käytäntöjä ja 
arviointia 

 



Lääkärille pohdittavaa 

• Miten erotan toisistaan 
markkinoinnin ja 
informaation? 

• Miten varmistan 
kouluttajan 
objektiivisuuden? 

• Miten haluaisin 
sidonnaisuuksien tulevan 
julki? 

• Miten minuun ovat 
vaikuttaneet omat 
suhteeni kaupallisiin 
toimijoihin? 
 



Lääketieteen opiskelijat 

• Kansalaisaktiivisuus on tuottanut myös verkkopalveluja, joissa 
arvioidaan eri yliopistojen opetuksen ja lääketeollisuuden 
välistä yhteyttä. Internet-sivulla http://amsascorecard.org/ on 
listattu yliopistot sen mukaan, miten lääketeollisuus ja muu 
kaupallinen toiminta saa näkyvyyttä opetuksessa ja sairaalan 
toiminnassa.  

http://amsascorecard.org/

