
 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN 
 TUTKIMUSTIEDONANTOJA 88   
 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. 
 Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaisa Kyttä & Jyrki Tala 
 

 SELVITYS LÄÄKEMARKKINOINNIN  
ITSESÄÄNTELYJÄRJESTELMÄSTÄ 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISH SUMMARY 
REVIEW OF THE SELF-REGULATORY SYSTEM  

FOR PHARMACEUTICAL PROMOTION 
 
 

Helsinki 2008 
 



ESIPUHE 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen lainsäädäntötutkimus-projektin yhtenä 
osa-alueena ovat ns. sääntelyn uudet muodot, kuten itse- ja yhteissääntely. 
Tässä raportissa on selvitetty lääkemarkkinoinnin omaehtoista valvontajär-
jestelmää, jota voi meillä pitää yhtenä kaikkein vakiintuneimmista it-
sesääntelyn muodoista. 

Itsesääntelyn tutkimusta puoltavat monet syyt. Itsesääntelyä sisältäviä 
järjestelyjä on otettu käyttöön kansallisesti ja erityisesti kansainvälisesti 
merkittävästi enemmän kuin aiemmin, etenkin viimeksi kuluneen vuosi-
kymmenen mittaan. Samaan aikaan eri toimijoita on kannustettu itsesäänte-
lyyn miltei kaikissa Paremman sääntelyn ohjelmissa, joita nykyisin toteute-
taan monissa valtioissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Itsesääntelyä 
pidetään näissä yhteyksissä harkinnanarvoisena vaihtoehtona perinteiselle 
oikeussääntelylle. Tutkimuksen tarvetta korostaa vielä se, että aihepiiriä on 
toistaiseksi tutkittu verraten niukasti. 

Tutkimusraportin ja sen vaatiman taustatyön on tehnyt pääosin FM, oi-
keustieteen ylioppilas Kaisa Kyttä professori Jyrki Talan ohjauksessa; vii-
meksi mainitun osuutena raportin tekstistä on lopussa oleva keskustelujak-
so. Tutkimuksessa tarvitun tiedon kokoamista on edesauttanut Lääketeolli-
suus ry:n antama monipuolinen tuki. Tärkeä osa raportin sisällöstä raken-
tuu asiantuntijahaastatteluille. Sekä yhdistykselle että asiantuntijoille esite-
tään parhaat kiitokset. Erikseen on mainittava varatuomari Jarmo Lehtosen 
panos hankkeen toteuttamiselle. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa 
osastosihteeri Eira Mykkänen on toimittanut raportin painokuntoon. 
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I   JOHDANTO 
 

1 Tutkimuksen kohde ja päätavoitteet 

Tämä tutkimus koskee lääkemarkkinoinnin valvontaa, jota ala toteuttaa 
omatoimisesti itsesääntelynä viranomaisvalvonnan rinnalla. Lääkemarkki-
noinnin itsesääntely, josta organisatorisesti huolehtii nykyisin Lääketeolli-
suus ry, on peräisin jo 1950-luvun lopulta ja on kiistatta maamme pit-
käikäisimpiä itsesääntelyjärjestelmiä. Järjestelmän sisältö ja toimintaperi-
aatteet ovat toki muuttuneet useaan kertaan eri vuosikymmeninä ja parhail-
laankin on meneillään itsesääntelyn perustana olevien sääntöjen uudistami-
nen. 

Sääntelymaailmassa itsesääntely ja muutkin ns. sääntelyn uudet muodot 
ovat laajentuneet ja monipuolistuneet merkittävästi parin viime vuosikym-
menen aikana, erityisesti 2000-luvulla. Tämä koskee kenties kaikkein sel-
vimmin taloudellisen toiminnan ja lukuisien eri ammattiryhmien sääntelyä. 
Kuvatun kehityksen myötä on laadittu erilaisia itsesääntelysäännöstöjä, 
hyvän toimintakäytännön sääntöjä, erilaisia oikeudellisia säännöksiä muis-
tuttavia soft law -ohjeistoja ja sääntelystandardeja sekä eri ammattiryhmiä 
tai toiminta-aloja koskevia eettisiä sääntöjä. Osana itsesääntelyä on lisäksi 
luotu organisatorisia järjestelyjä tukemaan sääntöjen noudattamista sekä 
huolehtimaan niiden valvonnasta ja kiistatilanteiden ratkaisemisesta. Sa-
manaikaisesti myös itsesääntelyyn ja muihin sääntelyn uusiin muotoihin 
kohdistuva tutkimustoiminta on kasvanut tuntuvasti.1 

Eri toimijat tarkastelevat itsesääntelyä, kuten muitakin sääntelyn uusia 
muotoja, osin poikkeavista näkökulmista. Julkinen valta on usein kiinnos-
tunut niistä perinteisen lainsäädännön korvaajana ja vaihtoehtona tai sitten 
niiden hyödyntämisestä lainsäädännön täydentäjänä. Eri elinkeinoalat tai 
ammattiryhmät ovat kiinnostuneita luomaan asiantuntemuksensa ja koke-
muksensa pohjalta oman alan toimintaa ohjaavia sääntöjä. Näin pyritään 
parantamaan toiminnan laatua ja sen eettistä tasoa sekä lisäämään ennakoi-
tavuutta ja oikeusvarmuutta liike- ja sopimustoiminnassa. Itsesääntely voi-
daan myös nähdä eri elinkeino- ja ammattialojen yhtenä keinona osoittaa 
kouriintuntuvalla tavalla pyrkimystä eettisesti korkeatasoiseen toimintaan. 
Näin saatetaan antaa konkreettista vastinetta muodikkaalle puheelle yhteis-
kuntavastuusta. Monessa tapauksessa itsesääntelyn yhtenä taustaintressinä 

                                                 
1 Tala, J., 2007. 
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on myös torjua lainsäätäjän aktiivinen puuttuminen alan toimintatapoihin. 
Asiakkaiden tai kuluttajien kannalta itsesääntelyä voidaan puolestaan tar-
kastella siltä kannalta, miten hyvin se parantaa asiakkaan asemaa ja tämän 
oikeuksien toteutumista käytännössä. 

Tässä työssä itsesääntelyä lähestytään lainsäädäntötutkimuksen näkö-
kulmasta. Perustavoitteena on selvittää kootun aineiston avulla lääkemark-
kinoinnin itsesääntelyn toimivuutta, sen vahvuuksia ja mahdollisia ongel-
mia. Vaikka pyrkimyksenä on hyödyntää edellä mainittuja erilaisten toimi-
joiden näkökulmia, tutkimuksessa ei sitouduta niistä mihinkään. Yksi kes-
keinen kiinnostuksen kohde tässä työssä on se, millä tavoin alan toteuttama 
itsesääntely sijoittuu suhteessa lainsäädännöstä ja viranomaistoiminnasta 
koostuvaan, alan viralliseen kontrolliin. Tämä ns. yksityisen ja julkisen 
sääntelyn välinen suhde ja vuorovaikutus ovat kiinnostava sekä konkreetti-
sena asiana lääkemarkkinoinnin yhteydessä että nykyajan sääntelykehitystä 
yleisesti leimaavana kehityssuuntana, niin kansainvälisesti kuin kansalli-
sesti. Suomen lainsäädäntökehitystä 1985–2005 koskeneessa tutkimuksessa 
on hiljattain todettu yhdeksi keskeiseksi kehityspiirteeksi juuri julkisen ja 
yksityisen sääntelyn kasvava vuorovaikutus2. 

Itsesääntelyä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa, joka laajenee riva-
kasti, on kiteytetty yleisellä tasolla tähän sääntelyn muotoon usein liittyviä 
vahvuuksia ja ongelmia seuraavasti3. 

 
Vahvuuksia   
• asiantuntemus sääntöjen laadinnassa 
• omakohtainen vastuunotto ja ”kurinpi-

to” alan toiminnasta ja toimijoista 
• joustavuus, nopeus sääntöjen ja järjes-

telmän luomisessa sekä muutoksissa 
• mahdollisuus ylittää lain asettama 

vähimmäistaso 
• paremmat mahdollisuudet neuvoa 

sääntelyn kohteita etukäteen sääntöjen 
”oikeasta” sisällöstä kuin julkisella or-
ganisaatiolla 

• säästää julkisia kustannuksia (joskin 
jonkun on aina vastattava itsesäänte-
lynkin kuluista) 

 Ongelmia 
• sääntöjen laadinnalta puuttuu vastaa-

va valvonta-, julkisuus- ja vastuujär-
jestelmä kuin lainlaadinnalla on 

• itsesääntely kattaa vain siihen sitou-
tuneita; vapaamatkustajaongelma 

• toteutusmekanismi voi olla tehoton, 
eikä herätä luottamusta 

• alan erityisintressit saattavat yliko-
rostua yleisen ja yleisön edun ase-
mesta 

• itsesääntely saattaa kohdella eri ta-
voin eri toimijaryhmiä (vakiintuneet 
toimijat vs. uudet tulokkaat; suuret 
vs. pienet) 

• itsesääntelyn ja kilpailulainsäädän-
nön suhde 

 

                                                 
2 Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985–2005, 2006. 
3 Tala, J., 2007. 
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Nämä näkökohdat muodostavat yleisen teoreettisen taustan tälle tutkimuk-
selle. Näitä näkökohtia hyödynnetään, kun jäljempänä arvioidaan tutki-
muksessa esiin tuodun aineiston valossa lääkemarkkinoinnin itsesääntelyn 
toimivuutta ja ominaispiirteitä.  
 
 
2 Tutkimusaineisto 

Lääkkeiden markkinoinnin itsesääntelyä ei juuri ole tutkittu Suomessa. 
Aiheesta on kirjoitettu joitakin artikkeleja lähinnä lääketieteenalan kansal-
lisiin lehtiin. Lisäksi Lääketeollisuusyhdistys julkaisi vuonna 1982 25-
vuotishistoriikin.  

Tämä tutkimus pohjautuu saatavilla olleisiin artikkeleihin ja suppeaan 
kirjallisuuteen sekä ennen kaikkea eri toimijoiden haastatteluihin. Haastat-
teluja tehtiin tutkimusta varten seitsemän. Haastatellut henkilöt edustivat 
omaehtoisen valvonnan parissa työskenteleviä henkilöitä, valvontaelimissä 
vaikuttavia, viranomaistahoa ja myös valvonnan kohteena olevia yrityksiä. 
Haastattelujen lisäksi Lääketeollisuus ry:n arkistosta saadut vanhat lääke-
markkinointia koskevat ohjeet ja muut Lääketeollisuus ry:stä saadut tiedot 
ovat olleet tutkimuksen kannalta arvokkaita. Osana tutkimusaineistoa ovat 
olleet myös omaehtoisessa valvonnassa käsitellyt yksittäistapaukset, vaik-
kakaan niitä ei ole pyritty analysoimaan oikeudelliselta kannalta esimerkik-
si siinä suhteessa, miten perusteltuja ratkaisut ovat olleet alan säännöstön 
kannalta. Lainsäädäntöä koskeva tutkimusosuus nojautuu lainsäädäntöön, 
sen esitöihin ja lääkelain kommentaariin4. 
 
 
3 Lääkemarkkinoinnin itsesääntely Suomessa;  
 pääpiirteet 

Lääketeollisuuden elinkeinopoliittisia asioita ajava yhdistys, Lääketeolli-
suus ry, suorittaa lääkemarkkinoinnin omaehtoista valvontaa Suomessa. 
Valvonta kohdistuu Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten myynninedistämis-
toimintaan. Jäsenyrityksiä, jotka joko tutkivat, valmistavat tai markkinoivat 
lääkkeitä Suomessa, yhdistyksellä on tällä hetkellä 62. Yhdistyksen noin 
kahdestakymmenestä työntekijästä kolme toimii valvontatyön parissa. 

                                                 
4 Lääkelaki 395/1987. Lääkealain kommentaari Kärkkäinen, R. ja Purasmaa, R., 1988.  
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Lääkemarkkinoinnin omaehtoisen valvonnan selkärankana ovat jo vuo-
desta 1959 olleet lääkemarkkinointia säätelevät ohjeet5. Tällä hetkellä voi-
massa olevat Lääkemarkkinoinnin ohjeet6 perustuvat lääke-, kuluttaja- ja 
kilpailulainsäädäntöön, mainonnan kansainväliseen perussäännöstöön sekä 
EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Asso-
ciations) ja IFPMA:n (International Federation of Pharmaceutical Manu-
facturers Associations) lääkemarkkinointiohjeistoihin. Ohjeiden laadinnas-
sa on huomioitu myös seuraavat Euroopan yhteisön direktiivit: ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevat direktiivit7 (2001/83/EY eli niin kutsuttu 
ihmislääkedirektiivi ja 2004/27/EY), televisiotoimintaa koskeva direktiivi8 
(89/552/ETY) sekä harhaanjohtavaa mainontaa koskevat direktiivit9 
(84/450/ETY ja 97/55/ETY).  

Ohjeet tuovat Lääketeollisuus ry:n valvonnan piiriin kaikki jäsenyritys-
ten tiedottamis-, tilausten hankinta- tai kannustustoimenpiteet, joiden tar-
koituksena on lääkkeen määräämisen, toimittamisen, ostamisen tai käytön 
edistäminen ja ne koskevat kaikkia mahdollisia markkinoinnin muotoja. 
Jotkut ohjeiden säännöksistä koskevat kaikkiin kohderyhmiin suuntautuvaa 
mainontaa. Osa koskee taas pelkästään kuluttajamainontaa ja osa mainon-
taa, joka kohdistuu terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. 

Lääketeollisuus ry:llä on 12-jäseninen hallitus, joka valitaan vuosittain 
syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että neljä jäsenistä on 
kerrallaan erovuorossa. Hallitus nimittää Lääkemarkkinoinnin valvonta-
kunnan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valvomaan lääkemarkki-
nointia. Valvontakunta on omaehtoisen järjestelmän ylin markkinointia 
valvova elin, ja sen alaisuudessa toimii kaksi lääkemarkkinointia valvovaa 
tarkastusvaliokuntaa: Tarkastusvaliokunta I (TVK I) ja Tarkastusvaliokun-
ta II (TVK II). Tarkastusvaliokunnat ovat keskenään hyvin eriluonteisia. 
                                                 
5 Katso jäljempänä selvitys ohjeiden kehittymisestä. Ohjeiden nimet, soveltamisalat ja 
noudattamista valvovat elimet ovat muuttuneet tasaisin väliajoin. 
6 Ohjeet on viimeksi uudistettu vuoden 2007 alussa, voimaan ne tulivat 1.2.2007. 
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marras-
kuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta.  
8 Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, televisiotoimintaa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovitta-
misesta. 
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 
1997, harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisäl-
lyttämällä siihen vertaileva mainonta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
97/55/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, harhaanjohtavaa mainontaa koskevan di-
rektiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta. 
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Tarkastusvaliokunta I valvoo kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia ja sen 
työ koostuu suurelta osin televisio- ja radiomainosten ennakkovalvonnasta. 
Tarkastusvaliokunta II sen sijaan valvoo markkinointia, joka kohdistuu 
terveydenhuoltohenkilökuntaan ja sen valvonta käynnistyy pääasiassa yri-
tysten tekemistä kanteluista. Alla oleva kuvio esittää omaehtoisen valvon-
nan etenemistä tilanteissa, joissa lääkeyritykset ovat erimielisiä jostakin 
markkinointitoimenpiteestä. 

 

Kuvio 1  Yritysten välisten erimielisyyksien käsittely valvontaelimissä10 
 
Lääketeollisuus ry:n toiminta rahoitetaan yhdistyksen keräämillä jäsen-
maksuilla ja palvelumaksuilla. Ennakkovalvontamaksujen on tarkoitus ra-
hoittaa tv- ja radiomainosten ennakkovalvontaa – sillä katetaan kokous-
palkkiot ja toiminnan pyörittäminen. Asian käsittelystä kantelun perusteella 
peritään käsittelymaksu, jolla katetaan valvontatoimintaa. Kokonaisuudes-
saan valvontatoiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Tosin vuosina, 
jolloin valvontatoimintaa on ollut paljon, toiminta on saattanut olla tuot-
toisaakin. Myös sellaisia vuosia on ollut, että valvontaa on ollut vähän ja 
kuluja on syntynyt enemmän kuin valvonta on tuottanut. Tällöin yhdistys 
on viime kädessä vastannut aiheutuneista kuluista.11  
 
 
4 Kansainväliset järjestöt lääkemarkkinoinnin  
 valvonnan kentässä 

4.1 IFPMA 
IFPMA eli Kansainvälinen tutkivan lääketeollisuuden liitto perustettiin 
vuonna 1968 Tukholmassa. Toimintansa se aloitti saman vuoden elokuussa 
Zürichissä. Aluksi Suomi oli IFPMA:n jäsen EFTA-maiden järjestön PIA:n 
                                                 
10 Kuvio lainattu lähteestä Aitlahti, T., 2006.  
11 Haastattelut. 
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välityksellä, mutta vuodesta 1980 Lääketeollisuus ry12 on ollut suoraan 
IFPMA:n jäsen. Ensimmäiset lääkemarkkinointiohjeistonsa IFPMA antoi 
vuonna 1981. Hiljattain IFPMA on julkaissut päivitetyt markkinoinnin 
sääntönsä (the IFPMA code)13, jotka tulivat voimaan 1.1.2007. IFPMA:n 
ohjeet on suunnattu ainoastaan sääntelemään lääkemääräyksen alaisten 
lääkkeiden markkinointia terveydenhuoltohenkilökunnalle, eikä esimerkik-
si markkinointia kuluttajille. Jokaisen IFPMA:n kuuluvan jäsenen (yhteisö 
tai yritys, member association tai member company) ja myös tällaiseen 
jäsenorganisaatioon kuuluvan jäsenen täytyy noudattaa kyseistä lääke-
markkinointiohjeistoa markkinoinnissaan koko maailmassa. Monilla IFP-
MA:n jäsenillä, niin yhteisöillä kuin yrityksilläkin, on omat lääkemarkki-
nointiohjeensa, kuten esimerkiksi EFPIA:lla ja Suomella on. Näiden ohjei-
den tulee olla sisällöltään vähintään yhtä tiukkoja kuin IFPMA:n säännöt. 
IFPMA:n ohjeistoa sovelletaan suoraan jäsenyritysten toimintaan sellaisis-
sa maissa, joissa ei ole luotu omaa ohjeistoa lääkemarkkinoille (esimerkiksi 
kehitysmaat) tai tilanteissa, joissa ohjeita rikkova yritys ei ole oman maan-
sa lääkemarkkinointia sääntelevän yhdistyksen jäsen. Näissä tilanteissa 
IFPMA myös tutkii valitukset koskien ohjeiston rikkomista.  

Olennainen muutos, joka vuonna 2007 uudistettuihin ohjeisiin tehtiin, 
oli uuden valitusjärjestelmän (IFPMA Code Complaint Procedure) luomi-
nen IFPMA:n järjestelmään. Tämän järjestelmän kautta jokaisella on avoin 
valitusmahdollisuus IFPMA:lle. IFPMA ottaa tutkittavakseen vain rikko-
mukset, joita sen jäsenjärjestöissä ei tutkita tai ole jo tutkittu. Mikäli yri-
tyksen havaitaan rikkoneen ohjeita, IFPMA julkaisee yrityksen nimen ja 
tehdyn rikkeen. IFPMA on saanut neljä valitusta uuden järjestelmän aika-
na, mutta yhdessäkään asiassa ei ole vielä annettu minkäänlaista ratkaisua 
(tilanne 30.5.2008).  

IFPMA:n internet-sivujen kautta on löydettävissä kaikkien sen jäsenien, 
niin yhteisöjen kuin yritystenkin, omat lääkemarkkinointiohjeistot. IFP-
MA:n valvonnan kattavuudesta voidaan todeta, että sen jäseniä ovat yli 
kuusikymmentä maailman maata niin teollistuneista kuin kehittymättö-
mämmistäkin maista. Mukana ovat muun muassa USA ja Kanada sekä hy-
vin monet Väli- ja Etelä-Amerikan maat, Kiina, Intia ja Australia naapuri-
maineen sekä yli kaksikymmentä Euroopan maata. Maanosista Afrikka on 
heikoiten edustettuna – Afrikan valtioista ainoastaan Etelä-Afrikka on si-
toutunut IFPMA:n ohjeisiin.  
 
                                                 
12 Lääketeollisuus ry oli tällöin nimeltään Lääketeollisuusyhdistys. 
13 IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices, 2007. Kyseinen ohjeisto löytyy 
internetistä sivulta www.ifpma.org.  
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4.2 EFPIA 
EFPIA eli Euroopan tutkivan lääketeollisuuden keskusliitto toimii Euroo-
pan alueella ja sen jäseniä ovat noin 30 Euroopan lääkkeitä tuottavaa maa-
ta. Näiden lisäksi liittoon kuuluu myös yli 40 johtavaa lääkeyritystä, joista 
yksi on suomalainen OrionPharma. EFPIA perustettiin vuonna 1978, jol-
loin ETA-maiden ja EEC-maiden vastaavat järjestöt yhdistyivät. Ensim-
mäiset EFPIA:n hyväksymät lääkemarkkinoinninsäännöt tulivat voimaan 
vuoden 1992 alusta. Viimeisin uudistus ohjeisiin tehtiin vuoden 2007 loka-
kuussa14. Tämä ohje asettaa jäsenmaille ja jäsenyrityksille uudet vähim-
mäisvaatimukset, joiden tulee olla implementoituna heinäkuuhun 2008 
mennessä. Aikaisempi ohjeisto oli annettu vuonna 2004.  

EFPIA:n ohjeissa on huomioitu EU:n ihmislääkedirektiivi. Ohjeet kat-
tavat vain lääkemääräyksen alaisten lääkkeiden mainonnan terveydenhuol-
lon henkilökunnalle sekä vuorovaikutuksen terveydenhuollon henkilökun-
nan kanssa. Ohjeet eivät koske itsehoitolääkkeiden mainontaa eivätkä mai-
nontaa kuluttajille. Vuoden 2007 uudistuksessa ohjeisiin tehtiin paitsi tar-
kennuksia ja lisäyksiä, mukaan otettiin myös useita uusia aiheita, kuten 
säännöt konsulttien käytöstä. 

Vuoden 2007 ohjeiden uudistuksen yhteydessä EFPIA antoi myös toi-
sen säännöstön lääketeollisuuden ja potilasjärjestöjen yhteistyöstä15. Myös 
tämä säännöstö tulee olla implementoitu jäsenmaissa vuoden 2008 heinä-
kuun alkuun mennessä. Säännöstö muun muassa vahvistaa EU:n lainsää-
dännön ja kansallisen lainsäädäntömme kiellon markkinoida reseptilääk-
keitä kuluttajille. Kyseisen säännöstön mukaan jokaisesta taloudellisesta, 
merkittävästä epäsuorasta ja/tai ei-rahallisesta tuesta, jonka lääketeollisuu-
den yritys antaa potilasjärjestölle, on tehtävä kirjallinen sopimus. Yritysten 
tulee myös julkistaa vähintään kerran vuodessa, vuoden 2009 ensimmäises-
tä kvartaalista alkaen, lista potilasjärjestöistä, joita ne jollakin edellä maini-
tulla tavalla tukevat. Ohjeiston artiklat koskevat myös yhteistyön läpinäky-
vyyttä, tapahtumia ja vieraanvaraisuutta, kuten myös sitä, etteivät yritykset 
voi vaatia olevansa tukemansa potilasjärjestön ainoita tukijoita, eivätkä ne 
saa vaikuttaa organisaatioiden painamaan materiaaliin tavalla, joka suosii 
niiden kaupallisia tavoitteita.  

                                                 
14 EFPIA Code on the promotion of prescription-only medicines to, and interactions 
with, healthcare professionals, 2007. Kyseinen ohjeisto löytyy internetistä sivulta: 
www.efpia.org. 
15 EFPIA Code of practice on relationships between the Pharmaceutical industry and 
patient organizations, 2007. Kyseinen ohjeisto löytyy internetistä sivulta www.efpia.org. 
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Vuoden 2007 alusta voimaan tulleissa suomalaisissa Lääkemarkkinoin-
nin ohjeissa käsitellään potilasjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistoimintaa 
nimenomaisesti vain yhdessä pykälässä. Ohjeiden 18 §:ssä (Yhteistyö poti-
lasjärjestöjen kanssa) määrätään että: ”[l]ääkeyritykset voivat tehdä yhteis-
työtä potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyön tulee olla avointa ja noudattaa 
näiden ohjeiden säännöksiä.”. Kansallisen omaehtoisen sääntelyn ollessa 
näin suppeaa potilasjärjestöyhteistyön osalta, EFPIA:n uusi säännöstö ai-
heuttaa siis tarpeen tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia nykyisin voimassa ole-
viin kansallisiin ohjeisiimme.  
  
 
4.3 WHO 
WHO (World Health Organization, Maailman terveysjärjestö) julkaisi 
vuonna 1988 oman lääkemarkkinointiohjeensa, Ethical Criteria for Medi-
cinal Drug Promotion16. Ohjeilla luodaan yleiset, eettiset standardit, joita 
eri maat voivat käyttää omissa säännöstöissään ja jotka soveltuvat niin re-
septi- kuin itsehoitolääkkeisiinkin. Kriteerit eivät aseta laillisia velvoitteita 
kenellekään tai millekään. 

                                                 
16 Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, WHO 1988. Julkaisu löydettävissä 
WHO:n internet-sivuilta, www.who.org.  



II   LÄÄKEMAINONNAN OHJEISTA 
LÄÄKEMARKKINOINNIN OHJEIKSI 

 

1 Aluksi 

Lääkemarkkinoinnin omaehtoinen valvontajärjestelmä on nyt elänyt Suo-
messa lähes viisikymmentä vuotta. Alussa valvonnan päähuomio keskittyi 
koko väestölle suunnattuun mainontaan, vaikkakin ensimmäisissä Lääke-
mainonnan ohjeissa17 todettiin, että ohjeita ”on sovellettava myös toi-
minimien yleismainonnassa ja silloinkin kun se kohdistetaan vain alan 
ammattikuntaan”. Nykyisin voimassa olevat ohjeet sääntelevät kaikkea 
mahdollista myynninedistämistoimintaa, kattaen kaikki kohderyhmät sekä 
markkinoinnin keinot ja muodot. Tarkasteltaessa lääkemarkkinoinnin oma-
ehtoisen valvontajärjestelmän kehitystä, sen voidaan todeta muuttuneen 
ratkaisevasti näiden vuosien aikana. Samalla näyttää kuitenkin siltä, että 
itsesääntelyohjeiston pohjimmainen tarkoitus on pysynyt samana.  

Kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna omaehtoisen valvontajärjes-
telmän kehittyminen Suomeen jo varhain on mielenkiintoista. Miksi Suo-
messa syntyi omavalvontainen systeemi lääkemarkkinoinnin valvontaan, 
kun muualla maailmassa ohjeita ei vielä ollut Englantia lukuun ottamatta? 
Myös se, että Suomessa valvonta kehittyi kuluttajamainonnan ympärille, 
on oma mielenkiintoinen erityispiirteensä. Suomen järjestelmän jälkeen 
syntyneet kansainväliset valvontajärjestelmät sääntelevät nimittäin ohjeil-
laan mainontaa terveydenhuoltohenkilökunnalle. Tätä saattaa selittää se, 
että monessa maassa kaikenlainen lääkkeiden kuluttajamainonta oli pitkään 
kiellettyä18. 

                                                 
17 Lääkemainonnan ohjeet, 1959.  
18 Haastattelut. 
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Seuraavilla sivuilla esitetään kolme kokoomakuviota. Näiden kuvioiden 
tarkoituksena on selventää järjestelmän muutosvaiheita ja kehittymistä. 
Kuviossa 2 on esitetty Suomen lääketeollisuudessa toimineet yhdistykset 
viisikymmenluvusta alkaen. Kuvio 3 sisältää merkittävimmät yhteiskunnal-
liset tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet lääkemarkkinoinnin kehittymi-
seen. Kuviossa 4 taas on selvitetty lääkemarkkinointia koskevien ohjeiden 
ja ohjeiden noudattamista valvovien elinten kehitys aina 1950-luvulta 
2000-luvulle. Kuvion 4 vasempaan laitaan on tähdellä merkittynä ne vuo-
det, jolloin lääkkeiden markkinointia koskevat ohjeet on uudistettu.  
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Kuvio 2  Lääketeollisuudessa toimineet yhdistykset 1950-luvulta 2000-luvulle 
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Kuvio 3 Lääkemarkkinoinnin valvontaan vaikuttavia yhteiskunnallisia tapahtumia ja 

lääkemarkkinoinnissa tapahtuneita muutoksia 
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Kuvio 4 Lääkemarkkinoinnin ohjeiden ja niiden noudattamista valvovien elinten kehit-
tyminen. Tähti vasemmalla tarkoittaa ohjeiden uusimisvuotta. 
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2 1950-luku: Itsesääntelyjärjestelmä syntyy  
 lääketeollisuuteen 

Vuonna 1957 perustivat kotimaiset lääketeollisuuden alalla toimivat yri-
tykset Suomeen Lääketeollisuusyhdistyksen ”merkittävän yksimielisyyden 
vallitessa19”. Yhdistystä koetettiin perustaa jo vuonna 1954, mutta erimieli-
syyden takia hanke ei käynyt toteen. Perustamisvuoden aikana kaikki 
maamme silloiset yhdeksän lääketehdasta – Huhtamäki-yhtymä Oy, Lääke-
tehdas Leiras, Lääketehdas Orion Oy, Oy Medica Ab, Lääketehdas Star 
Oy, Oy Rohto-AV-Drog Ab, Lääke Oy, Oy Pharmacal AB, Oy Astra Ab ja 
Lääketehdas Alb Koponen – liittyivät yhdistykseen20. Seuraavana vuonna, 
1958, perustettiin Lääketeollisuusyhdistyksen rinnalle Lääketuonnin Edus-
tajain Yhdistys ry. (myöhemmin Lääketuojat ry ja Kansainvälisen lääke-
teollisuuden Suomen yhdistys ry), joka edusti ulkomaista lääketeollisuutta 
maassamme. Kotimaista ja ulkomaista lääketeollisuutta edustavat yhdis-
tykset toimivat rinnakkain maassamme aina 1990-luvulle asti, jolloin yh-
distykset yhdistyivät muodostaen silloisen Lääketeollisuusliiton eli nykyi-
sen Lääketeollisuus ry:n. 

Lääketeollisuusyhdistys, Lääketuonnin Edustajain Yhdistys ry ja Ap-
teekkitavara-Tukkukauppiaitten yhdistys (ATY) perustivat vuonna 1959 
Lääkemainonnan valvontakunnan yhteiseksi lääkemainontaa valvovaksi 
elimeksi. Jo ensimmäisessä kokouksessaan Lääkemainonnan valvontakunta 
vahvisti ohjeet toiminnalleen21. Näiden ohjeiden nimi oli Lääkemainonnan 
ohjeet ja niiden johtavana ajatuksena oli, että lääkemainonnan tulee pyrkiä 
asiallisuuteen ja arvokkuuteen sekä sanonnassa että kuvituksessa. Ohjeita 
tuli soveltaa lehti-ilmoittelun lisäksi myös muuhun mainontaan. 

Mitkä syyt sitten johtivat lääkemarkkinoinnin omaehtoisen valvonnan 
varhaiseen syntyyn Suomessa? Maailmalla lääkemainonnan omaehtoinen 
valvonta oli kehittymätöntä vielä tuolloin, kun Suomessa jo luotiin omaeh-
toiset säännöt22. Ainoastaan Isossa Britanniassa The Proprietary Assosiation 
of Great Britain (PAGB) oli valvonut kuluttajille suunnattua mainontaa en-
nakkovalvontana jo vuodesta 1919. Samassa maassa terveydenhuoltohenki-
lökuntaan kohdistuvaa lääkemarkkinointia oli valvonut The Association of 
the British Pharmaceutical Industry (ABPI) vuodesta 1958 lähtien.   

                                                 
19 Lääketeollisuusyhdistys 1957–1982, 25 vuotta. 
20 Lääketeollisuusyhdistys 1957–1982, 25 vuotta.  
21 Lääkemainonnan ohjeet, lokakuussa 1959. 
22 Muiden maiden lääkemarkkinoinnin itsesääntelystä lisää liitteessä 1.  
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Suomessa omaehtoisen valvonnan syntymisen takana ovat eittämättä 
olleet, ainakin osittain, yhteiskuntapoliittiset syyt23. Lääketeollisuutta koh-
taan osoitettiin kriittisiä näkökohtia ja ilmassa oli pelko sosialisoinnista, 
koko lääkealan ottamisesta valtion hoiviin. Kontrolli haluttiin pitää omissa 
käsissä eikä vallan haluttu siirtyvän viranomaisille. 24 

Huomiotta ei voida myöskään jättää kilpailullisia näkökohtia järjestel-
män synnyn takana. Omaehtoisen valvonnan aloittaminen oli keino saada 
lääkealan toimijat ”ruotuun”, estää ja kontrolloida vilpillistä kilpailua. Alku-
vuosien ohjeiden johdannossa todetaankin, että vuonna 1959 annetut 
”[o]hjeet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi varsinkin alan arkaluontaisuuden 
takia sekä niiden tapausten varalta, jotka eivät lankea vilpillisen kilpailun 
ehkäisemisestä annetun lain25 2 §:n tai siihen liittyvän 14 §:n sisältämän 
kiellon alaisuuteen, että muutoin terveiden kilpailuperiaatteiden kehittämi-
seksi ja vakaannuttamiseksi”26. Edellä mainittu 2 § koski tilannetta, jossa 
joku tahallaan mainonnassaan antaa ”[e]linkeinotoiminnastaan tai sen yhtey-
dessä olevista seikoista väärän tai harhaanjohtavan tiedon, joka on omiaan 
aiheuttamaan sellaisen luulon, että on kysymys tavallista edullisemmasta 
tarjouksesta”. Tarvittiin siis keino puuttua myös sellaiseen vilpilliseen mai-
nontaan, jossa aiheutui muuta haittaa kuin käsitys edullisemmasta tarjouk-
sesta.  

Kuluttajan suojaamiseen liittyviä perusteita ei ehkä niinkään voida näh-
dä ohjeiden syntymiseen vaikuttavana tekijänä, ainakaan julkituotuna pe-
rusteluna. Tosin jo ensimmäiset lääkemainontaohjeet suojasivat säännöil-
lään kuluttajaa. Vuonna 1959 annetuissa Lääkemainonnan ohjeissa kielle-
tään reseptillä saatavien lääkkeiden mainostus muille kuin lääkintä- ja ap-
teekkihenkilökunnalle. Tällaista vaatimusta ei Suomen laeista löytynyt 
kuin vasta lääkelain27 uusimisen jälkeen vuonna 200228. Reseptilääkkeiden 
markkinointikielto väestölle toteutettiin aiemmin Lääkintöhallituksen hy-
väksymällä yleiskirjeellä29, joka sekin annettiin vasta vuonna 1987 – sa-
maan aikaan kuin hyväksyttiin lääkelaki, jossa oli tarkennetut valtuudet 
tarkempien määräysten ja ohjeiden antamiseen30. 

                                                 
23 Haastattelut. 
24 Haastattelut. 
25 Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä 34/1930, annettu 31.1.1930. 
26 Teksti lainattu 1960-luvulla voimassa olleista lääkemainonnan ohjeista. 
27 Lääkelaki 395/1987 ja HE 87/1986.  
28 Uudistetut pykälät tulivat voimaan 1.1.2003. Muutoslaki 700/2002, HE 46/2002. 
29 Lääkintöhallituksen hyväksymä yleiskirje nro 1921 (Lääkkeiden markkinointi), 
9.9.1987.  
30 Tutkimusaineistosta ei ole tullut ilmi, että Lääkintöhallituksella olisi ollut ennen tätä 
yleiskirjettä minkäänlaista virallista ohjeistusta lääkkeiden markkinoinnista. Hallituksen 



 18

3 1960-luku ja 1970-luvun alku:  
 Murroksen aikaa  

Alussa Lääkemarkkinoinnin valvontakunta keskitti huomionsa painetussa 
sanassa julkaistuihin ja nimenomaisesti kuluttajille suunnattuihin mainok-
siin. Painettujen mainosten rinnalla kehittyi kuitenkin koko ajan kasvava 
TV-mainonta, sillä Mainos-TV oli aloittanut toimintansa Suomessa jo pari 
vuotta ennen valvontakunnan syntyä, vuonna 1957, ja siitä lähtien lääkkei-
tä oli mainostettu kuluttajille television välityksellä. Vuonna 1962 Lääkin-
töhallitus kiinnitti huomiota lääkkeiden TV-mainontaan ja heti seuraavana 
vuonna Lääkemainonnan valvontakunta reagoi tähän lisäämällä TV-
mainontaa koskevia erityisohjeita laatimiinsa Lääkemainonnan ohjeisiin.31 
Lääkintöhallitus oli ehdottanut lääkkeiden televisiomainonnan kokonais-
kieltoa, mihin Lääketeollisuusyhdistys ei ollut suostuvainen. Estääkseen 
televisiomainonnan kokonaiskiellon yhdistys vapaaehtoisesti tiukensi val-
vontaansa ja laati televisio- ja elokuvamainontaa koskevia erityisohjeita. 
Televisio- ja elokuvamainontaa koskevat erityisohjeet lisättiin vuonna 
1959 vahvistettuihin Lääkemainonnan ohjeisiin uudeksi D-kohdaksi. Eri-
tyisohjeissa säädettiin muun muassa, ettei uni- ja sydänlääkkeiden mainos-
tamista pidetä sopivana ja ettei lasten ohjelmien yhteydessä pidä esittää 
lääkemainontaa.  

Kuusikymmenluvun alussa sattunut talidomidikatastrofi oli saanut yh-
teiskunnan eri toimijat varpailleen ja niinpä kaikenlainen kriittisyys lääke-
teollisuutta kohtaan kasvoi. Myyntilupa tuli pakolliseksi lääkkeille, turval-
lisuuskoevaatimukset tiukentuivat ja samalla kritiikki televisiomainontaa 
kohtaan kasvoi entisestään. Myös poliittisessa kentässä tapahtuneet muu-
tokset, erityisesti vasemmistoenemmistön muodostuminen eduskuntaan32, 
lisäsivät kriittistä asennetta lääketeollisuutta kohtaan. Sosialisoinnin mah-
dollisuus oli jatkuvasti läsnä33. Lääketeollisuuden toimijat eivät jääneet 

                                                                                                                                     

esityksessä lääkelaiksi todetaan lääkkeiden mainonnan kuuluvan lääkehuollon yleisen 
valvonnan piiriin ja että lääkkeiden mainonnasta on säädetty ainoastaan apteekkitavara-
asetuksen (139/1936) 16 §:ssä, jonka mukaan epäasiallinen farmaseuttisen lääkevalmis-
teen tai apteekkitavaralain (347/1935) 10 e §:ssä tarkoitetun valmisteen mainostaminen 
voi johtaa myyntiluvan peruttamiseen. Lisäksi teoksessa Kärkkäinen, R. ja Purasmaa, R., 
1988, sivulla 148, todetaan, että käytännössä reseptilääkkeiden yleisömainontakielto 
toteutui Suomessa ennen yleiskirjettä lääkkeiden markkinointia koskevan itsesääntelyoh-
jeiston kautta ja että mainonnan kohteena olivat olleet yksinomaan vapaasti apteekista 
myytävät tuotteet.  
31 Klaukka ja muut, 1998.  
32 Kokko, U-M. Vaalit 1966: Vasemmisto nousi valtaan, Yleisradion Elävä arkisto. 
33 Lääketeollisuusyhdistys 25 vuotta. 



 19

toimettomiksi vastaliikkeen edessä, vaan esimerkiksi Lääketeollisuusyhdis-
tys ry julkaisi Teollisuus tiedottaa -nimisessä lehdessä vuonna 1966 artik-
kelin kotimaisesta lääketeollisuudesta34. Tästä lehdestä otettu erikoispainos 
jaettiin tiedoksi muun muassa kaikille eduskunnan ja hallituksen jäsenille 
sekä kansanedustajaehdokkaille35. Artikkelissa painotettiin muun muassa 
kotimaisten lääkkeiden johtavaa markkinaosuutta ulkomaisten lääkkeiden 
tullivapaudesta huolimatta (lääketullit poistettiin 1960), hintojen alem-
muutta verrattuna Ruotsiin ja tähdennettiin vapaan kilpailun merkitystä 
lääketeollisuuden kehittymiselle. Myös tehtaiden omistuspohjaa tutkiskel-
tiin artikkelissa. Tiedottamistoimien lisäksi ja sosialisointia vastustaakseen 
Lääketeollisuusyhdistys ry ja Lääketuojat ry (Entinen Lääketuonnin edus-
tajien yhdistys ry, nimi vaihdettiin vuonna 1967) perustivat Lääkevaltuus-
kunnan suunnittelemaan ja ratkomaan lääkealan toimintaedellytyksiä kos-
kettavia kysymyksiä. Tämä valtuuskunta ei kylläkään ollut toimijoiden 
ensimmäinen yhteistyön muoto, vaan jo vuonna 1966 oli perustettu Lääke-
teollisuuden yhteistyötoimikunta ja tätäkin ennen oli toiminut epävirallinen 
työryhmä. Vaikka kotimaista ja ulkomaista lääketeollisuutta edustavat yh-
distykset muutoin toimivat toisistaan erillään, yhteistyötä käytettiin tehos-
tamaan vaikutusvaltaa muun muassa poliitikkoihin ja viranomaisiin.  

1960- ja 1970-lukujen vaihdetta leimasivat kaksi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön komiteaa: Lääketeollisuus- ja Apteekkilaitoskomitea eli niin sa-
nottu Pajula I -komitea (aiemmin komiteaa kutsuttiin Merimaan komiteaksi 
ensimmäisen puheenjohtajan mukaan) sekä Lääkehuoltokomitea eli niin 
sanottu Pajula II -komitea. Pajula I -komitean mietinnössä ehdotettiin 
muun muassa julkisoikeudellisen apteekkiyhdistyksen muodostamista, tuk-
kukaupan ja tuonnin uskomista valtiolliselle sekayhtiölle monopoliksi sekä 
valtion osallistumista lääkkeiden valmistukseen ja tehtaiden omistukseen. 
Komitean kokoonpano oli jatkuvana kiistakysymyksenä ja itse mietintöön-
kin sisältyi komitean puheenjohtajan Jaakko Pajulan ja apteekkineuvos 
Tuomisen eriävät mielipiteet. Myös kolme komitean asiantuntijajäsentä 
erosi komiteasta, koska heidän mielestään mietintö sai sisällön, jota ei voi-
tu pitää maan lääkehuollon kannalta tarkoituksenmukaisena.36  

Jo ennen kuin Pajula I -komitea oli jättänyt mietintönsä, pinnalle oli 
noussut ajatus uudesta komiteasta. Kun edellä mainitun komitean jättämä 
riitaisa mietintö ei johtanut omistussuhteiden muuttumiseen, perustettiin 
Pajula II -komitea. Pajula II -komitea jätti mietintönsä vuonna 1972 ja tuo 
mietintö pohjautuikin ajatukseen, että lääkkeiden valmistus, maahantuonti, 
                                                 
34 Veikko Velamo, 1966. ”Kotimaisten lääkkeiden markkinaosuus 60 pros.”. 
35 Lääketeollisuusyhdistys 25 vuotta. 
36 Lääketeollisuusyhdistys 25 vuotta. 
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tukkukauppa ja apteekkitoiminta olisivat yksityisten harjoittamia luvanva-
raisia elinkeinoja.37 Lisäksi vuoden 1970 vaalit tyynnyttivät sosialisointiin 
liittyviä vaateita38. 

Molempien komiteoiden mietintöihin sisältyi suositus kieltää lääkkei-
den televisiomainonta kokonaan39. Tämä suositus yhdessä lääkintöhallituk-
sen samansuuntaisten vaatimusten ja sosialisoinnin pelon kanssa olivat 
varmasti ne kaksi 1960-luvun merkittävintä tekijää katsottaessa vuosi-
kymmentä lääkemarkkinoinnin omaehtoisen valvonnan kannalta. 1960-
luvulla Lääkemainonnan ohjeita täydennettiin ja tarkistettiin Lääke-
mainonnan valvontakunnan kokouksissa kerran vuonna 1962 sekä kahdesti 
vuosina 1963 ja 1968. Tämän jakson merkittävin muutos ohjeissa oli tele-
visio- ja elokuvamainontaa koskevien erityisohjeiden liittäminen sääntöi-
hin, mutta on ilmeistä, että 1960-luvun ja 1970-luvun alun tapahtumat vai-
kuttivat todellisesti ja merkittävimmin vasta 1970-luvun puolella lääke-
markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmään.  
 
 
4 1970-luku: Ennakkotarkastusjärjestelmä  
 luodaan 

Kun lääketeollisuuden toimijat olivat selvinneet kuusikymmenluvun sosia-
lisointivaatimuksista, huomio kiinnitettiin edellä mainittujen komiteoiden 
esille tuomiin kysymyksiin. Lääkemainonnan ohjeet uusittiin kokonaan 
vuonna 197040. Uusitut ohjeet tulivat voimaan 1.1.1971. Tässä julkaisussa 
Lääkemainonnan ohjeiden rinnalle nostettiin Lääkkeiden televisiomainon-
nan säännöt. Lääkemainonnan valvontakunta asetti näitä sääntöjä valvo-
maan lääkkeiden televisiomainonnan ennakkotarkastusta suorittavan tar-
kastusvaliokunnan. Ennen tämän tarkastusvaliokunnan asettamista ennak-
kovalvontaa ei ollut järjestelmän piirissä toteutettu, vaan valvonta oli ollut 
jälkivalvontaa. Ennakkovalvontaa suorittava tarkastusvaliokunta oli hallin-
nollisesti Lääkemainonnan valvontakunnan alainen, mutta valvonta organi-
soitiin Oy Mainos-Tv-Reklam Ab:n (jäljempänä Mainos-TV) yhteyteen. 
Tarkastusvaliokunnan sihteeri tuli Mainos-TV:ltä. Yhtiö sitoutui siihen, 
ettei sen ohjelmistossa esitetä lääkemainosta, jota kyseinen tarkastusvalio-

                                                 
37 Lääketeollisuusyhdistys 25 vuotta. 
38 Klaukka ja muut, 2003. 
39 Klaukka ja muut, 1998. 
40 Lääkemainonnan ohjeet ja Lääkkeiden televisiomainonnan säännöt, 1970. 
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kunta ei ole hyväksynyt41. Mainos-TV:llä oli mahdollisuus tuoda valiokun-
taan tarkastettavaksi myös muiden kuin Lääkemainonnan ohjeisiin sitoutu-
neiden, toisin sanoen muiden kuin lääketeollisuuden yhdistysten jäsenyri-
tysten, mainoksia42. Ennakkotarkastus on aina ollut pakollinen vain lääke-
teollisuuden yhdistysten jäsenyrityksille, mutta koska maassamme oli tele-
visiomainonnan ennakkovalvonnan aloittamisen aikaan ainoastaan yksi 
mainoksia näyttävä kanava – joka suostui esittämään vain tarkastettuja 
mainoksia – saatiin järjestelmä hyvin kattavaksi omaehtoisten sääntöjen 
kautta. Ennakkovalvonnan kattavuus on merkittävästi kaventunut tultaessa 
nykypäivään. Tähän palataan jäljempänä jaksossa II.7.  

Vuonna 1971 voimaan tulleita ohjeita täydennettiin seuraavan kerran 
vuonna 1973, kaiken kaikkiaan kolmesti. Kesällä 1973 Lääkemainonnan 
ohjeisiin liitettiin vertailevaa mainontaa koskevat ohjeet. Näihin vertailevaa 
mainontaa koskeviin ohjeisiin liittyi sovittelumenettely, jollaista ei liittynyt 
muunlaiseen lääkemainonnan valvontaan. Ohjeiden mukaan vertailevassa 
mainonnassa mielestään loukatuksi tullut valmistaja saattoi pyytää sovitte-
luelimen asettamista. Sovitteluelimessä olivat vastakkaiset osapuolet ja 
puheenjohtaja, jolla tuli olla alan erikoistuntemusta ja jonka osapuolet itse 
valitsivat. Mikäli hänestä ei päästy yksimielisyyteen, valitsi puheenjohtajan 
valvontakunnan puheenjohtaja. Jos sovittelu ei tuottanut tulosta, alistettiin 
asia Lääkemainonnan valvontakunnan ratkaistavaksi.43  

Loppuvuodesta 1973, kun Lääkemainonnan ohjeita täydennettiin, lisät-
tiin 5 §:ään valvontakunnalle velvollisuus asettaa lääkkeiden lehtimainon-
nan jälkitarkkailua suorittava tarkastusvaliokunta. Asettamisen jälkeen jäl-
kivalvontaa suorittava lehtimainonnan tarkastusvaliokunta ja televisiomai-
nonnan ennakkovalvontaa suorittava tarkastusvaliokunta toimivat rinnan 
Lääkemainonnan valvontakunnan alaisuudessa aina 1990-luvun alkuvuo-
siin asti.  

Kotimaiset ja ulkomaalaiset lääketeollisuuden toimijat perustivat yh-
dessä vuonna 1975 Lääketietokeskuksen. Lääketietokeskuksen tehtävänä 
oli tällöin julkaista Pharmaca Fennicaa eli kokoomateosta Suomessa myy-
                                                 
41 Haastattelujen mukaan asiasta ei ole koskaan tehty kirjallista sopimusta, vaan toiminta 
on pohjautunut suullisiin sopimuksiin. Tosin vuoden 1970 ohjeisiin on kirjattu, ettei Oy 
Mainos-TV-Reklam Ab:n ohjelmistossa esitetä lääkemainosta, jota tarkastusvaliokunta 
ei ole hyväksynyt. Viimeinen maininta Lääketeollisuusliiton ja MTV Oy:n välisestä so-
pimuksesta on vuoden 1996 ohjeissa, joissa todetaan, että ”Osapuolet ovat sopineet, että 
MTV Oy noudattaa tarkastusvaliokunnan tai Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan anta-
maa luopumiskehotusta mainoksen esittämisestä.”  
42 Haastattelut. 
43 Tutkimuksessa ei ole saatu selville käytettiinkö sovintomenettelyä valvontatoiminnas-
sa. Se tiedetään, että 1980-luvulla sääntöjä uudistettaessa ei sovittelumenettelyä enää 
jätetty sääntöihin. 
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tävistä lääketuotteista. Sittemmin keskuksen toiminta on laajentunut lääke-
tiedon keräämiseen, varastoimiseen, jalostamiseen ja jakamiseen44. Lääke-
tietokeskuksen omistaa nykyisin Lääketeollisuus ry. 
  
 
5 1980-luku: Omaehtoisen valvonnan  
 laajentaminen ja lainsäädännön kehitys 

Kahdeksankymmentäluku alkoi Lääkeinformaatiosäännöstön45 luomisella. 
Lääkeinformaatiosäännöstöllä säädeltiin lääkeyritysten terveydenhoito- ja 
lääkehuoltohenkilöstölle antamaa informaatiota farmaseuttisista erikois-
valmisteista. Säännöt olivat yhteiset Lääketuojat ry:n ja Lääketeollisuusyh-
distys ry:n jäsenyrityksille – samalla tavalla kuin Lääkemainonnan ohjeet-
kin. Lääkeinformaatiosäännöstön 1 §:n mukaisesti säännöstön ”tarkoituk-
sena oli varmistaa, että lääkkeistä ja niiden käytöstä annetaan edellä maini-
tulle kohderyhmälle oikeaa informaatiota ja että informaatiomuodot ovat 
informaation saajien ja antajien kannalta tarkoituksenmukaisia, sekä yhte-
näistää informaatiossa noudatettavaa käytäntöä”. Toisen pykälän mukaan 
säännöt koskevat kaikkia informaatiokeinoja ja -muotoja.  

Lääkeinformaatiosäännöstön 7 §:n mukaan lääkeinformaatiota koskevat 
erimielisyydet ja epäselvyydet tuli ensisijaisesti selvittää asianosaisten kes-
ken. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästy tai asialla oli lääkealaa yleisesti 
koskeva tai periaatteellinen kauaskantoinen merkitys, käsiteltiin asia Lää-
keteollisuusyhdistyksen ja Lääketuojien erikseen sopimalla tavalla. Kui-
tenkin jo neljä vuotta ensimmäisten terveydenhoito- ja lääkehuoltohenki-
löstölle annettavaa informaatiota koskevien sääntöjen antamisen jälkeen 
säännöstö uusittiin, nimi vaihdettiin Lääkemarkkinointisäännöstöksi ja 
sääntöjen noudattamista valvomaan perustettiin Lääkemarkkinointilauta-
kunta46. Huolimatta valvovan elimen perustamisesta piti lääkemarkkinoin-
tia koskevat erimielisyydet ja epäselvyydet selvittää ensisijaisesti asian-
osaisten kesken.  

Jo ennen kuin Lääkeinformaatiosäännöstö muutettiin Lääkemarkkinoin-
tisäännöstöksi, olivat yhdistykset uusineet kuluttajamainontaa sääntelevät 
Lääkemainonnan ohjeet vuonna 198247. Suurin muutos näissä säännöissä 
verrattuna edeltäviin sääntöihin oli se, että erilliset Lääkkeiden televisio-

                                                 
44 www.laaketietokeskus.fi. 
45 Lääkeinformaatiosäännöstö, 1980.  
46 Lääkemarkkinointisäännöstö ja Lääkemarkkinointilautakunnan ohjesääntö, 1984. 
47 Lääkemainonnan ohjeet, 1982. Voimaan 1.1.1983.  
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mainonnan säännöt poistettiin ja televisiomainontaa koskevat ohjeet lisät-
tiin takaisin omaksi osiokseen muiden ohjeiden rinnalle Lääkemainonnan 
ohjeisiin. Myös aiemmin liitteenä olleet vertailevan mainonnan säännöt 
siirrettiin omaksi osiokseen ohjeisiin. Kuten ennenkin, Lääkemainonnan 
ohjeita sovellettiin ilman reseptiä myytävien lääkkeiden mainontatoimenpi-
teisiin. Ohjeiden mukaan toimi myös edelleen kaksi tarkastusvaliokuntaa 
(televisio- ja lehtimainontaa tarkkailevat) rinnakkain Lääkemainonnan val-
vontakunnan alaisuudessa. Televisiomainonnan ennakkotarkastusta suorit-
tavalle tarkastusvaliokunnalle oli lisäksi oma ohjesääntönsä Lääkemainon-
nan ohjeiden liitteenä.  

Koko lääkealan kannalta merkittävä lakiuudistus toteutui 1980-luvun 
loppupuolella, kun lääkelaki ja -asetus48 tulivat voimaan vuonna 1988. Lää-
kelakia ja -asetusta edeltävä lainsäädäntö oli auttamattomasti vanhentunut: 
apteekkitavaralaitoksesta annettu laki oli peräisin vuodelta 1928, apteekkita-
varalaki vuodelta 1935 ja apteekkitavara-asetus vuodelta 193649. Lainsää-
dännön määritelmät ja käsitteistöt olivat vanhentuneita ja käytännölle vierai-
ta. Uusi lääkelaki ei pyrkinyt muuttamaan lääketeollisuuden omistajuussuh-
teita eikä lääkkeiden tuotannon, jakelun tai myynnin keskeisiä rakenteita. 
Laki rakentui yksityisten harjoittaman luvanvaraisen elinkeinotoiminnan 
pohjalle vanhan mallin mukaisesti. Lääkelakiin kirjattiin myös säännökset 
lääkkeiden markkinoinnista. Ennen lääkelain säätämistä lääkkeiden mainon-
nasta oli säädetty vain apteekkitavara-asetuksen 16 §:ssä, jonka mukaan 
epäasiallinen mainostaminen saattoi johtaa valmisteen myyntiluvan perutta-
miseen (lääkkeiden markkinointia koskevasta lainsäädännöstä jaksossa 
IV).50 Kuluttajansuojalain51 tullessa voimaan vuonna 1978 kuluttajalle 
suunnattua markkinointia koskevia säännöksiä oli tosin saatu lakitasolle. 

Toinen lääketeollisuuden kannalta merkittävä lainsäädäntöuudistus ta-
pahtui vuonna 1987. Tämä uudistus ei suoranaisesti liittynyt lääkkeiden 
markkinointiin, mutta sillä oli suuri merkitys siihen toimintaympäristöön, 
jossa lääkkeiden markkinointia toteutettiin. Presidentti Koivisto antoi täl-
löin asetuksen ravinto- tai lääkeaineisiin myönnettävästä patentista52. Juuri 
patentteihin liittyvät kiistat olivat nimittäin pääsyy siihen, miksi Suomessa 
toimi kaksi erillistä lääketeollisuutta edustavaa yhdistystä aina 1990-luvun 

                                                 
48 Lääkeasetus 693/1987. 
49 Laki Apteekkilaitoksesta 4/1928, Apteekkitavaralaki 347/1935, Apteekkitavara-asetus 
139/1936. 
50 Katso Kärkkäinen ja Purasmaa, 1988 ja HE 87/1986. 
51 Kuluttajansuojalaki 38/1978. 
52Asetus ravinto- tai lääkeaineisiin myönnettävästä patentista 932/1987. Kyseinen asetus 
tuli voimaan vasta vuonna 1995. 
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alkuun asti53. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Suomessa ei voinut 
saada lääkeaineelle muuta kuin menetelmäpatentin, joka siis suojaa ainoas-
taan lääkkeen tietyn valmistamismenetelmän ja sillä menetelmällä valmis-
tetut lääkevalmisteet. Annetun asetuksen myötä myös Lääketuojien voi-
makkaasti ajama tuotepatentti tuli mahdolliseksi lääkeaineille. Suurimmat 
esteet tieltä kohti yhtä lääketeollisuutta edustavaa yhdistystä oli raivattu. 

Lääkemarkkinointia koskevan lainsäädännön uudistamisen jälkeen 
myös markkinoinnin omaehtoinen valvontajärjestelmä uudistui vuonna 
198954. Ensimmäistä kertaa samoihin kansiin saatiin kuluttajamainontaa 
koskevat Lääkemainonnan ohjeet ja terveydenhuoltohenkilökuntaan koh-
distuvaa mainontaa ohjaava Lääkemarkkinointisäännöstö. Lisäksi samaan 
pakettiin oli sisällytetty Lääkemainonnan valvontakunnan ja Lääkemarkki-
nointilautakunnan ohjesäännöt. Ohjeita ja säännöksiä ei kuitenkaan yhdis-
tetty asiallisesti, eikä myöskään toimielimiä, vaan edelleen toimivat Lää-
kemainonnan valvontakunta alaisuudessaan lehtimainonnan sekä televi-
siomainonnan tarkastusvaliokunta ja Lääkemarkkinointilautakunta toisis-
taan erillään. Kokonaisuudessa tapahtui sellainen muutos – ohjeiden sa-
moihin kansiin yhdistämisen lisäksi – että televisiomainonnan ennakkotar-
kastusta suorittavan tarkastusvaliokunnan työtehtäviin lisättiin radiomai-
nonnan ennakkotarkastus. Tätä ennen radiomainoksia ei ollut koskenut 
ennakkotarkastusvelvoite.  

1980-luku oli myös aikaa, jolloin itsesääntelyjärjestelmään istutettiin 
seuraamukset. Vuoden 1984 Lääkemarkkinointiohjeissa säädettiin, että 
käsittelymaksu (3 000 mk) oli määrättävä, mikäli valvontakunta oli toden-
nut lääkeyrityksen toimineen lääkemarkkinointisäännöstön vastaisesti, tai 
jos lääkeyritys oli pyytänyt lautakunnalta lausunnon toisen yrityksen mark-
kinointitoimenpiteestä, jonka ei todettu olevan säännöstön vastainen. Mak-
su oli mahdollista määrätä myös harkinnan perusteella. Kuluttajamainon-
nan puolella vasta vuoden 1989 Lääkemainonnan ohjeissa säädettiin, että 
jatketusta ohjeiden vastaisesta markkinoinnista voi valvontakunta harkin-
tansa mukaan määrätä 1 000–5 000 markan suuruisen käsittelymaksun. 
Saman vuoden Lääkemarkkinointisäännöstö taas mahdollisti 3 000–7 000 
markan käsittelymaksun säännöstön rikkomisesta. Jatkettua rikkomista ei 
siis edellytetty terveydenhoitohenkilökuntaan kohdistuvan mainonnan puo-
lella. Sopimussakko tuli mahdolliseksi vuonna 1989 molemmissa ohjeis-
toissa jatketun rikkomisen seuraamuksena. Sen suuruudeksi määrättiin 
10 000–100 000 markkaa. 
                                                 
53 Haastattelut. 
54 Lääkemainonnan ohjeet ja Lääkemainonnan valvontakunnan ohjesääntö sekä Lääke-
markkinointisäännöstö ja Lääkemarkkinointilautakunnan ohjesääntö, 1989. 
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6 1990-luku: Nykymuotoinen toiminta alkaa 

Vuonna 1991 tehtiin sopimus Lääketeollisuusyhdistyksen ja Kansainväli-
sen lääketeollisuuden Suomen Yhdistys ry:n (Lääketuojat ry oli muuttanut 
nimensä täksi vuonna 1984) yhdistämisestä ja vuonna 1992 aloitti uusi yh-
distys toimintansa nimellä Lääketeollisuusliitto. Yhdistys toimi tällä nimel-
lä vuoteen 1999 asti, jolloin nimi sallittiin vaihtaa Lääketeollisuus ry:ksi.  

Uuden yhdistyksen aloitettua toimintansa uudistettiin myös lääkemark-
kinointia koskevat ohjeet vuonna 1993. Ensimmäistä kertaa koko omaeh-
toisen valvonnan historiassa tehtiin vain ja ainoastaan yhdet ohjeet, Lää-
kemarkkinoinnin ohjeet, joihin oli kerätty sekä kuluttajamainontaa että ter-
veydenhuoltohenkilökuntaa koskettavat ohjeet55. Samaan ohjeistukseen oli 
sisällytetty myös markkinointia valvovia elimiä koskevat säännökset. Näil-
lä ohjeilla perustetut valvontaelimet – Lääkemarkkinoinnin valvontakunta, 
Tarkastusvaliokunta I ja Tarkastusvaliokunta II – ovat täysin samat valvon-
taelimet kuin nykypäivänä, ainoastaan kokoonpano Lääkemarkkinoinnin 
valvontakunnassa on nykyisin erilainen. Toimielinten uudistuksella saatiin 
aikaan se, että myös terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvaa mainon-
taa kontrolloi kaksiportainen valvontajärjestelmä. Ensiasteena asioita käsit-
teli Tarkastusvaliokunta II ja valitusasteena toimi Lääkemarkkinoinnin 
valvontakunta.  

Ohjeiden noudattamista valvomaan asetti Lääketeollisuusliitto kymme-
nenjäsenisen Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan. Valvontakuntaan valit-
tiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kymmenen jäsentä ja näille varajä-
senet. Yksi jäsenistä edusti sosiaalilääketieteen asiantuntemusta ja seitse-
män jäsentä valittiin seuraavien tahojen esityksestä: kauppa- ja teollisuus-
ministeriö, Mainonnan Neuvottelukunta, Mainostajien Liitto ry., Mainos-
toimistojen Liitto ry., Suomen Apteekkariliitto ry ja Terveyskasvatuksen 
keskus ry. Sihteeristö muodostettiin liiton toimihenkilöistä. Valvontakun-
nan toimikausi kesti kolme kalenterivuotta.  

Aiemmin kuluttajamainontaa valvonut Lääkemainonnan valvontakunta 
oli asetettu samoin suuntaviivoin kuin Lääkemarkkinoinnin valvontakunta 
vuoden 1993 sääntöjen mukaan – toisin sanoen jäsenet valvovaan elimeen 
olivat tulleet pääsääntöisesti lääkeyritysten ulkopuolelta. Terveydenhuolto-
henkilökuntaan kohdistuvaa mainontaa valvovan Lääkemarkkinoinnin val-
vontakunnan jäsenet olivat taas aina ennen valinneet niin kutsutut perusta-
jayhdistykset eli Lääketeollisuusyhdistys ry ja Lääketuojat ry. Vuoden 1993 
ohjeiden mukaista Lääkemarkkinoinnin valvontakuntaa perustettaessa esitet-
                                                 
55 Lääkemarkkinoinnin ohjeet, 1993.  
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tiinkin mielipiteitä valvontakunnan kokoonpanosta, johon perustajayhdistyk-
set eivät enää valinneetkaan edustajia56. Lausunnoissa muun muassa kyseen-
alaistettiin valvonnan omaehtoisuus edustajien tullessa alan ulkopuolelta ja 
uumoiltiin toiminnan muuttuvan tuomioistuinmaiseen suuntaan. Kokoon-
panoon esitettiin mukaan myös lääketeollisuuden edustajia.  

Valvontakunnan kokoonpanon remontoimisella pyrittiin puolueetto-
mampaan ratkaisutoimintaan ja eroon jääviysongelmista. Aikaisemmassa 
tilanteessa kilpailijat olivat tarkastaneet toistensa mainoksia. Objektiivisuu-
teen ja puolueettomuuteen liittyvien ongelmien lisäksi toimijat saattoivat 
saada perusteetonta etua markkinoilla nähdessään kilpailevien toimijoiden 
mainoksia ennakolta.57  

Valvontakunnan tehtäviin kuului tarkastusvaliokuntien asettaminen. 
Tarkastusvaliokuntien tehtävät jaettiin uudelleen entiseen verrattuna. Tar-
kastusvaliokunta I ryhtyi tarkastamaan kaikkea kuluttajamainontaa. Jälki-
valvontana seurattiin printtimediaa, mutta televisio- ja radiomainosten en-
nakkotarkastuspakko säilyi. Televisiomainosten ennakkotarkastus suoritet-
tiin Mainos-TV:n palkkalistoilla olleen sihteerin johdolla ja printtimedian 
valvonta taas Lääketeollisuus ry:n palkkaaman sihteerin johdolla. Tarkas-
tusvaliokunta II:n valvonta-alaan kuului kaikenlaisen terveydenhuoltohen-
kilöstöön kohdistuvan myynninedistämistoiminnan valvominen jälkikätei-
sesti. Kumpaankin tarkastusvaliokuntaan valvontakunta nimitti neljä jäsen-
tä varajäsenineen Lääketeollisuusliiton jäsenyritysten ulkopuolelta.  

Lääkemarkkinoinnin ohjeet uusittiin seuraavan kerran jo kolmen vuo-
den kuluttua, vuonna 199658. Näiden ohjeiden keskeisin uudistus koski 
valvontakunnan kokoonpanoa: laajasta, kymmenen jäsenen kokoonpanosta 
siirryttiin suppeaan, puheenjohtajan ja viiden jäsenen asiantuntijaorgani-
saatioon. Yksi viidestä jäsenestä valittiin kuhunkin valvontakunnan ko-
koukseen Lääketeollisuuden aiemmin julkaisemalta listalta, jolla oli viisi 
lääketeollisuuden edustajaa. Myös esteellisyydestä annettiin tarkempia 
säännöksiä (42 §). Valvontakunnan kausi kesti kaksi kalenterivuotta. Oh-
jeissa säädettiin myös, että molempien tarkastusvaliokuntien neljästä jäse-
nestä yhden tuli edustaa lääketeollisuutta ja yhden markkinoinnin pääasial-
lista kohderyhmää (40 §). Tällaista sääntöä ei otettu enää sääntöihin seu-
raavalla uusintakierroksella. Edellä kuvatuilla valvontaelinten rakennemuu-
toksilla pyrittiin puuttumaan jääviyteen ja sen muodostamien ongelmien 
poistamiseen. Lisäksi valvontakunnan kokoonpanoon haluttiin lisää lääke-
markkinoinnin asiantuntemusta. 
                                                 
56 Yhteenveto lausuntokierroksesta, 1.6.1993. Lääketeollisuuden arkisto.  
57 Haastattelut. 
58 Lääkemarkkinoinnin ohjeet 1996, voimaan 1.1.1997. 
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Vuosina 1989–95 vapautui 27 lääkeainetta tai niiden kiinteää yhdistel-
mää reseptivapaaseen myyntiin ja vapautuneita valmisteita oli useita kym-
meniä59. Tämä vaikutti myös lääkemarkkinointiin ja sen valvontaan, sillä 
aineiden siirtyminen itsehoitotuotteeksi lisäsi mainontaa laajalti. Erityisesti 
niitä lääkeaineita, joista oli useita rinnakkaisia kilpailevia valmisteita, 
markkinoitiin paljon. Tästä esimerkkinä voidaan mainita särkylääkkeet – 
vuonna 1989 vapautui ibuprofeeni ja vuonna 1992 siirtyivät muun muassa 
ketoprofeeni ja lasten ibuprofeeni itsehoitolääkkeiksi. Käsikauppatavarana 
myytävien särkylääkkeiden markkinointiin käytettiin 12,6 miljoonaa mark-
kaa vuonna 1992. Särkylääkkeiden televisiomainonta lisääntyi 87 % ja ul-
komainonta60 lisääntyi 300 % edelliseen vuoteen verrattuna.61 Kaiken 
kaikkiaan ilman reseptiä saatavien kipulääkkeiden myynti kasvoi vuosien 
1987–96 välillä 176 %62. Lääkeaineiden vapautuminen reseptivapaaseen 
myyntiin ei saanut aikaan ohjeiden tiukentumista, ainakaan suoranaisesti, 
mutta valvontaelimillä oli ratkaistavanaan enemmän tapauksia, ja myös 
rikkomusten kirjo kävi räväkämmäksi kilpailutilanteen kiristyessä.  

1990-luku oli myös yhteiskunnallisesti merkittävien muutosten aikaa. 
Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU) vuosikymmenen puolivälissä ja muu-
toinkin kansainvälistyminen voimistui. EU toi mukaan lääkealalle suoraan 
sovellettavaa lainsäädäntöä, muun muassa Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
2309/93 yhteisömenettelyn säätämisestä ihmisille ja eläimille tarkoitettujen 
lääkkeiden hyväksymistä ja valvontaa varten sekä Euroopan lääkearvioin-
tiviraston perustamisesta. Asetuksen suorasta sovellettavuudesta huolimatta 
myös lääkelakia uudistettiin siten, että se saatiin sopusointuun asetuksien 
kanssa63. Lisäksi kansallisesti oli implementoitava muutama lääkealaa kos-
keva direktiivi.  

Uusia haasteita markkinoinnin valvonnalle muodostivat muuttuneet 
mainonnan keinot. Tavanomaisten lehtien, television ja esimerkiksi kadun-
vierimainosten rinnalle tuli vuosikymmenen lopussa internet, joka on 
muuttanut kuluttajien tiedonsaantimahdollisuuksia merkittävästi.  
 
 

                                                 
59 Klaukka ja muut, 1998. 
60 Lääkkeiden ulkomainonta sallittiin vasta vuonna 1989.  
61 Santalahti, P., ja Topo, P., 1993. 
62 Klaukka ja muut, 1998. 
63 HE 337/1994, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta. 
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7 2000-luku: Markkinoinnin muodot ja keinot  
 mullistuvat 

Uuden vuosituhannen alkaessa lääkemainonnan omaehtoinen valvonta jat-
kui niillä urilla, jotka sille oli aikaisemmilla ja eritoten edellisellä vuosi-
kymmenellä luotu. Ohjeita on uusittu kaksituhatluvulla kolmesti, vuosina 
2001, 2004 ja 200664. Suuret linjat ohjeissa ovat pysyneet samanlaisina, 
mutta yksittäisiä säännöksiä, kuten esimerkiksi vieraanvaraisuuspykälää65, 
on tarkistettu ja tarkennettu. Kokonaisuudessaan voidaan ohjeiden arvioida 
yksityiskohtaistuneen. Vuoden 2006 uudistuksessa painoarvoa annettiin 
myös periaatetason sääntelylle: Säännöissä tähdennettiin hyvän lääkemark-
kinointitavan käsitettä. Lääketeollisuudessa on parhaillaankin käynnissä 
sääntöjen uudistamisprosessi (tästä jäljempänä jaksossa III.1.3).  

Uuden vuosituhannen alussa Tarkastusvaliokunta I:n pyörittämä televi-
siomainosten ennakkovalvonta MTV Oy:n66 vetämänä loppui ja valvonta-
elin siirtyi kokonaisuudessaan Lääketeollisuus ry:n hoidettavaksi. Samoi-
hin aikoihin Suomessa toimintansa aloitti tai oli aloittanut useita muita yk-
sityisiä televisiokanavia67, jotka kattoivat toimintansa mainostuloilla. Näin 
ollen myös lääkkeiden mainostaminen levisi muille kanaville kuin 
MTV3:lle. Koska tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu kaikkien jäsenyri-
tysten televisiomainosten tarkastaminen mainostamiskanavasta riippumat-
ta, MTV Oy ei halunnut enää jatkaa televisiomainosten ennakkotarkastusta, 
sillä osa mainoksista esitettiin muilla kanavilla kuin MTV3:lla. Tarkastus-
valiokunnan pyörittäminen siirtyi tällöin Lääketeollisuus ry:lle ja se ennak-
kotarkastaa edelleenkin kaikki jäsenyritystensä televisio- ja radiomainok-
set. Myös Lääketeollisuus ry:en kuulumattomien yritysten on mahdollista 
tarkistuttaa mainoksensa tarkastusvaliokunnassa, mutta heiltä peritään kak-
sinkertainen tarkastusmaksu.68  

Haastatteluista saatujen tietojen mukaan jotkin maassamme toimivat, 
Lääketeollisuus ry:en kuulumattomat yritykset, tarkistuttavat mainoksensa 
tarkastusvaliokunnassa. Lähinnä kyse on yrityksistä, jotka aiemmin ovat 
kuuluneet Lääketeollisuus ry:en ja siten ennakkovalvonnan piiriin, mutta 

                                                 
64 Lääkemarkkinoinnin ohjeet 2001, voimaan 1.1.2001, Lääkemarkkinoinnin ohjeet 
2004, voimaan 1.1.2005 ja Lääkemarkkinoinnin ohjeet 2006, voimaan 1.2.2007.  
65 Vieraanvaraisuudesta kirjoittavat muun muassa Markus, S., 2006 ja Klaukka, T., 2007. 
66 Oy Mainos-TV-Reklam Ab:n nimi oli muutettu MVT Oy:ksi vuonna 1982. Lähde: 
http://www.mtv3.fi/info/ (8.4.2008). 
67 Esimerkiksi Nelonen aloitti toimintansa vuonna 1997 ja nykyinen Sub -televisio-
kanava vuonna 2000.  
68 Haastattelut. 
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ovat sittemmin eronneet yhdistyksestä. Mainostelevisiokanavien määrän 
lisääntyminen ja toisaalta Lääketeollisuus ry:en kuulumattomien lääkeyri-
tysten määrän kasvaminen ovat saaneet aikaan sen, että ennakkovalvonnan 
kattavuus rakoilee. Verrattuna 1970-luvun ennakkovalvontajärjestelmän 
perustamishetkiin televisiomainonnan kentässä on tapahtunut isoja muu-
toksia.  

2000-luvun alussa keskusteltiin paljon reseptilääkkeiden mainonnan 
vapauttamisesta. Argumentteja puolesta ja vastaan toki löytyi, mutta Eu-
roopassa säilyi yhtenäinen linjaus reseptilääkkeiden markkinointikiellosta 
kuluttajille. Reseptilääkkeiden markkinointi suoraan kuluttajille on sen si-
jaan sallittua Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa. Euroopan unionin 
komissiokin esitti vuonna 2002 tiettyjen sairauksien (Diabetes, HIV, ast-
ma) osalta tiedon välittämisen, lääkeinformaation jakamisen, sallimista 
teollisuudelta potilaille69, mutta parlamentti ei hyväksynyt ehdotusta. Ku-
luvana vuonna 2008 komissio on tuonut asian uudelleen esille, julkaisemal-
la pääkohdat säädösehdotuksesta lääkeinformaation (koskien reseptilääk-
keitä) jakamisesta suoraan kuluttajille ja pyytämällä konsultaatiota yleisöl-
tä asiassa70. Vuoden 2008 loppuun mennessä komission on tarkoitus esittää 
muutosehdotukset nykyisin voimassa oleviin säännöksiin71. Uudistuksilla 
ei ole tarkoitus muuttaa kieltoa markkinoida reseptilääkkeitä kuluttajille72.  

Tällä vuosituhannella lääkemarkkinoinnin haasteeksi ovat muodostu-
neet markkinoinnin uudet keinot ja muodot. Internetin kautta kuluttajille on 
auennut perinteisten tietolähteiden (lääkärit, apteekit ja kirjallisuus) rinnal-
le uusi tietolähde. Voimassa olevan lainsäädännön ja myös Lääkemarkki-
noinnin ohjeiden mukaan internetissä voidaan mainostaa itsehoitolääkkeitä 
ja myös julkaista reseptilääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselos-
teet.  

Lääkelaitos selvitti vuonna 2005 internetin asemaa suomalaisten lääke-
tiedon lähteenä73. Selvityksen mukaan noin kolmannes vastaajista oli etsi-
nyt tietoa lääkkeistä internetistä. Yleisimmin tietoa oli haettu lääkkeen vai-
                                                 
69 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääk-
keitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta, 
2002/C 75 E/13. 
70 http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/new.htm (7.4.2008). A Pub-
lic consultation on the key ideas of a legal proposal on information to patients, julkaistu 
5.2.2008. 
71 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksesta potilaille 
tarjottavaa lääketietoa koskevista nykykäytännöistä direktiivin 2001/83/EY, sellaisena 
kuin se on muutettuna ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
annetulla direktiivillä 2004/27/EY, 88 a artiklan mukaisesti. Julkaistu 20.12.2007.  
72 Asiasta lisää muun muassa Järvi, U., 2008. 
73 Närhi, U., 2007. Tutkimukseen osallistui reilu tuhat ihmistä, iältään 15–74-vuotiaita. 
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kutuksesta, käyttötarkoituksesta sekä sen haittavaikutuksista. Internet mai-
nittiin myös neljänneksi useimmiten, lääkärin, apteekin ja lääkevalmisteen 
pakkausselosteen jälkeen, kun tiedusteltiin viimeisintä tietolähdettä. Vas-
tanneet pitivät kuitenkin painettua ja kasvokkain annettua lääketietoa par-
haimpana muotona saada lääketietoa. Tosin nuorin vastaajaryhmä (15–29-
vuotiaat) oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa paras tapa saada lääketietoa 
on internet. Yhteenvedossaan Lääkelaitoksen tutkija uskoi kuitenkin, että 
vaikka internetin käyttö lähteenä kasvaa tulevaisuudessa, se ei kuitenkaan 
syrjäyttäisi painetun ja kasvokkain annetun lääketiedon merkitystä. Lääke-
teollisuus ry ei ole laatinut sääntöihinsä erityisiä pykäliä koskemaan inter-
net-mainontaa, vaan kaikkia ohjeiden sääntöjä sovelletaan sellaisenaan 
myös internetin kautta tapahtuvaan lääkemarkkinointiin. Kuluttajat pääse-
vät internetissä kiinni myös reseptilääkkeiden mainontaan – tai toisinpäin 
ajateltuna, joutuvat reseptilääkemarkkinoinnin kohteeksi – USA:ssa ja Uu-
dessa-Seelannissa sijaitsevien internet-sivustojen kautta, koska reseptilääk-
keiden markkinointi suoraan kuluttajille on sallittua näissä maissa.  

Toinen kaksituhatluvun ilmiö liittyy mainonnan uusiin muotoihin ja lä-
heisesti myös internetin kautta tapahtuvaan mainontaan. Yksi uusi mainon-
nan muoto on niin kutsuttu sairauslähtöinen markkinointi, jonka kautta on 
epäilemättä pyritty kiinnittämään kuluttajien huomio mahdollisesti sairas-
tamiinsa sairauksiin ja lisäämään kuluttajien lääkärikontaktien määrää ja 
tätä kautta taas reseptilääkkeiden käyttöä. Monet kampanjoista liittyivät 
muun muassa miesten seksuaaliterveyteen ja mainonta tapahtui näkyvästi 
esimerkiksi ulkomainoksien välityksellä. Lääkelaitos puuttui sairauslähtöi-
seen markkinointiin kirjeellä, jossa se totesi lääkeyritysten ylittäneen toi-
mintatavallaan monissa tapauksissa lääkelainsäädännössä asetetut rajoituk-
set ja lain tarkoituksen74. Sairauslähtöinen markkinointi on muutoinkin he-
rättänyt keskustelua mainonnan eettisyydestä ja mainonnan sallituista kei-
noista75. 

Muutosta on tapahtunut myös siinä, että tavalliset ihmiset ovat ”herän-
neet” hankkimaan tietoa käyttämistään lääkkeistä. Lääkelaitoksen palve-
luksessa työskentelevä professori Palva huomauttaakin aiheellisesti kirjoi-
tuksessaan, että ”on syytä muistaa, että markkinoinnin sisältöä ja keinoja 
ohjaavat markkinoijan ja valvojan lisäksi markkinoinnin kohteen – lääk-
keiden määrääjän ja käyttäjän – odotukset ja käyttäytyminen”76. Artikkelis-
sa mainitaan myös lääkkeiden markkinoinnin mutkikkuus, lääkkeisiin kun 

                                                 
74 Lääkelaitoksen kirje 15.12.2006. Dnro 8195/3.3./2006. 
75 Aihetta käsitellään lisää jaksoissa V.1.6 ja V.2.3. 
76 Palva, E., 1999.  
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liittyy monia kilpailevia, erisuuntaisia intressejä. Myös Vuorenkoski77 tuo 
esille kuluttajien kasvaneen roolin. Hän kysyy, voidaanko potilaista tehdä 
valistuneita kuluttajia lääkemainonnan avulla. Toisaalta kuluttajamainon-
nan kääntöpuolena on se, että kuluttajia käytetään välineenä vaikuttaa lää-
käriin. Hanna Toiviainen78 tutki väitöskirjassaan potilaan asemaa – voisiko 
potilas olla aktiivinen kuluttaja passiivisen potilaan sijaan? Toiviainenkin 
korostaa internetin ”räjäyttäneen pankin”79. Ongelmallista internetissä tie-
tolähteenä on tiedon laatu, luotettavuus ja määrä. Kuluttajapotilas voi olla 
enemmän hämillään kuin valveutunut saamastaan tiedosta, joka loppujen 
lopuksi voi olla virheellistä. Toiviainen nostaa esille myös potilasjärjestöt 
ja niiden kautta tapahtuvan tiedonjaon. Hänen mukaansa EU:n alueella 
toimii potilasjärjestöjä, joiden rahoitus tulee 90 prosenttisesti lääketeolli-
suudesta. Tällöin voitaneen asettaa kyseenalaiseksi toiminnan neutraalius 
ja objektiivisuus. Lääkemarkkinoinnin ohjeisiin liitettiin vuonna 2007 yksi 
säännös (18 §) potilasjärjestöyhteistyöstä. Vuoden 2008 ohjeiden uudistuk-
sen yhteydessä ohjeisiin tulee todennäköisesti kokonaan oma osionsa lää-
keyritysten ja potilasjärjestöjen yhteistyöstä.  
 

                                                 
77 Vuorenkoski, L., 2002.  
78 Toiviainen, H., 2007. 
79 Järvi, U., 2007. Suomen lääkärilehden Ajassa -artikkeli, jossa haastatellaan Hanna 
Toiviaista. 



III   LÄÄKEMARKKINOINNIN OMAEHTOINEN 
VALVONTA NYKYISIN 

 

1 Lääkemarkkinoinnin ohjeet 

1.1 Voimassa olevien ohjeiden sisältö 
Tällä hetkellä (kevät 2008) sovellettavat Lääkemarkkinoin ohjeet tulivat 
voimaan 1.2.2007. Ohjeiden johdannon mukaan ohjeiden tarkoituksena on 
varmistaa erityisesti, että lääkkeistä ja niiden käytöstä annetaan terveyden-
huoltohenkilöstölle ja kuluttajille oikeaa informaatiota. Lisäksi ohjeilla 
pyritään lisäämään lääkemarkkinoinnin luotettavuutta ja markkinoinnin 
informaatioarvoa sekä edistämään lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyt-
töä. 

Voimassa olevat ohjeet on jaettu useampaan jaksoon säädeltävän asian 
mukaisesti. Jaksojako ja jaksojen sisällöt ovat seuraavanlaiset: 
 

I Soveltamisala 
 Ohjeiden ensimmäisessä jaksossa määritellään joitakin käsitteitä 

sekä ohjeiden soveltamisala (3 §). Soveltamisala on laaja: ”Ohjeet 
koskevat kaikkia lääkeyritysten markkinoinnissaan käyttämiä 
markkinoinnin muotoja, niin henkilökohtaista kuin viestimienkin 
kautta tapahtuvaa markkinointia”. Samaan pykälään kuuluu myös 
kymmenkohtainen luettelo asioista, jotka eivät kuulu ohjeiden so-
veltamisalaan. Jaksossa määritetään myös ohjeiden suhdetta lain-
säädäntöön ja muihin säännöstöihin. 

 
II Yleiset periaatteet 

 Jaksossa annetaan markkinointia koskevia yleisiä ohjeita, jotka ovat 
yhteisiä kaikelle myynninedistämistoiminnalle kohderyhmästä riip-
pumatta. Markkinoinnin luonnetta määritetään muun muassa siten, 
että markkinoinnin yhteydessä annettavan informaation tulee olla 
asiallista ja esitellä monipuolisesti lääkkeen käytön erilaisia vaiku-
tuksia ja ohjata siten lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. 
Markkinoinnin tulee aina olla viimeisimmän hyväksytyn valmis-
teyhteenvedon kanssa yhdenmukainen. Hyvän lääkemarkkinointita-
van periaate sekä muistutusmainontaa ja vertailevaa mainontaa 
koskevat säännökset ovat myös tässä jaksossa, samoin kuin velvoite 
tieteellisen palveluyksikön ylläpitoon. 
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III Ohjeet lääkkeiden hyvästä markkinoinnista kuluttajille 
 Tämä jakso koskee kaikkea kuluttajaan kohdistuvaa markkinointia. 

Jakson mukaan ainoastaan ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä 
voi markkinoida kuluttajille. Säännökset muun muassa mainoksen 
vähimmäistiedoista, mainoksissa kielletystä informaatiosta ja mai-
nonnan kielletyistä keinoista sekä sponsoroinnista ja potilasjärjes-
töyhteistyöstä löytyvät tästä jaksosta. Myös tutkimustulosten ja läh-
teiden käyttöä kuluttajamainonnassa säädellään. 

 
IV Ohjeet lääkkeiden hyvästä markkinoinnista terveydenhuoltohenkilöstölle 

 Jakson alussa määritetään lääkkeestä annettavan informaation ta-
voite: ylläpitää ja kehittää terveydenhuoltohenkilöstön lääkkeiden 
käyttöön liittyvää ammattitaitoa sekä edistää potilasturvallisuutta. 
Lisäksi kyseessä olevan jakson alussa on säännös mainonnan koh-
distamisesta terveydenhuoltohenkilökunnan sisällä – koostuuhan 
tämä ryhmä hyvin erilaisista toimijoista. Jakso sisältää myös lääke-
esittelijöitä koskevat säännöt. Mitä tulee terveydenhuoltohenkilö-
kuntaan kohdistuvaan mainontaan, jaksossa säännellään annettavan 
informaation sisällöstä, lähteistä ja kliinisten tutkimusten tulosten 
käyttämisestä. Jakson loppupuolella on ohjeistusta liittyen vieraan-
varaisuuteen, lääketeollisuuden järjestämiin tai tukemiin tilaisuuk-
siin, kannustimiin ja mainoslahjoihin. Kilpailuja ja lääkenäytteitä 
koskevat säännökset löytyvät myös tästä jaksosta.  

 
V Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja tarkastusvaliokunnat 

 Omaehtoisen valvontajärjestelmän toimielimistä ja näiden noudat-
tamista menettelyistä on säädetty lääkemarkkinoinnin ohjeiden jak-
sossa V. Jakso sisältää säännöksiä, jotka koskevat kaikkia elimiä, 
mutta myös säännöksiä, jotka on kirjattu vain valvontakuntaa ja 
tarkastusvaliokuntia varten. Tämän raportin jaksossa III.2 lisää toi-
mielimistä. 

 
VI Ennakkotarkastus 

 Jaksossa VI on säädetty Tarkastusvaliokunta I:n suorittamasta 
markkinointimateriaalien ennakkotarkastuksesta ja menettelyistä 
sen toteuttamiseksi. TV- ja radiomainosten kohdalla ennakkotarkas-
tus on määrätty pakolliseksi. Muiden mainonnan muotojen osalta 
menettely on vapaaehtoinen.  

 
VII Seuraamukset 

 Seuraamuksista lääkemarkkinoinnin ohjeiden vastaisista markki-
nointitoimenpiteistä on säädetty jaksossa VII. Mahdollisia seuraa-
muksia ovat huomautus vastaisen varalle, luopumiskehotus, seu-
raamusmaksu ja sopimussakko. Seuraamuksista lisää selvityksen 
jaksossa III.3. 
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VIII Muut määräykset 
 Tähän lääkemarkkinoinnin ohjeiden viimeiseen jaksoon on kerätty 

säännökset itsesääntelyjärjestelmän toimielinten antamien päätösten 
julkisuudesta ja päätöksissä mahdollisesti olevien virheiden korjaami-
sista. Jaksoon sijoittuvat myös voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. 

 
 

1.2 Ohjeiden laatiminen ja muuttaminen 
Lääketeollisuuden jäsenyritykset huolehtivat Lääkemarkkinoinnin ohjeiden 
uusimisesta. Käytännössä jäsenyrityksien edustajista kootaan työryhmä, 
johon kuuluu myös yhdistyksen työntekijä. Työryhmä valmistelee uudiste-
tuista ohjeista ehdotuksen, joka tuodaan sitten yhdistyksen hallitukselle 
käsiteltäväksi. Työryhmävaiheessa yhdistyksen ulkopuolisia jäseniä ei ole 
mukana valmistelemassa ohjeita, mutta hallituskäsittelyn jälkeen ohje-
ehdotus lähtee lausuntokierrokselle eri sidosryhmiin.80  

Virikkeet ohjeiden uusimiseen voivat tulla useilta suunnilta. Käytännön 
ratkaisutyössä saatetaan huomata ohjeiden kankeus tai soveltumattomuus 
johonkin tietyn tyyppiseen asiaan. Tällöin epäkohta huomioidaan ja ohjeita 
saatetaan muuttaa tältä osin seuraavan uudistuksen yhteydessä. Nykyisin 
myös muutokset kansainvälisissä itsesääntelyohjeistoissa saattavat johtaa 
kansallisten sääntöjen muuttamiseen, onhan Lääketeollisuus ry niin IFP-
MA:n kuin EFPIA:n jäsen ja siten sitoutunut noudattamaan näiden ohjeita. 
Aiemmin suomalaiset itsesääntelyohjeet olivat tiukempia kuin kansainväli-
set ohjeet, ja vuorovaikutus ohjeiden välillä oli lähinnä päinvastaista, eli 
kansainväliset ohjeet hakivat mallia kansallisista ohjeista. Nykypäivänä 
kansainväliset ohjeet ovat muuttuneet yhä yksityiskohtaisemmiksi ja sovel-
tamisalaltaan laajemmiksi. Näin ollen syntyy tarve muokata kansallisia 
ohjeitamme. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää EFPIA:n sääntelyä potilas-
järjestöyhteistyöstä, joka antohetkellään oli huomattavasti laajempi kuin 
kansallinen omaehtoinen sääntelymme potilasjärjestöyhteistyöstä. Näyttää 
siis siltä, että merkittävimmät muutospaineet juontuvat nykyisin kansainvä-
lisistä yhteyksistä. 

Koska itsesääntelyohjeiden täytyy olla lainsäädäntöä tiukempia toi-
miakseen halutulla tavalla, tulee ohjeita uusittaessa huomioida myös kan-
sallisen lainsäädäntömme ja EU-lainsäädännön vaatimukset. Muutos lain-
säädännössä, joka koskee lääkemarkkinointia, aiheuttaa suurella todennä-
köisyydellä myös muutoksen omaehtoisissa ohjeissa. Ohjeiden tulee olla 
linjassa myös viranomaisten tulkintalinjojen kanssa, sillä ei olisi järkevää 

                                                 
80 Haastattelut. 
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järjestelmän toimivuuden kannalta, että yritys ratkaisisi asian ensin omaeh-
toisen järjestelmän kautta ja vielä tämän jälkeen joutuisi selvittämään 
markkinointiaan lainsäädäntöön perustuvassa viranomaisjärjestelmässä.  

Lausuntokierroksen jälkeen kun ohjeet on saatu valmisteltua viimeiseen 
muotoonsa, ohjeet toimitetaan hallitukselle hyväksyttäväksi. Hallitus voi 
hyväksyä ohjeet ja tämän jälkeen jäsenyritykset allekirjoittavat ne. Jos hal-
litus ei hyväksy ohjeita, pystytetään uusi työryhmä jatkamaan ohjeiden 
valmistelua. Lääketeollisuus ry:n jäsenyys ei automaattisesti sido lääkeyri-
tystä uusiin ohjeisiin, vaan lääkeyritysten on hyväksyttävä uudet säännöt. 
Jäsenenä oleva lääkeyritys ei voi olla hyväksymättä hallituksen hyväksy-
miä sääntöjä, mikäli se haluaan pysyä Lääketeollisuus ry:n jäsenenä. Yh-
distyksen jäsenenä ei voi olla olematta mukana lääkemarkkinoinnin it-
sesääntelyjärjestelmässä. Nämä järjestelyt varmistavat itsesääntelyn sito-
vuuden Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiin nähden.81  
 
 
1.3 Ohjeiden uudistus vuonna 2008 
Vuoden 2007 EFPIA:n sääntöuudistus aiheutti sen, että Lääketeollisuuden 
piti ruveta uusimaan vuonna 2007 uudistettuja Lääkemarkkinoinnin ohjeita 
heti seuraavana vuonna. Ohjeiston uudeksi nimeksi on tarkoitus tulla Lää-
keteollisuuden eettiset ohjeet ja niiden soveltamisala laajentunee aiempaan 
verrattuna. Ohjeisiin on tulossa omat osansa lääkemarkkinoinnille, lääke-
esittelyille, potilasjärjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle ja terveystiedo-
tukselle. Uusitut ohjeet ovat menossa Lääketeollisuus ry:n hallituksen hy-
väksyttäväksi kevään 2008 aikana ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 
1.7.2008. 
 
 
2 Lääkemarkkinoinnin omaehtoinen  
 valvontajärjestelmä 

Kuten edellä on kerrottu, Lääkemarkkinoinnin ohjeiden toteutumista ohjaa-
maan ja valvomaan on muodostettu Lääkemarkkinoinnin valvontakunta 
(LMVK) ja sen alaisuuteen kaksi tarkastusvaliokuntaa, Tarkastusvaliokunta I 
(TVK I) ja Tarkastusvaliokunta II (TVK II). Ensin mainittu tarkastusvaliokun-
ta käsittelee lääkkeiden markkinointia kuluttajille ja jälkimmäinen terveyden-
huoltohenkilöstöön kohdistuvaa lääkemarkkinointia, kuten kuva 5 kertoo.  
                                                 
81 Haastattelut. 
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- Terveydenhuoltohenkilö-
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VIREILLETULO 
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- Tarkastusvaliokunnan 
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lausuntopyyntö 

- Omaehtoinen valvonta 
- Kantelu 
- Ennakkovalvonta 

VALVOVA TOIMIELIN 

LÄÄKEMARKKINOINNIN  
VALVONTAKUNTA 
Puheenjohtaja, 5 jäsentä ja sihteeri 

Kuvio 5  Toimijat lääkemarkkinoinnin omaehtoisessa valvonnassa  
 
Omaehtoisen valvontajärjestelmän lähtökohtana on, että lääkeyritysten vä-
liset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti yritysten kesken. Ainoastaan 
silloin, kun kyse on ilman lääkemääräystä myytävien lääkkeiden eli itse-
hoitolääkkeiden markkinoinnista kuluttajille (toisin sanoen TVK I:n alai-
nen asia) tai jos yritys rikkoo huomautusta vastaisen varalle (68.4 §) taikka 
yritys jatkaa virheellistä markkinointia luopumiskehotuksesta huolimatta, 
ei yritysten edellytetä ratkaisevan erimielisyyttä keskenään.  

Riita voidaan saattaa tarkastusvaliokunnan ratkaistavaksi aikaisintaan 
seitsemän työpäivän kuluessa ensimmäisestä todisteellisesta yhteydenotos-
ta yritysten välillä (37 §). Ellei asiaa ole saatettu tarkastusvaliokunnalle 
ratkaistavaksi kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa samasta päivästä 
laskettuna, riita raukeaa, eivätkä valvontaelimet käsittele ja ratkaise asiaa 
lainkaan. Yritysten pitää ottaa siis Lääketeollisuus ry:en yhteyttä seitsemän 
työpäivän ja kolmenkymmenen vuorokauden välillä ensimmäisestä todis-
teellisesta yhteydenotosta. Ohjeiden vastaisen menettelyn hyväksymisestä 
jäsenyritykset eivät tietenkään voi sopia.  

Sitoutuessaan Lääkemarkkinoinnin ohjeisiin, lääkeyritykset sitoutuvat 
sääntöön, jonka mukaisesti erimielisyys, joka koskee Lääkemarkkinoinnin 
ohjeiden vastaista menettelyä, tulee ratkaista kyseisten ohjeiden mukaisessa 
järjestyksessä ennen kuin asia saatetaan viranomaisten käsiteltäväksi. Tämän 
säännön rikkomisesta saatetaan tuomita sopimussakko. Kuitenkin mikäli 
asia on vireillä viranomaisessa, ei asiaa saa vireilläolon aikana ratkaista tar-
kastusvaliokunnissa eikä myöskään valvontakunnassa. Lääkemarkkinoinnin 
ohjeiden rikkomukset on saatettava järjestelmän tutkittavaksi vuoden kulu-
essa rikkomuksen tapahtumisesta, muutoin asia vanhenee (38 §). 
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2.1 Lääkemarkkinoinnin valvontakunta 
Valvontakunnan asettaa toimintakaudelleen, kahdeksi vuodeksi, Lääketeol-
lisuus ry:n hallitus. Valvontakuntaan nimitetään puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja, neljä vakituista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Lisäksi hallitus nimeää viisi lääkeyritysten palveluksessa olevaa henkilöä, 
joista valitaan valvontakunnan kokoonpanoon yksi esteetön henkilö ratkai-
semaan kulloinkin käsiteltävänä olevaa asiaa. Jäsenet ovat siis pääosin lää-
keteollisuuden ulkopuolelta tulevia asiantuntijoita. 

Puheenjohtaja kutsuu valvontakunnan koolle, ja valiokunta tekee pää-
töksensä sihteerin esittelystä. Päätös syntyy yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee asian. 
Haastatteluissa on käynyt ilmi, että valvontakunta on päätöksenteossaan 
hyvin yksimielinen, eikä äänestystä ole juuri tarvittu ratkaisutoiminnassa. 
Valvontakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
sekä vähintään kahden jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä. Päätöksensä 
valvontakunta tekee asianosaisten tai tarkastusvaliokunnan sille toimitta-
man materiaalin perusteella, eikä se siis ole velvollinen itse hankkimaan 
käsiteltävää asiaa koskevaa selvitystä. Valvontakunta voi niin halutessaan 
tutkia markkinointitoimenpiteen myös valituksessa määriteltyä laajemmin 
siltä osin kuin kyse on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan käsitte-
lemistä seikoista.  

Valvontakunnan päätehtävät on mainittu Lääkemarkkinoinnin ohjeiden 
48 §:ssä. Valvontakunta asettaa tarkastusvaliokunnat kalenterivuodeksi 
kerrallaan ja nimeää myös näihin jäsenet. Valvontakunta toimii muutok-
senhakuelimenä tarkastusvaliokuntien päätöksille. Lisäksi se käsittelee sel-
laiset asiat, jotka tarkastusvaliokunnat ovat siirtäneet sille tiettyjen sääntö-
jen nojalla (68 §:n 4 ja 5 momentti82). Valvontakunta myös tarvittaessa 
käsittelee ja antaa lausuntoja markkinointia koskevista periaatteellisista tai 
valiokuntien työtä ohjaavista asioista. Valvontakunnan tehtäviin kuuluu 

                                                 
82 68.4 §: Jos yritys rikkoo annettua huomautusta vastaisen varalle, jatkaa ohjeiden vas-
taista markkinointia luopumiskehotuksesta huolimatta, rikkoo radio- tai televisiomainok-
sen ennakkotarkastuksessa annettua päätöstä, sivuuttaa Lääkemarkkinoinnin ohjeiden 
mukaisen järjestelmän, rikkoo yhteisymmärryksessä toisen lääkeyrityksen kanssa teke-
määnsä sopimusta virheellisen markkinoinnin lopettamisesta taikka laiminlyö tarkastus-
valiokunnan tai valvontakunnan määräämän virheellisen markkinoinnin oikaisun, tulee 
tarkastusvaliokunnan siirtää asian käsittely valvontakunnalle. Jos asia on jo vireillä val-
vontakunnassa, valvontakunta käsittelee suoraan sille siirrettävissä olevan asian. 
68.5 §: Mikäli yritys jatkaa virheellistä markkinointia sille annetusta väliaikaisesta luo-
pumiskehotuksesta huolimatta, tulee tarkastusvaliokunnan siirtää asia valvontakunnan 
käsiteltäväksi. Väliaikaisen luopumiskehotuksen rikkominen rinnastetaan tällöin luopu-
miskehotuksen rikkomiseen. 
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vielä tapauksen saattaminen viranomaisen tietoon tai sopimussakon mää-
rääminen tietyissä rikkomustilanteissa83. 

Alla olevaan kuvioon on koottu valvontakunnan kokoontumisten mää-
rät vuosilta 1997–2007. Sekä kokousten määrissä että eritoten tehtyjen va-
litusten määrissä näkyy selvä kasvu kuluneen kymmenen vuoden ajanjak-
solla. Tosin kahden viimeisen vuoden luvut osoittavat taas tapausten vähe-
nemisen merkkejä. 
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Kuvio 6 Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan kokoontumiskerrat ja valitusmäärät 

vuosina 1997–200784  
 
 
2.2 Tarkastusvaliokunnat 

2.2.1 Tarkastusvaliokunta I ja II 

Tarkastusvaliokunta I:n tehtävänä on valvoa kaikkea kuluttajille suunnattua 
lääkemarkkinointia. Se toimittaa kuluttajille suunnattujen tv- ja radiomai-
nosten ennakkovalvonnan, mutta voi myös ottaa asian tutkittavakseen 
omasta aloitteestaan tai kantelun85 perusteella. Tarkastusvaliokunta II val-
voo terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvaa markkinointia ja ratkaisee 
pyynnöstä kaikki markkinointia koskevat erimielisyydet. TVK II voi omas-
ta aloitteestaan käsitellä ja antaa lausuntoja markkinointia yleisesti koske-

                                                 
83 Sopimussakosta lisää jaksossa III.3. 
84 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
85 Myös yksittäisellä kuluttajalla on oikeus valittaa itsesääntelyjärjestelmään, mutta yh-
tään puhdasta kuluttajavalitusta ei ole haastattelujen perusteella järjestelmään saapunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Muutama terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva 
henkilö on valittanut järjestelmään. Kantelut ovat siis lähes poikkeuksessa lääkeyritysten 
tekemiä.  
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vista periaatteellisista asioista. Tosin tällainen ”omatoiminen” valvonta 
TVK II:n osalta on ollut hyvin vähäistä86. 

Molempiin tarkastusvaliokuntiin kuuluu neljä jäsentä ja sihteeri sekä 
yksi eläinlääkintään perehtynyt jäsen, joka osallistuu ainoastaan eläinlääk-
keiden markkinointia koskevien tapausten käsittelyyn. Tarkastusvaliokun-
nat kokoontuvat tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta – tosin kantelua 
on viipymättä ruvettava käsittelemään. Tarkastusvaliokunnat ovat päätös-
valtaisia, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jä-
sentä tai varajäsentä. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä 
ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Haastatteluiden 
mukaan päätöksenteko myös näissä elimissä on hyvin yksimielistä. Tarkas-
tusvaliokuntien ratkaisutyössä ilmenee harvoin erimielisyyttä asiakysy-
myksien suhteen.  

Lääkemarkkinoinnin valvontaeliminä tarkastusvaliokunnat ovat luon-
teeltaan hyvin erilaisia. Tarkastusvaliokunta I kokoontuu säännöllisesti 
viikoittain ja sen vastuulla oleva televisio- ja radiomainosten ennakkoval-
vonta työllistää kyseistä valiokuntaa paljon. Tarkastusvaliokunta II taas 
kokoontuu huomattavasti harvemmin, noin 10–15 kertaa vuodessa. Sen 
ratkaisutoiminta eroaa luonteeltaan selvästi TVK I:n tekemästä valvonnas-
ta. Lähes kaikki tarkastusvaliokunta II:ssa ratkaistavana olevat tapaukset 
tulevat vireille yritysten välisinä erimielisyyksinä eli kanteluiden muodos-
sa. Tapauksissa on monesti kyse vaikeasti arvioitavista lääketieteellisistä 
tulkinnoista tai muusta sellaisesta. Tarkastusvaliokunta I:ssä ratkaistavana 
olevat asiat eivät yleensä ole yhtä ”lääketieteellisiä”. Valiokuntien käsitte-
lemien asioiden erot lienevät selitettävissä tarkastettavana olevan mainos-
materiaalin kohderyhmällä ja sillä, minkälainen mainonta on sallittua ky-
seessä olevalle kohderyhmälle.  

Kuvio 7 sisältää tarkastusvaliokuntien kokoontumisten määrät vuosina 
1997–2007. Pitkällä aikavälillä Tarkastusvaliokunta I:n kokoontumismää-
rät ovat pysyneet suhteellisen samoina, kun taas Tarkastusvaliokunta II:n 
kokoontumiskerrat ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Tosin 
kahden viime vuoden kokoontumismäärät ovat taas tippuneet vuosituhan-
nen vaihteen tasolle.  

                                                 
86 Haastattelut. 
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Kuvio 7  Tarkastusvaliokuntien kokousmäärät vuosilta 1997–200787  
 
Kuvioissa 8 ja 9 on esitetty tarkastusvaliokunnille tehdyt kantelut vuosina 
1997–2007. Kuvioissa on esitetty myös molemmille tarkastusvaliokunnille 
tehdyt aiheettomat kantelut. Kuten kuvioista voi huomata, kantelujen mää-
rä TVK I:lle on selvästi alhaisempi verrattuna TVK II:lle tehtyihin kante-
luihin. TVK I kuitenkin kokoontuu TVK II:sta huomattavasti useammin 
kuten kuvio 7 osoittaa. Tämä johtuu TVK I:n suorittaman tv- ja radiomai-
nosten ennakkovalvonnan huomattavasta määrästä. Kanteluiden määrä 
TVK II:lle kasvoi merkittävästi 2000-luvun alkupuolella, mutta vuositu-
hannen ensimmäisen viiden vuoden jälkeiset määrät osoittavat taas kante-
lujen määrän vähenemistä. TVK II:lle tehtyjen kanteluiden määrät selittä-
vät selkeästi vaihtelut TVK II:n kokousmäärissä. Myös TVK I:lle tehdyt 
kantelut lisääntyivät 2000-luvun alkupuolella, mutta ovat sittemmin taas 
tippuneet samalle tasolle kuin 1990-luvun lopulla.  
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Kuvio 8 Tarkastusvaliokunta I:lle tehdyt kantelut ja aiheettomat kantelut vuosina 1997–

200788 
                                                 
87 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
88 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
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Kuvio 9 Tarkastusvaliokunta II:lle tehdyt kantelut ja aiheettomat kantelut vuosina 

1997–200789 
 

2.2.2 Ennakkovalvonta 

Tarkastusvaliokunta I on velvollinen suorittamaan mainosten ennakkoval-
vontaa. Lääkemarkkinoinnin ohjeiden 61 §:n mukaisesti lääkeyritys voi 
pyytää kyseistä valiokuntaa tarkastamaan kuluttajille suunnatun markki-
nointitoimenpiteen ennakolta. Radio- ja televisiomainosten osalta tämä ei 
ole vapaaehtoinen, vaan pakollinen toimenpide. 

Lääkeyrityksen tulee toimittaa tarkastusvaliokunnalle markkinointitoi-
menpide ja valmisteen perusinformaatio (valmisteyhteenveto, pakkausse-
loste, tarpeen mukaan lääkepakkaus ja mahdollinen muu materiaali). Jos 
mainos on esitettävissä televisiossa tai radiossa, tulee hakemukseen liittää 
myös mainoksen käsikirjoitus tai valmis mainos. 

Televisio- tai radiomainoksen ollessa kyseessä tarkastusvaliokunta voi 
joko hyväksyä valmiin mainoksen muutoksetta tai hylätä sen. Keskeneräi-
sistä mainoksista valiokunta esittää lausuman, joka ei kuitenkaan ole lopul-
linen kannanotto mainokseen. Valiokunta on kuitenkin sidottu esittämiinsä 
lausuntoihin mainoksen ohjeenmukaisuudesta. Ennakkotarkastuksesta an-
netaan lopuksi erillinen perusteltu päätös. Ennakkotarkastuksessa hyväk-
sytty mainos on esityskelpoinen enintään kolmen vuoden ajan hyväksy-
mispäivästä.  

Kun ennakkotarkastettavana on muu kuin televisio- tai radiomainos, 
tarkastusvaliokunta tutkii onko markkinointitoimenpide ohjeiden mukainen 
ja tulisiko kyseinen mainos jälkivalvonnassa kielletyksi. Ennakkotarkas-
tuksesta annetaan päätös, ja jos markkinointitoimenpide on ohjeiden vas-
tainen, tulee päätöksestä käydä ilmi se, millä tavoin mainos on ohjeiden 
vastainen. 
                                                 
89 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
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Tarkastusvaliokunnan havaitessa, että valmis, mediassa esityksessä ole-
va mainos on ennakkotarkastuksessa annetun päätöksen vastainen, tarkas-
tusvaliokunta voi käsitellä asian normaalina jälkivalvontana. Televisio- tai 
radiomainoksen ennakkovalvonnassa annetun päätöksen rikkominen on 
yksi kriteeri, jonka perusteella tarkastusvaliokunnan on siirrettävä asian 
käsittely Lääkemarkkinoinnin valvontakunnalle. Tällainen rikkomus on 
ohjeiden mukaan myös kriteeri, jonka perusteella voidaan määrätä lää-
keyritykselle sopimussakko.  

Jokaisesta ennakkotarkastuksesta peritään ennakkotarkastusmaksu, jon-
ka suuruus määritetään vuosittain valvontakunnan talousarvion vahvistami-
sen yhteydessä. Ennakkotarkastuksen yhteydessä annetut päätökset eivät 
ole, muista järjestelmän mukaisista päätöksistä poiketen, julkisia. Mikäli 
tapaukset olisivat julkisia, saattaisivat muut yritykset hyötyä siitä, että ne 
saisivat tietää kilpailijansa markkinointitoimenpiteistä ennakolta. Julkinen 
ennakkotarkastus ei olisi lääkeyritysten kannalta houkutteleva, eikä var-
masti monikaan yritys olisi valmis julkiseen ennakkotarkastukseen suos-
tumaan.  

Tarkastusvaliokunnan ennakkotarkastuksessa lopullisesti hyväksymien 
mainosten vuosittaiset lukumäärät näkyvät alla olevassa kuviossa. Hyväk-
syttyjen mainosten lukumäärät ovat kasvaneet 2000-luvun puolivälissä, 
mutta vuonna 2007 hyväksyttyjen mainosten määrä putosi taas alemmaksi. 
Mainoksista suurin osa on televisiomainoksia. Hyväksyttyjen radiomainos-
ten määrä on vuosina 2003–2007 vaihdellut 15 mainoksesta 26 mainok-
seen.  
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Kuvio 10 Tarkastusvaliokunta I:n lopullisesti hyväksymien tv- ja radiomainosten luku-

määrät vuosina 1997–200790  
 

                                                 
90 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. Tiedot 
puuttuvat vuosilta 1999, 2001 ja 2002.  
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Seuraavassa kuviossa esitetään yhteen mainokseen keskimäärin käytettyjen 
tarkastuskertojen määrät vuosina 2004–2007. Se, että tarkastuskertojen 
keskiarvo pysyttelee alle kahdessa, osoittaa, että osa mainoksista hyväksy-
tään heti ensimmäisellä kerralla. Joitakin mainoksia taas joudutaan tarkis-
tamaan useampaan otteeseen. 
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Kuvio 11 Tarkastusvaliokunta I:n ennakkotarkastamien tv- ja radiomainosten keskimää-

räiset tarkastuskertamäärät vuosina 2004–200791 
 
 
2.3 Sovittelija pilottihankkeena 
Syksystä 2007 lääkemarkkinoinnin valvonnassa on kokeiluluontoisesti ol-
lut käytössä sovittelija yritysten välisten erimielisyyksien selvittämisessä. 
Kuten edellä on kerrottu, tulee yritysten Lääkemarkkinoinnin ohjeiden mu-
kaan ensin yrittää ratkaista erimielisyytensä keskenään tietyssä ajassa. Tätä 
periaatetta ei kokeilulla ole muutettu, mutta yritysten avuksi on tarjottu 
sovittelijaa, jotta erimielisyydet saataisiin ratkaistua useammin sovittelu-
teitse. Sovittelijan käyttäminen edellyttää molempien osapuolien haluk-
kuutta. Kokeilu ei ole sujunut odotusten mukaisesti – viimeisen kokeilu-
kuukauden alussa sovittelijaa ei ole käytetty kertaakaan92. Aivan uusi idea 
sovittelijan käyttö lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmässä ei ole, 
sillä kesällä 1973 Lääkemainonnan ohjeisiin liitettiin säännös, jonka mu-
kaan vertailevaan mainokseen liittyvässä erimielisyydessä saatettiin käyttää 
puolueetonta henkilöä sovittelijana. 
 
 

                                                 
91 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
92 Haastattelut. 
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3 Seuraamukset lääkemarkkinoinnin  
 itsesääntelyjärjestelmässä 

Valvontaelimillä on ohjeissa määritetyin keinoin mahdollisuus puuttua lää-
kemarkkinoinnin ohjeiden vastaisiin menettelyihin. Sanktiovalikoima on 
samanlainen riippumatta mainonnan muodosta tai -keinoista taikka kohde-
ryhmästä. Mikäli ohjeiden vastaisuus on vähäinen, voidaan rikkomukseen 
syyllistyneelle yritykselle antaa huomautus vastaisen varalle. Milloin oh-
jeiden vastaisuutta ei voida katsoa vähäiseksi, annetaan yritykselle luopu-
miskehotus eli kehotus luopua virheellisestä markkinoinnista. Tällöin 
markkinoinnista on luovuttava välittömästi, ja myös mahdollinen markki-
nointimateriaali on vedettävä pois markkinoilta välittömästi. Rikkomuksen 
ollessa vähäinen huomautuksen yhteydessä asetetaan yritykselle määräai-
ka, jonka sisällä sen on toimittava.  

Edellä kerrottujen sanktioiden lisäksi valvova elin voi harkintansa mu-
kaan määrätä seuraamusmaksun ohjeita rikkoneelle lääkeyritykselle. Mak-
sun tulee olla vähintään 1 000 euroa ja enintään 50 000 euroa, riippuen rik-
komuksen laadusta, laajuudesta ja sen mahdollisesti tuottamasta hyödystä. 
Seuraamusmaksun lisäksi valvova elin voi määrätä virheellisen markki-
nointitoimen oikaistavaksi samalla tavalla kuin virheellinen tieto levitet-
tiinkin, jos oikaisua pidetään mahdollisena.  

Taulukkoon 1 on kerätty valvontaelimien määräämät seuraamukset 
vuosilta 2005 ja 2006. Tarkastusvaliokuntien antamista seuraamuksista on 
esitetty ne seuraamukset, jotka ovat jääneet lopullisiksi. Lääkemarkkinoin-
nin valvontakunnan kohdalla on ilmoitettu kunkin seuraamuksen koko-
naiskappalemäärä. Lisäksi on eritelty kuinka moni päätöksien kohteina 
olleista tapauksista on alkujaan lähtöisin TVK I:n ja kuinka moni TVK II:n 
asioista. Huomioitava on, että seuraamusmaksu liitettiin aina luopumiske-
hotukseen, eikä sitä annettu kertaakaan erillisenä rangaistuksena. 
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Taulukko 1 Vuonna 2006 ja 2005 annettujen lopullisten päätösten mukaiset seuraa-
mukset, pois lukien sopimussakot93 

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Huomautus 
vastaisen 
varalle/kpl

Huomautus 
vastaisen 
varalle/kpl

Luopumis-
kehotus/kpl

Luopumis-
kehotus/kpl

Seuraamus-
maksu/kpl

Seuraamus-
maksu/kpl

10 6 10 12 11, välillä 2000 - 
11000 €

12, välillä 4000 - 
16 000 €

3 1 8 5 8, välillä 2000 -  
15 000 €

5, välillä 4 000 -  
17 000 €

Yht 2 1 10 13 8, välillä 5000-
10000 €

12, välillä 2000 - 
16 000 €

TVK I:stä - 1 5 4 3 3

TVK II:sta 2 - 5 9 5 9

TVK II

LMVK

TVK I

 
 
 
Lääkemarkkinoinnin ohjeet mahdollistavat valvontakunnalle myös sopi-
mussakon käytön tietyissä rikkomustilanteissa. Tällaisia asioita ohjeiden 
72 §:n mukaan ovat:  

i. yritys jatkaa Lääkemarkkinoinnin ohjeiden vastaista toimintaa an-
netusta huomautuksesta, luopumiskehotuksesta tai väliaikaisesta 
luopumiskehotuksesta huolimatta,  

ii. yritys rikkoo radio- tai televisiomainoksen ennakkotarkastuksessa 
annettua päätöstä, sivuuttaa Lääkemarkkinoinnin ohjeiden mukai-
sen järjestelmän,  

iii. yritys rikkoo yhteisymmärryksessä toisen lääkeyrityksen kanssa 
tekemäänsä sopimusta virheellisen markkinoinnin lopettamisesta 
taikka  

iv. yritys laiminlyö tarkastusvaliokunnan tai valvontakunnan mää-
räämän virheellisen markkinoinnin oikaisun.  

 
Määrättävän sopimussakon suuruus on 20 000 ja 200 000 euron välillä. 
Sakon suuruutta määritettäessä tulee ohjeiden 72 §:n mukaan huomioida 
virheellisen markkinoinnin laajuus, markkinoinnissa käytetyt mediat, vir-
heellisestä markkinoinnista mahdollisesti ilmenevä piittaamattomuus Lää-
kemarkkinoinnin ohjeista sekä muut seikat. Toisena toimintavaihtoehtona 
valvontakunnalle mahdollistetaan asian saattaminen lääkemarkkinointia 
valvovan viranomaisen tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten. Rikko-
muksista, joista määrätään sopimussakko, ei voi määrätä enää seuraamus-
maksua.  

Kuviossa 12 on esitetty Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan langetta-
mien suurimpien sopimussakkojen euromäärät vuosina 1997–2007. Lange-
tettujen sakkojen kappalemäärät viimeiseltä kymmeneltä vuodelta on esi-
tetty kuviossa 13. Sopimussakkojen suuruus on noussut selvästi 1990-
luvun lopusta. Toisaalta täytyy huomioida, että myös Lääkemarkkinoinnin 
                                                 
93 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
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ohjeiden mukaisen sopimussakon maksimimäärä on noussut merkittävästi 
samana aikana. Vuoden 1996 ohjeiden mukainen maksimaalinen sopimus-
sakko oli vain 200 000 mk eli noin 33 600 €. Maksimisakkoon suhteutettu-
na vuonna 1998 annettu 70 000 mk:n (n. 11 770 €) sakko oli suhteellisesti 
isompi kuin esimerkiksi vuonna 2003 annettu 40 000 €:n sopimussakko. 
Vuonna 2003 ohjeiden mukainen maksimisakko oli 200 000 € (Maksimi-
sakot, kuvio 12, alla). Sopimussakkojen huippuvuosi oli vuosi 2004. Tämä 
vuosi näkyy myös piikkinä valvontakunnan toimintaa esittävässä kuviossa 
(Kuvio 6, s. 39) vuotena, jolloin valituksia tehtiin keskivertoa enemmän. 
Tällöin tarkastusvaliokunta II:sta siirrettiin seitsemän tapausta suoraan val-
vontakunnalle ja myös saman tarkastusvaliokunnan ratkaisuista valitettiin 
keskivertoa enemmän.   
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Kuvio 12 Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan määräämät suurimmat sopimussakot 
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Kuvio 13  Sopimussakkojen kappalemäärät vuosina 1997–200795  
 
Ohjeiden 73 § mahdollistaa seuraamuksen sovittelun, jos seuraamus johtai-
si kohtuuttomuuteen. Lääkemarkkinoinnin ohjeiden mukaan rikkomuksesta 
                                                 
94 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
95 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomukset vuosilta 1997–2007 ja haastattelut. 
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voidaan langettaa sanktio siinäkin tapauksessa, että yritys olisi jo luopunut 
ohjeita rikkovasta menettelystään. Määrättävä sanktio ei vaikuta yrityksen 
velvollisuuteen korvata toiselle yritykselle ohjeita rikkomalla aiheuttaman-
sa vahinko (67 §) ja vahingonkorvauskysymykset yritysten välillä ovatkin 
itsesääntelyjärjestelmän ulkopuolisia kysymyksiä. 

Kuten aiemmin on kerrottu, rahamääräiset rangaistukset otettiin käyttöön 
lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmässä vasta 1980-luvulla. Taulukos-
sa 2 on kuvattu näiden rahamääräisten sanktioiden kehitys vuodesta 1989 
tähän päivään asti. Merkittävä hyppäys sopimussakon suuruudessa ajoittui 
2000-luvun alkuun, jolloin markkamääräinen sakko pysytetiin numeraali-
sesti samana, mutta yksikkö vaihdettiin markasta euroon. Näin sanktio 
muuttui noin kuusinkertaiseksi aiempaan verrattuna. Samalla kertaa myös 
seuraamusmaksun maksimimäärää korotettiin noin kolminkertaiseksi, mutta 
minimimäärää taas laskettiin samalla kertaa.  
 
Taulukko 2  Rahamääräiset sanktiot vuodesta 1989 alkaen96  
Vuosi Seuraamusmaksun suuruus (käsittelymaksu 

vuoteen 2001 saakka) 
Sopimussakon 
suuruus 

1989 Kuluttajamainonta: 1 000–5 000 mk (n. 170–840 €). 
Terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuva mainonta: 
3 000–7 000 mk (n. 505–1 180 €). 

10 000–100 000 mk 
(n.1 680–16 800 €) 

1993 5 000–20 000 mk (n.840–3 360 €) 20 000–200 000 mk  
(n. 3 360–33 600 €) 

1996 10 000–40 000 mk (n. 1 680–6 730 €) 20 000–200 000 mk  
(n. 3 360–33 600 €) 

2001 1 000–20 000 €  20 000–200 000 € 
2004 1 000–50 000 € 20 000–200 000 € 
2006 1 000–50 000 € 20 000–200 000 € 
 
 

                                                 
96 Lääkemainonnan ja Lääkemarkkinoinnin ohjeet vuosilta 1989–2006. 



IV   LÄÄKEMARKKINOINTIA KOSKEVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ JA LÄÄKEMARKKI- 
NOINNIN VIRANOMAISVALVONTA 

 

1 Lääkemarkkinointia koskeva lainsäädäntö 

1.1 Yleistä 
Suomessa lääkemarkkinointia suoraan koskevia säännöksiä löytyy lääke-
laista (LL) ja kuluttajansuojalaista (KSL) sekä lääkeasetuksesta (LA). Ku-
ten edellä on kerrottu (jakso II.5), uudistettiin lääkelainsäädäntömme 1980-
luvun lopulla. Lääkemarkkinoinnin kannalta tämä uudistus oli merkittävä, 
sillä lääkemarkkinointia koskeva laintasoinen sääntely oli käytännössä kat-
soen puuttunut maamme lainsäädännöstä. Se lääkemarkkinoinnin viran-
omaisohjaus, joka oli käytössä, toteutettiin Lääkintöhallituksen määräyksil-
lä. Ennen lääkelain säätämistä lääkkeiden mainonnasta oli säädetty vain 
apteekkitavara-asetuksen 16 §:ssä, jonka mukaan epäasiallinen mainosta-
minen saattoi johtaa valmisteen myyntiluvan peruttamiseen.  

Lääkelain antamisen jälkeen, näinä kahtenakymmenenä vuotena, lääke-
lakia on muutettu jo 26 kertaa97 ja merkittäviä uudistuksia on tullut myös 
lääkelain 10 luvussa sijaitseviin lääkemarkkinointia koskeviin säännöksiin. 
Viimeksi LL:n lääkemarkkinointia koskevia pykäliä uudistettiin vuonna 
2005 muutoslailla 853/200598, jolloin muistutusmainontaa koskevat sään-
nöt lisättiin lakiin. 
 
 
1.2 Lääkelaki 
Lääkelain kymmenennessä luvussa pykälät 91–94 sääntelevät lääkkeiden 
markkinointia. 91 a, 91 b ja 92 a §:t lisättiin lääkelakiin99 vuonna 2002. Uu-
distuksella nostettiin lain tasolle useita säännöksiä, jotka koskivat yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita ja joista aiemmin oli säädetty 
alemman tasoisilla normeilla (HE 46/2002, katso myös lääkeasetusta koske-
va jakso IV.1.4). Alun alkujaan voimaan tullessaan vuonna 1987 lääkelaissa 
oli neljä pykälää (91–94 §), jotka säätelivät lääkkeiden markkinointia. Lää-
                                                 
97 http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1987/19870395. 
98 Laki lääkelain muuttamisesta 853/2005. 
99 Laki lääkelain muuttamisesta 700/2002. 
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kintöhallitukselle annettiin valtuutus säätää tarkempia määräyksiä lain 
91 §:ssä.  

LL:n 91 § on lääkemarkkinoinnin perusperiaatteet määrittävä pykälä, 
jonka mukaan lääkemarkkinoinnin on kannustettava lääkkeen asianmukai-
seen käyttöön. Ainoastaan Suomessa myyntiluvan saanutta lääkettä voi-
daan markkinoida ja markkinoinnissa annettujen tietojen tulee olla hyväk-
sytyn valmisteyhteenvedon mukaisia. LL:n 91 a § rajoittaa lääkkeiden 
markkinointia väestölle. Väestölle ei saa markkinoida lääkemääräyksellä 
toimitettavia (eli reseptilääkkeitä) eikä huumausaineita tai psykotrooppisia 
aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Samassa pykälässä säädetään myös mai-
noksen vähimmäissisällöstä ja niin kutsutun muistutusmainoksen enim-
mäissisällöstä sekä tietyistä markkinoinnin rajoituksista. Muun muassa lää-
kenäytteiden jako myynninedistämistarkoituksessa väestölle on kiellettyä. 
LL:n 91 b § keskittyy markkinointiin lääkkeen määräämiseen tai toimitta-
miseen oikeutetuille henkilöille. Säännöksellä annetaan mahdollisuus 
markkinoida edellä mainituille henkilöille lääkemääräyksellä toimitettavia 
lääkkeitä ja huumausaineita sekä psykotrooppisia aineita sisältäviä lääke-
valmisteita. Pykälässä on myös määräyksiä tällaisten valmisteiden markki-
nointitavasta ja markkinoinnin sisältövaatimuksista. 

LL:n 92 §:ssä annetaan määräyksiä myynninedistämistoimista, jotka 
kohdistuvat terveydenhuoltohenkilöstöön ja eläinlääkäreihin. Kohderyhmä 
on siis laajempi kuin 91 b §:n kohderyhmä. Tällaisen myynninedistämis-
toiminnan tulee olla taloudelliselta merkitykseltään vähäistä ja liittyä am-
matilliseen toimintaan. Myynninedistämistapahtumissa vieraanvaraisuuden 
on oltava kohtuullista ja toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden, eikä 
sitä saa ulottaa muuhun kuin terveydenhuoltohenkilöstöön. Pykälän toinen 
momentti velvoittaa puolestaan henkilöitä, joilla on oikeus määrätä tai toi-
mittaa lääkkeitä: he eivät saa pyytää tai hyväksyä mitään kannustimia, 
etuuksia tai lahjoja, jotka on kielletty pykälän ensimmäisessä momentissa 
tai ovat muutoin siinä säädetyn vastaisia. 

Markkinoinnin rajoituksista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella 92 a §:ssä annetun valtuutuksen perusteella (katso jakso 
IV.1.4.1). Lisäksi pykälässä säädetään Lääkelaitoksen, Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten valvontavelvollisuuksista. 
93 §:ssä määritetään ne keinot, joilla Lääkelaitos voi puuttua lainsäädän-
nönvastaiseen markkinointiin100.  

LL:n 94 §:ssä säädetään, että lääkkeen myyntiluvan haltijalla on oltava 
tieteellinen palveluyksikkö, joka on vastuussa lääkevalmisteen markki-

                                                 
100 Jaksossa IV.2 on kuvattu viranomaisvalvontaa. 
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noinnissa annettavista tiedoista. Alun perin velvoite siirrettiin LL:iin pykä-
läksi 30 d Lääkelaitoksen lääkkeiden markkinoinnista annetusta määräyk-
sestä muutoslailla 700/2002. Tieteellistä palveluyksikköä edellyttää ihmi-
selle tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/83/EY). Vastaava velvoite 
on sisällytetty myös Lääketeollisuus ry:n lääkemarkkinoinnin ohjeisiin.  
 
 
1.3 Kuluttajansuojalaki 
Kuluttajansuojalaki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja 
muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Näin ollen KSL:n 
säännökset koskevat lääkkeiden markkinointia silloin, kun lääkkeitä mark-
kinoidaan kuluttajille. KSL:n säännökset eivät siis ulota vaikutuksiaan 
markkinointiin terveydenhuoltohenkilökunnalle näiden vastaanottaessa 
mainoksen työtehtäviinsä liittyen. Lääkelain 91 §:ssä todetaan, että sen 
lisäksi mitä kyseisessä pykälässä säädetään, on voimassa myös mitä 
KSL:ssa säädetään lääkkeiden markkinoinnista. Kuluttajansuojalakihan tuli 
voimaan noin kymmenen vuotta aiemmin kuin lääkelaki. LL:a säädettäessä 
haluttiin kuitenkin, että LL:n markkinointisäännökset olisivat ensisijaisia 
suhteessa kuluttajansuojalain säännöksiin, kun ratkaistavana on lääkkeiden 
markkinointia koskeva asia101. 

Kuluttajasuojalain toisessa luvussa on markkinointia koskevia säännök-
siä102. 1 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista 
tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Lääkemarkki-
noinnin sääntelyn kannalta tärkeä on 1.2 §, jonka mukaan markkinointia, 
joka ei sisällä kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannal-
ta tarpeellisia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana. 1 a §:ssä säädetään 
myynninedistämiskeinojen tunnistettavuudesta. Sen mukaan markkinoin-
nista on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja myös se kenen lukuun 
markkinointi toteutetaan. 2 §:ssä kielletään totuudenvastaisten ja harhaan-
johtavien tietojen antaminen. 2 a § taas estää niin sanotun negatiivisen 
myyntimenetelmän käyttämisen eli pykälän mukaan kiellettyä on tarjota 
kuluttajalle kulutushyödykkeitä ilman nimenomaista tilausta ja edellyttää 
                                                 
101 Kärkkäinen, R. ja Purasmaa, R., 1988, 149.  
102 KSL:n toisen luvun muutosesitys, HE 32/2008, on annettu huhtikuussa 2008 edus-
kunnalle. Muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettely-
jä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Eduskunnan hyväksyttyä esi-
tyksen muutokset ovat tulleet voimaan 1.10.2008 lukien. Hallituksen esityksen mukaan 
ehdotetut säännökset vastaavat periaatteiltaan voimassa olevia säännöksiä, mutta ovat 
huomattavasti yksityiskohtaisemmat. 
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kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka 
muuta toimenpidettä. 3 § on hinnan ilmoittamiseen liittyvä säännös.  

Lisäetumarkkinoinnissa ja muussa erikoistarjousmarkkinoinnissa annet-
tavia tietoja koskee 4 §. Lainkohtaa sovelletaan silloin, kun markkinoinnis-
sa tarjotaan kahta tai useampaa kulutushyödykettä yhteisellä hinnalla tai 
kun hyödykkeen ostajalle tarjotaan muu hyödyke alennetulla hinnalla tai 
jokin muu erityinen etu. 

Vertailevaa mainontaa koskee vuonna 2000 KSL:iin lisätty 4 a §103. Py-
kälä panee toimeen vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin 97/55/EY 
vaatimuksia. Pykälä koskee – muista KSL:n toisen luvun pykälistä poike-
ten – ainoastaan mainontaa (muut pykälät koskevat kaikkia markkinoinnin 
keinoja). Hallituksen esityksen104 mukaan mainonnalla tarkoitetaan yleisöl-
le tai muuten suurehkolle vastaanottajajoukolle suunnattua julkaistua vies-
tintää. Pykälässä asetetaan seitsenkohtainen luettelo vaatimuksista, jotka 
vertailevan mainoksen on täytettävä. Ennen kyseistä KSL:n säännöstä ver-
tailevasta mainonnasta ei ollut erityissäännöksiä, vaan siihen sovellettiin 
markkinointia yleensä koskevia säännöksiä. Nykyisin lainsäädännössä val-
litsee siis tilanne, että vertailevaa mainontaa käsittelevät säännöt koskevat 
vain kuluttajamainontaa, eikä ollenkaan mainontaa terveydenhuoltohenki-
lökunnalle. 

4 b § on lisätty KSL:iin vuonna 2002 lailla 460/2002105. Pykälä koskee 
tiedottamista markkinointiin liittyvien arvontojen, yleisökilpailujen ja pe-
lien osallistumisehdoista. Ehtojen on pykälän mukaan oltava selkeitä ja 
ymmärrettäviä sekä helposti saatavilla. Lääkemarkkinoinnin ohjeet (19 §) 
puolestaan kieltävät kokonaan palkintokilpailut kuluttajille.  

KSL:n 5 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa luvata sattumanvaraista 
etua, jonka saaminen edellyttää vastiketta, kulutushyödykkeen ostamista tai 
ostotarjouksen tekemistä. Asetuksenantovaltuutukset kolmeen asiaan löy-
tyvät 6 §:stä: 1) tuotemerkintöjen ja käyttöohjeiden liittämisestä kulutus-
hyödykkeeseen sekä muiden kulutushyödykkeen laatua, ominaisuuksia ja 
käyttöä koskevien tietojen antamisesta markkinoinnissa; 2) kulutushyö-
dykkeen hinnan ja luottoehtojen sekä muiden sopimusehtojen ilmoittami-
sesta markkinoinnissa; sekä 3) markkinointiin liittyvien yleisökilpailujen 
järjestämisestä sekä markkinoinnissa annettavien palkintojen tai vastikkeet-

                                                 
103 Pykälä lisättiin KSL:iin lailla kuluttajansuojalain muuttamisesta 1072/2000. 
104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menet-
telystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 79/2000. 
105 Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 460/2002. 
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tomien etujen sallituista enimmäismääristä. Kyseisen pykälän perusteella 
on annettu useita asetuksia. 

KSL:n 7, 8, 8 a ja 9 pykälät sääntelevät kieltoa, joka voidaan antaa 
KSL:n markkinointia koskevien pykälien rikkomustilanteessa, kiellon mää-
rääjää, uhkasakkoa kiellon yhteydessä sekä mahdollista markkinointitoi-
menpiteen oikaisua. Pääsääntöisesti Markkinaoikeus määrää puheena ole-
van kiellon. Mahdollisia kiellon määrääjiä lain määrittelemissä asioissa 
voivat olla myös kuluttaja-asiamies ja lääninhallitus. 10 §:ssä säädetään 
KSL:n säännösten valvonnasta. Kuluttajansuojan kannalta markkinoinnin 
lainmukaisuutta valvoo kuluttaja-asiamies.  

Alkuperäisessä KSL:ssa, sen 11 §:ssä, säädettiin markkinointirikoksesta 
ja -rikkomuksesta. Rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaihees-
sa kyseiset pykälät kuitenkin poistettiin kuluttajansuojalaista106 ja siirrettiin 
rikoslakiin107.  
 
 
1.4 Lääkeasetus 

1.4.1 Taustaa 

Lääkelain markkinointia rajoittavia pykäliä täydentävät nykyisin lääkease-
tuksen 25 § ja 25 a–i §:t. Kyseiset markkinointiin liittyvät pykälät lisättiin 
lääkeasetukseen valtioneuvoston asetuksella108 vuonna 2002. Lailla 
700/2002 lisättiin lääkelakiin kokonaan uusi 92 a §, jonka mukaan lääkkei-
den markkinointia koskevia tarkempia säädöksiä annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. Ennen asetuksen tasoisia säännöksiä voimassa oli Lääkelaitok-
sen määräys 3/1997 lääkkeiden markkinoinnista. Tähän määräykseen an-
nettiin valtuutus silloisella lääkelailla, sen 91.3 §:llä. Lailla 700/2002 ku-
mottiin tämä valtuutus ja perusteluiksi esitettiin hallituksen esityksessä109 
se, että ”lääkkeiden markkinointia koskevat säännökset ehdotetaan annet-
tavaksi lakiin lisättävillä uusilla 91 a ja 91 b §:llä sekä uuden 92 a §:n val-
tuutussäännöksen perusteella annettavalla valtioneuvoston asetuksella”. 
92 a §:ään siis sijoitettiin yksinomainen asetuksenantovaltuutus valtioneu-
vostolle. Perusteluiksi mainittiin muun muassa, että ”erityisesti tiedotusvä-
lineiden kautta tapahtuva lääkemainonnan asianmukaisuus edellyttää, että 
markkinoinnin sisällöstä voidaan antaa melko täsmällisiä säännöksiä.”  
                                                 
106 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta 811/1990. 
107 Rikoslaki 39/1889 ja laki rikoslain muuttamisesta 769/1990. 
108 Valtioneuvoston asetus 1184/2002 lääkeasetuksen muuttamisesta. 
109 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttami-
sesta, HE 46/2002. 
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Edellä mainitun hallituksen esityksen (46/2002), nimenomaisena tarkoi-
tuksena oli muuttaa tiettyjä lakeja, joista yksi oli lääkelaki, siten, että näissä 
laeissa olleet valtuutussäännökset asetusten ja alemmanasteisten määräysten 
antamiseen muuttuisivat vuonna 2000 annetun uuden perustuslain110 mukai-
siksi. Lakiuudistuksessa lain tasolle siirrettiin säännöksiä, jotka korvasivat 
aiemmin asetuksessa tai lääkelaitoksen määräyksessä olleita oikeusnormeja. 
Uudistetussa laissa asetuksenantaja eli valtioneuvosto mainittiin, valtuutus-
säännös oli yksilöity ja lisäksi asetuksella tehtävästä norminantovaltuuksien 
edelleen delegoinnista luovuttiin. Aiemmin esimerkiksi lääkelaki valtuutti 
lääkelaitoksen antamaan edellä mainitun lääkkeiden markkinointia koskevan 
määräyksen, jolla rajoitettiin yhtä keskeistä perusoikeutta, sanavapautta. 
Alemmanasteisilla säännöksillä siis määrättiin asioista, joiden voidaan kat-
soa kuuluvan, ainakin osittain, perusoikeuksien alaan. Nykyisin lääkelain 
merkittävin sananvapaudenrajoitus on se, ettei lääkemääräyksellä toimitetta-
via lääkevalmisteita saa markkinoida lainkaan kuluttajille.  

Vuoden 2000 uusi perustuslaki aiheutti siis edellä kuvatun muutoksen 
sääntelyn tasossa ja muodoissa. Ennen nykyisin voimassa olevaa perustus-
lakia lainsäädäntömme vaikeni lainsäädäntövallan delegoinnista eduskun-
nalta eteenpäin. Se, miten toimittiin, perustui muodostuneeseen valtiosään-
tökäytäntöön111. Nykyisen perustuslakimme 80 §:ssä säädetään asetuksen 
antamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä. 80.1 §:n mukaan yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Samassa 
momentissa asetuksen annon lähtökohdaksi asetetaan, että tasavallan presi-
dentti, valtioneuvosto tai ministeriöt voivat antaa asetuksia perustuslaissa 
tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. 80.2 § sallii lainsäädäntöval-
lan delegoimisen muulle viranomaiselle vain, jos tämä valtuutus tapahtuu 
lailla ja koskee määrättyjä asioita. Valtuutukseen on oltava sääntelyn koh-
teeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys saa edel-
lyttää, että asiasta säädettäisiin lailla taikka asetuksella. Tällaisen valtuu-
tuksen edellytetään olevan myös soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 

 
 
1.4.2 Nykyisin voimassa oleva lääkeasetus 

Lääkeasetuksen 25 sekä 25 a–i §:t sääntelevät lääkkeiden markkinointia 
lääkelain antaman valtuuden mukaisesti. Kuten edellä on kerrottu, kaikki 
edellä mainitut pykälät lisättiin lääkeasetukseen asetuksella 1184/2002 uu-
den perustuslain tuomien muutosten takia. Lääkeasetus sääntelee suhteelli-

                                                 
110 Perustuslaki 731/1999. 
111 Manninen, J., 2006.  
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sen yksityiskohtaisesti lääkkeiden markkinointia. Lääkemarkkinoinnin oh-
jeet ovatkin yksityiskohtaisuudessaan monissa kohdin sisällöllisesti yh-
tenevät asetuksen säännösten kanssa.  

Lääkeasetuksen 25 § tarkentaa sitä, mitä lääkkeiden markkinoinnilla 
tarkoitetaan ja mitä sillä ei tarkoiteta. Lääkelakihan ei määrittele käsitettä 
”lääkkeiden markkinointi”. Lääkeasetuksen mukaan markkinoinnilla tar-
koitetaan kaikkia tiedottamis-, tilausten hankinta- tai kannustustoimenpitei-
tä, joiden tarkoituksena on lääkkeiden määräämisen, toimittamisen, ostami-
sen tai käytön edistäminen. 25.2 § määrittelee kaikki ne asiat, jotka eivät 
ole lain taikka asetuksen mukaista lääkkeiden markkinointia.  

LA:n 25 a § määrittää sitä, minkälaista lääkkeiden markkinoinnissa an-
nettavan tiedon tulee olla. Pykälällä tarkennetaan LL:n vaatimusta siitä, 
että annettavien tietojen on oltava lääkkeen hyväksytyn valmisteyhteenve-
don tietojen mukaisia. Pykälässä määrätään myös, ettei kliinisiin tutkimuk-
siin saa viitata siten, että viittaus antaa virheellisen kuvan tutkimuksen lop-
pupäätelmästä, laajuudesta tai merkityksestä. 

LA 25 b §:n mukaan väestöön kohdistuvasta mainonnasta on käytävä 
selkeästi ilmi, että kyseessä on lääkemainos. Pykälä sisältää myös luettelon 
siitä, minkälaista aineistoa lääkemainos ei saa sisältää. Säännösten soveltu-
vuudesta apteekissa valmistettuihin sekä apteekin palvelemille potilaille 
toimitettavaksi tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin säädetään LA:n 25 c §:ssä. 
Eläinlääkkeitä koskevan markkinointiaineiston sisällöstä säädetään 
25 d §:ssä.  

Niistä tiedoista, joita lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen oikeu-
tetuille henkilöille kohdistetun markkinointiaineiston on aina sisällettävä, 
säädetään pykälässä 25 e. Tiedolle asetetut laatuvaatimukset löytyvät sa-
man pykälän toisesta momentista. Näitä ovat valmisteyhteenvedon mukai-
suus, täsmällisyys, ajanmukaisuus, todennettavuus ja täydellisyys. Lääke-
tieteellisistä julkaisuista tai tieteellisistä tutkimuksista otettujen lainausten 
sekä taulukoiden ja muiden havainnollisten esitysten on oltava tarkasti tois-
tettuja ja niiden lähde täsmällisesti ilmoitettu. 

Lääkenäytteiden toimittamisesta on tarkat säännöt 25 f §:ssä. Eri sään-
nöt löytyvät itsehoito- ja reseptilääkkeille sekä lääkkeille, joiden myyntilu-
paan on liitetty toimittamista rajoittava ehto. Toimittaminen on ainoastaan 
mahdollista kirjallisen, allekirjoitetun ja päivätyn pyynnön perusteella. 
Myös itse näytteelle on asetettu tiettyjä ehtoja. Pykälän neljännen momen-
tin mukaan huumausainetta tai pääasiassa keskushermostoon vaikuttavaksi 
aineeksi luokiteltavaa ainetta taikka psykotrooppista ainetta sisältävää lää-
kevalmistetta ei saa luovuttaa näytepakkauksena. Asetus vaatii myös 
myyntiluvanhaltijaa toimittamaan vuosittain Lääkelaitokselle yhteenveto-
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tiedot jaetuista lääkenäytteistä. 25 g § kieltää päivystyspakkausten käytön 
lääkevalmisteiden markkinoinnissa ja 25 h §:ssä taas on säännökset lääke-
esittelijöistä.  

25 i § liittyy Lääkelaitoksen toimimiseen lääkemarkkinointia valvovana 
viranomaisena. Lääkelaitoksen toiminnasta valvovana viranomaisena on 
kerrottu enemmän jaksossa IV.2. Pykälän mukaan myyntiluvan haltijan on 
toimitettava Lääkelaitokselle sen pyynnöstä markkinoinnissa käytettävä 
aineisto ja selvitys aineiston vastaanottajista, jakelutavasta ja ensimmäises-
tä jakelupäivämäärästä, samoin kuin muut tiedot ja selvitykset, jotka ovat 
tarpeen lääkkeiden markkinoinnin valvonnassa. 
 
 
2 Lääkemarkkinoinnin viranomaisvalvonta 

2.1 Lääkelaitoksen suorittama lääkemarkkinoinnin  
 valvonta 
Lääkelaitos huolehtii lääkkeiden markkinoinnin viranomaisvalvonnasta Suo-
messa lääkelain 92 a §:n nojalla. Verrattaessa Lääketeollisuus ry:n ja Lääke-
laitoksen suorittamaa valvontaa on pidettävä mielessä se, että Lääketeollisuus 
ry valvoo vain jäsenyritystensä, jotka kaikki ovat lääkefirmoja, myynninedis-
tämistoimia, kun taas viranomaisten valvonta kohdistuu laajemmalle. Lääk-
keitähän markkinoivat myös apteekit ja nykyisin muun muassa myös päivit-
täistavaraliikkeet, koska ne saavat myydä nikotiinivalmisteita.  

Lääkelaitos voi puuttua virheelliseen tai puutteelliseen mainontaan joko 
oma-aloitteisesti tai sille tehdyn kantelun perusteella. Vuosittain viran-
omainen tekee myös kohdennettuja tarkastuksia johonkin tiettyyn markki-
noinnin sektoriin. Rikkomustilanteessa Lääkelaitos lähettää lääkeyrityksel-
le virheellistä markkinointia koskevan huomautuksen tai selvityspyynnön 
ja mahdollisesti kopion tehdystä kantelusta. Yrityksellä on mahdollisuus 
antaa vastine, jonka perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Ylivoimai-
sesti suurimmassa osassa asioita tapaus ratkeaa tähän selvityspyyntöön ja 
annettuun selvitykseen. Jos prosessi etenee toimenpiteisiin, siitä tiedotetaan 
kuulemiskirjeellä, johon on myös mahdollista antaa vastine. Tehdyistä toi-
menpiteistä ja prosessin lopputuloksesta tiedotetaan sekä yritykselle että 
kantelun tekijälle.112 

Lääkelaitoksen käytössä olevista seuraamuksista on säädetty LL:n 
93 §:ssä. Lääkelaitos voi valvonnassaan antaa yritykselle markkinoinnista 
                                                 
112 http://www.laakelaitos.fi/laaketeollisuus/markkinoinnin_valvonta/index.html. 
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huomautuksen ja näin Lääkelaitos toimiikin suurimmassa osassa tapauksia 
(katso taulukko 3). Lääkelaitos voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta 
markkinointia, mikäli markkinoinnissa on menetelty lääkelain markkinoin-
tia koskevien pykälien vastaisesti ja asia on esimerkiksi riitaisa viranomai-
sen ja asianosaisen välillä. Kiellon saanut voidaan myös määrätä toimitta-
maan markkinoinnin oikaisu, jos sitä lääketurvallisuuden vaarantumisen 
vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Kieltoa tai oikaisumääräystä voidaan 
tehostaa uhkasakolla – uhkasakon tuomitsee lääninhallitus Lääkelaitoksen 
vaatimuksesta. Määrättävän uhkasakon suuruutta ei ole missään määritelty, 
vaan suuruus arvioidaan kyseessä olevan lääkkeen myynnin volyymin ja 
rikkomuksen merkittävyyden perusteella113.  

Taulukkoon 3 on koottu Lääkelaitoksen vuoden 2006 aikana suorittama 
valvonta114. Kaiken kaikkiaan vireille tuli 38 markkinoinnin valvontaa kos-
kevaa asiaa. Markkinointikieltoja annettiin kaksi – molempiin liitettiin uh-
kasakko, toiseen 200 000 euroa ja toiseen 2 miljoonaa euroa115. Viranomai-
sen käyttämät uhkasakot ovat siis paljon suurempia kuin Lääketeollisuuden 
seuraamusmaksut ja uhkasakot. Toisaalta itsesääntelyjärjestelmän maksut 
lankeavat heti maksettaviksi, kun taas viranomaisen uhkasakko on ”kerta 
kiellon päälle” -tyyppinen sakko eli se tulee maksettavaksi vasta jos mark-
kinointikieltoa ei noudateta. Maksuun näitä uhkasakkoja ei ole jouduttu 
Lääkelaitoksen toiminnan aikana hakemaan kuin ilmeisesti kerran116.  

 
Taulukko 3  Lääkelaitoksen vuonna 2006 suorittama lääkemarkkinoinnin valvonta 

Markkinointikielto 2 
Huomautus 24 
Aiheeton kantelu/selvitys 5 
Eläinlääkkeet  4 
Käsittely kesken 2006 lopussa 3 

 
 

                                                 
113 Haastattelut. 
114 Kostiainen, T. ja Palva, E., 2007. 
115 200 000 euron uhkasakko annettiin yritykselle, joka markkinoi itsehoitolääkettä valmis-
teyhteenvedosta poikkeavilla tiedoilla ja materiaalilla, joka on lääkeasetuksen 25 b §:n 
mukaan kiellettyä, televisiossa ja apteekeissa. 2 miljoonan euron uhkasakko liitettiin mark-
kinointikieltoon, jolla kiellettiin markkinoimasta valmistetta materiaalilla, joka ei ole hy-
väksytyn valmisteyhteenvedon mukaista, tai jättää mainitsematta valmisteen lääkkeellisen 
merkityksen kannalta oleellisen seikan tai viittaa kliinisiin tutkimuksiin siten, että viittaus 
antaa virheellisen kuvan tutkimuksen loppupäätelmästä, laajuudesta tai merkityksestä. 
Kyse oli lääkäreille lähetetystä reseptilääkkeen mainoksesta. Markkinointikiellon ja uhka-
sakon lisäksi yritys velvoitettiin oikaisemaan mainonta. 
116 Haastattelut. 
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Lääkeasetuksen 25 i §:n mukaan lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan on 
toimitettava Lääkelaitokselle sen pyynnöstä kaikki sellaiset materiaalit, 
aineistot yms. tiedot, jotka ovat tarpeen Lääkelaitoksen suorittamassa 
markkinoinnin valvonnassa. Ilman tällaista säännöstä viranomaisvalvonta 
muodostuisikin mahdottomaksi.  

Voimaan tullessaan lääkelaki sisälsi myös säännöksen (silloinen 94 §), 
jonka perusteella Lääkintöhallitus ja myöhemmin Lääkelaitos pystyi pe-
ruuttamaan lääkevalmisteen myyntiluvan, mikäli valmisteen markkinoin-
nissa oli törkeästi rikottu 91 §:n sisältämää väestölle suunnatun markki-
noinnin asiallisuusvaatimusta taikka markkinoinnista tarkemmin annettuja 
määräyksiä117. Kyseinen säännös kumottiin vuonna 2002 (muutoslailla 
700/2002), koska lääkevalmisteen myyntiluvan peruuttamisen perusteet 
harmonisoitiin EU:n alueella direktiivin 2001/83/EY 117 artiklalla118. 
Myyntiluvan peruttaminen markkinoinnista annettujen säännösten rikko-
misen johdosta ei ollut sopusoinnussa direktiivin artiklojen kanssa.  
 
 
2.2 Muiden viranomaisten suorittama valvonta 
Kuluttajansuojalain toisen luvun 10 §:n mukaan markkinoinnin lainmukai-
suutta kuluttajansuojan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies. Laki Kuluttaja-
virastosta119 asettaa kuluttaja-asiamiehelle neuvotteluvelvollisuuden, jonka 
mukaan kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan elinkeinonharjoittaja 
vapaaehtoisesti luopumaan aloittamastaan lainvastaisesta toimenpiteestä. 
Vasta mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, voidaan käyttöön ottaa lain-
säädännön tarjoamat muut vaihtoehdot. Kuluttajansuojalain toisen luvun 7 
ja 8 §:ien mukaan markkinaoikeus voi kieltää markkinointia tilaavaa tai 
suorittavaa elinkeinonharjoittajaa, jos se on kuluttajansuojan kannalta tar-
peellista, jatkamasta säännösten tai niiden nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastaista markkinointia taikka uudistamasta sellaista tai siihen 
rinnastettavaa markkinointia. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se 
erityisestä syystä ole tarpeetonta. KSL:n nojalla myös kuluttaja-asiamies 
(8 §) ja lääninhallitus (8 a §) voivat määrätä kiellon tietyissä asioissa. 
Markkinaoikeus voi myös määrätä elinkeinonharjoittajan toimittamaan 
markkinatoimen oikaisun, jos sitä markkinointitoimesta kuluttajille aiheu-
tuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. 

                                                 
117 Kärkkäinen, R. ja Purasmaa, R., 1988. 
118 HE 46/2002. 
119 Laki Kuluttajavirastosta 1056/1998. 
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten tulee val-
voa, että henkilöt, joilla on oikeus määrätä tai toimittaa lääkkeitä, noudat-
tavat lääkelain 92 §:ssä säädettyä kieltoa pyytää tai hyväksyä mitään kan-
nustimia, etuuksia tai lahjoja, jotka on kielletty 92 pykälässä tai ovat muu-
toin siinä säädetyn vastaisia. Näillä viranomaisilla on käytettävissään ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain120 mukaiset valvontakei-
not. Kyseinen valvontavelvollisuus lisättiin lakiin lääketieteellisestä tutki-
muksesta121 muutoslailla122 vuonna 2004, koska aiemmin lainsäädännössä 
ei ollut määrätty millekään viranomaiselle edellä mainitun 92 §:n mukaisen 
kiellon valvontaa eikä kiellon rikkomisesta pystytty langettamaan seuraa-
muksia123.  

                                                 
120 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994. 
121 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/199. 
122 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta 295/2004. 
123 Hallituksen esitys 20/2004. 



V   ITSESÄÄNTELYJÄRJESTELMÄN JA 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN POHJAUTUVAN 

JÄRJESTELMÄN VERTAILUA 
 

1 Lääkemarkkinoinnin ohjeiden ja  
 lainsäädännön vertailua 

1.1 Aluksi 
Vertailtaessa itsesääntelyohjeita ja lainsäädäntöä tulee pitää mielessä näi-
den kahden järjestelmän osittain erilaiset lähtökohdat. Lääkelainsäädän-
tömme yhtenä ensisijaisena tarkoituksena on edistää lääkkeiden ja niiden 
käytön turvallisuutta (LL 1 §). Sääntely lähtee puhtaasti kansanterveydelli-
sistä lähtökohdista – siitä, että lääke on turvallinen vain oikein käytettynä. 
Lainsäädännön näkökulmasta on selvää, että jos markkinointi johtaa lääk-
keen epätarkoituksenmukaiseen käyttöön, tällainen markkinointi ei ole 
lainsäädännön mukaista, eikä siten myöskään sallittavaa124. Lääkemarkki-
noinnin ohjeiden mukaan ”omaehtoisella ohjauksella pyritään lisäämään 
lääkemarkkinoinnin luotettavuutta ja tehostamaan markkinoinnin infor-
maatioarvoa kuluttajille ja terveydenhuoltohenkilöstölle sekä näin edistä-
mään lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä”125. Omaehtoisen valvonta-
järjestelmän taustalla ovat lääketeollisuus ja kaupalliset lääkeyritykset, joi-
den liiketoiminnan ainakin yhtenä tavoitteena on voiton tuottaminen omis-
tajilleen. Toki lääkeyritysten tarkoitusperiin kuuluu myös lääkkeiden tur-
vallisen käytön edistäminen, mutta rinnalla kulkevat liiketaloudellisetkin 
motiivit. Eräs haastateltavista totesi erosta näin: 

 
”Voi sanoa, että yhteiskunnalliset tavoitteet toteutuisivat, vaikkei 
omaehtoista järjestelmää olisikaan. Lääkemarkkinoinnin omaeh-
toisten ohjeiden tavoitteet ovat alan sisäisiä, ja ne liittyvät haluun 
toimia autonomisesti, ilman viranomaisen puuttumista, ja toisaalta 
alan julkisuuskuvaan.”126 
 

Jaksossa neljä on selostettu voimassa olevan lainsäädäntömme sisältöä suh-
teellisen tarkasti. Koska itsesääntelynormien yksi tarkoitus on estää viran-
                                                 
124 Haastattelut. 
125 Lääkemarkkinoinnin ohjeet, 2006, Johdanto. 
126 Haastattelut. 
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omaisten puuttuminen lääkeyritysten markkinointitoimenpiteisiin, tulee 
itsesääntelyohjeiden olla vähintäänkin yhtä tiukkoja ja laajoja kuin lainsää-
dännön velvoittavat normit ovat. Myös sen edellytyksenä, että toimijat lää-
kealalla sitoutuvat Lääkemarkkinoinnin ohjeisiin, on, että omaehtoiset oh-
jeet ovat linjassa lainsäädännön kanssa. Mikäli näin ei olisi, joutuisivat lää-
keyritykset ensin ratkomaan asiansa itsesääntelyjärjestelmässä ja tämän 
jälkeen vielä viranomaisen kanssa.  

Tästä asetelmasta johtuen tarkastelun lähtökohdaksi otetaan se, että 
Lääkemarkkinoinnin ohjeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja huomio 
keskitetään muutamaan kohtaan, joissa ohjeet ja lainsäädäntö eroavat toi-
sistaan jollakin tavalla. Toki pieniä eroavaisuuksia esiintyy ohjeiden ja 
lainsäädännön välillä myös niin sanotuissa perussäännöksissä, kuten esi-
merkiksi lääkemainoksen vähimmäistiedot määrittävissä pykälissä. Vä-
himmäistietojen kohdalla lainsäädännössä ei esimerkiksi ole velvoitetta 
esittää mainoksessa myyntiluvan haltijan, maahantuojan taikka markkinoi-
jan nimeä, kun taas ohjeet sitä edellyttävät.  
 
 
1.2 Hyvä lääkemarkkinointitapa 
Ohjeet määrittelevät tarkemmin kuin lainsäädäntö, millaista hyvä lääke-
markkinointi on. Niissä on oma pykälänsä hyvälle lääkemarkkinointitaval-
le. Tämä pykälä kuuluu ohjeiden jaksoon nimeltä ”Yleiset periaatteet” ja se 
on sitova siten sekä kuluttajiin että terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistu-
vassa markkinoinnissa. 

 
8 § Hyvä lääkemarkkinointitapa. Lääkemarkkinoinnissa tulee nou-
dattaa hyviä tapoja siten, että markkinointi herättää luottamusta ja 
arvostusta. Loukkaavia tai hyvän maun vastaisia sanontoja ei saa 
käyttää, eikä lääkemarkkinointi saa sisältää sanallista tai kuvallista 
esitystä, joka on omiaan halventamaan tai loukkaamaan jotakin 
ammattikuntaa, potilasryhmää, tuotetta tai lääkeyritystä tai saatta-
maan sen epäluulon alaiseksi. Markkinoinnissa ei saa esittää väki-
valtaa, sukupuolista käyttäytymistä tai rikollista toimintaa tai viitata 
näihin ilman välitöntä yhteyttä lääkkeen hyväksyttyyn käyttötarkoi-
tukseen.  

Lääkemarkkinoinnin tulee olla luonteeltaan lääketeollisuuden 
hyvää julkisuuskuvaa tukevaa. Lääkemarkkinointi ei saa vaarantaa 
väestön luottamusta lääkkeiden määräämisen tai toimittamisen puo-
lueettomuuteen. 

 
Kuluttajansuojalakikin määrittelee, että ”markkinoinnissa ei saa käyttää 
hyvän tavan vastaisia tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menet-
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telyä”, mutta koska KSL:n säädökset eivät sido markkinointia terveyden-
huoltohenkilökunnalle, tällä säännöksellä ei voida vaikuttaa kaikkiin mark-
kinointitoimiin. Tosin LL:n 92 §:ssä, joka koskee terveydenhuoltohenkilö-
kuntaan kohdistuvaa myynninedistämistoimintaa, säädetään, että ”myyn-
ninedistämistoiminta ei saa olla epäasiallista eikä sen laatuista, että sen 
voidaan katsoa vaarantavan väestön luottamusta lääkkeiden määräämisen, 
käytön tai luovutuksen riippumattomuuteen”. Tässä lainkohdassa tulee sää-
dellyksi myynninedistämistoiminnan luonne, kun se kohdistuu terveyden-
huoltohenkilökuntaan. Lainsäädännön ja ohjeiden suurimmiksi eroiksi jää-
vät ohjeiden kiellot loukkaavista ja halventavista esityksistä sekä väkival-
lan käytöstä, sukupuolisesta käyttäytymisestä ja rikollisesta toiminnasta. 
Lisäksi ohjeiden kahdeksannen pykälän ensimmäisen lauseen sisältö uupuu 
lainsäädännöstä, mutta sen voi nähdä täysin luonnollisena asiana, kun ote-
taan huomioon lainsäädännön ja ohjeiden erilaiset tarkoitusperät.  

Lääkemarkkinoinnin ohjeissa on myös pykälä markkinoinnin luonteesta 
(6 §). Tämän pykälän vaatimukset on suhteellisen kattavasti kirjoitettu 
myös lainsäädäntöön. Tosin joitakin eroavaisuuksia on, kuten esimerkiksi 
lainsäädännöstä ei löydy sääntöä, ettei markkinoinnissa saa käyttää ilman 
erityisiä perusteita sanaa ”turvallinen”. Asiallisesti ottaen lienee kuitenkin 
niin, että valtaosa tapauksista, jotka liittyisivät tähän ohjeiden pykälään, 
ratkaistaisiin samalla tavalla ohjeiden ja lainsäädännön perusteella.  

Jo ensimmäisistä omaehtoisen järjestelmän lääkemarkkinointisäännöis-
tä alkaen ohjeissa on korostettu lääkemainoksien asiallisuutta ja arvokkuut-
ta. Toisin sanoen, on pyritty vaikuttamaan siihen tapaan, jolla lääkemark-
kinointia tehdään. Ohjeilla on pyritty myös vaikuttamaan siihen kuvaan, 
jonka yleisö lääketeollisuudesta saa. Selityksenä tälle saattaa olla erään 
haastateltavan toteama asia: 

 
”Lääkeala on vielä sellainen, että jos yksi firma töppää ja tekee jo-
tain...niin ihmisten mielessä kaikki firmat on samanlaisia.. Yritykset 
eivät ole niin tunnettuja lääkealalla kuin esimerkiksi Nokia tai Sony 
Eriksson. Jos Nokia töppää, niin töppäys ei kohdistu muuhun teleyh-
tiöön kuin Nokiaan. Mutta annas olla, jos lääketeollisuudessa töppää 
yhtiö X, jota ei tunneta, niin se ihmismielissä yleistetään, että se on 
sellaista koko toimiala.”127 
 
 

                                                 
127 Haastattelut. 
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1.3 Lääketeollisuuden tukemat tilaisuudet ja  
 vieraanvaraisuus 
Lääkelain 92 § sääntelee terveydenhuoltohenkilöstöön ja eläinlääkäreihin 
kohdistuvaa myynninedistämistoimintaa ja myynninedistämistapahtumia. 
Vieraanvaraisuudesta säädetään, että sen on oltava kohtuullista ja toissijais-
ta tilaisuuden tai kokouksen tarkoitukseen nähden, eikä sitä saa ulottaa 
muuhun kuin terveydenhuoltohenkilöstöön. Lisäksi ”myynninedistämis-
toiminnan tulee olla taloudelliselta merkitykseltään vähäistä ja liittyä am-
matilliseen toimintaan, eikä se saa olla epäasiallista eikä sen laatuista, että 
sen voidaan katsoa vaarantavan väestön luottamusta lääkkeiden määräämi-
sen, käytön tai luovutuksen riippumattomuuteen”. Tämä on oikeastaan 
kaikki, mitä lainsäädännössä erityisesti säädetään vieraanvaraisuudesta ja 
myynninedistämisestä. Ohjeissa sen sijaan on kaksi pykälää aiheeseen liit-
tyen: 29 § koskee lääketeollisuuden järjestämiä tai tukemia tilaisuuksia ja 
30 § vieraanvaraisuutta.  

Itsesääntelyohjeiden 29 §:ssä säädetään lääketeollisuuden järjestämistä 
ja tukemista tilaisuuksista. Huomioitava on erityisesti, että myös lääkeyri-
tyksien tukemat tapahtumat ovat sääntelyn kohteina. Tietenkään ohjeilla ei 
voida asettaa velvollisuuksia muille kuin ohjeiden osapuolille eli ohjeilla ei 
voida esimerkiksi määrätä lääkäriyhdistysten järjestämistä tapahtumista. 
Ohjeet kuitenkin vaikuttavat näihin epäsuorasti, sillä lääkeyritykset eivät 
voi tukea kuin sellaisia tapahtumia, jotka ovat ohjeiden kanssa sopusoin-
nussa. Ohjeiden 29 §:ssä määrätään muun muassa, että ”tilaisuuksien pää-
painon tulee liittyä lääkeinformaatioon tai lääketutkimuksiin siten, että pää-
osa osanottajien näihin tilaisuuksiin käyttämästä ajasta on tieteellistä oh-
jelmaa tai koulutusta” ja että ”tilaisuus tulee järjestää tieteellisen tai koulu-
tuksellisen ohjelman toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa pai-
kassa”. Näin ollen esimerkiksi ohjeisiin sitoutunut lääkeyritys ei voi tukea 
lääkäriyhdistyksen keväistä virkistysmatkaa saaristoon, jossa osan aikaa on 
tarkoitus käyttää koulutukseen.  

Omaehtoisten ohjeiden 30 §:ssä vieraanvaraisuudesta on säädetty lain-
säädännön edellyttämien asioiden lisäksi, että ”lääketeollisuuden järjestä-
missä tai tukemissa tilaisuuksissa noudatetaan tavanmukaista paikallista 
vieraanvaraisuutta ja että vieraanvaraisuus voi kattaa ainoastaan tieteellisen 
tai koulutuksellisen tilaisuuden rekisteröimiskustannukset sekä matka-, 
majoitus- ja ruokakulut”. Muut vieraanvaraisuuden muodot ovat siis kiel-
lettyjä. Tällaisia kululajirajoituksia ei lainsäädännöstä löydy. Kyseiset ra-
joitukset otettiin osaksi kansallisia lääkemarkkinoinnin ohjeita vuonna 
2005 voimaantulleilla ohjeilla. Samat säännöt oli otettu osaksi EFPIA:n 
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lääkemarkkinointiohjeistoa vuonna 2004. Kansallisten ohjeiden muutos-
paine oli siis lähtöisin Euroopan tason ohjeista.  

Edellä mainitut Lääkemarkkinoinnin ohjeiden pykälät rajoittavat lää-
keyrityksien mahdollisuutta tukea tai järjestää tilaisuuksia terveydenhuol-
tohenkilökunnalle merkittävästi enemmän kuin lainsäädäntö. Yritys, joka 
syystä tai toisesta ei kuulu Lääkemarkkinoinnin ohjeiden piiriin, pystyy 
vaikuttamaan enemmän markkinoinnin kohderyhmään kuin ohjeisiin sitou-
tunut yritys. Ohjeisiin sitoutumaton yritys voisi esimerkiksi kustantaa jo-
honkin tapahtumaan viihdeohjelmaa, mikäli tämä on toissijaista ja kohtuul-
lista sekä muutoin täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tietysti voidaan 
asettaa kyseenalaiseksi tämän tukemisen vaikutus lääkemääräysten kirjoit-
tajiin, mutta sen pohtiminen ei kuulu tämän tutkimuksen alaan. Itsesäänte-
lyn toimivuuden kannalta, ja sen kannalta, että yritykset ovat ohjeisiin si-
toutuneita, on elintärkeää, että kaikki alan merkittävimmät toimijat sitoutu-
vat näihin lainsäädäntöä tiukempiin itsesääntelynormeihin. Muutoin ohjei-
siin sitoutumattomat lääkeyritykset voivat saattaa itsensä muita yrityksiä 
suotuisampaan asemaan terveydenhuoltohenkilöstön silmissä myynninedis-
tämistoiminnallaan – joko tukemalla avokätisemmin näiden tilaisuuksia tai 
järjestämällä itse tapahtumia. Eräs haastateltavista näki tilanteen näin: 

 
”Se [itsesääntelyjärjestelmä] toimii niin kauan kuin jäsenyritykset 
sitoutuvat omaehtoiseen sääntelyyn. Sääntelyhän on täysin vapaaeh-
toista. Alan täytyy nähdä etuja itsesääntelyssä.”128 

 
Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan vuonna 2005 voimaan tulleiden oh-
jeiden perusteella tekemät päätökset, 9/2005 ja 19/2005 ovat valottaneet 
vieraanvaraisuuspykälän soveltamiskäytäntöä. Selväksi on tullut muun 
muassa, että 28 §:ssä (nykyinen 30 §) sallitut kululajit on mainittu tyhjen-
tävästi pykälässä. Vieraanvaraisuuden rajoittamisesta on keskusteltu jonkin 
verran ohjeiden tiukentumisen jälkeen, ja tiukkojen tulkintalinjojen puoles-
ta ja vastaan on esitetty näkemyksiä129.  

Lääkeyrityksen kannalta kululajirajoitusten hyvänä puolena voidaan 
nähdä vieraanvaraisuudesta aiheutuvien kulujen pieneneminen. Toimies-
saan ohjeiden mukaisesti, yritykset eivät voikaan enää kustantaa illanviet-
toja tai oheisohjelmaa koulutustilaisuuksissa. Toimimista ohjeiden mukai-
sesti voidaan pitää ”kauniimpana” perusteluna kieltäytymiselle rahoittaa 
esimerkiksi viihdeohjelmaa kuin esimerkiksi yrityksen säästösyitä. Samalla 
tulee näkyviin se, että lääkemarkkinoinnin omaehtoisten ohjeiden yksi vai-

                                                 
128 Haastattelut. 
129 Muun muassa Markus, S., 2006. 



 66

kutus on säännellä ja rajata sitä, millaisia kilpailukeinoja alan yritykset 
voivat käyttää liiketoimintansa osana.  

Tiukentuneet vieraanvaraisuuspykälät ovat ehkä selvin esimerkki ohjei-
den yksityiskohtaistumisesta, joka on jatkunut oikeastaan koko ohjeiden 
olemassa olon ajan, mutta eritoten kahtena viime vuosikymmenenä. Yksi-
tyiskohtaisempien ohjeiden voidaan nähdä lisäävän ennakoitavuutta ja oh-
jeiden selkeyttä, mutta vanhat joustavammat ja yleisluontoisemmat ohjeet 
jättivät taas paremmin tilaa tapauskohtaiselle arvioinnille. Yksityiskohtais-
tuminen on jakanut alan toimijoiden mielipiteitä: 

 
”Yleisillä periaatteilla kun pääsee toimimaan niin se olisi jousta-
vampi tapa.”130 
”Ennakoitavuus on lisääntynyt. Säännöt ovat tulleet struktu-
roidummiksi ja yksityiskohtaisemmiksi.”131 
”Vähän jää pohdituttamaan, että mitä ihmettä ihmiset ajattelee yli-
päänsä ehdottaessaan vakavissaan tällaisia yksityiskohtia säädök-
siin. Mistä silloin tuulee?”132 
 
 

1.4 Tutkimustulosten käyttö markkinoinnissa ja  
 vertaileva mainonta 
Lääkemarkkinoinnin ohjeiden terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvaa 
markkinointia sääntelevän jakson 26 §:ssä säädetään lääkemarkkinoinnissa 
käytetyn informaation lähteistä: ”..lähteenä käytettyyn aineistoon tulee vii-
tata siten, että lähde voidaan tunnistaa vaikeudetta” ja ”..havaintomateriaali 
on esitettävä siten, että asiasisältö ei muutu”. Toisessa momentissa edelly-
tetään, että ”[j]os informaatio perustuu aineistoon, joka koskee toista lää-
kettä tai lääkemuotoa, ei informaatio saa johtaa perusteettomasti uskomaan, 
että aineisto kohdistuu markkinoitavaan lääkkeeseen tai lääkemuotoon”. 
Tosin voidaan olla sitä mieltä, että tämä säännös on yhtenevä niiden usei-
den ohjeiden kohtien kanssa, joissa kielletään harhaanjohtava markkinointi. 
Lääkeasetuksessa (25e.2 §) määrätään havainnollisista esityksistä, jotka on 
otettu lääketieteellisistä julkaisuista tai tieteellisistä tutkimuksista, että nii-
den tulee olla tarkasti toistettuja ja niiden lähde on ilmoitettava täsmällises-
ti. Asiallisesti katsottuna voidaan edellä kerrottujen ohjeiden ja lainsäädän-
nön säädöksien nähdä olevan sisällöltään suhteellisen yhtenevät.  

                                                 
130 Haastattelut.  
131 Haastattelut. 
132 Haastattelut. 
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Ohjeissa on kuitenkin 26 §:n lisäksi 25 §, jossa määritetään kliinisten 
tutkimusten tulosten käytöstä terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvassa 
markkinoinnissa. Lähtökohtana on, että kliinisten tutkimustulosten lähteenä 
saa käyttää vain tieteellisessä julkaisussa julkaistuja tai julkaistavaksi hyväk-
syttyjä artikkeleita taikka myyntiluvan saamiseksi viranomaiselle toimitettu-
ja tutkimuksia. Mikäli tutkimustuloksilla, joihin halutaan vedota, voidaan 
katsoa olevan olennaista merkitystä lääkehoidon kannalta, voidaan muitakin 
kuin edellä mainittuja lähteitä käyttää. Kyse on kuitenkin poik-
keustapauksista. 25 §:n sisältämiä vaatimuksia ei lainsäädäntöön sisälly. 
Kliinisistä tutkimuksista lausutaan vain lääkeasetuksen 25 b §:n toisessa 
momentissa, jonka mukaan tällaisiin tutkimuksiin ei saa viitata siten, että 
viittaus antaa virheellisen kuvan tutkimuksen loppupäätelmästä, laajuudesta 
tai merkityksestä. Tämä lainkohta sisältyy ohjeiden pykälään 6.4, joka kuu-
luu ”Yleiset periaatteet” -jaksoon. Lääkemarkkinoinnin ohjeiden 25 §:ssä on 
vielä vaatimuksia muun muassa julkaisemattomien tutkimustulosten laadusta 
ja siitä, että koejärjestelyjen luonne tulee tuoda selkeästi esille.  

Yhteenvetona voidaan siis todeta ohjeiden asettavan tiukemmat puitteet 
sille, minkälaisia lähteitä markkinoinnissa voidaan käyttää. Tämä kulkee 
tietysti käsi kädessä hyvän lääkemarkkinointitavan kanssa. Ja kuten eräs 
haastateltavista totesi: 

 
”Koko alan etu on, että lääkeinformaatio on oikeaa. Halutaan luoda 
hyvä julkisuuskuva.”133 
 
 

1.5 Lääke-esittelijät 
Yksi perinteisimmistä myynninedistämisen muodoista on lääke-
esittelijöiden tekemä markkinointityö. Lainsäädännön tasolla lääkeasetuk-
sen 25 §:ssä määritellään lääke-esittelijöiden toiminta yhdeksi markkinoin-
nin muodoksi. Lääkeasetuksen 25 h § on ainoa lainsäädännön kohta, joka 
erityisesti sääntelee lääke-esittelijöitä. Pykälässä säädetään, että esittelijällä 
on oltava riittävät tiedot markkinoimastaan lääkkeestä. Lisäksi heidän on 
aina toimitettava tai pidettävä saatavilla lääkkeen valmisteyhteenveto sekä 
hinta- ja korvaustiedot. Koska esittelytyö on yksi lääkkeiden markkinoin-
nin muodoista, tulee siinä toki ottaa huomioon myös kaikki muutkin lain-
säädännön velvoittavat kohdat.  

Lääkemarkkinoinnin ohjeiden 28 §:ssä määritellään lääke-esittelijöitä 
koskevat säännöt. Ohjeissa edellytetään, että esittelijä ”on tai hänet koulu-
                                                 
133 Haastattelut. 
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tetaan viimeistään vuoden kuluessa lääke-esittelijän työn aloittamisesta 
olemaan vähintään rekisteröidyn lääke-esittelijän (RLE) tai rekisteröidyn 
itsehoitolääke-esittelijän (ILE) tutkintoa vastaavalla tasolla”. Lainsäädän-
nöstä ei löydy suoranaista koulutusvaatimusta, mutta vaatimus riittävistä 
tiedoista löytyy.  

Lääkelaitos on hiljattain laatinut suosituksen lääke-esittelyn laatukritee-
reistä134. Tämä dokumentti on siis ei-sitova, mutta Lääkelaitos toivoo lää-
keyritysten käyttävän sitä markkinointitoiminnassaan. Suosituksen tarkoi-
tuksena on myös antaa lääke-esittelyyn osallistuvalle lääketieteen ammatti-
laiselle käsitys siitä, mitä esittelyn tietosisällöltä voidaan odottaa. Tämä 
suositus edellyttää, että esittelijällä on oltava soveltuva koulutus, esimer-
kiksi mainittu RLE -koulutus. Suosituksen laatukriteerit ovat paikoin yksi-
tyiskohtaisempia kuin itsesääntelyohjeet ja menevät joissakin kohdin vaa-
timustasoltaan myös ohjeiden yläpuolelle. Esimerkkinä tiukemmista vaa-
timuksesta voidaan mainita 5. kohta, jonka mukaan ”..esittelyssä käytettä-
vän informaation alkuperä on ilmoitettava täsmällisesti ja julkaisujen sekä 
julkaisemattomien viitteiden edellytetään olevan esittelyyn osallistuvien 
saatavilla”. Niin kauan kuin viranomaisen antamat laatukriteerit ovat vain 
suositus, ne eivät aiheuta välttämättömiä muutoksia Lääkemarkkinoinnin 
ohjeisiin. Mikäli suositus joskus muuttuu sitovaksi normiksi, täytyy oma-
ehtoiset ohjeet muuttaa velvoittavien säännösten mukaisiksi.  

 
 

1.6 Sairauslähtöinen markkinointi 
Sairauslähtöistä markkinointia koskevat säännökset ovat tutkimusaineistos-
ta saadun käsityksen mukaan ainoita normeja, jotka ovat lainsäädännössä 
tiukempia kuin ohjeissa – ainakin, tiukasti sanamuodon mukaan. Lääkease-
tuksen 25.2 §:n mukaan ”lääkkeiden markkinointia ei ole ihmisten terveyt-
tä ja sairauksia käsittelevät kirjoitukset, mikäli niillä ei pyritä edes epäsuo-
rasti lisäämään lääkkeiden myyntiä”. Toisin sanoen lainsäädännön sana-
muodon mukaan kaikki kirjoitukset, jotka pyrkivät edes epäsuorasti lisää-
mään lääkkeiden myyntiä, ovat lääkkeiden markkinointia.  

Lääkemarkkinoinnin ohjeiden kolmannen pykälän mukaan taas ”ohjei-
den soveltamisalaan eivät kuulu terveyteen ja sairauksiin liittyvät yleiset 
lausumat, mikäli niillä ei pyritä suoraan edistämään lääkkeiden myyntiä”. 
Ohjeet siis sulkevat soveltamisalansa ulkopuolelle terveyteen tai sairauk-
siin liittyvät yleiset lausumat, jos ne vain epäsuorasti pyrkivät lisäämään 
                                                 
134 http://www.laakelaitos.fi/laaketeollisuus/markkinoinnin_valvonta/laatukriteerit/esittelyn 
_laatukriteerit.html. (16.3.08). 
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lääkkeiden myyntiä. Tällöin lääkkeiden markkinointina ei siis pidetä kirjoi-
tuksia, jotka vain epäsuorasti pyrkivät lisäämään lääkkeiden markkinointia. 
Lainsäädäntö puolestaan lukee lääkemarkkinoinniksi kaikki kirjoitukset, 
jos ne vain edes jotenkin pyrkivät lisäämään lääkkeiden myyntiä. 

Lääkelaitos puuttui vuoden 2006 lopussa kirjeellä135 reseptilääkkeiden 
kuluttajamarkkinointiin. Puuttumisen taustalla olivat juuri sairauslähtöiset 
kampanjat. Lääkelaitos muistutti, että lainsäädännön mukaan mainoksilla 
ei saa edes epäsuorasti pyrkiä lisäämään reseptilääkkeiden myyntiä. Lisäksi 
se ilmoitti kiinnittävänsä jatkossakin tehostetusti huomiota kuluttajille 
suunnatun lääkeinformaation sisältöön ja puuttumaan reseptilääkkeiden 
epäsuoraan markkinointiin väestölle. 

Lääketeollisuus ry päivitti vuonna 2007 Lääkemarkkinoinnin ohjeensa 
ja näillä ohjeilla pyrittiin vaikuttamaan myös sairauslähtöisiin kampanjoi-
hin. Uusimisen yhteydessä Lääketeollisuus ry:n julkaisemaan ”Lääke-
markkinoinnin ohjeet: Kysymyksiä ja vastauksia” -dokumenttiin lisättiin 
liitteenä ”Terveystiedotus ja muu kuluttajiin kohdistettava terveyttä ja sai-
rautta käsittelevä informaatio” -niminen osa. Kyseisen julkaisun tulkinnat 
on tarkoitettu avuksi jäsenyritysten soveltaessa Lääkemarkkinoinnin ohjei-
ta käytäntöön. Tosin tulkinnat eivät ole sitovuudeltaan samantasoisia kuin 
ohjeet, sillä ne eivät ole osa Lääkemarkkinoinnin ohjeita.  
 
 
2 Omaehtoisen valvonnan suhde 
  viranomaisvalvontaan  

2.1 Ennakkovalvonta 
Yleisesti ottaen voitaneen pitää selvänä sitä, että Lääketeollisuuden suorit-
tama omaehtoinen valvonta vähentää viranomaisen valvontataakkaa. Yksi 
haastateltavista lausui asiasta näin:  
 

”Viranomaisen kannalta [järjestelmän etu on] työn helpotus, koska 
isoin osa toimijoista kuuluu järjestelmän piiriin, niin niiden toimin-
nan laatu on ylipäänsä niin hyvä, että ohjauksen ja puuttumisen tar-
ve on huomattavan vähäistä.”136 

 
Erityisesti televisio- ja radiomainosten ennakkotarkastus on sellaista val-
vontaa, jota viranomaisen olisi vaikea toteuttaa. Perustuslakimme takaa 
                                                 
135 Lääkelaitoksen kirje 15.12.2006. Dnro 8195/3.3./2006. 
136 Haastattelut. 
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kaikille (12 §) sananvapauden, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja 
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta es-
tämättä. Laki siis sisältää ennakkoesteiden kiellon137. Lisäksi mietittäessä 
ennakkovalvonnan järjestämisestä käytännön näkökulmasta saattaisi en-
nakkovalvonnan esteeksi muodostua resurssien riittämättömyys – vaatiihan 
ennakkovalvonnan järjestäminen monen ihmisen työpanoksen. Nykyinen 
viranomaisten valvonta on yleisestävää jälkivalvontaa, jonka muuttaminen 
ennakolliseksi olisi iso muutos niin periaatteellisella kuin käytännöllisellä-
kin tasolla.  

Se, että lainsäätäjä on sallinut lääkemarkkinoinnin televisiossa, on haas-
tatteluiden perusteella ollut kaupankäyntiä Lääketeollisuuden omaehtoisen 
valvonnan kanssa. Lääkkeiden televisiomainonta on sallittu, koska Lääke-
teollisuus on omaehtoisesti ennakkotarkastanut televisiossa näytettävät 
mainokset.  

 
”Silloin kun lääkemarkkinointia koskevat säännökset vietiin lakiin 
ja asetukseen, sananvapausrajoitusten ja -normien takia perustusla-
kia muutettaessa, niin Lääkelaitoksen ja STM:n taholla käytiin va-
kavasti keskustelua TV-mainonnan sallittavuudesta. Direktiivihän 
antaa jäsenmaille vapauden kieltääkin mainostaminen ilman mitään 
sen ihmeempiä perusteita. Sallimisen jatkaminen perustui pitkälti 
siihen, että saatiin riittävästi takeita siitä, että omaehtoinen järjes-
telmä jatkaa ennakkotarkastusta.”138  

 
Aiemmin lääketeollisuuden omavalvonnan piiriin kuuluivat lähes poik-
keuksetta kaikki maamme lääkeyritykset. Lisäksi maamme ainoa yksityi-
nen televisiokanava, Mainos-TV, oli kiinteästi mukana televisiomainosten 
ennakkotarkastusjärjestelmässä ja sitoutunut siihen, ettei se esitä sellaisia 
mainoksia, joita ei ollut tarkastettu itsesääntelyjärjestelmän piirissä.  

Tässä ennakkovalvontajärjestelmän kattavuudessa tapahtuu rakoilua 
juuri nyt. Lääketeollisuus ry:een eivät kuulu enää kaikki maassamme toi-
mivat lääkeyritykset omavalvonnan alkuvuosien tapaan. Lähinnä rinnak-
kaislääketeollisuuden yritykset ovat viime vuosina irtaantuneet Lääketeol-
lisuus ry:stä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistykseen kuulumat-
tomia yrityksiä ei sido Lääkemarkkinoinnin ohjeiden mukainen televisio-
mainoksien ennakkotarkastuspakko. Tilannetta mutkistaa myös kasvava 
kotimaisten ja ulkomaalaisten mainostelevisiokanavien määrä. Ennen, kun 
mainostelevisiokanavia oli Suomessa vain yksi, oli ”narut helppo pitää yk-
sissä käsissä”. Toisin sanoen valvontaa oli helpompi suorittaa ja se saatiin 
                                                 
137 Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 1/1998. 
138 Haastattelut. 
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kattavaksi suhteellisen vaivattomasti. Nykyisin Suomessa näkyviä mainos-
kanavia on paljon ja mainoksien laadun ennakkokontrolli jää Lääketeolli-
suus ry:en kuulumattoman yrityksen mainosten osalta vain kyseisen mai-
nostajan ja televisiokanavan varaan. Toki lainsäädäntömme ja viranomais-
valvonta rajoittaa myös tällaisten toimijoiden markkinointitoimenpiteitä, 
mutta nyt tarkastelun kohteena nimenomaisesti ollut ennakkovalvonta uu-
puu. Se, miten tämä ennakkovalvontajärjestelmän rakoilu vaikuttaa viran-
omaisen ja lainsäätäjän toimintaan, jää nähtäväksi. Mahdollista toki on, että 
jälkivalvontana suoritettava kontrolli on täysin riittävää. Päinvastaisia viit-
teitä kuitenkin löytyy, sillä viranomaistaho kertoo, että tietoisesti valvontaa 
ei kohdisteta enempää yrityksiin, jotka eivät ole Lääketeollisuus ry:n jäse-
niä, ”mutta käytännössä nähdään, että suhteellisesti näihin käytetään 
enemmän aikaa”139. Tätä väitettä tukee myös se, että vuonna 2006 Lääke-
laitoksen lääkefirmoille antamista huomautuksista yhdeksän annettiin Lää-
keteollisuus ry:een kuulumattomille lääkeyrityksille ja 12 yhdistykseen 
kuuluville lääkeyrityksille140. Kun otetaan huomioon se, että maamme 
kymmenestä suurimmasta lääkeyrityksestä141 kaikki kuuluvat Lääketeolli-
suus ry:een sekä se, että mainostavista lääkeyrityksistä jäsenyrityksiä on 
pääosa, yhdistykseen kuulumattomat lääkeyritykset saivat suhteessa 
enemmän huomautuksia kuin Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset.  

Ennakkovalvontajärjestelmää lienee ylläpitänyt osaltaan myös se tosi-
asia, että televisiomainosten tekeminen on yritykselle kallista ja mainoksen 
lainmukaisuuden jättäminen vain jälkikäteisen valvonnan varaan olisi yri-
tykselle liian iso riski. Mikäli viranomainen toteaisi jälkivalvonnassa mai-
noksen olevan lainsäädännön vastainen, menisivät kaikki mainoksen suun-
nitteluun ja toteuttamiseen käytetyt rahat hukkaan. Lisäksi maksettavaksi 
saattaisi tulla esimerkiksi sakko. Nämä uhkakuvat ovat sitouttaneet lää-
keyritykset hyvin ennakkovalvontaan. Mielenkiintoiseksi nousee tällöin 
kysymys, miksi osa yrityksistä on nykypäivänä valmis irtaantumaan oma-
ehtoisesta järjestelmästä ja jättäytymään jälkivalvonnan varaan. Yksi seli-
tys saattaa olla se, että Lääkemarkkinoinnin ohjeet ja myös lainsäädäntö 
ovat muuttuneet yksityiskohtaisemmiksi ja samalla myös ennakoitavuus 
markkinoinnin valvonnassa on lisääntynyt. Ohjeisiin sitoutumatonkin yri-
tys voi yrittää noudattaa Lääkemarkkinoinnin ohjeita ja pyrkiä toimimaan 
näin lainsäädännön sallimissa puitteissa. Toinen syy irtaantumiseen saattaa 

                                                 
139 Haastattelut. 
140 Kostiainen, T. ja Palva, E., 2007. Kaiken kaikkiaan Lääkelaitos huomautti lääke-
markkinoinnista 24 kertaa ja antoi markkinointikiellon 2 kertaa vuonna 2005. Viiden 
mainoksen kohdalla huomautus meni muulle taholle kuin lääkeyritykselle.  
141 Lääkeala numeroina 2008. Lääketeollisuus ry:n julkaisu.  
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olla, että Lääketeollisuus ry:n kuulumattomat yritykset mainostavat ehkä 
keskivertoa enemmän yrityskuvaansa, eivätkä niinkään lääkkeitään142.  

Tällaisessa tilanteessa kyseenalaiseksi voidaan saattaa se, ovatko viran-
omaisen käytössä olevat valvontakeinot riittäviä pelottimia ohjeisiin sitou-
tumattomille lääkeyrityksille, jotta ne toimisivat lainsäädännön vaatimus-
ten mukaisesti. Viranomaisen käyttämä rahamääräinen sanktiohan on uh-
kasakko, joka ei lankea heti maksettavaksi vaan vasta myynninedistämis-
toimenpiteen uusinnan jälkeen. Saattaa tietenkin olla, että mainekysymyk-
set ajavat sanktioiden edelle ja maineen tahriintuminen toimii näin hyvänä 
pelottimena. Lääkelaitoshan julkaisee omassa julkaisussaan vuosittain kat-
sauksen lääkemarkkinointia koskevista rikkomuksista. Koska osa Lääke-
teollisuus ry:n kuulumattomista yrityksistä edelleen ennakkotarkastuttaa 
televisiomainoksensa itsesääntelyjärjestelmässä – vaikka maksu onkin kak-
sinkertainen – voidaan ennakkotarkastuksen uskoa kuitenkin edelleen puol-
tavan paikkaansa. Ja onhan omavalvontaiseen järjestelmään joka tapauk-
sessa sitoutunut ehdoton enemmistö maamme lääkealan toimijoista.  
 
 
2.2 Valvonnan painopiste  
Seuraavan taulukon avulla pyritään hahmottamaan sitä, missä lääkemark-
kinoinnin valvonnan painopiste nykyisin on. Taulukkoon on kerätty it-
sesääntelyjärjestelmän vuonna 2006 langettamat seuraamukset ja ennakko-
tarkastuksessa lopullisesti hyväksyttyjen mainosten lukumäärä. Viranomai-
sen puolelta esitetään annettujen huomautusten määrä ja annetut markki-
nointikiellot. Viranomaisen osalta huomioimatta jäävät viranomaisen te-
kemät selvityspyynnöt. 
 
Taulukko 4 Omaehtoisen valvonnan ja viranomaisvalvonnan ”toimenpiteiden” määrät 

vuonna 2006143 
 Omaehtoinen valvonta Viranomainen 
Ennakkotarkastuksessa lopullisesti hyväksytyt  
    mainokset 109   - 
Huomautus    15 24 
Luopumiskehotus    28   - 
Markkinointikielto     -   2 
Sopimussakot     3   - 
Toimenpiteitä yhteensä 155 26 

 

                                                 
142 Haastattelut. 
143 Lääketeollisuus ry:n toimintakertomus 2006 ja haastattelut sekä Kostiainen, T. ja 
Palva, E., 2007. 
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Taulukon perusteella voidaan valvonnan painopisteen todeta olevan oma-
ehtoisen valvonnan puolella. Erityisesti itsesääntelyjärjestelmän ennakko-
valvonta vie painopistettä omaehtoisen valvonnan puolelle144. Ilman en-
nakkovalvontaa olisi viranomaisen antamien seuraamusten määrä varmasti 
suurempi. Toki ennakkovalvonnan puuttuminen lisäisi myös omaehtoisen 
valvonnan määrää. Taulukossa ilmoitettuja lukuarvoja tulee pitää viitteelli-
senä informaationa siitä, missä valvonnan painopiste on. Luvut eivät ole 
suoraan toisiinsa vertailukelpoisia. Arviointia tehtäessä huomioon on myös 
otettava se, että järjestelmien valvonta kohdistuu osittain eri toimijoihin, 
viranomaisen valvontakentän kohdistuessa laajempaan markkinoijakuntaan 
kuin omaehtoisen valvontajärjestelmän. 

Viranomaisen suorittamasta valvonnasta on vielä todettava, että vuonna 
2006 annetuista huomautuksista ja markkinointikielloista ainoastaan kaksi 
suuntautui terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvaan mainontaan. Lo-
put valvonnan kohteena olleet mainokset koskivat itsehoitolääkkeitä ja re-
septilääkkeiden markkinointia kuluttajille. Lisäksi mukana oli kaksi roh-
dosvalmistetta. Omaehtoisen valvonnan puolella vuonna 2006 tehtiin 18 
langettavaa ratkaisua terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvaan mainon-
taan liittyen. Näitä lukuja vertaamalla voi päästä siihen lopputulemaan, että 
myös terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvan markkinoinnin valvonta 
on painottunut omaehtoisen valvonnan puolelle.  
 
 
2.3 Yhteistyö viranomaisen ja  
 itsesääntelyjärjestelmän välillä 
Yhteistyötä viranomaisten ja itsesääntelyjärjestelmän välillä on jonkin ver-
ran, tosin se on epäsäännöllistä ja epävirallista. Esimerkiksi yhteisiä linja-
uksia on tehty. Itsesääntelyjärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeää on, 
että omavalvontaiset ohjeet olisivat yhtenäisiä sen kanssa, mikä on viran-
omaisen tulkintalinja jossakin asiassa. Näin on ainakin vähimmäisvaati-
musten osalta. Haastateltavilla oli seuraavanlaisia käsityksiä yhteistyöstä: 

 
”..toimijat eivät saa toimia liian lähekkäin, eikä yhteistyö ole edes 
eduksi, mutta vuosien mittaan keskusteluyhteys linjausten sisällöstä 
on lisääntynyt.”145 
 

                                                 
144 Huomioitava on, että keskimäärin vuonna 2006 yhtä mainosta tarkistettiin 
1,6(Tv)/1,5(radio) kertaa, joten välipäätöksiä on huomattavasti enemmän kuin lopullises-
ti hyväksyttyjä mainoksia. Lisäksi olisi huomioitava hylättyjen mainosten määrä.  
145 Haastattelut. 
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”Ei paljoa, välit ovat kunnossa.”146 
 
Eräs haastateltava totesi yhteistyöstä, että 

 
 ”järjestelmän suurimmat kehitysaskeleet tulisi ottaa nimenomaan 
tässä yhteistyössä.”147 

 
Viranomaisen kannalta itsesääntelyjärjestelmän ohjeet voivat olla myös 
merkittävä vaikutuskanava sääntelyn kohteena oleviin yrityksiin. Koska 
Lääkelaitoksella ei ole enää norminantovaltuutta, muodostavat Lääke-
markkinoinnin ohjeet viranomaiselle mahdollisuuden saada ”äänensä kuu-
luviin”. Ohjeiden kautta voidaan ilmaista lainsäädännön tulkintalinjaa.  

 
”[Siitä, että Lääkelaitoksella ei ole enää norminantovaltuutta] on 
seurannut se, että tiettyjä ongelmalliseksi koettuja alueita ja niissä 
vakiintuneita tulkintoja, on sitten hyvässä yhteistyössä omaehtoisen 
puolen sääntöihin kirjattu. Siellä on lupa kirjoittaa niin yksityiskoh-
taisesti kuin haluaa.”148 

 
Tästä vaikutuskanavasta esimerkkinä voidaan pitää sairauslähtöisen mai-
nonnan sääntelyä. Viranomaisellahan olisi lääkeasetuksen 25.2 §:n 5-
kohdan149 perusteella oikeus kieltää Suomessa kaikki sellainen sairausläh-
töinen mainonta, joka edes jollakin epäsuoralla tavalla pyrkii lisäämään 
myyntiä. Tähän Lääkelaitos ei kuitenkaan ole lähtenyt, vaan on noudatta-
nut erilaista tulkintalinjaa valvonnassaan. Tulkintalinjaa on selostettu lää-
kemarkkinoinnin ohjeissa, joiden 3 § rajaa ohjeiden soveltamisalan ulko-
puolelle terveyteen ja sairauksiin liittyvät yleiset lausumat, mikäli niillä ei 
pyritä suoraan edistämään lääkkeen myyntiä. Lisää ohjeistusta löytyy vielä 
Lääketeollisuuden julkaisemasta ”Lääkemarkkinoinnin ohjeet: Kysymyksiä 
ja vastauksia”150 -dokumentin liitteestä ”Terveystiedotus ja muu kuluttajiin 
kohdistettava terveyttä ja sairautta käsittelevä informaatio”. Lääkelaitos on 
siis yhteistyössä Lääketeollisuus ry:n kanssa saanut luotua alalle sellaisen 
soveltamiskäytännön, joka on yhteneväinen sen viranomaisen haluaman 

                                                 
146 Haastattelut. 
147 Haastattelut. 
148 Haastattelut. 
149 Kohdassa todetaan, että ”lääkelain ja tämän asetuksen tarkoittamaa markkinointia ei 
ole.. 5) ihmisten terveyttä tai sairauksia käsittelevät kirjoitukset, mikäli niillä ei pyritä 
edes epäsuorasti lisäämään lääkkeen myyntiä. Toisin sanoen kaikki terveyttä ja sairautta 
koskevat kirjoitukset, joilla pyritään epäsuorasti lisäämään lääkkeen myyntiä, olisivat 
lääkemarkkinointia. Lääkelaki taas kieltää reseptilääkkeiden markkinoinnin kuluttajille.  
150 Lääketeollisuus ry, 2006. 
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tulkintalinjan kanssa, jota viranomainen ei voi itse määrätä, koska sillä ei 
enää ole norminantovaltuutta.  
 
 
3 Seuraamuksista 

Nykypäivänä rangaistusluonteiset maksut ovat merkittävä osa omavalvon-
nan seuraamusjärjestelmää. Hyvin pitkäänhän ohjeisiin ei kuulunut lain-
kaan säännöksiä rahallisista sanktioista. Vasta vuoden 1984 lääkemarkki-
nointisäännöstössä151 määrättiin ensimmäisen kerran käsittelymaksusta, 
joka voitiin langettaa ohjeita rikkoneille yhdistyksille. Vuodesta 1989 on 
ohjeisiin ollut kirjattuna kaiken mainonnan kattavat rahamääräiset sanktiot. 
Samana vuonna myös sopimussakko otettiin käyttöön kaikessa mainonnas-
sa jatketun rikkomuksen seurauksena.  

Rahamääräisten rangaistusluonteisten maksujen mukaantulo itsesäänte-
lyjärjestelmään – noin kolmekymmentä vuotta järjestelmän perustamista 
myöhemmin – kertonee muutoksesta koko lääketeollisuuden kentässä. 
Toimijoiden määrä lääketeollisuuden parissa on kasvanut merkittävästi 
toiminnan alkuvuosista. Lisäksi toimijat ovat keskenään yhä erilaisempia. 
Enää ei erimielisyyksiä pystytä ratkomaan ”herrasmieskeskusteluina” yh-
den pöydän ääressä. Kilpailu alalla on kiristynyt ja markkinointiin heijas-
tuu erityisesti hetkittäinen tiettyjen, samaan terapeuttiseen tarkoitukseen 
tarkoitettujen lääkkeiden tiukka kilpailu samoista markkinoista152.  

Haastatteluista kävi ilmi alalla toimivien henkilöiden osittain erilaiset 
näkemykset seuraamusten kovuudesta. Verrattuna aiemmin käytössä ollei-
siin sakkomääriin, nykyisin käytössä olevat sakkomäärät nähtiin jo suhteel-
lisen kovina – sen suuruisina, että niillä on merkitystä yrityksen toimintaan.  
 

”Sopimussakot olivat pitkään erittäin alhaisia, mutta nyt jo suhteel-
lisen korkeita. Sellaisia joita normaali ihminen pitää korkeana.”153 
 

Osa piti seuraamuksia myös tiettyjen, paljon käytettyjen lääkkeiden koh-
dalla liian lievinä. Myös sitä uumoiltiin, että jos ennakkotarkastus poistet-
taisiin tv-mainoksista, lääkeyritykset saattaisivat tehdä harkitusti ohjeiden 
vastaisia mainoksia ja seuraamusmaksut sekä sopimussakot kirjattaisiin 

                                                 
151 Kyseinen säännöstö säänteli terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvaa markkinoin-
tia. 
152 Haastattelut 
153 Haastattelut. 
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markkinointikuluiksi. Lisäksi selkeyttä ja selviä kriteerejä sakon suuruuden 
määrittelyyn kaivattiin154. 

Viranomaisella ei ole nykyisin ”vakiokäytössään” rahamääräisiä sank-
tioita. Kieltoja ja oikaisumääräyksiä voidaan tehostaa uhkasakolla, mutta 
näin on menetelty vain äärimmäisissä tapauksissa. Tosin mikäli itsesäänte-
lyjärjestelmä ei olisi tekemässä markkinointitoimenpiteiden karsintaa vi-
ranomaisten tieltä, saattaisi viranomaisellekin olla tarve helpommin käytet-
tävissä oleviin rahamääräisiin rangaistuksiin. Viranomaisen käytössä olevat 
rangaistusmahdollisuudet ovat pysyneet pääpiirteissään samoina koko LL:n 
voimassaolon ajan. Ainoastaan lääkelakia laadittaessa äärimmäiseksi ran-
gaistuskeinoksi tarkoitettu myyntiluvan peruttaminen markkinointirikko-
muksen johdosta on kumottu, koska sen sisältö ei ollut vuonna 2001 anne-
tun direktiivin155 säännösten kanssa sopusoinnussa.  

Viranomaisen valvonta- ja rangaistuskäytäntö eroaa nykyisellään mer-
kittävästi omaehtoisen valvonnan vastaavista, mutta tämä lienee luonnollis-
ta seurausta lääkemarkkinoinnin valvonnan historiasta ja vallitsevasta tilan-
teesta. Saattaa kuitenkin olla, että edellä kuvailtu rakoilu itsesääntelyjärjes-
telmän kentässä tulee muuttamaan viranomaisen tarpeita ja valvontakäy-
täntöjä.  

Mielenkiintoista rahalla mitattavissa sanktioissa on se, miksi niiden tar-
ve ja suuruus ovat kasvaneet viimeisen reilun kahdenkymmenen vuoden 
aikana. Nykypäivänä tarvitaan isoja sakkoja ja maksuja, etteivät yritykset 
laskelmoisi niitä markkinointikuluikseen. Seuraamusmaksujen suuruus on 
kuitenkin suhteellista, kun otetaan huomioon jonkin hyvin myyvän lääk-
keen vuosituotot. Kannattanee myös pohtia sitä, miksei 60- ja 70-luvuilla 
tarvittu seuraamusmaksuja ja sopimussakkoja. Pyrkikö lääketeollisuus sil-
loin kokonaisvaltaisesti säilyttämään hyvän maineen? Yritetäänkö nykyisin 
saada keinoja kaihtamatta lääke kansalaisten ja lääkärien tietoisuuteen? 
Eikö hyvä julkisuuskuva enää merkitse?   

                                                 
154 Haastattelut.  
155 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marras-
kuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä. 



VI   LOPUKSI 
 

 
1 Järjestelmän vahvuuksista ja heikkouksista 

Tutkimuksen yhteydessä haastatellut henkilöt pitivät lääkemarkkinoinnin 
itsesääntelyjärjestelmää lähtökohtaisesti hyvänä ja toimivana järjestelmänä. 
Järjestelmän vahvuuksina nähtiin seuraavat asiat: 
 

i. Asiantuntijuus. 
ii. Arvioinnin monipuolisuus. 

iii. Järjestelmän nopea toimintakyky. 
iv. Lääketeollisuuden alan ja elinkeinoelämän ymmärrys, substans-

sin tunteminen. 
v. Viranomaisten vaikutusmahdollisuudet järjestelmän kautta alan 

toimijoihin. 
 

Näistä vahvuuksista kertovat seuraavat lainaukset haastateltavien näke-
myksistä, jotka kuvastavat itsesääntelyn vahvuuksia: 
 

”Hyvää järjestelmässä on arvioinnin monipuolisuus. Tähän viran-
omaisen olisi vaikea päästä: eivät palkkaisi mainosmiestä Lääkelai-
tokseen pelkästään tätä varten. Systeemi on myös huomattavan ket-
terä.”156 
 
”Tietynlaista ymmärrystä lääkemarkkinoinnin ideologiaan löytyy. 
Kylmänverisiä juridisia päätöksiä ei tehdä, vaan myös substanssi ja 
toimintaperiaatteet liittyvät asiaan. Pidän tätä omaehtoista järjestel-
mää monessa suhteessa edistyksellisenä.”157 
 
”Monipuolisempi asiantuntijuus.”158 
 
”Viranomaispuolella ei yleensä ymmärretä elinkeinoelämän tarpeita 
ja viranomaispuoli katsoo liikaa pykälänäkökulmasta tai toisin sa-
noen valvontanäkökulmasta. Eivät tahdo ymmärtää sitä, että mikään 
lääkeyritys ei menesty ilman lääkemarkkinointitoimenpiteitä.”159 

                                                 
156 Haastattelut. 
157 Haastattelut. 
158 Haastattelut. 
159 Haastattelut. 
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”Mikäli omaehtoinen ja viranomaisvalvonta on hyvin yhteen sovi-
tettu, niin etu on se, että omaehtoisen sääntöihin voidaan viedä la-
kien ja asetusten tulkintaa.”160 

 
Haastateltavat näkivät järjestelmässä vahvuuksien ohella myös tiettyjä 
heikkouksia ja kritiikin kohteita. Osa kritiikistä kohdistui järjestelmän toi-
mivuuteen, toimintaan ja toimielimiin, osa taas sääntelyn sisältöön. Järjes-
telmän uudistumiskykyä muun maailman kehityksen mukana perättiin 
kahdessa seuraavassa kannanotossa. 
 

”Tämä itsesääntelyn maailma ei kauhean hyvin reflektoi ympäristön 
muutoksiin. Helposti jää vanhoihin näkökulmiin. Jos ajatellaan sitä, 
että media kehittyy joka tapauksessa kokoajan huimaa vauhtia, niin 
miten tämä säädöksiä tulkitseva maailma pystyy toimimaan siinä 
ympäristössä.”161 
 
”Välillä tehdään liian vanhanaikaisilla ja totutuilla tavoilla, kun pi-
täisi ajatella välillä uudellakin tavalla… Uusia toimintamalleja tulisi 
hakea yhteistyössä viranomaisen kanssa.”162 

 
Itsesääntelyjärjestelmän valvontaelinten nähtiin toimivan hyvin. Tarkastus-
valiokuntien ja valvontakunnan suhde vastasi haastateltavien käsitystä toi-
mivasta itsesääntelyjärjestelmästä. Kriittinen huomio kohdistui TVK 
II:een, jonka valvonta pääasiassa pohjautuu kanteluihin. Koska lääkemark-
kinoinnissa painopiste on siirtynyt itsehoitolääkkeistä reseptilääkkeitä koh-
ti, nähtiin, että jälkimmäisten mainontaan terveydenhuoltohenkilökunnalle 
pitäisi pystyä puuttumaan myös aktiivisemmin163.  
 

”Pahin puute liittyy siihen, että TVK II toimii vain kanteluiden pe-
rusteella. Ajateltaessa mainonnan volyymiä, reseptilääkkeiden puo-
lella se on huima ja siellä olisi kyllä paljon perattavaa, jos haluttai-
siin nostaa sen tasoa.”164 
 

Toisaalta nähtiin myös, että terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvaa 
markkinointia ei tarvitse valvoa niin tehokkaasti, koska vastaanottavat hen-
kilöt pystyvät erottamaan markkinoinnissa mahdollisesti olevat virheet. 
Tämän näkemyksen voi kyllä asettaa kyseenalaiseksi tietomäärien jatku-

                                                 
160 Haastattelut. 
161 Haastattelut. 
162 Haastattelut. 
163 TVK II voi nykyisin puuttua markkinointiin oma-aloitteisesti vain periaatteellisissa 
kysymyksissä. 
164 Haastattelut. 
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vasti kasvaessa ja osaamisalueitten mennessä yhä spesifimmiksi. Lisäksi 
kenenkään ei voida olettaa tarkistavan jokaisen mainoksen jokaista lähdettä 
ja esimerkiksi mainoksessa esitetyn vertailututkimuksen oikeellisuutta.  

Vaikka kokonaisuudessaan järjestelmä arvioitiin hyväksi, eräs haasta-
teltavista kaipasi teollisuuden näkökulmaa ratkaisutoimintaan. 
 

”Toimialalla toimija voi katsoa kokonaisuutta ja todeta, että vaikka 
päätös meni säädöksen mukaan, niin kokonaisuuden kannalta se ei 
välttämättä ole mielekäs. Että kyllä syntyy tilanteita, jossa juristitoi-
mistot tekevät papereita ja juristit tappelevat keskenään...tällöin nä-
kemykset jo aika kaukana siitä mistä toimialalla keskustellaan.”165 

 
Esitetyn kannanoton voi nähdä liittyvän myös siihen, että omaehtoiset 
säännöt ovat yksityiskohtaistuneet ja kaiken kaikkiaan toiminta on ”juridi-
soitunut”. Samanlaisia vaatimuksia esitettiin myös 1990-luvun alkupuolel-
la, kun järjestelmän valvontaelimiin tuotiin mukaan ulkopuolisia jäseniä. 
Silloin kyseenalaistettiin valvonnan omaehtoisuus ja odotettiin järjestelmän 
muuttuvan tuomioistuintoiminnan kaltaiseksi. Toisaalta, jotta omaehtoinen 
valvontajärjestelmä olisi myös ulkopuolisen silmin puolueeton ja jotta jää-
viys ei olisi ratkaisutoiminnan esteenä, tarvitaan valvontaelimiin teollisuu-
denalan ulkopuolisia ihmisiä. Siitä kertoo seuraava lainaus haastattelusta.  
 

”[J]otta toiminta olisi yhteiskunnallisesti uskottavaa, niin valvonnan 
täytyy vähän olla siinä välissä, siis teollisuuden, lainsäädännön ja 
yhteiskunnan tai kohderyhmän välissä, kumartaa kumpaankin suun-
taan.”166 

 
Itsesääntelyjärjestelmän omaehtoisten ohjeiden sisältö sai myös jonkun 
verran kritiikkiä osakseen. Vieraanvaraisuutta koskevia säännöksiä kriti-
soidaan järjestelmän piirissä yleisesti eniten. Tv-mainontaa rajoittavat 
säännöt nähtiin tarpeettoman tiukkoina ja seuraamusten määräytymisperus-
teet liian avoimina.  
 
 ”Vieraanvaraisuutta kritisoidaan eniten.”167 

 
”Tv-mainonnassa ei pystytä tällä hetkellä ottamaan huomioon lääk-
keen tosiasiallista asemaa. TV-mainonta ei anna itsehoitolääkkeistä 
aina oikeata kuvaa lääkkeen tosiasiallisesta asemasta. Kuluttaja ei 
siis saa tarvitsemaansa tietoa.”168 

                                                 
165 Haastattelut. 
166 Haastattelut. 
167 Haastattelut. 
168 Haastattelut. 
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”[Sopimussakkoon liittyvät] säännöt ovat yleiselle tasolle kirjoitet-
tuja ja se jää täysin harkinnan varaan missä maailmassa liiku-
taan.”169 
 
 

2 Lääkemarkkinoinnin omaehtoinen valvonta  
 itsesääntelyjärjestelmänä 

Tehdyn selvityksen perusteella voidaan lääkemarkkinoinnin omaehtoisen 
valvonnan todeta olevan niin sanottua aitoa itsesääntelyä170. Julkinen valta 
ei osallistu millään tavalla sääntelyyn. Tosin, kuten selvityksessä on ilmen-
nyt, viranomaisen ja omaehtoisen valvonnan välillä on tietynlainen vuoro-
vaikutussuhde, mutta toiminta ei ole esimerkiksi lainsäädännön velvoitta-
maa taikka julkisesti rahoitettua eikä omaehtoisen valvonnan toimielimiin 
kuulu julkisen vallan edustajia.  

Seuraavaksi palataan selvityksen johdantojaksossa olevaan kaavioon, 
jossa esiteltiin yleisellä tasolla itsesääntelyyn liittyviä vahvuuksia ja on-
gelmia171. Katsottaessa itsesääntelyjärjestelmien vahvuuksia, voidaan lää-
kemarkkinoinnin omaehtoisesta valvonnasta todeta löytyvän kaikki ne vah-
vuudet, jotka myös yleisellä tasolla esitellään itsesääntelyjärjestelmien 
vahvuuksina. Tällaisia vahvuuksia ovat muun muassa asiantuntijuus, jär-
jestelmän joustavuus ja nopeus, vähimmäistason ylittäminen, neuvontaky-
ky ja julkisten kustannusten säästö. Näiden vahvuuksien ohella lääkemark-
kinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä tuli ilmi hyvänä puolena myös viran-
omaisen mahdollisuus vaikuttaa itsesääntelyjärjestelmän sääntöihin ja alan 
toimijoihin.  

Ongelmakohdista selvimmin esille tuli niin kutsuttu vapaamatkustaja-
ongelma eli se, että itsesääntely koskee vain siihen sitoutuneita yrityksiä. 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän ehdottomana toimintaedelly-
tyksenä voidaan nähdä se, että kaikki tai ainakin lähes kaikki alan merkit-
tävimmät toimijat ovat sitoutuneita järjestelmään. Jos valvonnan kattavuus 
alkaa vuotaa, ei valvonnan alaisiksi jäävillä yrityksillä välttämättä ole tar-
peeksi motiiveja jäädä mukaan itsesääntelyjärjestelmään. Oletettavasti täl-
laisessa tilanteessa myös viranomainen joutuu nostamaan valvontansa ta-
soa tai esimerkiksi tiukentamaan lainsäädäntöä. Samalla itsesääntelyn mer-
kitys vähenee tai se voi käydä kokonaan tarpeettomaksi.  

                                                 
169 Haastattelut. 
170 Tala, J., 2007. 
171 Kaavio sivulla 2.  
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Toinen kaaviossa esitetty ongelmakohta, joka ilmenee lääkemarkki-
noinnin itsesääntelyjärjestelmässä, on se, että sääntöjen laadinnalta puuttuu 
vastaava valvonta-, julkisuus- ja vastuujärjestelmä kuin lakien laadinnalla 
on. Nykyisin säännöt valmistellaan suljetussa työryhmässä, joka koostuu 
yhdistyksen jäsenenä olevien lääkeyritysten edustajista. Tämän jälkeen 
ohjeet lähtevät laajalle lausuntokierrokselle. Ohjeiden hyväksyntä jää kui-
tenkin pelkästään lääketeollisuuden omiin käsiin, sillä minkään ulkopuoli-
sen tahon vahvistusta uusille ohjeille tarvita. Aiemmin ohjeiden laadinta oli 
vielä huomattavasti epämuodollisempaa, sillä ohjeita ei valmistellut työ-
ryhmä, vaan yksittäiset valvontatyön parissa toimineet ihmiset. Tästä ker-
too seuraava lainaus: 

 
”Yksi päivä istuttiin alas ja laadittiin uudet ohjeet. Se oli jotain 80-
luvun alkua.”172 

 
Lisäksi ohjeiden muuttaminen ja täydentäminen kuului aiemmin Lääke-
mainonnan valvontakunnalle, siis samalle elimelle, joka ratkaisi tapaukset 
itsesääntelyssä. Sen tuli Lääkemainonnan ohjeiden173 mukaan seurata alan 
kehitystä ja tarpeen vaatiessa vahvistaa ohjeistoon tehtävät muutokset yk-
simielisellä päätöksellä. Nykypäivään tultaessa ohjeiden laadinta ja vahvis-
taminen on kuitenkin eriytetty päätäntävallasta.  

Muista kaaviossa esitellyistä ongelmakohdista voidaan todeta, että ne 
kaikki ovat sellaisia ongelmia, jotka voivat mahdollisesti tulevaisuudessa 
ilmetä tai ovat mahdollisesti joskus aiemmin ilmenneet lääkemarkkinoin-
nin itsesääntelyjärjestelmässä. Osa ongelmista esiintyy järjestelmässä jos-
sain mitassa myös tällä hetkellä. Nykyisin mikään niistä ei kuitenkaan ole 
muodostanut suurempaa estettä järjestelmän toiminnalle. Mahdollista on 
esimerkiksi, että lääkealan omat intressit saattavat joskus ylikorostua ylei-
sen ja yleisön edun sijaan tai että alalle tullutta uutta toimijaa seurataan 
tarkemmin kuin ”vanhaa konkaria”. Mitään järjestelmällistä vinoutta ei 
tutkimusaineistoissa ole kuitenkaan tullut esiin.  

Yksi asia, jota voidaan pitää käsittelyn kohteena olevan itsesääntelyjär-
jestelmän ongelmakohtana, mutta jota ei ole esitetty johdannon teoreetti-
sessa kuvassa, on mahdollisuus väärinkäyttää järjestelmää kiusantekomie-
lessä. Yritykset voivat kannella toisesta yrityksestä turhaan, ilman mitään 
todellista ohjeiden vastaista menettelyä tai vastaavaa. Näin kantelun koh-
teeksi joutuneelle yritykselle aiheutuu turhaa vaivaa ja haittaa. Lisäksi 
myös valvontajärjestelmä kuormittuu turhaan. Lääkemarkkinoinnin ohjeet 
                                                 
172 Haastattelut. 
173 Lääkemainonnan ohjeet, 1970.  
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mahdollistavat käsittelymaksun määräämisen kantelun tehneelle yrityksel-
le, mikäli kantelu on aiheeton. Normaalisti maksun maksaa ohjeiden vas-
taiseen menettelyyn syyllistynyt. Tämän mahdollisuuden luulisi hillitsevät 
järjestelmän väärinkäyttöä.174  

Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyn toimivuutta voidaan tarkastella vielä 
seuraavan tarkistuslistan avulla. Lista on alun perin lähtöisin European Ad-
vertising Standard Alliancen (EASA) Blue Book -julkaisusta175, joka käsit-
telee mainonnan itsesääntelyä Euroopassa. Sitä on muokattu hieman tämän 
tutkimuksen tarpeisiin sopivaksi. EASA on laatinut listan suositukseksi 
siitä, mitkä osa-alueet jokaisen mainonnan alalla Euroopassa toimivan it-
sesääntelyjärjestelmän tulisi täyttää. Listan avulla voidaan arvioida ja ke-
hittää itsesääntelyjärjestelmiä sekä tunnistaa eri järjestelmien heikkouksia 
ja kohtia, joissa parannuksia tarvitaan. Alla olevaan taulukkoon on vasem-
malle sijoitettu EASA:n määrittämät kymmenen osa-aluetta, joihin arvioin-
ti kohdistetaan. Oikealta löytyy lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestel-
män arviointia kultakin osa-alueelta. 

 
Taulukko 5 Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän arviointi EASA:n tarkistuslis-

tan avulla  
EASA:n tarkistuslista Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjes-

telmä  
  
1. Itsesääntelyjärjestelmän kattavuus 
• Järjestelyn on katettava kaikki keskei-

set alan toimijat 
• Edellyttää yhteisymmärrystä itsesään-

telyn tarpeesta, kaikkien toimijoiden 
aktiivista ja käytännöllistä tukea. 

• Järjestelyn on nojauduttava alan suu-
ren enemmistön moraaliseen tukeen, 
jotta ratkaisut olisivat uskottavia ja ne 
voitaisiin toteuttaa myös yhteistoimin-
taan haluttomia alan toimijoita vas-
taan. 

 

 
 
Itsesääntely lääkemarkkinoinnissa on ollut 
hyvin kattavaa. Rakoilua kattavuudessa 
tapahtuu kuitenkin parhaillaan. Toistaiseksi 
järjestelmällä voidaan katsoa olevan alan 
enemmistön moraalinen tuki ja siten edelly-
tykset uskottavalle toiminnalle.  

2. Kestävä ja tehokas rahoitus 
• Itsesääntelyn takaamalla toimintava-

paudella on hintansa – riittävästä ra-
hoituksesta on huolehdittava. Rahoitus 
ei saa olla riippuvainen vain yhdestä 
maksajasta. 

 

 
Rahoituksesta vastaavat jäsenyritykset jä-
sen- ja palvelumaksuilla. Seuraamus- ja 
käsittelymaksuilla katetaan valvontatyötä. 

                                                 
174 Haastattelut. 
175 European Advertising Standard Alliance, 2007. Blue Book, 153. 
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3. Tehokas hallinnointi riittävin 
    resurssein 
• Ollakseen itsenäistä ja näyttääkseen 

siltä myös ulospäin itsesääntelyn on 
oltava itsenäistä suhteessa sitä rahoit-
tavaan yritystoimintaan. 

• Pätevä sihteeristö turvaa itsenäisyyden 
ja uskottavuuden; vähimmäismäärä 
pienimuotoisessakin toiminnassa on 
kaksi päätoimista henkilöä 

 

 
Tarkastusvaliokuntien jäsenet ja valvonta-
kunnan jäsenet yhtä lukuun ottamatta ovat 
puolueettomia asiantuntijoita, jotka eivät ole 
lääkeyrityksien palveluksessa. Valvonta-
kunnan yksi jäsen on teollisuuden edustaja. 
Lääketeollisuus ry:llä on palkattuna henki-
lökuntaa hoitamaan valvontatoiminnan pyö-
rittämistä. Valvontaelimien sihteerit tulevat 
Lääketeollisuus ry:stä.  

4. Yleispätevät ja tehokkaat ohjeistot 
• Tarvitaan laajalti hyväksytyt ja yleis-

pätevät ohjeistot, joita pidetään ajan-
mukaisina.  

• Ohjeiden on oltava laajasti saatavilla 
sekä toimijoiden keskuudessa tunnetut. 

 

 
Lääkemarkkinoinnin ohjeet sääntelevät 
lääkkeiden markkinointia. Ohjeet velvoitta-
vat Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä ja ne 
ovat alalla laajasti tunnetut. Ohjeet saatavilla 
internetistä.  

5. Neuvonta ja tiedotus 
• Yksi itsesääntelyn keskeinen vahvuus 

on etukäteinen neuvonta; alan toimijoita 
voidaan neuvoa yksittäistapauksissa etu-
käteen ei-sitovasti ja luottamuksellisesti 
sekä antaa yleistä ohjausta ratkaisukäy-
tännön pohjalta. 

 

 
Lääketeollisuus ry antaa tarvittaessa neuvon-
taa jäsenyrityksille. Yhdistyksellä on sisäistä 
ohjeistusta siitä, kuka saa antaa neuvontaa. 
Koulutuksia järjestetään satunnaisesti. 

6. Nopea ja tehokas ongelmanratkaisu 
• Verrattuna tavanomaiseen oikeuden-

käyntiin tehokkuus ja nopeus ovat it-
sesääntelyjärjestelmien pääetuja.  
 

Tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti selvitet-
ty käsittelyyn kuluvaa aikaa, mutta saadun 
käsityksen mukaan itsesääntelyjärjestelmä 
toimii ajoittain huomattavankin nopeasti. 

7. Itsenäinen ja puolueeton  
    kiistatilanteiden ratkaiseminen 
• Kiistojen ratkaisun peruskriteerit: te-

hokkuus, ammattitaitoisuus, puolueet-
tomuus ja itsenäisyys eri tahoihin näh-
den. 

• Ratkaisuelimen jäsenistä enemmistön 
on oltava ulkopuolisia, samoin puheen-
johtajan. Alaa tai kuluttajia edustavat 
jäsenet eivät saa mieltää toimivansa 
taustaryhmänsä edustajina. 

• Mahdollisuus muutoksenhakuun tur-
vattava. 

 

 
 
Valvontaelinten jäsenet eivät toimi lääkeyri-
tyksissä (pl. yksi Valvontakunnan jäsen). 
Valvontaelimissä ei myöskään ole julkisen 
vallan edustajia. Jäsenet ovat puolueettomia 
asiantuntijajäseniä lähinnä mainonnan, lää-
ketieteen ja juridiikan aloilta. 
Tarkastusvaliokuntien päätösten valituseli-
menä toimii Lääkemarkkinoinnin valvonta-
kunta.  
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8. Tehokkaat sanktiot 
• Vaikka lähtökohtana on ohjeiden va-

paaehtoinen noudattaminen, niin pää-
tökset on pystyttävä toteuttamaan 
myös ”pakolla”. 

• Ratkaisujen julkaiseminen (nimellä 
varustettuna) on osoittautunut tehok-
kaaksi. Kaikkein tehokkainta se, että 
media kieltäytyy julkaisemasta kyseis-
tä sääntöjen vastaista mainosta.  

 

 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestel-
mässä on käytössä seuraavat sanktiot: huo-
mautus vastaisen varalle, luopumiskehotus, 
seuraamusmaksu ja sopimussakko. 
Jälkivalvontana tehdyt päätökset ja lausun-
not ovat julkisia. Niitä ei kuitenkaan erik-
seen julkaista muuta kuin vuosittaisessa 
toimintakertomuksessa.  
Ennakkotarkastuspäätökset eivät ole julkisia. 
 

9. Itsesääntelyn kohteena olevan toi- 
    minnan tehokas seuranta ja valvonta 
• Rikkeisiin pystyttävä puuttumaan 

myös oma-aloitteisesti.  
• Arvioidaan myös yleisesti sääntöjen 

noudattamisen tasoa. 
• Näiden kautta ala voi itse keskustella 

ongelmista ja reagoida niihin ennen 
kuin epäkohdat kärjistyvät liikaa. Tar-
peen on siis pysyvä dialogi alan kans-
sa. 

 

 
 
 
Tarkastusvaliokunnilla on oikeus puuttua 
markkinointiin myös oma-aloitteisesti (TVK 
II vain periaatteellisia asioita).  
Lääkemarkkinoinnin valvontakunta voi an-
taa pyynnöstä lausuntoja.  

10. Hyvä tietoisuus itsesääntelystä  
      alalla ja kuluttajien keskuudessa 
• Kuluttajat voivat tietämyksensä perus-

teella tehdä valituksia. 
• Alan toimijat voivat informoituina 

noudattaa sääntöjä ja suorittaa ver-
taisiensa valvontaa.  

 

 
Kuluttajat voivat tehdä kanteluja järjestel-
mään. Jäsenenä olevat lääkeyritykset ovat 
velvoitettuja noudattamaan sääntöjä ja ne 
pystyvät kantelemaan kilpailijoista valvon-
taelimille. Ala on hyvin tietoinen ohjeista, 
kuluttajat huonommin.  

 
 
Edellä esitetyn taulukon perusteella voidaan lääkemarkkinoinnin itsesään-
telyjärjestelmän todeta täyttävän tällä hetkellä hyvin EASA:n toimivalle ja 
tehokkaalle itsesääntelyjärjestelmälle asettamat kriteerit. Sillä on toimiva 
hallinto ja puolueeton kiistatilanteiden ratkaisujärjestelmä sekä käytössään 
tehokkaat seuraamukset. Ratkaisut perustuvat omaan ohjeistoon ja järjes-
telmässä annetaan etukäteistä neuvontaa.  

Vapaamatkustajaongelma ja valvonnan kattavuuden rakoilu tulivat jär-
jestelmän ongelmakohtina esiin myös tämän tarkistuslistan kautta. Lisäksi 
listan yhdeksännen ja kymmenennen kohdan esille nostamaa pysyvää dia-
logia alan ja myös ympäröivän yhteiskunnan kanssa lienee tarvetta kehit-
tää. Tutkimusaineistosta saadun käsityksen mukaan kuluttajat ovat tietä-
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mättömiä järjestelmästä ja puhtaasti kuluttajien tekemiä kanteluja järjes-
telmään ei ole tullut176.  
 
 
3 Tulevaisuuden haasteet 

Tutkimuksessa tehdyistä haastatteluissa ilmeni, että lääkkeiden markki-
noinnissa eletään parhaillaan jonkinlaista murrosvaihetta. Markkinoinnissa 
käytettävät uudet keinot ja kokonaan uudet markkinointimuodot luovat 
haasteita markkinoinnin valvonnalle – niin omaehtoiselle valvonnalle kuin 
viranomaisvalvonnallekin. Omaehtoisessa valvonnassa tilanne on siinä 
mielessä hieman ristiriitainen, että itsesääntelyohjeet ovat oikeudelliselta 
luonteeltaan lääkeyritysten välinen sopimus hyväksyttävistä toimintata-
voista ja kuitenkin sopimusosapuolet itse etsivät keinoja sääntöjen ohitta-
miseen. Tästä esimerkkinä voidaan mainita sairauslähtöinen markkinointi, 
jolla pyritään kiertämään reseptilääkkeiden markkinoinnin kieltoa.  

Nähtävissä on myös painopisteiden muutoksia. Itsehoitolääkkeiden 
merkitys yritysten liiketulon kannalta on pienentynyt ja markkinointitoimet 
ovat kohdistuneet enemmän reseptilääkkeisiin. Vanhojen markkinointi-
kanavien, kuten esimerkiksi aikakausilehtien, merkitys markkinointikeino-
na on pienentynyt. Tätä kuvastaa se, että nykyisin TVK I:n tarkistettaessa 
lehdissä olleita lääkemainoksia kahden viikon ajanjaksolta, tarkistettavia 
mainoksia on noin kymmenkunta177. Aiemmin mainoksia samalta ajalta 
kertyi noin sata178. Lehtimainosmäärät ovat pudonneet siis noin kymme-
nesosaan.  

Kenttää leimaa myös globalisaatio. Yritystoiminta muuttuu yhä kan-
sainvälisemmäksi. Yritysten johdon siirtyessä muihin maihin ja toiminta-
kentän laajentuessa usean mantereen kattavaksi, toimintaa leimaavat vä-
kisinkin kansainvälisyyden mukaan tuomat haasteet. Haastateltavat pukivat 
ajatuksiaan sanoiksi näin:  

 
”[O]n vaikeampi kommunikoida jonkun tanskalaisen tai yhdysval-
talaisen päämiehen kanssa. Ylipäänsä voi olla vaikea saada ne ym-
märtämään meikäläistä mentaliteettia.”179 
 

                                                 
176 Haastattelut. Viimeisen kymmenen vuoden aikana järjestelmään on tullut kantelu 
muutamalta terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalta yksittäiseltä ihmiseltä.  
177 Haastattelut. 
178 Haastattelut. 
179 Haastattelut. 
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”Porukka tosiaan on heterogeenisempaa [kuin ennen] ja myös se 
vaikuttaa, että toimintaa johdetaan yhä enemmän muualta kuin ko-
timaasta. Suomessa on ollut loistavia niin kutsuttuja lääketeolli-
suuspatruunoita, pitkän linjan miehiä, jotka ovat olleet hyvässä vuo-
rovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Ymmärtäneet sen, että tem-
poilemalla tulee pikavoittoja, mutta se on hyvin lyhytnäköistä.”180 

 
Kansainvälisillä yrityksillä voi myös olla yrityksen omia toimintaohjeita ja 
-käytäntöjä, joita yritysten tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan riippu-
matta siitä, missä toimintaa harjoitetaan. Tällainen ohje on yritysten toi-
mintamaiden lainsäädäntöjen mukainen ja näin myös Suomen ulkopuoli-
sella oikeudella on omat vaikutusreittinsä kansalliseen toimintaan Suomes-
sa. Ja mitä etäämmälle Suomesta ja Euroopasta mennään, sitä erilaisempaa 
markkinakäyttäytyminen voi olla. Myös kansainvälisillä standardeilla on 
kasvava merkitys yritysten toiminnassa. Ote haastattelusta kuvastaa tilan-
netta:  
 

”Ne firmat, jotka toimivat itse Yhdysvalloissa, joutuvat sitoutumaan 
jenkkilainsäädäntöön ja sitä kautta heillä on ”corporate policyja”, 
jotka sitovat jenkkilainsäädännön myös muualle… Ja kun ohjeita 
tehdään täällä Suomessa niin on olemassa henkilöitä, jotka sekoitta-
vat oman firmansa ohjeet ja yleiset periaatteet. Nämä haluaisivat 
tuoda ohjeisiin heidän oman firmansa käyttäytymistä, joka erittäin 
suurella todennäköisyydellä johtuu jenkkilainsäädännöstä”181 

 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmän tulevaisuuden haasteista sel-
vimmin tutkimuksessa tuli ilmi järjestelmän kattavuuden kaventuminen. 
Jotta lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmällä olisi jatkossakin toi-
mintaedellytykset, täytyy jäsenkunnan pysyä tarpeeksi laajana ja kattaa 
olennainen osa alan merkittävistä toimijoista – tarkastuslistan ensimmäisen 
kohdan on siis täytyttävä. Lisäksi toiminnassa tulee huomioida jatkuvasti 
kehittyvä yhteiskunta ja järjestelmään kohdistuvat muutostarpeet. Sitä on 
vietävä aktiivisesti eteenpäin. Lääketeollisuuden yritykset perustivat viisi-
kymmenluvulla lääkemarkkinointia valvovan itsesääntelyjärjestelmän 
Suomeen, koska he näkivät siinä etuja viranomaisvalvontaan verrattuna. 
Tästä voidaan johtaa ajatus, että lääkeyritykset ovat itsesääntelyssä mukana 
niin kauan kuin he näkevät siinä riittävästi etuja viranomaisvalvontaan ver-
rattuna. Itsesääntelyn on oltava toimivaa, tehokasta ja uskottavaa. 

                                                 
180 Haastattelut. 
181 Haastattelut. 
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4 Keskustelua ja tulkintaa itsesääntelyn  
 taustaperusteluista ja tehtävistä 

Tässä jaksossa pohditaan itsesääntelyä koskevan tutkimuskirjallisuuden 
pohjalta, mitkä tekijät voivat perustella itsesääntelyjärjestelmän luomista ja 
ylläpitämistä tietyllä elinkeino- tai ammattialalla, tässä tapauksessa lääke-
markkinoinnissa. Lääkemarkkinoinnin omaehtoista valvontaa voi luonneh-
tia vakiintuneeksi, oikeudellisilta piirteiltään varsin kehittyneeksi järjes-
telmäksi, johon sisältyvät muun muassa verraten tarkat menettelysäännöt, 
sisäinen muutoksenhakumekanismi sekä eriytynyt seuraamusjärjestelmä. 
Järjestelmä vastaa pääpiirteiltään aidon itsesääntelyn vaatimuksia182. Aidol-
le itsesääntelylle on tunnusomaista se, että aloite järjestelmän luomiseksi 
on tullut alan sisältä, ala itse luo sen toimintaa ohjaavat säännöt sekä yllä-
pitää niiden noudattamista, valvontaa ja kiistatilanteiden ratkaisua koske-
vaa toimielinjärjestelmää eikä ole mitään, ainakaan muodollista sidettä tai 
linkkiä toimialaa koskevaan julkiseen sääntelyjärjestelmään. Nämä ehdot 
nykyinen lääkemarkkinoinnin omaehtoinen valvonta täyttää. 

Seuraavassa eritellään suppeasti seitsemän eri perustelua tai selitystapaa 
itsesääntelyjärjestelmille: 

 
1. Lainsäätäjän toimenpiteestä tai muusta julkisen vallan puuttumises-

ta aiheutuva uhka. 
2. Alan toimijoiden ”yhteinen kohtalo”. 
3. Tarve säännellä tai rajoittaa alalla käytettäviä kilpailukeinoja. 
4. Itsesääntelyn hyödyntäminen, koska sen uskotaan olevan parhaiten 

toimiva tai taloudellisin keino ratkoa tietyn alan toimintaan liittyviä 
ongelmia (erityisesti ns. markkinahäiriöt). 

5. Itsesääntely keinona pitää alan ohjaus mahdollisimman pitkälle 
toimijoiden omissa käsissä. 

6. Itsesääntely keinona osoittaa alan toimijoiden eettisiä arvoja ja näi-
den pyrkimyksiä vastuulliseen yritystoimintaan. 

7. Kansainvälistyvän yritystoiminnan vaatimuksista johtuva paine 
luoda ja ylläpitää itsesääntelyä. 

 
Näiden eri perustelujen ongelmana on, että ne menevät väistämättä osaksi 
päällekkäin tai limittäin. Sen vuoksi ne eivät toimi analyyttisessa tarkaste-
lussa täysin erillisinä eivätkä itsenäisinä selitystapoina. Tästä huolimatta 
niitä eritellään seuraavassa erikseen. Kunkin yksittäisen perustelun kautta 
saadaan itsesääntelystä esiin huomionarvoisia, järjestelyn luonnetta kuvaa-
via näkökohtia. 
                                                 
182 Ks. lähemmin Tala 2008, 130–131. 
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Tässä yhteydessä on hyödyllistä huomata, että itsesääntelyn perus-
telut poikkeavat toisistaan jonkin verran siitä riippuen, tarkastel-
laanko itsesääntelyä suhteessa alaa koskevaan – todelliseen tai po-
tentiaaliseen – lainsäädäntöön vai suhteessa ei-säänneltyyn tilan-
teeseen. Jälkimmäisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa asianomaista 
alaa ei koske mikään erityinen, juuri kyseistä alaa koskeva oikeus-
sääntely, vaan toimitaan yleisten, elinkeino- ja ammattitoimintaa 
koskevien sääntelyjen varassa. 

 
1. Lainsäätäjän toimenpiteestä tai muusta julkisen vallan puuttumisesta 
aiheutuva uhka. Julkisen vallan intervention uhka tuodaan itsesääntelyä 
koskevassa kirjallisuudessa useimmiten esiin keskeisenä perusteluna it-
sesääntelyjärjestelmän luomiselle ja ylläpitämiselle183. Tietty elinkeino- tai 
ammattiala voi toimivan itsesääntelyn ansiosta torjua kokonaan julkisen 
vallan toimenpiteet tai ainakin rajoittaa julkisen sääntelyn ja valvonnan 
laajuutta tai voimaperäisyyttä. Julkinen valta saattaa puolestaan tietoisesti 
pitää itsesääntelyä yhtenä vaihtoehtona tavanomaiselle lainsäädännölle ja 
uhata lainsäädännöllä, jollei ala korjaa omaehtoisin toimenpitein esiin tul-
leita ongelmia.  

Lainsäädännön vaihtoehtoja koskevassa keskustelussa ja ohjeistoissa it-
sesääntelyä onkin tapana pitää yhtenä lainsäädännön vaihtoehtona. Lukui-
sissa Paremman sääntelyn ohjelmissa, myös kansainvälisesti, valtio tai Eu-
roopan unioni kannustaa eri aloja itsesääntelyyn184. Uhkaamisen sijasta 
kyse on julkisen vallankäyttäjän näkökulmasta eri alojen itsesääntelypoten-
tiaalin hyödyntämisestä joko julkisen sääntelyn sijasta tai sen täydentäjänä. 

 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyn syntymisessä julkisen vallan in-
tervention uhka on, erityisesti alkuvaiheissa 1950- ja 1960-luvuilla, 
ollut ehkäpä tärkein perustelu, kuten edellä on tullut esiin185. Uhka 
on 1950-luvun lopulla ja seuraavalla vuosikymmenellä sisältänyt 
jopa mahdollisuuden alan sosialisoimiseen, vakaviksi tarkoitettuja 
kaavailuja lääkkeiden markkinoinnin ja jakelun radikaaleiksi uudel-
leenjärjestelyiksi sekä voimaperäisiä rajoituksia lääkkeiden mai-
nonnalle. Alan luoma lääkemarkkinoinnin itsesääntely on tällöin ol-
lut yksi keskeinen keino torjua mainitunlaista julkisen vallan puut-
tumista toimialaan. Näiden uhkatekijöiden asteittainen väistyminen 
jo 1960- ja varsinkin 1970-luvulla ei kuitenkaan näytä eliminoineen 
perusteluja eikä tarvetta itsesääntelyn jatkamiselle ja sen kehittämi-
selle edelleen. 

                                                 
183 Esimerkiksi Ogus 1998, 593. 
184 Ks. esimerkiksi Paremman sääntelyn toimintaohjelma 2006, 163, ja Euroopan komis-
sion Better regulation sivusto, alaosasto Choice of regulatory instruments.   
185 Esim. jakso II.2 ja II.3. 
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2. Alan toimijoiden yhteinen kohtalo. Tutkimuskirjallisuudessa tietyn alan 
yhteistä kohtaloa käytetään kuvaamaan sitä, että erilaiset riski- ja vaarate-
kijät yhdistävät alan toimijoita ja saavat heidät yhteistoimintaan niiden hal-
litsemiseksi186. Riskit ja vaarat voivat ilmetä alan hyödykkeiden aiheutta-
mina terveys- ja turvallisuusongelmina, toisinaan jopa skandaaleina ja suo-
rastaan katastrofeina. Lievemmässäkin muodossa riskit voivat tulla esiin 
muunlaisina, alan mainetta uhkaavina väärinkäytöksinä ja epäkohtina, jol-
laisia on, kuten tunnettua, koettu myös 2000-luvulla muun muassa useiden 
globaalien suuryritysten toiminnassa. Alan yhteistoiminta voi tällöin syn-
nyttää itsesääntelyä, eräänlaista omaehtoista kurinpitoa, jolla pyritään eli-
minoimaan ns. mädät omenat alan yhteisten etujen edistämiseksi. Tätä pyr-
kimystä ilmentää lääkemarkkinoinnin ohjeissa nimenomaisena tavoitteena 
mainittu alan hyvän julkisuuskuvan tukeminen. 

Riskit ja vaarat voivat tulla näkyville eri tavoin. Kuluttajat voivat rea-
goida kielteisesti alan hyödykkeisiin aina ostolakkoja myöten tai ainakin 
siirtyä käyttämään muun alan hyödykkeitä. Jos tietyllä elinkeino- tai am-
mattialalla tulee esiin pahoja ongelmia tai väärinkäytöksiä, muut elinkeino- 
tai ammattialat saattavat hyötyä siitä kilpailussa asiakkaista. Sijoittajat ja 
rahoittajat saattavat vetäytyä pois tai ainakin rahoitusehdot muuttuvat epä-
edullisemmiksi. Mahdollisesti osakkeiden arvo romahtaa. Kansalaisryh-
mien ja tiedotusvälineiden aktiivisuus saattaa mobilisoida julkisen vallan 
harkitsemaan sääntelyä tai muunlaista puuttumista alan toimintaan, ja poli-
tiikan sekä hallinnon puolella näihin vaatimuksiin vastataan usein mielel-
lään nopeasti ja näkyvästi. 

 
Lääkeala on tyypillisesti sektori, joka on erityisen herkkä esimer-
kiksi huonolaatuisista ja riskialttiista tuotteista syntyvälle kritiikille, 
koska kyse on ihmisten terveydestä ja monessa tapauksessa sille 
välttämättömistä tuotteista. Haastatteluaineistossa yhteiseen kohta-
loon on viitattu nimenomaisesti toteamalla yhden yrityksen ”töp-
päyksen” kohdistuvan koko toimialaan ja ilmenevän alaan kohdis-
tuvana kritiikkinä187. Lääkkeiden markkinoinnin itsesääntely voi 
näin palvella alan kaikkien toimijoiden taloudellisia etuja, vaikkei 
se sinänsä koskekaan koko alan taloudellisen menestyksen tai lää-
keturvallisuudenkaan kannalta kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä. 

 
3. Alalla käytettävien kilpailukeinojen sääntely. Yksi itsesääntelyn pääpe-
rusteluja eri aloilla on ollut ohjata ja rajoittaa sitä kilpailukeinojen valikoi-
                                                 
186 King & Toffel 2007, 4–8. Yhteistoimintatarpeen yhteydessä voivat toisaalta tulla esiin 
tutkimuskirjallisuudessa usein esiin tuodut yhteistoiminnan (collective action) aikaan-
saamisen ongelmat. 
187 Jakso V.1.3, s. 65. 
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maa, jota alan toimijat voivat käyttää188. Tätä kautta voidaan myös luoda 
alalle tietyin osin yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet ja kaikille sama, tasa-
puolinen toimintaympäristö. Itsesääntely toimii tällöin hyvin paljon samal-
la tavalla kuin vastaavansisältöinen lainsäädäntö, kun se määrittää, millai-
sia kilpailun keinoja saadaan käyttää, millaisia ei. Lainsäädäntö ja itsesään-
tely muodostavat tällöin yhdessä sen normatiivisen kehikon, jossa alan 
toimijat valitsevat strategiansa ja käyttämänsä kilpailukeinot.  

 
Perustelut kilpailukeinojen rajoittamiselle voivat vaihdella. Esimer-
kiksi markkinointi-informaation sisältöä saatetaan rajoittaa kulutta-
jien tai muiden jakeluketjussa olevien toimijoiden suojaamiseksi. 
kuten nykyisessä lääkemarkkinoinnin itsesääntelyssä, jossa ohjeis-
ton yhtenä tavoitteena pidetään lääkkeiden turvallisen käytön edis-
tämistä. Hyötyjänä kilpailukeinojen valikoiman rajoittamisesta voi-
vat olla, ainakin välittömässä taloudellisessa mielessä, myös alan 
toimijat itse, jos esimerkiksi rajoitetaan sitä, kuinka paljon saa käyt-
tää taloudellisia resursseja tietynlaisiin markkinointiponnisteluihin. 
Näinhän on lääkemarkkinoinnin nykyisessä itsesääntelyssä, jossa 
on asetettu enimmäisrajoja esimerkiksi vieraanvaraisuudesta, alan 
järjestämistä tai tukemista tilaisuuksista ja mainoslahjoista. Myös 
TV-mainonnan ennakkotarkastusjärjestelmässä voidaan erotella yh-
tenä pyrkimyksenä se, ettei lääkealan yritys tuhlaisi varojaan mai-
nontaan, joka sittemmin kiellettäisiin ohjeiden vastaisena. Ylipään-
sä alaa kattava TV-mainonnan ennakkotarkastusjärjestelmä on sel-
keä esimerkki valittavissa olevien kilpailukeinojen sääntelystä. 

 
Elinkeino- ja ammattialojen itsesääntelyn kohdistuessa kilpailukeinoihin 
nousee myös näkyviin järjestelyn suhde yleiseen kilpailuoikeudelliseen 
lainsäädäntöön. Itsesääntelyn sisältämiä kilpailukeinojen rajoituksia joudu-
taan aina arvioimaan myös kilpailulainsäännön tavoitteiden ja lainmukaisi-
na pidettävien kilpailun rajoitusten valossa189. Itsesääntelyn edellyttämä 
elinkeinon- tai ammatinharjoittajien yhteistoiminta ja sen ongelmallinen 
suhde kilpailulainsäädäntöön tuodaan tutkimuskirjallisuudessa esiin usein, 
                                                 
188 Alan ensimmäisten lääkemarkkinointiohjeiden johdanto-osassa mainitaan nimen-
omaisena tavoitteena kilpailukeinojen saattaminen ”ruotuun” ja vilpillisen kilpailun 
kontrolli, edellä jakso II.2, s. 17. Myös ohjeiden 1980-luvun versiossa mainittu pyrkimys 
”yhtenäistää lääkeinformaatiossa noudatettavia käytäntöjä” on osaltaan ollut selkeä il-
maus siitä, että ohjeilla rajoitetaan käytettävissä olevien kilpailukeinojen valikoimaa, 
edellä jakso II.4, s. 21. 
189 Nykyisen kilpailunrajoituslain valossa kilpailukeinojen käyttöön kohdistuvien rajoi-
tusten sallittavuutta arvioidaan keskeisesti lain 4 ja 5 §:n perusteella. 4 § määrittelee, 
millaiset järjestelyt, muun muassa elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat ovat kiellettyjä. 5 §:n mukaan kuitenkin tietynlaiset 
järjestelyt ovat sallittuja niiden aikaan saamien hyötyjen ansiosta tai erinäisillä muilla 
perusteilla.  
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mutta konkreettiset esimerkit näiden kahden yhteentörmäyksistä näyttävät 
jääneen aika harvinaisiksi. 

 
4. Itsesääntely parhaana keinona ratkoa tietyn elinkeino- tai ammattialan 
ongelmia. Varsinkin taloustieteellisesti painottuneessa tarkastelussa esite-
tään usein, että lainsäätäjän ja julkisen vallan oikeuttavat puuttumaan ta-
loudelliseen toimintaan ennen kaikkea markkinahäiriöt (market failure), 
kuten monopolit tai muunlainen markkinavoima, ns. ulkoisvaikutukset se-
kä asymmetrinen informaatio eri markkinaosapuolten välillä190. Markkina-
häiriöitä tarkastellaan useimmiten taloudellista kilpailua, ympäristönsuoje-
lua ja kuluttajansuojaa koskevissa asiayhteyksissä. Tietyn elinkeino- tai 
ammattialan itsesääntelyä markkinahäiriöiden korjaamiseksi voidaan puol-
taa jokseenkin vastaavilla perusteluilla kuin lainsäädäntöä.  

Reagoimista mainitunlaisiin ongelmiin nimenomaan itsesääntelyn kei-
noilla eikä lainsäätäjän ratkaisuilla, voidaan perustella niillä tärkeimmillä 
syillä, joita yleensäkin tuodaan esiin itsesääntelyn vahvuuksina julkisen val-
lan toimenpiteisiin verrattuna191. Kuten edellä todettiin, näitä ovat etenkin 
parempi asiantuntemus ja kokemus siitä, mikä on yrityksille tai ammatinhar-
joittajille realistista ja kustannustehokasta, sääntelyn joustavuus, sen laadin-
nan ja muuttamisen nopeus olojen ja tarpeiden muutosten mukaan, sääntöjen 
vahva hyväksyttävyys alalla eräänlaisen yhteisomistusoikeuden kautta, kun 
toimijat itse luovat ja toteuttavat heitä koskevia sääntöjä, luottavat niihin ja 
ovat sitoutuneempia noudattamaan niitä kuin säädettyä oikeutta. 

Tämän itsesääntelyn perustelun tai selitystavan yhteydessä nousee sel-
keästi esiin kysymys siitä, mikä lopulta motivoi tietyn alan itsesääntelyyn 
juuri tällaisella perusteella (etenkin silloin, jos sivuutetaan julkisen vallan 
lainsäädäntötoimen uhka itsesääntelyn perusteluna). Mitkä tekijät kannus-
tavat tiettyä toimialaa luomaan tai ylläpitämään itsesääntelyä? Yksi vastaus 
saadaan vertaamalla keskenään itsesääntelyä ja kokonaan ei-säänneltyä 
tilannetta. Jos itsesääntelyn avulla kyetään korjaamaan mainitunlaisia 
markkinoiden toiminnan häiriöitä, koko alan toimintaolosuhteiden ja kil-
pailuehtojen voi väittää paranevan ja tulevan aiempaa tasapuolisemmiksi.  

Itsesääntely saattaa lisäksi selkeyttää ja konkretisoida alalla tavanomai-
sesti noudatettavia sääntöjä ja käytäntöjä. Tämä voi vuorostaan vähentää 
kiistelyä ja ongelmatilanteita kilpailijoiden kesken tai suhteessa asiakkai-

                                                 
190 Esimerkiksi Peltzman 1989, Cooter & Ulen 1997, 38–41 ja  Morgan & Yeung 2007, 
18–26. – Oikeustaloustieteen eturiviin kuuluva Peltzman kiteyttää markkinahäiriöistä myös 
itsekriittisesti: ”To be sure, a good economist needs no more than fifteen minutes’ notice to 
produce a market failure to explain any of these interventions” (Peltzman, s. 17). 
191 Ks. itsesääntelyn vahvuuksista edellä jakso VI.1. 
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siin. Toisaalta on otettava varteen sekin mahdollisuus, että itsesääntelyjär-
jestelmä avaa toiminnanharjoittajalle mahdollisuuksia hankaloittaa kilpaili-
jan toimintaa esimerkiksi kanteluilla tai viemällä kyseenalaisin perustein 
asioita itsesääntelyä varten luotuihin toimielimiin.  

Kumpikin edellä mainittu perustelu viittaa itsesääntelyn tarjoamiin ta-
loudellisiin hyötyihin verrattuna ei-säänneltyyn tilanteeseen. On ainakin 
periaatteessa helppo ymmärtää, että itsesääntelyä luodaan ja ylläpidetään 
sellaisilla aloilla ja niissä tilanteissa, joissa se on taloudellisesti edullista 
kaikille tai useimmille toiminnanharjoittajille. Tämä perustelu tuli esiin 
myös tämän tutkimuksen aineistossa, jossa yksi haastateltava kiteytti, että 
alan täytyy nähdä etuja itsesääntelyssä, muuten sitä ei ylläpidettäisi192. 

Siihen, milloin näin on, ei voitane vastata yleisellä tasolla eikä liioin 
pelkästään teoreettisin argumentein. Tarvitaan myös empiiristä tarkastelua 
kunkin itsesääntelyjärjestelmän tuloksista, hyödyistä ja kustannuksista. 
Itsesääntelyn taloudellisia hyötyjä analysoitaessa ei saa sivuuttaa sitäkään 
kysymystä, miten taloudelliset hyödyt jakaantuvat alan eri toimijoiden kes-
ken. Eihän ole yleispäteviä takeita siitä, että alaa kokonaisuutena hyödyttä-
vät järjestelyt olisivat samalla hyödyksi jokaiselle toiminnanharjoittajalle 
tai että hyödyt jakaantuisivat tasaisesti eri toiminnanharjoittajien kesken.  

Jotta mainitunlaisten markkinahäiriöiden korjaaminen onnistuisi it-
sesääntelyn avulla, se asettaa useimmiten alan toimijoille ja näiden organi-
saatioille tiettyjä perusvaatimuksia. Niistä ensimmäinen liittyy alan toimi-
joiden ja näiden organisaation toimintakykyyn. Pelkät hyvät pyrkimykset 
ja periaatelausumat hyväksyttävistä toimintatavoista tuovat harvoin konk-
reettisia tuloksia. Alalla pitää olla riittävää kapasiteettia luoda myös käy-
tännössä toimiva itsesääntely. Tämä edellyttää yleensä sääntöjen luomisen 
lisäksi tehokasta järjestelmää, jolla seurataan ja valvotaan sääntöjen nou-
dattamista. Melko laaja kokemus eri alojen itsesääntelystä on myös osoit-
tanut, että järjestelmällä on oltava valtaa käyttää uskottavia sanktioita, jotta 
toiminnanharjoittajat saadaan muuttamaan menettelytapojaan laadittujen 
sääntöjen mukaisiksi.  

Toinen tärkeä vaatimus liittyy alan toimijoiden organisoitumisastee-
seen, sen kattavuuteen ja toimijoiden sitoutumiseen itsesääntelyyn, jotta 
vältetään vapaamatkustajaongelma. Itsesääntelyjärjestelmän toimivuus ja 
uskottavuus, siihen sitoutuneiden toimijoiden motivaatio osallistua toimin-
taan ja rahoittaa sitä rapautuvat, jos sen ulkopuolelle jäävät alan toimijat 
voivat toimia välittämättä itsesääntelyn säännöistä, kenties parantaa tätä 

                                                 
192 Jakso V.1.3, s. 13. 
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kautta kilpailuasemaansa alan muihin toimijoihin verrattuna ja vielä välttyä 
kantamasta itsesääntelyn kustannuksia193. 

 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyssä on yhtenä pääpyrkimyksenä 
säännellä lääkkeistä annettavaa informaatiota usealla tavalla, kuten 
edellä on todettu. Oikeustaloustieteen näkökulmasta tätä voi luon-
nehtia pyrkimykseksi ratkaista asymmetrisen informaation ongel-
maa, jossa lääkkeen markkinoijalla on paremmat tiedot hyödykkeen 
ominaisuuksista kuin terveydenhuoltohenkilöstöllä, kuluttajista pu-
humattakaan. Ohjeiden päätarkoitushan on varmistaa lääkkeistä oi-
kea informaatio, lääkemarkkinoinnin luotettavuus, lisätä markki-
noinnin informaatioarvoa ja edistää lääkkeiden tarkoituksenmukais-
ta käyttöä. Tässä mielessä lääkemarkkinoinnin itsesääntelyssä on 
kyse yhdentyyppisen markkinahäiriön korjaamisesta, olkoonkin että 
myös alaa koskevalla lainsäädännöllä on vastaavanlainen tavoit-
teenasettelu. 

 
5. Itsesääntely keinona pitää alaa koskevat säännöt ja niiden toteuttaminen 
omissa käsissä. Tämä itsesääntelyn perustelu suuntautuu lainsäätäjää ja 
muuta julkista vallankäyttäjää sekä näiden harjoittamaa ”vierasmääräämis-
tä” vastaan. Toiminnanharjoittajien kannalta voi olla itseisarvoista pitää 
omaa toimintaa koskeva ohjaus ja sääntely alan omissa käsissä niin laajalti 
kuin mahdollista. Itsesääntely turvaa yleensä asianomaisen alan kannalta 
toiminnan itsenäisyyttä ja vapautta enemmän kuin jos lainsäätäjä puuttuu 
sääntelyn kohteena oleviin kysymyksiin. Tätä argumenttia voidaan pitää 
pitkälle pätevänä myös siitä riippumatta, millaisia tuloksia tai kustannuksia 
itsesääntelystä aiheutuu alan toimijoille. Haastatteluissa tuotiinkin esiin 
alan halu toimia autonomisesti, ilman viranomaisten puuttumista194. 

Omissa käsissä pitäminen voi tarkoittaa valtaa määrätä oman alan toi-
mintaa koskevien sääntöjen laadinnasta ja sisällöstä samoin kuin sääntöjen 
käytännön implementoinnista ja sanktioinnista. Tätä voidaan perustella jo 
aiemmin mainitulla paremmalla asiantuntemuksella ja tietopohjalla sääntö-
jen laadinnassa, alan itsensä laatimien sääntöjen laajemmalla hyväksynnäl-
lä ja noudattamisella verrattuna lainsäädäntöön sekä sillä, että ala luottaa 
parhaiten sen omien päätöksentekoelinten asettamiin toimielimiin sääntö-

                                                 
193 Lääketeollisuus ry:n itsesääntelyyn sitoutuneiden jäsenyritysten kannalta vapaamat-
kustajaongelma voi nousta esiin esimerkiksi niiden ns. rinnakkaislääkkeitä markkinoi-
vien yritysten puolelta, jotka eivät osallistu alan itsesääntelyyn, ks. tästä laajemmin jakso 
V.2.1, s. 70–72. Sama riski koskee ns. luontaislääkealan yrittäjiä, jotka ainakin osin toi-
mivat kilpailuasetelmassa suhteessa lääkemarkkinoinnin omaehtoiseen valvontaan sitou-
tuneisiin yrityksiin. 
194 Jakso V.1.1, s. 61. 
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jen rikkomistapauksissa. Lääkemarkkinoinnin valvontajärjestelmä on ra-
kennettu laajalti näiden lähtökohtien varaan. 

Jotta itsesääntely voisi myös ajan oloon pysyttää alaa koskevan ohjauk-
sen ja sääntelyn sen omissa käsissä suhteessa julkisen vallan intresseihin, 
tämä edellyttää ainakin useimmiten, että toiminta on riittävän läpinäkyvää, 
uskottavaa ja tuloksellista. Kun lääkeala on väistämättä myös melko laaja-
alaisen lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan kohteena, itsesääntelyn oi-
keutuksen on eri yhteyksissä arvioitu lisäksi vaativan, että itsesääntely-
säännöt menevät pidemmälle tai asettavat korkeampia vaatimuksia kuin 
lainsäädäntö. Muuten itsesääntelyyn panostamiselta putoaisi pohja pois. 
Tämä argumentti on tullut esiin myös tämän tutkimuksen aineistossa. Ar-
gumentti saa myös jonkin verran tukea lainsäädännön ja itsesääntelynor-
mien sisällön vertailusta edellä, vaikkeivät erot kauttaaltaan olekaan kovin 
dramaattisia. 

 
Muutama muukin seikka korostaa lääkealan pyrkimystä pitää alaa 
koskeva sääntely ja sen toteutus omissa käsissä. Toimijat ovat si-
toutuneet selvittämään erimielisyydet terveydenhuoltoalan ammat-
tihenkilöstöön kohdistuvan markkinoinnin sisällöstä ensi sijassa kil-
pailijoiden kesken sopimalla195. Samaan suuntaan vaikuttaa sekin 
havainto, että lääkemarkkinoinnin valvonnan tosiasiallinen paino-
piste on alan omaehtoisissa toimenpiteissä, eikä viranomaistoimin-
nan puolella196. 

 
6. Itsesääntely keinona osoittaa ja vahvistaa alan toimijoiden eettisiä arvo-
ja ja pyrkimystä vastuulliseen yritystoimintaan. Itsesääntelyn yhtenä pääpe-
rusteluna on vanhastaan pidetty, erityisesti tietyissä ”oppineissa ammateis-
sa”, ilmentää ja samalla vahvistaa alalla vakiintuneita ammattieettisiä nor-
meja tai periaatteita (lääkärin etiikka, lakimiesten ammattietiikka, journa-
listien ohjeet, tutkimusetiikka jne.). Itsesääntelyn laajennuttua kattamaan 
viime vuosikymmeninä yhä useampia toimi- ja ammattialoja sääntelyä on 
täydennetty myös erilaisilla sellaisilla hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä 
koskevilla ohjeistoilla, jotka koskevat yritys- ja ammattitoiminnan jok-
seenkin arkisia kysymyksiä ja joiden yhteys tiukasti eettisiin arvoihin on 
etäinen. Tässä yhteydessä on hyödyllistä muistaa, että Euroopan Talous- ja 
sosiaalikomitean parin vuoden takaisen kartoituksen mukaan 60 prosenttia 
erilaisista ammattiryhmistä on Euroopassa jo laatinut jonkinlaiset itsesään-
telyohjeet, ja lopuistakin puolet valmistelee niitä. Esimerkiksi kampaamoil-
la, ravintoloilla ja majoitusliikkeillä on omat itsesääntelyohjeistot, joiden 
                                                 
195 Ks. tästä esimerkiksi jakso III.2. 
196 Näin mm. jakso V.2.3, s. 74–75. 
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kohteena oleva toiminta poikkeaa aika tavalla edellä mainituista perinteisen 
ammatillisen itsesääntelyn esimerkeistä197. 

Itsesääntelyjärjestelmien laajetessa ripeästi eri ammattiryhmiin ja -aloille 
on tärkeää eritellä kussakin yhteydessä niitä perusteluja, jotka synnyttävät 
motivaatiota luoda ja ylläpitää itsesääntelyä tai muuta omaehtoista sääntelyä. 
Yksi keskeinen kysymys on tällöin se, mikä merkitys itsesääntelyssä on ai-
dosti eettisillä arvoilla ja pyrkimyksillä sekä kenen eettisiä periaatteita it-
sesääntely ilmentää tai vahvistaa. Eettisten argumenttien osuutta on punnit-
tava erityisesti yritystoiminnan taloudellisia argumentteja vastaan. Ydinky-
symyksiä ovat, onko eettisillä argumenteilla ja niihin pohjautuvilla ohjeilla 
merkitystä vain silloin, kun ne tukevat taloudellisia tavoitteita, yrityksen 
kannattavuutta tai osakkeenomistajien ja sijoittajien tuotto-odotuksia vai 
sitoudutaanko ohjeisiin myös silloin, kun se ei palvele taloudellisia tavoittei-
ta. Siihen kysymykseen, kenen eettisiä arvoja ja periaatteita itsesääntely il-
mentää, on puolestaan tarjolla erilaisia vastausehdotuksia: omistajien, joh-
don, asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppanien, kansalaisjärjestöjen 
jne. odotuksia.  

Itsesääntelyn eettisiä osatekijöitä on hyvä suhteuttaa vastuullista yritys-
toimintaa (yritysten yhteiskuntavastuuta, corporate social responsibility, tai 
hyvää yrityskansalaisuutta) koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun, kirjal-
lisuuteen ja ohjeistoon198. Se on parin viime vuosikymmenen kuluessa kas-
vanut miltei räjähdysmäisesti. Tässä yhteydessä on hyödyllistä tunnistaa 
itsesääntelyn ja vastuullisen yritystoiminnan keskeisiä eroja, vaikka käsit-
teistö ei alan kirjallisuudessa olekaan täysin vakiintunut. Tässä tutkimuk-
sessa itsesääntelyn perusideana on pidetty sitä, että tietty elinkeinoala tai 
ammattiryhmä luo omaa alaansa periaatteessa kattavasti koskevaa säänte-
lyä ja sille jonkinlaisen toimeenpanojärjestelmän. Kyse on siis paitsi omaa 
toimintaa myös muita alan toimijoita koskevasta sääntelystä, joka on tiet-
tyyn mittaan keskitettyä mutta tavanomaiseen lainsäädäntöön verrattuna 
syntytavaltaan ja perusluonteeltaan yksityistä. Vastuullista yritystoimintaa 
tarkastellaan puolestaan yleensä – ja myös tässä tutkimuksessa – yksittäi-
sen yrityksen, sen tavoitteiden ja toiminnan omasta näkökulmasta. Tällöin 
puhutaan syntytavaltaan ja luonteeltaan yksityisestä, periaatteessa vain ky-
seistä yritystä koskevasta sääntelystä (joka tosin hyvänä esimerkkinä saat-
taa levitä alalle laajemmallekin). Tällaista sääntelyä voi myös luonnehtia 
hajautetuksi ja markkinavetoiseksi. Kukin yritys luo itseään varten omat 

                                                 
197 The Current State of Co-Regulation and Self-Regulation in the Single Market. 2005. 
198 Ks. esimerkiksi Niskala & Vahala & Lovio. 2004. Vastuullisen yritystoiminnan suun-
taviivat ja eteneminen Suomessa ja Vogel. 2005. The Market for Virtue. 
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vastuullista toimintaa koskevat sääntönsä, ja säännöt laaditaan markkinoi-
den sekä kilpailutilanteen kehyksissä ja ehdoilla.  

Tiettyä alaa koskevan itsesääntelyn ja vastuullisesti toimivan yksittäi-
sen yrityksen omaehtoisen sääntelyn välillä on siis se tärkeä ero, että it-
sesääntely koskee, ainakin periaatteessa, yhtäläisesti alan kaikkia toimijoi-
ta, jos siitä esimerkiksi aiheutuu rajoituksia kilpailukeinojen käytölle tai 
lisäkustannuksia. Yksittäinen yritys taas joutuu harkitsemaan omalta poh-
jaltaan vastuullisen toiminnan hyötyjä ja rasituksia suhteessa kilpailijoihin-
sa, joihin vastaavat hyödyt tai kustannukset eivät mahdollisesti ulotu lain-
kaan. 

Lainsäädäntöä eli julkista sääntelyä, itsesääntelyä keskitettynä yksityi-
senä sääntelynä ja vastuullisen yritystoiminnan ohjeistoa ja sääntelyä yksi-
tyisenä, hajautettuna ja lähtökohtaisesti yrityskohtaisena sääntelyn muoto-
na voidaan havainnollista seuraavalla kuviolla. 

 

Lainsäädäntö, 
julkinen sääntely

Itsesääntely; 
yksityistä säätelyä, 
koskee kyseistä
alaa laajasti

Vastuullinen 
yritystoiminta; yksityistä, 
kyseistä yritystä
koskevaa sääntelyä  

Kuvio 14 Yritystoiminnan eri sääntelymuotoja 
 
Näistä käsitteellisistä eroista huolimatta itsesääntelyjärjestelmillä ja vas-
tuullisen yritystoiminnan ideoilla on monia yhtymäkohtia. Molempia yh-
distävät pyrkimys edistää eettisiä arvoja ja periaatteita, samoin vastuunalai-
suuden korostaminen suhteessa siihen yhteisöön, jossa toimitaan, ja erilai-
siin sidosryhmiin, jotka ovat yrityksen kannalta keskeisiä. Kumpaakin pe-
rustellaan yleensä sillä, että yksityisellä sääntelyllä asetetaan yritystoimin-
nalle pidemmälle meneviä tai tiukempia vaatimuksia kuin lainsäädännössä.  

Yksittäisen yrityksen vastuullisen toiminnan pyrkimysten yhteydessä 
nousee esiin kärkevästi kysymys siitä, onko yrityksen ja sen johdon oikeu-
tettua käyttää omistajiensa resursseja eettisten arvojen ja periaatteiden edis-
tämiseksi myös silloin, jos tällainen toiminta ei samalla edistä optimaalisel-
la tavalla taloudellisia tavoitteita. Tämä kysymyksenasettelu voidaan kar-
keasti kuvata ulottuvuutena, jossa yhtenä ääripäänä on näkemys osakkeen 
arvon maksimoinnista yritystoiminnan ainoana hyväksyttävänä tavoitteena 
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ja toisena käsitys, jonka mukaan yritystoiminnassa voidaan ja halutaankin 
edistää aidosti eettisiä päämääriä ja arvoja.  

Vastuullista yritystoimintaa koskevassa laajassa tutkimuskirjallisuudes-
sa on yritetty selvittää, menestyvätkö vastuullisesti toimivat yritykset kil-
pailijoitaan paremmin ja onko vastuullisuuden sekä taloudellisen menes-
tyksen välillä kausaaliyhteys. Vallitseva näkemys näyttäisi olevan, että 
kiistatonta näyttöä tästä ei ole, mutta ei liioin kääntäenkään; vastuullisesti 
toimivat yritykset eivät menesty myöskään kilpailijoitaan huonommin199. 
Joka tapauksessa markkinoilla näyttää olevan ainakin tietyssä määrin tilaa 
ja menestysmahdollisuuksia vastuullisesti toimiville yrityksille. 

Eettiset arvot ja periaatteet ovat siis aika selkeästi esillä useimmissa it-
sesääntelyjärjestelmissä samoin kuin vastuullista yritystoimintaa koskevis-
sa ohjeistoissa ja käytännöissä. Kuten edellä todettiin, näillä kahdella 
”sääntelymuodolla” on sekä yhtymäkohtia että eroavuuksia. Kummassakin 
jää kuitenkin sekä periaatetasolla että käytännön toiminnassa ainakin osak-
si avoimeksi se, mikä on eettisten arvojen ja periaatteiden aito ja itsenäinen 
rooli kyseisen toiminnan ohjaajana. 

 
7. Kansainvälistyvän yritystoiminnan vaatimuksista nouseva paine ylläpi-
tää itsesääntelyä. Yritystoiminnan kansainvälistymisen myötä on noussut 
esiin painetta itsesääntelyyn ja muuhun omaehtoiseen sääntelyyn muun 
muassa kahta kautta. Emoyhtiö – tytäryhtiö tai vastaavat rakenteet ovat 
johtaneet siihen, että ulkomainen ”päämies” velvoittaa Suomessa toimivan 
yrityksen noudattamaan vastaavia omaehtoisia sääntöjä kuin asianomainen 
yritys itse toteuttaa.200 Toiseksi sijoittajat tai rahoittajat saattavat asettaa 
oman mukaantulonsa edellytykseksi sen, että rahoituksen kohteena oleva 
yritys noudattaa sijoittajan näkökulmasta keskeisiä toimintaperiaatteita. 
Pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä suosituksena koskeva 
Corporate Governance -koodi on esimerkki tästä. 

 
Lääkemarkkinoinnin omaehtoisen valvonnan kehityksessä kansain-
välistyvän yritystoiminnan aiheuttama paine on usealla tavalla ollut 
haastattelujen valossa muotoamassa itsesääntelyjärjestelmän sisäl-
töä. Ensinnä virikkeet sääntöjen yhä taajemmin toteutuville muu-
toksille tulevat etupäässä alan kansainvälisestä kentästä. Kuten 
edellä todettin, kansainvälisen tutkivan lääketeollisuuden liiton 
(IFPMA) ja Euroopan tutkivan lääketeollisuuden liiton (EFPIA) jä-
senenä kotimainen Lääketeollisuus ry on velvollinen noudattamaan 

                                                 
199 Vogel 2005. 
200 Jakso VI.3. 
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noiden järjestöjen laatimia ohjeistoja.201 Toiseksi kansainväliset lää-
kealan yritykset edellyttävät suomalaisten tytäryritystensä noudat-
tavan omia sääntöjään ja käytäntöjään, jotka eivät kenties aina so-
vellu luontevasti kotimaisen yrityksen toimintaympäristöön.  

 

                                                 
201 Jaksot I.4.1, I.4.2, III.1.2 ja III.1.3 ja V.1.3. 



LIITE  
 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntely muissa maissa 

Seuraavassa esitellään muutaman Euroopan maan ja Yhdysvaltojen lääk-
keiden markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmiä. Aiheita ei ole käsitelty ko-
vin laajasti, vaan tarkoituksena on ollut hakea esille eri järjestelmien mer-
kittävimpiä piirteitä ja lähteitä mahdollisia jatkoselvityksiä varten.  

Yhteenvetona maakatsauksista voidaan todeta, että Suomella on heti 
Englannin jälkeen vanhin itsesääntelyjärjestelmä lääkemarkkinoinnissa. 
Pohjoismaista Suomi oli varhaisin toimija. Ruotsissa annettiin ensimmäiset 
itsesääntelyohjeet 1969, muut Pohjoismaat perustivat itsesääntelyjärjestel-
mänsä vasta myöhemmin. Selvityksessä saadun käsityksen mukaan kaikis-
sa muissa maissa paitsi Yhdysvalloissa itsesääntelyohjeet ovat kunkin kan-
sallisen lääketeollisuusyhdistyksen jäsenille pakolliset noudattaa. Yhdys-
valloissa ohjeet ovat jäsenyrityksille vapaaehtoiset.  
 
 
Pohjoismaat 

Ruotsi 
Ruotsissa lääkemarkkinointia säädellään omaehtoisilla säännöillä: Läke-
medelsbranschens etiska regelverk202. Ruotsalainen Lääketeollisuusyhdis-
tys (Läkemedelsindustriföreningen, LIF) ja ulkomaalaista farmaseuttista 
teollisuutta maassa edustava yhdistys (Representantföreningen för Ut-
ländska Farmacevtiska Industrier, RUFI) antoivat säännöt ensimmäistä 
kertaa vuonna 1969. Nykyinen kokoomasäännös, Etiska Regelverket, tuli 
voimaan 1.10.2007. Ohjeita on uudistettu vuoden 2008 toukokuussa. Oh-
jeet kokoavat alleen laajemmin sääntelyä kuin suomalaiset lääkemarkki-
noinnin ohjeet. Kokoomaan sisältyvät säännöt seuraavista aihealueista: 

− Lääkeaineista annettava informaatio (sekä kuluttajille että tervey-
denhuoltohenkilökunnalle), 

− Sopimus yhteistoiminnan muodoista terveyden- ja sairaanhoidossa. 
− LIF:in jäsenyritysten ja organisaatioiden/intressiorganisaatioiden 

välinen yhteistyö  
− Tutkimukset ja projektit, joita ei lueta kuuluviksi lääkelain säätele-

miin kliinisiin tutkimuksiin.  
 

                                                 
202 www.lif.se. Kyseisiltä internet-sivuilta löytyvät Ruotsin säännökset.  
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Eettisten sääntöjen noudattamista Ruotsissa valvoo kaksi tahoa: tarkastus-
mies (Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM) ja lauta-
kunta (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL). Yllä 
mainituista ohjeista löytyy myös näiden tahojen tehtävänjako ja muut nii-
den toimintaan liittyvät säännöt. Vuoden 2007 uudistuksessa tarkastusmie-
helle annettiin lisää keinoja käyttöönsä ja hänen toimivaltaansa laajennet-
tiin – esimerkiksi rangaistusmaksun suuruus nostettiin 250 000 kruunusta 
puoleen miljoonaan kruunuun203. Maksu on siis samassa linjassa Suomen 
50 000 € seuraamusmaksukaton kanssa, mutta jää huomattavasti Suomen 
200 000 € sopimussakosta.  
 
Norja 
Norjassa lääkemarkkinointia kontrolloi omaehtoisesti Norjan Lääketeolli-
suusyhdistys (Legemiddelindustriforeningen, LMI)204. Lääketeollisuusyh-
distykseen kuuluu Norjassa 43 yritystä, jotka muodostivat noin 83 % Nor-
jan lääkemyynnistä vuonna 2005. Lääkkeistä annettavaa informaatiota 
kontrolloivat ohjeet (Regler for legemiddelinformasjon) annettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1994, ja niiden uusin versio on ilmestynyt alkuvuo-
desta 2008. Ohjeet koskevat kaikkia markkinoinnin muotoja sekä soveltu-
vat kaikenlaiseen mainontaan. Lääkeinformaatiokomitea (Rådet for lege-
middelinformasjon, Committee of drug information), jonka LMI ja Norjan 
lääketieteellinen yhdistys (the Norwegian Medical Association) ovat yh-
dessä perustaneet, valvoo ja antaa ohjeita sääntöjen noudattamisesta. Ko-
mitea voi myös määrätä sakkoja rikkomuksista. 
 
Tanska 
Tanskan lääketeollisuuden yhdistys, The Danish Association of the Phar-
maceutical Industry (Lægemiddel industry foreningen, Lif)205, on Tanskas-
sa lääkemainonnan itsesääntelyä toimittava yhdistys. Board for Self-
Regulation in the Pharmaceutical Sector (NSL, aiemmin The Danish Board 
of Drug Advertising, NMI) valvoo lääkkeiden markkinointia. Jäsenyhdis-
tysten, joita yhdistyksellä on 39, tulee noudattaa markkinoinnissaan EF-
PIA:n ja IFPMA:n markkinointisäännöstöjä sekä yhdistyksen säännöissä 
lueteltuja säännöstöjä ja sopimuksia206.  
 
                                                 
203 Ewa Lundborg, 2007. 
204 www.lmi.no. Kyseisiltä internet-sivuilta löytyvät Norjan säännökset. 
205 www.lifdk.dk. 
206 http://www.lif-uddannelse.dk/sw13099.asp?usepf=true. (31.05.2008). 
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Islanti 
Islantiin perustettiin vasta syksyllä 2005 lääketeollisuusyhdistys, Frum-
tök207, jolla on tällä hetkellä 18 jäsenyritystä. Islanti on EFPIA:n yhteistyö-
valtio eli Association with liaison status. IFPMA:n jäsenvaltio Islanti ei 
ole. Frumtökillä on oma lääkemarkkinoinnin ohjeistonsa208. 
 
 
Muut maat 

Alankomaat 
Alankomaiden tämän hetkiset itsesääntelyohjeet (Dutch Code of Conduct 
for Pharmaceutical Advertising) ovat tulleet voimaan 1.1.2005209. Sään-
nöissä huomioidaan sekä kuluttajamainonta että mainonta terveydenhuol-
tohenkilökunnalle. Kuluttajamainontaa varten Alankomaissa on kirjoitettu 
omat kuluttajamainontasäännöt (Code voor de Publieksreclame voor Ge-
neesmiddelen). Sääntöjen noudattamista valvovat Codecommissie ja 
Commissie van Beroep (valituskomissio). 
 
Englanti 
The Association of the British Pharmaceutical Industry, ABPI210, antoi en-
simmäiset reseptilääkkeiden markkinointia terveydenhuoltohenkilökunnal-
le koskevat ohjeensa vuonna 1958. Tällä hetkellä voimassa oleva ohjeisto, 
the ABPI Code of Practice, on annettu vuonna 2006 ja parhaillaan on 
käynnissä ohjeiden uudistus. Uusien ohjeiden on tarkoitettu tulla sitoviksi 
kesällä 2008. PMCPA211 (The Prescription Medicines Code of Practice 
Authority) on ABPI:n alainen toimija, joka hoitaa säännöstön toimeenpa-
non ja valvoo sen noudattamista.  

PAGB eli Proprietary Association of Great Britain on Englannissa toi-
miva itsehoitolääkkeitä valmistavien lääkeyritysten välinen kauppaliitto. Se 
antoi ensimmäiset säännöt itsehoitolääkkeiden markkinoinnista vuonna 
1919. Uusimmat säännöt on annettu vuonna 2004 ja ne kattavat alleen itse-
hoitolääkkeiden markkinoinnin niin kuluttajille kuin terveydenhuoltohenki-
lökunnallekin. 

                                                 
207 www.frumtok.is. 
208 http://www.frumtok.is/Forsida/Greinar/Lesagrein/33. (31.05.2008). 
209 Ohjeet löytyvät sivulta www.crg.nl ja englanniksi www.ifpma.fi -sivun kautta.  
210 http://www.abpi.org.uk/. 
211 http://www.pmcpa.org.uk/. 
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Saksa 
Saksassa on perustettu vuonna 2004 lääketeollisuuden alan yrityksille va-
paaehtoinen yhdistys, joka suorittaa itsesääntelyä lääketeollisuuden alalla 
(Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie, FSA). Yhdistys 
on julkaissut oman säännöstönsä (FSA Code of conduct) vuonna 2004. 
Säännöstö on viimeksi päivitetty vuonna 2006212. Säännöt soveltuvat vain 
terveydenhuollon ammattilaisiin kohdistuvaan markkinointiin ja yhteistyö-
hön heidän kanssaan. 
 
Sveitsi 
Sveitsissä lääketeollisuuden viisi yhdistystä antoivat lääkemarkkinoinnin 
itsesääntelyohjeistonsa (Code of Conduct of the Pharmaceutical Industry in 
Switzerland, Pharma Code) vuoden 2003 lopussa213. Ohjeisto on päivitetty 
vuonna 2006. Ohjeilla ei säännellä markkinointia kuluttajille, vaan ainoas-
taan terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvaa mainontaa.  
 
Yhdysvallat 
Yhdysvalloissa yhdistys ”The Pharmaceutical Research and Manufacturers 
of America”, PhRMA, sääntelee vapaaehtoisilla säännöillään jäsenyrityk-
siensä kanssakäymistä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Code on 
Interactions with Healthcare Professionals)214. Säännöt on uusittu viimeksi 
2004 alkuvuodesta 

USA:ssa saa markkinoida reseptilääkkeitä suoraan kuluttajille.215 
PhRMA on antanut vapaaehtoisen ohjeistuksen (PhRMA Guiding Princi-
ples Direct to Consumer Advertisements About Prescription Medicines) 
reseptilääkkeiden markkinoinnista suoraan kuluttajille. Ohjeet on uusittu 
viimeksi 2005 loppuvuodesta.  
 

 

                                                 
212 FSA Code of Conduct, löytyy internet-sivuilta www.fs-arzneimittelindustrie.de. 
213 Ohje löytyy sivuilta www.sgci.ch. 
214 www.phrma.org -sivuilta löytyy PhRMA:n itsesääntelyohjeisto.  
215 USA ja Uusi- Seelanti ovat maita, joissa reseptilääkkeitä saa markkinoida kuluttajille. 
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Self-regulation in pharmaceutical promotion 
Self-regulation is generally understood as an alternative to so called com-
mand-and-control regulation. It can be defined as regulation by an organi-
zation or an association, which creates rules and monitors that these rules 
are followed. In addition, systems usually have sanctions that can be en-
forced against the members of the self-regulatory system. This research of 
the self-regulatory system for pharmaceutical promotion was conducted 
during years 2007–2008 as part of a project called “Lainsäädäntötutkimus 
lainvalmistelun apuna” (Legislative studies as an aid in law drafting).  

In Finland self-regulation has been used to control promotion of phar-
maceutical products since 1959. All this time the system has been based on 
voluntary contracts and it has been totally independent from state authori-
ties. Because of this, the system can be considered genuine self-regulation.  

Nowadays the Pharma Industry Finland (the PIF) is the organization 
supervising pharmaceutical promotion of its member companies. There are 
61 members to the PIF and they all have agreed to abide by the rules made 
by the association itself. These rules are called The Code for the Marketing 
of Medicinal Products. It is defined in the Code that the member compa-
nies must resolve a violation of the Code following the system prescribed 
in the Code before submitting the case to authorities. Thus, in case of a 
dispute between the members, the self-regulatory system is the principal 
choice. 

Promoting is controlled by two Inspection Boards (I and II) and the Su-
pervisory Commission for the Marketing of Medicinal Products, the latest 
functioning as the appeal body. Members of these supervisory bodies come 
from outside the industry, except for one member of The Supervisory 
Commission. (See Figure below.) 
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The Supervisory Commission

for the Marketing of

Medical Products
Chairman, 5 members and a secretary

Inspection Board I
4 members, secretary and member 

with expertise in veterinary medicines

Inspection Board I
4 members, secretary and member 

with expertise in veterinary medicines

- Supervises marketing tarketed at consumers -Supervises marketing tarketed at healthcare
professionals  

Figure  Supervisory bodies of the self-regulatory system for pharmaceutical promotion.  
 
The Inspection Board I supervises promotion targeted at consumers and it 
can take up marketing measures of a pharmaceutical company on its own 
initiative or on the basis of a complaint. This Inspection Board also con-
ducts a preliminary inspection of marketing material targeted at consumers. 
All TV and radio commercials shall be checked by the Board I before they 
are presented to the public. The preliminary inspection creates a vast work-
load and due to that, the Board I meets weekly. In 2007, 73 commercials 
were accepted in this inspection and the Board received two complaints in 
total.  

The Inspection Board II controls marketing targeted at healthcare pro-
fessionals and, upon request, resolves marketing-related disputes between 
pharmaceutical companies that are members of the PIF. No preliminary 
inspection is made by the Board II; hence the supervision is only subse-
quent to promotion. In 2007, the Board met ten times and received 18 com-
plaints. The highest amount of complaints within the last five years, 31, 
was received by the Board II in 2004. The member companies have agreed 
to first try and resolve disputes between the companies involved. If an ag-
reement is not achieved within a definite time frame, the dispute may be 
submitted to the right Inspection Board.  

The Supervisory Commission is the highest supervisory body in the 
self-regulatory system. There are some situations where the Inspection 
Boards must submit cases directly to the Supervisory Commission. Gener-
ally the Commission serves as an appeal body to the decisions made by the 
Inspection Boards. The Supervisory Commission assembles for a meeting 
five to ten times a year, and the amount of complaints has varied between 
six and twenty six per year during the last five years.  
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The Code for the Marketing of Medicinal Products 
The industry has agreed on a voluntary Code for the Marketing of Medici-
nal Products. The purpose of the Code is to ensure that healthcare profes-
sionals and consumers receive correct information on medicines and their 
use. The Code will be updated soon. The new name of the codification will 
presumably be The Ethical Rules. The scope of application is likely to be 
wider. 

The Code involves general provisions and provisions that are only ap-
ply to marketing to consumers or healthcare professionals. This division 
has been made mainly because in Finland it is illegal to promote prescrip-
tion-only medicines to consumers. Of course the target group also affects 
marketing and therefore the above mentioned division in the Code is rea-
sonable.  

The Code for Marketing Medicinal Products also includes provisions 
concerning sanctions, which are part of the self-regulatory system. The 
Inspection Boards or the Supervisory Commission can decide whether to 
admonish the pharmaceutical company for future reference, request the 
interested company to abstain from incorrect marketing, decide on the pro-
cessing charge and sanctions, as well as order the company to correct its 
incorrect marketing. Moreover, the Supervisory Commission can impose a 
contractual penalty. 

The member companies of the PIF have agreed to comply with the Co-
de and to abide by the resolutions given by the supervisory bodies. In addi-
tion, they have agreed that, if the authority monitoring pharmaceutical 
promotion has a case on the table, the voluntary system will wait until the 
authority has given a decision. Only after that will it proceed with the case.  
 
 
The authoritymonitoring pharmaceutical promotion in  
Finland 
In addition to the self-regulatory control system, there is an authority moni-
toring pharmaceutical promotion in Finland. That authority is called the 
National Agency for Medicines (NAM).  

Nowadays the Medicines Act (395/1987) and Medicines Decree 
(693/1987) regulate the marketing of medicines in Finland. There are also 
provisions concerning marketing to consumers in the Consumer Protection 
Act (38/1978). When the self-regulatory system was introduced, there was 
only one provision in the legislation concerning marketing of pharmaceuti-
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cals. This shows that the operational environment of the self-regulatory 
system has changed a lot.  

The NAM does not conduct any preliminary inspections – these would 
be against freedom of speech, a fundamental right guaranteed in the Con-
stitution of Finland (731/1999). A process in the authority can be initiated 
by a complaint or on their own initiative. If the National Agency for Medi-
cines finds an advertisement to be in violation of the above mentioned act 
or degree, it may forbid the continuation or the renewal of the marketing. A 
payment of a conditional fine may be ordered to make the prohibition more 
effective. Ordering a fine is not typical: in 2006 two such fines were im-
posed.  
 
 
Conclusions  
The interviewed persons in our research found the following benefits in the 
self-regulatory system for pharmaceutical promotion: 

• There are more experts to decide cases than the authority (the 
NAM) has. Due to this the judgment is versatile. 

• The system can operate very fast and effectively.  
• The substance, the industry, is well-known by the actors.  

 
These were considered to be the weaknesses of the system: 

• Lack of ability to renew itself. 
• The monitoring of the promotion targeted to healthcare profession-

als could be more effective.  
 

The self-regulatory system for pharmaceutical promotion was compared to 
the European Advertising Standard Alliance’s (EASA) Best Practice Self-
Regulatory Model. EASA has provided a ten-point checklist for a func-
tional self-regulatory system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

EASA Self-regulatory system for pharmaceuti-
cal promotion 

1. Universality of the self-regulatory 
system 

• Self-regulatory system should apply to 
all practitioners. 
• There has to be a general consensus on 
the need for this system and the practical, 
active support of the industry. 
• The organization must be able to depend 
on the moral support of a large majority of 
the industry, to lend credibility to its deci-
sions and to ensure that they can be ap-
plied to unco-operative advertisers.  

 
The self-regulatory system of pharmaceu-
tical promotion has been very extensive. 
However, some splintering can be seen 
now as some groups have resigned from 
the PIF. So far the system seems to have to 
the moral support of the most important 
actors. Due to this it has the prerequisites 
for a credible operation.  

2. Sustained and effective funding 
• Freedom to advertise has its price – sys-
tem must have a robust method of fund-
ing. Method must be sustainable and buo-
yant. It can’t depend on one company. 

 
The member companies found the system 
by paying membership and service fees. 
Monitoring is financed by processing 
charges and sanctions.  

3. Efficient and resourced administra-
tion 
• To maintain public confidence in sys-
tem, the self-regulatory system must be 
independent of the industry which founds 
it. 
• A dedicated secretariat provides the in-
dependent and external credibility.  

 
The members of the Inspection Boards and 
the supervisory Commission are, all except 
one member, impartial experts, who don’t 
work for the industry.  
The PIF has personnel to take care of the 
routine work relating to monitoring. The 
secretariat is from the PIF.  

4. Universal and effective codes 
• The key element of a self-regulatory 
system is a universal and widely accepted 
code, which is regularly updated and de-
veloped.  
• The code must be easily available and 
the actors in the industry shall be familiar 
with its contents.  

 
The Code for the Marketing of medicinal 
products regulates the promotion of phar-
maceutical products. The Code is binding 
to all the member companies of the PIF. It 
is well-known in this industry sector. The 
rules are available on the Internet.  

5. Advice and information 
• Self-regulation system can prevent prob-
lems before they happen by providing 
advice to advertisers. 
• The advice can be given in several 
forms: Advice can be confidential and 
concern one individual case or it can be 
given in form of precedents.  

 
The PIF gives counseling when it is nee-
ded.  
Training is organized occasionally.  
All the decisions are public, except for 
those given in preliminary inspection.  

6. Prompt and efficient complaint han-
dling 
• One of self-regulation’s principal advan-
tages over the judicial process is its speed. 
Complaints must be handled promptly.  

 
In our research, we did not exactly deter-
mine/untangle the time needed to handle a 
complaint, but we got an insight that the 
handling is sometimes very fast.  
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7. Independent and impartial adjudica-
tion 
• The cases shall be handled and judged 
efficiently, professionally, impartially and 
independently. 
• The complaints committee should have 
majority of independent members and its 
chairman should be an independent per-
son. The members must serve in a per-
sonal capacity, not as a representative or 
delegate of any interest group.  
• There shall be a possibility to appeal. 
The review process must be designed so 
that it cannot be used as a delaying tactic. 

 
The members of the supervisory bodies are 
not from pharmaceutical companies (ex-
cept for one of the members in the Com-
mission). Nor are there members of state 
authorities. The members are impartial 
professionals. 
An appeal can be lodged against a decision 
made by the Inspection Boards to the Su-
pervisory Committee.  

8. Effective sanctions 
• Although in most cases the system 
counts on voluntary compliance of with 
their decision, there must be a way to en-
force them.  
• A powerful deterrent has proven to be 
routine publishing of adjudications. Also 
media refusal of an offending advertise-
ment is a good mean to enforce a disputed 
decision, although it needs a commitment 
on the part of the media.  

 
The self-regulatory system for pharmaceu-
tical promotion includes the following 
punishments: admonition for future refer-
ence, request to abstain from incorrect 
marketing, sanctions and a contractual 
penalty.  
Decisions, except decisions made in the 
preliminary inspection, are public.  
 

9. Efficient compliance and monitoring 
• The system must be able to institute ca-
ses by its own initiative and to evaluate 
levels of code compliance.  
• This enables potential problems to be 
discussed and eliminated before they be-
come too serious. There should be a regu-
lar discussion with the industry.  

 
The Inspection Boards have the right to 
take up a marketing measure of a pharma-
ceutical company under examination on its 
own initiative (Board II only in matters of 
principle).  
The Supervisory Committee can issue 
opinions at a request. 

10. Effective industry and consumer awa-
reness 
• Consumers should be aware of where 
and how to complain. 
• The industry should e aware of the codes 
and the procedures by which it regulates 
itself.  

 
Consumers can file complaints into the 
self-regulatory system, but they are very 
poorly conscious of this system. The in-
dustry is well aware of the code and the 
procedures in this system.  

 
 
We concluded that the self-regulatory system for pharmaceutical promo-
tion to fulfills relatively well the requirements set for a functional self-
regulatory system in the EASA Blue book. The system has efficient ad-
ministration, impartial supervisory bodies to adjudicate the disputes and 
working sanctions. Preliminary inspection conducted by the Inspection 
Board I and advice given by the system, are both elements designed for 
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preventing problems. The Code for marketing of medicinal products is vi-
able and people in the industry are well aware of it.  

The biggest weaknesses of the system relate to the universality of the 
system and consumers’ awareness of it. The peremptory condition for the 
system to function is that the majority of the important actors in the indus-
try are committed to follow the voluntarily agreed rules. In the past the 
monitoring was very extensive, but now some splintering can be seen be-
cause some companies have resigned from the PIF. Moreover the only 
commercial TV-channel in Finland was formerly committed to not show-
ing commercials that had not been accepted in the preliminary inspection. 
Nowadays there are many commercial TV-channels and no such commit-
ment has been made between them and the PIF.  

The other weakness of the system is the lack of knowledge of this sys-
tem among consumers. More information and open discussion is needed. 
The system shall be developed further in order to maintain its credibility 
and its scope for action.  
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