
https://yle.fi/uutiset/3-6246825 

Ulkomaat 

Lääkeyhtiö Pfizerille lähes 50 miljoonan 

sakot lahjonnasta Euroopassa 

Yhdysvaltalainen lääkevalmistaja on rikkonut säädöksiä myös 

aikaisemmin. 

SAMULI HARALA 
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Mistä on kyse? 

• Yhdysvaltain kilpailuviranomainen on langettanut lääkevalmistaja 

Pfizerille ja sen tytäryhtiölle Wyethille mojovat sakot lääkäreiden ja 

terveydenhuollon ammattilaisten lahjonnasta 

• Pfizer antoi vuosina 2001–2007 rahalahjoja viranomaisille Bulgariassa, 

Kiinassa, Kroatiassa, Tshekissä, Italiassa, Kazakstanissa, Venäjällä ja 

Serbiassa 

• Pfizer on maksanut sakkoja myös aiemmin. Vuonna 2009 joutui 

maksamaan ennätykselliset 1,6 miljardin euron korvaukset 

sääntöjenvastaisesta markkinoinnista 

Yhdysvaltain kilpailuviranomainen on langettanut lääkevalmistaja Pfizerille ja 

sen tytäryhtiölle Wyethille mojovat sakot lääkäreiden ja terveydenhuollon 

ammattilaisten lahjonnasta Itä- ja Etelä-Euroopassa sekä Kiinassa. 

Lääkeyritykset joutuvat kilpailurikkomuksista pulittamaan Yhdysvaltain 

hallitukselle 60 miljoonaa dollaria eli noin 49 miljoonaa euroa sakkorahoja. 

Pfizer antoi vuosina 2001–2007 rahalahjoja viranomaisille Bulgariassa, 

Kiinassa, Kroatiassa, Tshekissä, Italiassa, Kazakstanissa, Venäjällä ja 
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Serbiassa, jotta nämä tekisivät lääkesopimuksia Pfizer-konserniin kuuluvien 

yritysten kanssa.       

Pfizer on maksanut sakkoja myös aiemmin. Vuonna 2009 joutui maksamaan 

ennätykselliset 1,6 miljardin euron korvaukset sääntöjenvastaisesta 

markkinoinnista. Tuolloin Pfizer oli mainostanut lääkkeitä sellaisten 

sairauksien hoitoon, johon viranomaiset eivät niitä olleet hyväksyneet. 

Myös vuonna 2004 yhtiö tuomittiin satojen miljoonien eurojen korvauksiin 

laittomista markkinointikeinoistaan. 

Lääkejätti Pfizer tuomittiin miljardikorvauksiin 3.9.2009 
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Lääkejätti Pfizer tuomittiin 

miljardikorvauksiin 

Maailman suurin lääkeyhtiö, yhdysvaltalainen Pfizer on tuomittu 

2,3 miljardin dollarin (1,6 miljardin euron) korvauksiin useisiin 

lääkevalmisteisiin liittyvistä petoksista. Suurin rahasumma 

koskee Bextra-kipulääkettä. 
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Pfizerin maksettavaksi määrätty korvaussumma on suurin, mitä 

Yhdysvaltain oikeusministeriö on koskaan määrännyt terveydenhuoltoa 

koskevissa oikeusjutuissa. 

Suurin rahasumma koskee Bextra-kipulääkettä, jota käyttäneille henkilöille 

määrättiin yhteensä 1,3 miljardin dollarin korvaus. 



Pfizerin todettiin lahjoneen terveysalan päättäjiä edistämään tuotteiden 

myyntiä. Lainvastaisen myynninedistämisen kohteina olivat Bextran lisäksi 

psykoosilääke Geodon, antibiootti Zyvox sekä epilepsialääke Lyrica. 

Lääkejättiä koskevan tutkimuksen panivat aluelle kuusi yksityishenkilöä, 

joista yksi oli Pfizerin myyntiedustaja. Heille määrättiin korvaukseksi 102 

miljoonaa dollaria. 

Huikea korvaussumma merkitsee, että yhtiön viime vuoden viimeisen 

neljänneksen tulos putoaa 90 prosenttia 268 miljoonaan dollariin. 

Vuonna 2004 yhtiö tuomittiin 430 miljoonan dollarin korvauksiin laittomista 

markkinointikeinoistaan. Koska kyseessä oli jo toinen tuomio, yhtiön 

markkinointikäytännöt määrättiin liittovaltion tarkkailuun viideksi vuodeksi. 

Sakkotuomio ei vaikuta Pfizerin toimintaan Suomessa3.9.2009 
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