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Oma tausta
• OTM, lääkintä- ja bio-oikeus

• Päätoimi
– Lakimies, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), biopankkitoiminnan

ohjaus ja valvonta

• Toiminta valtionhallinnon hankkeissa
– Biopankkilainsäädännön ohjausryhmä (STM)
– Genomistrategia työryhmä (STM/Sitra)
– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen toissijainen käyttö -lakityöryhmä

(STM)
– Terveysalan kasvustrategia, lakityöryhmä (TEM)

• Tutkimus ja kehitystyö
– OTT -koulutettava Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta (lääkintä- ja bio-oikeus)
– Suomen Akatemian Yksilöllistetty terveys –hanke: Tyypin 1 diabeteksen ennakointi ja

ehkäiseminen (P4 Diabetes) –tutkimuskonsortion juristitiimissä





Suostumusdoktriinin historia

Kehitykselle on ollut ominaista tutkittavan aseman ja oikeuksien
vahvistaminen

Nürnbergin koodi 1948

Helsingin julistus 1964
Lääketieteellisen tutkimussääntelyn kulmakivi

Ensimmäinen kansainvälinen asiakirja, jossa lueteltiin
nimenomaisesti, mitä tietoon perustuva suostumus edellyttää

Biolääketiedesopimus 1996
Lääketieteellistä tutkimusta koskeva lisäpöytäkirja 2004



Lääketieteellistä tutkimusta koskeva
keskeinen kansallinen sääntely

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)
Asetus (986/1999)

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä
(101/2001)

Biopankkilaki (688/2012)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Lääkelaki (395/1987)

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

Henkilötietolaki (523/1999)



Lääketieteellisen tutkimuksen
vakiintuneet periaatteet, edellytykset:

Riippumattoman eettisen toimikunnan ennakkoarviointi

Tutkittavan tietoinen suostumus

Mahdollisuus perua suostumus

Hyötyjen ja haittojen punninta

Yksilön oikeuksien ja etujen etusija



Pitäisikö tutkittavan suostumuksesta
joustaa genomilääketieteen

aikakaudella?
KYLLÄ!

Itsemääräämisoikeus on ylikorostunut

Ei puututa fyysiseen koskemattomuuteen

Vastaa rekisteritutkimusta, voidaan käyttää tiedon
käsittelyyn liittyviä perusteita ja suojauksia

Raskas (työ, aika, hinta)

Ei saada riittävästi osallistujia

Vääristää tutkimustuloksia, ei saada edustavaa
otosta (suostujat edustavat eri ryhmää kuin
kieltäytyjät), vähentää tulosten yleistettävyyttä

Tiedon väärinkäyttöä voidaan estää paremmin
muilla keinoin – Suostumus ei ole riittävä
yksityisyydensuojan tae

EI!

Luopuminen rasittää tieteen ja väestön välistä
suhdetta, vähentäen luottamusta.

Tutkittavan on mahdotonta käyttää
itsemääräämisoikeuttaan

Tutkimustulosten vääristymisen ylikorostaminen

Tilastolliset menetelmät korjaavat

Kyse ihmisarvosta, riippumatta siitä miten parhaiten
voidaan turvata koskemattomuus

Historia tuntee muitakin ylilyöntejä, joissa tieto ja
tiede asetettu ihmisen edelle

Kompromissi? Kehitetään suostumusmenettelyjä?





EU:n tietosuojauudistus
Tietosuoja-asetus, korvaa tietosuojadirektiivin 95/46/EY, suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä
Suomessa (2018).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT&from=EN

Sääntely nykyaikaistettu vastaamaan teknologian kehitystä

Sääntelyn lähtökohtana ns. riskipohjainen lähestymistapa (risk based approach)

Kahden tason dataa: normaalia ja arkaluonteista (korkeampi suojataso)

Entistä tarkempia säännöksiä suostumuksesta
Resitaalit 25, 29, 32, 34, 40, 41, 134
Artiklat 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17

Lainmukainen henkilötietojen käsittely mahdollista joko rekisteröidyn suostumuksella tai muulla
oikeutetulla perusteella, josta säädetään lainsäädännössä (resitaali 40)

Suomelle ollut neuvotteluissa tärkeää, että biopankkitoiminta laajalla suostumuksella sekä oletetulla
opt-out –tyyppisellä suostumuksella voi jatkua.

Onnistuttiinko tavoitteissa?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT&from=EN


Millainen on laillinen suostumus?
Resitaali 32

Yksilöity ja nimenomainen suostumus

Vapaaehtoinen (freely given), yksilöity (spesific), tietoinen
(informed) tahdonilmaisu (affirmative act), joka osoittaa, että
asianomainen hyväksyy henkilötietojensa käsittelyyn eli on
yksiselitteinen (unambiguous)

Kompromissiratkaisu: Suostumuksen vaatimuksia tiukennettiin,
mutta luotiin samalla myös väljyyttä



Muotovaatimukset

Kirjallinen ml. sähköinen tai suullinen lausuma

Rasti ruutuun internetsivustolla

Valitsee tietoyhteiskunnan palveluiden teknisiä asetuksia

(esim. Sähköinen suostumus Kanta-järjestelmässä)

Suostumusta EI VOI ANTAA vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla
ruuduilla tai jättämällä jokin toimi toteutumatta

oletettu suostumus, opt out eivät ole mahdollisia!

Direktiivi mahdollisti opt-out suostumuksen, joten tässä suhteessa
tiukempi linja



Suostumuksen edellytykset (Art 7
sekä resitaali 32)

Rekisterinpita ̈jän on osoitettava, että rekisteröity on antanut
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten

Suostumuksen laajuus? Resitaali 33: Datan keräyshetkellä ei ole
välttämättä tietoa kaikista mahdollisista tieteellisistä
tutkimustarkoituksista. Suostumuksen voi antaa tiettyjä
laajempiakin tutkimusaloja varten.

Noudatettava tunnustettuja eettisiä standardeja

Mahdollistaa bpl 11 §:ssä tarkoitetun laajan suostumuksen ja tietojen
luovuttamisen biopankkitutkimuksiin.



Riittävä informaatio (res 39)

Mm.:

Läpinäkyvyyden periaate: miten kerätään, käytetään, tutustutaan

Tieto ja viestintä helposti saatavilla ja ymmärrettävää

Rekisterinpitäjän identiteetti, käsittelyn tarkoitus asianmukaisuus,
avoimuus

Riskit, säännöt, suojatoimet, oikeudet

Käsittelyn nimenomainen tarkoitus

Säilytysaika

Henkilötietojen suojaaminen



Erityiset henkilötietoryhmät (art. 9)
Esim. Geneettiset tiedot ja terveyttä koskevat tiedot – käsittely on
kielletty!

Poikkeukset, mm.: nimenomainen suostumus (ensisijainen!)
Ihmisoikeusperuste
Suostumus on tutkimuksen edellytys (lääkintä- ja bioeettiset periaatteet)

Muita, mm.: tieteellisiä tarkoituksia varten
Teknologian kehittäminen ja esittely, perustutkimus, soveltava tutkimus,
yksityisin varoin rahoitettu tutkimus (res 159)

Poikkeaminen mahdollista, jos (res 52 ja 53):
Perustuu jäsenvaltion lainsäädäntöön
Sopivat suojatoimet
Perusteltava yleistä etua koskevilla syillä

Jos saman lopputuloksen voi saavuttaa vähemmällä puuttumiselle
ihmisoikeuksiin, tämä on valittava



Yhteenveto 1:

Yksilöity, nimenomainen

Laaja

Dynaaminen

Avoin

Oletettu

Opt out

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei



Yhteenveto 2:

Riippumatta siitä, mitä tietosuojasäännökset
mahdollistavat poikkeussäännöillä:

Luottamus!

Ihmisarvo!

Informointi!

Seuraa evidenssiä, mitä tutkimukset osoittavat?



Kysyttävää? Sandra.liede@helsinki.fi


