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Sidonnaisuudet kahden viimeisen 
vuoden ajalta 

•  LT, kvantiatiivisen genetiikan dosentti, johtamisen erityisammattitukinto 
•  Päätoimi  

–  Tutkimusprofessori / THL / Terveys-osasto / Genomiikka ja biomarkkerit-yksikkö 

•  Sivutoimet 
–  Visiting professor, Tarton yliopisto, Eesti Geenivaramu 
–  Ryhmänjohtaja, Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti (FIMM) 
–  Päivystävä lääkäri / Haartmanin sairaala sisätaudit / Helsingin kaupunki 

•  Tutkimus ja kehitystyö 
–  Tutkimusryhmä kansantautien genetiikan ja systeemibiologian alalla 

•  Koulutustoiminta 
–  Toistuvia luentoja kansantautien ja genomiikan alalta (julkisrahoitteisia)  
–  Kursseja geneettisen analyysin alalta (julkisrahoitteisia) 

•  Luottamustoimet terveydenhuollon alalla  
–  HUS koordinoiva eettinen toimikunta, vpj  
–  SLL Edunvalvontajaos  
–  JUKO/SLL luottamusmies THL 

•  Muut sidonnaisuudet 
–  Innovative Medicines Initiative (IMI) Scientific Committee vpj 
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Primum, non nocere 
•  “Hippokrateen valan” lausahdus on hyvin tunnettu ja 

hyväksytty periaate alalla 
•  Kreikkalaiset eivät ole yksin, historialliselta ajalta 

tunnetaan lääkäri-potilassuhteen säädöksiä niin 
Egyptistä, Persiasta kuin Babyloniastakin  

– Hammurabin lait 
•  Taustalla ammatin erityislaatuisuus ajatellen 

potilaan alisteisuutta 
•  Se, että kyseessä on tutkimus ei tästä juuri tuo 

poikkeavuutta 
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Tutkija ja suostumus 
•  Historiaa: 

– Oletettu suostumus (-60, -70-luku) 
–  Informaatioläpyskä (80-90) 
–  Allekirjoitettu suostumus (1999->) 
– Oletettu suostumus 2017-> (?!) 
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Kliininen (lääke)tutkimus vs 
epidemiologinen (seuranta)tutkimus 
•  Joskus ei-interventio-tutkimuksia suorittavasta 

tuntuu kohtuuttomalta lähes samojen hallinnollisten 
prinsiippien soveltaminen kuin vaikkapa 
elvytystutkimuksiin tai lumeleikkauksiin 

–  Toisaalta, onko olemassa ei-interventio-tutkimuksia? 
•  Eettiset käytänteet paljolti muodostuneet 

interventiotutkimuksia ajatellen 
•  Asia on hallittavissa eikä käytännössä juurikaan 

estä tutkimusta, jkv lisää byrokratiaa 
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Tutkija ja tietoinen suostumus 
•  Välttämätön – toivottava – tarpeellinen 

–  Tutkittavan turvallisuus 
–  Laki 
–  Kansainväliset velvoitteet 
– Rekrytointi 
–  Tutkijan maine 
–  Tutkijan oikeusturva 

•  Hyvin muotoiltu tiedote ja suostumus ovat 
tutkimuksen osallistumisen perusedellytyksiä, EI 
välttämätön paha! 
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Tutkittavan turvallisuus 
•  Perusoletus on, että tutkija asettaa tutkittavan 

tilanteeseen, johon tutkittava ei olisi ilman tutkimusta 
joutunut 

•  Riski voi olla valtava tai mitätön 
–  Taustatyö 
–  Avoimuus tärkeää tiedotteessa 
–  Koko tutkimuskentän maine pelissä 

•  Ihan perusasia joka edellä pitää aina mennä 
–  Ei pelkästään fyysinen koskemattomuus 
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Laki 
•   “Lääketieteellisessä tutkimuksessa tutkittavan etu ja 

hyvinvointi on aina asetettava tieteen ja 
yhteiskunnan etujen edelle.” (laki lääketieteellisestä 
tutkimuksesta, 4§). 

•  Pontteja / tutkijoiden väärinkäsityksiä vuosien 
varrelta: 

–  Lainvastaisia sopimuksia ei saa tehdä 
•  Vaikka osallistuja kuinka haluaisi! 

–  yhteiskunnan / yleinen etu vs yksilön suoja 
•  “Tämä tutkimus on tärkeä” 

–  Tutkimusta säätelevät useat lait 
•  Mitä on henkilötieto ja miten siihen suhtaudutaan 

usein hakusessa 
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Kansainväliset velvoitteet 
•  Suomi – EU – USA  

–  Ideologisia ajattelueroja jotka hyvä tiedostaa 
–  Jopa Euroopan sisällä 

•  Jopa Suomen sisällä 
–  Jopa Helsingin sisällä 

•  Näytteiden lähetys ja siitä tiedottaminen 
–  Kiina, Intia, Venäjä, Brasilia 
– Genetiikan erityisasema joissain maissa 

•  Tietosuojasta huolehtiminen ja tiedottaminen 
–  Safe harbor 
– NSA 

•  KV sopimukset 
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Rekrytointi 
•  Suomessa yhä korkeat osallistumisprosentit 

•  Luottamus viranomaisiin ja tutkijoihin 
•  Lainkuuliaisuus 
•  Altruismi 
•  UK Biobank 6% (Suomi 60%+) 

•  Tapoja munata tämä: 
–  Tiedotteessa: 

•  “False promises” 
•  Epämääräinen asetelma, epäselvää mistä yhteystiedot 

– Muuten mikä tahansa luottamuksen pettäminen 
•  Hyvällä tiedotteella vältetään moni väärinkäsitys 

–  Suostamuksen “ottajan” merkitys! 

Markus Perola 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

%

Osallistuminen	  1972-‐2012	  
30-‐59-‐vuotiaat	  miehet

PKAR

PSAV

TULO

HEVA

OULU



Tutkijan / tutkimuslaitoksen maine 
•  “Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas” 
•  On sisäistettävä, että tutkittavan tiedote ja 

suostumus ovat usein tärkein kommunikaatio 
tutkimusryhmän ja tutkittavan välillä 

– Hyvin tehtynä säästävät paljolta työltä  
•  On myös hyvä tiedostaa, että tutkija voidaan asettaa 

edesvastuuseen, vaikka kaikki ennakkotoimet 
olisivat ns. kunnossa ja tiedote ja suostumus 
asianmukainen 

–  TVH:n rooli ei ole mitätön! 
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Tutkijan oikeusturva 
•  Hyväksytty protokolla ja sen seuraaminen on 

kuitenkin paras tutkijan “suoja” 
–  Komplikaatiot 
–  “Pahasta mielestä” johtuvat valitukset yms. 
–  Ei 100% 

•  Tutkimusryhmän tiedottaminen ja hoitavan 
henkilökunnan koulutus 

•  Tutkimuksella paljon vähemmän vapauksia kun 
kliinisillä hoidoilla/kokeiluilla! 
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Tulevaisuus 

genome 

transcriptome 
glycome 

epigenome 

metabolome 

phenome 

biobanks 
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Keskustelupointteja 
•  Liian pitkät tiedotteet/suostumukset 

–  Ei ole hyvä, jos tutkittava ei jaksa lukea tiedotetta 
läpi/ymmärys? 

–  Ei aina tutkijan “syy” 
•  Opt-out eli oletettu suostumus 

– Onko edes mahdollista? 
•  Muuttuva kenttä 

–  Tuntemattomat uhat 
•  Vaihtelevat käytännöt 

–  Toimikunta -”shoppailu” 
– Harmonisaatio, kv/Suomi? 
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