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Tiivistelmä 

Biopankkilaki ja EU:n tietosuoja-asetus takaavat biopankkisuostumuksen antaneelle       
henkilölle oikeuden saada tiedot siitä, (1) mitä tietoja ja näytteitä heistä on biopankissa,             
(2) millaisiin tutkimusprojekteihin näitä on käytetty sekä (3) millaista tutkimustietoa          
heidän näytteistään on saatu, ja mikä sen merkitys suostumuksenantajan terveydelle          
on. Suomalaisille biopankeille tehdyn kyselyn mukaan digitaalisia       
kommunikaatiokanavia suostumuksenantajan suuntaan on käytössä hyvin rajallisesti ja        
keskitettyjä ratkaisuja ei ole tällä hetkellä ole. Suostumuksenantajien täytyy näin ollen           
tiedustella näitä tietoja erikseen jokaisesta biopankista. Tietoturvallisten digitaalisten        
kommunikaatiotapojen puuttuessa tietopyynnöt biopankeille tehdään useimmiten      
postitse. Vastaamisen vaatimien tietojen poiminta tapahtuu käsityönä ja tietopyyntöihin         
vastataan kirjeitse. Koska suostumuksenantajan tietopyyntöön voidaan biopankkilain       
(39 §) mukaan vastata myös sähköisen katseluyhteyden avulla, tässä määrittelytyössä         
selvitettiin ja raportoitiin suomalaisten biopankkien yhteisen suostumuksenantajan       
osallistamisportaalin toteuttamismahdollisuuksia, sekä sen toiminnallisuuksille asettuvia      
vaatimuksia. Lisäksi työssä kartoitettiin biopankkitutkimuksista palautuneiden tulosten       
kommunikointia takaisin suostumuksenantajalle. Lain mukaan henkilöllä on oikeus        
pyydettäessä saada terveydentilaansa koskeva näytteestä määritetty tieto, sekä selvitys         
tiedon merkityksestä. Suurin osa suostumuksenantajista myös ilmaisee tahtonsa saada         
tieto näytteestään selvinneestä terveyden kannalta merkittävästä löydöksestä.       
Erityisesti genomitiedon osalta tulkinta asettaa haasteita, joita tässä työssä kuvataan ja           
yritetään ratkaista. Toiminnallisten määrittelyiden lisäksi raportissa annetaan       
toimenpidesuosituksia osallistamisportaalin toteuttamiseksi. Biopankkien kansallinen     
osallistamisportaali selkeyttäisi tiedonsaantia, yhtenäistäisi biopankkien välisiä      
toimintatapoja sekä lisäisi vastavuoroisuutta suostumuksenantajan ja biopankkien       
välillä.  
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Tausta 
Tässä dokumentissa raportoitava määrittelytyö on toteutettu Helsingin Biopankin toimesta Sitran          
ja HUS:n rahoittamana 8/2018 - 2/2019 välillä. Määrittelytyön tavoitteena oli selvittää           
suomalaisille biopankeille yhteisen digitaalisen suostumuksenantajan osallistamisportaalin      
toteuttamismahdollisuudet ja portaalin toiminnalliset vaatimukset. Raportin laatijina toimivat Otto         
Manninen, Minja Pehrsson ja Eero Punkka Helsingin Biopankista. 

Johdanto 
Vuonna 2013 voimaan tulleen biopankkilain myötä Suomeen on ollut mahdollista perustaa           
biopankkeja. Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä ja niiden näytteenantajaan          
liittyvää terveystietoa biolääketieteellistä tutkimusta varten. Biopankit eroavat perinteisistä        
tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhteen yksittäiseen          
tutkimuskysymykseen vastaamista varten, vaan biopankissa olevaa näytemateriaalia       
hyödyntäen tulisi olla mahdollista vastata tutkimustarpeisiin mahdollisimman laajasti ja pitkällä          
aikajänteellä. 
  
Biolääketieteellisessä tutkimuksessa kudosnäytteet tarjoavat arvokasta biologista tietoa, joka        
yksinään on kuitenkin rajallisesti tulkittavissa ja hyödynnettävissä tutkimuskäytössä.        
Kudosnäytteiden sisältämän biologisen tiedon laatu ja hyödynnettävyys sen sijaan lisääntyy          
huomattavasti, mikäli kudosnäytteitä arvioidaan niihin liittyvän sosiodemografisen,       
antropologisen ja kliinisen tiedon luomassa viitekehyksessä. Suomessa jo kymmeniä vuosia          
käytössä olleet sähköiset potilastietojärjestelmät sisältävät suuret määrät biologista dataa         
täydentävää informaatiota potilaan terveydentilasta, elämäntavoista ja diagnostiikasta. Yhdessä        
suomalaisten biopankkien laajojen näytekirjastojen kanssa ne tarjoavat ainutlaatuisen        
mahdollisuuden mm. tunnistaa tautien biomarkkereita, ennustaa hoitotuloksia sekä tunnistaa         
riskiryhmiä ennaltaehkäiseviä interventioita varten. Tämän lisäksi biopankkidatalla on        
käyttökohteita niin tutkimuksen kuin tuote- ja menetelmäkehityksen parissa. 
  
Tehdessään tutkimusta biopankkinäytteillä tutkija sitoutuu palauttamaan niistä analysoidut tiedot         
(kuten esimerkiksi geenitiedon) takaisin biopankkiin. Näin tämä tieto on myöhemmin muiden           
tutkijoiden hyödynnettävissä. Tietojen palautuksen tavoitteena on, että biopankin ylläpitämä         
tietovaranto rikastuu aikaisemmin tehdyn tutkimusten myötä. 
  
Biopankkien näytteiden hyödyntäminen perustuu näytteiden luovuttajilta pyydettävään       
biopankkisuostumukseen tai vaihtoehtoisesti Valviran päätökseen ja sitä seuraavaan yleiseen         
ilmoitusmenettelyllä tehtävään vanhojen tutkimusnäytekokoelmien siirtoon. Biopankkilain 39 §       
takaa suostumuksenantajille oikeuden saada tietää mitä tietoja ja näytteitä heistä on           
biopankissa sekä millaisiin tutkimusprojekteihin niitä on luovutettu. Suostumuksenantajilla on         

 



 

myös oikeus saada tietää millaista tietoa heidän näytteistään on saatu, ja mikä sen merkitys              
hänen terveydelleen on. Lisäksi biopankkeja rekisterinpitäjinä koskee EU:n tietosuoja-asetuksen         
(engl. General Data Protection Regulation, GDPR) rekisteröidyille takaamat oikeudet koskien          
pääsyä ja mahdollisuutta hallinnoida henkilökohtaisia tietojaan (mm. artiklat 15, 16, 17, 18 ja             
19). Tällä hetkellä keskitettyjä kommunikaatiokanavia suostumuksenantajan suuntaan ei ole         
käytössä, ja näin ollen yksilön täytyy olla erikseen yhteydessä jokaiseen biopankkiin. Koska            
suostumuksenantajan tietopyyntöön voidaan biopankkilain (39 §) mukaan vastata myös        
sähköisen katseluyhteyden avulla, tässä määrittelytyössä selvitetään suomalaisten biopankkien        
yhteisen suostumuksenantajan osallistamisportaalin toteuttamismahdollisuuksia, sekä sillä      
asettuvia toiminnallisuuksille vaatimuksia. Lisäksi työssä kartoitetaan biopankkitutkimuksista       
palautuneiden tulosten kommunikointia takaisin suostumuksenantajalle ja sen tuomia        
mahdollisuuksia ja haasteita. 

Biopankkien ja suostumuksenantajien välinen 
digitaalinen kommunikaatio 
Biopankkien kommunikaatiokäytännöt suostumuksenantajien suuntaan vaihtelevat, eikä yhteisiä       
käytänteitä tässä asiassa suomalaisella biopankkikentällä ole olemassa. Näin ollen         
määrittelyhankkeen alussa oli tarpeen selvittää suomalaisten biopankkien toimintatavat ja         
valmiudet suostumuksenantajien tietopyyntöjen vastaanottamisessa käytössä. Selvitys tehtiin       
ottamalla suomalaisiin biopankkeihin yhteyttä BBMRI.fi IT-ryhmän sähköpostilistan kautta.        
Biopankkien edustajia pyydettiin vastaamaan Google Forms-pohjaisesti toteutettuun kyselyyn        
(Kysymykset liitteessä 1) jonka tavoitteena oli kartoittaa kommunikaation nykytila toteutuksen,          
digitalisaation, kyselyiden määrän ja tulevaisuudennäkymien ja kehitystarpeiden osalta.        
Kyselyssä kartoitettiin myös biopankeissa käytössä olevat tietojärjestelmät, sekä kerättiin tietoa          
portaalin tarvitsemien ominaisuuksien priorisoinnista. 
 
Vastaukset kysymyksiin saatiin seuraavilta biopankeilta: Keski-Suomen Biopankki,       
Pohjois-Suomen biopankki Borealis, Auria Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Tampereen        
Biopankki, Veripalvelun biopankki, THL Biopankki sekä Helsingin Biopankki, ja         
kvalitatiivinen yhtyeenveto vastauksista on nähtävissä taulukossa 1. Vastausten läpikäynnin         
yhteydessä kävi ilmi prosessien heterogeenisyys sekä suuret erot saapuvien tietopyyntöjen          
määrässä. Biopankeista kolmella oli tällä hetkellä käytössä sähköinen asiointimahdollisuus         
vähintään suostumuksenannon muodossa. Lisäksi kolme biopankeista arvioi sähköisen        
suostumuksenannon tulevan käyttöön seuraavan 12kk aikana (12/2019 mennessä).  
 

 

https://drive.google.com/open?id=1eSjpR76W8dcKCgIkE8a9tBWVuoc4fOOG
https://drive.google.com/open?id=1eSjpR76W8dcKCgIkE8a9tBWVuoc4fOOG


 

 
Taulukko 1. Kyselyn vastaukset taulukoituna. 
 
Biopankkilain mukaisten tai GDPR-tietopyyntöjen tekemiseen biopankeilla ei ollut sähköisiä         
järjestelmiä käytössä, ja etenkin epävirallisempia yhteydenottoja biopankkeihin kerrottiin        
saapuvan puhelimitse, sähköpostilla ja postitse. Virallisia tietopyyntöjä varten useimmilla         
biopankeilla tarvittavat lomakkeet olivat ladattavissa tulostettaviksi biopankin sivuilta. Osalla         
biopankeista oli linjattu, että viralliset tietopyynnöt toimitetaan kirjallisesti mutta useimmiten          
vastauksissa ei kommunikoitu selkeää linjausta yhteydenotto- ja vastaustavoista.  
 
Tietopyyntöjen määrässä oli biopankkien välillä suuria eroja. Epäviralliset yhteydenotot ovat          
yleisimpiä, ja osaan biopankeista virallisia tietopyyntöjä ei ollut vielä saapunut. Vastaavasti taas            
osaan virallisia tietopyyntöjä saapui viikottain, ja niillä on erittäin työllistävä vaikutus.           
Vastausaika oli keskimäärin 1 vk, ja vastauksen laatimisen kesto riippui siitä oliko henkilön             
tietoja käytetty tutkimuksessa, ja oliko tutkimuksesta saatu tietoja takaisin. Saapuvien          
tietopyyntöjen määrän arvioidaan lisääntyvän sen jälkeen, kun FINNGEN-hankkeen tiedot         
palautuvat biopankkeihin, ja samalla vastausten tuottamisen katsottiin vaikeuttavan. Kuusi         
biopankkia mainitsi ohjeistuksen tai prosessin vastausten tuottamiseksi, ja vastauksia varten oli           
olemassa valmiita kirjepohjia.  
 
Suostumuksenantajien ja heidän näytteidensä käyttötiedot ovat biopankeissa useissa eri         
tietojärjestelmissä, ja useimmiten IT-henkilökunta sekä keräsi tiedot että laati niiden perusteella           
vastaukset tietopyyntöihin. Useimmat biopankkien suostumuksenantajista (arviolta yli 99%)        
ilmoittivat suostumuksissaan haluavansa, että heihin otetaan yhteyttä mikäli tutkimuksessa         
selviää terveyden kannalta merkittävää tietoa. Vastausten mukaan kuitenkin vain yhteen          
suostumuksenantajaan oli otettu tähän mennessä yhteyttä tutkimuslöydösten pohjalta.        
Lähtökohtaisesti terveydentilaa koskevan tiedon palauttamisen katsottiin tapahtuvan       
terveydenhuollon kautta, ja siitä aiheutuvat kulut laskutetaan, mutta ennakkotapauksia tämän          
toteutumisesta ei mainittu. Tutkimuksissa saatua raakadataa, kuten esimerkiksi genomitietoa oli          
tiedusteltu muutamia kertoja, mutta tietoja ei oltu kyselyä toteutettaessa palautettu kertaakaan           
suostumuksenantajille. Käytänteitä raakadatan palauttamiseen ei biopankeilla ollut ja tähän         
liittyvät juridis-eettiset linjaukset vaihtelivat biopankkien välillä.  
 
Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että käytössä olevat tietojärjestelmät ja tietojen           
kirjaamiseen liittyvät prosessit ovat varsin heterogeenisiä. Näin ollen yhdeksi portaalin          
toteuttamisen reuna-ehdoksi muodostuu sekä kirjaamiskäytäntöjen että tietojärjestelmien       
yhdenmukaistaminen siinä määrin että kaikkien biopankkien on mahdollista tuottaa tieto          

 



 

suostumuksenantajistaan sekä heidän tietojensa käytöstä yhdenmukaiseen tietomalliin, jotta se         
olisi hyödynnettävissä suostumuksenantajan portaalissa. 

Katsaus terveystiedon kommunikaation toteutukseen 
Portaalin määrittelyä varten kartoitettiin käynnissä olevia hankkeita, joissa terveystietoja ja          
tutkimustuloksia kommunikoidaan ihmisille. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää millaisilla        
teknisillä ja prosessillisilla ratkaisuilla terveystietoa kommunikoidaan ja minkälaisia        
käyttökokemuksia tästä on saatu. Tavoitteena oli samalla kartoittaa millaisia eettisiä linjauksia           
tutkimustulosten ja terveystiedon kommunikoinnissa oli tehty sekä kansallisesti, että         
kansainvälisesti.  

Genomikeskus 
Suomeen suunnitellaan perustettavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteyteen         
kansallinen Genomikeskus. Genomikeskuksen keskeinen tehtävä on toimia suomalaisena        
genomilääketieteen osaamiskeskuksena sekä asiantuntijaresurssina ja se tulee palvelemaan        
sekä asiantuntijoita että väestöä genomitietoon liittyvissä kysymyksissä. Keskukseen luodaan         
kansallinen genomitietokanta (genomitietorekisteri), jonne suunnitellaan tallennettavan      
terveydenhuollon, biopankkitoiminnan, lääketieteellisen tutkimuksen sekä genomitietopalveluja      
tarjoavan yritystoiminnan tuottamaa genomitietoa. Genomikeskus tulee toimimaan       
genomilääketieteen osaamiskeskuksena ja vastaamaan genomitietoihin liittyvistä      
asiantuntijapalveluista kuten ohjeistamisesta ja arvioinnista. 

Genomikeskuksen toiminta perustuu valmisteilla olevaan Genomilakiin (Luonnos hallituksen        
esitykseksi genomilaiksi STM071:00/2018). Genomilain tarkoituksena on edistää genomitiedon        
vastuullista ja yhdenvertaista käyttöä ihmisen terveyden edistämiseksi ja sairauksien         
ehkäisemiseksi, toteamiseksi ja hoitamiseksi. Laissa säädetään genomitiedon tietoturvallisen        
säilytyksen, hallinnan ja käsittelyn edellytyksistä. 
 
Koska suuri osa genomitietoa hyödyntävästä tutkimuksesta tapahtuu biopankkitoiminnan        
puitteissa, julkisten biopankkien toimintoja halutaan yhtenäistää ja varmistaa tehokas yhteistyö          
genomikeskuksen kanssa. Genomikeskuksen tavoitteena on parantaa ihmisten edellytyksiä        
hyödyntää geneettistä tietoa; sen tulisi tarjota väestölle ja sidosryhmille tietoa geenitestaukseen           
liittyvistä palveluista ja vahvistaa ihmisten kykyä hyödyntää geneettistä tietoa terveytensä          
edistämiseksi. Tämä toivon mukaan tulee sisältämään mm. käytännön ohjeita genomitiedon          
palauttamisesta. Genomikeskus tulee antamaan ohjeistusta geneettisten tutkimusten ja niistä         
saatavan tiedon käytöstä terveydenhuollossa. (Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 2017) 

 



 

P5-tutkimus 
P5.fi on THL:n tutkimusprojekti jossa pyritään selvittämään, hyötyvätkö tutkimukseen         
osallistuvat henkilöt perimään ja aineenvaihduntaan liittyvän tiedon (genomi- ja         
metabolomitiedon) saamisesta käyttöönsä. Tutkimus hyödyntää FinTerveys-tutkimuksen      
osallistujista kerättyjä tietoja, näytteitä ja mittaustuloksia. Genomitiedon perusteella osallistujille         
lasketaan ja luovutetaan henkilökohtainen riskiarvio sairastua sepelvaltimotautiin, tyypin 2         
diabetekseen ja laskimoveritulppaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksessa        
kerätään palautetta ja kartoitetaan, miten tutkittavat käsittävät saamansa yksilöllisen tiedon ja           
miten saatu tieto vaikuttaa heidän elintapoihinsa ja terveyskäyttäytymiseensä. Lisäksi         
tutkimuksessa selvitetään, miten internetin kautta käytettävä palautesivusto soveltuu        
henkilökohtaisen perimää ja aineenvaihduntaa koskevan tiedon jakamiseen. (P5.fi-tutkimus) 

Tulkittu geenitieto palautetaan tietoturvallisella verkkosivustolla sijaitsevan OmaP5-raportin       
kautta Negen Oyn toteuttamana. Osallistujat saavat selkeästi esitetyn perimä- ja          
aineenvaihduntatietoihin perustuvan arvion alttiudestaan sairastua analysoituihin tauteihin.       
OmaP5-verkkosivulla on myös henkilökohtaiset ohjeet siitä, miten osallistuja voi omilla          
elintavoillaan vaikuttaa sairastumisriskiinsä, ”lääkärikirje” jossa kerrotaan kuinka riskitietoja tulee         
soveltaa terveydenhuollossa sekä mahdollisesti suositus ottaa yhteyttä lääkäriin. Tulosten         
palauttamisen jälkeen osallistujien toivotaan täyttävän OmaP5-verkkosivulla kyselylomakkeita       
säännöllisin väliajoin. (P5.fi-tutkimus) 

P5.fi-tutkimuksessa selvitetään pääosin riskiä sairastua monitekijäisiin tauteihin mutta mukana         
raportoitavissa tuloksissa on myös harvinaisempia yhden geenin mutaatiosta johtuvia         
monogeenisiä tauteja. Yksittäisten geenimutaatioiden osalta tilanne ja sen edellyttämät         
toimenpiteet, esimerkiksi perinnöllisyysneuvonnan tarjoaminen, selitetään kirjeessä      
OmaP5-verkkosivulla, joka on suunnattu tutkittavan lääkärille. Tutkittavien geenitieto        
tallennetaan tutkimuksen aikana THL Biopankkiin, josta tutkittavat voivat halutessaan tiedustella          
muun geenitiedon saamisen mahdollisuutta. (P5.fi-tutkimus) 

Tutkimuksen toivotaan nostavan esiin geenitiedon palauttamisen pulmakohtia, joita tulee         
edelleen kehittää. P5.fi-tutkimuksessa tuotetaan ja käsitellään samankaltaista terveystietoa mitä         
tulee kertymään biopankkitutkimuksista ja näin ollen tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan          
hyödyntää myös biopankkiportaalin suunnittelussa. Tutkimustulokset valmistuvat vasta vuoden        
2019 aikana ja siitä eteenpäin, joten ne eivät ole suoraan sovellettavissa vielä tässä portaalin              
määrittelyvaiheessa. P5.fi-tutkimuksesta on kuitenkin odotettavissa tärkeää tietoa siitä, miten         
tulosten palauttaminen koetaan ja miten ja missä muodossa neuvontaa tulisi tarjota. 

Kardiokompassi 
Kardiokompassi-työkalu on Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) tutkimusryhmässä       
kehitetty genomitietoa hyödyntävä riskilaskuri. Se on verkkopohjainen ratkaisu, joka yhdistää          
genomitietoa perinteiseen terveystietoon, kuten elintapatietoon. Kardiokompassi on käytössä        

 



 

GeneRISK-tutkimushankkeessa, jossa testataan genomitietoon perustuvan riskiarvion      
palauttamista tutkittaville. Tutkimuksessa pyritään määrittämään, miten genomitiedon ja siihen         
pohjautuvien riskiarvioiden saaminen vaikuttaa ihmisten omaan terveyskäyttäytymiseen ja siten         
sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tutkimushankkeessa pyritään rakentamaan ja testaamaan       
genomitietoa hyödyntävä toimintamalli sepelvaltimotaudin kokonaisriskin määrittämiseksi ja       
sairauden ehkäisemiseksi. Geneettisen tiedon hyödyntäminen voi parantaa korkean riskin         
henkilöiden tunnistamista merkittävästi. (www.generisk.fi) 

Sepelvaltimotaudin sairastumisriskiä arvioidaan tutkimuksessa verinäytteestä saadun      
genomitiedon sekä terveystarkastuksessa mitattujen peruslaboratoriotutkimusten ja osallistujan       
kyselylomakkeella antamien terveystietojen avulla. Osallistujille palautettava 10 vuoden arvio         
sairastumisriskistä pohjautuu tilastolliseen mallinnukseen laajassa suomalaisessa      
FINRISKI-aineistossa, jossa noin 19000 henkilön riskitekijätietoja on kerätty vuosina 1992,          
1997, 2002 ja 2007. Tutkimuksen hyödyntämä geneettisen riskin arvioon käytettävä PRS           
(polygenetic risk score) menetelmä perustuu noin 49 000 perimässä esiintyvän          
sepelvaltimotautiin yhdistetyn geenivariantin (SNPn) analysointiin. GeneRISK-tutkimuksessa ei       
analysoida geenimuutoksia, jotka yksinään aiheuttavat sairauksia, vaan ainoastaan sellaisia         
geenivariantteja, joista jokaisen yksittäisen vaikutus sepelvaltimotautiriskiin on pieni.        
Kardiokompassi-laskuri näyttää yksilölle hänen henkilökohtaisen riskinsä sairastua sydän- ja         
verisuonitauteihin, jotta hän voi itse arvioida sairastumisriskiään. (www.generisk.fi) 

GeneRisk-hankkeessa on tutkittu Kardiokompassin vaikuttavuutta sekä selvitetty, miten        
geenitietoa voidaan käyttää terveydenhuollon päätöksenteossa ja miten geenitiedon        
palauttaminen yksilöille vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen. Tutkimuksen ensimmäiseen      
vaiheeseen osallistui noin 7 000 45–64-vuotiasta henkilöä Kymenlaakson sairaanhoitopiiristä         
sekä Mehiläinen Oy:n ja Punaisen Ristin Veripalvelun kautta. Kardiokompassin kautta          
palautettiin sepelvaltimotaudin riskiarvio (genominen riski + elintapariski) 7328 henkilölle.         
Tutkittavia seurattiin kyselytutkimuksilla ja laboratorioarvojen seurannalla tutkimushoitajien       
kautta. Tutkittavat saivat henkilökohtaisen palautteen omista tutkimustuloksistaan, joista osa         
annettiin tutkimuskäynnin aikana (pituus, paino, verenpaine, pulssi, vyötärön- ja         
lantionympärys). Verinäytteistä tehtävien määritysten tuloksiin sekä kyselylomakkeessa       
annettuihin tietoihin perustuva sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen sekä perinteinen että          
perimään pohjautuva riskiarvio tuli tutkittavien saataville Medix oy:n ylläpitämän         
tutkimusportaalin (my.generisk.fi) kautta. Tutkittavat saivat sähköposti- ja/tai       
tekstiviesti-ilmoituksen tulosten valmistuttua. Lähes kaikki tutkimuksen osallistujat kävivät        
portaalissa katsomassa tuloksensa mutta on huomioitava, että tutkittavat osasivat myös odottaa           
tuloksia. Portaalin kautta palautettiin laboratoriotulokset sekä Kardiokompassin raportti ja         
annettiin linkki Duodecimin sähköiseen elämäntapavalmennukseen (Duodecim omahoito,       
kaupallinen palvelu). Riskiarvioon liitettiin ohjeistus siitä, miten toimitaan, mikäli arvio osoittaa           
tutkittavan riskin olevan koholla ja tutkittavalle tarjottiin tässä tapauksessa myös mahdollisuutta           
keskustella tuloksista asiantuntijan kanssa. GeneRISK-tutkimus ei kuitenkaan ollut vastuussa         
tutkittavan hoidosta tai hoidon varmistamisesta. Portaalin rajapinta on ainoastaan kuluttajiin,          
terveydenhuollon ammattilaiset eivät pääse potilastietoihin portaalin kautta.       
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GeneRISK-hankkeessa tutkimustulokset on integroitu terveydenhuollon tietojärjestelmään; tieto       
sydän- ja verisuonitautiriskistä tuodaan Carean Effica-potilastietojärjestelmään      
Kardiokompassi-sovelluksen kautta lääkärin nähtäväksi siten, että sovellus avataan sähköisestä         
päätöksenteon tukijärjestelmästä käsin. (Jokiranta ym. 2017; www.generisk.fi) 

GeneRISK-tutkimuksesta on raportoitu 3049 seurantatutkimukseen osallistuneen henkilön       
tulokset. 23,8 %:lla tutkittavista todettiin korkea riski (>10 % 10-vuotisriski) sepelvaltimotaudille.           
Näistä 12,1 % oli uudelleenluokiteltu ja olivat nousseet korkean riskin ryhmään henkilökohtaisen            
riskiarvion perusteella, he eivät siis nousseet riskiryhmään perinteisillä menetelmillä joissa          
genomitietoa ei ollut hyödynnetty. Tutkimukseen osallistuneista 90 % koki saaneensa          
hyödyllistä tietoa ja 88,1 % kertoi henkilökohtaisen riskitiedon motivoineen heitä          
elämäntapamuutoksiin. Seurantatutkimukseen osallistujista 13,3 % oli laihduttaneet ja 15 %          
tupakoitsijoista oli lopettanut tupakoinnin saatuaan riskitulokset käyttöönsä. 34,5 % henkilöistä          
joilla todettiin korkea sepelvaltimotaudin riski, tekivät riskiä pienentäviä toimenpiteitä (painon          
alentaminen, tupakoinnin lopetus, lääkärikäynti); vastaava luku matalamman riskin henkilöistä         
oli 20,4 %. (Widen ym. 2018) 

Kadiokompassin tulokset haastavat näkemyksen siitä, että genomitietoa voidaan antaa ihmisille          
ainoastaan lääkärien määräyksellä ja välittämänä. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista arvioi         
KardioKompassin helppokäyttöiseksi tavaksi saada tietoa; tieto koettiin varsin ymmärrettäväksi         
ja hyödylliseksi. 28,7 % osallistujista koki sairausriskinsä huolestuttavaksi mutta samalla tieto           
innoitti tekemään elämäntapamuutoksia (Widen ym. 2018). Vain muutama koki tiedon          
pelottavaksi. Asiakaspalaute on ollut tärkeässä roolissa, kun työkalua on kehitetty edelleen.           
Kardiokompassia koskevat puhelinyhteydenotot ovat liittyneet lähinnä ajanvaraukseen.       
Käytössä oli myös sähköpostitse toimiva ”help desk” johon yhteydenotot ovat tulleet lähinnä            
tietojen palauttamisen yhteydessä ja lähestulkoon kaikki kyselyt liittyivät portaaliin kirjautumista          
koskeviin käytännön asioihin. Itse tuloksia tai niiden tulkintaa koskevia tuloksia on tullut            
ainoastaan yksittäisiä. 

Viron Genomikeskus 
Tarton yliopiston yhteydessä toimiva Viron genomikeskus on vuonna 2000 perustettu          
julkisrahoitteinen väestöpohjainen biopankki. Viron biopankki on kerännyt suostumuksen 52 000          
henkilöltä vuosien 2002-2011 välillä ja vuosien 2018-2019 aikana tavoitteena on kerätä 150 000             
näytettä lisää. 200 000 henkilön näytteet kattaisivat 20 % Viron aikuispopulaatiosta. Uudessa            
yksilöllistetyn lääketieteen pilottiohjelmassa genomitieto yhdistetään digitaalisiin      
terveysprofiileihin ja kliinisiin palveluihin. Kaikista näytteistä on tarkoitus analysoida genomitieto          
Illuminan GSA-sirulla, 3000 henkilöstä tehdään koko genomin sekvensointi ja 2500 henkilöstä           
eksomisekvensointi. Tiedot paikallisista ja kansallisista rekistereistä on liitetty biopankin         
näytteisiin ja projektin aikana osallistujilta kerätään laajasti myös muita kyselytietoja. Viron           
genomikeskus kysyi tutkimuksessaan, muuttaisivatko ihmiset elintapojaan, mikäli he tietäisivät         
riskistään sairastua vakavasti; noin 70 % vastasivat kyllä (Virossa pelastetaan yhä useampia            
henkiä genomiikan avulla, 2015). Tavoitteena on, että personoitujen terveyspalveluiden avulla          

 



 

virolaiset saavat neuvoja ja parempaa hoitoa, joka auttaa heitä elämään pidempään ja            
terveempinä. 

Genomikeskuksen toiminnan ohjaamiseksi säädettiin vuonna 2001 Viron biopankkilaki (Human         
Genes Research Act 2001). Tämän lainsäädännön yhtenä tavoitteena on geneettisten          
tutkimustulosten hyödyntäminen kansanterveyden parantamiseksi. Säännöksen mukaan      
tutkimukseen osallistuneilla on oikeus päästä ”geenipankkiin” tallennettuihin tietoihinsa ja oikeus          
geneettiseen neuvontaan tiedon saamisen jälkeen. Näytteen luovuttajilta ei saa periä maksua           
tietojen tarkistamisesta. (Human Genes Research Act 2001) 

Viron biopankki palauttaa genomitietoa niille näytteen luovuttajille, jotka ilmaisevat tahtonsa          
saada sitä. Näytteen luovuttaja kirjautuu paikalliseen terveysportaaliin joka vastaa Suomessa          
Kantaa ja navigoi portaalin biopankkilaajennukseen. Portaalin kautta on myös mahdollisuus          
antaa suostumus, pyytää tuloksiin liittyvää tulkintaa (varata aika perinnöllisyysneuvontaan) ja          
vastata kyselyihin. Palautettavan genomitiedon raportti generoidaan automaattisesti mutta        
tarkistetaan manuaalisesti. Raportissa annetaan mm. geneettisiä riskiprofiileja diabeteksesta ja         
sepelvaltimotaudista joihin on liitetty myös elintapatietoja. Mikäli näytteestä löytyy merkittäviä          
tauteja aiheuttavia variantteja, varmistetaan tulos Sanger-sekvensoinnilla. Kun poikkeava tulos         
varmistuu, kutsutaan näytteen luovuttaja neuvontaan, jossa häneltä otetaan näyte         
uusinta-analyysiä (laadunvarmistusta) varten. Sekä uusintanäytteenoton yhteydessä että       
tulosten valmistuttua tutkittava saa perinnöllisyysneuvontaa genomikeskuksesta.      
Suostumuksenantajille ei ole tähän mennessä palautettu raakadataa vaan ainoastaan dataan          
perustuvaa tulkintaa. Mikäli koko raakadataa koskevia pyyntöjä tulisi ei toimintatapa ole vielä            
selvillä. 

Ihmisten asenne geenitestejä kohtaan on ollut Virossa myönteistä ja suostumuksensa          
peruuttaneita on ollut erittäin vähän. Tällä hetkellä Viron genomikeskus on analysoinut yli 50             
000 virolaisen genomit ja välittänyt henkilökohtaista riskitietoa noin 1000         
suostumuksenantajalle, muun muassa rintasyövän ja sepelvaltimotaudin osalta samoin kuin         
myös joidenkin lääkeaineiden soveltuvuuden osalta. Noin 5000 henkilöä odottaa tuloksiaan.          
Genomituloksia ovat saaneet ainoastaan niitä itse aktiivisesti hakevat, tietojen palautuksesta on           
tiedotettu mediassa. Konsultaatioita genomitiedon merkityksestä annetaan ainoastaan       
pyyntöjen perusteella, ei automaattisesti riskigeenien kantajille. Viron genomikeskuksessa on         
käynnissä myös tutkimus, jossa noin 2000 näytteen luovuttajaa kutsutaan takaisin saamaan           
genomitieto. Näistä noin 1500 ovat tähän mennessä saaneet polygeneettisiä riskiarvioita          
(polygenic risk score, PRS) sekä 30 minuutin perinnöllisyysneuvonnan. 

The EU Horizon 2020 Genetics Clinic of the Future 
THLn The EU Horizon 2020 Genetics Clinic of the Future -projektissa 14 henkilölle palautettiin              
heidän koko genomin sekvensoinnilla analysoidut genomitiedot. Tutkimukseen osallistujat olivat         
terveitä pääosin tutkijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia; geneetikkoja, lääkäreitä,        
bioinformatiikan asiantuntijoita ja potilasedustajia. Tulosten yhdessä ei tarjottu genomitiedon         
tulkintaa, mutta osallistujat ohjeistettiin halutessaan käyttämään kaupallisia palveluntarjoajia        

 



 

(DNA.Land, Open Humans, Promethease, Integrated Genomics Viewer, 23andMe, Bio.Logis,         
Cartagenia) genominsa analysoimiseksi. Genomi luovutettiin kovalevyllä samalla kun osallistujat         
saivat henkilökohtaista neuvontaa genominsa hyödyntämisestä. Kaksi kuukautta tulosten        
saamisen jälkeen tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että 2/14 osallistujista ei ollut tulkinneet            
genomiaan ollenkaan, muut olivat hyödyntäneet kaupallisia online-palveluita. Tulosten        
saaminen herätti kiinnostusta ja innostusta mutta samalla myös osalla osallistujista jännitystä tai            
huolta. (Kääriäinen 2018) 

All Of US -ohjelma 
Yhdysvalloissa on käynnissä NIH:in (National Institutes of Health) All of US-ohjelma, jossa            
analysoidaan vähintään miljoonan yhdysvaltalaisen henkilön genomitieto. Tavoitteena on, että         
tieto toimii kansallisena lähdemateriaalina tutkimukselle mahdollistaen täsmälääketieteen.       
Ensimmäisessä vaiheessa suunnitelmana on genotyypittää henkilöt mutta myöhemmässä        
vaiheessa kaikista aiotaan tehdä myös koko genomin sekvensointi. Ohjelma suunnittelee          
palauttavansa genomitietoa näytteen luovuttajille, jotka ovat partnereita. Halutessaan        
osallistujille luovutetaan myös raakadata. Ohjelman osana toimii myös validaatiolaboratorio,         
jossa varmistetaan genomin laajuisilla menetelmillä todetut patogeeniset mutaatiot ennen niiden          
palauttamista. Laboratorion raportti lähetetään ohjelmaan perustetulle perinnöllisyysneuvonnan       
yksikölle ja Osallistujat, joilla todetaan validoitu patogeeninen variantti saavat         
perinnöllisyysneuvontaa ohjelman kautta perustetusta yksiköstä. Suunnitelmana on, että        
perinnöllisyysneuvonnan yksikkö tarjoaa myös neuvontapalveluita ohjelmaan osallistujille sekä        
terveydenhuollon ammattilaisille. (All of Us Program Plans to Return Disease Variants) 

MyBiobank 

Alankomaiden Kaksosrekisteri ja Lifelines.nl kehittivät BBMRI.nl-organisaation rahoittamana       
mybiobank-portaalin, jonka tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa biopankin       
suostumuksenantajiin, kommunikoida tutkimustuloksia sekä kerätä kyselytietoa      
suostumuksenantajilta. Osana BBMRI-ERIC verkostoa tuotetun portaalin lähdekoodi on        
vapaasti saatavissa Githubista. Näin ollen portaalin kehitykseen ja toteutukseen tutustuminen          
otettiin osaksi nyt tehtyä määrittelytyötä, jotta olisi mahdollista saada hyödynnettyä portaalin           
kehittämisestä ja toiminnasta saadut opit, sekä pystyä arvioimaan onko osia teknisestä           
toteutuksesta hyödynnettävissä.  
 
Vaikka Lifelines.nl oli mukana kehitystyössä, portaali päätyi ainoastaan Kaksosrekisterin         
käyttöön, ja näin ollen kehitys- ja käyttökokemuksia oli saatavissa ainoastaan yhdeltä           
organisaatiolta. Kuten suomalaisilla biopankeilla, myös alankomaiden toimijoilla on laki- ja          
suostumuspohjainen velvoite tutkimustietojen ja löydösten palauttamiseen      
suostumuksenantajille. Kaksosrekisteri on toiminut vuodesta 1987 ja velvoite tietojen         
palauttamiseen hoidettiin pitkään kommunikoimalla aineistosta julkaistuja tutkimustuloksia ja        
kansantajuisia tiivistelmiä uutiskirjeessä. Koska suostumuksenantajat kokivat, että tämä ei anna          
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käsitystä siitä, miten ja mitä heidän tietojaan tutkimuksissa on hyödynnetty, valittiin           
henkilökohtaisemmaksi kommunikaatiokanavaksi internet-portaali. Mybiobank.nl portaalin     
kehittämiseen johtaineita syitä on käsitelty laajemmin aiheesta kirjoitetussa artikkelissa         
(Bovenberg ym. 2016). 
 
Vaikka kaksosrekisterillä on käytössään suostumuksenantajien verinäytteet, sekä enenevässä        
määrin genotyyppitietoa, suurin osa tutkimuksesta tehdään edelleen kyselytiedon pohjalta.         
Käytännön linjaus tällä hetkellä toiminnassa on, että biologista tietoa ei portaalin kautta            
palauteta, ainakaan tällä hetkellä. Kliiniseen työhön on tutkittavien, tai heidän huoltajiensa           
pyynnöstä kuitenkin luovutettu Kaksosrekisterin tietoja. Näistä genomitietoa on päätynyt         
kliiniseen työhön, ja kyselytietoa psykiatrisen hoitokäyttöön.  
 
Portaaliin sisäänkirjautumisessa ei ole käytössä vahvaa tunnistautumista, vaan käyttäjät saavat          
kirjautumistunnukset suoraan biopankilta. Tästä johtuen suurin osa biopankkiin tulevista         
yhteydenotoista koskee unohtuneita tunnuksia. Kaksosrekisterin portaalissa on erillinen osio,         
jolla suostumuksenantajan on mahdollisuus toteuttaa GDPR:n takaamia tiedonhallinnallisia        
oikeuksia. Koska Kaksosrekisterin tietojenyhdistelyoikeus ei ulotu kansallisiin rekistereihin, ja         
mikäli suostumuksenantaja ei ole suostumusta tehdessään luvittanut tietojen yhdistelyä         
tutkimuskäyttöä varten, on tämän luvan myöntäminen Kaksosrekisterille portaalin kautta         
mahdollista.  
 
Portaalissa suostumuksenantaja näkee portaalia ja kaksosrekisteriä koskevat usein kysytyt         
kysymykset (FAQ), auki olevat kyselyt joihin hänen toivotaan vastaavan, yleiskuvaukset          
kaksosrekisterin aineistoilla tehdyistä tutkimuksista sekä linkit tutkimuskuvauksiin joissa hänen         
tietojaan tai aineistojaan on hyödynnetty. Tutkimuksista, joissa suostumuksenantajan tietoja on          
hyödynnetty muodostetaan personoitu yhteenveto, jossa näytetään koko tutkimuskohortin        
vastausten keskiarvot, ja omat vastaukset suhteessa keskiarvoon. Henkilökohtaiset raportit         
generoidaan Jasper Reportsia käyttäen portaalin taustalla olevasta SQL-tietokannasta.        
Tietokanta on erillinen varsinaisesta tutkimustiedon säilytyksen käytettävästä kannasta, ja         
päivitetään manuaalisesti.  
 
Tietojen palautuksesta saatu palaute on ollut erittäin positiivista, eikä kehitysehdotuksia          
portaalin toimintaa ole kertynyt. Osa suostumuksenantajista kertoi annetun palautetun         
tutkimustiedon ja tutkimuskuvausten olevan liian vaikeaselkoisia, ja toivoi yksinkertaistettua         
kommunikaatiota, ja vastaavasti osa piti selityksiä ja kommunikaatiota liian yksinkertaistettuna ja           
kansantajuisena. Tätä palautetta portaalin toteuttajat pitivät indikaationa siitä, että         
kommunikaatiossa oli tavoitettu kultainen keskitie annetun informaation spesifisyyden ja         
ymmärrettävyyden välillä, ja tähän tulisi myös suomalaisten biopankkien osallistamisportaalia         
suunniteltaessa pyrkiä. Varsinainen portaalin käyttötapaus pelkän kyselytiedon       
palauttamisessa, sekä Jasper-pohjaisessa yksittäisten tutkimustapausten tietoja käsittelevässä       
toimintalogiikassa ja toteutuksessa ei valitettavasti vaikuta toimivalta nyt suunniteltavassa         
osallistamisportaalissa toteutettavaksi.  

 

https://script-ed.org/article/enhancing-biobank-participants-rights-from-paper-to-portal/


 

Kaupalliset toimijat 
Genomitiedon analysointiin ja tulkintaan erikoistuneita kaupallisia palveluita on useita.         
Toimijoiden välillä on vaihtelevuutta siinä, mitä analyysimenetelmää ne käyttävät sekä miten           
kattavan ja minkä muotoisen raportin ne tuloksista tarjoavat. Kaupallisista toimijoista          
määrittelyhankkeen puitteissa tutustuttiin lyhyesti Dante Labsin ja Negenin toimintaan         
geenitiedon tulkinnan ja tulosten kommunikoinnin osalta. 
  
Dante Labs tarjoaa koko genomin sekvensointia sekä siihen liittyvää tulkintaa. Genomitiedon           
analytiikka tapahtuu automatisoidusti siten, että näytteestä analysoitu tieto siirtyy suoraan          
nettiportaaliin palvelun ostajan nähtäväksi. Sekvenssitiedosta analysoidaan ainoastaan ennalta        
määritetyt patogeeniset variantit, ja mukaan on valittu korkean riskin yksittäisvariantteja.          
Tuloksista koostetaan asiakkaalle automaattisesti raportti, jossa kerrotaan mutaation        
merkityksestä, mutta palveluun ei sisälly perinnöllisyysneuvontaa. 
  
Negen käyttää analyyseissään genotyypitystä mikrosirutekniikalla. Palvelu on keskittynyt        
erityisesti kansantautien riskiprofilointiin, mutta tulkintaa saa myös tietyistä terveydelle         
merkityksellisistä matalan riskin yksittäisvarianteista. Negenissä havaittujen yksittäisten       
muutosten automaattinen tulkinta varmistetaan asiantuntijavoimin. Tulokset palautetaan       
nettiportaaliin, jossa ne yhdistetään asiakkaan elämäntapatietoihin. Asiakkaalla on käytössä         
riskiä kuvaava raportti sekä interaktiivinen työkalu, jonka avulla hän voi seurata elintapojensa            
vaikutusta sairauden kokonaisriskiin. 

Osallistamisportaalin rakenne ja toiminnalliset 
vaatimukset 

Aikaisemmin tehdyt määrittelyt: “Biopankkisuostumus Kantaan” 
Kanta-palvelu sisältää osaltaan laajalti suomalaisten terveystietoa ja henkilökohtaisten tietojen         
hallinta- ja luvituskäytön sekä mahdollistaa erilaiset tahdonilmaisut keskitetysti.        
Biopankkitoiminnallisuuksien implementointia Kantaan on kartoitettu, ja      
biopankkisuostumuksesta on tuotettu määrittely osana THL:n Operatiivisen toiminnan        
ohjauksen yksikön (OPER) biopankkisuostumusprojektia 2014 - 2015 (Kääriä ym. 2016).          
Määrittelyn tavoitteena tuolloin oli määrittää reunaehdot ja vaatimukset joita soveltaen Kantaan           
olisi mahdollista tuottaa seuraavat biopankkitoiminnallisuudet biopankkien digitaalista       
kommunikaatiota varten: 
 

● Mahdollisuus saada informaatiota biopankkien toiminnasta, suostumuksen sisällöstä ja 
vaikutuksista sekä mahdollisuudesta peruuttaa suostumus 
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● Mahdollisuus antaa biopankkikohtainen suostumus tai biopankkikohtainen kielto 
● Antaa biopankeille lupa ottaa yhteyttä (esimerkiksi ilmoittaa kliinisesti merkittävästä 

löydöksestä) 
● Katsella biopankkilain 13§ tarkoitettuja vanhojen näytteiden jo toteutettuja siirtoja 

 
Määrittely lähtee siitä oletuksesta, että biopankkien yhteinen suostumusrekisteri sijaitsee THL:n          
koodistopalvelimella. Kuten tämän määrittelyhankkeen yhteydessä tehdyn kartoituksen       
yhteydessä selviää, kaikki biopankit ovat ottaneet käyttöön paikallisten rekistereiden varassa          
toimivat suostumusrekisterit, jotka on myös integroitu biopankkien muihin tietojärjestelmiin.         
Lisäksi myös biopankkilain 39 § 1 momentin mukainen katseluoikeus omien näytteiden ja            
tietojen käytön katseluun oli aikataulusyistä rajattu määrittelyn ulkopuolelle. Määrittely ei          
käsittele tutkimuksesta palautuneiden tietojen, tai niiden merkityksen kommunikointia        
suostumuksenantajalle. Määrittely sen sijaan esittää useita, edelleen biopankkilaissa olevia         
esteitä biopankkitoiminnallisuuksien implementoinnille Kanta-palveluun, joiden seurauksena      
toiminnallisuuksia ei ole koskaan implementoitu. Koska vaatimusmäärittely on tuotettu ennen          
GDPR:n implementointia, se ei luonnollisesti huomioi sen biopankeille luomia velvoitteita. Näin           
ollen määrittelyn ei katsottu olevan nykytilanteen kannalta enää ajantasainen, mutta sitä           
käytettiin pohjana vaatimusmäärittelyjä tehtäessä. 
 
Kannan kehityssuunnitelmia biopankkisuostumustiedon osalta konsultoitiin sosiaali- ja       
terveysministeriötä. Huolimatta siitä, että ajantasaista kehityssuunnitelmaa biopankkien       
suostumustiedon hallinnassa ei Kannan osalta ole, oli STM:n ohjaus se, että biopankeilla tulisi             
olla näkyvyys Omakannassa. Tätä perusteltiin erityisesti sillä, että terveystietoon ja sen käyttöön            
liittyvät tahdonilmaisut ovat jo nyt keskitetty Kantaan, ja hajautetusti sijoitettu ratkaisu ei tavoita             
yhtä laajaa käyttäjäkuntaa. Vastaavasti Kannan toimintalogiikan rajoitteet suhteessa        
biopankkien osallistamisportaalin vaatimuksiin tunnistettiin ja todettiin että todennäköisin        
toteutustapa on hybridimalli, jossa biopankit tuovat osan tiedoistaan näkyväksi ja/tai          
muokattavaksi kantaan, ja tarjoavat linkin tietosisältöjen laajempaan tarkasteluun itse         
ylläpitämässä portaalissa. Osallistamisportaalin toteutusta suunniteltaessa tulee siis huomioida        
mahdollisuus osittaiseen integraation Omakannan osalta, sekä varautua määrittelemään tämän         
integraation laajuus. Siihen minkälaiselle aikataululla integraatioita tulisi suunnitella ja toteuttaa,          
ei keskusteluissa otettu kantaa.  

Osallistamisportaalin toiminnalliset vaatimukset 
Osallistamisportaalin toiminnalliset vähimmäisvaatimukset muodostuvat osittain biopankeilla      
olevista lakivelvoitteista, biopankkitiedon rakenteen ja sen kommunikoinnin asettamista        
toiminnallisista vaatimuksista, sekä tutkimustiedon palautuksen kartoituksen esiintuomista       
käytännön kokemuksista. Tässä osiossa listataan toiminnallisuudet, joita osallistamisportaalin        
katsotaan tarvitsevan, jotta se voi palvella sekä suostumuksenantajia että biopankkeja          
mahdollisimman hyvin. Osallistamisportaalin tulee mahdollistaa: 
 

 



 

● Kansalaisen ja kaikkien suomalaisten biopankkien välinen digitaalinen 
kommunikaatio yhdellä kertaa 

 
Kuten kysely suomalaisille biopankeille osoitti, biopankkien ja suostumuksenantajien välillä ei          
ole kattavia digitaalisia kommunikaatio- ja asiointikanavia, ja osallistamisportaalin tulisi vastata          
biopankin ja suostumuksenantajan väliseen asiointitarpeeseen. Jo ennen määrittelytyön        
aloittamista oli tiedossa, että saadakseen tietoa näytteistään useammasta biopankista         
suostumuksenantajan on oltava erikseen yhteydessä kaikkiin biopankkeihin. Tämä ei ole          
suostumuksenantajan eikä biopankkien edun mukaista, ja näin ollen osallistamisportaalia         
suunnitellessa tulee tavoitteena olla ratkaisu joka mahdollistaa keskitetyn asioinnin useamman          
biopankin kanssa yhdellä kertaa, ja yhdestä paikasta.  
 
Osallistamisportaalin tulee mahdollistaa biopankeille asetettujen suostumuksenantajan      
oikeuksien harjoittamiseen liittyvien oikeuksien toteuttamisen keskitetysti ja digitaalisesti. Näin         
ollen suostumuksenantajan tulee voida: 
 

● Antaa biopankkisuostumuksen (yhteen tai useampaan biopankkiin) 
● Peruuttaa suostumuksen/kieltää biopankkikäytön (yhdeltä tai kaikilta biopankeilta) 
● Saada tieto biopankissa olevista näytteistä, tiedoista sekä näiden 

tutkimuskäytöstä 
● Saada selvitys tutkimuskäytössä syntyneiden tutkimustuloksen terveydellisestä 

merkityksestä 
 
Näiden toiminnallisuuksien osalta vaatimukset ovat linjassa aiemmin tehdyn määrittelytyön         
kanssa, jonka mukaan biopankkilain (39 §) mukaisiin lakivelvoitteisiin tulisi pystyä vastaamaan          
siten, että suostumuksenantajan on portaalin kautta mahdollista antaa biopankkisuostumus         
yhteen tai useampaan biopankkiin. Vastaavasti suostumuksenantajan tulee olla mahdollista         
portaalin kautta kieltää tietojensa ja näytteidensä käyttö biopankkitutkimuksessa. Lisäksi tässä          
yhteydessä tulee käydä myös ilmi näytteiden ja tietojen käsittelyperuste, eli se onko aineiston             
hyödyntämisen pohjana suostumuksenantajalta pyydetty biopankkisuostumus vai vanhojen       
näytteiden siirto. Ilmoitusmenettelyllä tehtyjen siirtojen tapauksessa on tärkeää, että         
suostumuksenantajalle kuvataan kuinka siirtomenettelyn tapahtui ja miten ja miksi näytteet ovat           
siirtyneet biopankin hallintaan. Samassa yhteydessä suostumuksenantajaa tulee informoida        
oikeudesta kieltää aineiston käyttö biopankkitutkimuksessa. 
 
Portaalin tulee myös mahdollistaa suostumuksenantajan pääsy omia näytteitään ja niiden          
tutkimuskäyttöä koskeviin tietotoihin keskitetysti, siten että eri biopankeissa sijaitsevat näytteet          
ja tiedot ovat yhdellä kertaa ja yhdessä paikassa nähtävissä. Näytteiden ja tietojen            
tutkimuskäytön osalta suostumuksenantajalle tulee olla saatavissa tiedot tutkimukseen        
luovutetuista näytteistä, niihin liitetyistä tiedoista ja sekä yleistajuinen kuvaus tutkimuksesta ja           
sen tavoitteista. Lisäksi suostumuksenantajaa tulee informoida sekä tutkimuksen tuloksista, että          
biopankkiin mahdollisesti palautuneista tutkimustiedoista ja niiden mahdollisesta merkityksestä        
suostumuksenantajan terveydelle. Myös tieto tutkimuksesta mahdollisesti syntyneistä       

 



 

julkaisuista olisi tärkeää kommunikoida näytteenantajalle mahdollisimman yleistajuisesti.       
Tutkimustulosten palauttamista käsitellään laajemmin omassa kappaleessa “Tutkimustulosten       
palauttaminen“.  
 
Osallistamisportaalin tulee myös mahdollistaa biopankeille GDPR:ssä määriteltyjen 
rekisteröidyn oikeuksien harjoittamiseen liittyvät toimet keskitetysti ja digitaalisesti. 
Keskeisimmät näistä toimista ovat:  
 

● Rekisteröidyn oikeus saada näkyvyys omiin tietoihin ja niiden käyttöön 
● Mahdollisuus tarkistaa ja korjata virheellisiä tietoja 
● Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä 
● Tietojen käsittelyn kieltäminen 
● Oikeus saada tietonsa poistetuiksi (oikeus tulla unohdetuksi) 
● Oikeus tietojen siirtoon toiselle rekisterinpitäjälle 

  
Biopankkeja rekisterinpitäjinä koskee GDPR:n rekisterinpitäjille asettamat vaatimukset       
näkyvyydestä ja mahdollisuudesta hallinnoida henkilökohtaisia tietojaan. Osa oikeuksista, kuten         
oikeus tarkastella omia tietoja, ja vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä, sivuavat biopankkilain            
takaamia oikeuksia. Yhteneviltä osin näihin vaatimuksiin vastaaminen kannattaa toteuttaa         
ratkaisuilla, jotka palvelevat sekä GDPR:n että biopankkilain asettamien vaatimusten         
toteutumista. Vastaavasti tietojen poiston osalta on tärkeää luoda käytänteet ja tekniset           
ratkaisut joiden avulla varmistetaan että tietojensa poiston pyytäneiden henkilöiden aineistoa ei           
siirretä biopankkiin vanhojen aineistojen siirtojen yhteydessä ja että he saavat tiedon siitä että             
pyyntö on johtanut toimiin biopankissa. GDPR takaa rekisteröidylle myös oikeuden tietojen           
siirtoon toiselle rekisterinpitäjälle, ja osallistamisportaalia suunnitellessa tämä vaatimus tulee         
huomioida. Tällä mekanismilla toteutettava tietojen siirto voi tulla kyseeseen myös tapauksissa           
joissa rekisteröity esimerkiksi haluaa biopankissa olevan geenitietonsa jonkin kaupallisen         
toimijan tulkittavaksi. Tämä voi vastaavasti tarjota biopankeille yhteistyömahdollisuuksia.  
 
Osallistamisportaalin olisi lisäksi suositeltavaa sisällyttää myös seuraavat toiminnalisuudet: 
 

● Biopankkien yhteydenotto suostumuksenantajaan digitaalisesti 
● Kyselytiedon kerääminen suostumuksenantajilta 
● Yhteys/näkyvyys Omakantaan 

 
Biopankeilla ei tällä hetkellä ole digitaalisia kommunikaatiokanavia suostumuksenantajien        
suuntaan, eikä suostumuksenantajilta ole tiedossa sähköposti-osoitetta tai puhelinnumeroa.        
Kommunikaatio tapahtuu useimmiten postitse väestörekisterikeskuksesta varmistettuun      
osoitteeseen ja potilaiden uudelleenkontaktointi esim. liittyen lisänäytteenoton tarpeisiin,        
kliinisiin tutkimuksiin tai kyselyihin on sekä aikaa vievää että kallista. Biopankkiaineistojen           
hyödynnettävyyttä on mahdollista parantaa keräämällä suostumuksenantajilta esim.       
elämäntapatietoa täydentämään biopankeille saatavissa olevia tietoja, ja osallistamisportaalia        
suunnitellessa kyselytiedon keräämisen mahdollisuus tulisi huomioida. Lisäksi       

 



 

osallistamisportaalin toteutusta suunniteltaessa tulee selvittää integraation mahdollisuus       
kaikkien tai rajoitetumpien tietosisältöjen kommunikointiin ja toiminnallisuuksiin Omakannan        
osalta.  

Osallistamisportaalin rakenne 
Osallistamisportaalin rakenteen sanelee suurelta osin biopankkinäytteen elinkaaren aiheuttama        
toiminnallinen ja tietojenkäsittelyllinen hierarkia jonka perusteella oheinen malli portaalin         
rakenteeksi on muotoiltu (Kuva 1). Portaaliin kirjautuminen tapahtuu internetissä vahvaa          
tunnistautumista käyttäen ja vahvalla tunnistautumisella saatava henkilön henkilötunnus (SSN         
kuvassa) mahdollistaa henkilön biopankkisuostumuksen löytämisen biopankkien      
suostumusrekistereistä. 
 

 
Kuva 1. Osallistamisportaalin rakenteellinen malli johon kuvattu mallin neljä tasoa 
lähdejärjestelmineen. 

 



 

Taso 1: Suostumustieto ja GDPR 
Ylin osallistamisportaalin hierarkkinen taso on suostumustieto. Tämän tason tieto on lähtöisin           
biopankkien suostumusrekisteristä, ja koska suostumusrekisterien olemassaolo on biopankkien        
tietojen- ja näytteidenkäsittelyn lakiperuste, kaikilla suomalaisilla biopankeilla on        
suostumusrekisteri käytössä. Yhdellä henkilöllä voi olla suostumus useammassa kuin yhdessä          
biopankissa. Perustason toiminnallisuus on se, että suostumuksenantajan on mahdollista         
osallistamisportaalin kautta saada tieto omasta suostumusstatuksestaan (voimassa oleva        
biopankkisuostumus, kielto, rajoitus tietojen käytössä, pyyntö tulla unohdetuksi), sekä muuttaa          
suostumusstatusta esimerkiksi antamalla biopankkikielto. Mikäli portaalia käyttää henkilö, jolla ei          
ole yhdenkään biopankin rekisterissä suostumusstatusta, tulisi portaalin mahdollistaa        
suostumuksen anto, sekä GDPR:n edellyttämät hallintatoimet. Tälle tasolle asettuu myös          
kyselytiedon kerääminen suostumuksenantajilta. 

Taso 2: Näytetiedot 
Näytteiden ja tietojen säilytys edellyttävät voimassa olevaa biopankkisuostumusta, ja näin ollen           
tämä informaatio on hierarkkisesti suostumustiedolle alisteisesti seuraavalla tasolla. Tällä tasolla          
suostumuksenantaja näkee mitä näytteitä hänestä on biopankissa, ja mitä tietoja niihin liittyy.            
Lisäksi suostumuksenantajan tulee saada tietää onko kyseessä biopankkisuostumuksen        
mukainen biopankkinäyte, vai onko kyseessä vanhojen tutkimuskokoelmien siirron yhteydessä         
biopankin hallintaan siirretty näyte. Koska uudet biopankkinäytteet otetaan vasta         
suostumuksenannon jälkeen, kaikille suostumuksenantajille ei ole vielä otettu näytteitä vaikka          
suostumus olisi annettu. Tasolla 2 kommunikoitava tieto on peräisin biopankkien          
näyterekistereistä.  

Taso 3: Näytteiden tutkimuskäyttö 
Mikäli henkilöllä on näytteitä ja tietoja biopankissa, on myös mahdollista että niitä on luovutettu              
biopankkitutkimukseen. Näissä tapauksissa henkilöllä on oikeus saada tietää mitä näytteitä          
tutkimukseen on luovutettu sekä mitä suostumuksenantajan tietoja luovutettuihin näytteisiin on          
liitetty. Biopankkilaki ei erityisesti vaadi informoimaan tutkimusaiheesta laajemmin mutta         
suosittelemme että tässä yhteydessä suostumuksenantajalle toimitettaisiin myös       
kansantajuinen selvitys siitä, mikä tutkimuksen tavoitteena on ollut. Näyteluovutuksiin liittyvät          
tiedot ovat peräisin biopankkien luovutusrekistereistä ja tavoitteena tällä tasolla         
osallistamisportaalia on kommunikoida suostumuksenantajille näytteiden luovutuksiin liittyvä       
informaatio. Tätä kirjoitettaessa osalla biopankeilla luovutusrekistereinä toimivat Excel-taulukot,        
ja tietojen varastointi ja merkintäkäytännöt vaihtelevat, vaatien näin ollen yhtenäistämistä.  

Taso 4: Tutkimuksesta palautuneet tiedot 
Biopankkitutkimuksen päättyessä biopankeille palautuu tieto tutkimuksen päättymisestä,       
tulokset sekä informaatio julkaisuista. Mikäli biopankkitutkimuksessa tuotetulla yksittäisten        

 



 

suostumuksenantajien tutkimustiedolla katsotaan olevan suostumuksenantajan terveyden      
kannalta merkitystä tai mikäli tuotettu tieto on hyödynnettävissä jatkotutkimuksissa, palautuu          
myös tämä tieto biopankkiin. Mikäli suostumuksenantajan näytteitä käyttänyt tutkimus on          
päättynyt, tällä osallistamisportaalin tasolla on tavoitteena kommunikoida kansantajuinen        
tiivistelmä tutkimuksen löydöksiä, ns. yhteenvetotulos.  
 
Mikäli suostumuksenantaja haluaa nähdä hänen henkilökohtaista terveydentilaansa koskevaa        
yksilötason tietoa kuten esimerkiksi geenitietoa, tulisi suostumuksenantajalta varmistaa että hän          
varmasti haluaa vastaanottaa tällaista tietoa ja ymmärtää tiedon mahdollisen vaikutuksen. On           
huomionarvoisaa että tämän tiedon merkityksen selvittämisestä suostumuksenantajalle on        
mahdollista periä kulut kattava maksu. Tutkimuksen löydöksistä ja tuloksista kertova          
yhteenvetotiedon jakaminen ei puolestaan vaatisi informointia. Tason 4 tieto on peräisin           
biopankkien luovutusrekistereistä, sekä yksilötason tiedot biopankkeihin palautuneissa       
tutkimustiedoissa. Palautuneiden tietojen säilyttämiseen suuressa osassa biopankeissa ei ole         
vielä käytäntöjä eikä olemassaolevia tietojärjestelmiä. Näin ollen ennen kuin taso 4 on            
toteutettavissa osallistamisportaaliin, on tietojärjestelmäkehitys tällä osa-alueella tarpeen.  

Osallistamisportaalin tietomalli 
Osana määrittelyhanketta laadittiin relaatiotietomalli (Kuva 2), jonka sisältämän informaation         
perusteella suostumuksenantajan tiedoista on mahdollista tuottaa ylempänä kuvatun        
neliportaisen portaalin mukaisen osallistamisportaalin sisältö. Mallissa vahvan tunnistautumisen        
pohjalta (esim. TUPAS-tunnistautuminen) tuotettu henkilötunnus mahdollistaa henkilön       
tunnistamisen tietokannasta, ja tunnistettuun identiteettiin yhdistyvän suostumustiedon       
noutamisen. Suostumustietoon vastaavasti linkittyy muu suostumuksenantajasta biopankissa       
oleva informaatio, kuten näytteet, niiden tutkimuskäyttö, sekä tutkimuksesta palautuneet tiedot.          
Osallistamisportaalissa kerättäväksi suunniteltu kyselytieto ei ole suoraan yhteydessä        
mihinkään näytteeseen, tai tutkimusprojektiin ja näin ollen on mallissa suoraan yhteydessä           
suostumuksenantajaan.  
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1kcRny0wD-r96dxDFv44VLkLtp8wdtPOJ


 

 
Kuva 2. Suostumuksenantajan tiedot sisältävä tietomalli 

 

Tutkimustulosten palauttaminen 
Yksilöllistetyn lääketieteen avulla voidaan ylläpitää terveyttä ennaltaehkäisemällä ja puuttumalla         
sairauksien merkkeihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, parantaa ja nopeuttaa        
diagnooseja, tehostaa oikean hoidon valintaa ja ennen kaikkea tarjota kullekin potilaalle sopivaa            
seurantaa ja ohjeistusta. Biopankkitutkimukset voivat edesauttaa yksilöllistetyn lääketieteen        
käyttöä antamalla yksilöllisiä tutkimustuloksia henkilön omaan käyttöön tai tietyin edellytyksin          
jopa suoraan terveydenhuoltoon. Yksilöllisten tutkimustulosten palauttaminen antaisi näytteen        
luovuttajalle mahdollisuuden ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään ja voisi lisätä          
halukkuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseen. Biopankkitutkimustulosten       
hyödyntäminen terveydenhuollossa voisi tuoda hyötyä ja säästää yhteiskunnan        
terveydenhuollon kustannuksia, mikäli esim. riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä tunnistettaisiin        
ajoissa ja lääkkeitä kohdennettaisiin oikein. Biopankkitoiminta voisi palvella paitsi tutkimusta,          
myös terveydenhuoltoa ja parhaimmillaan edistää kansalaisen itsehoitoa. 
 
Tutkimustulosten palauttamisesta näytteen luovuttajalle säädellään biopankkilaissa ja osin myös         
GDPR:ssa. Lain 39 §:n 2 momentti velvoittaa pyynnöstä palauttamaan näytteen luovuttajalle           
hänen terveydentilaansa koskevan näytteestä määritetyn tiedon. Myös GDPR:n mukaan         
henkilöllä on halutessaan oikeus saada itsestään rekisterissä oleva tieto mukaan lukien           
terveydentilaansa koskeva näytteestä määritetty tieto. Biopankkilain mukaan henkilölle on myös          
tarjottava mahdollisuus saada selvitys tämän tiedon merkityksestä. Biopankkitutkimuksissa        
syntyvät tulokset eivät kuitenkaan ole virallista terveystietoa, sillä biopankit eivät sellaisenaan           

 



 

ole terveydenhuollon ammattiyksikköjä, jotka osallistuisivat potilaan hoitoon ja diagnostiikkaan.         
Tämä asettaa haasteita terveydelle merkittävien tulosten palauttamiselle, jotka tulee ratkoa. 
 
Suostumuslomakkeessa näytteen antaja ilmaisee kantansa siihen, voiko biopankki olla         
yhteydessä ilmoittaakseen näytteestä selvinneestä hänen terveyden kannalta merkittävästä        
löydöksestä. Helsingin Biopankin selvityksessä näytteenantajalle kerrotaan, ettei tutkimuksista        
yleensä ole odotettavissa omakohtaista hoidollista hyötyä ja että tulokset ovat harvoin           
hyödynnettävissä omassa hoidossa. Suurin osa suostumuksen antaneista kuitenkin merkitsee         
lomakkeeseen haluavansa vastaanottaa terveytensä kannalta merkityksellistä tietoa, mikäli        
sellaista tutkimuksissa ilmenee. Näytteen luovuttaja voi virheellisesti saada käsityksen, että          
häneen tullaan automaattisesti olemaan yhteydessä. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 200        
biopankkitutkimukseen näytteensä luovuttaneelta kysyttiin heidän odotuksista tulosten       
saamisen suhteen. Kuten nyt käytännössä toimitaan Suomessa, osallistujilta kysyttiin saako          
heihin olla yhteydessä terveydelle merkittävien löydösten suhteen ja samalla kerrottiin, että           
yhteydenotto on harvinaista ja epätodennäköistä. Haastatteluissa kävi ilmi, että ainoastaan noin           
10 % osallistujista ei olettanut saavansa mitään omakohtaista hyötyä tutkimuksesta. 39 %            
osallistujista ei odottanut yhteydenottoa, 37 % olivat toiveikkaita saavansa tuloksia ja 12 %             
oletti, että heihin otettaisiin yhteyttä (Ormond ym. 2009). Biopankkisuostumusten yhteydessä          
ilmaistu korkea halukkuus vastaanottaa tuloksia kuitenkin osoittaa, että kansalaiset ovat          
kiinnostuneita biopankkitoiminnan synnyttämistä tutkimustuloksista. 
 
Tutkimustulosten palauttamista ja siihen liittyviä toimintatapoja on käsitelty useissa tieteellisissä          
julkaisuissa. Monet näistä kannustavat kommunikaatioon näytteen luovuttajien kanssa ja         
tutkimustulosten palauttamista tiettyjen kriteerien mukaisesti. Julkisin varoin rahoitetuilla        
biopankeilla voidaan jopa katsoa olevan julkinen vastuu terveydelle merkityksellisten         
tutkimuslöydösten raportoinnista (Wolf ym. 2012). Wolf ym. 2012 tekemässä kyselyssä 33-46 %            
vastanneista yhdysvaltalaisista biopankeista palauttivat tutkimustietoa näytteen luovuttajille.       
Biopankkien käytännöt vaihtelivat kuitenkin paljon; osa palautti ennalta määritettyjä         
tutkimustuloksia ja toiset sattumalöydöksiä. Useassa kansainvälisessä biopankissa käytäntönä        
on raportoida ainoastaan tutkimukseen osallistumisen yhteydessä tehtyjä mittaustuloksia sekä         
sattumalöydöksiä joilla on tunnettu kliininen merkitys (Meulenkamp ym. 2010). 
 
Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että biopankkeihin näytteensä luovuttaneet henkilöt          
haluavat ja olettavat saavansa tietoa tutkimuslöydöksistä, etenkin mikäli tutkimuksessa löytyy          
jotain vakavaa (Wolf ym. 2012; Beskow ja Smolek 2009; Murphy ym. 2008). 28 tutkimusta              
sisältävän katsauksen mukaan mediaanina noin 90 % eri tutkimuksiin osallistujista haluaisi           
vastaanottaa tutkimustuloksia (Shalowitz ja Miller 2008a). Näytteistä riippuvaisilla tutkijoilla         
voidaan myös ajatella olevan velvollisuus vastavuoroisuuteen näytteen luovuttajaa kohtaan         
(Beskow ja Smolek 2009) ja löydösten palauttaminen antaa näytteiden luovuttajille          
mahdollisuuden olla aktiivinen tutkimuspartneri (Kohane ym. 2007; Murphy ym. 2008).          
Tutkimustulosten palauttaminen näytteen luovuttajille osoittaa kunnioitusta sekä arvostusta ja         
voi lisätä luottamusta biopankkitoimintaa kohtaan (Beskow ym. 2012). Voidaan myös katsoa           
olevan epäkunnioittavaa käyttää vapaaehtoisten luovuttajien näytteitä tieteellisen tiedon        

 



 

muodostamiseen ilman että heille itselleen annetaan mahdollisuus saada tieto tutkimuksessa          
esiin tulleista löydöksistä (Shalowiz ja Miller 2005; Murphy ym. 2008). Tutkimustiedon           
palauttaminen on kuitenkin nähty pikemminkin eettisenä kuin oikeudellisena velvoiteena         
(Clayton ym. 2012) ja myös eettisyyden kannalta aiheeseen liittyy paljon eri näkökantoja. 
 
Menettelytavat biopankkitulosten palauttamisen suhteen suomalaisilla biopankeilla vaihtelevat ja        
etenkin genomitiedon osalta on vielä paljon epäselvyyttä toimintatavoista. Biopankkinäytteen         
luovuttaneet henkilön tulee erikseen antaa suostumuksensa sille, että hänelle voidaan kertoa           
kliinisesti merkittävästä löydöksestä. Tärkeää onkin määritellä missä määrin ja miten          
tutkimuksista kertyvää tietoa palautetaan näytteen luovuttajalle. Biopankkisuostumuksissa       
mainittu ”terveyden kannalta merkittävä löydös” joiden perusteella näytteen luovuttajaan         
voidaan olla yhteydessä on konseptina varsin laaja. Merkittävyyden määritelmä voi vaihdella.           
Helsingin biopankin selvityksessä näytteenantajalle kuvataan, että tällainen voi olla esimerkiksi          
vakava sairastumisriski, johon on olemassa tehokas hoito tai jonka vaikutuksia voidaan           
ennaltaehkäistä. Myös Itä-Suomen biopankin mukaan terveydentilaa koskeva tieto ja selvitys          
tiedon merkityksestä koskevat tilanteita, joissa biopankkitutkimuksessa on tullut ilmi kliinisesti          
merkittäviä löydöksiä; sairastumisen riski on huomattava ja/tai jo todettuun sairauteen on           
olemassa tehokas hoito, tai siihen saatetaan muutoin pystyä ennaltaehkäisevästi puuttumaan.          
Kliinisesti merkittävän löydöksen määritelmän tulisi olla selkeä ja yhdenmukainen biopankkien          
välillä. 
 
Biopankkitutkimustulosten palauttamisessa on erilaisia menettelymahdollisuuksia. Tulosten      
palauttamiseen liittyen voidaan erotella proaktiivinen ennakoiva palautus sekä passiivinen         
toimintatapa. Nämä eroavat juridisesti ja eettisesti toisistaan. Proaktiivisessa palautuksessa         
tutkimukseen kaikille osallistujille tarjotaan tuloksia ja henkilö voi itse päättää vastaanottaako           
hän näitä; esimerkiksi kirjautumalla portaaliin ja valitsemalla mitä tuloksia haluaa tarkastella.           
Biopankilla voisi olla proaktiivinen rooli yksilöllisten tulosten palauttamisessa silloin kun se on            
kliinisesti perusteltua. Tämä tarkoittaisi, että tuloksia aktiivisesti seulottaisiin ennalta määritettyjä          
muuttujia ja mikäli näitä terveydelle merkittäviä tuloksia löytyy, ilmoitettaisiin ne näytteen           
luovuttajalle jos tämä on ilmaissut tahtonsa vastaanottaa tuloksia. Passiivisessa palautuksessa          
tuloksia annetaan yksittäisille osallistujille ainoastaan hänen pyynnöstä. Biopankilla ei ole          
lakivelvoitetta seurata tai ilmoittaa tutkittavan terveyttä koskevia tuloksia, ellei tämä itse sitä            
nimenomaisesti tiedustele biopankista. Näin ollen proaktiivista palauttamista ei voida velvoittaa,          
mutta se voi monessa tapauksessa olla eettisesti oikein, etenkin mikäli jokin vakava (henkeä             
uhkaava) löydös todetaan tuloksissa. 
 
Toimintaprosessia suunniteltaessa tulee arvioida halutaanko tutkimustuloksia tarjota luovuttajille        
portaalin kautta tai muulla tavoin proaktiivisesti vai ainoastaan lain velvoittaen pyydettäessä.           
Toimintatapa voi myös vaihdella tutkimuskohtaisesti. Proaktiivista toimintamallia käytettäessä        
tulee huomioida, että osa näytteen luovuttajista ei halua biopankin olevan heihin yhteydessä            
vaikka näytteestä selviäisi jokin vakava terveyden kannalta merkittävä löydös, ja tällöin pyyntöä            
on kunnioitettava. Mikäli tuloksia palautettaisiin proaktiivisesti mutta portaalin kautta, vaatisi          
tulosten saaminen kuitenkin aktiivista toimintaa näytteen luovuttajalta palveluun kirjautumisen         

 



 

muodossa. Kukaan ei ottaisi suoraan yhteyttä näytteen luovuttajaan, vaan hän itse päättäisi            
haluaako hän käydä katsomassa mihin tutkimukseen hänen näytteensä on mennyt ja mitä            
tuloksia siitä on saatu. Tämä mahdollistaisi myös sen, että osallistujalta voitaisiin vielä tulosten             
yhteydessä varmistaa, että hän varmasti ymmärtää mistä on kyse ja haluaa vastaanottaa            
tuloksia. 

Tulosten palautusmuodot 
Biopankkitutkimusten tuloksia voidaan palauttaa joko koko tutkimusjoukkoa koskevina        
yhteenvetotuloksina tai näytteenantajien yksilöllisinä tuloksina. Biopankkitutkimustuloksia      
palauttaessa tulee päättää, halutaanko näytteen luovuttajille kommunikoida yhteenvetotuloksia,        
yksilöllisiä tuloksia vai molempia. Molemmissa tapauksissa tulosten palauttaminen helposti         
ymmärrettävässä muodossa on ensisijaisen tärkeää. Tulosten kommunikointipäätökseen       
vaikuttaa analyyttinen validiteetti (tuloksen tarkkuus ja luotettavuus), kliininen käytettävyys         
(tuloksen saaminen johtaa osallistujan hyvinvoinnin paranemiseen), tutkimuksen konteksti        
(pääsy tuloksiin, tulosten kommunikointiin erikoistuneen henkilön käytettävyys, kustannukset        
yms.) sekä mahdollinen negatiivinen vaikutus näytteen luovuttajaan (Meulenkamp ym. 2010). 
 

 
Kuva 3. Yleiset tulosten palautusmuodot 

Yhteenvetotulokset 
Yhteenvetotulokset (yhdistelmätulokset, aggregaattitulokset) ovat tuloksia joissa tutkimukseen       
osallistujista tehdään päätelmiä ryhmänä. Ne muodostavat synteesin tuloksista; usein         
tutkimuksen lopputuloksena syntyy yhteenvetotuloksena tieteellinen julkaisu. Useiden       
tutkittavien perusteella tehdyistä yhteenvedoista tutkittavista ryhmänä perusteella ei voida         
erotella näytteen luovuttajia yksilöinä. Näin ollen yhteenvetotulokset eivät ole yksilöitävissä          
eivätkä suoraan kerro terveydelle merkityksellistä tietoa näytteen luovuttajalle. 
 

 



 

Yhteenvetotulosten tarjoaminen tieteellisiin tutkimuksiin osallistuneille nähdään yleisesti ottaen        
hyvänä asiana ja niitä suositellaan palautettavan sillä palauttaminen on eettisesti perusteltua,           
osoittaa kunnioitusta näytteen luovuttajaa kohtaan sekä voi lisätä osallistumisen         
merkityksellisyyttä (Beskow ym. 2012). Yleisesti ottaen tutkimuksiin osallistujat haluavat saada          
yhteenvetotuloksia (Shalowitz ja Miller 2008a). Alankomaalaisessa tutkimuksessa selvitettiin        
1678 henkilön mielipidettä biopankkitutkimusten tulosten palauttamiseen liittyen. Suurin osa,         
70-78 %, vastaajista halusi saada yhteenvetotuloksia (Meulenkamp ym. 2010).         
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa haastateltiin 15 biopankkiin näytteensä luovuttanutta; kaikki        
osallistujat ilmaisivat tahtonsa saada yhteenvetotuloksia. Suurimman osan mielestä        
yhteenvetotulosten saaminen lisäisi tunnetta siitä, että heidän osallistumisensa        
biopankkitutkimukseen on tärkeää, ja monen mielestä yhteenvetotulokset auttaisi antamaan         
merkityksen näytteen luovuttamiselle ja osallistumiselle tutkimukseen (Richards ym. 2016).         
Yhteenvetotulosten palauttaminen osoittaa, että suostumuksen antajan osallistumista       
biopankkitoimintaan arvostetaan (Beskow ym. 2012). Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että          
näytteiden luovuttajat haluavat yhteenvetotuloksia myös pysyäkseen ajan tasalla siitä, mihin          
heidän näytettään on käytetty ja mitä sen avulla on saavutettu (Beskow ja Smolek, 2009;              
Beskow ym. 2012). 
 
Kommunikaatio suostumuksenantajien kanssa on tärkeää myös vaikkei tulokset ole suoraan          
terveydelle merkityksellisiä. On suositeltu, että näytteen luovuttajille tulisi tarjota         
yhteenvetoraportteja tai linkkejä tutkimukseen liittyen joihin tutkittavat voivat halutessaan         
perehtyä (Beskow ym. 2012; Wolf ym. 2012). Suomenkielinen, kansantajuinen yhteenvetotulos          
olisi mahdollista jakaa tutkimukseen osallistuneille ja siihen voisi mahdollisesti liittää myös           
tuloksia käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai muuta informaatioita. Yhteenvetotulosten        
palauttaminen voitaisiin toteuttaa kirjallisesti portaalin kautta välittömästi, kun biopankki on          
saanut tulokset tutkijalta. Yhteenvetotulosten palauttamiseen ei liity erityisiä eettisiä ongelmia,          
sillä niissä ei välitetä tiettyä henkilöä koskevaa spesifistä tietoa. Tulee kuitenkin huomioida, ettei             
tuloksen saaja välttämättä ymmärrä eroa yhteenvetotulosten ja yksilöllisten tulosten välillä          
(Richards ym. 2016). Yhteenvetotulosten palauttaminen voi lisätä biopankkiin tulevia kyselyitä ja           
vaatia lisäresursseja, kun näytteen luovuttajat haluavat ymmärtää tuloksia ja niiden merkitystä           
itselleen. Tätä indikoi Alankomaissa toteutetun MyBiobank-portaalin käyttökokemukset jossa        
ensin palautettiin ainoastaan yhteenvetotuloksia, mutta kysynnän lisääntyessä ja kiinnostuksen         
kasvaessa palautukset laajennettiin yksilöllisiin tuloksiin. Merkittävin perustelu sille, ettei         
yhteenvetotuloksia tulisi palauttaa liittyy siitä syntyviin kustannuksiin sekä tulosten pieneen          
käyttökelpoisuuteen. Silti yhteenvetotulosten palauttamisen tuomat edut ylittävät mahdolliset        
palauttamiseen liittyvät huolet (Beskow ym. 2012).  

Yksilölliset tulokset 
Palautuneen tiedon yhdistäminen näytteen luovuttajaan ja tunnistaminen mahdollistaa myös         
yksilöllisten (yksilökohtaisten) tutkimustulosten palauttamisen. Yksilölliset tulokset ovat       
yksittäisten osallistujien näytteistä saatuja henkilökohtaisia tuloksia, joita voidaan palauttaa joko          

 



 

tulkittuna tai ilman tulkintaa. Näiden tulosten palauttamiseen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä,           
sillä tiedot voivat kertoa merkittävästi näytteen luovuttajan terveydestä. 
 
Yksilöllisiä tutkimustuloksia voidaan palauttaa myös ilman varsinaista tulkintaa; raakadatana.         
Tällaista raakadataa voisi olla esimerkiksi genomisekvenssi, varianttitiedot, mikroskooppikuvat        
tai laboratoriomääritykset. Henkilöllä on GDPR:n mukaisesti pyynnöstä oikeus saada itsestään          
rekisterissä oleva tieto joksi voidaan laskea myös varsinaiset tulokset niiltä osin, kun ne             
biopankissa ovat. Vaikka henkilöllä olisikin tietyissä tapauksissa oikeus omiin         
analyysituloksiinsa, voi niiden merkitys ja käytettävyys jäädä epäselväksi ilman asianmukaista          
tulkintaa. 
 
Alankomaissa toteutetussa 1678 henkilön tutkimuksessa suurin osa tutkimukseen vastanneista         
halusi saada sekä yhteenvetotuloksia että yksilöllisiä tuloksia biopankilta; ainoastaan 5-20 % ei            
halunnut saada tietoa yksilöllisistä tuloksistaan (Meulenkamp ym. 2010). Yhdysvaltalaisessa         
4659 henkilön kyselytutkimuksessa liittyen suuren geneettiseen kohorttitutkimukseen yhdeksän        
kymmenestä vastaajasta sanoi haluavansa saada kaikki yksilölliset tuloksensa, ja 91 %           
vastaajista halusi sairastumisriskiä koskevat tuloksensa vaikka eivät voisi mitenkään vaikuttaa          
riskiin (Kaufman ym. 2008). Toisessa yhdysvaltalaistutkimuksessa yli 75 % 40 tutkimukseen           
osallistuneesta henkilöstä oli sitä mieltä, että heillä tulisi olla pääsy jonkinlaisiin yksilöllisiin            
tutkimustuloksiin (Beskow ja Smolek 2009). Vastavuoroisuus ja molemminpuolinen hyöty         
näytteen luovuttajien ja tutkijoiden välillä on noussut esille perusteluna tulosten palauttamiselle.           
Osa näytteen luovuttajista kokee, että näytettään vastaan hänen tulisi saada yksilöllisisä           
tuloksia (Beskow ja Smolek 2009). Luovuttamalla pyynnöstä yksilöllisiä tutkimustuloksia         
biopankki tunnustaa henkilön oikeuden saada tietoa itsestään sekä osoittaa kiitollisuutta          
näytteensä vapaehtoisesti tutkimuskäyttöön luovuttaneelle. Palauttaminen kunnioittaa      
osallistujan itsemääräämisoikeutta antaen heille mahdollisuuden huomioida tulokset heidän        
henkilökohtaisessa päätöksenteossa (Shalowiz ja Miller 2005). 
 
Tutkimuksissa voi kertyä paljon erilaista tietoa, joiden merkitystä ei vielä osata tulkita tai joiden              
tulkinta on puutteellista. Yksilöllisten tulosten tulee olla kliinisesti relevantteja ja tieteellisesti           
valideja. Kliininen merkittävyys on tärkeä huomion arvoinen seikka biopankkitulosten         
kommunikoinnissa. Yleinen käsitys on, että palautettavien yksilöllisten tulosten tulisi olla          
sellaisia, että niiden perusteella selvinnyttä tilaa tai mahdollista tautia voidaan ennaltaehkäistä           
tai hoitaa. Alankomaalaisen tutkimuksen mukaan noin kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että            
yksilöllisiä tuloksia tulee kommunikoida ainoastaan, mikäli todettuun tilaan on hoitoa saatavilla.           
59 % vastaajista halusi kuitenkin saada myös sellaisia yksilöllisiä tuloksia, joilla ei ole             
varsinaisesti terveydelle merkitystä (Meulenkamp yml. 2010). Ruotsalaistutkimuksessa 55 %         
kyselyyn vastaajista haluaisi tietää geneettisiä alttiuksiaan ainoastaan, mikäli niille olisi tarjolla           
hoitoa tai ennaltaehkäisyä (Hoeyer ym. 2004). Yhdysvaltalaisessa 40 henkilön         
kyselytutkimuksessa suurin osa haastatelluista eivät olettaneet saavansa tutkimustuloksia        
rutiininomaisesti, mutta yli 75 %:n mielestä tuloksista tulisi informoida niiden ollessa vakavia ja             
terveydelle merkityksellisiä (Beskow ja Smolek 2009). Myös 28 tutkimusta sisältävän          

 



 

katsauksen mukaan tutkimukseen osallistujat haluavat itseään koskevat kliinisesti merkittävät         
yksilölliset tulokset (Shalowitz ja Miller 2008a). 
 
Biopankkitutkimuksissa voi paljastua kliinisesti merkittäviä odottamattomia oheislöydöksiä,       
joiden selvittäminen ei välttämättä ollut alkuperäisenä tutkimustavoitteena. Tällaisia löydöksiä         
kutsutaan sekundäärilöydöksiksi tai sattumalöydöksiksi. Sekundäärilöydös on potilaan       
sairauteen liittymätön, mutta hänen terveytensä kannalta merkittävä muutos. Tällainen voi olla           
esimerkiksi jokin toinen sairaus tai sairauteen altistava geenivirhe, kuten korkean syöpäriskin           
aiheuttava patogeeninen muutos. On esitetty, ettei yksilöllisiä tuloksia tulisi pitää salassa, mikäli            
niiden mukaan henkilöllä on välitön riski (Shalowiz ja Miller 2005). Diagnostisissa laboratorioissa            
yleisenä käytäntönä on, että halua saada tieto mahdollisesta satunnaislöydöksestä kysytään jo           
suostumusvaiheessa, mutta nykyinen biopankkisuostumus ei tätä suoranaisesti sisällä.        
Sattumalöydösten osalta biopankkisuostumusta tulisi selkeyttää, sillä nykyinen       
suostumuslomake ei ota näihin selkeästi kantaa. Suurin osa näytteen luovuttajista merkitsee           
suostumukseen, että häneen voidaan olla yhteydessä kertoakseen ”terveydelle        
merkityksellisistä löydöksistä”. Harvoin kuitenkaan henkilö täysin ymmärtää minkälaisista        
sattumalöydöksestä voi olla kyse. Näin ollen kysymys halusta saada tieto tarkoin määritellyistä            
geneettisistä satunnaislöydöksistä tulee lisätä suostumuslomakkeisiin tai portaaliin tulosten        
yhteyteen. Suostumukseen tulisi selkeyttää kuvausta sattumalöydöksistä sekä niiden        
merkityksestä mikäli näitä palautetaan. Portaaliin olisi mahdollista lisätä tarkempi suostumus          
koskien satunnaislöydöksiä, jossa henkilöltä tiedusteltaisiin hänen halukkuuttaan saada tietoa         
näistä. Tällainen tarkempi suostumus voitaisiin lisätä niiden tutkimusten yhteyteen, joiden          
tuloksissa sattumalöydösten mahdollisuus on suuri, kuten esim. geneettisten tutkimusten.         
Kansainvälisiä suosituksia siitä, millaisia sekundaarilöydöksiä pitäisi potilaille raportoida on         
tehty, mutta Suomessa ei ole sovittua käytäntöä siitä, mitä sekundaarilöydöksiä pitäisi potilaille            
informoida tai miten tämä tapahtuu. Sattumalöydösten varalta tulee olla selkeät ennalta           
määritetyt toimintatavat ja prosessit sekä tutkijalle että biopankille. 

Tulosten varmistus 
Yksilöllisten tutkimuslöydösten tulee mahdollisuuksien mukaan olla varmistettuja, etenkin silloin         
kun niiden vaikutus henkilön terveyteen on merkittävä tai aiheuttaa toimenpiteitä. Kaikkia           
biopankkien aineistoja ei ole kerätty terveydenhuollon vaatimalla tarkkuudella; tämä koskee          
erityisesti biopankkeihin siirrettyjä aineistoja. Terveydenhuollon diagnostisia tutkimuksia ja        
laboratoriomäärityksiä tehdessä käytetään useimmiten akkreditoituja laboratorioita, joiden       
korkea laatu on varmennettu ja dokumentoitu. Biopankit sen sijaan ovat          
tutkimusinfrastruktuureja ja monet tutkimushankkeista tehdään paikoissa, jotka eivät täytä         
diagnostisten laboratorioiden vaatimuksia. Myöskään käytetyt tutkimusmenetelmät eivät aina        
vastaa kliinisen laboratorion tarkkuutta. Yleisesti ottaen tutkimustulokset soveltuvat hyvin         
päätelmien tekoon suurista aineistomassoista, mutta niitä ei ole suunniteltu suoraan          
hyödynnettäväksi terveydenhuollossa. Diagnoosia tai hoitopäätöksiä tehdessä ne vaativat aina         
varmistuksen. Mikäli tuloksella on henkilön terveydelle käytännön vaikutusta, tulee se          
varmistaa. Varmistus voidaan tehdä joko uudesta näytteestä tai jo olemassa olevasta           

 



 

biopankkinäytteestä mikäli näytteenottoprosessi on validoitu, ja tulos voidaan uusia toisella          
tutkimusmenetelmällä tai toisessa laboratoriossa. Validaatiotapa ja prosessi tulee määritellä         
tutkimuskohtaisesti käytetyn menetelmän mukaan ja tiedon luonteesta riippuen. 
 
Biopankkitutkimustulosten kommunikoinnissa on tärkeä korostaa, ettei kyse ole kliinisessä         
hoidossa syntyneistä diagnostisista tuloksista, vaan tieteellisten tutkimusten tuloksia. Tuloksia         
palauttaessa tulee erotella varmistetut (validoidut) ja varmentamattomat (ei-validoidut) tulokset         
toisistaan ja tuoda selkeästi esille onko kyse validoidusta tiedosta vai varmentamattomista           
alustavista tutkimustiedoista mikäli tällaisia palautetaan. 

Yhteys hoitotyöhön 
Biopankkitoiminnassa ei ole kyse terveydenhuollon palvelusta vaan nimenomaan tutkimuksen         
tukemisesta. Tavoitteena kuitenkin olisi, että biopankkitulokset olisivat käytettävissä myös         
terveydenhuollossa, sillä tutkimustulosten hyödyntäminen voisi tukea kliinistä päätöksentekoa.        
Valtaosa biopankkitutkimuksilla saadusta tiedosta muodostuu tiedosta, jonka liittäminen        
potilasasiakirjoihin tai hyödyntäminen potilastietojärjestelmän kautta on tarpeellista vasta, kun         
tieto vaikuttaa hoitopäätöksiin (Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 2017). Tällaista tietoa        
kertyy kuitenkin biopankkeihin yhä enemmän. Biopankkitutkimuksissa voidaan saavuttaa        
tuloksia, jotka tehostavat sairauksien hoitoa ja diagnostiikkaa. Ennaltaehkäisyn merkityksen         
korostuessa tutkimusten tuottama tieto olisi tärkeä hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti myös          
terveydenhuollossa sairauden ehkäisemiseksi ja sen hoitamiseksi. Tulokset eivät kuitenkaan ole          
välttämättä hyödynnettävissä terveydenhuollossa suoraan, esimerkiksi genomitieto on       
jalostettava kliinisesti käyttökelpoiseen muotoon soveltuakseen käytännön lääkärityöhön. 
 
Biopankkiportaali ja sen kautta palautettavat tulokset eivät korvaa yhteyttä terveydenhuollon          
hoitohenkilöstöön; on tärkeää, ettei tutkittava jää terveydelle merkityksellisen tiedon kanssa          
yksin. Raportoitavien terveydelle merkityksellisten löydösten osalta tarvitaan hoitoon ohjaus         
-polut, jotka täytyy määritellä tutkimuskohtaisesti löydösten perusteella. Hoitopolkujen        
rakentaminen eri tilanteissa on haastavaa ja vaatii läheistä yhteistyötä klinikoiden kanssa sekä            
yhteensopivuutta biopankkijärjestelmien ja potilastietojärjestelmien välillä. Tulosten saaminen       
soveltuvin osin kliiniseen käyttöön on kuitenkin tulevaisuuden tavoitteena. 
 

 



 

 
Kuva 4. Biopankkitutkimustulosten palautusprosessi 

Palautusprosessi 
Jotta eri biopankkeihin näytteensä luovuttaneita kohdeltaisiin tasavertaisesti, tulisi prosessi         
tietojen palauttamiseen liittyen yhdenmukaistaa kansallisella tasolla. Yhteisten       
toimintaperiaatteiden luomisen jälkeen palautettavien tulosten sisällöstä voidaan päättää        
tutkimus- ja menetelmäkohtaisesti tulosten laadusta ja käyttöarvosta riippuen. 
 
Portaalin kautta tapahtuva tulosten palautus on suunniteltu toteutettavan vaiheittain.         
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteenvetotulosten palautus. Tutkimuksen päättyessä       
tutkija palauttaa koko tutkimusjoukkoa koskevan kansantajuisen yhteenvetotuloksen. Tällöin        
portaalissa näytteen luovuttajalle näkyy tieto tutkimuksen päättymisestä ja tulosten         
palautumisesta. Halutessaan näytteen luovuttaja voi tarkastella tuloksia, jotka esitetään kaikille          
samaan tutkimukseen osallistuneille yhteenvetotulosten muodossa. 
 
Kun portaalin ensimmäinen toteuttamisvaihe on valmis, pyritään tulosten palauttamista         
laajentamaan yksilöllisiin tuloksiin. Yksilöllisten tulosten palauttamisen mahdollistamiseksi       
tutkijalta olisi tärkeä saada jo ennen tutkimuksen alkamista arvio siitä, tuleeko tutkimuksessa            
esille henkilön terveydelle merkityksellistä tietoa ja minkälaista tämä tieto on; tällöin yksilöllisten            
tulosten palauttamiseen liittyvä arviointiprosessi voidaan tarvittaessa käynnistää biopankissa.        
Mikäli tutkija arvioi, että tutkimuksessa syntyy näytteen luovuttajan terveydelle merkittävää          
tietoa, pohtii arviointiryhmä tapauskohtaisesti miten yksilöllisten tulosten palautuksen osalta         
toimitaan. Palautettavat yksittäiset tulokset spesifioidaan jokaiselle tutkimukselle erikseen        
asiantuntijaryhmän toimesta, mutta niiden tulee noudattaa yleisesti sovittuja periaatteita ja          
ohjeistuksia. Viimeistään tutkimustulosten palautumisen yhteydessä varsinaisten tulosten lisäksi        
tutkijaa pyydetään ottamaan kantaa tulosten kliinisestä merkityksestä. 
 
Palautusprosessia suunniteltaessa on tärkeä huomioida näytteenantajan oikeudet. Yksittäinen        
näytteen luovuttaja voi valita haluavansa tietoa omista yksilöllisistä terveydelle merkityksellisistä          

 



 

tuloksista silloin kun tutkimus on päättynyt ja niitä on saatavilla. Henkilön oikeutta olla tietämättä              
tutkimustuloksista on kunnioitettava; yksilöllä on oikeus olla tietämättä esimerkiksi         
sairastumisriskeistään. Portaalin kautta näytteen luovuttaja voi tarkastella mihin tutkimukseen         
hänen näytteensä on mennyt samalla ollen tietämättä tutkimuksen tuloksista. Näytteen          
luovuttaja voisi myös itse valita mitä näytteestä selvinneitä tuloksia hän haluaa tietää ja mitä hän               
haluaa jättää tietämättä. Hän voi esimerkiksi päättää katsoa yhteenvetotulokset, mutta jättää           
yksilölliset tulokset katsomatta. Yksilöllisten tulosten palauttaminen tutkittaville vaatii erillisen         
tietoisen suostumuksen. Portaalin yhteydessä olisi mahdollisuus pyytää yksityiskohtaisempaa ja         
tarkempaa suostumusta näytteen luovuttajalta sen suhteen, mitä tuloksia hän haluaa itsestään           
vastaanottaa. Suostumuksessa voitaisiin selvittää tarkemmin minkälaista terveydelle       
merkityksellistä tutkimustietoa hän haluaa vastaanottaa sekä voiko tätä tietoa hyödyntää          
hoitotyössä. Nykyisessä suostumuksessa halukkuutta vastaanottaa tuloksia kysytään       
muodossa ”minuun voi ottaa yhteyttä”, joten tarkempi suostumus olisi aiheellista ennen           
esimerkiksi genomitulosten palauttamista. Ennen tulosten vastaanottamista henkilöllä tulee olla         
ymmärrys siitä minkälaisia tulokset voivat olla ja niiden mahdolliset seuraukset. Samaan           
yhteyteen voidaan liittää tietoa siitä, miten tulokset on saatu, niiden luotettavuudesta sekä            
mahdollisia tulkintaohjeita. Näiden kuvaus on tehtävä selkeästi, jotta tulosten vastaanottaminen          
on tietoisesti tehty. Tulosten yhteyteen tarvitaan myös selkeä vastuuvapauslauseke, jossa          
tutkimustulosten laatu ja diagnostinen epävarmuus tuodaan selkeästi esille. 
 
Monen biopankkitutkimuksen osalta olisi tärkeä rikastuttaa näytteisiin liittyviä tietoja keräämällä          
näytteen luovuttajista lisätietoja, joita ei tällä hetkellä löydy helposti käytössä olevista           
rekistereistä. Tulosten palauttamisen yhteydessä osallistujalta voitaisiin kysyä esimerkiksi        
elintapatietoja, kuten tupakointistatusta tai painoa, kyselylomakkeen avulla. Tietyissä        
tutkimuksissa nämä tiedot voitaisiin jopa yhdistää tutkimustulosten tulkintaan. Suostumuksen         
antaja voisi tallentaa kyselytietoja portaalin kautta jo ennen kuin hänen näytteensä on osana             
mitään tutkimusta. Kyselyt lisäisivät vuorovaikutusta tutkittavan ja biopankin välillä sekä          
rikastaisi biopankkinäytteisiin liittyviä rekisteritietoja. 

Geneettisen tiedon erityispiirteet 
Biopankeista tulee lähitulevaisuudessa merkittävä geneettisen tiedon lähde, kun genomitietoa         
analysoivat tutkimukset yleistyvät ja niiden myötä tulokset palautuvat biopankkeihin. Suomessa          
käynnissä olevan FinnGen-tutkimuksen genomitulokset palautuvat vuoden 2019 elokuusta        
lähtien biopankeille ja kaiken kaikkiaan tutkimuksessa analysoidaan noin 300 000 uutta           
biopankkinäytettä. Biopankkeihin palautuva tutkimustieto kattaa eri tietotyyppejä laajalti, mutta         
koska geneettinen tieto on kommunikoitavista tutkimustuloksista sekä teknisesti että eettisesti          
haastavinta, on sitä koskevia tutkimustuloksia käsitelty esimerkkitapauksena tässä        
määrittelytyössä. Kun kommunikointiin sovellettavat käytännöt ja toimintaprosessi palautusten        
suhteen on määritelty genomitieto huomioiden, voidaan muita tutkimustuloksia soveltaa         
prosessiin samoja periaatteita noudattaen. 
 

 



 

Genomitiedolla tarkoitetaan ihmisen perimästä saatua tietoa. Se koostuu perimän rakenteen          
vaihteluista ja sen sisältämien geenien muutoksista saatavasta tiedosta. Mikrosiruteknologia ja          
laajat eksomi- ja koko genomin sekvensointimenetelmät mahdollistavat satojentuhansien        
yksittäisten varianttien, eli perimän muutosten, samanaikaisen määrittämisen. Genomitiedolla        
voi olla suurikin terveydellinen merkitys biopankkinäytteen luovuttajalle ja tietoa voidaan          
hyödyntää terveydenhuollossa eri tavoin. Tiettyjen yksittäisten geenimuutosten tai paneelien         
käyttö on jo arkipäivää joidenkin sairauksien yhteydessä, kuten esimerkiksi laktaasivariantin          
määritys laktoosi-intoleranssin diagnostiikassa, mutta monet genomitietoa koskevista       
sovelluksista ovat vielä koekäytössä tai suunnitteluasteella. Menetelmät kehittyvät kuitenkin         
vauhdilla. Yleistynyt geneettinen tieto vie lääketiedettä kohti yksilöllistetympää        
täsmälääketiedettä, kun genomitietoa hyödynnetään yksilöiden tai ryhmien ominaisuuksien ja         
sairausriskien tunnistamisessa sekä ennustamisessa. Yksilöllisten genomin muutosten       
tunnistaminen auttaa sairausriskin arvioinnissa, diagnosoinnissa ja lääkehoidon valinnassa.        
Sairauden ehkäisyn näkökulmasta genomitiedon avulla voidaan tunnistaa entistä aiemmin         
henkilöitä, joiden riski on suuri, mutta joka nykyisillä menetelmillä on vaikeasti havaittavissa.            
Geneettisten tutkimusten avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa korkean riskin perinnöllisen         
syöpäalttiuden riskiryhmässä olevia henkilöitä, mutta ei kuitenkaan ennustaa sitä, kuka tulee           
sairastumaan. Riskissä olevien tunnistaminen olisi kuitenkin hyödyllistä seuranta- ja ehkäiseviä          
toimenpiteitä ajatellen (Aittomäki 2018). Painopiste geneettisten tiedon laajamittaisessa        
käytössä tuleekin siirtymään sairauksien diagnostiikassa tehtävistä geenitesteistä hoidon        
kohdentamiseen, lääkehoidon valintaan ja riskiprofilointiin (Voipio-Pulkki ym. 2017).        
Genomitiedon laaja-alainen hyödyntäminen parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta sekä         
vähentää kustannuksia; tiedon hyödyntäminen voi tuoda terveydenhuoltoon säästöjä        
sairauksien ennaltaehkäisyn seurauksena (Porkka ym. 2017). 
 
Tutkimuksiin osallistuneiden suhtautumista genomitiedon palautumiseen on tutkittu monissa        
kansainvälisissä julkaisuissa (Meulenkamp ym. 2010; Murphy ym. 2008; Kaufman ym. 2008).           
Alankomaisessa tutkimuksessa 66-88 % vastaajista haluaisi tiedon omasta mahdollisesta         
geenimutaatiosta, kun taas 5-20 % ei halunnut vastaanottaa tällaista tietoa. Yli kolmasosan (37             
%) mielestä vastuu tulosten palauttamisesta oli ainoastaan, mikäli tilaan on tarjolla hoitoa. 59 %              
oli kuitenkin sitä mieltä, että tutkijoilla on velvollisuus tiedottaa osallistujia geenimutaatiosta,           
vaikka niiden merkitys terveydelle olisi epäselvä (Meulenkamp ym. 2010). Suuressa          
yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 96 % osallistujista haluaisi tietää mikäli he olisivat          
korkeammassa riskissä sairastua hoidettavaan tilaan kuten vakavaan astmaan. Vastaajista 88          
% haluaisi tiedon suurentuneesta riskistä myös hoitamattomalle sairaudelle kuten         
Alzheimerin-taudille. 17 % vastaajista ei haluaisi mitään tuloksia jotka ennustaisivat tulevaa           
sairautta (Kaufman ym. 2008). 
  
Tutkimustarkoituksessa tuotettua genomitietoa on harvemmin palautettu yksilölle. Suomessa        
kyseessä on ollut lähinnä yksittäisiä tutkimuksia, joissa tieto tunnetuista kliinisesti merkittävistä           
varianteista, kuten laskimotukoksia aiheuttavasta FV Leiden mutaatiosta tai rytmihäiriöitä         
aiheuttavasta pitkä-QT aika mutaatioista, on palautettu tutkittaville (Genomikeskustyöryhmän        
arviomuistio). Tällä hetkellä Suomessa on meneillään THL:n P5-tutkimus, jossa selvitetään          

 



 

tutkittavien edellytyksiä ja halua saada itsestään yksilöllistä geneettistä tietoa. Tämä tutkimus           
tulee tuottamaan arvokasta tietoa geneettisten tulosten palauttamista ajatellen ja siitä saadut           
opit tulee huomioida biopankkien palautusprosesseja suunniteltaessa. 
 
Genomitiedon palauttamisen puolesta ja vastaan on useita argumentteja (Murphy ym. 2008).           
Biopankkilain mukaan terveydentilaa koskeva tieto sekä selvitys sen merkityksestä tulee antaa           
henkilön sitä pyytäessä mutta tiedonantovelvollisuudessa ja sen rajaamisessa on genomitiedon          
osalta vielä useita ratkaistavia kysymyksiä. Kyseessä on moniulotteinen tietomuoto johon liittyy           
laajalti huomiota vaativia juridis-eettisiä kysymyksiä. Eri puolella Suomea tulee olla yhtäläiset           
oikeudet ja mahdollisuudet saada selvitys genomitiedon merkityksestä oman terveytensä         
kannalta (Aittomäki 2018; Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 2017). Jotta eri biopankkeihin         
näytteensä luovuttaneilla henkilöillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä tiedosta,        
tarvitaan biopankeille yhdenmukainen ohjeistus genomitiedon palautuksesta kansalaiselle.       
Geneettisten sattumalöydösten osalta voidaan määritellä listaus niistä merkittävistä löydöksistä,         
jotka raportoidaan biopankista. Yksityiskohtaiset tulkintatapaohjeet, toimenpiteet ja       
kommunikaatiopäätös tulee kuitenkin määritellä jokaiselle tutkimukselle erikseen. On myös         
luotava biopankkikohtaiset käytännöt löydösten varmistamisesta ja neuvonnasta, mutta        
toimintatavan tulee olla yhtenäinen. Satunnaislöydösten osalta tulee suunnitella        
tapauskohtaisesti, kuinka niihin hoidollisesti reagoidaan (Porkka ym. 2017). 
 
Genomitieto sisältää terveydentilaa koskevaa tietoa mutta vain osa siitä on kliinisesti           
merkittävää tai selkeästi tulkittavaa. Terveydelle merkityksellinen genomitieto tulee määritellä,         
jotta tällaisen tiedon palauttaminen kansalaisille noudattaa yhtenäisiä periaatteita. Täytyy myös          
harkita palautetaanko ainoastaan suoraan terveydelle merkityksellinen tieto vai myös muuta          
mahdollisesti hyödylliseksi koettua genomitietoa. Lisäksi tulee valita annetaanko tietoa         
proaktiivisesti vai ainoastaan pyydettäessä, sillä näitä koskee erilaiset toimintatavat.  
 
Suomessa ei tällä hetkellä ole kansallisia ohjeistuksia genomitiedon palauttamisen osalta.          
Genomikeskustyöryhmä on kuitenkin tunnistanut tarpeen kehittää suomalaiseen       
terveydenhuoltoon sopivat käytännöt ja suositukset. Genomikeskus tulee antamaan ohjeistusta         
geneettisten tutkimusten ja niistä saatavan tiedon käytöstä terveydenhuollossa sisältäen myös          
sekundaarilöydösten palauttamisesta näytteen antajalle. Genomikeskus tulee jatkossa myös        
ohjeistaa niistä menettelytavoista, joiden avulla voidaan varmistaa henkilön pääsy         
terveydenhuollon palveluihin tutkimustoiminnassa syntynyttä tietoa palautettaessa tutkimukseen       
osallistuneelle henkilölle. Asianmukaisen perinnöllisyysneuvonnan tasoa, sisältöä ja tiedon        
palauttamisen tapaa suositeltaisiin keskitetysti ja huomioiden eri käyttöympäristöjen erilaiset         
tarpeet (Aittomäki 2018; Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 2017). Tulevan       
Genomikeskuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisten kykyä hyödyntää geneettistä tietoa         
terveytensä edistämiseksi (Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 2017). Vaikka genomitieto       
tulevaisuudessa tallennettaisiin genomikeskukseen ei valmisteilla oleva genomilaki velvoita        
genomikeskusta palauttamaan tulkittua tietoa näytteen luovuttajalle samoin kuin biopankkilaki.         
Tulevaisuudessa näytteen luovuttaja voidaan kuitenkin ohjata Genomikeskuksen ohjeistuksen        
luokse esimerkiksi biopankkiportaalin kautta silloin kun kyse on geneettisestä tiedosta ja sen            

 



 

tulkitsemisesta.Genomikeskuksen ohjeistus tulee selkeyttämään biopankkien vastuuta ja roolia        
kliinisesti merkittävien geneettisten tietojen palauttamisessa. 

Geneettisten tulosten palautus 
Genomitiedolla voi olla monenlaista kliinistä käytettävyyttä sillä tietomuodot vaihtelevat ja niistä           
voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. Tiedosta voidaan tutkia yksittäisiä variantteja tai muodostaa           
variaatioiden perusteella erilaisia analyysejä; näin voidaan tulkita monogeenisiä tautimutaatioita,         
tehdä farmakogeneettisiä analyysejä tai geneettistä riskiprofilointia. Genomitieto voidaan myös         
palauttaa sellaisenaan ns. raakadatana. Tulosten palauttaminen vaatii eettistä pohdintaa siitä,          
minkälaiset tulokset voidaan tai tulee kommunikoida tutkittavalle tiedonsaantioikeuden        
mukaisesti samalla estäen väärinymmärrykset ja turha huoli. Mikäli genomituloksia palautetaan          
jonkin tietyn yleisen kriteeristön perusteella, olisi tieto tästä hyvä tuoda selkeästi esille jo             
suostumusvaiheessa tai viimeistään biopankkiportaalissa. 
 
Genomitiedosta analysoitavia ja palautettavia tietoja määritettäessä on hyvä huomioida, että          
joihinkin menetelmiin ja analyyseihin liittyy patentteja. Tällainen on esimerkiksi         
laktoosi-intoleranssia indikoiva laktaasigeenin säätelyalueen variantti, jonka tutkimus on        
patentoitu THL:n toimesta. Patentoitujen menetelmien raportointikäytännöt ja niihin liittyvät         
rajoitteet tulee selvittää kun lista palautettavista varianteista on määritetty. 

Raakadata 
Genomitieto palautuu tutkimuksista biopankkeihin raakadatana. Geneettinen raakadata voi olla         
esimerkiksi sekvenssiä tai varianttitietoa, joka ei sisällä varsinaista tulkintaa tiedon          
merkityksestä. Tällainen tieto sisältää paljon terveydelle mahdollisesti merkityksellistä tietoa,         
mutta sitä ei ole varsinaisesti analysoitu. Geneettisen raakadatan luovuttamisesta tutkittavan          
käyttöön on epäselvyyttä. Tulkinta siitä, onko genominen raakadata velvollista palauttaa          
pyydettäessä sellaisenaan, vaihtelee. HE 86/2011 vp:n mukaan rekisteröidyllä olisi oikeus niin           
halutessaan saada biopankissa oleva näytteensä analyysitieto. Tämä tieto voi olla geenikartan           
osa tai geenisekvenssitietoa tai muuta henkilön terveydentilaan liittyvää tietoa. Kun kyse on            
näytteestä saadusta geneettisestä tiedosta, rekisteröidylle olisi annettava selvitys myös tämän          
tiedon merkityksestä. Myös GDPR mukaan geenitieto on henkilötieto, joka ihmisellä on oikeus            
itsestään saada ja halutessaan myös siirtää toiveidensa mukaisesti muille toimijoille.          
Raakadatan lisäksi hänen tulisi saada selvitys tiedon merkityksestä mutta genomin laajuisen           
tiedon tulkinta on haastavaa ja aikaa vievää. Näytteestä määritetyn tiedon merkityksen           
selvittämisestä saa kuitenkin periä maksun. Mikäli kyse on koko genomin laajuisesta tiedosta, ei             
kattavan tulkinnan antaminen kohtuullisella hinnalla biopankkien toimesta ole mahdollista.         
Spesifisten kriteereiden mukaisesti tulkinta voi sen sijaan onnistua. Näytteen luovuttaja voi           
kuitenkin haluta itse vaikuttaa siihen mitä hänen genomitiedostaan tutkitaan, tai hän voi haluta             
tiedostaan tulkintaa tai selvitystä jonkun muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. 
 
Vaikka henkilöllä olisikin oikeus genomiseen raakadataansa, liittyy sen palauttamiseen riskejä.          
Tieto ei ole sellaisenaan ymmärrettävissä kansalaiselle, joka ei ole perehtynyt asiaan. Näytteen            

 



 

luovuttajan on haastava omatoimisesti etsiä laajoista tietoaineistoista merkittäviä        
geenivariantteja tai tulkitsemaan niiden käytännön merktystä. Sekä kansalaisen että usein myös           
lääkärin tai muun terveydenhuollon henkilökunnan ymmärrys genomilöydöksen merkityksestä,        
esimerkiksi tietyn variantin vaikutuksesta, voi olla puutteellista. Tiedon louhinta ja tulosten           
yleiskieliseksi tekeminen vaativat genetiikan osaamista. Ilman asiantuntemusta tiedosta on         
mahdollista tehdä vääriä tulkintoja tai jättää huomioimatta asioita; siten väärinymmärrysten          
vaara ilman riittävää tulkinta-apua on merkittävä. Raakadatan palauttamiseen liittyvät käytännöt          
biopankkien välillä tulisi olla yhtenäiset. 

Kliinisesti merkittävät yksittäisvariantit 
Yksittäisten suurivaikutteisten geneettisten varianttien eli ns. monogeenisten tautimutaatioiden        
tutkiminen on yleistä perinnöllisten tautien diagnostiikassa. Monogeeniset tautimutaatiot ovat         
korkean riskin patogeenisiä variantteja, joihin liittyy selkeä näyttö tautia aiheuttavasta          
vaikutuksesta. Tällöin tuloksella voi olla suuri merkitys näytteen luovuttajan terveydelle.          
Kliinisesti merkittävät yksittäisvariantit aiheuttavat eettisesti haastavan ryhmän tulosten        
palauttamiselle, sillä tieto voi olla näytteen luovuttajalle yllättävää ja aiheuttaa huomattavasti           
hämmennystä ja ahdistusta. Suostumuksenantaja ei ole välttämättä huomioinut, että tällaista          
tietoa voi selvitä hänen tutkimukselle luovuttamastaan näytteestään eikä hän välttämättä halua           
vastaanottaa tällaista tietoa. 
 
Raportoitavien geneettisten muutosten rajaaminen on haastavaa, sillä kattavaa suomalaisille         
suoraan soveltuvaa varianttilistausta kliinisesti merkittävistä muutoksista ja ohjeistusta niiden         
raportoinnista ei ole. Onko eroa palautettavien varianttien suhteen sillä, pyytääkö näytteen           
luovuttaja itse aktiivisesti tietoa ja tilanteella, jossa kaikille korkean riskin variantin kantajille            
ilmoitetaan ilman pyyntöä tuloksesta? Suomeen tarvitaan kansallinen ohjeistus siitä, mitä          
monogeenisiä tautimutaatioita suositellaan palautettavaksi missäkin tilanteessa. Ohjeistusta       
laatiessa voidaan hyödyntää esimerkiksi American College of Medical Genetics and Genomics           
(ACMG) –työryhmän suositusta, joka sisältää tällä hetkellä 59 geeniä joiden patogeeniset           
variantit on arvioitu kliinisesti merkittäviksi ja suositellaan raportoitaviksi (Kalia ym. 2017).           
Raportoitavien varianttien joukkoon voidaan halutessa lisätä Suomeen rikastuneita kliinisesti         
merkittäviä variantteja, kuten esimerkiksi suomalaisen tautiperinnön valtamutaatioita.       
Ohjeistuksissa tulee huomioida, että tutkimuksissa todetut korkean riskin mahdollisesti         
patogeeniset variantit on varmistettava ja niiden merkityksen selventäminen näytteen         
luovuttajalle vaatii henkilökohtaista perinnöllisyysneuvontaa. 
 
Genomitiedosta voidaan myös analysoida variantteja, jotka aiheuttavat alttiuden jollekin tilalle tai           
sairaudelle ollen näin ollen henkilön terveydelle merkityksellisiä mutta eivät suoranaisesti ole           
patogeenisiä. Tiedon saamisesta voi silti olla terveydellistä hyötyä näytteen luovuttajalle.          
Tällaisia helposti geneettisestä tiedosta analysoitavia alttiuksia ovat esimerkiksi        
tukostaipumusta lisäävä Faktori V Leiden -mutaatio ja laktoosi-intoleranssia aiheuttava         
laktaasigeenin säätelyalueen variantti. Nämä ovat väestössä yleisiä; Leiden mutaatio todetaan          
2-3 %:lla ja laktoosi-intoleranssi noin 18 %:lla aikuisväestöstä Suomessa. Kyseisiä tutkimuksia           

 



 

tehdään perusterveydenhuollossa, eivätkä ne vaadi perinnöllisyyslääkärin neuvontaa.       
Ohjeistusta alttiuden löytyessä tarvitaan myös näissä tapauksissa, mutta se on mahdollista           
järjestää kirjallisesti. Näin ollen tämän kaltaiset yksittäiset kliiniset variantit voisivat soveltua           
hyvin palautettavaksi biopankkitutkimuksista. 
 
Yksittäisistä geenimutaatiosta aiheutuvat peittyvästi periytyvät taudit muodostavat oman        
arviointia vaativan ryhmän tulosten palauttamista ajatellen. Peittyvästi periytyvissä taudeissa         
henkilö voi olla jonkin geenivirheen terve kantaja. Kantajuus ei aiheuta oireita, joten sillä ei ole               
suoranaista vaikutusta henkilön omaan terveyteen, mutta tiedolla on mahdollisesti merkitystä          
perhesuunnittelussa, sillä mutaatio voi periytyä jälkeläiselle ja johtaa sairauteen mikäli          
molemmat vanhemmat kantavat saman geenin virhettä. Onko biopankkisuostumuksen        
tarkoittama terveydelle merkityksellinen tieto sellaista, joka koskee ainoastaan näytteen         
luovuttajan omaa terveyttä vai voidaanko tähän katsoa kuuluvaksi myös henkilön jälkeläisten           
terveydelle merkityksellinen tieto? Genomitiedon hyödyntäminen mahdollistaisi esimerkiksi       
suomalaisen tautiperinnön vaikeimpien tautien kantajien seulomisen, jolloin perheille voitaisiin         
tarjota perinnöllisyysneuvontaa ja näin ehkäistä vaikeita sairauksia (Kääriäinen 2017). 

Farmakogenetiikka 
Myös lääkeaineiden soveltuvuudet, eli farmakogenetiikka, voisi olla osana palautettavia tuloksia.          
Farmakogeneettisissä tutkimuksissa analysoidaan lääkkeiden aineenvaihduntaan liittyviä      
henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tiettyihin geenivariantteihin liittyy nopeutunut tai hidastunut        
lääkkeiden aineenvaihdunta ja jo yli 140 lääkeaineen valmisteyhteenvedossa esitetään käyttöä          
ohjaavaa farmakogeneettistä tietoa (Porkka ym. 2017). Farmakogenetiikan avulla lääkkeiden         
haittavaikutuksia voidaan ennustaa, annostelua tarkentaa ja lääkehoitoja voidaan kohdentaa         
henkilöihin, jotka hyötyvät niistä. Näin ollen farmakogeneettinen tieto on näytteen luovuttajan           
terveydelle merkityksellistä, ainakin siinä vaiheessa kun hänelle ollaan tekemässä         
lääkemääräyksiä. Tällä hetkellä ACMG:n suosituksen sisältämät variantit koskevat vain         
monogeenisten sairauksien korkean penetranssiin mutaatioita, mutta suositusta päivitetään        
tarpeen mukaan ja suunnitteilla on myös farmakogeneettisten varianttien lisääminen         
suositukseen (Kalia ym. 2017). 
 
98 % eurooppalaisista kantaa vähintään yhtä geenivarianttia, jolla on farmakogeneettinen          
merkitys. Tämä tarkoittaa, että mikäli genomitiedosta analysoitaisiin systemaattisesti        
farmakogeneettisiä markkereita, tulisi lähestulkoon jokaiselle näytteen luovuttajalle löydös. Kun         
lähes jokaiselta löytyy jokin varmistettava variantti nousee validaatioiden määrä korkeaksi;          
tällöin sen tulisi olla lähes automatisoitua ja kustannuksiltaan mahdollista toteuttaa. Löydösten           
palauttaminen näin suurelle osallistujamäärälle olisi mielekästä tehdä portaalin kautta ja          
soveltuisikin siihen hyvin koska farmakogeneettiset tutkimukset eivät vaadi        
perinnöllisyysneuvontaa. Tiedon saaminen myös terveydenhuollon käyttöön olisi tärkeää. 

 



 

Riskiprofilointi 
Monitekijäiset sairaudet ovat kansanterveydellisesti merkittävä ryhmä; näihin kuuluvat esim.         
sepelvaltimotauti, diabetes ja monet syövät. Monitekijäisten tautien taustalla ovat paitsi          
ympäristötekijät ja elintavat, myös perintötekijät. Useimpiin sairauksiin ja niiden alttiuksiin          
vaikuttavat sadat, jopa tuhannet variaatiot, joiden kunkin yksitäinen vaikutus sairauteen on pieni;            
tällaisia sairauksia kutsutaan polygeenisiksi. Monitekijäisten polygeenisten kansantautien       
ehkäisyssä genomitiedon rooli on kasvanut uusien menetelmien ja tutkimustulosten myötä, kun           
geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen on mahdollistunut (Jokiranta ym. 2017; Widen ja          
Ripatti 2017). 
 
Polygeenisten sairauksien riskiprofiloinnissa tautiriskiin vaikuttavien yksilöllisten geneettisten       
varianttien avulla henkilölle voidaan määrittä polygeeninen riskiluku (polygenetic risk score,          
PRS) sairastumisen riskistä. PRS:ssä analysoidaan usein tuhansien tai jopa         
kymmenientuhansien geenivarianttien yhteisvaikutus yhdistämällä altistavien ja suojaavien       
varianttien vaikutuksia toisiinsa. Suuriin variaatiomääriin perustuvan geneettisen riskin avulla         
luodaan yksilöllinen riskikerroin. Tautiassosiaatioiden perusteena tilastollisissa malleissa on        
tärkeä käyttää tieteelliseen näyttöön perustuvia markkereita ja mallinnuksen toimivuus tulee          
validoida tutkittavassa populaatiossa. Geneettisten riskin lisäksi analyyseissä huomioidaan        
tunnetut elintapojen aiheuttamat riskitekijät. Geneettinen riski yhdistettynä elintapatietoihin        
antaa arvion henkilön kokonaisriskistä sairastua johonkin tiettyyn tautiin. Kyseessä ei          
kuitenkaan ole diagnoosi, vaan yksilöllinen riskimittari jossa perimätieto on integroituna. 
 
Mikäli suuriin geneettisiin variaatiomääriin perustuvia polygeenisiä riskiarvioita palautetaan        
näytteen luovuttajille, voidaan tämä tehdä osallistamisportaalin kautta. Monitekijäisten tautien         
osalta riskiarviossa on tärkeä huomioida paitsi geneettinen riski, myös elintapatiedot, jotta           
kokonaisriskin tulkinta on kattava. Tämän tiedon voisi kerätä portaalissa kyselyn kautta tulosten            
saamisen edellytyksenä, mikä lisäisi vuorovaikutusta tutkittavan ja biopankin välillä sekä          
rikastaisi biopankkinäytteisiin liittyviä rekisteritietoja. Mikäli riskiprofilointi osoittaisi kohonneen        
riskin, tulisi tästä portaalin kautta kirjallinen vastaus sekä mahdollisesti neuvontavideo.  
 
Genomitiedon yhdistäminen kliiniseen taustatietoon ja elämäntapatietoihin antaa       
mahdollisuuden huomattavasti tarkempaan riskianalyysiin; näin ollen tiedon hyödyntäminen voi         
parantaa riskiryhmiin kuuluvien tunnistamista. Mikäli korkean geneettisen riskin omaavat         
tunnistettaisiin ja ihmiset saataisiin tietoiseksi kohonneesta riskistään, olisi osa sairastumisista          
todettavissa aiemmin ja mahdollisesti jopa ehkäistävissä. Tieto riskialttiudesta voi parantaa          
ihmisten tietoisuutta terveyteensä vaikuttavista riskitekijöistä ja kannustaa parempiin valintoihin         
sekä elämäntapamuutoksiin ja tätä kautta lisätä oman terveyden edistämistä. Portaalissa          
voitaisiin tukea tätä antamalla esimerkiksi käytännön ohjeita kokonaisriskin pienentämiseen         
elintapamuutosten avulla. Yksilöllistä riskitietoa hyödyntämällä on myös mahdollista kohdentaa         
ennakoivaa terveydenhuoltoa suurimmassa riskiryhmässä oleville esimerkiksi seulontojen       

 



 

muodossa. Pitkällä aikavälillä genomitieto voi oikein hyödynnettynä parantaa koko väestön          
terveyttä. (Jokiranta ym., 2017; Widen ja Ripatti 2017; Kardiokompassi) 
 
Riskiprofilointia tehdään ja raportoidaan GeneRISK-hankkeessa, P5-tutkimuksessa sekä       
kaupallisesti Negenin toimesta. Polygeeniset riskiarviot ja niiden hyödyn osoittaminen on          
kuitenkin vielä tutkimusasteella eikä arvioita ole tehty yksilölle julkisessa terveydenhuollossa.          
Riskiprofilointi antaa kuitenkin tietoa, joka voisi paitsi kiinnostaa, myös olla hyödyllistä näytteen            
luovuttajalle eikä siihen liity suuria eettisiä haasteita. Kohonneesta riskistä aiheutuvat          
toimenpiteen kohdistuvat pitkälti henkilön itse tekemiin elintapamuutoksiin terveytensä        
edistämiseksi ja niiden tukemiseen, eikä niistä aiheutuvat kustannukset näin ollen rasita           
merkittävissä määrin terveydenhuoltoa. 

Yleisesti kiinnostava genomitieto 
Genomitiedosta voidaan myös analysoida näytteen luovuttajalle yleisesti kiinnostavaa tietoa         
jolla ei ole suoraa merkityksellisyyttä terveydelle. Tällaista tietoa voi olla tiettyihin toiminnallisiin            
tai fyysisiin ominaisuuksiin, kuten vitamiinien luontaiseen tasoon, aineenvaihduntaan tai         
ulkonäköön liittyvä, sekä etniseen alkuperään kohdistuvat analyysit. Koska kyse ei ole           
terveydelle merkityksellisestä tiedosta, ei biopankilla ole velvollisuutta tulkita tai palauttaa          
tällaista tietoa. Mikäli näytteen antajalle luovutettaisiin pyydettäessä genominen raakadata, voisi          
henkilö halutessaan tutkituttaa näitä kaupallisten toimijoiden avulla. 

Laadunvarmistus 
Tulosten oikeellisuus ja tulkinnan luotettavuus on oleellinen asia tiedon palauttamisen kannalta.           
Genomitietoa analysoivien tutkimusten kohdalla täytyy erikseen arvioida palautuvan tiedon         
kliininen relevanssi, luotettavuus sekä tarvittavaa varmistusmenetelmä. Genomitiedon       
tuottamiseen käytetyissä menetelmissä on eroja ja koko genomin laajuisissa analyyseissä          
haasteena on usein tiedon luotettavuus, sillä tutkimusmenetelmiä ei ole suunniteltu toimimaan           
diagnostiikan edellyttämällä varmuudella. Genomin laajuiset menetelmät vaativat usein        
varmistusta toisella menetelmällä, etenkin mikäli löydöksellä on kliininen merkitys (Jokiranta ym.           
2017).  
 
Palautettavien geneettisten tulosten tulee olla sekä analyyttisesti että kliinisestä valideja.          
Kliininen validiteetti tarkoittaa, että genotyypin ja sen kliinisen merkityksen välillä on riittävästi            
tietoa. Kliinisesti merkittävä variantti voi olla esimerkiksi sellainen, joka aiheuttaa huomattavan           
sairauden riskin ja sairauteen on olemassa tehokas hoito tai siihen voidaan muutoin            
ennaltaehkäisevästi puuttua. Analyyttisen validiteetin arvioiminen vaatii erillistä vahvistusta eli         
laadunvarmistusta. Kliinisesti merkittävää genomitietoa ei voida antaa näytteen luovuttajalle         
suoraan tutkijan tekemien analyysien perusteella, vaan tutkimusympäristössä löydetyt        
yksittäiset geenivariantit tulee varmentaa ennen kuin niitä käytetään potilaan diagnostiikassa tai           
hoidossa. Validaatiotapa voi vaihdella, mutta tulos tulisi varmentaa toisella menetelmällä tai           
uusintanäytteestä tapauksesta riippuen. Laadunvarmistus koskee lähinnä monogeenisiä       
tautimutaatioita sekä farmakogenetiikkaa, joissa yksittäinen variantti määrittelee tuloksen. Sen         
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sijaan polygeenisessä riskiprofiloinnissa yksittäisen variantin vaikutus sairastumisriskin arvioon        
on niin pieni, ettei niiden validaatio ole välttämätöntä. Biopankeilla ei luultavasti ole resursseja             
itse varmentaa tuloksia joten tässä tarvitaan yhteistyötä diagnostisten laboratorioiden kanssa.          
Validaatioprosessi tuleekin määritellä niin, että biopankeilla on mahdollisuus lähettää jokin tietty           
kliinisesti merkittävä löydös diagnostiseen laboratorioon varmennettavaksi. 
 
Genomitiedon osalta tulee lisäksi huomioida, että yhtä hyvin väärä positiivinen kuin väärä            
negatiivinenkin tieto voi olla haitallista. Tulee kiinnittää huomiota siihen, miten negatiiviset ns.            
“Normaalit” tulokset raportoidaan jotta näytteen luovuttaja ymmärtää tutkimusasetelman        
epävarmuuden ja mitä tulos ei poissulje. Toisaalta on myös esitetty, ettei yksilöllisiä tuloksia             
tulisi pitää salassa, mikäli niiden perusteella henkilöllä on välitön riski. Näissä tapauksissa            
pyydettäessä tulisi tuoda esille myös alustavat varmistamattomat tulokset samalla huomioiden,          
että tulosten epävarmuus tuodaan selkeästi esille (Shalowiz ja Miller 2005). Tavoitteena on            
kuitenkin varmistaa kaikki terveydelle merkitykselliset raportoitavat tulokset ennen tiedon         
kommunikointia. 

Tulosten tulkinta 
Genomitiedon hyödyntäminen ei ole mahdollista ilman asianmukaista tulkintaa. Palautettaessa         
tutkimustietoa näytteen luovuttajalle on tiedon ymmärrettävyyteen kiinnitettävä erityistä        
huomiota. Tulkinnat on välitettävä selkeästi ja kansantajuisesti mutta riittävän täsmällisesti.          
Tulosten visualisoiminen voi olla hyödyllistä ja mielekästä olisikin esittää tuloksia graafisesti           
helposti lähestyttävällä ja käytännöllisellä tavalla. Tulosten yhteydessä on tärkeä tuoda selkeästi           
esille mitä tutkimus ei tunnista, jottei näytteen luovuttajalle jää virheellistä kuvaa siitä, että kaikki              
mahdollinen olisi tiedosta tutkittu ja tulkittu. Lisäksi on syytä korostaa, että tulokset ovat peräisin              
biopankkitutkimuksesta, ei diagnostisesta tutkimuksesta. 
 
Biopankkilaki mahdollistaa maksun perimisen terveyttä koskevan tiedon validoinnista ja         
merkityksen selvittämisestä, joka voi olla suuruudeltaan korkeintaan varmentamis- ja         
selvityskustannukset kattava. Laajamittaisen genomitiedon tulkinta on vaativaa ja aikaa vievää          
joten selvityskulut voivat nousta suuriksi. Tilanteessa, jossa henkilö on vapaaehtoisesti          
luovuttanut näytteensä tutkimukseen ei ole eettisesti oikein periä henkilön oman tiedon           
tulkinnasta kohtuuttoman suurta maksua. Genomitiedon hyödyntämisen tulee olla taloudellisesti         
tasapuolista ja kohtuuhintaista; kaikilla pitää olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet saada           
selvitys oman genomitiedon merkityksestä terveytensä kannalta niin halutessaan. 
 
Biopankkilaki velvoittaa tutkimustulosten tulkinnan antamista, mutta sen tekeminen on         
genomitiedon osalta haastavaa ja edellyttää genetiikan asiantuntijuutta. Tulkinnan tarjoamiseen         
on useita vaihtoehtoja; tulosten tulkinta voidaan tehdä biopankista, ohjatusti yhteistyökumppanin          
kautta tai näytteen luovuttaja voi itse ladata raakadatansa haluamaansa palveluun. On tärkeä            
määrittää, miten ja kenen toimesta genominen raakadataa tulkitaan; kuuluuko tämä biopankin           
palveluihin vai voiko näytteen luovuttaja halutessaan tilata tulkinnan ulkoiselta kolmannelta          
toimijalta? 

 



 

 
Tulosten tulkinta voidaan tehdä biopankeissa yhteistyössä kliinisen genetiikan yksiköiden         
kanssa. Näin voidaan kehittää omat analyysit ja tulkintapalvelut, jotka ovat yhtenäisiä           
biopankkien välillä. Tämä kuitenkin vaatii riittävästi resursseja ja genetiikan osaamista          
biopankeissa. Tulkinnan tueksi tarvitaan yhteinen ohjeistus ja toimintatavat, jottei tulkinta rasita           
jokaista biopankkia kohtuuttomasti. Rajatusta määrästä variantteja on mahdollista muodostaa         
lausuntopohjat niille tapauksille, jotka eivät vaadi henkilökohtaista perinnöllisyysneuvontaa.        
Näitä tuloksia olisi mahdollista palauttaa osallistamisportaalin kautta. 
 
Näytteen luovuttaja voidaan myös ohjata samaan tulkintaa tuloksistaan validoidun         
yhteistyökumppanin kautta. Tässä tapauksessa voitaisiin hyödyntää nykyisiä palveluntarjoajia        
sekä jo käynnissä olevia hankkeita, kuten GeneRisk hankkeen Kardiokompassia, THL:n          
P5-projektia tai yksityisillä palveluntarjoajilla olevia ratkaisuja. Tulkinta olisi mahdollista toteuttaa          
niin, ettei henkilölle luovuteta raakadataa vaan tieto haetaan palvelurajapinnan kautta ja           
näytteen luovuttaja saa tiedon valmiiksi analysoituna raporttiin tai digitaalisen työkaluun. Tällöin           
riski väärinymmärryksiin muiden kun tulkittavien valikoitujen tulosten osalta olisi pieni. Mikäli           
tulosten tulkinnassa päätetään hyödyntää ulkopuolisia palveluntarjoajia, tulisi toimijoiden laatu         
varmistaa; käytettyjen analyysien täytyy olla tieteellisesti valideja ja korkeatasoisia. Toimijoiden          
välillä on laadullisia eroja sekä vaihtelevuutta siinä, miten kattavan ja minkä muotoisen raportin             
ne tuloksista tarjoavat. Ulkopuolisia palveluntarjoajia hyödynnettäessä eri palveluiden sisältö,         
kattavuus, laatu, käytettävyys ja kustannus tulee arvioida. Genomikeskuksen yhdeksi tehtäväksi          
on suunniteltu genetiikan palveluita tarjoavien yritysten ohjaus ja laadun arviointi, jota voidaan            
hyödyntää palveluntarjoajille ohjatessa. Parhaaseen lopputulokseen päästäisiin luultavasti       
rakentamalla yhteistyössä palvelun tarjoajien kanssa biopankkitutkimuksiin soveltuva       
raportointimuoto. 
 
Suostumuksenantajalle voidaan myös luovuttaa hänen raakadatansa jolloin hän voi itsenäisesti          
tilata tulkintaa haluamastaan yksityisestä palvelusta. Tällöin on kuitenkin tärkeää selkeästi tuoda           
esille näytteen luovuttajalle mistä tulkintaa on saatavilla, sillä tämä on lakivelvoite. Mikäli            
näytteen luovuttaja ohjataan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle voi hän itse päättää mihin hän           
raakadatansa lataa, mitä analyysejä hän datastaan haluaa ja mitä hän on valmis tästä             
maksamaan. Oman genomitietonsa merkityksestä kiinnostuneet voivat ladata raakadatansa        
esim. Promethease-palveluun joka luo tiedosta riskianalyysin 12 $:n maksua vastaan          
kymmenessä minuutissa. Vastaavia kaupallisia toimijoita löytyy ulkomailta paljon. Raakadatan         
luovuttamisessa on kuitenkin riskinsä. Tulkinnan kattavuudesta ja oikeellisuudesta ei ole takeita.           
Henkilön omatoiminen genomitiedon selvittäminen ilman asianmukaista neuvontaa tai        
ohjeistusta voi johtaa väärinkäsityksiin ja turhaan huoleen. Kaupalliset toimijat eivät välttämättä           
huolehdi tulosten merkityksen neuvonnasta asianmukaisella tavalla, palveluihin ei useinkaan         
sisälly perinnöllisyysneuvontaa ja hoitoonohjaus voi olla puutteellista. Mikäli henkilö saa tiedon           
löydöksestä hakeutuu hän mahdollisesti terveydenhuoltoon. Tällöin tulosten varmistus- ja         
neuvontakulutut kohdistuvat loppujen lopuksi julkisen terveydenhuollon kustannettavaksi. 

 



 

Neuvonta ja ohjeistus 
Tuloksia palauttaessa biopankeilla on velvollisuus varmistaa, ettei asiakas jää yksin mahdollisen           
löydöksen kanssa. Genomitiedon palauttamisen yhteydessä henkilölle on annettava tilanteen         
edellyttämää neuvontaa ja hänet tulisi tarvittaessa ohjata jatkoselvityksiin ja oikealle hoitopolulle           
mahdollista seulontaa tai hoitoa ajatellen. Biopankit eivät voi kuitenkaan ottaa hoito- tai            
neuvontavastuuta, sillä biopankeilla ei ole terveyden- tai sairaanhoidon toimintayksikön         
valmiuksia ja toiminnallisia edellytyksiä. Vain osa biopankkinäytteen luovuttajista on         
hoitosuhteessa, joten mahdollinen neuvonta on järjestettävä muulla tavoin kuin hoitavan          
lääkärin kautta.  
  
Genomitiedon tulkintaan liittyvä neuvonta voidaan toteuttaa eri tavoin ja neuvontamuodot sekä           
toteuttamistapa tulee pohtia tutkimuskohtaisesti tulosten mukaan. Neuvonta voi olla kirjallista,          
videon kautta annettavaa tai henkilökohtaisen keskustelun muodossa toteutettavaa        
perinnöllisyysneuvontaa tapauksesta riippuen. Kirjallinen yleinen neuvonta voi olla riittävää         
tunnettujen matalan riskin tulosten yhteydessä, esimerkiksi laktoosi-intoleranssi tai Faktori V          
Leiden geenivariantin toteamisessa. Tulosten yhteyteen olisi hyödyllistä liittää raportti myös          
perusterveydenhuollon lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle suunnattu       
ohjeistus tuloksen tulkinnan ja sen vaikutuksen arvioimisen tueksi. Näitä lääkärikirjeitä on           
tarkoitus palauttaa tulosten yhteydessä THL:n P5-tutkimuksissa. Neuvontavideot voivat        
selkeyttää tulosten ymmärtämistä. Niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi peittyvästi periytyviin         
tauteihin liittyen silloin, kun henkilö on jonkin variantin suhteen terve kantaja. Yleisten            
neuvontavideoiden tuottaminen vähentäisi henkilökohtaisen neuvonnan tarvetta ja niitä voitaisiin         
toteuttaa yhdessä kliinisten genetiikan yksiköiden kanssa. Varsinaiset patogeeniset kliinisesti         
merkittävät tautimutaatiot vaativat kuitenkin henkilökohtaista perinnöllisyysneuvontaa, jonka       
järjestämistapa tulee pohtia tutkimuskohtaisesti. Yksilötason informointi ja mahdollinen        
yhteydenotto näytteen luovuttajaan vaatii näissä tapauksissa yhteistyötä biopankin ja kliinisen          
genetiikan yksikön välillä. Biopankkitutkimusten kautta palautettavat genomitiedot voivat lisätä         
oleellisesti perinnöllisyysneuvonnan tarvetta tulevaisuudessa. Genomitieto ei kosketa       
ainoastaan näytteen luovuttajaa, vaan usein myös hänen lähisukulaisten ja tulevien jälkeläisten           
terveyttä, mikä lisää edelleen neuvottavien määrää. Tarpeen mukaan myös lähisukulaiset tulisi           
tutkia, neuvoa ja mahdollisesti hoitaa. Kliinisesti merkittävien yksittäisvarianttien palauttaminen         
ja siihen liittyvän henkilökohtaisen perinnöllisyysneuvonnan toteuttaminen vaatii riittävät        
resurssit. 
 
Genomitiede kehittyy ja uutta terveydelle merkittävää tietoa kertyy nopeassa tahdissa.          
Geneettisen informaation tulkinta voi muuttua tai vanheta, ja tämän seurauksena tulosten           
merkittävyydet muuttua. Geenivarianttien merkityksen osalta voidaan ajatella, että tietoa pitäisi          
säännönmukaisin väliajoin uudelleen tulkita. Toisaalta lääketiede perustuu nykytietoon, eikä         
diagnoosejakaan muuteta jälkikäteen tiedon lisääntyessä. Toivon mukaan perustettava        
Genomikeskus antaa ohjeistusta myös siitä, miten geneettistä tietoa tulee kertyvän tiedon           

 



 

valossa käsitellä. Tuloksia palauttaessa on joka tapauksessa tärkeä tuoda esille, että tulkinta            
perustuu nykytietoon. 

Yksilöllisten geneettisten tulosten palautusprosessi 
Yksilöllisten geneettisten tutkimustulosten palauttaminen vaatii oman toimintaprosessinsa.       
Biopankeilla tulee olla kapasiteetti tulosten tulkitsemiseen sekä tieteellisten ja eettisten          
näkökulmien käsittelyyn. Yksilöllisten geneettisten tulosten palautusprosessi voidaan Wolf ym.         
2012 mukaisesti jakaa neljään vaiheeseen 1) kriteerien määritys palautettaville tuloksille ja           
listaus palautettavista tuloksista, 2) löydöksen analysointi määritettyjen kriteerien suhteen, 3)          
näytteen luovuttajan tunnistaminen sekä 4) näytteen luovuttajan uudelleenkontaktointi tulosten         
palauttamiseksi (Wolf ym. 2012). 
 

 
Kuva 5. Yksilöllisten genomitulosten palautusprosessi 
 
 
Ensimmäisessä vaiheessa täytyy määritellä valintaperusteet, joiden mukaan geneettisiä tuloksia         
palautetaan. Nämä voidaan jakaa yleisiin, kaikkia tutkimuksia koskeviin sekä spesifeihin          
tutkimuskohtaisiin kriteereihin. Yleisten kriteereiden tulisi olla kansallisia ja yhdenmukaisia         
biopankeille; oletettavasti Genomikeskus tulee nämä laatimaan. Ohjeistusta ja kansainvälisiä         
suosituksia siitä, minkälaiset tulokset voidaan katsoa terveydelle merkittäviksi ja palautettaviksi          
löytyy useista julkaisuista, kuten ACMG:n suosituksesta (Kalia ym. 2017). Yleisten kriteereiden           

 



 

muodostamiseksi tarvitaan listaus mahdollisesti palautettavista geneettisistä löydöksistä, jonka        
suhteen yksittäisestä tutkimuksesta palautuneita tuloksia voidaan arvioida. Palautettavien        
genomitulosten ohjeistuksen ja mahdollisten geeni- tai varianttilistausten muodostamiseen        
tarvitaan kansallinen asiantuntijaryhmä, joka ottaa kantaa paitsi kliinisesti merkittäviin         
yksittäisvariantteihin, myös geneettiseen riskiprofilointiin sekä farmakogenetiikkaan      
palauttamisen osalta. 
 
Seuraavana vaiheena tulee määrittää, täyttyvätkö yleiset palauttamisen kriteerit tietyn         
tutkimuksen kohdalla. Palautuneet tulokset voidaan luokitella spesifisten kriteereiden mukaisesti         
”tulee palauttaa”, ”voidaan palauttaa” ja ”ei tule palauttaa” luokkiin (Wolf ym. 2012) ja tämän              
perusteella tehdä kommunikaatiopäätös. Tutkimuskohtaisen tulosten merkittävyyden arvion       
tueksi biopankeissa voidaan perustaa arviointiryhmiä, joissa arvioidaan yleisten kriteereiden         
soveltuvuutta kuhunkin tutkimukseen, tulosten merkitystä näytteiden luovuttajille sekä        
mahdollista hoidollista hyötyä. Arviointiryhmä määrittäisi tutkimuskohtaisesti mitä tietoja voidaan         
palauttaa, miten tulokset tarvittaessa varmistetaan ja miten palaute sekä siihen mahdollisesti           
liittyvä neuvonta annetaan. Tiedon lisääntyessä tieteellisten tutkimusten myötä on myös tärkeä           
päivittää palautuskriteereitä; halutessa aiemmin saatuja tuloksia voidaan uudelleen arvioida         
tiedon muuttuessa. Ryhmään tarvitaan sekä tieteellistä osaamista kyseiseltä tutkimusalalta että          
kliinistä osaamista hoitopolkujen suunnittelemiseksi. Keskusteluissa HUS Genetiikan ylilääkäri        
Minna Pöyhösen kanssa nousi esille, että tulosten palauttamista voisi olla arvioimassa           
”perusryhmän” lisäksi tarvittaessa tutkimuskohtaisesti eri alojen asiantuntijoita, kuten kliinisen         
puolen perinnöllisyyslääkäreitä, kliinisiä asiantuntijalääkäreitä, eetikoita sekä mahdollisesti       
juristeja. Näin ollen arviointiryhmän voisi koota tapauskohtaisesti. Joka tapauksessa tarvitaan          
yhteistyötä biopankkihenkilökunnan, diagnostiikan sekä kliinikoiden välillä sujuvan       
hoitoonohjauksen mahdollistamiseksi.  
 
Sekä tutkijalla että biopankilla on mahdollisuus todeta tuloksissa terveyden kannalta merkittäviä           
löydöksiä, joiden palauttamista näytteen luovuttajalle voidaan harkita. Tulosten palauttamiseen         
liittyvän tiedon merkityksen arvioinnissa tulisi tehdä yhteistyötä tutkijan kanssa. Biopankki voi           
muodostaa kansallisen suosituksen mukaisen kriteeristön löydöksistä, joiden toteamisesta        
näytteessä tutkijan on erikseen ilmoitettava biopankille. Tutkimuskohtainen arviointiprosessi olisi         
hyvä käynnistää mahdollisimman varhain, mutta viimeistään tutkimustulosten palautuessa        
biopankille on arvioitava täyttyvätkö palautukselle määritetyt kriteerit tulosten kohdalla. Helsingin          
Biopankin prosessissa tutkija antaa jo näytteiden luovutusvaiheessa arvion siitä, onko yksilön           
terveydelle merkityksellisiä tuloksia odotettavissa tutkimuksessa. Tutkimuksen päättyessä tutkija        
palauttaa biopankille kansantajuisen yhteenvedon tutkimustuloksista sekä tiedon tutkittavien        
terveyden kannalta merkityksellisistä tuloksista. Näin voidaan arvioida täyttääkö löydökset         
biopankin asettamat kriteerit sekä järjestää mahdollinen tulosten validaatio. Tutkija ei          
kuitenkaan välttämättä analysoi niitä variantteja, jotka katsotaan terveydelle merkittäviksi vaikka          
ne palautuviin tutkimustietoihin sisältyväisikin. Mikäli tuloksia palautetaan proaktiivisesti tiettyjen         
kriteereiden mukaisesti, täytyy nämä variantit erikseen hakea biopankkiin palautuvista         
tuloksista. Haku voidaan automatisoida niin, että palautuvista tuloksista analysoidaan aina tietyt           
variantit joista annetaan hälytys poikkeavuuden löytyessä. Jos tuloksia palautetaan ainoastaan          

 



 

näytteen luovuttajan pyynnöstä, voidaan tiettyjen rajattujen varianttien haku tehdä myös          
manuaalisesti. 
 
Mikäli kriteerit täyttyvät tulosten palauttamiselle tulee näytteen luovuttajat seuraavaksi         
identifioida. Näytteen luovuttajan tunnistamiseksi biopankkikoodi täytyy purkaa. Patogeenisten        
tautimutaatioiden osalta tulee samalla varmistaa, ettei kyseinen löydös ole jo merkittynä           
henkilön terveystiedoissa, sillä näin voidaan välttää turha hoitoonohjausprosessi mikäli variantti          
on jo diagnostiikassa aiemmin todettu. 
 
Tutkimusnäytteessä todettu patogeeninen mutaatio tulee varmistaa. Validaatioprosessi ja        
-menetelmä tulee määrittää tutkimuskohtaisesti riippuen tutkimuksesta sekä siitä syntyvästä         
terveydelle merkityksellisestä tiedosta. Käytännössä validaatio voitaisiin tehdä yhteistyössä        
kunkin sairaalabiopankin yhteydessä toimivassa diagnostisessa genetiikan laboratoriossa.       
Tutkimuskohtaisesti on myös pohdittava, validoidaanko tulos biopankkinäytteestä ennen        
yhteydenottoa näytteen luovuttajaan, yhteydenoton jälkeen uudesta näytteestä vai molemmista.         
Suurissa kansallisissa tutkimuksissa joissa näytteet otetaan tarkkaan määritetyn prosessin         
mukaisesti akkreditoiduissa laboratorioissa, kuten osin FinnGen-hankkeessa, tulosten voidaan        
katsoa olevan luottavampia kuin pienissä tutkimuksissa joissa näytteiden käsittely ei ole           
validoidun prosessin mukaista. Tietyissä diagnostisia menetelmiä vastaavissa tutkimuksissa        
tulokset voivat olla ainakin osittain palautettavissa ilman laajaa validaatiota. Kun tutkijaa           
pyydetään ottamaan kantaa tutkimustulosten kliinisestä merkityksestä tulosten palautuessa        
biopankkiin, samassa yhteydessä kysytään tuloksille mahdollisesti tehdystä validaatiosta, sillä         
joissain tapauksissa tulokset on voitu varmentaa toisella tutkimusmenetelmällä.        
Näytesekaannuksia tms. ei voida kuitenkaan täysin poissulkea, joten tulokset on varmistettava           
uudesta näytteestä tai toisella menetelmällä tapauksesta riippuen mikäli niillä on hoidollista           
merkitystä. FinnGen-näytteiden osalta, joita suurin osa sairaalabiopankkeihin lähiaikoina        
palautuvista genomitiedoista tulee olemaan, näyte on kerätty ja käsitelty akkreditoiduissa          
laboratorioissa tavanomaisen näytteenoton käytännön mukaisesti. Myös osa DNA-eristyksistä        
on tehty diagnostisissa laboratorioissa. Näin ollen todetun mutaation varmistus voitaisiin          
mahdollisesti tehdä biopankeissa jo olemassa olevasta DNAsta ilman, että näytteen luovuttajaa           
on tarpeen kontaktoida ennen tuloksen varmistamista. 
 
Näytteen luovuttajan tunnistuksen ja löydöksen varmistuksen jälkeen ne henkilöt, jotka          
tarvitsevat perinnöllisyysneuvontaa tai muuta hoitoonohjausta tulee kontaktoida. On pohdittava         
tapauskohtaisesti kuka on yhteydessä näytteen luovuttajaan, joten arviointiryhmän tulisi         
käsitellä tutkimuskohtaisesti milloin ja miten osallistujia informoidaan tuloksista (Shalowitz ja          
Miller, 2005). Tuloksen varmistamisen jälkeen henkilö voisi mahdollisesti edetä tavanomaisen          
hoitopolun mukaisesti esimerkiksi perinnöllisyysneuvontaan. Prosessi vaatii lähetteitä ja läheistä         
yhteistyötä kliinisen genetiikan kanssa. 
 
Yksilöllisiä biopankkituloksia voidaan palauttaa kirjeitse tai osallistamisportaalin kautta        
kirjallisesti, tai henkilökohtaisesti vastaanotolla. Portaalin kautta palautettavaksi soveltuvat ns.         
matalan riskin variantit ja riskiprofilointi, johon kirjallinen neuvonta on riittävää. Sähköisen           

 



 

käyttöliittymän kautta henkilö voisi itse valita mitä tuloksia hän haluaa vastaanottaa, sillä vaikka             
jokin genetiikkaan liittyvä löydös on määritelty terveyden kannalta merkittäväksi tiedoksi, ei           
näytteen luovuttaja välttämättä halua saada tätä tietoa. Aiheeseen perehtyneen         
terveydenhuollon ammattilaisen tulee antaa varsinaiset patogeeniset löydökset ja varmistaa         
asianmukainen neuvonta. Negatiivisia tuloksia voidaan kuitenkin osittain palauttaa näytteen         
luovuttajalle sähköisesti asiakasportaalin kautta ja portaalia mahdollisesti hyödyntää hoitoon         
ohjauksessa. Etenkin suuriin tutkimuksiin liittyen prosessi olisi mahdollista automatisoida niin,          
ettei yksittäisille tutkittaville kirjoitettaisi erikseen lausuntoa silloin kuin tulos on normaali eikä            
poikkeavaa ole todettu. Myös patogeenisten löydösten osalta voidaan ensimmäinen         
yhteydenotto mahdollisesti toteuttaa portaalin kautta; näytteen luovuttajalle voisi lähteä         
sähköinen kysely ja sukutietolomake täytettäväksi sekä laboratoriolähete poikkeavuuden        
varmentamiseksi uudesta näytteestä. Uusintanäytteen ottamisen ja taustatietojen keräämisen        
jälkeen näytteen luovuttaja ohjautuisi normaaliin hoitopolun mukaisesti       
perinnöllisyysneuvontaan. Pienissä tutkimuksissa yksilölliset tulospalautukset vaativat      
enemmän manuaalista työtä eikä niiden automatisointi ole välttämättä mahdollista. 

Yhteenveto ja toimenpidesuositus  
Määrittelyhankkeessa selvitettiin suomalaisten biopankkien yhteisen suostumuksenantajan      
osallistamisportaalin toteuttamismahdollisuuksia ja sen toiminnallisia vaatimuksia. Hankkeessa       
suomalaisille biopankeille tehty kysely osoitti, että digitaalista kommunikaatiota ei         
laajamittaisesti käytetä biopankkien ja suostumuksenantajien välillä, vaan kommunikaatio        
tapahtuu postin välityksellä. Lisäksi havaittiin, että tietojärjestelmä- ja prosessikehitys on          
tarpeen ennen kuin kaikilla biopankeilla on valmiudet tuottaa digitaalisen osallistamisportaalin          
toiminnan vaatimat tietosisällöt. Suurimpana kehityskohteena olivat biopankkien       
luovutusrekisterit ja tietojen palautumiseen liittyvät järjestelmät ja prosessit. Lisäksi         
toimintalogiikkaa esim. Biopankkisuostumuksen tai -kiellon antamiseksi useampaan biopankkiin        
samanaikaisesti ei ole olemassa. 
 
Hankkeessa tutustuttiin myös digitaalisen terveystiedon kommunikointiin yksilölle sekä        
suomalaisten että kansainvälisten toimijoiden osalta. Tämä osoitti, että vaikka terveystietoja          
esimerkiksi tutkimustiedon osalta kommunikoidaan jo yksilölle digitaalisesti, ovat käytännöt         
kirjavia, eikä konsensusta siitä miten tämä tulisi toteuttaa ole olemassa. Tämä pätee erityisesti             
genomitiedon tulkinnan ja tietojen palautuksen osalta. Lisäksi selvitystyössä havaittiin         
juridis-eettisten linjausten terveystiedon digitaalisessa kommunikaatiossa olevan vaihtelevia, ja        
että lisäselvitystyö tällä osa-alueella on tarpeen ennen yksittäistulosten palauttamista         
osallistujille. Samalla havaittiin tarve rajapinnan luomiseksi biopankkien tiedonpalautusprosessin        
ja kliinisen työ välille hoitosuhdetta vaativien löydösten varmistusta ja kommunikointia varten.           
Määrittelyhankkeessa oli kuitenkin mahdollista määritellä toiminnalliset vaatimukset, toteutuksen        
käsitteellinen rakenne ja siihen liittyvä tietomalli suostumuksenantajan tiedoille portaalia varten.          
Todetut toiminnalliset vaatimukset ovat seuraavat:  
 

 



 

● Osallistamisportaalin tulee toimia kahdensuuntaisena kommunikaatiokanavana: 
○ Mahdollistaa kansalaisen ja kaikkien suomalaisten biopankkien välinen 

digitaalinen kommunikaatio yhdellä kertaa, yhdestä paikasta 
● Mahdollistaa tahdonilmaisu seuraavilla tavoilla: 

○ Antaa biopankkisuostumus (yhteen tai useampaan biopankkiin) 
○ Peruuttaa suostumus/kieltää näytteiden biopankkikäyttö (yhdeltä tai kaikilta 

biopankeilta) 
● Saada tieto biopankissa olevista näytteistä, tiedoista sekä näiden 

tutkimuskäytöstä 
○ Saada selvitys tutkimuskäytössä syntyneiden tutkimustuloksen 

terveydellisestä merkityksestä 
● Mahdollistaa GDPR:n mukaiset hallintatoimet: 

○ Rekisteröidyn oikeus saada näkyvyys omiin tietoihin ja niiden käyttöön 
○ Mahdollisuus tarkistaa ja korjata virheellisiä tietoja 
○ Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä 
○ Tietojen käsittelyn kieltäminen 
○ Oikeus saada tietonsa poistetuiksi (oikeus tulla unohdetuksi) 
○ Oikeus tietojen siirtoon toiselle rekisterinpitäjälle 

● Mahdollistaa biopankkien yhteydenotto suostumuksenantajaan digitaalisesti 
● Kyselytiedon kerääminen suostumuksenantajilta 
● Yhteys/näkyvyys Omakantaan 

 
Määrittelyvaiheen aikana tehdyt selvitykset osoittivat, että osallistamisportaalin toteuttamiseksi        
tarvittava kehitystyö jakautuu neljälle osa-alueelle: biopankkien ICT-kehitys, tulosten        
palautuksen juridis-eettiset kysymykset, portaalin tekninen toteutus sekä tulosten tulkinta,         
varmistus, palautus ja näiden integraatio kliiniseen työhön. Näihin osakokonaisuuksiin liittyvä          
työ on kuvattu tarkemmin omissa osioissaan seuraavaksi. Mikäli osallistamisportaalia ryhdytään          
toteuttamaan, on suositeltavaa että työ aloitetaan siten, että eteneminen kohti yhtenäistä           
kansallista ratkaisua toteutetaan sekä porrastetusti eri vaiheissa, että useampana rinnakkaisena          
osakokonaisuutena (Kuva 6).  
 

 



 

 
Kuva 6. Osallistamisportaalin toteuttamista suositellaan jaettavaksi neljään pienempään 
osakokonaisuuteen, joita voidaan edistää rinnakkain. 
 
 

Biopankkien ICT-kehitys: Raportointityökalu 
Osallistamisportaalin toteutuminen edellyttää sekä kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistamista      
biopankeissa, että tietokantapohjaisten luovutusrekisterien käyttöön siirtymistä. Ilman näitä        
biopankkien on haastavaa tuottaa tieto suostumuksenantajistaan sekä heidän tietojensa         
käytöstä yhdenmukaiseen tietomalliin siten että tämä tieto päivittyy ja on poimittavissa           
ajantasaisena (Kuva 2). Biopankeille tehdyn kyselyn mukaan tällä hetkellä         
suostumuksenantajille suunnatun kommunikaation työvoimaintensiivisimmät osa ovat      
suostumuksenantajien tietopyynnöt, ja niiden vastausprosessissa aikaavievin ja       
työvoimaintensiivisin vaihe on tietojen poiminta, tulkinta ja vastausten muotoilu. Näin ollen           
suosituksena olisi ensimmäisenä keskittyä automatisoimaan tämä työvaihe mahdollisimman        
pitkälle tuottamalla raportointityökalu jolla biopankin on mahdollista poimia tietokannasta         
suostumuksenantajalle valmis raportti tämän näytteistä, tiedoista ja niiden mahdollisesta         
tutkimuskäytöstä valmiina postitettavaksi.  

 



 

 
Tämän toteutuminen edellyttää sitä, että biopankin suostumuksenantajaa, suostumusta ja         
näytteiden käyttöä koskevat tiedot ovat poimittavissa tietokannassa ja vaatii näin ollen           
siirtymisen pois Excel-pohjaisista luovutustiedon hallintaratkaisuista. Tämä edellyttää myös sitä,         
että biopankit tuottavat kattavat selkokieliset kuvaukset tutkimushankkeista ja niiden tavoitteista          
sekä niihin luovutetuista tiedoista luovutusrekistereihinsä. Lisäksi jo loppuneiden        
tutkimushankkeiden osalta on tarpeen tuottaa yleistasoiset kuvaukset tutkimuksessa saadusta         
uudesta tiedosta ja mahdollisista julkaisuista sekä yleistason tuloksista. Raportointityökalun         
osalta kehitystyön ulkopuolelle tulisi resurssi- ja aikataulusyistä rajata henkilökohtaisten tulosten          
palauttamien, sillä raportointityökalu ei mahdollista tätä mahdollisuutta. 
 
Jotta näistä olisi mahdollista generoida postitusvalmiita raportteja, on tarpeen tuottaa          
yleismuotoiset kirjepohjat, sekä raportin muodostuksen toimintalogiikka. Työkalun käyttö        
edellyttäisi silti raportin oikeellisuuden tarkastamista manuaalisesti laatupoikkeamien       
havaitsemiseksi. Tällä lähestymisellä on mahdollista priorisoida biopankkien sisäinen        
ICT-kehitys palvelemaan osallistamisportaalin toteutumista mahdollisimman tehokkaasti sekä       
helpottamaan kansalaisten tietopyyntöihin vastaamista siirtymävaiheen aikana. Lisäksi       
tarvittavien kirjepohjien sekä raportin generointilogiikan tuottaminen ovat suoraan portaalin         
kehitystä palvelevaa pohjatyötä.  
 
Raportointityökalun käyttöönotto edellyttää sitä käyttäviltä biopankeilta tietojärjestelmä- ja        
prosessikehitystä (joka ei kuitenkaan ole muiden biopankkien valmiuksista riippuvaista).         
Varsinaisen raportointityökalun tuotto edellyttää asiantuntijatyötä kirjepohjien, tietosisältöjen ja        
toimintalogiikan määrittelyssä, sekä raportointityökalun teknisessä toteutuksessa. 

Juridis-eettiset kysymykset 
Selvitystyössä havaittiin terveystiedon digitaalisessa kommunikaatiossa olevien juridis-eettisten       
linjausten vaihtelevan eikä konsensusta tietojen palautusta koskevien lakien tulkinnasta esim.          
GDPR:n tai Biopankkilain osalta ole. Tietojen käsittelyn ja mahdollisen Kanta-arkiston          
integraation osalta tietojen käsittelyyn ja rekisterinpitäjyyteen liittyvät kysymykset on myös          
tarpeen ratkaista. Lisäksi muutoksessa oleva laki-ympäristö mm. Biopankkilain ja Genomilain          
osalta vaikeuttaa osallistamisportaalin toimintaa koskevien lakien tulkinnan osalta, sekä         
toimintasuunnitelman siirtymäkauden ajalle. Suurimmat eettiset kysymykset taasen liittyvät        
terveystiedon palauttamiseen sekä sen tulkintaan. Juridis-eettisten kysymysten selvittämiseksi        
portaalin osalta tarvitaan juridiikan asiantuntemuksen lisäksi monialaista asiantuntemusta        
tukemaan lakitulkintojen käytännön toteutuksessa sekä eettisissä linjauksissa. Juridis-eettisten        
kysymysten ratkaisut vastaavasti ovat suoraan yhteydessä myös tulosten palautuksen         
käytännön toteutukseen.  

 



 

Portaalin tekninen toteutus 
Osallistamisportaalin tekninen toteutus muodostaa oman osaprojektinsa, joka koostuu portaalin         
rakenteen määrittelystä, portaalin vaatimien tietokanta-integraatioiden suunnittelusta ja       
toteutuksesta, portaalin käytännön toteutuksesta sekä sen testauksesta. Kaikki tekniseen         
toteutukseen kuuluvasta työstä ei vaadi biopankki-spesifistä substanssiosaamista, ja on näin          
ollen resursoitavissa biopankkikentän ulkopuolelta.  
 
Osallistamisportaalin teknistä toteutusta suositellaan porrastettavan siten, että ensimmäisessä        
vaiheessa priorisoidaan raportointityökalun tuottamien toiminnalisuuksien implementointi, ja       
tämän jälkeen määrittelylistan mukaiset toiminnallisuudet pois lukien henkilökohtaisten        
tutkimuksesta saatujen tietojen palautus, joka osaltaan implementoidaan viimeisenä.  

Tulosten tulkinta, palautus ja integraatio kliiniseen työhön 
Tutkimustulosten käsittelystä, tulkinnasta, löydösten varmistamisesta sekä saadun tiedon        
merkityksen kommunikoinnista suostumuksen-antajille tehtiin määrittelyhankkeessa laaja      
raportti. Koko tutkimusjoukkoa koskevien yhteenvetotulosten palauttaminen on mahdollista        
suhteellisen helposti, ja voidaan integroida osaksi osallistamisportaalia ensimmäisessä        
vaiheessa. Yksilöllisen tutkimustiedon ja sen merkityksen kommunikointi suostumuksenantajille        
havaittiin sen sijaan olevan siinä määrin haastavaa, että yleispätevän toimintasuosituksen          
muotoilu ei ollut tämän hankkeen puitteissa mahdollista. Näin ollen on tarpeen aloittaa erillinen             
selvitystyö jossa määritetään laajemmalla monialaisella asiantuntijapaneelilla miten ja missä         
laajuudessa tutkimustietoa kommunikoidaan suostumuksenantajille, sekä mm. miten kliinisten        
prosessien ulkopuolella tuotettu genomitieto on mahdollista varmistaa oikeelliseksi, ja millä          
reunaehdoilla sitä on mahdolliseksi tuoda osaksi potilasta koskevaa kliinistä päätöksentekoa.   
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