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Genomistrategiasta koulutukseen ja
käytäntöön

M

neettisen tiedon laajamittaisessa käytössä siir
tymään hoidon kohdentamiseen, lääkehoidon
valintaan ja riskiprofilointiin.
Genomitiedon laajamittaisessa hyödyntämi
sessä kysymyksiä on herättänyt terveydenhuol
lon henkilökunnan kyky käyttää tietoa hyväk
seen. Geneettisen tiedon käytöstä ei välttämättä
tule erityisen vaikeaa erikoissairaanhoidossa
eikä edes perusterveydenhuollossa, koska tie
don käyttämiseen kehitetään päätöksenteon
tukea ja ohjelmistoja. Nämä työkalut tuovat
geneettisen tiedon osaksi potilaan terveyden ja
sairauden hoitoa helposti lähestyttävällä ja käy
tännöllisellä tavalla. Kehitystyössä varmistetaan
myös tiedon laatuun ja tulkintaan liittyvien on
gelmien hallinta.
Jatkossa myös terveydenhuollon eri ammat
tiryhmien, varsinkin lääkäreiden, koulutuksessa
on syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomio
ta genetiikan opetukseen. Lisäksi terveyden
huolto tarvitsee edelleen genetiikan ammatti
laisia, kliinisiä ja sairaalageneetikkoja, perinnöl
lisyyshoitajia ja bioinformaatikkojakin.
Kesällä 2015 sosiaali- ja terveysministeriö
julkisti vuosina 2014–2015 toimineen asiantun
tijoista ja sidosryhmistä koostuneen työryhmän
ehdotuksen kansalliseksi genomi
strategiaksi
(3). Asiantuntijoista ja viranomaisista koostuva
ministeriön työryhmä valmistelee toimenpitei
tä genomitiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi
terveydenhuollossa sekä tutkimus- ja tuoteke
hitystoiminnassa. Lisäksi genomitiedon käytöl
le vahvistetaan eettiset periaatteet ja laaditaan
tiedon asianmukaista käyttöä turvaava lainsää
däntö. Kansallinen genomikeskus on tarkoitus
perustaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Kes

atemaatikkoja on pitkään kiehtonut
filosofinen näkemys siitä, että havain
toja jäsentävä matematiikka on ollut
aina olemassa ja vain odottanut löytäjäänsä ja
käyttäjäänsä. Sama sopii hyvin kuvaamaan ge
nomitietoakin. Luonnon oman kielen ymmär
täminen kertoo sairauksien synnystä ja auttaa
siten kehittämään diagnostiikkaa ja hoitoa sekä
valitsemaan vaikuttavia väestöinterventioita.
Yksilöllinen genomitieto kertoo aina myös
lähisukulaisista, ja heistä joidenkin mielestä on
ehkä parempi olla tietämättä tai jättää geeni- ja
genomitieto työkaluksi vain perustutkijoille ja
harvinaistautien asiantuntijoille.
Ihmisen genomin sekvensoinnin ja sitä seu
ranneen teknologisen kehityksen myötä geno
miikka, koko perimän tutkiminen, on tullut
tutkimuksen lisäksi myös kliiniseen työhön.
Kertyvän tutkimustiedon myötä on syntynyt
uudenlainen käsitys yleisten ja perinnöllisten
kin sairauksien valtavasta geneettisestä hetero
geenisuudesta.
Sairastumisriskiin vaikuttavat sadat, jopa
tuhannet genomin variaatiot, jotka osaltaan
selittävät myös yksilöllisiä hoitovasteita. Geno
miikan tutkimusten myötä on avautunut uusia
mahdollisuuksia tunnistaa riskejä ja erityisesti
monitekijäisten sairauksien osalta myös mah
dollisuuksia ehkäistä sairauksia sekä kohdentaa
väestöseulontoja. Tällöin geneettisen riskiprofi
loinnin kohteena voivat olla esimerkiksi tietyt
ikäkohortit, kun rinta- tai eturauhassyövän seu
lontaa kohdennetaan geneettisten riskilukujen
perusteella (1,2).
Vaikka geenitestejä tarvitaan jatkossakin sai
rauksien diagnostiikkaan, tulee painopiste ge
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kuksen tehtäväksi on ehdotettu muun muassa
asiantuntijatuen antamista geneettisen tiedon ja
geenitestien käyttöön.
Käytännön esimerkki genomistrategiaehdo
tuksen hengessä toimivasta laajasta konsortioohjelmasta on SalWen (terveys- ja hyvinvointi
alan strategisen huippuosaamisen keskittymä)
nelivuotinen ohjelma Get It Done, jonka ta
voite on tukea yksilöllistetyn diagnostiikan ja
hoidon lisäämistä sekä genomitiedon käyttöä
arkipäivän terveydenhuollossa (4).
Ohjelman laaja GeneRISK-tutkimus kohdis
tuu noin 10 000 suomalaisen terveydentilaan
sydän- ja verisuonitautien osalta (5). Tutkitta
vien näytteet tallennetaan ohjelman yhteydessä
biopankkiin. Tutkimuksessa testataan genomi
tietoa hyödyntäviä toimintamalleja ja IT-jär
jestelyjä sepelvaltimotaudin kokonaisriskin
määrittämiseksi ja sairauden ehkäisemiseksi.
Samalla tarkastellaan myös terveydenhuollon
henkilöstön valmiuksia genomitiedon käyttöön
sekä kansalaisten kykyä hyödyntää kansalaisen
portaalista saatavaa genomitietoa. Ohjelmassa
kehitetään lisäksi genomitestauksen liiketoi
mintamalleja, kustannushyödyn arviointia sekä
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallia.
Genomitietoa on yhä helpommin saatavilla
niille, jotka osaavat sitä hankkia. Siksi lääkärit
ja muut terveydenhuollon ammattilaiset koh
taavat yhä useammin tiedon tulkintaan liittyviä
kysymyksiä työssään. Täydennyskoulutushaas
te on suuri. Tämä Aikakauskirjan teemanume
ro pyrkii osaltaan jakamaan tietoa siitä, mistä
genomitiedon hyödyntämisessä on kysymys ja
millaisissa käytännön tilanteissa siitä voi jo ny
kyisin olla apua.
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