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1 Genomitietokeskukselle  
on lainsäädäntö

Perustetaan genomitietokeskus

2 Genomitiedon käytölle on eetti
set periaatteet ja lainsäädäntö

Moniammatillinen työryhmä laatii eettiset ja yksilön oikeuksia kunnioittavat  
periaatteet ja toimintatavat genomitiedon vastuulliselle käytölle

Valmistellaan tarvittavat säädökset genomitiedon käytölle. Selvitetään esimerkiksi sovellettavat  
tietosuojasäännökset ja määritetään genomitietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

3
Genomitutkimus on liitetty  
kiinteästi terveydenhuollon  
toimintaan

Luodaan kansallinen genomitietokanta, johon kerätään eri organisaatioissa syntyvä genomitieto ja  
tehdään mahdolliseksi muiden terveystietojen yhdistäminen genomitietoihin

Otetaan tutkimuksessa syntyvä genomitieto käyttöön terveydenhuollossa tehokkaasti ja vaikuttavasti

4
Terveydenhuollon henkilöstöllä  
on hyvät valmiudet genomi
tiedon käyttöön

Vahvistetaan ja ajantasaistetaan genetiikan opetusta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Arvioidaan genetiikan eri ammattiryhmien koulutustarve

Laaditaan ja toteutetaan terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutus genetiikasta

5
Suomessa on tietojärjestelmät 
genomitiedon tehokkaaseen 
hyödyntämiseen

Laaditaan genomitiedon kokonaisarkkitehtuuri

6
Genomitietoa käytetään  
laajasti terveydenhuollossa  
yksilön ja väestön tarpeista  
lähtien

Luodaan menettely geenitestien systemaattiseen arvioimiseen ja käyttöönottoon

Edistetään geneettisen riskiprofiloinnin käyttöä sairauksien ehkäisyssä

Varmistetaan, että potilaille tehdään riittävät geenitutkimukset sairauksien syyn  
selvittämiseksi ja että tuloksia hyödynnetään myös potilaan perheen ja suvun hyväksi

Luodaan ja otetaan käyttöön genomitietoa hyödyntävä kliininen  
päätöksenteon tuki terveydenhuollon ammattilaisille

Arvioidaan genomitiedon hyödyntämisen kustannuksia ja hyötyjä

7
Ihmiset kykenevät  
hyödyntämään genomitietoa 
omassa elämässään

Ohjeistetaan ihmisiä geenitestaukseen liittyvistä palveluista

Tuodaan ihmisten käyttöön työkaluja genomitiedon hyödyntämiseen

Luodaan yläasteen ja toisen asteen koulutuksessa valmiudet käyttää genomitietoa omassa elämässä

8
Genomiikassa Suomi on  
kansainvälisesti houkutteleva  
tutkimus ja liiketoiminta
ympäristö

Luodaan kansallinen palvelupiste, joka tarjoaa yrityksille ja tutkimusorganisaatiolle 
keskitetysti palveluita tutkimus, sopimus ja kaupallistamisasioissa

Luodaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle kansallinen toimintamalli, joka mahdollistaa  
genomitiedon ja siihen liitetyn terveystiedon hyödyntämisen tutkimus ja tuotekehityshankkeissa

Tarjotaan eri organisaatioiden tietokantoja yhdistävää genomi ja  
terveystietoa tutkimus ja kehitystoiminnan käyttöön

Luodaan rahoitus, tuotteistamis ja kaupallistamisohjelma
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Tuodaan ihmisten käyttöön genomi
tietoa hyödyntäviä työkaluja. Tarjotaan 
ihmisille yleistä ohjeistusta genomitiedon 
käytöstä terveyden edistämisessä ja tuo-
tetaan siihen liittyviä päätöksenteon tuen 
palveluja. Luodaan genomiportaali, jonka 
välityksellä ihmisille välitetään tietoa gene-
tiikasta, ja sähköisiä työkaluja perimää kos-
kevan tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi 
virtuaaliklinikan kautta.

Kehitetään oppi
sisältöjä niin, että 
yläasteen ja toisen as-
teen koulutuksessa luo-
daan valmiudet käyttää 
genomitietoa oman ter-
veyden edistämisessä. 
Genomitiedon opetus 
olisi luonteva osa esi-
merkiksi terveystietoa.   

Ihmiset pystyvät  
hyödyntämään  
genomitietoa  
omassa elämässään

Yhä useampi suomalainen on kiinnostunut ylläpitämään ja edistämään omaa 
terveyttään elintapavalintojen avulla. Tulevaisuudessa keskeinen tekijä riskiar
vioinnissa ja valinnoissa on tieto ihmisen yksilöllisestä perimästä. Terveyden
huolto tarvitsee yhtenäiset ohjeistukset genominlaajuisten tutkimusten käyt
töön, mutta samaan aikaan tulee pohtia näiden tutkimusten saatavuutta myös 
genomitietojaan haluavan ihmisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Ohjeistetaan ihmisiä gee-
nitestaukseen liittyvistä pal-
veluista. Ihmisille on luotava 
selkeä palvelupolku ja ohjeis-
tus siitä, miten, mistä ja millaisia 
geenitestejä tai genomitutkimuk-
sia voi saada. 

Kansallinen  
genomistrategia:  
miksi, miten ja  
milloin? 

Genomitieto on kuin äskettäin esiin kaivettu aarrearkku,  
jonka sisältöä emme vielä kokonaan tunne tai ymmärrä.  
Kesäkuussa 2015 julkistetun, Suomen kansallisen genomi
strategian visio on käytännönläheinen ja katsoo lähitulevai
suuteen: tavoitteena on, että vuonna 2020 Suomessa hyö
dynnetään genomitietoa tehokkaasti ihmisten terveyden 
hyväksi. Tähän päästää kahdeksan päätavoitteen kautta,  
jotka on aikatauluineen esitelty alla olevilla janoilla. 
 Geenitiedon hyödyntäminen, yhdessä digitalisaation 
ja omahoidon lisääntymisen kanssa, mullistaa perinteisen 
terveydenhuollon. Kyse on merkittävästä kansainvälisestä 
trendistä, ja on meidän päätöksemme, olemmeko muutok
sessa aktiivisia toimijoita vai sivustaseuraajia. Suomesta voi 
tulla genomitiedon hyödyntämisessä, siis vaikuttavampien 
ja asiakaslähtöisempien terveyspalvelujen kehittämisessä,  
edelläkävijä, joka pystyy myös hyödyntämään geenitie
dossa piilevät, valtavat innovaatio ja liiketoimintamahdol
lisuudet. Kansallinen genomistrategia kertoo, miten tämä 
tehdään.

Kahdeksan askelta genomitiedon  
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Terveyttä ja  
kasvua Suomelle
#genomistrategia

 



Ylätason kuvaus genomitietojen tuottamisesta, säilyttämisestä, jalostamisesta ja hyödyntämisestä 

Valokuvat: Joanna Moorhouse, Saana Säilynoja ja Jukka Vahti

Tietojen  
jalostaminen

Tietojen hyödyntäminen

Terveydenhuolto Tutkimus Osaamiskeskukset 
(esim. genomikeskus) Muut toimijat

Tietojen  
keskitetty 
säilyttäminen

Kliininen KanTa

KanTa

OmaKanta ”GenomiKanta”

Tietojen tuottaminen,  
kerääminen ja  
paikalllinen  
säilyttäminen

Potilastietojärjestelmä
Muut tietolähteet

Potilastietojärjestelmä
Biopankki

Biopankki
Muut tietolähteet

Palveluoperaattori

Ihminen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevai suus organisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailu kyvyn  
ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ennakoimme yhteiskunnan muutosta, etsimme käytännön  
tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhdi tamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Ota yhteyttä: Antti Kivelä, johtaja puh. +358 294 618 265  antti.kivela@sitra.fi 
 Tuula Tiihonen, johtava asiantuntija  puh. +358 294 618 269  tuula.tiihonen@sitra.fi

www.sitra.fi/hyvinvointi/perima-ja-terveys

Genomitietojen tehokas hyödyntäminen tuo merkittävää 
hyötyä terveydenhuoltoon ja tutkimustoimintaan. Suurin 
hyöty kuitenkin saavutetaan, kun genomitietoja päästään 
yhdistämään muihin terveydenhuollon ja hyvinvoinnin 
tietoihin, kuten kliinisiin potilastietoihin sekä elintapa- ja 
ympäristötietoihin. Näiden tietojen keräämisessä, tallen-

tamisessa, yhdistämisessä ja hyödyntämisessä nojataan 
vahvasti olemassa oleviin ratkaisuihin. Lisäksi suunnitteilla 
olevalla, tietojen tehokkaan hyötykäytön mahdollistavalla 
”palveluoperaattorilla” tulee olemaan oma roolinsa erityi-
sesti tietojen jalostamisessa muun muassa tutkimuskäyt-
töön.


