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Abstract

The purpose of this study was to develop a hypothetical model of genetic counseling for male
hereditary breast cancer mutation (BRCA1/2) carriers. The methodological approach involved
mixed methods. The aim of the first phase was to describe male BRCA1/2 mutation carriers’
genetic counseling, experiences and needs for developing genetic counseling. Quantitative data
were acquired using a patient counseling questionnaire (n=35) based on consecutive sampling,
whereas theme-based interviews (n=31) were conducted as a qualitative approach. In the second
phase, the theme-based interview data were used to describe males’ experiences after
identification as BRCA1/2 mutation carriers and effects of identification as a carrier on their lives
(n=31). The data were analyzed using descriptive statistics and inductive content analysis. The
results of the study were combined into a model describing genetic counseling for male BRCA1/
2 mutation carriers.

Based on the quantitative data, the genetic counseling was evaluated as good. Psychosocial
support was insufficient. According to the qualitative data, there was lack of noticing individual
wishes and needs during the genetic counseling process. Operational conditions of departments of
clinical genetics and genetic healthcare professionals’ readiness to provide gentic counseling were
varied. Identification as a BRCA1/2 mutation carrier caused varied emotional reactions associated
with identification as a carrier, hereditary transmission of the mutation, cancer risks and possibility
of developing cancer. However, the duration of the reactions varied. Identification as a carrier had
effects on male carriers’ health and social wellbeing. According to the hypothetical model, genetic
counseling was based on the backgrounds and individual needs of the male BRCA1/2 mutation
carriers, which was implemented with appropriate operational conditions. It included sufficient
psychological support, which genetics healthcare professionals had professional responsibility for
implementing.

The information study provided can be used to broaden the knowledge base of nursing science
in clinical genetics. The information may also be utilized in continued nursing education.

Keywords: BRCA1, BRCA2, breast neoplasms, carrier state, genetic counseling, male
carrier, psychosocial support
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation (BRCA1/2) kanta-
jamiesten hypoteettinen perinnöllisyysneuvontamalli. Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmä-
metodologiaa. Ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten
perinnöllisyysneuvontaa, perinnöllisyysneuvontakokemuksia ja kehittämistarpeita. Aineisto
kerättiin kokonaisotannalla kvantitatiivisesti Potilasohjaus-kyselylomakkeella (n=35) ja kvalita-
tiivisesti teemahaastatteluilla (n=31). Toisessa vaiheessa kuvattiin ensimmäisessä vaiheessa
kerätyllä haastatteluaineistolla kantajamiesten kokemuksia alttiusmutaation kantajuudesta ja
kantajuuden vaikutuksista elämään (n=31). Tutkimuksen aineistot analysoitiin tilastollisin mene-
telmin ja induktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulosten perusteella muodostettiin
BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten perinnöllisyysneuvontamalli.

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteella perinnöllisyysneuvonta arvioitiin hyväksi. Psyko-
sosiaalisen tuen saaminen oli vähäistä. Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan kantajamiesten yksi-
löllisten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen perinnöllisyysneuvontaprosessin aikana oli puut-
teellista. Kliinisen genetiikan yksiköiden toimintaedellytyksissä ja perinnöllisyysneuvonnan
antajien ohjausvalmiuksissa oli vaihtelevuutta. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus aiheutti
kantajamiehille eriasteisia ja -kestoisia emotionaalisia tunteita, jotka liittyivät kantajuuteen, altti-
usmutaation periytymiseen, syöpäriskiin ja syöpään sairastumiseen. Kantajuudella oli lisäksi
vaikutusta kantajamiesten terveydelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Periytyvän rintasyöpä-
alttiusgeenin hypoteettisen mallin perusteella perinnöllisyysneuvonta oli BRCA1/2-alttiusmutaa-
tion kantajamiehen taustatilanteeseen ja yksilölliseen tarpeeseen perustuva neuvonta, joka oli
toteutettu asianmukaisin toimintaedellytyksin. Se sisälsi riittävästi psykososiaalista tukea ja sen
antajalla oli ammatillinen vastuu perinnöllisyysneuvonnan toteuttamisesta.

Tutkimuksessa tuotetun tiedon avulla lisätään hoitotieteellistä tietoperustaa perinnöllisyyslää-
ketieteen alueelle. Tietoa voidaan hyödyntää myös hoitotyön täydennyskoulutuksessa.

Asiasanat: BRCA1, BRCA2, kantajamies, perinnöllisyysneuvonta, psykososiaalinen
tuki, rintasyöpä
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Lyhenteet 

BRCA1 Breast cancer 1 gene 

BRCA2 Breast cancer 2 gene 

BRCA1/2 BRCA1 ja BRCA2 

CVI Content validity index, sisällön validiteetti indeksi 

PSA Prostate spcific antigen, prostataspesifinen antigeeni 

SD Standard deviation, keskihajonta 

α Cronbachin alfa 

ρ Spearmanin järjestyskorrelaaatiokerroin 
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1 Johdanto 

Syöpä on väestössä yleinen sairaus. Suomessa sairastui vuonna 2015 melkein 33 

000 ihmistä syöpään (Suomen Syöpärekisteri, 2016). Väestön ikääntyessä myös 

syöpää sairastavien määrä kasvaa (Moller ym., 2002). Perinnöllisillä (Nagy, Sweet, 

& Eng, 2004) ja ympäristötekijöillä on vaikutusta syöpään sairastumiseen (Pukkala, 

2004). Tietämys perinnöllisistä sairauksista on lisääntynyt viime vuosikymmenten 

aikana. Tutkimusten mukaan noin 7-10 prosentissa naisten rintasyöpään sairastu-

misen taustalla on perinnöllinen tekijä (Claus, Schildkraut, Thompson, & Risch, 

1996; McPherson, Steel, & Dixon, 2000; Parkin, 2004). Tunnetuimmat rinta- ja 

munasarjasyöpää aiheuttavat dominantisti periytyvät alttiusmutaatiot sijaitsevat 

BRCA1- ja BRCA2-geeneissä (Stratton & Rahman, 2008). Tiedetään, että 

BRCA1/21-alttiusmutaatiot lisäävät kantajanaisten riskiä sairastua rinta- ja muna-

sarjasyöpään. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehillä sen sijaan on lisääntynyt 

riski sairastua miesten rintasyöpään ja eturauhassyöpään. (Petrucelli, Daly, & Pal, 

2016.) Vuonna 2015 yli 4800 miestä sairastui eturauhassyöpään, joka on miesten 

yleisin syöpä (Suomen Syöpärekisteri, 2016). Periytyvien rintasyöpäalttiusmutaa-

tioiden lisäksi on tunnistettu myös muita periytyviä syöpäalttiusoireyhtymiä, kuten 

Lynchin oireyhtymä, periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpäoireyhtymä. Lyn-

chin oireyhtymä lisää alttiusmutaation kantajan riskiä sairastua erityisesti paksu-

suolisyöpään ja lisäksi kantajanaisten riskiä sairastua kohtu- ja munasarjasyöpään. 

(Lynch, Lynch, & Smyrk, 1997.) 

Periytymisen lisäksi elintavoilla tiedetään olevan yhteys syöpään sairastumi-

seen. Syöpää sairastavien määrän lisääntyminen, ikääntyvien osuuden kasvaminen 

väestössä sekä kehittyneet hoidot ovat lisänneet syövistä johtuvia kustannuksia. 

(Mäklin & Rissanen, 2006.) Lisäksi tieteellinen tutkimus, joka kohdistuu periyty-

vään alttiuteen sairastua syöpään, on lisääntynyt. Syöpägenetiikan avulla pystytään 

tunnistamaan yhä enemmän syövän suhteen riskissä olevia henkilöitä. Kun suvussa 

on todettu periytyvä syöpäalttius, tarjotaan suvun riskissä oleville henkilöille mah-

dollisuus osallistua ennakoivaan perinnöllisyysneuvontaan ja geenitutkimukseen, 

jonka avulla voidaan selvittää kyseessä olevan henkilön kantajuus suvussa aikai-

semmin todetulle alttiusmutaatiolle (Clarke, 2013).  

Maailman terveysjärjestö (Ballantyne, Goold, Pearn, & WHO Human Genetics 

Programme, 2006) ja EuroGentest (EuroGentest, 2008) ovat antaneet ohjeita ja 

                                                        
1 BRCA1/2 = BRCA1 ja BRCA2 
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suosituksia geenitutkimukseen liittyvään perinnöllisyysneuvontaan ja sen toteutta-

miselle. Perinnöllisyysneuvonnan tehtävänä on antaa tietoa periytyvyydestä, perin-

nöllisen syövän riskistä ja siihen liittyvästä ennaltaehkäisevästä seurannasta, sekä 

tarjota mahdollisuus psykososiaaliseen tukeen. Perinnöllisyysneuvonnalla on kes-

keinen rooli auttaa riskissä olevia henkilöitä sopeutumaan mahdollisimman hyvin 

kyseessä olevaan tilanteeseen (EuroGentest, 2008) ja saavuttamaan tunteen, että he 

hallitsevat oman terveydentilansa (Mendes, Santos, & Sousa, 2011). Aikaisem-

missa tieteellisissä tutkimuksissa perinnöllisyysneuvontaa on tarkastelu korkeassa 

riskissä periytyvään rintasyöpäalttiudessa olevien naisten (suvussa ei tiedossa tun-

nettua mutaatiota) perinnöllisyysneuvontapalveluihin (Di Prospero ym., 2001), tie-

dolliseen (Armstrong ym., 2015), päätökseen geenitutkimukseen osallistumiseen 

(Clark ym., 2000) ja psykososiaalisiin näkökulmiin liittyen (Ringwald ym., 2016). 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehiin kohdistuva tieteellinen tutkimus on ol-

lut niukkaa. Kantajamiesten kokemuksia perinnöllisyysneuvonnasta on tarkastelu 

lähinnä neuvonnan sisällöllisen toteutumisen (Liede ym., 2000) ja kantajuuden 

psykososiaalisten seurannaisvaikutusten kautta (Strømsvik, Raheim, Oyen, Enge-

bretsen, & Gjengedal, 2010; Lodder ym., 2001). Perinnöllisyysneuvontaa koskevaa 

laajempaa tutkimusta ei ole tehty.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE 

2012–2015) korostettiin osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden merkitystä palvelu-

prosesseissa (Sosiaali- ja terveysministeriö [STM], 2016). Periytyvään rintasyöpä-

alttiuteen liittyvän perinnöllisyysneuvonnan tulee myös olla neuvonnan saajaläh-

töistä. Aikaisemmin tutkimuksissa neuvontaan tulevien henkilöiden näkökulma on 

otettu huomioon lähinnä määriteltäessä psykososiaalisen tuen huomiointia (Men-

des ym., 2011). Tieto BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuudesta voi aiheuttaa kan-

tajamiehille pelkoa omasta terveydentilasta ja mahdollisesta syövän syntymisestä 

(Strømsvik, Raheim, & Gjengedal, 2011). Kantajamiehillä voi esiintyä voimak-

kaita emotionaalisia reaktioita (Strømsvik ym., 2010), jotka voivat olla pitkäkes-

toista (Shiloh, Dagan, Friedman, Blank, & Friedman, 2013). Tarvitaan laajempaa 

tutkittua tietoa perinnöllisyysneuvonnasta, jotta sitä voidaan kehittää vastaamaan 

neuvonnan saajien yksilöllisiä toiveita ja tarpeita. 

Tämä tutkimus on kaksivaiheinen. Tutkimuksessa kuvaillaan BRCA1/2-alt-

tiusmutaation kantajamiesten perinnöllisyysneuvontaa, kokemuksia perinnölli-

syysneuvonnasta ja perinnöllisyysneuvonnan kehittämistarpeita. Lisäksi tutkimuk-

sessa kuvaillaan kantajamiesten kokemuksia BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuu-

desta ja kantajuuden vaikutuksista elämään. Tutkimuksen tulosten perusteella muo-
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destetaan periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation (BRCA1/2) kantajamiesten hypo-

teettinen perinnöllisyysneuvontamalli. Tutkimus on tarpeellinen, koska aikaisem-

paa tutkittua tietoa aihealueesta on todella vähän, joka tekee haasteelliseksi tutki-

muksen aiheen teoreettisen tarkastelun ja vertaamisen aikaisempaan tutkittuun tie-

toon. Luvussa kolme esitetyn kirjallisuushaun perusteella löytyi kaksi tutkimusta 

tästä aiheesta. 
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2 Periytyvä rintasyöpäalttius 

Perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen viittaa varhainen rinta- tai munasarjasyöpään 

sairastumisikä, rinta- ja munasarjasyövän tai molemminpuolisen rintasyövän esiin-

tyminen samalla henkilöllä. Lisäksi useammalla ensimmäisen ja toisen asteen su-

kulaisella todettu rinta- tai munasarjasyöpä ja miehen rintasyöpä viittaavat periyty-

vään rintasyöpäalttiuteen. (Gordon, 2013; Metcalfe ym., 2010b.) 

2.1 BRCA1/2-alttiusmutaatiot ja periytyminen 

BRCA1- (Miki ym., 1994) ja BRCA2-geenit (Wooster ym., 1995) ovat tunnetuim-

mat periytyvään korkeaan rintasyöpäriskiin altistavat geenit (Stratton & Rahman, 

2008). BRCA1/2-geeneissä sijaitsevat alttiusmutaatiot selittävät kuitenkin vain 

osan periytyvää rintasyöpää aiheuttavista geeneistä (Peto ym., 1999).  

BRCA1/2-alttiusmutaatiot ovat autosomissa dominantisti periytyviä geenejä 

(Claus, Risch, & Thompson, 1991). Periytymismallin mukaan BRCA1/2-alttius-

mutaation kantajan jokaisella jälkeläisellä on 50 % todennäköisyys saada peri-

määnsä kantajavanhemmalla todettu alttiusmutaatio. Periytyminen ei ole riippuvai-

nen jälkeläisen sukupuolesta. (Cook, 2013.) Kun suvussa on tunnistettu BRCA1/2-

alttiusmutaatio, tarjotaan suvun riskissä oleville henkilöille ennakoivaa perinnölli-

syysneuvontaa ja geenitutkimusta henkilökohtaisen kantajuustilanteen selvittä-

miseksi (Clarke, 2013).  

2.2 BRCA1/2 alttiusmutaatioihin liittyvä syöpäriski ja 

ennaltaehkäisevä seuranta  

BRCA1/2-alttiusmutaatiot lisäävät riskiä sairastua syöpään (Taulukko 1). BRCA1-

alttiusmutaation kantajanaisen kumulatiivinen riski sairastua rintasyöpään on 60–

87 % (Ford, Easton, Bishop, Narod, & Goldgar, 1994; Mavaddat ym., 2013) ja 59–

63 % munasarjasyöpään (Easton, Ford, & Bishop, 1995; Mavaddat ym., 2013). 

Vastaavasti BRCA2-alttiusmutaatio lisää kantajanaisen riskiä sairastua rinta-

syöpään, kumulatiivinen riski on 55–84 % ja munasarjasyöpään 16–27 % (Ford 

ym., 1998; Mavaddat ym., 2013). BRCA1/2-alttiusmutaation kantajanaisille järjes-

tetään vuosittainen ennaltaehkäisevä rintojen ja munasarjojen seuranta. Kantajanai-

silla on mahdollisuus harkita riskiä alentavia kirurgisia toimenpiteitä, kuten rinto-

jen ja munasarjojen poistoa. (Petrucelli ym., 2016.) 
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BRCA1-alttiusmutaation kantajamiehellä on reilu 8 % kumulatiivinen eturau-

hassyöpäriski 65 ikävuoteen (Leongamornlert ym., 2012) ja miesten rintasyöpään 

reilu 1 % 70 ikävuoteen saakka (Tai, Domchek, Parmigiani, & Chen, 2007). 

BRCA2-alttiusmutaaton kantajamiehen elinikäinen riski sairastu eturauhassyöpään 

on 20 % (Petrucelli ym., 2016) ja lähes 9 % kumulatiivinen riski sairastu rinta-

syöpään 80 ikävuoteen saakka (Evans ym., 2010). Lisäksi BRCA1/2-alttiusmutaa-

tion kantajanaisilla ja -miehillä on hieman suurentunut riski sairastua myös muihin 

syöpiin kuten; paksusuoli-, haima- ja ihosyöpään (Levy-Lahad & Friedman, 2007). 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehille annetaan suositus vuosittain mää-

ritetystä prostataspesifisen antigeeni-arvon (PSA) mittaamisesta, eturauhasen pal-

paatiosta ja säännöllisestä omatoimisesta rintojen tutkimisesta (Mohamad & 

Apffelstaedt, 2008). Kantajamiehille ei ole järjestetty lisääntyneestä syöpäriskistä 

johtuvaa automaattista seurantaohjelmaa. 

Taulukko 1. BRCA1/2 alttiusmutaation kantajanaisten ja -miesten syöpäriskit. 

Syöpä Kantajanainen  Kantajamies 

BRCA1 BRCA2 BRCA1 BRCA2 

Rintasyöpä 60–87 % 1 55–84 % 1  1 % 2 9 % 3 

Munasarjasyöpä 59–63 % 1 16–27 % 1    

Eturauhassyöpä    8 % 4 20 % 5 

1 Kumulatiivinen riski 
2 Kumulatiivinen riski 70 ikävuoteen saakka 
3 Kumulatiivinen riski 80 ikävuoteen saakka 
4 Kumulatiivinen riski 65 ikävuoteen saakka 
5 Elinikäinen riski 

2.3 Kokemus BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuudesta 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuuden toteaminen voi aiheuttaa kantajamiehille 

emotionaalisia reaktioita, kuten ahdistusta (Lodder ym., 2001), surullisuutta ja tun-

netta epäoikeudenmukaisuudesta (Strømsvik ym., 2010). Kantajamiehillä voi 

esiintyä syyllisyyttä siitä, että he ovat voineet siirtää periytyvän alttiusmutaation 

jälkeläisilleen (Lodder ym., 2001; Shiloh ym., 2013). Huoli periytyvyydestä myös 

motivoi kantajamiehiä hakeutumaan perinnöllisyysneuvontaan ja geenitutkimuk-

seen (Daly ym., 2003; Hallowell ym., 2005). Syy kantajuuden selvittämiseen voi 

olla yhteydessä myös päätökseen perheen perustamisesta (Foster ym., 2002). 

Vaikka tieto alttiusmutaation kantajuudesta voi vaikuttaa päätökseen olla hankki-

matta jälkeläisiä (Daly ym., 2003), kantajuus ei myöskään välttämättä ole este 
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hankkimasta lisää jälkeläisiä (Strømsvik ym., 2010). BRCA1/2-alttiusmutaatioon 

liittyvä kohonnut syöpäriski (Petrucelli ym., 2016) voi aiheuttaa kantajamiehille 

pelkoa ja huolta omasta (Shiloh ym., 2013; Strømsvik ym., 2011) ja jälkeläisten, 

erityisesti tyttärien (McAllister, Evans, Ormiston, & Daly, 1998; Strømsvik ym., 

2011) syöpään sairastumisesta.  

Myös BRCA1/2-alttiusmutaation kantajanaisille kantajuus voi aiheuttaa emo-

tionaalisia reaktioita. Kantajanaisilla mahdolliset emotionaaliset reaktiot ovat ly-

hytkestoisia kestäen ensimmäiset kuukaudet positiivisen geenitutkimuksen vas-

tauksen saannin jälkeen. (Ringwald ym., 2016.) Kantajanaisilla on syyllisyyttä jäl-

keläisten riskistä olla perinyt BRCA1/2-alttiusmutaatio (Hamilton, Inella, & 

Bounds, 2016). Myös Lynchin oireyhtymässä kantajanaiset- ja miehet kokivat syyl-

lisyyttä alttiusmutaation periytymisestä jälkeläisille ja epäoikeudenmukaisuutta 

perheessä nuorena syöpään sairastumisista. Lynchin oireyhtymän alttiusmutaation 

kantajat ovat lisäksi huolissaan omasta, jälkeläisten ja lastenlasten lisääntyneestä 

syöpäriskistä. Kantajuudella ei kuitenkaan ole vaikutusta heidän perheenperusta-

miseen. (Carlsson & Nilbert, 2007.) BRCA1/2-alttiusmutaation kantajanaisten ja 

Lynchin oireyhtymän kantajien syöpäriski on erilainen, minkä johdosta heille on 

järjestetty syövän ennaltaehkäisevä seuranta. Kokemuksia ja kantajuuden vaiku-

tuksia ei voida suoraan verrata BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten koke-

muksiin, eikä näille miehille ole järjestetty automaattista ennaltaehkäisevää seuran-

taa. 
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3 Periytyvän rintasyöpäalttiuden 
perinnöllisyysneuvonta 

3.1 Perinnöllisyysneuvonnan määritelmä ja tarkoitus 

Perinnöllisyysneuvonta on kommunikaatioprosessi, joka käsittelee perheessä ole-

vaa periytyvää poikkeavuutta tai riskiä poikkeavuuteen. Se on ajantasaisen tiedon 

antamista ja vaihtoehdoista keskustelua. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on 

auttaa riskissä olevia henkilöitä tai perheitä ymmärtämään tilanteeseen liittyvän 

lääketieteellisen taustan ja periytyvyyden vaikutukset kyseessä olevan taudin syn-

tyyn tai sen riskiin, sekä ymmärtämään mahdollisuudet, joita kyseessä olevan riskin 

suhteen on käytettävissä. Lisäksi tehtävänä on auttaa näitä henkilöitä käyttämään 

saatua tietoa itselleen sopivalla tavalla terveyttä edistävästi, psyykkistä kuormaa 

vähentävästi ja oman tilanteen hallinnan vahvistamiseksi. Tehtävänä on myös aut-

taa näitä henkilöitä tai perheitä valitsemaan periytyvään riskiin parhaiten sopivan 

toimintatavan ja toimimaan sen mukaisesti, sekä sopeutumaan mahdollisimman 

hyvin kyseessä olevaan sairauteen ja sen periytymisriskiin. (Ballantyne ym., 2006; 

Clarke, 2013; EuroGentest, 2008.)  

Perinnöllisyysneuvonta käsite on moninainen ja kontekstiin sidonnainen. 

Tässä tutkimuksessa perinnöllisyysneuvontaa tarkastellaan kantajamiesten periyty-

vään rintasyöpäalttiuteen liittyvänä ennakoivana perinnöllisyysneuvontana. 

3.2 Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvä 

perinnöllisyysneuvonta 

Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvä perinnöllisyysneuvonta on monivaiheinen 

prosessi sisältäen perinnöllisyysneuvonnan ennen ja jälkeen geenitutkimuksen sekä 

jatkoseurannan (Trepanier ym., 2004; van Oostrom & Tibben, 2004). Perinnölli-

syysneuvonnan antajan tulee hallita käsiteltävät ja ennaltaehkäisevään seurantaan 

liittyvät asiat (Jacobs & Giarelli, 2004). Perinnöllisyysneuvonnassa käsiteltävät 

asiat kohdistuvat syöpäriskin arviointiin, neuvontaan koskien periytyvyyttä, geeni-

tukimukseen, syövän ennaltaehkäisyyn ja seurantaan (Brown, Moglia, & Grumet, 

2007; van Oostrom & Tibben, 2004; Trepanier ym., 2004). Lisäksi psykososiaalis-

ten tekijöiden huomioimiseen, kuten geenitutkimuksen tulokseen valmistautumi-

seen, perheen informoimiseen ja mahdollisuudesta psykososiaaliseen tukeen (van 
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Oostrom & Tibben, 2004; Trepanier ym., 2004). Positiivinen geenitutkimuksen tu-

los voi altistaa haitallisille psyykkisille seurannaisvaikutuksille (Foster ym., 2002; 

Struewing, Lerman, Kase, Giambarresi, & Tucker, 1995), joiden huomioimatta jät-

täminen perinnöllisyysneuvonnassa voi lisätä riskiä pitkäkestoiselle psyykkiselle 

ahdistukselle (Dorval ym., 2000). Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvän perin-

nöllisyysneuvonnan osatekijät on kuvattu Kuviossa 1. 

Periytyviin rintasyöpäalttiuksiin liittyvissä tutkimuksissa perinnöllisyysneu-

vonnan saaneet naiset ovat olleet tyytyväisiä saamaansa neuvontaan kokonaisuu-

tena (Bjorvatn ym., 2007; Charles, Kessler, Stopfer, Domchek, & Halbert, 2006), 

perinnöllisyysneuvonnan antajan neuvonnan toteuttamiseen, kuten kommunikoin-

tiin ja ohjausvalmiuksiin (Bleiker ym., 1997; Bjortvan ym., 2007) sekä kliinisen 

genetiikan yksikön resursseihin, kuten odotusaikaan (Bleiker ym., 1997) ja perin-

nöllisyysneuvontaprosessiin (Metcalfe ym., 2010a). Tyytymättömyyttä esiintyi yh-

teistyöstä kliinisen genetiikan yksikön ja muiden tilanteeseen liittyvien terveyden-

huoltohenkilöstön välillä, omalääkärin osallistumiseen, sekä tiedon saannista gee-

nitutkimuksen vaikutuksista päivittäiseen elämään (Bleiker ym., 1997). 

Suomessa periytyvän rintasyöpäalttiuden perinnöllisyysneuvonta toteutetaan 

kansainvälisten suositusten (Ballantyne ym., 2006; EuroGentest, 2008) mukaisesti 

yhteistyössä perinnöllisyyslääkärin ja perinnöllisyyshoitajan kanssa. Perinnölli-

syyshoitaja voi antaa myös itsenäisesti periytyvään syöpäalttiuteen liittyvän enna-

koivan perinnöllisyysneuvonnan.  
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Kuvio 1. Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvän perinnöllisyysneuvonnan osatekijät. 

3.3 Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvä ennakoiva 

perinnöllisyysneuvonta 

Suvussa todettu periytyvä rintasyöpäalttius mahdollistaa ennakoivan perinnölli-

syysneuvonnan ja geenitutkimuksen riskissä oleville suvun jäsenille (Grindedal 

ym., 2017; Petrucelli ym., 2016). Alttiusmutaatiosta informoiminen suvussa tapah-

tuu sukulaisten välityksellä. Neuvontaan ja geenitutkimukseen osallistuminen pe-

rustuu vapaaehtoisuuteen, henkilön tulee saada itse tehdä päätös siihen osallistumi-

sesta (Clarke, 2013). Periytyvän rintasyöpäalttiuden ennakoiva perinnöllisyysneu-

vonta ja geenitutkimus kohdistuvat terveeseen, riskissä olevaan täysi-ikäiseen hen-

kilöön (EuroGentest, 2008). Ennakoivaa geenitutkimusta ei tehdä lapsuusiässä. 

Alttiusmutaatio ei lisää riskiä sairastua syöpään lapsuusiässä, eivätkä lapset hyödy 

ennaltaehkäisevästä seurannasta. (Clarke, 2013.)  

Kun kyseessä on ennakoiva perinnöllisyysneuvonta, jolloin suvussa on aikai-

semmin todettu periytyvä alttiusmutaatio, neuvonnan lähtökohdat ovat erilaiset 

kuin tilanteessa, jos suvussa ei ole aikaisemmin tunnistettu alttiusmutaatiota. En-
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nakoiva geenitutkimus tuo tiedon siitä, että onko terveellä henkilöllä suvussa tode-

tusta alttiusmutaatiosta johtuva lisääntynyt riski sairastua syöpään (EuroGentest, 

2008).  

3.3.1 Kirjallisuuskatsaus 

Tutkimusaiheeseen liittyviä sähköisiä ja manuaalisia kirjallisuushakuja on tehty 

tutkimuksen eri vaiheissa vuosina 2013–2017. Kesällä 2017 tehtiin kirjallisuuskat-

saus periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvän ennakoivan perinnöllisyysneuvon-

nan aikaisemman tutkimustiedon kartoittamiseksi (Aromataris & Pearson, 2014). 

Kirjallisuuskatsaus tehtiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita mu-

kaillen ja kuvaten prosessin eteneminen (Aromataris & Riitano, 2014). Kirjalli-

suuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteel-

lisen kirjaston informaatikon kanssa.  

Aiheeseen liittyviä suomenkielisiä tieteellisiä artikkeleita ei ole olemassa, jo-

ten tiedonhaut tehtiin kansainvälisiin tietokantoihin: CINAHL (EBSCO), Medline 

(Ovid), PubMed ja Scopus. Hakusanoina olivat: BRCA1; BRCA2; breast cancer; 

hereditary breast and ovarian cancer syndrome; breast neoplasms; male; genetic 

counseling; patient education; genetic services; satisfaction. Tietokantahaku tuotti 

yhteensä 449 tutkimusta jakautuen seuraavasti: CINAHL (ECSCO) (n=82), Med-

line (Ovid) (n=68), PubMed (n=139) ja Scopus (n=160). Sisäänottokriteereitä oli-

vat tieteellinen englanninkielinen artikkeli, kokotekstin saatavuus ja se, että tutki-

mus liittyi periytyvän rintasyöpäalttiuden perinnöllisyysneuvontaan. Päällekkäiset 

hakutulokset poistettiin. Otsikon ja tiivistelmän perusteella 68 artikkelia otettiin lä-

hempään tarkasteluun.  

Valituista 68 artikkelista suurin osa kohdistui periytyviin syöpäalttiusoireyhty-

miin tai kohdennetusti periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvään perinnöllisyys-

neuvontaan, kun suvussa ei ollut aikaisemmin todettu alttiusmutaatiota. Nämä ar-

tikkelit eivät tuottaneet tämän tutkimuksen kannalta oleellista tietoa, joten ne pois-

suljettiin kirjallisuuskatsauksesta. Osassa näistä artikkeleista mukana oli enna-

koivaan perinnöllisyysneuvontaan osallistuneita tutkittavia, mutta heitä ei oltu ra-

portoitu erikseen, joten artikkelit eivät tuoneet hyötyä tähän tutkimukseen ja ne 

poissuljettiin kirjallisuuskatsauksesta. Jäljelle jäi kaksi artikkelia, joissa kuvattiin, 

mitä periytyvän rintasyöpäalttiuden ennakoivasta perinnöllisyysneuvonnasta tiede-

tään. Tutkimukset oli julkaistu vuonna 2000. Toinen artikkeli käsitteli periytyvän 

rintasyöpäalttiuden perinnöllisyysneuvontaa kantajanaisten näkökulmasta ja toinen 

artikkeli kohdistui BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehiin. 



 

25 

3.3.2 Kokemus periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvästä 

ennakoivasta perinnöllisyysneuvonnasta 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tyytyväisyys ennakoivaan perinnöllisyysneu-

vontaan kokonaisuutena on erittäin hyvä (Liede ym., 2000; Metcalfe ym., 2000). 

Tutkimuksissa BRCA1/2-alttiusmutaation kantajat ovat saaneet riittävästi ja asian-

mukaista tietoa alttiusmutaation liittyvästä syöpäriskistä ja ennaltaehkäisevästä 

seurannasta. Kantajanaisiin kohdistuvassa tutkimuksessa (Metcalfe ym., 2000) osa 

naisista sen sijaan ilmaisi saaneensa riittämättömästi tietoa riskiä alentavista toi-

menpiteistä. Syöpään sairastuneet naiset olisivat toivoneet saavansa enemmän tie-

toa syövän hoidosta kuin saivat. Suurin osa kantajanaisista koki saaneensa riittä-

västi psykososiaalista tukea perinnöllisyysneuvonnan aikana.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehiin liittyvässä tutkimuksessa (Liede 

ym., 2000) miehet kokivat saaneensa riittävästi psykososiaalista tukea perinnölli-

syysneuvonnan aikana. Kuitenkin nämä kantajamiehet kokivat tarpeen kantaja-

miesten vertaistukiryhmän järjestämiseen. Vaikka kantajamiehet saivat tietoa syö-

vän ennaltaehkäisevästä seurannasta, niin noin puolet noudatti annettuja seuranta-

suosituksia. Rintasyöpään sairastuneet miehet noudattivat säännöllisesti annettua 

ohjeistusta rintojen omatoimisesta tutkimisesta. Rintasyöpään sairastumattomista 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehistä ainoastaan 15 % noudatti rintojen oma-

toimimisen tutkimisen ohjeistusta.  

Eri syöpäoireyhtymiin tapahtuvan ennakoivan perinnöllisyysneuvonnan si-

sältö ja lisääntynyt syöpäriski ovat erilaisia kuin ennakoivan BRCA1/2-alttiusoi-

reyhtymään liittyvässä tilanteessa, joten näitä tutkimuksia ei voida hyödyntää pe-

riytyvän rintasyöpäalttiusgeenin ennakoivan perinnöllisyysneuvonnan teoreetti-

sessa tarkastelussa.  

3.4 Yhteenveto kirjallisuudesta 

Dominantisti periytyvä BRCA1/2-alttiusmutaatio lisää kantajamiesten riskiä sai-

rastua eturauhassyöpään ja miesten rintasyöpään (Petrucelli ym., 2016). Aikaisem-

pien tutkimusten mukaan on todettu, että BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus voi 

aiheuttaa kantajamiehille eriasteisia emotionaalisia reaktioita (Lodder ym., 2001; 

Strømsvik ym., 2010), pelkoa syöpään sairastumisesta (Shiloh ym., 2013; Strøms-

vik ym., 2010) ja syyllisyyttä kantajuuden periytymisestä heidän jälkeläisilleen 

(Lodder ym., 2001; Shiloh ym., 2013). Lisäksi kantajuudella voi olla vaikutusta 
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kantajamiesten elämänratkaisuihin, kuten perheen perustamiseen (Daly ym., 2003; 

Strømsvik ym., 2010).  

Suvussa todettu alttiusmutaatio antaa mahdollisuuden ennakoivaan geenitutki-

mukseen suvun riskissä oleville henkilöille. Perinnöllisyysneuvonnassa tulee huo-

mioida geenitutkimustuloksen mahdolliset haitalliset psyykkiset seurannaisvaiku-

tukset (Dorval ym., 2000) ja informoida lisääntyneeseen syöpäriskiin liittyvästä en-

naltaehkäisevästä seurannasta sekä ohjeistaa kantajamiehet rintojen omatoimiseen 

tutkimiseen (Mohamad & Apffelstaedt, 2008). Vaikka aikaisempien tutkimusten 

tulokset osoittavat, että BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten tiedon saanti 

syöpäriskistä ja ennaltaehkäisevästä seurannasta ja psykososiaalisen tuen tarjoami-

sesta on ollut riittävää, niin kantajamiehillä oli tarve vertaistukeen (Liede ym., 

2000). Yhteenveto tämän tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista on esitetty Ku-

viossa 2. 

Kuvio 2. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. 
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4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation 

(BRCA1/2) kantajamiesten hypoteettinen perinnöllisyysneuvontamalli. Tutkimuk-

sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jonka avulla lisätään hoitotieteellistä tieto-

perustaa perinnöllisyyslääketieteen alueelle. Tutkimus on kaksivaiheinen.  

Vaihe I 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on kuvailla BRCA1/2-alttius-

mutaation kantajamiesten perinnöllisyysneuvontaa, kokemuksia perinnöllisyys-

neuvonnasta ja perinnöllisyysneuvonnan kehittämistarpeita. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen on perinnöllisyysneuvonta BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamies-

ten arvioimana? (Osajulkaisu I) 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä perinnöllisyysneuvontaan? (Osajulkaisu I)  

3. Millaisia kokemuksia BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehillä on saamas-

taan perinnöllisyysneuvonnasta? (Osajulkaisu II) 

4. Millainen on BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten perinnöllisyysneu-

vonnan kehittämisen tarve? (Osajulkaisut I-II) 

Vaihe II 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkoituksena on kuvailla kokemuksia BRCA1/2-

alttiusmutaation kantajuudesta ja kantajuuden vaikutuksista elämään. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

5. Millaisia kokemuksia kantajamiehillä on BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuu-

desta? (Osajulkaisu III) 

6. Miten BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus on vaikuttanut kantajamiesten elä-

mään? (Osajulkaisu III) 

Tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen tulosten perusteella muodostetaan 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten hypoteettinen perinnöllisyysneuvonta-

malli. 
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5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

5.1 Tutkimusasetelma 

Tutkimus on kaksivaiheinen (Taulukko 2). Tutkittavan ilmiön laajan ja syvällisen 

ymmärryksen tavoittamiseksi tutkimuksessa käytettiin monimenetelmämetodolo-

giaa (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007; Ostlund, Kidd, Wengstrom, & 

Rowa-Dewar, 2011). Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen meto-

dologian yhdistelmässä aineistonkeruu ja analysointi suoritettiin peräkkäin, tutki-

muksen painopisteen ollessa kvalitatiivisessa vaiheessa (Palinkas ym., 2011). 

Kvantitatiivisessa vaiheessa kuvattiin tutkittavaa ilmiötä, jota seuraa osittain sa-

moilla tutkittavilla kvalitatiivinen vaihe ilmiön syvemmän ymmärryksen saavutta-

miseksi (Fetters, Curry, & Creswell, 2013). Monimenetelmämetodologia mahdol-

listaa hypoteettisen mallin kehittämisen (Ostlund ym., 2011) vastaten tämän tutki-

muksen tarkoitukseen.  

Tutkimuksessa tuotetaan hypoteettinen malli, jossa BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiehen inhimillinen toiminta on keskeistä ja tavoitteena on tuottaa uutta tie-

toa hoitotyön käytäntöön, joten tutkimus edustaa soveltavaa tutkimusta (Niiniluoto, 

2002).  

Taulukko 2. Tutkimusmetodologia. 

Kvantitatiivinen  Kvalitatiivinen  

Tutkimuksen tarkoitus Kuvata BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiesten 

perinnöllisyysneuvontaa, siihen 

yhteydessä olevia tekijöitä ja 

perinnöllisyysneuvonnan 

kehittämistarpeita 

Kuvata BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiesten kokemuksia 

perinnöllisyysneuvonnasta ja 

alttiusgeenin kantajuudesta, sekä 

kantajuuden vaikutuksista 

elämään 

Aineisto BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiehet (n=35) 

BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiehet (n=31) 

Aineiston keruumenetelmä Postikysely Yksilöhaastattelu 

Aineiston keruun ajankohta 2013 2015–2016 

Analyysimenetelmä Tilastolliset perus-ja

monimuuttujamenetelmät 

Induktiivinen sisällönanalyysi 

Osajulkaisu I II, III

Aihe  
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5.2 Kvantitatiivinen tutkimus (Osajulkaisu I) 

5.2.1 Kyselylomake ja sen modifiointi 

Tutkimuksen kvantitatiivisen vaiheen aineiston keruussa käytettiin strukturoitua 

Potilasohjaus-kyselylomaketta2 (Kääriäinen, 2007). Kyselylomaketta on aikaisem-

min käytetty eri potilasryhmien ohjaukseen liittyvissä tutkimuksissa kuten pitkäai-

kaissairaiden (Kaakinen, Kääriäinen, & Kyngäs, 2012) sekä reuma- (Kääriäinen, 

Kukkurainen, Kyngäs, & Karppinen, 2011) ja aivoverenkiertohäiriöpotilaiden tut-

kimuksissa (Oikarinen, Engblom, Kyngäs, & Kääriäinen, 2017). Potilasohjaus-ky-

selylomake (84 väittämää) modifioitiin mittaamaan perinnöllisyysneuvontaa. Ky-

selylomakkeen potilasohjaus-osioista poistettiin periytyvän rintasyöpäalttiuden pe-

rinnöllisyysneuvontaan liittymättömät väittämät (n = 30) kuten lääkehoito, nestey-

tys ja itsehoito. Potilasohjaus-käsite muutettiin perinnöllisyysneuvonta-käsitteeksi 

ja kyselylomakkeeseen lisättiin osiot, jotka koostuivat perinnöllisyysneuvontaan 

kohdennetuista taustatiedoista ja perinnöllisyysneuvontaan hakeutumiseen liitty-

vistä syistä.  

Modifioidun kyselylomakkeen sisällön validiteetin arvioinnissa tarkasteltiin 

käsitteiden ja väittämien ymmärrettävyyttä ja kattavuutta mittaamaan tutkittavaa 

ilmiötä (DeVellis, 1991; Pett, Lackey, & Sullivan, 2003). Sisällön validiteetin arvi-

ointi suoritettiin kolmivaiheisena. Kyselylomakkeen asiantuntija-arvioinnin suo-

ritti kaksi hoitotieteen asiantuntijaa ja seitsemän perinnöllisyysneuvonnan sisällön 

asiantuntijaa. Asiantuntija-arvioinnissa olevasta 59 väittämää käsittävästä kysely-

lomakkeesta saatiin 62 kommenttia. Arvioinnin jälkeen kyselylomakkeesta poistet-

tiin kuusi väittämää ja lisättiin yksi. Kyselylomakkeen yhden väittämän vastaus-

vaihtoehtoa selkiytettiin (solidaarisuus sukulaisia kohtaan muutettiin yhteisvas-

tuullisuudeksi suvun muita jäseniä kohtaan) ja käsitteitä muutettiin yhteneväisiksi 

(kuten jälkeläisille muutettiin lapsille). Lisäksi tutkittavien ohjeistukseen tehtiin 

kieliopillinen muotomuunnos.  

Tämän jälkeen kyselylomake (54 väittämää) arvioitiin neljästä perinnöllisyys-

neuvonnan sisällön asiantuntijasta koostuvassa asiantuntijapaneelissa. Asiantunti-

japaneelissa käytiin keskustelua kyselylomakkeen sisällöstä. Asiantuntijapaneeli 

kesti 90 minuuttia. Paneelin jälkeen asiantuntijat arvioivat kyselylomakkeen väit-

tämät neliportaisella asteikolla (4 erittäin sopiva – 1 ei lainkaan sopiva) (Polit & 

2 Potilasohjauksen laatu-kyselylomake © Kääriäinen Maria 
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Beck, 2012). Asiantuntijapaneelin arvioista laskettiin kyselylomakkeen sisällön va-

liditeetin indeksit (CVI) osioittain (Polit & Beck, 2006; Howard, 2001) (Taulukko 

3). Asiantuntijapaneelin ja arvioinnin perusteella kyselylomakkeesta poistettiin 

viisi väittämää ja siihen lisättiin kaksi väittämää.  

Taulukko 3. Kyselylomakkeen asiantuntijapaneelin sisällön validiteetti-indeksit (CVI). 

Osio S-CVI 

Taustatiedot 1,00 

Syyt1 0,98 

Perinnöllisyysneuvonta-osio  

1. Resurssit 0,85 

2. Riittävyys 1,00 

3. Toteutus 0,95 

4. Vaikutukset 0,94 

5. Kokonaisuus3 ja kehittäminen 1,00 

Yhteensä2 0,96 

1 Perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen syyt 
2 Koko kyselylomakkeen CVI 
3 Perinnöllisyysneuvonta kokonaisuutena 

Asiantuntija-arvioinnin ja -paneelin jälkeen kyselylomakkeessa oli 51 väittämää. 

Kyselylomake testattiin esitutkimuksessa, jossa tarkistettiin väittämien ymmärret-

tävyys samassa kohderyhmässä kuin varsinainen tutkimus tehdään. Esitutkimuk-

seen osallistuvilta pyydettiin myös arvio kyselylomakkeen ulkoasusta, ohjeistuk-

sesta ja lomakkeesta kokonaisuudessaan. (Pett ym., 2003.) Esitutkimuksen kohde-

ryhmänä oli yhden varsinaiseen tutkimukseen osallistuneen kliinisen genetiikan 

yksikön valitsemat BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet (n=14), jotka olivat 

saaneet tiedon alttiusmutaation kantajuudesta yli neljä vuotta esitutkimuksen ai-

neistonkeruun alkamisesta. Esitutkimukseen osallistuneet eivät osallistuneet varsi-

naiseen tutkimukseen. Esitutkimuksesta palautui 6 kyselylomaketta, vastauspro-

sentti 43. Yhtään lomaketta ei hylätty. Esitutkimuksen perusteella kyselylomake 

todettiin sopivaksi, koska esitutkimukseen osallistuneiden antaman palautteen mu-

kaan kyselylomakkeen kysymykset olivat pääosin selkeästi ohjeistettuja, ymmär-

rettäviä, helposti luettavia ja vastausvaihtoehdoista löytyi sopiva vaihtoehto. Esi-

tutkimuksen jälkeen yhden kysymyksen ohjeistusta muutettiin selkiyttämään vas-

taamista. Väittämien lukumäärien osalta Potilasohjaus-kyselylomakkeen modifi-

ointiprosessi mittaamaan perinnöllisyysneuvontaa on kuvattu Taulukossa 4. 
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Lopullisen kyselylomakkeen osiot olivat: 1. taustakysymykset (Taulukko 6), 2. 

perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen syyt ja 3. perinnöllisyysneuvonta-osio, 

joka koostui perinnöllisyysneuvonnan resursseista, riittävyydestä, toteutuksesta, 

vaikutuksista, perinnöllisyysneuvonta kokonaisuutena ja kehittämisestä. Kyselylo-

make sisälsi 51 väittämää.  

Taulukko 4. Väittämien lukumäärä Potilasohjaus-kyselylomakkeen modifioinnissa mit-

taamaan perinnöllisyysneuvontaa. 

Osio Potilasohjaus-

kyselylomake1 

Kyselylomakkeen modifiointi 

Asiantuntija-

arviointi 1 

Asiantuntija-

paneeli 1 

Esitutkimus 1 Perinnöllisyys-

neuvonta- 

kyselylomake1 

Taustatiedot  6 10 10 10 10 

Syyt 2 - 1 1 1 1 

Perinnöllisyysneuvonta-osio 

1. Resurssit 10 8 (-3) 5 (-1) 4 4 

2. Riittävyys 19 9 (-1) 8 (-1) 7 7 

3. Toteutus 33 22 (-2) 20 (-2 /+2) 20 20 

4. Vaikutukset 14 7 (+1) 8 (-1) 7 7 

5. Kokonaisuus3 1 1 1 1 1 

6. Kehittäminen 1 1 1 1 1 

Yhteensä 84 59 54 51 51 

1 Väittämien lukumäärä (muutos väittämämääriin) 
2 Perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen syyt 
3 Perinnöllisyysneuvonta kokonaisuutena 

Perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen syyt -väittämän vastausvaihtoehdot poh-

jautuivat kirjallisuuteen ja aikaisempaan tutkimustietoon (Daly ym., 2003; Hallo-

well ym., 2005; Hallowell ym., 2006; Liede ym., 2000; Lodder ym., 2001). Perin-

nöllisyysneuvontaa koskevat väittämiä arvioitiin Likertin 4-portaisella asteikolla: 

4= täysin samaa mieltä – 1= täysin eri mieltä, ja perinnöllisyysneuvontaa kokonai-

suutena arvioitiin Likertin 5-portaisella asteikolla: 5= kiitettävä – 1= huono. Liker-

tin asteikko soveltuu mielipiteiden ja asenteiden mittaamiseen (DeVellis, 1991; Po-

lit & Beck, 2004). Perinnöllisyysneuvonnan kehittämistarpeita selvitettiin yhdellä 

avoimella kysymyksellä, näin tutkittavilla oli mahdollisuus tuoda kehittämistarpeet 

esiin omin sanoin (Polit & Beck, 2012). 
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5.2.2 Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu 

Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin kokonaisotannalla Suomen viiden 

yliopistosairaalan kliinisen genetiikan yksiköistä lokakuun ja joulukuun 2013 väli-

senä aikana. Kliinisen genetiikan yksiköt valitsivat tutkimuksen valintakriteerit 

täyttävät BRCA1/2-alltiusmutaation kantajamiehet (N = 66). Valintakriteerit olivat 

1) tutkittava on saanut perinnöllisyysneuvonnan ja 2) BRCA1/2 alttiusmutaation 

kantajuuden toteamisesta on alle neljä vuotta aineiston keruun aloittamisesta.  

Kliinisen genetiikan yksiköiden tutkimusta avustavat henkilöt postittivat tutki-

mukseen valikoituneille BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehille tutkijan toi-

mittavat kirjekuoret, jotka sisälsivät tutkimuksen tiedotteen, suostumuslomakkeen 

(2 kpl) sekä kyselylomakkeen palautuskuorineen. Kirje sisälsi lisäksi suostumuslo-

makkeen, jossa tutkittavilta tiedusteltiin halukkuutta osallistua toisen vaiheen haas-

tattelututkimukseen ja tätä varten erillisen palautuskuoren. Erillisellä palautuskuo-

rella haluttiin varmistaa kyselytutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin säily-

minen. Tutkimukseen osallistuneet tutkittavat palauttivat kirjekuoret tutkimuksen 

ohjaajalle, joka luovutti koodaamisen jälkeen anonyymisti täytetyt kyselylomak-

keet ja haastattelututkimuksen yhteydenottoa varten olevat suostumuslomakkeet si-

sältävät kirjekuoret tutkijalle. Kyselylomakkeita palautui 30 kappaletta, vastaus-

prosentti 45. Vastausprosentin jäädessä matalaksi tutkimuksen aineiston keruu uu-

sittiin. Uusintakyselyn jälkeen kyselylomakkeita palautui viisi. Kvantitatiivisen 

tutkimukseen osallistui yhteensä 35 tutkittavaa, vastausprosentti 53. Yhtään kyse-

lylomaketta ei hylätty. Yksi kyselylomake palautui aineiston analysoinnin ollessa 

jo käynnissä, joten sitä ei sisällytetty mukaan tutkimukseen.  

5.2.3 Kvantitatiivisen aineiston analysointi 

Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto analysoitiin tilastollisesti IBM SPSS 22.0 -

ohjelmalla. Aineistoa tarkasteltiin muodostamalla väittämille keskiarvosumma-

muuttujat. Summamuuttujien sisäistä yhteneväisyyttä arvioitiin Cronbach’n alfa (α) 

-arvon avulla (DeVellis, 1991; Tavakol & Dennick, 2011). Summamuuttujien ulko-

puolelle jääneitä väittämiä tarkasteltiin yksittäisinä väittäminä.  

Perinnöllisyysneuvonnan resursseista muodostettiin yksi summamuuttuja ja 

riittävyydestä kaksi summamuuttujaa: perinnöllisyysneuvonnan sisältö ja tieto gee-

nitutkimustuloksen merkityksestä. Psykososiaalinen tuki ja tieto, mihin ottaa tar-

vittaessa yhteyttä analysoitiin erillisinä väittäminä. Perinnöllisyysneuvonnan toteu-
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tumista tarkasteltiin yksilöllisyyden toteutuminen -summamuuttujan osalta. Sum-

mamuuttujan ulkopuolelle jääneet perinnöllisyysneuvontatilanteen ilmapiirin luot-

tamuksellisuus, tilanteen rauhallisuus ja neuvonnassa käytetyn kielen ymmärrettä-

vyys arvioitiin erillisinä väittäminä. Perinnöllisyysneuvonnan vaikutuksista muo-

dostettiin kaksi summamuuttujaa: vaikutus elämänlaatuun ja vaikutus tietoon 

BRCA1/2-alttiusmutaatiosta. 

Osa taustatiedoista luokiteltiin uudestaan. Ikä luokiteltiin kahteen luokkaan 

(<40 ja ≥40). Parisuhdetilanne luokiteltiin: parisuhteessa ja ei parisuhdetta, ja ylin 

koulutustausta: ei ammatillista koulutusta, ammatillinen koulutu ja yliopistokoulu-

tus. Aika geenitutkimuksen vastauksen saannista luokiteltiin ≤2 ja >2 vuotta. Pe-

rinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen ensisijaiset ja toissijaiset syyt -kysymyksen 

vastausvaihtoehdot luokiteltiin neljään luokkaan: henkilökohtaiset, jälkeläisiin liit-

tyvät, muihin sukulaisiin liittyvät syyt ja muut syyt.  

Perinnöllisyysneuvontaa tarkasteltiin jakamalla summamuuttujien vastaus-

vaihtoehdot kahteen luokkaan käyttämällä luokittelurajaa: 1,00–2,49 ja 2,50–4,00. 

Summamuuttujien jakaumien kuvaamisessa käytettiin prosenttijakaumia, frek-

venssejä ja jakaumaa kuvailevia tunnuslukuja. Jakaumat olivat vinoja, joten ryh-

mien vertailussa käytettiin parametrittomia testejä (MacPherson, 1990; Minder & 

McMillan 1997; Burns & Grove 2005). Summamuuttujien ja taustamuuttujaryh-

mien erot ja parivertailut tehtiin Friedmannin (Zimmerman & Zumbo, 1993) ja 

Kruskall-Wallisin -testien avulla (Bewick, Cheek, & Ball, 2004). Kahden muuttu-

jan välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimen (ρ) 

avulla (Burns & Grove, 2005; Peacock & Peacock, 2011). Tilastollisesti merkitse-

vänä rajana pidettiin p-arvoa <0,05 (Peacock & Peacock, 2011; Polit & Beck, 2012). 

Summamuuttujien tunnusluvat on kuvattu Taulukossa 5. 

Perinnöllisyysneuvonnan kehittämistarpeet -avoimen kysymyksen vastaukset 

(n=28) analysoitiin mukaillen induktiivista sisällönanalyysiä (Elo & Kyngäs, 2008). 
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5.3 Kvalitatiivinen tutkimus (Osajulkaisut II ja III) 

5.3.1 Haastattelujen teemat 

Tutkimuksen kvalitatiivisen vaiheen aineisto kerättiin teemoihin perustuvilla yksi-

löhaastatteluilla. Haastattelemalla tutkittavien kokemuksia, saatiin syvällinen 

(Kelly, 2010; Shopes, 2011) ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä (Pope & Mays, 1995). 

Kvalitatiivisen vaiheen yksilöhaastatteluiden teemat perustuivat tutkimuksen en-

simmäisen vaiheen tuloksiin ja aikaisempaan tutkimustietoon BRCA1/2-alttiusmu-

taatioon liittyvästä perinnöllisyysneuvonnasta (Bjorvatn ym., 2007; Liede ym., 

2000). Teemoina olivat kokemus perinnöllisyysneuvonnasta, perinnöllisyysneu-

vonnan kehittäminen, kokemus BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuudesta ja kanta-

juuden vaikutus elämään. Lisäksi tutkittavilta kysyttiin taustatiedot: ikä, parisuh-

detilanne, jälkeläisten lukumäärä, mahdollinen aikaisemmin diagnosoitu syöpä, 

BRCA1/2-alttiusmutaatio ja aika, milloin saanut tiedon alttiusmutaation kantajuu-

desta.  

Tutkimuksen teemat ja haastattelutekniikka testattiin kahdessa esihaastatte-

lussa. Lisäksi pyydettiin arvio haastattelututkimuksen kirjallisen tiedotteen ja tie-

toon perustuvan suostumuslomakkeen ymmärrettävyydestä. Esihaastatteluun osal-

listuvat rekrytoitiin yhdestä kliinisen genetiikan yksiköstä. Haastatteluun osallistu-

misen kriteerinä oli, että aika esihaastatteluun osallistuvan kantajuuden toteami-

sesta oli yli seitsemän vuotta, näin poissuljettiin mahdollisuus tutkittavan osallistu-

misesta tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisen esihaastattelun jäl-

keen tehtiin muutos teemojen järjestykseen. 

5.3.2 Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu 

Toisen vaiheen tutkittavat olivat ne tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallis-

tuneet BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet (n = 27), jotka ilmaisivat haluk-

kuutensa osallistua myös toisen vaiheen haastatteluun. Tutkimukseen haluttiin 

myös mukaan BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehiä, jotka olivat saaneet tie-

don alttiusmutaation kantajuudesta alle vuosi sitten toisen vaiheen aineiston keruun 

aloittamisesta. Nämä BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet (n = 3) rekrytoitiin 

yhdestä yliopistosairaalan kliinisen genetiikan yksiköstä. Lisäksi yksi tutkittava oli 

osallistunut esihaastatteluun, joka toteutettiin samalla tavalla kuin varsinaisen tut-

kimuksen haastattelut. Tutkimuksen toisen vaiheen kvalitatiivisen aineiston tutkit-

tavien määrä oli 31. 
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Toisen vaiheen aineisto kerättiin syyskuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä ai-

kana. Haastattelut suoritettiin tutkittavien kotipaikkakunnilla tai niiden läheisyy-

dessä, ja tutkittavan oman toiveen mukaisesti paikassa, joka oli hänelle sopivin 

(Streubert, 1999). Kaikki haastattelut toteutuivat rauhallisessa ympäristössä. Tut-

kittavien toiveesta, kahdessa haastattelussa oli heidän puoliso mukana haastattelu-

tilanteessa. Puolisoiden kommentteja ei otettu mukaan aineiston analysointiin.  

Haastattelumenetelmä oli teemahaastattelu, teemat olivat kaikille samat, mutta 

niiden käsittelyjärjestystä oli mahdollista vaihtaa tutkittavan siirryttäessä teemaan 

aikaisemmin (Hirsijärvi & Hurme, 2014). Tutkittavien sallittiin keskustella va-

paasti teemoista, tavoitteena saada monipuolisesti tietoa tutkittavasta ilmiöstä 

(Kylmä & Juvakka, 2007). Aiheen sensitiivisyyden vuoksi tutkittaville annettiin 

mahdollisuus tarvittaessa pitää tauko ja haastattelun päättymisen jälkeen keskus-

tella haastattelun mahdollisesti aiheuttamista kysymyksistä ja tunteista. Haastatte-

lujen keston keskiarvo oli 80 minuuttia (vaihteluväli 33–149 min). Nauhoitettu 

haastatteluaineisto litteroitiin sanasta sanaan. Tekstinkäsittelyn ammattilainen litte-

roi osan haastatteluaineistosta. Aineistoa kertyi yhteensä 746 aukikirjoitettua sivua 

(fontti 12, riviväli 1, marginaalit 6 cm/2,5 cm).  

5.3.3 Kvalitatiivisen aineiston analysointi 

Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä 

(Elo & Kyngäs, 2008). Analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistoon tutustuttiin 

lukemalla se useaan kertaan läpi ja tekemällä muistiinpanoja. Aineistolle esitettiin 

tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä. Analyysiyksiköksi valittiin yksi yhden tai 

useamman lauseen muodostama ajatuskokonaisuus. Aineistosta poimittiin tutki-

mustehtäviin liittyvät alkuperäisilmaukset, jotka pelkistettiin. Analyysi suoritettiin 

erikseen tutkimustehtävittäin. Analyysi eteni etsimällä samankaltaisuuksia ja eroa-

vaisuuksia ja yhdistelemällä samaa ilmaisevat pelkistetyt ilmaisut alaluokiksi, edel-

leen yläluokiksi ja pääluokiksi. Luokille annettiin niiden sisältöä kuvaavat nimet. 

Lopuksi yläluokat koottiin yhdistäviksi yläkäsitteiksi. Analyysin eri vaiheissa pa-

lattiin alkuperäiseen aineistoon tarkistamaan tutkijan tekemien tulkintojen oi-

keinymmärrys. 

5.4 Hypoteettisen perinnöllisyysneuvontamallin muodostaminen 

Tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen tuloksista muodostettiin periytyvän 

rintasyöpäalttiusgeenin kantajien hypoteettinen perinnöllisyysneuvontamalli. Malli 
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on kuvaus tietyn ilmiön todellisuuden luonteesta, mikä on muodostettu käsitteistä 

ja niiden välisistä yhteyksistä (McEven & Wills, 2007).  

Tässä tutkimuksessa mallia muodostettaessa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

tutkimusten tulokset yhdistettiin. Hypoteettinen malli muodostettiin kvalitatiivi-

sella käsitesynteesillä induktiivisesti (Lauri & Kyngäs, 2005). Saman sisältöiset tu-

lokset yhdistettiin alakäsitteiksi ja edelleen yläkäsitteiksi. Mallin muodostamisen 

eri vaiheissa palattiin alkuperäisisiin aineistoihin muodostuneiden käsitteiden ja kä-

sitteiden välisten yhteyksien oikeinymmärtämisen tarkistamiseksi. Mallissa ole-

ville käsitteille annettiin niiden sisältöä kuvaavat selkeät nimet. Lopuksi vielä pa-

lattiin alkuperäisiin tuloksiin ja varmistettiin, että malli vastaa alkuperäisiä tuloksia. 
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6 Tulokset 

6.1 BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet (Osajulkaisut I–III) 

Tutkimukseen osallistuneiden BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten taustatie-

dot on kuvattu Taulukossa 6 (Osajulkaisut I–III). 

Taulukko 6. Tutkittavien taustatiedot. 

Taustatieto Kvantitatiivinen aineisto 1 

(n=35) 

Kvalitatiivinen aineisto 1 

(n=31) 

Alttiusmutaatio    

BRCA1 10 (29) 8 (26) 

BRCA2 20 (57) 17 (55) 

Ei tiedossa tai muistissa 5 (14) 6 (19) 

Aika kantajuuden toteamisesta 2 2–161 (ka 29) 5–114 (ka 50) 

Ikä 2 29–80 (ka 55) 33–82 (ka 59) 

Parisuhdetiedot   

Parisuhde 33 (94) 28 (90) 

Ei parisuhdetta 2 (6) 3 (10) 

Jälkeläisiä 31 (89) 26 (84) 

Koulutustausta   

Ei ammatillista koulutusta 7 (20) 7 (23) 

Ammatillinen koulutus 3 20 (57) 18 (58) 

Yliopistokoulutus 8 (23) 6 (19) 

Diagnosoitu syöpä 6 (17) 7 (23) 

1 n (%) 

2 Vaihteluväli ilmoitettu kuukausina (ka= keskiarvo ilmoitettu kuukausina) 
3 Ammatillinen koulutus sisältää ammatillisen-, opistoasteen- ja ammattikorkeakoulukoulutuksen 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehistä 46 % asetti perinnöllisyysneuvontaan 

hakeutumisen ensisijaiseksi syyksi jälkeläisiin liittyvät syyt, 36 % henkilökohtaiset, 

9 % muihin sukulaisiin liittyvät ja 9 % muut syyt, kuten jälkeläisen syöpä. Toissi-

jaiseksi perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen syyksi henkilökohtaisen syyn 

asetti 45 %, jälkeläisiin liittyvän syyn 41 % ja muihin sukulaisiin liittyvän syyn 

14 % kantajamiehistä (Osajulkaisu I).  
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6.2 BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten 

perinnöllisyysneuvonta (Osajulkaisut I ja II) 

Perinnöllisyysneuvonta ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

Perinnöllisyysneuvonta arvioitiin resurssien, riittävyyden, toteutuksen, vaikutusten, 

yksittäisten osatekijöiden ja perinnöllisyysneuvonnan kokonaisuuden osalta, sekä 

tarkastelemalla mitkä taustatiedot olivat yhteydessä perinnöllisyysneuvonnan arvi-

ointiin (Osajulkaisu I).  

Perinnöllisyysneuvonta kokonaisuutena arvioitiin kiitettäväksi (57 %), hyväksi 

(34 %), tyydyttäväksi (6 %) tai välttäväksi (3 %). Suurin osa (97 %) BRCA1/2-

alttiusmutaation kantajamiehistä arvioi perinnöllisyysneuvonnan resurssit hyväksi. 

Perinnöllisyysneuvonnan sisältö oli riittävää kaikille miehille ja 97 % sai riittävästi 

tietoa geenitutkimuksen merkityksestä heille itselleen ja heidän jälkeläisilleen. Pe-

rinnöllisyysneuvonnan yksilöllisyys toteutui hyvin 91 %:n arvioimana. 62 % mie-

histä arvioi perinnöllisyysneuvonnan vaikuttaneen positiivisesti heidän elämänlaa-

tuunsa ja 38 % arvioi vaikutuksen olleen negatiivinen. Lähes kaikille (97 %) perin-

nöllisyysneuvonnassa saatu tieto oli vaikuttanut positiivisesti. 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehistä 49 % oli saanut riittävästi psyko-

sosiaalista tukea perinnöllisyysneuvonnassa ja 54 % oli saanut riittävästi neuvontaa, 

mihin ottaa tarvittaessa yhteyttä. Lähes kaikkien (97 %) miesten perinnöllisyysneu-

vonta oli toteutunut rauhallisessa ympäristössä ja ilmapiiri oli ollut luottamukselli-

nen. 94 % kantajamiehistä arvioi, että neuvonnassa käytettiin ymmärrettävää kieltä.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten taustatekijät vaikuttivat perinnölli-

syysneuvonnan arviointiin, miehet ≥ 40 vuotta arvioivat saadun tiedon riittäväm-

mäksi (p = 0,010) ja perinnöllisyysneuvonnan ympäristö oli ollut rauhallisempi (p 

= 0,016) kuin nuoremmilla miehillä. Yliopistotutkinnon suorittaneet (p = 0,037) ja 

miehet, joilla oli jälkeläisiä (p = 0,029) arvioivat resurssit paremmiksi kuin amma-

tillisen koulutuksen suorittaneet tai ilman jälkeläisiä olevat miehet. Miehet, jotka 

olivat saaneet tiedon geenitutkimuksen tuloksesta ≤ 2 vuotta, olivat tyytyväisempiä 

yksilöllisyyden toteutumiseen (p = 0,035) kuin miehet, joilla oli enemmän aikaa 

geenitutkimuksen tuloksen saannista. Seurantasuositukset saaneet miehet (p = 

0,015) arvioivat saaneensa muita miehiä riittävämmin tietoa, mihin ottaa tarvitta-

essa yhteyttä. Seurantasuositukset saaneet miehet (p = 0,005) ja miehet, joilla oli 

sisaruksia (p = 0,005) arvioivat kielen olleet ymmärrettävämpää kuin muut miehet. 

Syöpään sairastuneille miehille perinnöllisyysneuvonnassa saadun tiedon vaikutus 

oli positiivisempi (p = 0,032) kuin muille miehille.  
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Kokemus perinnöllisyysneuvonnasta 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten kokemus saamastaan perinnöllisyys-

neuvonnasta jakautui kahteen osa-alueeseen: kliinisen genetiikan yksikön toimin-

taedellytykset ja perinnöllisyysneuvonnan antajan ohjausvalmiudet. Yksityiskoh-

taiset tulokset on esitetty Osajulkaisussa II. 

Tutkimuksen mukaan perinnöllisyysneuvontaan hakeutuminen oli helppoa, ja 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehillä oli mahdollisuus henkilökohtaiseen pe-

rinnöllisyysneuvontaan kliinisen genetiikan yksikössä. Henkilökohtaisen perinnöl-

lisyysneuvonnan toteutumisessa oli myös puutteita. Perinnöllisyysneuvontaproses-

sin pitkä kesto koetiin negatiivisena asiana, sekä terveydenhuoltohenkilöstön etu-

käteen informointi neuvonnan ja geenitutkimuksen tärkeydestä oli puutteellista. 

Perinnöllisyysneuvonta tapahtui rauhallisessa tilassa. Tila koettiin myös ahdis-

tavana ja vieraana. Psykososiaalisen tuen saaminen oli riittämätöntä, koska kliini-

sen genetiikan yksiköillä ei ollut käytänteitä psykososiaalisen tuen tarpeen kartoit-

tamiseksi ja organisoimiseksi. Kirjallisen materiaalin saaminen erityisesti ennen 

perinnöllisyysneuvontaa oli osittain puutteellista, mikä vaikeutti perinnöllisyys-

neuvontaan valmistautumista. 

Perinnöllisyysneuvonnan antajan ohjausvalmiudet liittyivät annetun tiedon si-

sältöön, ohjaustapaan, ilmapiiriin ja neuvonnan antajan asenteisiin. Perinnöllisyys-

neuvonnan antaja hallitsi neuvontaan liittyvän tiedon. Neuvonta oli kuitenkin osit-

tain riittämätöntä. Puutteellisena koettiin yksityiskohtaisemman tiedon saaminen, 

geenitutkimustuloksen vaikutusten käsittely ja rintojen omatoimimisen tutkimisen 

ohjaus. Perinnöllisyysneuvonnassa saatu tieto koettiin myös liian yksityiskoh-

taiseksi.  

Perinnöllisyysneuvonta toteutui ammattitaitoisesti ja sen antaja käytti ymmär-

rettävää kieltä ja visuaalista materiaalia käsiteltävän asian havainnollistamisessa. 

Neuvonta oli yksilöllisyyden huomioivaa vuorovaikutteista keskustelua. Sensitii-

visten asioiden käsittelyä ei koettu negatiivisena asiana. Neuvonnan vuorovaikut-

teisuus oli ajoittain puutteellista. Lisäksi perinnöllisyysneuvonnan antaja käytti vai-

keasti ymmärrettävää kieltä ja aliarvioi neuvonnan saajan päätöksentekokykyä. 

Perinnöllisyysneuvonnan ilmapiiri oli miellyttävä ja sen antajalla oli riittävästi 

aikaa antaa neuvonta rauhassa. Vaikka neuvontaan käytetty aika koettiin myös liian 

lyhyeksi, niin toisaalta aika koettiin myös liian pitkäksi. Perinnöllisyysneuvonnan 

antajalla oli myönteinen asenne, mutta neuvonnanantajan asenne loi myös pelkoa 

ja neuvonnan antaja suhtautui vähättelevästi asiaan. 
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Perinnöllisyysneuvonnan kehittäminen 

Perinnöllisyysneuvonnan kehittäminen muodostui perinnöllisyysneuvontaproses-

sin mukaisesti: ennen perinnöllisyysneuvontaa, perinnöllisyysneuvontatilanteeseen, 

geenitutkimusvastauksen jälkeiseen aikaan ja eri elämäntilanteisiin. Yksityiskoh-

taiset tulokset on esitetty Osajulkaisuissa I ja II. 

Ennen perinnöllisyysneuvontaa saatu kirjallinen materiaali neuvonnassa käsi-

teltävistä asioista ja etukäteiskartoitus yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden esittä-

miseksi auttaisi perinnöllisyysneuvontaan valmistautumiseen. BRCA1/2-alttius-

mutaation kantajamiehet toivoivat mahdollisuutta henkilökohtaiseen neuvontaan 

kliinisen genetiikan yksikössä. Perinnöllisyysneuvonta tulisi toteuttaa huomioiden 

neuvonnan saajan yksilölliset toiveet ja tarpeet. Neuvonnan saajan yksilöllinen op-

pimistapa tulee kysyä ja huomioida se neuvonnan aikana. Neuvonnan saajalla tulisi 

olla mahdollisuus vaikuttaa neuvonnassa käsiteltävän asian sisältöön ja riittävyy-

teen. Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvään perinnöllisyysneuvontaan tulisi si-

sällyttää ohjaus terveyttä edistävään toimintaan, kuten terveellisiin elämäntapoihin 

sekä konkreettinen ohjaus rintojen omatoimiseen tutkimiseen. Kirjallista materiaa-

lia toivottiin neuvonnassa käydyn asian käsittelemiseksi ja sukulaisille jaettavaksi.  

Positiivisen geenitutkimusvastauksen jälkeen tulisi olla mahdollisuus uuteen 

perinnöllisyysneuvontaan huomioiden yksilölliset toiveet ja tarpeet ajankohdasta ja 

toteutuksesta. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuuteen liittyvä syövän ennaltaeh-

käisevä seuranta tulisi järjestää automaattisesti ja säännöllisesti. Psykososiaalisen 

tuen tarve tulisi kartoittaa ja järjestää yksilöllisen tarpeen mukaisesti. BRCA1/2-

alttiusmutaation kantajamiehille kohdennettuja vertaistukiryhmiä tulisi organisoida. 

Myöhemmin eri elämäntilanteissa BRCA1/2 kantajamiehillä tulisi olla mah-

dollisuus uuteen perinnöllisyysneuvontaan sekä psykososiaaliseen- ja vertaistu-

keen. Suljettu nettisivusto tulisi perustaa tiedon saamisen turvaamiseksi ja järjestää 

aiheeseen liittyviä yleisöluentoja.  

6.3 BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus (Osajulkaisut II–III) 

Kokemus BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuudesta 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten kokemus alttiusmutaation kantajuu-

desta jakautui henkilökohtaisiin, jälkeläisiin ja muihin sukulaisiin liittyviin koke-

muksiin. Yksityiskohtaisemmat tulokset on esitetty Osajulkaisussa III. 
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BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus aiheutti kantajamiehille voimakkaita 

emotionaalisia tunteita, joiden kesto vaihteli lyhyestä hetkestä pitkäkestoiseen tun-

teeseen. Kantajuus merkitsi harmia ja leimautumisen pelkoa. Se koettiin kohtalona. 

Kantajuus ei välttämättä aiheuttanut tunteita, se koettiin ainoastaan tietona ja epä-

tietoisuuden loppumisena, eikä kantajuudella ollut suurta merkitystä suhteutettuna 

muihin elämää kuormittaviin asioihin.  

Mahdollisuus sairastua syöpään aiheutti huolta ja pelkoa, sekä pelkoa kuole-

masta, erityisesti jos läheinen oli menehtynyt syöpään. Miehet, jotka olivat sairas-

tuneet aikaisemmin syöpään, kokivat pelkoa syövän uusiutumisesta. Toisaalta kan-

tajuus merkitsi heille selitystä syöpään sairastumisesta. Kantajuus ei välttämättä 

aiheuttanut tunteita suurentuneesta riskistä sairastua syöpään, sillä syöpään voi sai-

rastua ilman kantajuuttakin ja kantajamiesten riski sairastua on matalampi ja sel-

viytymismahdollisuudet paremmat kuin vastaavasti BRCA1/2 kantajanaisilla.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuuden mahdollinen periytyminen ja asiasta 

kertominen jälkeläisille aiheutti huolta ja pelkoa. Kantajamiehillä oli myös huolta 

ja syyllisyyttä siitä, että ovat voineet siirtää jälkeläiselle suurentuneen syöpäriskin. 

Huolta aiheutti myös ajatus, että oma lapsi sairastuu syöpään nuorella iällä ennen 

perheen perustamista. Oman lapsen syöpään sairastuminen aiheutti pettymyksen 

tunteen itseensä. Kantajamiehet olivat myös huolissaan jälkeläisten elämänratkai-

suista, kuten tulevalle puolisolle kertomisesta ja päätöksistä syövän riskiä alenta-

vista toimenpiteistä, vaikka toimenpide ymmärrettiin lääketieteellisesti hyvänä rat-

kaisuna. Kantajuus ei kuitenkaan välttämättä aiheuttanut tunteita jälkeläisiin liit-

tyen, koska miehet eivät ole itse voineet asialle mitään.  

Muihin sukulaisiin liittyvät tunteet liittyivät läheisten kantajuustilanteeseen, 

mikä aiheutti helpotusta, mutta myös kateutta ja erotti heidät toisistaan. Lisäksi 

kantajamiehillä oli huolta läheisen riskistä sairastua syöpään ja he jakoivat tunteita 

herättäviä muistoja läheisen syöpään sairastumisesta ja kuolemasta, erityisesti 

omaan äitiin liittyviä muistoja.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuuden vaikutus elämään 

BRCA1/2-alltiusmutaation kantajuuden vaikutus elämään jakautui terveydelliseen 

ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Osajulkaisussa III on esitetty yksityiskohtaisemmat 

tulokset.  

Kantajuus oli vaikuttanut kantajamiesten terveyttä edistävään toimintaan, ku-

ten fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen, terveelliseen ruokavalioon siirtymiseen, 

tupakoinnin lopettamiseen ja alkoholin käytön vähentämiseen tai lopettamiseen. 
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Kantajuus oli vaikuttanut syöpään liittyvien oireiden tarkkailun lisääntymiseen ja 

mahdollisten syövän oireiden ilmaantuessa herkkyyteen hakeutua tutkimuksiin. 

Unen laadun heikentyminen ja mielenterveyteen liittyvien oireiden esiintyminen ja 

itsensä arvostamisen heikentyminen ilmaistiin myös kantajuuden vaikutuksina.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus oli vaikuttanut kantajamiesten parisuh-

teeseen suhdetta lähentävästi, mutta myös heikentävästi tai parisuhteen loppumi-

seen. Myös sisaruussuhteissa oli tapahtunut sekä lähentymistä että etääntymistä. 

Kantajuus oli vaikuttanut kantajamiesten perhesuunnitteluun; päätökseen olla 

hankkimatta jälkeläisiä tai olla hankkimatta lisää jälkeläisiä. Kantajuuden toteami-

sen jälkeen BRCA1/2 kantajamiesten elämänasenne oli muuttunut positiivisem-

maksi, ja he olivat tehneet elämänratkaisuja, jotka olivat johtaneet parempaan elä-

mään. BCRA1/2-alttiusmutaation kantajuus ei välttämättä ollut vaikuttanut kanta-

jamiesten elämään mitenkään. 

6.4 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

Perinnöllisyysneuvonta arvioitiin hyväksi neuvonnan resurssien, riittävyyden, to-

teutuksen ja tiedollisen vaikutuksen osalta. BRCA1/2-alttiusmutaation kantaja-

miesten taustatiedoilla oli vaikutusta perinnöllisyysneuvonnan arviointiin. Tutki-

muksen mukaan kliinisen genetiikan yksiköiden toimintaedellytyksissä oli vaihte-

levuutta. Perinnöllisyysneuvontatilat olivat tilanteeseen sopivat. Tutkimuksessa 

nousi esille henkilökohtaisen perinnöllisyysneuvonnan puuttuminen ja neuvonta-

prosessin pitkä kesto. Tutkimus toi esille tarpeen BRCA1/2 alttiusmutaation kanta-

jamiesten automaattisen ja säännöllisen syövän ennaltaehkäisevän seurannan orga-

nisoimiseen. 

Etukäteen saatu tieto perinnöllisyysneuvonnassa käsiteltävistä asioista ja alku-

kartoitus perinnöllisyysneuvonnan saajan yksilöllisistä toiveista ja tarpeista oli 

puutteellista vaikuttaen kantajamiesten perinnöllisyysneuvontaan valmistautumi-

seen. Myös käytössä oleva jaettava kirjallinen materiaali oli vähäistä. 

Perinnöllisyysneuvonnan antajien ohjausvalmiuksissa oli vaihtelevuutta. Oh-

jausvalmiudet ilmenivät tiedollisina, menetelmällisinä ja tilannetaidollisina val-

miuksina sekä asenteina. Kantajamiehillä ei ollut vaikutusmahdollisuuksia perin-

nöllisyysneuvonnassa käsiteltävien asioiden sisältöön ja riittävyyteen. Perinnölli-

syysneuvontaan ei sisältynyt ohjausta terveyttä edistävästä toiminnasta ja konkreet-

tisesta rintojen omatoimisesta tutkimisesta. Kantajamiesten yksilöllistä oppimista-

paa ei huomioitu. Perinnöllisyysneuvonta oli pääasiassa vuorovaikutteista ja am-

mattimaisesti toteutettua.  
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BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus aiheutti kantajamiehille eriasteisia ja -

kestoisia emotionaalisia tunteita, jotka liittyivät kantajuuteen ja alttiusmutaation 

periytymiseen. Kantajuus aiheutti myös pelkoa omasta, jälkeläisten ja lähisukulais-

ten syöpäriskistä ja syöpään sairastumisesta. Perinnöllisyysneuvontaan hakeutumi-

sen syyt olivat myös jakautuneet henkilökohtaisiin ja jälkeläisiin liittyviin syihin. 

Kantajuuden toteamisella voi olla vaikutusta kantajamiesten terveydelliseen ja so-

siaaliseen hyvinvointiin. Kantajuuden toteamisen seurauksena kantajamiehet teki-

vät elämänratkaisuja, kuten perheenperustamiseen liittyviä ratkaisuja. Elämänasen-

teen muutos toi mukanaan myönteisiä kokemuksia.  

Perinnöllisyysneuvonnassa saatu psykososiaalinen tuki oli vähäistä. Tutkimuk-

sessa tuli esille psykososiaalisen tuen kartoittamisen ja organisoinnin puute. Kan-

tajamiehille ei osoitettu vertaistukea ja vertaistukiryhmiä ei oltu järjestetty. Uusin-

taneuvontaa ei tarjottu huomioiden yksilölliset tarpeet ja eri elämäntilanteet. Vas-

tauksen saannin jälkeen tiedon saanti oli riittämätöntä. Tutkimus toi esille tarpeen 

yleisöluennoille ja suljetun nettisivun perustamiselle. Tutkimuksen tulosten perus-

teella taustatiedoista ikä, koulutustausta, jälkeläisiin liittyvät tekijät, oma ja läheis-

ten syöpään sairastuminen ja menehtyminen vaikuttavat kokemukseen kantajuu-

desta. Lisäksi niillä oli yhteys perinnöllisyysneuvonnan riittävyyteen ja toteutuk-

seen. Taustatiedot olivat yhteydessä myös tiedon vaikuttavuuteen ja elämänlaa-

tuun. 

6.5 Periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajamiesten 

hypoteettinen perinnöllisyysneuvontamalli 

Periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajamiesten hypoteettisen perinnöllisyys-

neuvontamallin keskiössä on BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamies ja hänen 

taustatiedot sekä terveydellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Taustatiedot sisältävät 

demografiset tiedot, perinnöllisyysneuvontaan hakeutumisen syyt, terveydelliset 

taustatiedot, henkilökohtaisen oppimistavan, lähisukulaisten mahdolliset syöpään 

sairastumiset ja menehtymiset. Terveydellinen hyvinvointi muodostuu fyysistä ja 

psyykkistä terveyttä edistävästä toiminnasta ja sairauksien ehkäisemisestä. Sosiaa-

linen hyvinvointi tarkoittaa sosiaalisia suhteita ja henkilökohtaisia elämänratkai-

suja.  

Periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajamiesten hypoteettisen perinnölli-

syysneuvontamallin yläkäsitteitä ovat toimintaedellytykset, ammatillinen vastuu ja 

psykososiaalinen tuki. Toimintaedellytykset määritellään sen alakäsitteiden kautta, 

joita ovat resurssit, perinnöllisyysneuvontaprosessi, tiedon saannin turvaaminen ja 
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ennaltaehkäisevän seurannan järjestäminen. Resurssit sisältävät perinnöllisyysneu-

vontatilan ja perinnöllisyysneuvonnan toimintamahdollisuudet. Perinnöllisyysneu-

vontaprosessi sisältää ennen perinnöllisyysneuvontaa tapahtuvan tiedon saannin ja 

perinnöllisyysneuvontaan liittyvän etukäteiskartoituksen, perinnöllisyysneuvon-

nan ennen ja jälkeen geenitutkimuksen, jatkoneuvonnan ja myöhemmin eri elämän-

tilanteisiin liittyvän jatkoneuvonnan. Tiedon saannin turvaaminen tarkoittaa perin-

nöllisyysneuvonnassa jaettavaa kirjallista materiaalia, suojattua nettisivustoa ja 

yleisöluentojen järjestämistä. Ennaltaehkäisevän seurannan järjestäminen sisältää 

automaattisen ja säännöllisen syövän ennaltaehkäisevän seurannan organisoinnin 

ja seurannan jatkuvuuden turvaamisen. 

Ammatillisen vastuun alakäsitteitä ovat tiedolliset ja taidolliset ohjausvalmiu-

det sekä ammattieettinen toiminta. Tiedolliset ohjausvalmiudet sisältää periytyvään 

rintasyöpäalttiusgeeniin liittyvän perus- ja spesifisen tiedon, alttiusmutaation liit-

tyvien syöpien perustiedot, terveyttä edistävän toiminnan ja sairauksien ehkäisemi-

sen ohjaamiseen liittyvät tiedot. Taidolliset ohjausvalmiudet muodostuu ohjausme-

netelmien hallinnasta, vuorovaikutuksesta ja käytetyn kielen ymmärrettävyydestä. 

Ammattieettinen toiminta sisältää ammatilliset arvot ja asenteet, eettisen toiminnan 

ja kontekstiin liittyvän tieteen edistämisen.  

 Psykososiaalinen tuen alakäsitteitä ovat tuen tarve, kartoitus ja organisointi. 

Tuen tarve sisältää neuvonnan saajan yksilöllisen psykososiaalisen tuen tarpeen. 

Tuen kartoitus tarkoittaa psykososiaalisen tuen tarpeen kartoittamista perinnölli-

syysneuvontaprosessin eri vaiheissa. Tuen organisointi muodostuu henkilökohtai-

sesta vertaistuesta, vertaistukiryhmistä, mahdollisuudesta terapiaan ja keskusteluun 

psyykkisen asiantuntijan kanssa. 

Periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin hypoteettisen mallin perusteella perinnölli-

syysneuvonta määritellään BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehen taustatilan-

teeseen ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvana neuvontana, joka on toteutettu asi-

anmukaisin toimintaedellytyksin. Se sisältää riittävästi psykososiaalista tukea ja 

sen antajalla on ammatillinen vastuu sen toteuttamisesta. 

Hypoteettisessa perinnöllisyysneuvontamallin käsitteiden välisissä suhteissa 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamies on vuorovaikutteisessa suhteessa mallin 

yläkäsitteisiin: toimintaedellytyksiin, ammatilliseen vastuuseen ja psykososiaali-

seen tukeen. Toimintaedellytykset, ammatillinen vastuu ja psykososiaalinen tuki 

ovat yhteyksissä toisiinsa, mutta tämän tutkimuksen perusteella niiden välisiä suh-

teita ei voida määrittää. Kuviossa 3. on esitetty periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin 

kantajamiesten hypoteettisen mallin ylä- ja alakäsitteet sekä niiden väliset suhteet. 
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Periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajamiesten perinnöllisyysneuvontamalli on 

hypoteettinen malli, sillä sitä ei ole empiirisesti testattu. 

Kuvio 3. Periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation (BRCA1/2) kantajamiesten hypoteetti-

nen perinnöllisyysneuvontamalli. 
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation 

(BRCA1/2) kantajamiesten hypoteettinen perinnöllisyysneuvontamalli. Tutkimuk-

sen ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten 

perinnöllisyysneuvontaa, kokemuksia perinnöllisyysneuvonnasta ja sen kehittä-

mistarpeita. Tutkimuksen toisessa vaiheessa kuvattiin kantajamiesten kokemuksia 

alttiusmutaation kantajuudesta ja kantajuuden vaikutuksista elämään. Tutkimuksen 

tulosten perusteella muodostettiin BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten pe-

rinnöllisyysneuvontamalli, joka vastaa annettuja suosituksia perinnöllisyysneuvon-

nan (Ballantyne ym., 2006; Clark ym., 2000; Clarke, 2013; EuroGentest, 2008) ja 

erityisesti periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvään perinnöllisyysneuvonnan 

(Trepanier ym., 2004; van Oostrom & Tibben, 2004) toteutumisesta, sisällöstä ja 

psykososiaalisen tuen huomioimisesta (Mendes ym., 2011).  

Tutkimuksen tuloksia pohditaan mallin yläkäsitteiden kautta, joita ovat toimin-

taedellytykset, ammatillinen vastuu ja psykososiaalinen tuki. Perinnöllisyysneu-

vontamallin keskiössä on BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamies ja hänen inhimil-

linen toimintansa. Kantajamies ja hänen taustatiedot sekä terveydellinen ja sosiaa-

linen hyvinvointi ovat vuorovaikutteisessa suhteessa mallin yläkäsitteiden kanssa 

(Kuvio 3). 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten perinnöllisyysneuvontaan kohdis-

tuvia tutkimuksia on erittäin niukasti. Aikaisempi tutkimus on kohdistunut yleisesti 

perinnöllisyysneuvontaan, periytyvään syöpäalttiusoireyhtymään ja kohdennetusti 

periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvään neuvontaan. Tämän tutkimusten tulok-

sia tarkastellaan tästä syytä myös suhteessa näihin tutkimustuloksiin. 

Toimintaedellytykset 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten perinnöllisyysneuvonnan resurssit oli-

vat hyvät. Neuvontaan hakeutuminen oli helppoa ja neuvonta tapahtui rauhallisessa 

tilassa. Myös aikaisemmin tutkimuksissa eri syiden vuoksi perinnöllisyysneuvon-

taan osallistuneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä neuvontatiloihin (Elliott, Cho-

dirker, Bocangel, & Mhanni, 2014) ja neuvontaan pääsyn nopeuteen (Bleiker ym., 
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1997). Sen sijaan neuvonnan saajat ovat tuoneet esille tyytymättömyyden liian pit-

kään aikaan odottaa geenitutkimustulosta, joka saattoi kestää useamman kuukau-

den (Di Prospero ym., 2001; Mendes ym., 2011). Tässä tutkimuksessa esille nousi 

neuvontaprosessin pitkä kesto. Puhelimitse tapahtuvan perinnöllisyysneuvonnan 

on todettu nopeuttavan neuvonnan toteutumista (Cohen, Huziak, Gustafson, & 

Grubs, 2016). Puhelinneuvonta myös tavoittaa laajemmin neuvonnan saajat (Or-

mond ym., 2000; Wang, 2000) ja pitkien etäisyyksien vuoksi vähentää matkusta-

mista kliinisen genetiikan yksikköön (Cohen ym., 2016). Perinnöllisyysneuvonnan 

saajat, jotka ovat saaneet ennen BRCA1/2-alttiusmutaation geenitutkimusta puhe-

limitse annetun neuvonnan ja kirjallisen materiaalin ovat olleet tyytyväisiä puhe-

linneuvontaan, eikä heillä ole ollut lisääntynyttä lyhyt- (Sie ym., 2014), eikä pitkä-

kestoista ahdistusta. Suurin osa heistä valitsisi tämän vaihtoehdon uudelleen. (Sie 

ym., 2016.) Perinnöllisyysneuvonnan saajat haluavat myös mahdollisuuden saada 

valita miten vastaanottaa geenitutkimuksen tulos (O`Shea ym., 2016). Syöpään sai-

rastuneet valitsivat puhelinneuvonnan välttääkseen ylimääräisiä sairaalakäyntejä 

menneillään olevien syöpähoitojen vuoksi (Sie ym., 2014). Toisaalta taas neuvon-

nan saajat, jotka ovat ahdistuneempia, valitsivat henkilökohtaisen neuvonnan klii-

nisen genetiikan yksikössä, ja näillä henkilöillä ahdistus oli pitkäkestoista (Sie ym., 

2014; Sie ym., 2016). Tämä tutkimus toi esille tarpeen huomioida perinnöllisyys-

neuvonnan saajan yksilölliset toiveet ja tarpeet perinnöllisyysneuvonnan toteutta-

miseen. Tämä voisi tarkoittaa mahdollisuutta valita puhelinneuvonnan tai kliinisen 

genetiikan yksikössä tapahtuvan neuvonnan välillä. 

Yksilölliset toiveet ja tarpeet neuvonnan toteuttamiseen ja sisältöön on mah-

dollista ilmaista ennen perinnöllisyysneuvontaa tehtävällä etukäteiskartoituksella. 

On todettu, että ennen perinnöllisyysneuvontaa saatu tieto neuvonnan sisällöstä ja 

prosessista auttaa periytyvään syöpäalttiuteen liittyvään neuvontaan valmistautu-

misessa (Hallowell, Murton, Statham, Green, & Richards, 1997), ja samalla neu-

vonnan suunnittelussa voidaan huomioida yksilölliset tarpeet (Pieterse ym., 2005). 

Myös Lynchin oireyhtymän ennakoivassa geenitutkimuksessa neuvonnan saajat 

hyötyivät etukäteen saadusta tiedosta. Etukäteen saadussa tiedossa voi tulla esille 

uutta tietoa, jota he voivat reflektoida etukäteen ja jonka käsittelyä voidaan jatkaa 

syvemmin neuvontatilanteessa (Brain ym., 2005).  

Perinnöllisten syöpäalttiusoireyhtymien perinnöllisyysneuvontaa koskevat 

suositukset ohjeistavat organisoimaan neuvonnan ennen ja jälkeen geenitutkimuk-

sen (EuroGentest, 2008; Trepanier ym., 2004). Lisäksi jatkoneuvonnan tarve tulee 

huomioida geenitutkimusvastauksen saannin jälkeen (van Oostrom & Tibben, 2004) 
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ja tulevaisuudessa eri elämäntilanteissa (Mendes ym., 2011). Aikaisemmassa tutki-

muksessa kohdistuen BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehiin on myös todettu 

tarve järjestää jatkoneuvonta positiivisen geenitutkimustuloksen saaneille miehille 

(Strømsvik ym., 2010). Tämän tutkimuksen mukaan perinnöllisyysneuvontapro-

sessi käynnistyy ennen perinnöllisyysneuvontaa tehdyllä etukäteiskartoituksella ja 

jatkuu positiivisen geenitutkimusvastauksen jälkeen eri elämäntilanteisiin liitty-

vänä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toteutettuna jatkoneuvontana.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten tiedon saannin turvaaminen geeni-

tutkimusvastauksen jälkeen tuli esille tässä tutkimuksessa. Aikaisemmissa tutki-

muksissa koskien eri konteksteissa tapahtuvaa perinnöllisyysneuvontaa on todettu, 

että jaettava kirjallinen materiaali periytyvyyttä, geenitutkimusta ja seurantaa kos-

kien lisää tyytyväisyyttä neuvonnassa saatuun tietoon ja tiedon sisäistämiseen sekä 

päätöksentekoon geenitutkimuksen suorittamisesta (Mancini ym., 2006). Koska 

geenitutkimustulos koskettaa koko perhettä, tulee perinnöllisyysneuvonnan saajia 

auttaa tiedon informoimisessa perheessä (Raymond & Everett, 2009) hyödyntäen 

kirjallista yhteenvetoa geenitutkimustuloksen johtopäätöksistä (Chan-Smutko, Pa-

tel, Shannon, & Ryan, 2008). Kirjallisen materiaalin tulee olla selkeä ja ymmärret-

tävä käyttäen mahdollisimman vähän geneettisiä termejä, sekä materiaaliin tulee 

lisätä kuvia selkiyttämään esitettävää asiaa (Brown, Skinner, Ashley, Reed, & Di-

xon, 2016). Tässä tutkimuksessa kantajamiehet toivat esille lisäksi tarpeen suljetun 

nettisivuston ja aiheeseen liittyvien yleisöluentojen järjestämisen uuden ja lisätie-

don saamiseksi.  

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten lisääntyneen syöpäriskin vuoksi 

heille suositellaan syövän ennaltaehkäisevää seurantaa (Botkin ym., 1996; Moha-

mad & Apffelstaedt, 2008; Petrucelli ym., 2016). Ennaltaehkäisevän seurannan jär-

jestäminen automaattisesti ja säännöllisesti tuli esille tässä tutkimuksessa. Tietoi-

suus lisääntyneestä syöpäriskistä voi lisätä BRCA1/2-alttiusmutaation kantaja-

miesten pelkoa syöpään sairastumisesta, jos järjestettyä seurantaa ei ole organisoitu 

(Strømsvik ym., 2011). Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että noin puolet 

kantajamiehistä noudattaa annettuja syövän ennaltaehkäiseviä seurantasuosituksia 

(Liede ym., 2000; Shiloh ym., 2013). Heillä voi olla myös vaikeaa saada ennalta-

ehkäisevää seurantaa omalääkärin asian tietämättömyyden seurauksena, kuten 

PSA-arvon seuraaminen alle 50-vuotilailta miehiltä (Liede ym., 2000). 
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Ammatillinen vastuu 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet olivat tyytyväisiä perinnöllisyysneuvon-

nan antajan tiedollisiin ohjausvalmiuksiin. Neuvonnan antaja hallitsi käsiteltävät 

asiat, sen sijaan kantajamiehet eivät itse voineet vaikuttaa perinnöllisyysneuvon-

nassa saamansa tiedon riittävyyteen ja sisältöön. Aikaisemman tutkimuksen mu-

kaan BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet ovat saaneet riittävää ja asianmu-

kaista tietoa syövän ennaltaehkäisevästä seurannasta (Liede ym., 2000). Tutkimuk-

sissa, jotka liittyvät periytyviin rintasyöpäalttiuksiin, perinnöllisyysneuvonnan saa-

neet naiset ovat olleet tyytyväisiä sekä neuvonnan antajan tiedollisiin ja taidollisiin 

valmiuksiin (Bjorvatn ym., 2007) ja naiset ovat olleet hyvin informoituja heidän 

lisääntyneestä syöpäriskistä ja ennaltaehkäisevistä seurantasuosituksista (Dorval 

ym., 2008).  

Perinnöllisyysneuvonnan saajat tulevat neuvontaan erilaisilta taustoiltaan 

(Hallowell, Statham, & Murton, 1998) ja tiedon tarpeiltaan (Hayat Roshanai ym., 

2012), mikä tulee huomioida ja sovittaa käsiteltävät asiat ymmärrettävästi (Hallo-

well ym., 1998) sekä varmistaa heidän ymmärrys käsitellyistä asioista (Berliner & 

Fay, 2007). Standardoidun neuvonnan sijaan voidaan neuvonta räätälöidä saajan 

yksilöllisen tarpeen mukaan etukäteen selvittämällä potilaan tarpeita tiedon saan-

tiin ja taustoja mahdollisiin huoliin. Tämä mahdollistaa myös neuvonnan saajien 

aktiivisemman osallistumisen asioiden käsittelyyn (Hayat Roshanai ym., 2012). Li-

säksi neuvonnan saajat voivat etukäteen pohtia geenitutkimuksen tuoman tiedon 

merkitystä ja vaikutuksia heille itselleen ja heidän jälkeläisilleen (Jacobs & Giarelli, 

2004). Myös huomioimalla perinnöllisyysneuvonnan saajien toiveet ja odotukset 

ennen geenitutkimusvastauksen antamista, voidaan vähentää epärealistisia odotuk-

sia vastauksen suhteen (Bureau, Pellegrini, Nogues, Lasset, & Julian-Reynier ym., 

2015). 

Tässä tutkimuksessa kantajamiehillä oli vaihtelevia kokemuksia perinnölli-

syysneuvonnan antajan taidollisista ohjausvalmiuksista. He toivat esille tarpeen 

terveyttä edistävän toiminnan ja konkreettiseen rintojen omatoimimiseen tarkkai-

luun liittyvään ohjaukseen. Aikaisempi suositus tukee tätä tulosta (Mohamad & 

Apffelstaedt, 2008). Tämän tutkimuksen mukaan neuvonnassa tulee huomioida 

henkilökohtainen oppimistapa ja toteuttaa neuvonta sen mukaisesti, kuten konke-

reettisesti havainnollistamalla käsiteltävät asiat. Näin neuvonnan saajat pääsevät 

käyttämään omaa tapaansa oppia tiedon sisäistämiseksi. Perinnöllisyysneuvonnan 

saaja ei välttämättä ymmärrä saamaansa tietoa, joten tulee tiedustella neuvonnan 

saajan toive tiedon esille tuomisesta, kuten syöpäriskiä koskevan tiedon käsittelystä 
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(Bjorvatn ym., 2007), ja näin tiedon käsittely on vuorovaikutteista yksilöllisten tar-

peiden mukaan toteutettua (Pieterse, Van Dulmen, Van Dijk, Bensing, & Ausems., 

2006). Hyödyntämällä periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvään perinnöllisyys-

neuvontaan osallistuvan asiakkaan aikaisempia kokemuksia syöpään liittyen, kuten 

läheisen syöpään sairastumiseen, voidaan parantaa neuvonnassa käsiteltävien asi-

oiden ymmärrystä reflektoimalla aikaisempaa kokemusta uuteen tietoon (D’Agin-

court-Canning, 2005). Lisäksi neuvonnan saajia voidaan pyytää ilmaisemaan käsi-

teltävät asiat omin sanoin ja tarpeen vaatiessa tarkentaa asioita väärinymmärryksen 

vähentämiseksi (Vos ym., 2011). On todettu, että periytyvään rintasyöpäalttiuteen 

liittyvään perinnöllisyysneuvonnan antajien keskustelukäyttäytymiseen vaikutti 

neuvonnan saajan taustatiedot. Neuvonnan antaja käsitteli asioita kouluttamatto-

mille neuvonnan saajille monipuolisemmin, kuten kertaamalla asioita ja havainnol-

listamalla asioita kaavioin. Lisäksi syöpään sairastuneiden naisten neuvonta oli 

vuorovaikutteisempi ja he saivat enemmän tukea kuin naiset, jotka eivät olleet sai-

rastuneet syöpään. Sen sijaan muut tekijät, kuten neuvonnan saajan psykososiaali-

nen tilanne ja neuvontaan kohdistuvat odotukset, eivät vaikuttaneet tapaan toteuttaa 

neuvonta. (Lobb ym., 2002.) 

Perinnöllisyysneuvonnan antajat itse ovat ilmaisseet lisäkoulutuksen tarpeen 

tiedollisten ja taidollisten ohjausvalmiuksien kehittämiseksi (Lane, Feze, & Joly, 

2015) ja neuvonnan saajan psykososiaalisten tarpeiden kohtaamiseksi ja käsittele-

miseksi (Geller, Rushton, Francomano, Kolodner, & Bernhardt, 2010). Tässä tut-

kimuksessa tuli esille myös perinnöllisyysneuvonnan antajien ammattieettinen toi-

minta. Kantajamiehet kuvasivat erilaisia kokemuksia neuvonnan antajan asenteesta 

ja suhtautumisesta asiaan sekä neuvonnan saajaan. Joten neuvonnan antajien tulee 

pohtia omia ammatillisia arvoja ja asenteita, sekä ammattieettistä toimintaansa. 

Tutkimuksessa ei noussut esille perinnöllisyysneuvonnan eettisten periaatteiden 

kuten ohjailemattomuuden toteutumattomuus (Clarke, 2013). Geneettisissä tutki-

muksissa tiedetään esiintyvän eettisiä näkökohtia potilaan yksityisyyteen ja itse-

määräämisoikeuteen liittyen (Suthers, 2008). Tässä tutkimuksessa tuli näihin liit-

tyvät asiat esille tutkittavien kokemuksena, kuten huolena lasten mahdolliseen kan-

tajuuteen liittyen. On todettu, että tarvitaan neuvonnanantajien koulutusta ja oh-

jausta eettisten kysymysten käsittelyyn (Würtsner, 2003). 
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Psykososiaalinen tuki 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehet kuvasivat erilaisia, eriasteisia ja -kestoi-

sia emotionaalisia reaktioita saatuaan tiedon kantajuudesta. Aikaisemmissa tutki-

muksissa on myös todettu kantajuuden aiheuttavan BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiehille ahdistuneisuutta (Shiloh ym., 2013; Strømsvik ym., 2010; Liede 

ym., 2000). Kantajamiehillä voi olla vaikeus hyväksyä kantajuus (Daly ym., 2003) 

ja tilanteeseen sopeutuminen voi kestää puolesta vuodesta (Liede ym., 2000) usei-

siin vuosiin (Shiloh ym., 2013; Strømsvik ym., 2010). Kantajuus ei kuitenkaan vält-

tämättä aiheuta ahdistusta ja masennusta (Lodder ym., 2001). Myös tämän tutki-

muksen mukaan osalle kantajuus merkitsi vain tietoa kantajuudesta. Aikaisem-

massa tutkimuksessa on todettu, että positiivinen geenitutkimuksen tulos ei tullut 

kantajamiehille yllätyksenä (Liede ym., 2000). Tässä tutkimuksessa kantajuus ko-

ettiin epätietoisuuden loppumisena ja erityisesti syöpään sairastuneille kantajamie-

hille kantajuus merkitsi selitystä syöpään sairastumisesta.  

Kantajamiehillä voi esiintyä huolta (Lodder ym., 2001; Daly ym., 2003) ja 

syyllisyyttä (Hallowell ym., 2006; Liede ym., 2000) periytymisestä ja geenitutki-

mustuloksen vaikutuksista heidän jälkeläisilleen. Nämä tutkimukset tukevat tämän 

tutkimuksen tuloksia. Toisaalta tämän tutkimuksen kantajamiehet kokivat, etteivät 

ole itse voineet kantajuudelle mitään. Miehet eivät välttämättä koe syyllisyyttä kan-

tajuuden seurauksista jälkeläisilleen (Lodder ym., 2001). Tämän tutkimuksen mu-

kaan BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten syy perinnöllisyysneuvontaan ha-

keutumiseen liittyi henkilökohtaisiin ja jälkeläisiin liittyviin syihin, sukulaisiin liit-

tyvä syy oli vähäisemmässä roolissa kuin aikaisemmin tutkimuksissa. Huoli jälke-

läisistä motivoi kantajamiehiä hakeutumaan geenitutkimukseen (Shiloh ym., 2013). 

Kantajuuden selvittäminen on miehille moraalinen velvollisuus jälkeläisiä (Hallo-

well ym., 2005) ja solidaarisuuden osoitus suvun muita jäseniä kohtaan (Daly ym., 

2003). Periytyvissä syöpäalttiusoireyhtymissä perinnöllisyysneuvontaan hakeutu-

misen syyn on todettu olevan henkilökohtainen syy, kuten saada tietoa syöpäris-

kistä ja mahdollisuus ennaltaehkäisevään seurantaan, sekä saada tietoa jälkeläisten 

riskistä (Bleiker ym., 1997). Perheen perustaminen voi olla myös syy selvittää kan-

tajuustilanne (Daly ym., 2003). Tässä tutkimuksessa tuli esille kantajuuden vaiku-

tus perheen perustamiseen ja päätökseen olla hankkimatta lisää lapsia. BRCA1/2 

alttiusmutaation kantajuuden toteminen voi vaikuttaa parisuhteeseen ja sisaruus-

suhteisiin lähentävästi tai eriyttävästi. Aikaisemmassa BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiehiin liittyvässä tutkimuksessa on todettu kantajuuden vaikuttaneen per-

hesuhteita lähentävästi (Liede ym., 2000).  
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BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuuden tiedetään aiheuttavan kantajamiehille 

pelkoa ja huolta omasta riskistä sairastua syöpään (Strømsvik ym., 2011). 

BRCA1/2-alttiusmutaation liittyvä periytyminen ja lisääntynyt syöpäriski voi ai-

heuttaa kantajamiehille (Hallowell ym., 2006; Liede ym., 2000; Lodder ym., 2001; 

McAllister ym., 1998; Strømsvik ym., 2011) syyllisyyttä ja pelkoa, mikä tukee tä-

män tutkimuksen tuloksia.  

Perinnöllisyysneuvonnan antajat voivat auttaa BRCA1/2-alttusmutaation kan-

tajamiehiä selviytymään positiivisen geenitutkimustuloksen aiheuttamista koke-

muksista järjestämällä heille psykososiaalista tukea (Shiloh ym., 2013). Aikaisem-

missa tutkimuksissa on todettu, että ennen perinnöllisyysneuvontaa, ammattihen-

kilön kartoittamana (Mollema, Smets, Richard, Schiphorst, & Leschot, 2008) tai 

standardisoidulla kyselyllä (Eijzenga ym., 2014) voidaan selvittää mahdollinen 

psykososiaalisen tuen tarve ja sisällyttää perinnöllisyysneuvontaan tarvittava psy-

kososiaalinen tuki kohentamaan psyykkistä hyvinvointia (Daly ym., 2003). Tämän 

tutkimuksen kantajamiehet toivat esille syöpään liittyviä muistoja lapsuudesta, eri-

tyisesti oman äidin syöpään sairastumiseen liittyen. On todettu, että periytyvien 

syöpäalttiusoireyhtymien ennakoivan neuvonnan saajien lapsuuden syöpäkoke-

mukset, erityisesti oman vanhemman syöpään sairastuminen, lisäävät psykososiaa-

lisen tuen tarvetta (Mollema ym., 2008). Tässä tutkimuksessa esille tuli psykososi-

aalisen tuen tarpeen kartoittaminen ja organisointi. Ainoastaan noin puolet kanta-

jamiehistä oli saanut riittävästi psykososiaalista tukea. BRCA1/2-alttiusmutaation 

kantajamiehet ovat toivoneet vertaistukiryhmää psykososiaalisena tukena (Liede 

ym., 2000). Eri perinnöllisyysneuvontakonteksteissa psykososiaalisen tuen muo-

toina voivat toimia vertaistukiryhmät tiedon jakamiseen (McKinnon, Naud, Ashi-

kaga, Colletti, & Wood., 2007), auttamaan päätöksestä riskiä alentavista toimenpi-

teistä (Myklebust, Gjengedal, & Strømsvik, 2016) ja toimimaan vertaistukena 

(McKinnon ym., 2007; Mendes ym., 2011).  

Tämä tutkimus tuo uutta tietoa BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten pe-

rinnöllisyysneuvonnasta sekä kantajuuden kokemuksista ja vaikutuksista elämään. 

BRCA1/2 alttiusmutaation kantajamiehet ovat haavoittuvia, sillä heille ei ole jär-

jestettyä seurantaa, jossa he voivat käsitellä kantajuuden seurauksena mahdollisesti 

esille nousseita tunteita ja saada uutta tietoa kantajuuteen liittyen. Positiivinen gee-

nitutkimustulos voi aiheuttaa emotionaalisia reaktioita, joiden käsittely voi olla 

kantajamiehille vaikeaa (Strømsvik ym., 2010). On tärkeää tunnistaa miehet, jotka 

tarvitsevat enemmän psykososiaalista tukea ja ohjata heidät tarvetta vastaavan tuen 

piiriin. Tutkimuksen tuloksista kehitettyä periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kan-

tajamiehille kohdennettua perinnöllisyysneuvontamallia hyödyntämällä voidaan 
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BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehille tarjota neuvontaa, joka vastaa heidän 

yksilölliseen tarpeeseensa ja saada lisääntyneessä syövän sairastumisriskissä olevat 

miehet seurantaan, jolla pyritään syövän ennaltaehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen 

ja hoitoon, sekä auttaa näitä henkilöitä elämään täysipainoista elämää lisäänty-

neestä syövän sairastumisriskistä huolimatta. 

7.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisiä 

ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

[TENK], 2012). Tutkimuksen aihe on sensitiivinen, joka voi aiheuttaa tutkittaville 

haittaa (Lee, 1993; Polit & Beck, 2012), joten tutkimuksen katsottiin puuttuvan 

ihmisen koskemattomuuteen lain määrittelemällä tavalla (Tutkimuslaki 1:2.1 §). 

Ennen tutkimuksen käynnistymistä pyydettiin eettisen toimikunnan lausunto tutki-

muksen eettisestä toteutumisesta (Varis, Scheinin, Tuominen, & Pasternack, 2015). 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueellinen eettinen toimi-

kunta myönsi tutkimukselle puoltavan lausunnon (Eettmk 60/2013 § 133, 2015 § 

86). Tutkimusluvat pyydettiin organisaatioiden lupakäytänteiden mukaisesti.  

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tieteelliseen tutkimukseen 

osallistumiseen voi vaikuttaa halu auttaa muita ja saada itselle terveyshyötyä (Bell 

& Balneaves, 2015). Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen kirjalliset tie-

dotteet ja tietoon perustuvat suostumuslomakkeet tehtiin mahdollisimman selkeiksi 

ja ymmärrettäviksi tuoden esille tutkimuksesta mahdolliset seuraavat riskit. Tutkit-

taville annettiin aikaa pohtia tutkimukseen osallistumista ja heillä oli mahdollisuus 

esittää kysymyksiä tutkijalle ennen osallistumispäätöksen tekemistä ja myöhem-

min tutkimuksen päätyttyä (Tutkimuslaki 2:6 §; Lorell, Mikita, Anderson, Hallinan, 

& Forrest, 2015). 

Henkilötietolain (HeTil 4:14 §) mukaisesti tutkimusaineiston säilyttämisestä 

laadittiin rekisteriseloste. Lain edellyttämällä tavalla tutkimusaineistoa käsiteltiin 

luottamuksellisesti ja sitä säilytetään lukitussa kaapissa viisi vuotta väitöskirjan jul-

kaisemisen jälkeen, jonka jälkeen aineisto tullaan hävittämään. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen eettisyys 

Kvantitatiivisen tutkimuksen rekrytointi tapahtui kliinisen genetiikan yksiköissä, 

eikä tutkija osallistunut rekrytointiin. Anonymiteetin turvaamiseksi tutkijalta kyse-
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lylomakkeeseen vastatattiin anonyymistä, eikä kyselylomakkeissa tiedustelu klii-

nisen genetiikan yksikköä, jossa tutkittava oli saanut perinnöllisyysneuvonnan (Lee, 

1993). Tutkittavat palauttivat kyselylomakkeet ja tietoon perustuvan suostumuslo-

makkeen postitse tutkimuksen ohjaajalle. Ohjaaja koodasi ne ennen tutkijalle luo-

vuttamista. Ohjaaja säilyttää tietoon perustuvat suostumukset rekisteriselosteen 

mukaisesti.  

Kirjallinen tiedote sisälsi yhteydenottoa varten tutkijan ja ohjaajan yhteystiedot. 

Jokaiselle kliinisen genetiikan yksikölle tehtiin oma samansisältöinen kirjallinen 

tiedote, josta kävi ilmi kunkin yksikön ylilääkärin yhteystiedot. Näin tutkittavilla 

oli mahdollisuus suojata anonymiteetti tutkijalta ja olla tarvittaessa yhteyksissä tut-

kimuksen ohjaajaan tai oman alueen yhteyshenkilöön.  

Tutkijalla ei ole tietoa tutkimukseen osallistuneiden tutkittavien henkilöllisyy-

destä. Tutkimustulokset raportoitiin siten, että niiden perusteella ei voida tunnistaa 

tutkittavia (Christians, 2000). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen eettisyys 

Kvalitatiiviseen tutkimukseen osallistuneet BRCA1/2-alttiusmutaation kantaja-

miehet, jotka ilmaisivat halukkuutensa osallistua haastattelututkimukseen kvanti-

tatiivisen tutkimuksen yhteydessä, palauttivat suostumuslomakkeen tutkijan yhtey-

denottoa varten haastatteluajan sopimiseksi erillisessä kirjekuoressa. Näin heitä ei 

tutkija voinut yhdistää palautuneisiin kyselylomakkeisiin. Kantajamiesten, jotka 

rekrytoitiin yhdestä kliinisen genetiikan yksiköstä, rekrytointi tapahtui yksikön toi-

mesta, eikä tutkija ollut osallisena rekrytoinnissa. Yksi esihaastatteluun osallistunut 

tutkittava ilmaisi halukkuutensa osallistua myös varsinaiseen tutkimukseen.  

Tutkimuksen aiheen sensitiivisyyden vuoksi kiinnitettiin erityistä huomiota 

tutkittavien itsemääräämisoikeuteen ja tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoi-

suuteen. Tutkittavat saivat etukäteen kirjallisen tiedotteen ja tietoon perustuvan 

suostumuksen, näin heille annettiin mahdollisuus perehtyä tutkimukseen rauhassa 

ja pohtia päätöstä tutkimukseen osallistumisesta. Haastattelutilanteessa, ennen 

haastattelun aloittamista tutkittavien kanssa käytiin läpi kirjallinen tiedote ja suos-

tumuslomake. Tutkittaville tuotiin myös esille, että tutkimuksesta ei välttämättä 

seuraa suoranaista hyötyä heille itselleen. Heillä oli mahdollisuus esittää tarkenta-

via kysymyksiä ja heille kerrottiin mahdollisuudesta perua suostumus syytä ilmoit-

tamatta. Tutkittavat allekirjoittivat tietoon perustuvan suostumuksen ennen haas-

tattelun aloittamista.  
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Tämä tutkimusaihe oli sensitiivinen. Jos kokemuksien käsittely herätti tutkit-

tavassa tunteita, joiden läpikäyminen oli heille raskasta, ehdotti tutkija tauon pitä-

mistä haastattelussa. Lisäksi tutkittaville annettiin mahdollisuus käsitellä haastatte-

lussa esille nousseita tunteita ja kysymyksiä haastattelun jälkeen. Tutkittavat saivat 

tutkijan yhteystiedot ja heillä oli myös mahdollisuus olla myöhemmin yhteydessä 

tutkijaan kysymysten ilmaantuessa. Tutkijan toimiminen aikaisemmin kliinisen ge-

netiikan yksikössä itsenäistä perinnöllisyysneuvontaa antavana perinnöllisyyshoi-

tajana auttoi ymmärtämään aiheen herkkyyden ja eettiset haasteet. Pitkän koke-

muksen myötä tutkija pystyi kommunikoimaan tutkittavien kanssa eri tilanteiden 

vaatimalla tavalla.  

 Haastattelututkimukseen osallistuneet tutkittavat koodattiin. Haastattelun al-

kuvaiheessa tutkittavien kanssa piirrettiin yhdessä ilman tunnistetietoja oleva su-

kupuu, jotta haastattelun aikana tutkittavien ei tarvinnut ilmaista sukulaisten tun-

nistetietoja. Haastattelun jälkeen sukupuu hävitettiin.  

Aineiston litterointi ja analysointi tapahtuivat koodatulle aineistolle. Litteroin-

tia avusti tekstinkäsittelyn ammattilainen, joka allekirjoitti vaitiolo- ja salassapito-

sopimuksen. Aineiston luovuttamisesta tekstinkäsittelijälle tutkittavat antoivat joko 

kirjallisen suostumuksen tai suostumuksensa puhelinkeskustelussa. Litteroinnin 

yhteydessä poistettiin mahdolliset haastattelussa esille tulleet tunnistetiedot.  

 Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän periaatteisiin kuuluu, että yksittäisen tut-

kittavan kertomat asiat eivät tule missään vaiheessa ilmi (Christians, 2000). Tutki-

jan haasteena on tuoda asiat esille mahdollisimman tarkkaan, mutta samalla säilyt-

täen tutkittavien anonymiteetti (Davis, 1991). Tutkimusraporteissa ei mainita sel-

laisia tietoja, jonka perusteella tutkittavat voidaan tunnistaa. Erityisesti huomiota 

kiinnitettiin valittaessa suoria lainauksia. Suomenkieliseen yhteenveto-osaan ei lai-

tettu suoria lainauksia anonymiteetin säilyttämiseksi.  

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmämetodologiaa. Tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioitiin erikseen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmien 

luotettavuuden arviointikriteerien mukaisesti (Polit & Beck, 2012). 
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7.3.1 Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla käytetyn 

kyselylomakkeen, aineiston ja tulosten luotettavuutta. Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen aineiston keruussa käytettiin validoitua Potilasohjaus-kyselylomaketta (Kää-

riäinen, 2007), jota on testattu aikaisemmissa tutkimuksissa (Kaakinen, Ervasti, & 

Kääriäinen, 2017; Kaakinen, Kääriäinen, & Kyngäs, 2012), jossa kyselylomakkeen 

validiteetti on todettu hyväksi (Cronbachin alfa 0,8-0,9) (Landis & Koch, 1977; 

Tavakol & Dennick, 2011). 

Kyselylomake modifioitiin mittaamaan tämän tutkimuksen ilmiötä. Modifioi-

dun kyselylomakkeen sisällön validiteettia arvioitiin kolmivaiheisena. Asiantun-

tija-arvioinnin sisällön validiteetiin arvioinnin suoritti sisällön- ja hoitotieteen asi-

antuntijat (DeVellis, 1991; Polit & Beck, 2012). Asiantuntijapaneelin sisällön vali-

diteetti-indeksi (CVI) koko kyselylomakkeelle oli 0,96, joten kyselylomakkeen si-

sältöä voidaan pitää validina (Polit & Beck, 2006). Esitestaus suoritettiin samassa 

kohdejoukossa, kuin varsinaiseen tutkimukseen osallistujat. Esitutkimuksessa saa-

dun palautteen perusteella kyselylomake todettiin vastaamisen kannalta hyväksi, 

mikä lisää tutkimuksen luotettavauutta. (Leon, Davis, & Kraemer, 2011.) 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten määrä on pieni, mikä voi vaikuttaa 

kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksiin (Faber & Fonseca, 2014). Tutkimuksen luo-

tettavuutta kuitenkin tukee se, että mukaan valittiin kaikki kliinisen genetiikan yk-

siköt Suomen yliopistosairaaloista. Vastausprosentti oli 55 %. Tutkimukseen vali-

koituneiden valintakriteerinä oli, että positiivisen geenivastauksen saannista on ai-

kaa alle neljä vuotta. Osa (n=3) tutkittavista ilmoitti saaneensa geenitutkimustulok-

sen yli 4 vuotta aineiston keruusta. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten tutkittavat ar-

vioivat saamansa perinnöllisyysneuvonnan. Tässä tutkimuksessa positiivisen gee-

nitutkimustuloksen saamisesta kulunut aika ja arvioinnilla perinnöllisyysneuvon-

nan toteutumisesta, oli tilastollisesti merkitsevä tulos. Tutkittavien antamia tietoja, 

kuten aika positiivisen geenitutkimusvastauksen saannista, ei tarkistettu potilaspa-

pereista. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin viidestä kliinisen genetiikan yk-

siköstä. Oletus on, että perinnöllisyysneuvonta on toteutettu yksiköissä kansainvä-

listen suositusten mukaisesti (EuroGentest, 2008). Perinnöllisyysneuvonnan toteu-

tus, fyysiset tilat ja resurssit eivät välttämättä ole olleet samanlaiset kaikilla tutkit-

tavilla, mikä voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.  
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Tilastolliset menetelmävalinnat ja analyysit käytiin yhdessä läpi tilastotieteili-

jän kanssa niiden oikeellisuuden varmistamiseksi. Analyysissä käytettiin monipuo-

lisia menetelmiä. Muodostettujen keskiarvosummamuuttujien sisäistä yhteneväi-

syyttä mittaava Cronbachin alfa arvo oli koko kyselylomakkeelle 0,90. Alfan arvon 

ollessa yli 0,70 pidetään sitä hyvänä arvona (Landis & Koch, 1977; Tavakol & 

Dennick, 2011), joten aineiston keruussa käytettyä kyselylomaketta voidaan pitää 

sisäisesti johdonmukaisena. 

7.3.2 Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivisen tutkimusfilosofian mukaan tutkija itse on keskeinen tekijä, joten 

luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida koko tutkimusprosessi. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla aineistoa, analyysiä, rapor-

tointia ja tutkijan roolia uskottavuuden, siirrettävyyden ja vahvistettavuuden kri-

teereillä. (Lincoln & Guba, 1985.) 

Tutkimuksessa uskottavuutta lisää tutkittavien valintakriteerit. Kaikki tutkitta-

vat olivat BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehiä. Tutkittaessa menneisyyden 

kokemuksia tutkimusmenetelmäksi valittiin yksilöhaastattelu. Haastattelujen tee-

mat perustuivat aikaisempiin tutkimustuloksiin. Tutkittavien annettiin vapaasti 

tuoda esille kokemukset, koska haluttiin saada mahdollisimman paljon uutta tietoa 

vähän tunnetusta ilmiöstä. Haastattelukertoja oli yksi. Haastattelun kestoa ei rajoi-

tettu. Kantajamiehet toivat esille erittäin henkilökohtaisia sensitiivisiä kokemuksia. 

Syvähaastattelu olisi voinut tuoda esille uutta tietoa. Yhden haastattelukerran ai-

kana kuitenkin tutkittavien kanssa saavutettiin vuorovaikutteinen ja intensiivinen 

haastatteluhetki, mikä johti monipuoliseen aineistoon. Kvalitatiivista tutkimusai-

neistoa kertyi paljon ja aineisto oli laaja sekä hyvin saturoitunut. Tutkittavat saivat 

itse valita ilman ulkoisia häiriötekijöitä (Hirsijärvi & Hurme, 2014) olevan haastat-

telupaikan, joka oli heille itselleen sopivin paikka antaa haastattelu (Kelly, 2010). 

Tutkija testasi haastattelutekniikkaa kahdessa esihaastattelussa. Esihaastatte-

luissa kiinnitettiin huomiota kielen ymmärrettävyyteen, teemoihin liittyviin kysy-

myksiin ja haastattelutallentimen sijaintiin (Kelly, 2010). Uskottavuutta vahvistaa 

tutkijan itse suorittama aineiston keruu, osittainen litterointi, analysointi ja rapor-

tointi. Litteroinnissa ilmaisut aukikirjoitettiin sanasta sanaan kuten ne on ilmaistu 

(Kelly, 2010). Laadullisen tutkimuksen analyysi on tutkijan tekemä tulkinta. Ana-

lyysin aikana palattiin alkuperäiseen aineistoon ja tarkistettiin tutkijan tekemä tul-

kinnan oikeellisuus autenttiseen aineistoon. Tulosten ja aineiston välistä yhteyttä 
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osajulkaisuissa on osoittamassa autenttiset ilmaukset. (Elo et al., 2014; Sande-

lowski, 2004.) Tutkittavien anonymiteetin turvaamiseksi raportoinnissa käytetyt 

autenttiset ilmaisut pyrittiin tekemään sellaisiksi, ettei heitä voida tunnistaa, huo-

mioiden kuitenkin autenttisen ilmauksen tarkoitus vahvistaa uskottavuus tutkijan 

tekemälle tulkinnalle.  

Uskottavuutta lisää tutkijan kliinisen genetiikan yksikön pitkän työkokemuk-

sen tuoma tuntemus ja ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan ennakkokäsitys 

voi vähentää tutkimuksen uskottavuutta (Kylmä & Juvakka, 2007). Tutkija ei ole 

ollut kliinisessä hoitotyössä haastattelujen aloittamisen jälkeen ja hän on irtautunut 

kliinisestä kokemuksesta ja on tarkastellut aihetta tutkijan näkökulmasta. Lisäksi 

jokaisen haastattelun jälkeen, litteroinnin ja analysoinnin aikana tutkija kirjoitti päi-

väkirjaan subjektiivisista kokemuksista pyrkimyksenä tarkastella aineistoa objek-

tiivisesti. Sensitiivinen aihe voi herättää emotionaalisia tunteita myös tutkijassa 

(Aho & Kylmä, 2012). Tutkija kävi keskusteluja tutkimuksen ohjaajien kanssa 

koko laadullisen tutkimusvaiheen ajan.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen vahvistettavuutta lisää se, että tutkimustulokset 

saavat vahvistusta aikaisemmista tutkimustuloksista (Eskola & Suoranta, 1998; Po-

lit & Beck, 2012). Tässä tutkimuksessa aiheeseen liittyvä aikaisempaa tutkittua tie-

toa on niukasti saatavilla, joten tutkimuksen tuloksille on vahvistettavuutta haettu 

eri konteksteihin liittyvistä perinnöllisyysneuvontatutkimuksista. Tilanne ei kuiten-

kaan ole samankaltainen, joten se heikentää tämän tutkimuksen vahvistettavuutta. 

Tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen tuloksista kehitettiin hypoteetti-

nen perinnöllisyysneuvontamalli. Malli muodostettiin induktiivisesti kvalitatiivi-

sella käsitesynteesillä. Mallin käsitteiden muodostumisen luotettavuutta on arvioitu 

yllä olevien kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden tarkaste-

lussa. Induktiivisesti muodostetut käsitteet pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman 

selkeästi. Mallin muodostamisen aikana palattiin alkuperäiseen aineistoon ja tar-

kistettiin niiden vastaavuus alkuperäiseen aineistoon. Käsitteiden väliset suhteet, 

jotka tulosten perusteella voidaan varmuudella sanoa, on ilmaistu selkeästi. Mallin 

muodostamisen ja käsitteiden nimeämisen vaiheissa tutkija kävi keskusteluja oh-

jaajien kanssa.  

Kvalitatiivisten tutkimustulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin on haas-

teellista arvioida (Lincoln & Guba, 1985). Tässä tutkimuksessa kehitettyä hypo-

teettista perinnöllisyysneuvontamallia ei ole testattu. Mallin käsitteet on muodos-

tettu käsitesynteesin avulla, joten mallia voidaan hyödyntää jo sellaisenaan käytän-

nön hoitotyössä BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten perinnöllisyysneuvon-
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nassa. Jatkossa mallia tullaan testaamaan tilastollisesti. Suomessa perinnöllisyys-

neuvontaa antavat eriasteiset lääketieteen ammattihenkilöt ja täydennyskoulutetut 

sairaanhoitajat (englanniksi genetic nurse), joten kehitetyn mallin siirrettävyyttä 

niihin maihin, jossa perinnöllisyysneuvontaa antavat genetic counselor -koulutuk-

sen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt ei voida varmuudella sanoa. 

7.4 Tutkimuksen merkitys 

Geenitutkimusten määrä on lisääntynyt viime vuosina. Kehittyvät menetelmät 

mahdollistavat uusien alttiusmutaatioiden löytymiseen, joten yhä useampi henkilö 

on tietoinen mahdollisesta sairastumisalttiudesta. Aikaisemmat tutkimukset ovat 

keskittyneet perinnöllisyysneuvontatilanteeseen, kun suvussa ei vielä ole tunnis-

tettu periytyvää syöpäalttiutta, sekä periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation kantaja-

naisiin liittyviin kokemuksiin kantajuudesta. Kuten kirjallisuuskatsaus toi esille, 

niin periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajamiehiin kohdistuva tutkimus on ol-

lut erittäin niukkaa ja erityisesti viimeaikainen tutkimus puuttuu. Tämä tutkimus 

tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa perinnöllisyysneuvonnasta ja alttiusmutaation 

kantajuudesta ja vaikutuksista elämään kantajamiesten näkökulmasta.  

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen. Sosiaalisessa mediassa on tuotu esille 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajanaisten kokemuksia, mikä lisää geenitutkimuk-

siin hakeutumista ja suoraan kuluttajille tarjottavien geenitestien suorittamista. 

Suoraan kuluttajille tarjottavat geenitestit tuovat mukanaan haitallisia seurannais-

vaikutuksia, kuten geenitutkimustuloksen väärinymmärryksen (Bonadies ym., 

2014). BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuuden selvittäminen näillä kaupallisilla 

geenitutkimuksilla on todettu aiheuttavan kantajamiehille ylimääräistä taakkaa, 

kun heille on selvinnyt geenitutkimuksen seuraukset naispuolisille sukulaisille 

(Francke ym., 2013). Suomessa julkinen terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuden 

perinnöllisyysneuvontaan suurentuneessa syöpäriskissä oleville henkilöille, joten 

suoraan kuluttajille tarjottavien geenitestien käyttöön tällä hetkellä ei ole tarvetta. 

Sosiaalisen median herättämä huomio voi kuitenkin saada riskistä huolestuneet 

henkilöt näiden geenitestien pariin. Sosiaalisessa mediassa olleet tapaukset ovat li-

sänneet myös riskiä alentavien toimenpiteiden määrää (Juthe, Zaharchuk, & Wang, 

2015). Tämä tutkimus tuo merkittävää tietoa kantajuuden mahdollisesti aiheutta-

mista haitallisista emotionaalisista reaktioista ja vaikutuksista kantajamiesten elä-

mään, jota voidaan hyödyntää suoraan kuluttajille tarjottavien geenitesteihin liitty-

vissä keskusteluissa koskien geenitutkimustulosten seurannaisvaikutuksia. Vah-

vempaa tutkimusnäyttöä tulee kuitenkin olla laajemmassa kontekstissa.  
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BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten syöpäriski on pienempi kuin vas-

taavasti kantajanaisten riski. Tutkimuksen tulokset syöpään liittyvästä huolesta ja 

pelosta sekä tarpeesta organisoida automaattinen ja säännöllinen syövän ennaltaeh-

käisevä seuranta tuovat merkittävää tietoa keskusteluun, joka koskee kantajamie-

hille järjestettävää ennaltaehkäisevää seurantaa. Lisäksi tutkimus tuo esille laajalti 

uutta tietoa kantajuuteen liittyen kantajamiesten näkökulmasta. Kiinnittämällä huo-

miota kantajuuden vaikutuksiin terveydelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, voi-

daan edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä ennaltaehkäistä sairauksia ja näin 

saada aikaan kansanterveydellisiä säästöjä. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamie-

het ovat marginaalinen ryhmä, mutta kantajuuden seuraukset yksilö- ja perhetasolla 

voivat olla merkittävät. Tutkimus tuo uutta tietoa kantajamiesten perinnöllisyys-

neuvontakäytänteisiin liittyvään keskusteluun.  

 Tutkimus lisää potilasohjaukseen liittyvää hoitotieteellistä tietoa. Tutkimus 

vahvistaa aikaisempaa tutkimustietoa Potilasohjaus-kyselylomakkeen sovelletta-

vuudesta eri konteksteissa ja kyselylomakkeen validiteettia. Potilasohjauksen omi-

naispiirteet sisältyvät tässä tutkimuksessa kehitettyyn perinnöllisyysneuvontamal-

liin.  

Tutkimus tuo uutta tietoa perinnöllisyysneuvonnan antajien ammatilliseen vas-

tuuseen liittyvistä tiedollisista ja taidollisista ohjausvalmiuksista. Tietoa voidaan 

hyödyntää perinnöllisyysneuvontaa antavien täydennyskoulutuksessa. Tämä tutki-

mus on hoitotieteellinen tutkimus, mutta tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin 

koskemaan myös perinnöllisyyslääketieteessä olevia lääketieteen ammattilaisia. 

Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä keskusteltaessa perinnöllisyysneuvontaan 

liittyvästä koulutustarpeesta. Tutkimus osoittaa tarpeen genetic counsellor -koulu-

tuksen järjestämisestä Suomessa. 
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8 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

1. Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvä perinnöllisyysneuvonta on BRCA1/2-

alttiusmutaation kantajamiesten arvioimana hyvä.  

2. Kliinisen genetiikan yksiköiden toimintaedellytyksissä oli vaihtelevuutta. Tut-

kimus toi esille tarpeen perinnöllisyysneuvontaprosessin kehittämisen, 

BRCA1/2-alttiusmutaation kantajien tiedon saannin turvaamisen ja kantajuu-

teen liittyvän syövän ennaltaehkäisevän seurannan organisoinnin. 

3. Perinnöllisyysneuvonnan antajan BRCA1/2-alttiusmutaatioon liittyvät tiedol-

liset ohjausvalmiudet olivat hyvät. Taidollisissa ohjausvalmiuksissa ja ammat-

tieettisessä toiminnassa oli vaihtelevuutta. 

4. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa pe-

rinnöllisyysneuvonnassa käsiteltävien asioiden riittävyyteen ja sisältöön. En-

nen perinnöllisyysneuvontaa annettu informaatio käsiteltävistä asioista ja etu-

käteiskartoitus auttaa neuvontaan valmistautumisessa ja neuvonta voidaan 

suunnitella ja toteuttaa perustuen neuvonnan saajan yksilöllisiin toiveisiin ja 

tarpeisiin. 

5. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiehen demografiset ja terveydelliset taus-

tatiedot sekä lähisuvun syöpädiagnoosit ja syövästä johtuvat kuolemat vaikut-

tavat perinnöllisyysneuvonnan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Yksilölli-

syys tulee huomioida ennen perinnöllisyysneuvontaa tehtävän etukäteiskartoi-

tuksen lisäksi perinnöllisyysneuvontaprosessin eri vaiheissa. Kantajamiesten 

henkilökohtainen oppimistapa tulee huomioida perinnöllisyysneuvontatilan-

teessa. 

6. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus voi aiheuttaa kantajamiehille erilaisia, 

eriasteisia ja -kestoisia emotionaalisia tunteita kohdistuen kantajuuteen, kanta-

juuden periytymiseen sekä omaan, jälkeläisten ja lähisukulaisten syöpäriskiin, 

syöpään sairastumiseen ja syöpään liittyvään kuolemaan. 

7. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajuus voi vaikuttaa kantajamiesten terveydelli-

seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, mikä tulee huomioida perinnöllisyysneu-

vontaprosessin eri vaiheissa. 

8. BRCA1/2-alttiusmutaation kantajamiesten psykososiaalisen tuen saaminen pe-

rinnöllisyysneuvontaprosessin aikana oli vähäistä. Kantajamiesten yksilöllisen 

psykososiaalisen tuen tarve tulee kartoittaa, huomioida ja organisoida. 
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9 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimusten tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat jatkotutkimusaiheet: 

1. Periytyvän rintasyöpäalttiusmutaation perinnöllisyysneuvontaan liittyvää tut-

kimusta tulee jatkaa testaamalla kehitettyä kantajamiesten hypoteettista perin-

nöllisyysneuvontamallia. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää tässä tutkimuk-

sessa käytettyä modifioitua perinnöllisyysneuvonta-kyselylomaketta. 

2. Perinnöllisyysneuvonnassa tulee ottaa huomioon neuvonnassa käsiteltävien 

asioiden sensitiivisyys ja eettiset näkökohdat. Tarvitaan tutkimusta asiakkaan 

itsemääräämisoikeuden, yksityisyyden sisältävän autonomian, perinnöllisyys-

neuvonnan ohjailemattomuuden ja sukulaisten informointiin liittyvien eettis-

ten näkökohtien toteutumisen tutkimiseksi. Lisäksi tulee kohdistaa tutkimusta 

neuvonnan antajien ammattieettisen toiminnan tutkimiseen. 

3. Periytyvä rintasyöpäalttiusgeeni periytyy dominantisti, joten tutkimusta tulisi 

järjestää myös huomioimalla henkilöt, jota eivät ole perineet suvussa todettua 

rintasyöpäalttiusgeeniä. Tässä tutkimuksessa tuli esille, että geenitutkimuksen 

tulos voi erottaa alttiusmutaation kantajat ei-kantajista. Perinnöllisyysneuvon-

tamallia tulee täydentää erityisesti geenitutkimustuloksen vastauksen jälkei-

sessä ajassa huomioimalla negatiivisen geenitutkimusvastauksen saaneet. 

4. Periytyvä rintasyöpäalttiusgeenin periytyminen ei ole liittyväinen sukupuoleen. 

Perinnöllisyysneuvontaa, kokemuksia kantajuudesta ja kantajuuden vaikutuk-

sista elämään tulisi tutkia myös kantajanaisilla. Tutkimusta tarvitaan naisilla 

myös huomioimalla ei-kantajat. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan täy-

dentää periytyvän rintasyöpäalttiusgeenin kantajamiehille kohdennettua ja tes-

tattua perinnöllisyysneuvontamallia koskemaan myös kantajanaisia tai tutki-

mustulosten mukaan luomaan naisille kohdennettu perinnöllisyysneuvonta-

malli.  

5. Periytyvään rintasyöpäalttiuteen liittyvää diagnostista perinnöllisyysneuvon-

taa ja geenitutkimuksia tehdään henkilöille, jotka ovat sairastuneet syöpään ja 

joiden suvussa ei ole vielä todettua tunnettua alttiusmutaatiota. Aikaisempaa 

tutkimustietoa näiden henkilöiden perinnöllisyysneuvontakokemuksista on 

olemassa, mutta perinnöllisyysneuvontamallia ei ole kehitetty. Periytyvän rin-

tasyöpäalttiusgeenin kantajanaisille kohdennettua perinnöllisyysneuvontamal-

lia (kohta 4.) voidaan kehittää eteenpäin koskemaan myös diagnostista perin-

nöllisyysneuvontaa. 
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6. Useita muitakin periytyviä syöpäalttiusgeenejä on tunnistettu. Testattua perin-

nöllisyysneuvontamallia voidaan tutkia myös esimerkiksi periytyvän paksu-

suolisyöpäoireyhtymän kantajilla.  

7. Tutkimuksessa tuli esille perinnöllisyysneuvonnan antajien ohjausvalmiudet. 

Ohjausvalmiuksia tulisi tutkia kvantitatiivisesti käyttämällä potilasohjausta 

selvittävää henkilöstökyselylomaketta (Nikula, Kaakinen, Kyngäs, & Kääriäi-

nen, 2014; Kaakinen, Kyngäs, Tarkiainen, & Kääriäinen, 2016) ja kvalitatiivi-

sesti haastattelemalla perinnöllisyysneuvontaa antavia terveydenhuollon am-

mattihenkilöitä.  

8. Kliinisen genetiikan yksikön toimintaedellytyksissä oli vaihtelevuutta. Toi-

mintaedellytyksiä tulee tarkastella perinnöllisyysneuvontaprosessiin, neuvon-

nan saajien tiedon saannin turvaamiseen ja lisääntyneeseen syöpäriskiin liitty-

vän ennaltaehkäisevään seurannan organisointiin liittyen käyttämällä potilas-

asiakirjoja. 
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