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Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteena 
on, että genomi-, syöpä- ja neurokeskus sekä 
perusteilla oleva lääkekehityskeskus ja biopank-
keja yhdistävä osuuskunta vakiinnuttavat toi-
mintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa vuo-
sina 2021–23. Niiden avulla toimeenpannaan 
terveysalan kasvustrategiaa ja vahvistetaan kan-
sallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoi-
mintaa.

Yksilöllistetty lääketiede vaatii vahvaa ja edis-
tyksellistä tutkimusta ennen uusien hoitomene-
telmien käyttöönottoa. Sairaanhoitopiirit ovat 
tehneet näitä uuden aikakauden tutkimustarpei-
ta varten merkittäviä investointeja biopankkei-
hin, ns. tietoaltaisiin, sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaista käyttöä koskevan toisiolain jalkautta-
miseen ja kansallisiin osaamiskeskuksiin.

Suomalainen lainsäädäntö ja se, että sairaala-
biopankit toimivat osana julkista terveydenhoi-
tojärjestelmää, turvaavat yksityisyyden suojan ja 
mahdollistavat laadukkaat tietoturvalliset ratkai-
sut. Kun potilastieto on suomalaista, on mah-
dollista seurata vuosikymmenien ajan, kuinka 
tutkittavien sairaudet kehittyvät iän myötä ja 
minkälainen on hoitovaste.

Kun korkeatasoisiin data- ja näyteaineistoihin 
yhdistetään korkeatasoisten, moniammatillis-
ten tutkimusryhmien osaaminen, syntyy uniik-
ki suomalainen tutkimuskonsepti. Biopankit ja 
tietoaltaat ovat mahdollistajia, mutta vasta tutki-
mustoiminta niiden ympärillä saa modernin 
lääketieteen kukoistamaan.

Yksilöllistetyn lääketieteen edistämisessä 
Suomen erottaa useimmista muista maista juu-
ri biopankkitoiminta (1): johtoajatuksena on  
ollut kerätä biopankkisuostumukset ja -näytteet 
osana sairaaloiden normaalia toimintaa. Näin 
luodaan toimiva ja kustannusvaikuttava malli ja 
vältetään ylimääräisiä raja-aitoja, kun näytteistä 
saatava biologinen tieto yhdistetään sähköisten 
potilasjärjestelmien tietoon taudin ilmiasusta ja 
käyttäytymisestä.

Biopankki ei ole ”vain” tutkimusorganisaatio, 
vaan terveydenhuollossamme juuri se organi-
saatio, joka valmistaa sairaalaa yksilöllistetyn 
lääketieteen käyttöönottoon potilaan hoidossa 

arjessa (2). Vaikka Suomeen tulisi valtakunnal-
linen genomikeskus, tarvitaan sairaalahenkilö-
kunta, joka jalkauttaa suomalaisen genomistra-
tegian sairaalan toiminnoissa. Tämä tarkoittaa 
monia asioita. Moderni diagnostiikka tarvitsee 
mm. uudentyyppisiä näytteitä potilaista, esi-
merkiksi tuorekudosnäytteitä syöpäkasvaimista. 
Uudet näytetyypit vaativat usein myös toiminta-
tapojen muutosta sairaalassa.

Moderni lääketiede vaatii laajaa kansalaiskes-
kustelua esimerkiksi siitä, mitä tarkoittaa oma 
allekirjoitus ”haluan/en halua minulle tiedotet-
tavan kliinisesti merkittäviä tutkimustuloksia-
ni”. Lisäksi tarvitaan henkilökunnan laajaa kou-
lutusta tulosten tulkinnasta ja siitä, kuinka ker-
romme tai mitä väyliä käytämme, kun potilaita 
informoidaan tuloksista. On jopa koulutettava 
uusia ammattiryhmiä, sillä tässä laajuudessa 
tiedonkulkua ei voida hoitaa perinnöllisyyslää-
ketieteen tavanomaisin keinoin.

Kliinisillä biopankeilla voi olla tässä kaikessa 
merkittävä rooli. Ne luovat infrastruktuuria ja 
tutkimuskapasiteettia, joiden merkitys kasvaa 
entisestään poikkeuksellisissa olosuhteissa, ku-
ten COVID-19-pandemia on jo osoittanut. Nyt 
tarvitaan ammattimaisesti kerättyjä näyteaineis-
toja, joita voidaan käyttää hyväksi, kun uutta 
diagnostiikkaa, rokotteita tai lääkkeitä kehite-
tään nopeasti. Biopankkimalli tarjoaa väylän 
tuoda potilashoitoon uutta tietoa mahdollisim-
man matalalla kynnyksellä. Jotta vaikuttavam-
man hoidon edellytykset täyttyvät, terveyspalve-
lujen tarjoajilla on oltava valmiutta uudistaa 
 toimintamalleja ja hyödyntää uutta tietoa päivit-
täisessä työssä. ●
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