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1. Toimeksianto, työryhmä ja työryhmän työskentely 

 

Toimeksianto 17.9.2014  

 

Suomalaiset yliopistot toimivat kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, mikä korostaa tarvetta 

profiloitumiseen ja resurssien keskittämiseen kunkin yliopiston vahvimmille aloille, jotta voidaan 

luoda edellytyksiä laadukkaaseen koulutukseen ja kansainväliseen kärkeen tähtäävään tutkimuk-

seen.  UNIFI ry:n hallitus on päättänyt 21.8.2014 käynnistää lääketieteellisen alan strategia- ja 

vaikuttavuushankkeen. 

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa alan koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä luoda edellytyk-

siä yliopistojen profiloitumiseen ja yliopistojen välisen työnjaon selkeyttämiseen. Alan koulutuksen 

rakenteellinen kehittäminen ja tutkimuksen profiloituminen edellyttävät, että kunkin yliopiston 

asettamat tavoitteet asetetaan laajempaan valtakunnalliseen kontekstiin.  Lääketieteellisen alan 

koulutuksen ja tutkimuksen tulee jatkossa muodostaa laadun sekä kansainvälisen kiinnostavuu-

den kannalta riittävän suuria kokonaisuuksia. Asetettu tavoite merkitsee päällekkäisyyksien pur-

kamista ja suurien mutta profiloituneiden koulutus- ja tutkimuskokonaisuuksien luomista.  Se edel-

lyttää erityisesti yliopistojen välisiä yhteistyöneuvotteluja. Yliopistojen johdon sitoutuminen hank-

keeseen on välttämätön edellytys. Johtoryhmän edellytetään tarkastelevan lääketieteellisen alan 

koulutusta ja tutkimusta ennakkoluulottomasti ja tekevän ehdotuksia laajan osaamispohjan ra-

kentamiseksi ja osaamisen keskittämiseksi.  

 

Hankkeen johtoryhmän edellytetään tarkastelevan ainakin seuraavia asioita: 

- millainen oppiainevalikoima alalla tarvitaan yksittäisissä yliopistoissa ja valtakunnallisesti?  

- millaisia uusia koulutus- ja tutkimustarpeita ennakoidaan syntyvän tulevaisuudessa? 

- miten yliopistojen välillä sovitaan profiloitumisesta? 

- miten ohjataan kehitystä suurempiin osaamiskokonaisuuksiin ja vahvoihin, profiloituneisiin 

tutkimuskeskittymiin? 

- miten vähenevät resurssit voidaan jakaa paremmin ja muodostaa kansainvälisesti kilpailuky-

kyisempiä yksiköitä? 

- mihin suuntaan alan suomalaista opetusta ja tutkimusta tulisi suunnata ja mihin millaisia 

haasteita suomalaisella lääketieteen osaamisella tulee ratkaista? 

- miten huolehditaan alan erityistarpeista ja niiden alueellisesta saatavuudesta 

- miten turvataan tutkimusinfrastruktuurien ja -aineistojen jatkuva kehitys, saatavuus ja teho-

kas käyttö? 

 

Työryhmä ja sen työskentely 

 

Työryhmän kokoonpano: 

Professori Pekka Puska, puheenjohtaja 

Dekaani Risto Renkonen, Helsingin yliopisto 

Dekaani Hilkka Soininen, Itä-Suomen yliopisto 

Dekaani Kyösti Oikarinen, Oulun yliopisto 

Rehtori Kaija Holli, Tampereen yliopisto 

Dekaani Pentti Huovinen, Turun yliopisto 

Akateeminen sihteeri: hallintopäällikkö Niina Puronurmi 
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Työryhmä kokoontui viisi kertaa (8.10.2014, 20.10.2014, 18.12.2014, 26.1.2015 ja 23.2.2015). Työ-

ryhmä kuuli Suomen Akatemian pääjohtajaa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan vastuu-

alueen johtajaa. Työryhmän puheenjohtaja esitteli hankkeen väliraportin UNIFIn rehtorikokouksessa 

9.2.2015. 
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2. Lääketieteen alan nykytila ja kehittämistoimet yliopistoissa 

 

Lääketieteen alan koulutuksesta vastaa Suomessa viisi yliopistoa: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen 

yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Hallinnollinen järjestely eri yliopis-

toissa vaihtelee mm. koskien yhteistyötä hammaslääketieteen ja terveystieteiden kanssa. Tämä ra-

portti keskittyy kuitenkin toimeksiannon mukaan lääketieteen koulutukseen ja tutkimukseen. Liit-

teessä 1 on esitelty lääketieteen alan koulutusyksiköiden tunnuslukuja. 

 

2.1. Helsingin yliopisto 

 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tehtävä on tehdä korkeatasoista tutkimusta ja an-

taa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetusta ja jatkokoulutusta. 

Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asi-

antuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. 

 

1.1.2015 alkaen lääketieteellinen tiedekunta on organisoitunut laitoksettomana. Tiedekunta jakaan-

tuu Medicumiin, Clinicumiin ja Tutkimusohjelmayksikköön. Medicum ja Clinicum jakautuvat osastoi-

hin tai klinikoihin, jotka vastaavat pääsääntöisesti nykyisiä osastoja tai klinikoita. Tutkimusohjelmayk-

sikkö on tulosvastuullinen yksikkö, jossa toimivat määräajaksi valitut tutkimusohjelmat. 

 

Lääketieteen koulutus 

 

Lääketieteellisen tiedekunnan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tieteel-

lisen tiedon hakemiseen, kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen sekä antaa edellytykset jatko-opin-

toihin. Tiedekunnan opinnoissa sovelletaan opiskelijalähtöisiä, toisiaan täydentäviä oppimismene-

telmiä ja pyritään teorian ja käytännön yhteensovittamiseen sekä ammatillisesta käytännöstä nou-

sevien tilanteiden käyttämiseen opetuksen.  

 

HY:n lääketieteellisessä tiedekunnassa on Suomen ainoa ruotsinkielinen linja, jossa on n. 30 - 38 

opiskelijaa. Linjan opetuksesta noin puolet saa ruotsiksi. Opiskelijoiksi hyväksytään myös ruotsin 

kieltä hyvin taitavia suomenkielisiä opiskelijoita.  

 

Opetuksen sisällössä, painotuksissa, järjestyksissä ja opetusteknologiassa on käynnissä merkittävät 

muutokset.  

 

Tutkimuksen painoalueet 

 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vahva tutkimusperinne ulottuu biologisesta perus-

tutkimuksesta kliinisiin sovelluksiin. 

 

Akateeminen lääketiedekeskus Helsinki muodostaa kansainvälisesti merkittävän lääketieteen kam-

puksen. Se koostuu Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (HY), yliopistollisesta kes-

kussairaalasta (HYKS/HUS) ja Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM). 

 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:  

 

1. Pahanlaatuinen kasvu,  

2. Tulehdustaudit,  
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3. Metaboliset taudit ja  

4. Degeneratiiviset taudit 

 

2.2. Itä – Suomen yliopisto 

 

Itä-Suomen yliopisto (UEF), joka muodostettiin fuusioimalla Kuopion yliopisto ja Joensuun yliopisto, 

aloitti toimintansa 1.1.2010. Edeltäjiensä 13 tiedekunnasta muodostettiin UEF:iin neljä uutta tiede-

kuntaa, joista suurin on terveystieteiden tiedekunta. Terveystieteiden tiedekunnassa on viisi laitosta: 

A.I. Virtanen –instituutti, farmasian laitos, hoitotieteen laitos, lääketieteen laitos ja koe-eläinkeskus. 

Lääke-tieteen laitos on laitoksista suurin ja jakaantuu neljään yksikköön: biolääketieteen, hammas-

lääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen yksikkö. 

Tiedekunta koordinoi myös Biokeskus Kuopion toimintaa. 

 

Lääketieteen koulutus 

 

Tiedekunnassa on viisi (5) koulutusohjelmaa: Lääketieteen koulutusohjelma (opiskelija-sisään-

otto164), hammaslääketieteen koulutusohjelma, farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat ja uu-

simpana terveyden biotieteet –koulutusohjelma. Lisäksi tiedekunta antaa opetusta viidessä (5) ter-

veystieteiden pääaineessa: ergonomia, hoitotiede, kansanterveystiede, liikuntalääketiede ja ravitse-

mustiede. Kansainvälisiä maisteriohjelmia on neljä (4). 

 

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita keskeisille terveydenhuollon 

aloille. Eri koulutusohjelmien ja pääaineiden opiskelijoilla on erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa 

yhteisiä opintojaksoja, mikä on resurssinäkökulmasta tehokasta ja antaa opiskelijoille myös valmiuk-

sia toimia moniammatillisissa tiimeissä työelämässä. Terveys/Health on yksi kolmesta UEF:n stra-

tegiaan 2015 - 2020 valituista kolmesta koulutuksen painopisteistä, joten tiedekunnan antamalle 

koulutukselle on vahva yliopiston tuki.  

 

Tutkimuksen painoalueet  

 

UEF on valinnut strategiaansa neljä (4) globaalia haastetta, joihin se toiminnallaan vastaa. Yksi 

näistä on Ikääntyminen, elintavat ja terveys, johon kokonaisuuteen terveystieteiden tiedekunnan toi-

minta fokusoituu. Perustuen pitkälti vuonna 2013 toteutettuun UEF:n tutkimuksen ulkopuoliseen, 

kansainväliseen arviointiin, on yliopiston tutkimus organisoitu strategisiksi tutkimusalueiksi, joita on 

kolmessa ’evoluutionvaiheessa: 1) Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet, 2) vahvat kehitty-

neet tutkimusalueet ja 3) nousevat tutkimusalueet, jotka viimemainitut tiedekunnat tunnistavat tahol-

laan.  

 

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueita on viisi (5) ja niistä kaksi (2) on terveystieteiden tiede-

kunnan toimijoista muodostuvia laajoja, monitieteisiä kokonaisuuksia:  

1. Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet;  

2. Neurotieteet;  

 

Myös vahvoja, kehittyneitä tutkimusalueita on yliopistossa kaikkiaan viisi (5) ja niistä terveystieteiden 

tiedekunnassa kaksi (2): 

3. Translationaalinen syöpätutkimus; 

4. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet  
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Strategiset tutkimusalueet liittävät yhteen toimijoita monitieteellisesti tiedekunnan laitoksilta. Keskei-

set toimijat ovat molekulaariseen lääketieteeseen fokusoituvasta A.I. Virtanen –instituutista, lääke-

tieteen laitoksen eri yksiköistä ja farmasian laitokselta. Toimintaa tukee vahva tutkimusinfrastruk-

tuuri, joista useat ovat kansallisella ja eurooppalaisella tiekartalla.  

  

2.3. Oulun yliopisto 

 

Oulun lääketieteellinen tiedekunta on korkeatasoinen tutkimus- ja oppimisympäristö, jossa koulute-

taan terveydenhuollon monialaisia asiantuntijoita ja osaajia haastaviin kansallisiin ja kansainvälisiin 

tehtäviin. Terveystieteiden eri osa-alueita edustavassa tiedekunnassa koulutetaan terveystieteiden 

kandidaatteja ja maistereita sekä hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatteja kaikkiaan kuu-

dessa eri koulutus- ja tieteenalaohjelmassa: lääketiede, hammaslääketiede, hyvinvointitekniikka, 

hoitotiede, terveyshallintotiede ja terveydenhuollon opettajakoulutus. Lisäksi tiedekunta vastaa tie-

teellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta. 

 

Tiedekunta on muuttanut vuonna 2015 yksikkörakennettaan siten, että viisi laitosta korvataan 12 

tutkimusryhmällä, joista löytyvät kaikki tiedekunnan oppiaineet lukuun ottamatta lääketieteellistä bio-

kemiaa ja molekyylibiologiaa, jonka opetuksesta vastaa samalla kampuksella toimiva biokemian ja 

molekyylilääketieteen tiedekunta, BMTK. 

 

Tutkimusryhmien nimet osittain kuvaavat tiedekunnan tutkimuksen vahvoja alueita kuten syöpätau-

dit ja translationaalinen lääketiede-tutkimusryhmä.   

 

Lääketieteen koulutus 

 

Lääketieteen koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius lääkärin ammattiin sekä 

ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen huomioiden erityisesti se, että valmistuvista sijoittuu 

yli 60 % pohjoisen Suomen alueelle. Lääketieteen koulutusohjelmassa opetus perustuu uudistuvaan 

tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen ja EBM periaatteisiin. Koulutuksen sisällöt 

on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Oulun yliopiston lääketie-

teen koulutusohjelmassa opetus on järjestetty uudistetun opetussuunnitelman mukaisesti vuodesta 

2011 alkaen. Nyt on käynnistymässä eri oppiaineiden välisen volyymin tarkastelu päämääränä rea-

goida paremmin niihin vaatimuksiin, joita valmistuvat lääkärit kohtaavat työelämässä. Yliopisto tekee 

läheistä yhteistyötä palvelujärjestelmän kanssa niin koulutuksessa kuin tutkimuksessakin. 

 

Tutkimuksen painoalueet 

 

Tiedekunnan tutkimus on uusien tutkimusryhmien lisäksi integroitunut MRC:n (Medical Research 

Center) noin 70 eri tutkimustyhmään. MRC on sairaanhoitopiirin ja yliopiston yhteinen ja molempien 

rahoittama tutkimuskeskus ja se hallinnoi tiedekunnan suurinta tohtorikoulutusohjelmaa. Muutama 

lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmä on jäsenenä myös Biocenter Oulussa. BCO on Oulun 

yliopiston bioalan sateenvarjo-organisaatio ja se kuuluu Biokeskus Suomi -ketjuun.  

 

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat voidaan luokitella kahteen ryh-

mään, joista kansainväliset huiput ovat sellaisia, joiden laatu on useasti arvioitu. Listaus ei ole tär-

keysjärjestys:  
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Kansainvälinen huipputason tutkimus: 

 

1. Sydän- ja verisuonisairaudet  

2. Cell-extracellular Matrix Research  

3. Systeemiepidemiologia perustuen mm. Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoi-

hin 

 

Vahvat ja nousevat tutkimusalueet: 

 

4. ICT:n mahdollistama, yksilökeskeinen terveydenhuolto ja innovaatiolähtöinen tutki-

mus 

5. Kuvantamisen ja lääketieteellisen fysiikan tutkimus  

6. Ympäristöterveystutkimus 

 

2.4. Tampereen yliopisto 

 

Tampereen yliopistossa toteutettiin vuonna 2011 merkittävä opetuksen ja tutkimuksen rakenteiden 

uudistaminen: tiedekunnat ja laitokset lakkautettiin ja tilalle perustettiin yhdeksän tieteenalayksikköä.  

Kaupin kampuksella on kolme tieteenalayksikköä.  

 

Lääketiede muodostaa lääketieteen yksikön. Terveys- ja hoitotieteet sijaitsevat terveystieteiden yk-

sikössä. BioMediTech on Kaupin kampuksen kolmas yksikkö, joka on TaY:n ja TTY:n yhteinen ins-

tituutti. BioMediTechin toimijoilla TaY:lla ja TTY:llä on yhteinen maisteriohjelma ja instituutin tutkimus 

edistää poikkitieteellistä tutkimusta biotieteiden ja lääketieteellisen teknologian aloilla. Kaupin kam-

puksen kolmella yksiköllä on yhteinen tutkimusstrategia yhdessä PSHP:n kanssa. Tampereen yli-

opiston Kaupin kampukselle valmistuu keväällä 2016 uudisrakennus, johon sijoittuvat lääketieteen 

ja terveystieteiden yksiköt sekä BioMediTech-instituutti. 

 

Kehityshankkeena on meneillään Tampereen korkeakoulujen (Tampereen yliopisto, Tampereen tek-

nillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) Tampere3 –hanke. Näiden kolmen toimijan yh-

teistyöllä haetaan mm. mahdollisuuksia tutkimuksen kehittämiseen sekä opetustoiminnan tehosta-

miseen. 

 

Lääketieteen koulutus 

 

Lääketieteen yksikkö kouluttaa lääkäreitä, erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä perustervey-

denhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäviin. 

  

Lääketieteen perustutkinto-ohjelmassa opiskelijat kouluttautuvat lääketieteen lisensiaateiksi. Lääke-

tieteen koulutusta uudistetaan kohti kansainvälisesti yhä vahvempaa ja tunnustettua asemaa koulu-

tuksen yksikkönä kehittämällä integroitua ongelmalähtöistä oppimista (PBL) yhteistyössä merkittä-

vimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tampereen lääkärikoulutuksessa painotetaan var-

haista potilaskontaktia, potilas-lääkäri-vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä terveydenhuollon eet-

tisiä kysymyksiä. Tampereella opiskelun erityispiirteisiin kuuluu myös hajautettu koulutus. Kaikki 

opiskelijat harjoittelevat tutkinnon aikana yhteensä kuusi viikkoa Seinäjoen keskussairaalassa ja 

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa. Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille harjoitteluko-

kemusta muussakin kuin pitkälle erikoistuneessa yliopistosairaalassa sekä perehdyttää opiskelijat 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön. 
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Tampereen yliopistossa on yksi tohtorikoulu, joka jakaantuu 16 tohtoriohjelmaan. Lääketieteessä on 

yksi tohtoriohjelma: lääketieteen yksikön tohtoriohjelma. 

 

Tutkimuksen painoalueet 

 

Tampereen yliopiston vahvuusalueet ovat terveys ja yhteiskunta. Lääketieteen yksikön tutkimuksen 

painoalueet ovat:   

 

1. Immunologia ja inflammaatio;  

2. Lapsesta terveeksi aikuiseksi; 

3. Rokotetutkimus;  

4. Sydän- ja verisuonitutkimus;  

5. Syöpätaudit (erityisesti prostata- ja rintasyöpä) 

 

Lääketieteen yksikön tutkijat osallistuvat myös terveydenhuollon rakenteita ja ikääntymistä koske-

vaan tutkimukseen, joita terveystieteiden yksikkö koordinoi, sekä BioMediTechin koordinoimiin solu- 

ja kudosteknologian tutkimuksiin. Kaupin kampuksen yhtenä vahvuutena on myös koe-eläimille vaih-

toehtoisten menetelmien tutkimus (FICAM).  

 

Syksyllä 2014 toteutetun tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin tuloksena laaditaan yksiköittäin toi-

menpideohjelmat tutkimuksen vahvistamiseksi. Samalla arvioidaan mahdollinen painoalueiden ke-

hittämistarve ja –suunta. 

 

2.5. Turun yliopisto 

 

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa annetaan tutkimukseen perustuvaa monialaista 

peruskoulutusta viidessä eri koulutusohjelmassa, jotka johtavat lääketieteen ja hammaslääketieteen 

lisensiaatin sekä terveystieteiden ja filosofian maisterin tutkintoihin. 

 

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta koostuu neljästä laitoksesta biolääketieteen laitoksesta, 

kliinisestä laitoksesta, hammaslääketieteen laitoksesta ja hoitotieteen laitoksesta. Lisäksi tiedekun-

nassa on seuraavat erillisyksiköt Auria Biopankki, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskes-

kus, Koe-eläinkeskus, Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, MediCity- tutkimuskeskus sekä Sydäntutki-

muskeskus. 

 

Lääketieteen koulutus 

 

Tiedekunta on kansainvälisesti arvostettu tutkimus- ja koulutusyksikkö ja kouluttaa monipuolisesti ja 

kriittisesti ajattelevia asiantuntijoita. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen pe-

ruskoulutuksen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa ja kasvattaa lääketieteen opiskelijoista huma-

nistisesti ja laaja-alaisesti ajattelevia terveydenhuollon asiantuntijoita. Tähän haasteeseen on pyritty 

johdonmukaisesti vastaamaan uudistamalla lääkärikoulutuksen koko opetussuunnitelma. Keskeistä 

uudistuksessa on ollut biolääketieteellisen ja kliinisen tietoaineksen integrointi laajoiksi opintokoko-

naisuuksiksi, opetuksen hajautus yliopistosairaalan ulkopuolisiin keskus- ja aluesairaaloihin ja avo-

terveydenhuollon toimipisteisiin sekä humanististen, psykologisten ja sosiaalisten tieteiden koulutus-

tarjonnan lisääminen. 
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Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö TUTKE huolehtii koulutuk-

sen jatkuvasta kehittämisestä ja uudistamisesta sekä opettajakunnan pedagogisesta koulutuksesta.  

Turun yliopistossa aloitettiin ensimmäisenä Suomessa laajennettu sisäänotto lääketieteen perus-

opetukseen v. 2013. Ensimmäinen laajennetun sisäänoton kurssi aloittaa kliinisen vaiheen vuoden 

2016 alussa.  

 

Tohtorikoulutettavat kuuluvat viiteen eri tohtoriohjelmaan (molekyylilääketiede, kliininen lääketiede, 

lääketutkimus, hoitotiede ja hammaslääketiede) ja koulutusta tukee myös PGE (Faculty of Medicine 

Post Graduate Education Unit) –toiminta lukuisine kursseineen ja matka-apurahoineen.  

 

Tutkimuksen painoalueet 

 

Lääketieteellinen tiedekunta toimii kiinteässä yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Sa-

takunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä BioCity Turun kanssa. Valtakunnallinen positroniemis-

siotomografiakeskus (PET-keskus) on kansallinen biokuvantamisen kärkihanke. Tiedekunta tukee 

erityisesti kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen konkreettista yhteistyötä eli translationaalista 

tutkimusta. Tiedekunnan vahvuus on eheä tutkimusjatkumo perustutkimuksesta kliiniseen todelli-

suuteen. Yliopiston ja sairaanhoitopiirin yhteinen Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) on 

tässä tärkeä voimavara. Tutkimusyhteistyö onkin laajaa yli oppiaine-, laitos- ja tiedekuntarajojen. 

Myös yhteistyö Åbo Akademin sekä muiden Suomen ja ulkomaisten yliopistojen tutkijaryhmien 

kanssa on vilkasta. Tiedekunnassa tehdään soveltavaa tutkimusta yhteistyössä alan teollisuuden 

kanssa. Tutkimuksen painoalueet ovat: 

 

1. Biopankki;  

2. Biokuvantaminen;  

3. Infektiobiologia ja infektiotaudit;  

4. Kardiovaskulaarilääketiede ja metaboliset sairaudet;  

5. Lisääntymislääketiede;  

6. Lääkekehitys ja lääketieteellinen diagnostiikka;  

7. Solureseptorit ja soluliikenne; 

8. Systeemibiologia  

9. Systeeminen ja molekulaarinen neurotiede 

10. Syöpätutkimus 

 

3. Työryhmän suositukset 

 

Työryhmän suositukset pohjautuvat lähtökohtaisesti toimeksiannossa esitettyihin kysymyksiin. Suo-

situsten tavoitteena on edistää lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen vahvistumista taloudellisten 

ja kansainvälisten haasteiden keskellä edistämällä yliopistojen profiloitumista (kriittinen massa) ja 

yhteistyötä yliopistojen välillä ja kansainvälisesti. 

 

3.1. Koulutusrakenne ja –volyymi 

 

Lääketieteen peruskoulutuksen tavoitteena on laillistetun lääkärin pätevyys. Lääketieteen lisensiaa-

tin tutkinnon laajuus on vähintään 360 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin 6 vuotta.  

Suositus: ”Core curriculum” kehitystyötä tulee jatkaa. Yhtenäinen ”core curriculum” helpottaa yli-

opistojen välistä yhteistyötä, erilaistumista ja valinnaisaineita. 
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Suositus: Opetussuunnitelman kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (mm. valinnaisai-

neiden muodossa) 

 

Valtioneuvosto päätti vuonna 2012 lisätä lääkärikoulutuksen aloituspaikkojen määrää noin 150:llä.  

 

Suositus: Uusilla sisäänottoluvuilla peruskoulutettujen lääkäreiden määrä saavuttanee tavoitteen 

lähivuosina. Mikäli koulutusmääriä jatkossa vähennetään ja budjetit pysyvät ennallaan, tulisi tällöin 

vahvistaa lääketieteen tutkimuksen, opetuksen ja erikoislääkärikoulutuksen vaikuttavuus sekä inno-

vaatiotoiminta.  

 

3.2. Profiloituminen 

 

Suomessa on viisi yliopistoa, joissa annetaan lääkärikoulutusta. Koulutuksen toteuttaminen edellyt-

tää laaja-alaista lääketieteen asiantuntemusta ja siihen liittyvää tutkimusta. Koulutuksen suunnittelua 

tehdään yliopistojen kesken yhdessä, vaikka toteutustavat ja koulutussisältöjen painotukset poik-

keavatkin yliopistoittain. Koulutuksessa työnjakoa ja yhteistyötä pienemmillä ja kapeilla erityisalueilla 

on mahdollisuus lisätä, mutta peruskoulutuksessa tarvittavat ydinalueet on oltava kaikissa yliopis-

toissa.  

 

Tutkimuksen alueella yliopistoilla on mahdollisuus kirkastaa profiiliaan. Tällä hetkellä neljässä vii-

destä yliopistosta on tutkimuksen vahvuusalueina mm sydän- ja verisuonitaudit sekä metaboliset 

sairaudet, syöpätaudit ja tulehdussairaudet. Ne ovatkin tärkeimpiä kansantauteja, ja monipuolista 

tutkimusta näissä tarvitaan. Kaikkien lääketieteen yksiköiden tutkimusprofiili ja näkökulma on näis-

säkin aiheissa kuitenkin erilainen, ja yliopistojen välillä tehdään yhteistyötä. Kaikissa lääketieteelli-

sissä yksiköissä on lisäksi sellaista tutkimusta, joka puuttuu tai on vain vähäisemmässä määrin mui-

den vahvuutena. Esimerkkejä näistä voisi mainita Tampereella rokotetutkimus, Turussa lisääntymis-

lääketiede, lääketutkimus sekä diagnostiikka ja kuvantaminen, Helsingissä degeneratiiviset sairau-

det, Oulussa ympäristöterveys, ICT-osaamiseen perustuva tutkimus ja Itä-Suomen yliopistossa neu-

rotieteet. Kaikista yliopistoista löytyy laaja-alaista yli tieteenalarajojen menevää tutkimusta varsinai-

sen lääketieteellisen tutkimuksen lisäksi. 

 

Suositus: Yliopistojen nykyistä lääketieteen profiloitumista tulisi edelleen vahvistaa, ottaen huomi-

oon nykyiset vahvuudet, yliopiston kokonaisprofiili, paikkakunnan muut laitokset sekä valtakunnalli-

nen työnjako.  

 

Työryhmä on pohtinut myös sitä, voivatko lääketieteen opetusta antavat yliopistot profiloitua perus-

koulutuksessa. Lääkärien peruskoulutuksen kokonaisuus on varsin yhtenäinen. Työryhmän mielestä 

lääketieteen perusopetuksessa profiloitumista voi edistää mm. valinnaisten aineiden opetuksen ko-

konaisuuksilla.  

 

Suositus: Profiloitumisen tulisi näkyä yliopistojen resurssipäätöksissä koskien painoalojen vahvis-

tamista ja eräiden alojen resurssien vähentämistä tai lääketieteen eräistä aloista luopumista. Tarvi-

taan mm. vapautuvien professuurien uudelleen suuntaamista. 

 

Suositus: Profiloitumisessa ja työnjaossa hyödynnetään valtakunnallisia yhteistyöhankkeita 

(biopankki, Biokeskus Suomi ym.) profiloitumisen ratkaisuissa.  
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3.3. Yhteistyö 

 

Työryhmä kartoitti tiedekunnittain ne lääketieteen erikoisalat, joilla ei ole professoria (liite 2). Työ-

ryhmä näkee potentiaalia yhteistyölle esim. akuuttilääketieteessä, fysiatriassa, lastenneurologiassa, 

liikuntalääketieteessä ja oikeuslääketieteessä.  

 

Esimerkkinä yhteistyöstä lääketieteen opetuksessa on oikeuslääketieteen oppialalla vuosia tehty yh-

teistyö Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston välillä. Tampereen yliopiston oikeuslääketie-

teen professori on vastannut oikeuslääketieteen opetuksesta myös Itä-Suomen yliopistossa. Oikeus-

lääketieteen järjestämiseen liittyy myös yhteistyö THL:n kanssa.  

 

Suositus: Yhteistyö yliopistojen välillä: Opetusta tulisi jakaa nykyistä enemmän yliopistojen välillä, 

niin että yksi professori hoitaisi opetuksen kahden tai jopa useamman yliopiston kohdalla. Yhteis-

työtä tarvitaan erityisesti aloilla, joilla tiedekunnissa ei ole professuureja tai resurssit ovat vähäiset. 

 

Suositus: Paikallinen yhteistyö: Yhteistyötä tulisi vahvistaa paikkakunnan muiden laitosten (toiset 

yliopistot, ammattikorkeakoulut, valtion sektorilaitokset ym.) kesken. 

 

Suositus: Yliopisto ja yliopistosairaala yhteistyö: Tutkimus- ja opetusyhteistyön muotoja tulisi tiivis-

tää, eräillä aloilla esim. syöpäkeskusmallin mukaan. 

 

Suositus: Valtakunnallinen yhteistyö: Valtakunnallista yhteistyötä ja työnjakoa tulisi kehittää. Bio-

lääketieteessä Biokeskus Suomi on toimiva ja tärkeä rakenne, joka tulisi turvata. Kliinisillä aloilla 

syöpäkeskusverkosto on toinen esimerkki (liite 3). 

 

Suositus: Oikeuslääketieteen valtakunnallinen yhteistyö: HY ja THL neuvottelevat yhteistyömallista, 

minkä jälkeen on tavoitteena siirtää malli valtakunnalliseksi. Ks. liite 4. 

 

3.4. Infrastruktuuri 

 

Eräät infrastruktuurit ovat hyvin kalliita, joten työnjako ja yhteistyö niiden suhteen on erityisen tär-

keää.  

 

Biopankki 

 

Lääketieteellistä tutkimusta ja diagnostiikkaa varten on koko lääketieteen historian ajan koottu näyt-

teitä. Keräystavat ja suostumuskäytännöt ovat vaihdelleet suuresti ajan käytäntöjen ja lainsäädän-

nön mukaan. Biopankki eroaa käsitteenä perinteisistä tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopank-

kiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustar-

peisiin. 

 

Biopankkilaki edellyttää, että tulevaisuudessa kerättävät ja jo olemassa olevat tutkimusnäytteet säi-

lytetään lain määrittelemällä tavalla toimivissa biopankeissa, mikäli ne on kerätty biopankkilain tar-

koittamalla suostumuksella. Suomessa toimii eri sairaanhoitopiirien, yliopistojen ja Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitoksen toimesta biopankkeja. Valvira ylläpitää biopankkirekisteriä, jossa on tiedot kai-

kista biopankeista. Toistaiseksi neljä biopankki on saanut Valviralta toimiluvan: Auria, THL, Suomen 
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Hematologinen Rekisteri ja Biopankki – FHRB ja viimeisimpänä marraskuussa 2014 Helsingin Uro-

loginen Biopankki. Suomessa biopankkiverkostoa koordinoi THL, ja se on yhteydessä alan kansain-

väliseen verkostoon (liite 5).  

 

Laaja kansallinen yhteistyö takaa sen, että koko biopankkiaineistoja hyödyntävä tutkijaverkosto saa 

käyttöönsä myös eurooppalaista infrastruktuuria ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksessa.  

 

Suositus: Biopankkiyhteistyötä tulisi kehittää ja selvittää mahdollisuudet siirtyä hallinnollisesti yh-

teen Suomen biopankkiin. 

 

Koe-eläinyksiköt  

 

Kaikissa viidessä lääketieteellistä koulutusta antavassa yliopistossa on koe-eläinyksikkö (liite 6). 

Koska koe-eläinyksiköiden ylläpito on kallista, yhteistyömahdollisuuksia ja keskittämistä tulisi selvit-

tää. 

 

Suositus: Koe-eläinyksiköiden työnjakoa tulisi kehittää ja selvittää esimerkiksi mahdollisuudet kes-

kittää koe-eläintuotantoa. 

 

Biokeskus Suomi 

 

Bio- ja lääketieteiden teknologioiden ja laitteistojen huima kehitys molekyylibiologian kehittymisen 

myötä johti laaja-alaisen yhteistyön kehittymiseen ensin paikallisesti. Turun yliopiston ja Åbo Akade-

min yhteisestä Biotekniikan keskuksesta ja koko BioCity Turusta muodostui Turun biokeskus. Myös 

muut bioalaan profiloituvat yliopistot (Oulu, Helsinki, Kuopio ja Tampere) perustivat omat biokeskuk-

sensa samoihin aikoihin. Yhteisen tutkimusinfrastruktuurin lisäksi paikallinen yhteistyö oli vahvaa 

myös tutkijakoulutuksen alalla. Molekyylibiologian erittäin nopean metodologisen kehityksen myötä 

alan monet tekniikat olivat 2000-luvulle tultaessa siirtyneet enenevässä määrin keskuspalveluyksi-

köiden (core facilities) vastuulle. Erityisesti suuritehoisten ”omiikoiden” myötä laitteistojen tehot ja 

hankintahinnat ovat kasvaneet. Laitteistojen nouseva hintakehitys, niiden edellyttämä pitkälle koulu-

tettu käyttöhenkilöstö ja niiden tehon räjähdysmäinen kasvu loivat edellytykset uudentyyppiselle 

koordinaatiolle koko bioalan teknologiapalveluiden kansalliselle työnjaolle.  

 

Tämän prosessin luonnollisena seurauksena oli nykymuotoisen Biokeskus Suomen perustaminen 

vuonna 2006 kuuden jäsenyliopiston (Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto-

jen sekä Åbo Akademin) yhteistyöverkostoksi. Noudattaen rakenteellisen kehittämisen periaatetta 

näiden jäsenyliopistojen kuusi (sittemmin seitsemän; Helsingissä on kolme, muissa kaupungeissa 

yksi) biokeskusta päättivät bioalan teknologiapalveluiden kansallisesta työnjaosta ja koordinoinnista 

yhdeksän infrastruktuuriverkoston toiminta-alueella. Ks. liite 7. 

 

Suositus: Biokeskus Suomi yhteistyön puitteissa tulisi kehittää työnjakoa alan infrastruktuureissa ja 

huolehtia yhteistyön vaatimista voimavaroista. 

  

Kansalliset, valtakunnalliset rekisteri- ja väestötutkimustietovarannot 

 

Suositus: Näiden lähinnä THL:n ylläpitämien tietovarantojen hyödyntämistä yliopistojen tutkimuk-

sissa tulisi vahvistaa tarkistamalla sellaisia lakeja, jotka aiheuttavat pitkiä viiveitä ja monitahoista 

byrokratiaa, sekä turvaamalla THL:n asianomaiset resurssit. Ks. liite 8. 
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4. Jatkotoimenpiteistä 

 

4.1. Taloudelliset seikat 

 

Työryhmä toteaa, että:  

 

• Konkreettiset jatkotoimenpiteet tapahtuvat yliopistojen omien resurssien puitteissa sisäi-

sessä resurssijaossa. 

 

• Suomen Akatemia tukee käytettävissä olevilla määrärahoillaan profiloitumista 

 

• Pidemmällä tähtäimellä OKM:n päätökset työnjako- ja yhteistyöasioissa voivat vaikuttaa yli-

opistojen resursseihin. 

 

4.2. Käytännön toimenpiteet 

 

Työryhmä toteaa, että ehdotusten jatkokäsittely tulee tapahtumaan mm. alla esitetyissä puitteissa.  

 

1. UNIFIn käsittely 

 

2. Yliopistojen rehtoreiden käsittely ja toimenpiteet 

 

3. Dekaanien säännölliset neuvottelut ja toimenpiteet koskien mm. seuraavia osa-alueita:  

- tutkimuksen profiloitumista; painoalojen vahvistaminen 

- yhteistyön tekeminen valinnaisten oppiaineiden suhteen 

- voiko erikoiskoulutusta jakaa yliopistojen välillä? 

- voivatko yliopistot profiloitua peruskoulutuksessa? 

 

Työtä on tärkeää tehdä myös esim. koulutusdekaanien kokouksissa sekä eri toimijoiden edusta-

jien kokouksissa.   
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                          Liite 1 

 

Lääketieteen alan koulutusyksiköiden tunnuslukuja 

  

 

       

 

Yliopisto Vuosi 

Uudet 

opiskelijat 

Perustut-

kinto-opis-

kelijat 

Ylemmät 

korkea-

koulutut-

kinnot 

Tohto-

rintut-

kinnot 

55 op 

suorit-

taneet, 

% 

Läpäisy (7 

vuotta 

aiemmin 

aloitta-

neista) 

Työllisty-

neet työvoi-

masta (1 v 

tutkinnon 

jälkeen) 

HY 2010 124 822 141 98   78,6 % 100,0 % 

  2011 124 861 119 113 41,9 % 80,0 % 100,0 % 

  2012 126 849 102 116 42,9 % 80,0 % 100,0 % 

  2013 126 837 124 114 49,4 %     

I-S Y 2010 139 953 121 21   71,9 % 100,0 % 

  2011 135 969 116 23 40,6 % 61,8 % 100,0 % 

  2012 134 971 139 36 42,9 % 71,4 % 100,0 % 

  2013 136 959 132 32 55,4 %     

OY 2010 128 809 124 41   85,2 % 100,0 % 

  2011 127 825 121 51 46,5 % 85,7 % 99,1 % 

  2012 127 837 114 39 46,0 % 85,2 % 99,1 % 

  2013 131 851 114 34 49,1 %     

TaY 2010 107 720 116 29   82,9 % 100,0 % 

  2011 106 715 105 27 52,3 % 90,9 % 100,0 % 

  2012 108 704 117 29 52,4 % 90,9 % 100,0 % 

  2013 107 715 94 21 57,2 %     

TY 2010 121 829 154 51   86,7 % 100,0 % 

  2011 121 828 122 51 66,5 % 91,7 % 100,0 % 

  2012 125 805 132 48 66,3 % 82,9 % 100,0 % 

  2013 156 850 100 47 63,7 %     

Kaikki yhteensä 2 508 16 709 2 407 1 021 38,6 % 81,6 % 99,9 % 
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                 Liite 2 

 

Koulutusyksiköittäin lääketieteen erikoisalat, joissa ei ole professoria (x) 

     

       

       

  HY I-S 

Y 

OY TaY TY  
Akuuttilääketiede   x x   x  
Anestesiologia ja tehohoito            
Endokrinologia x x x x    
Foniatria x x x x x  
Fysiatria   x   x x  
Gastroenterologia   x x x    
Gastroenterologinen kirurgia        x    
Geriatria            
Ihotaudit ja allergologia            
Infektiosairaudet   x x x    
Kardiologia            
Keuhkosairaudet ja allergologia            
Kliininen farmakologia ja lääkehoito    x x x    
Kliininen fysiologia/isotooppilääketiede     x      
Kliininen hematologia   x x x    
Kliininen kemia            
Kliininen mikrobiologia            
Kliininen neurofysiologia x   x x    
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit            
Käsikirurgia x x x x x  
Lastenkirurgia   x   x x  
Lastenneurologia   x   x    
Lastenpsykiatria         x  
Lastentaudit            
Liikuntalääketiede x   x x    
Naistentaudit ja synnytykset            
Nefrologia   x x x x  
Neurokirurgia     x      
Neurologia     x      
Nuorisopsykiatria            
Oikeuslääketiede   x        
Oikeuspsykiatria     x   x  
Ortopedia ja traumatologia            
Patologia            
Perinnöllisyyslääketiede   x x x x  
Plastiikkakirurgia   x x x x  
Psykiatria            
Radiologia            
Reumatologia   x     x  
Silmätaudit     x      
Sisätaudit            
Suu- ja leukakirurgia   x x x    
Sydän- ja rintaelinkirurgia   x     x  
Syöpätaudit            
Terveydenhuolto            
Työterveyshuolto            
Urologia   x x x    
Verisuonikirurgia   x   x x  
Yleiskirurgia             
Yleislääketiede            
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Syöpäkeskusverkosto                                             Liite 3 
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                        Liite 4 

 

Oikeuslääketieteen valtakunnallinen yhteistyö 

Riitta Kauppila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

 

THL:lla on neljän yliopiston kanssa palvelusopimukset, joiden perusteella yliopistot (Helsinki, Oulu, 

Tampere ja Turku) tuottavat erilaisia palveluja oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaustoimintaan liit-

tyen ja tekevät myös osan oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista. Tehtävien ruumiinavausten 

määrä on sidoksissa yliopistojen palveluksessa olevien oikeuslääkäreiden ja erikoistuvien lääkärei-

den määrään. Yliopiston professorit tekevät näihin sopimuksiin perustuen yleensä 50 oikeuslääke-

tieteellistä ruumiinavausta vuodessa, kliiniset opettajat 125 ja erikoistuvat lääkärit 175. Eri yliopisto-

jen oikeuslääketieteen yksiköiden palveluksessa on tällä hetkellä 1.2.2015 4 professoria, kaksi klii-

nistä opettajaa ja seitsemän erikoistuvaa lääkäriä. Vuonna 2012 yliopistot tekivät 1 128 oikeuslää-

ketieteellistä ruumiinavausta sopimuksiin perustuen, vuonna 2013 1 535 ja 2014 1 391. Kaikkiaan 

oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin kyseisinä vuosina 10 072 (2011), 10 042 (2012), 9 

617 (2013) ja 9 620 (2014). Suurimman osan ruumiinavauksista tekivät THL:n oikeuslääkärit. 

 

Helsingissä THL ostaa yliopistolta ruumiinavausavustajien ja sihteereiden palvelut, histologiset näyt-

teet ja vuokraa tiloja, joissa avaukset ja toimistotyöt tehdään. 

Oulun yliopiston sopimus on samankaltainen. Siellä kuitenkin yliopiston akateeminen henkilökunta 

professori ja erikoistuva lääkäri tekevät toimistotyöt THL:n toimistotiloissa Kastellissa. 

Turun yliopiston sopimuksen perusteella tuottamat palvelut ovat niin ikään samanlaiset. 

Tampereella sen sijaan yliopisto tuottaa THL:lle ruumiinavausavustaja- ja sihteeripalvelut, sen sijaan 

ruumiinavaustoimintaan ja toimistotyöhön tarvittavat tilat sekä osa ruumiiden käsittelyyn liittyvistä 

palveluista ja myös histologiset näytteet ostetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. 

Itä-Suomen yliopiston ja THL:n välillä ei ole palvelusopimusta, vaan toiminta tapahtuu sopimuksen 

perusteella KYS:n tiloissa ja ruumiinavauksissa avustaa sairaanhoitopiirin henkilökunta. Toimisto-

palveluista vastaa THL. Histologiset näytteet Itä-Suomen alueella ostetaan Mikkelin keskussairaa-

lasta. 

 

Näistä palvelusopimuksista koituvat kustannukset THL maksaa oikeuslääketieteellisen kuoleman-

syyn selvittämisen arviomäärärahasta. 

 

THL on vastuuviranomainen kuolemansyyn selvittämisessä ja vastaa mm. oikeuslääketieteellisistä 

ruumiinavauksista. Yliopistot vastaavat opetuksesta ja tutkimuksesta sekä erikoislääkärikoulutuk-

sesta. Oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen kustannukset on mahdollista myös maksaa yli-

opistoille yllä mainitulta momentilta. THL:n erikoislääkärit osallistuvat erikoistuvien lääkäreiden kou-

luttamiseen ja myös lääketieteen opiskelijoiden perusopetukseen. Tämän toiminnan laajuus vaihte-

lee eri yliopistoissa. Lisäksi THL:n oikeuslääkärit osallistuvat myös joissakin yliopistoissa tutkimus-

materiaalien keräämiseen eri hankkeissa sekä ovat osallisina joissakin tutkimusprojekteissa. Tämä 

toiminta on kuitenkin melko vähäistä resurssipulan vuoksi. 

 

Helsingin yliopiston oikeuskemian laboratorio tutkii koko maassa oikeuslääketieteellisten ruumiin-

avausten yhteydessä otetut näytteet. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston laboratoriot 

tutkivat niin ikään koko maasta otettuja näytteitä biokemialliseen post-morten diagnostiikkaan liittyen 

sekä piilevänäytteiden käsittelyn hukkumiskuolemiin liittyen. THL maksaa tämän toiminnan myös 

oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen määrärahasta. 
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                         Liite 5 

Kansallinen ja kansainvälinen biopankkiyhteistyö 

Anu Jalanko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)                        

 

Kansallinen ja kansainvälinen BBMRI yhteistyö (Biobanking and Biomolecular Resources Research 

Infrastructure) liittyy yleiseurooppalaiseen tutkimuksen infrastruktuurien kehittämishankkeeseen ES-

FRI (European Strategy forum on Research Infrastructures). BBMRI:n (www.bbmri-eric.eu), tehtä-

vänä on rakentaa, ylläpitää ja kehittää biopankkien yhteistyötä ja edistää näyte- ja tietoaineistojen 

saatavuutta eurooppalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijoiden käyttöön. BBMRI:n 

oikeudellisena muotona on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ERIC) (Euroopan neu-

voston asetus N:o 723/2009). BBMRI-ERIC konsortioon on liittynyt 12 jäsenvaltiota, 4 tarkkailijajä-

sentä mukaan lukien kansainvälinen syöpäjärjestö IARC. Suomi on liittynyt BBMRI-ERIC:n edus-

kunnan päätöksellä (U+62/2013). BBMRI-ERIC:n jäsenmaiden velvollisuudet on listattu perussään-

nössä (Statutes). THL toimii Suomen kansallisena koordinaatiokeskuksena (National Node) ja Anu 

Jalanko kansallisena koordinaattorina, joka koordinoi kansallista yhteistyötä sekä osallistuu BBMRI-

ERIC:n operatiivista toimintaa johtavaan hallintokomiteaan. Kansalliset biopankit liittyvät BBMRI-

ERIC yhteistyöhön THL:n välityksellä (Partner Charter asiakirja). BBMRI-ERIC:n päätösvaltainen 

elin on jäsenten kokous, jonka virallisina jäseninä 2014 ovat olleet Marja-Liisa Niemi (OKM) ja Anneli 

Törrönen (STM). Lisäksi Suomi on nimittänyt kolme asiantuntijajäsentä.  Suomen Akatemian infra-

struktuuritoimikunta on sitoutunut tukemaan BBMRI.fi koordinaatiotehtäviä. 

 

Kansallinen yhteistyö: BBMRI.fi-yhteistyön tehtävänä on suomalaisten biopankkien yhteistyön to-

teuttaminen ja linkittäminen eurooppalaiseen biopankkiverkostoon (www.bbmri.fi). Suomen biopank-

kilaki on mahdollistanut ainutlaatuisen yhteistyön, johon kaikki suomalaiset biopankit ja biopankki-

hankkeet ovat sitoutuneet. Toistaiseksi kolme biopankkia on saanut Valviralta toimiluvan (Auria, THL 

ja FHRB biopankit). Suomessa biopankkeja perustavat THL:n lisäksi yliopistosairaanhoitopiirit tai 

ERVA-alueet Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa (sekä Jyväskylässä); kaikki 

yhteistyössä yliopistojen kanssa. Lisäksi on perustettu Suomen hematologisen yhdistyksen 

biopankki (FHRB).  Laaja kansallinen yhteistyö takaa sen, että koko biopankkiaineistoja hyödyntävä 

tutkijayhteisö saa käyttöönsä myös eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria ja yhteistyömahdolli-

suuksia tutkimuksessa. Kansallisen biopankkiverkoston päämäärä on yhteisten ja yhteensopivien 

toimintamallien käyttöönotto hyödyntäen mahdollisimman pitkälti olemassa olevia resursseja ja teh-

tyjä investointeja. Kansallista BBMRI.fi yhteistyötä johtavat biopankkien (ja v. 2014 - 2015 biopank-

kihankkeiden) vastuuhenkilöt ja toimintaa valvoo tutkimuslaitosten ja yliopistojen johto yhdessä mi-

nisteriöiden kanssa. 

 

BBMRI.fi yhteistyön keskeiset saavutukset vuosina 2011–2013 ovat olleet biopankkien perustamis-

yhteistyö, pilottihankkeena toteutettu näytteiden ja tietojen saatavuustietokanta, väestöaineistojen ja 

sairaanhoitopiirien patologian aineistojen tietojen harmonisointi sekä automatisoidun ja integroidun 

biopankki-infrastruktuurin kehittäminen ja varustaminen. Suomessa on myös ensimmäisenä maana 

Euroopassa aloitettu Biomedinfra-yhteistyö BBMRI:n sekä biologisen tiedon infrastruktuurin ELI-

XIR:n ja niveltävän lääketieteen infrastruktuurin EATRIS:n välillä. Vuonna 2013 BBMRI.fi valittiin 

uudelle kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle ja BBMRI.fi osallistui STM:n johtamaan 

biopankkien kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun. Vuonna 2014 on myös haettu Suomen Akatemian 

infrastruktuurirahoitusta patologian aineistojen digitalisointiin ja osallistuttu BBMRI-ERIC:n toimin-

taan. Kansalaisten tiedotusta varten on perustettu www.biopankki.fi sivusto. Pidemmällä aikavälillä 

BBMRI.fi yhteistyö vahvistaa Suomen asemaa ja ylläpitää maamme kilpailukykyä eurooppalaisessa 

tutkimusinfrastruktuurikentässä, joka on väylä suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymiselle.  
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Eurooppalainen yhteistyö: BBMRI-ERIC on aloittanut toimintansa vuoden 2014 alussa ja BBMRI.fi 

on osallistunut aktiivisesti ensimmäisen vuoden toimintasuunnitelman toteuttamiseen. BBMRI.fi mm. 

järjesti BBMRI-ERIC:n vuosittaisen HandsOn: Biobanks 2014 kokouksen syyskuussa 2014 Helsin-

gissä. Lisäksi Suomi on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa BBMRI-ERIC:n eettisiä ja juridisia 

palveluita (ELSI) sekä IT-palveluita. BBMRI-ERIC kliinisten biopankkien yhteistyö aloitetaan syksyllä 

2014 ja BBMRI.fi:sta ovat mukana kliinisten biopankkien asiantuntijat. 

 

Suomella on ollut ja on edelleenkin merkittävä rooli eurooppalaisessa BBMRI-yhteistyössä, sillä 

Leena Palotie toimi BBMRI:n valmisteluvaiheen organisaatiossa hallintoneuvoston puheenjohtajana 

ja Eero Vuorio osa-aikaisena toimitusjohtajana. Parhaillaan Suomi (FIMM, Markus Perola) koordinoi 

laajaa eurooppalaista väestöaineistojen saatavuutta edistävää BBMRI-LPC hanketta, joka myös to-

teuttaa BBMRI-ERIC:n tehtäviä (www.bbmri-lpc.org). 
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                         Liite 6 

Koe-eläintoiminta 

 

Kaikissa viidessä lääketieteellistä koulutusta antavassa yliopistossa on koe-eläinyksikkö. 

 

Helsingin yliopisto 

 

Helsingin yliopiston koe-eläinkeskus on Helsingin yliopiston tiedekuntien ja erillisten laitosten yhtei-

nen palvelulaitos, jonka tehtävänä on: 

• Tuottaa ja hankkia koe-eläimiä tutkimus- ja opetuskäyttöön 

• Avustaa tutkijoita eläinkokeiden suunnittelussa ja suorittamisessa 

• Seurata ja valvoa alaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien ja muiden määräysten ke-

hitystä ja ohjeistaa tutkijayhteisöjä niiden noudattamisessa 

• Huolehtia, että koe-eläinalan eettiset periaatteet toteutuvat Helsingin yliopistossa 

• Perehtyä koe-eläinten kasvatukseen ja hoitoon liittyviin menetelmiin ja seurata alan kehitystä ja 

edistää yhteistyötä alan laitosten kesken kansallisesti ja kansainvälisesti 

• Edistää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja solmia koe-eläinten käyttöön liittyviä tutkimus- ja 

maksupalvelusopimuksia 

• Antaa ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta koe-eläintieteessä 

• Ohjeistaa ja antaa lausuntoja ja tutkimusapua koe-eläinten käyttöön liittyvissä kysymyksissä 

 

Koe-eläinkeskuksen toimintayksiköt sijaitsevat Viikissä (F-talon toimintayksikkö, Viikin toimintayk-

sikkö Biokeskus 2:ssa ja Biokeskus 3:ssa, sekä Suurten eläinten -toimintayksikkö Viikin tutkimustilan 

tiloissa) sekä Meilahdessa (H8-toimintayksikkö Biomedicumissa). Koe-eläinkeskus tarjoaa eri toi-

mintayksilöissään asianmukaiset eläintilat hiirille, rotille, kaneille, hamsterille, marsuille, lampaille, 

sioille, siipikarjalle, kissoille ja koirille.  

    

Itä-Suomen yliopisto 

 

Koe-eläinkeskus (KEK) on osa terveystieteiden tiedekuntaa. Keskus vastaa ns. vakiokantojen tuo-

tannosta. Se huolehtii myös tutkijoiden omien muuntogeenisten kantojen ylläpidosta ja käyttöeläin-

ten tuottamisesta tutkijan ohjeiden mukaan. Keskuksen asiantuntijarooliin kuuluu koe-eläinalan ope-

tus ja koulutus (eläimiä hoitaville ja lopettaville, toimenpiteitä suorittaville ja hankkeita suunnittele-

ville) sekä koulutuksen kehittämiseen osallistuminen suomalaisia ja eurooppalaisia ohjeistuksia nou-

dattaen. Keskuksen tutkimus keskittyy koe-eläinten hyvinvoinnin edistämiseen ja eläinten käytön 

vähentämiseen.  

 

Koe-eläinkeskuksessa on päivittäin n. 5 000-8 000 eläinyksilöä; hiiriä, rottia, kaneja ja sikoja. Kes-

kuksen tilat (> 4000 m2; konventionaali-, karanteeni- ja barrieritilat) sijaitsevat Kuopion kampuksella 

3 eri rakennuksessa. Tiloissa oleva tutkimuslaitteisto on erityisesti kuvantamisen osalta valtakunnan 

kärkitasoa. Henkilökunnassa on 26 kokoaikaista työntekijää. Koe-eläinkeskuksen tuotot olivat 

vuonna 2014 yhteensä n. 2 M€, josta sisäisten palveluiden osuus oli 39 %. Suurimman käyttäjäryh-

män muodostavat A.I. Virtanen –instituutin tutkimusryhmät. 
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Oulun yliopisto 

 

Koe-eläinkeskuskusen (KEKS) noin 1700m3 jakautuvat: i) konventionaalinen tutkimusosasto, ii) gee-

nimuunneltujen hiirien tuotantobarrieri sekä iii) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä ko-

keellisen kirurgian osasto.  

 

Koe-eläinkeskuksessa tuotetaan ja käytetään vuosittain yhteensä noin 35 000 hiirtä (lähes kaikki 

geenimuunneltuja), 5000 rottaa sekä hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta noin 100 sikaa ja 40 lam-

masta. Eläinkokeellista tutkimusta tehdään yhteensä (tilanne 25.2.2015) 56 hankkeessa ja 150 

muussa (ei varsinainen eläinkoe) tutkimuksessa. Näiden projektien toteuttamiseen osallistuu yli 200 

tutkijaa ja laboratoriotyöntekijää. 

 

Oulun yliopiston Biocenter Oulun (BCO) hiiripalveluyksikköä ja Koe-eläinkeskuksen GM-hiirten spe-

cific pathogen free (SPF) -erikoistiloja sekä toimintaan liittyvää henkilökunnan asiantuntemusta on 

pitkäjänteisesti kehitetty siten, että palveluita voidaan nyt tarjota kansainvälisen tason edellytykset 

täyttävänä ’open access’ –infrastruktuurina. BCO:n GM-hiiripalveluyksiköllä on kansallisesti koordi-

noiva rooli osana Biokeskus Suomen kansallista bioalan infrastruktuureiden työnjakoa. Suomessa 

Biokeskus Suomen Malliorganismiverkoston, erityisesti sen FinnMouse-jaoksen ja EMMA-toiminnan 

ansiosta on menetelmiä saatu yhdenmukaistettua, kuitenkin varsinaiset tutkimusprojektit toteutetaan 

niissä laitoksissa, joissa tutkijat työskentelevät. Oulun yliopisto on Suomen edustajana partneri EC:n 

rahoittamassa Infrafrontier I3-projektissa ja osakas Infrafrontier GmbH:ssa, joka on yksi Suomen 

tutkimusinfrastruktuuritiekartalle valituista hankkeista. Infrafrontier–toimintaan lukeutuva European 

Mouse Mutant Archive (EMMA) on ”hiiripankki”, joka tarjoaa palveluna tieteellisesti arvokkaiden mu-

tanttihiirikantojen säilytystä alkioina tai sukusoluina sekä mutanttihiirten toimittamista tutkijoille tilaus-

ten mukaisesti. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut EMMA:n suomalainen yksikkö, BCO:n GM-ydin-

palvelulaboratorio, palvelee tutkijoita kansallisesti sekä välittää varastoituja hiirikantoja tutkijoille 

maailmanlaajuisesti.  

 

Taloudellisista syistä koe-eläintoiminnan keskittäminen joiltakin osin voi olla järkevää. Esim. polyklo-

naalisten vasta-aineiden tuottaminen kaniineissa on Suomessa vähentynyt niin paljon, että keskittä-

minen yhteen koe-eläinkeskukseen tai palvelun ostamiseen ulkomaiselta palveluntarjoajalta on ta-

loudellisesti ja toiminnallisesti järkevää – käytännössä näin toimitaan jo tälläkin hetkellä. On myös 

keskusteltu mahdollisuudesta puhdistaa muualta tuodut, kontaminoituneet hiiret yhdessä yksikössä, 

jossa on riittävästi eristystilaa ja kapasiteettia alkionsiirtoihin. 

 

Koe-eläintoimintaa on Suomessa keskitetty usealla tavalla: koe-eläinpalveluita ja eläimiä ostetaan 

ulkomaisilta tuottajilta ja muutamat laitokset ovat lopettaneet tavallisten jyrsijäkantojen tuottamisen. 

Suuret koe-eläimet ostetaan poikkeuksetta ulkopuolisilta toimittajilta. Yliopistoissa on nähtävissä eri-

koistumista tietyille tutkimuslinjoille ja joitakin lajeja (esim. koirat, siat ja lampaat) käytetään vain 

muutamissa yksiköissä. Tutkimuslaitteita käytetään yhteisesti ja eläimiä kuljetetaan toisiin tutkimus-

laitoksiin mm. kuvantamista varten.  

 

Tampereen yliopisto 

 

Tampereen yliopistossa eläintyöt on jaettu hallinnollisesti kahteen yksikköön: Lääketieteen (MED) 

yksikön eläinosastolla tehdään hiiri- rotta- ja kanityöt ja BioMediTech (BMT)-yksikössä seeprakala-

työt. Jyrsijäyksikössä työskentelee sekä MEDin että BMTn tutkimusryhmiä ja näiden lisäksi myös 

jonkin verran ulkopuolisia tutkimusryhmiä. Nisäkäsyksikössä eläintuotanto rajoittuu tutkijoiden omien 



25 
 

muuntogeenikantojen ylläpitoon, muutoin pääasiassa eläimet hankitaan muista kasvatusyksiköistä 

kunkin tutkimusryhmän tarpeiden mukaisesti.   

 

Vuonna 2014 nisäkäsyksikössä käytettiin n 3400 eläintä, näistä hiiriä oli 92 %. Nisäkäsyksikön tilat 

sijaitsevat Kaupin kampuksen B-rakennuksessa, kokonaiseläinkapasiteetti on n. 1200 eläintä. Tilat 

ovat ns. konventionaalitilat, tiloissa on suppea tutkimuslaitteisto tutkijoiden käytössä. Yksikössä työs-

kentelee 4 kokoaikaista eläintenhoitajaa ja osa-aikainen (55 %) eläinlääkäri/toiminnasta vastaava 

henkilö. Päivittäisen hoitotyön lisäksi osaston henkilökunta neuvoo ja avustaa tutkijoita mm. eläinten 

hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, lääkityksissä sekä toimenpiteiden suunnittelussa. Vuonna 

2014 osaston laskutus oli hieman yli 90 000€.  

 

Seeprakalayksikkö sijaitsee Kaupin kampuksen Finn Medi-rakennuksessa. Kalayksikössä tehdään 

paitsi tutkimusta erilaisilla muuntogeenisillä kalakannoilla myös muuntogeenikantojen ylläpitoa sekä 

tällä hetkellä laajaa geneettistä seulontaa. Kalayksikön kokonaiskapasiteetti on n 50 000 aikuista 

kalaa. Tällä hetkellä kalayksikössä työskentelee kaksi kokoaikaista henkilöä. 

 

Turun yliopisto 

 

Turun yliopiston Koe-eläinkeskus toimii lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkimuksen tukipalvelu-

laitoksena, joka hankkii, tuottaa ja hoitaa tutkimuksissa tarvittavat eläimet, antaa alan opetusta eläin-

ten käyttäjille ja hoitajille sekä huolehtii toiminnanharjoittajalle laissa määrätyistä valvonta- ja kirjan-

pitotehtävistä. Henkilökuntaa on 20,5 htv ja sen lisäksi on palkattu tuntipalkkaisia eläintenhoitajia. 

Koe-eläinkeskuksella on ollut vuodesta 2000 OECD-maiden viranomaisten hyväksymä GLP-status. 

Eläimiä on runsaat 10 000, joista yli 90 % on hiiriä ja rottia. Siitoseläimiä näistä on n. 1400. Muualta 

tuotantoon siirrettävät hiirikannat puhdistetaan alkionsiirtojen avulla. Geneettisesti muokattujen hiiri-

kantojen luomisesta ja kantojen ylläpidosta vastaa tiedekunnan Tautimallinnuskeskuksen henkilö-

kunta. Eläinten kuvantamiseen on käytössä erikoislaitteistoja. Toimintaa ollaan paraikaa keskittä-

mässä Pharmacityn ja Biocityn yhdistettyihin eläinyksiköihin (yht. 2 400 m2). Koe-eläinkeskuksen 

hoitovälineistön pesu- ja sterilointitilaa ollaan uusimassa 2016 erillään sijaitsevaksi pesulayksiköksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

                         Liite 7 

Biokeskus Suomi ja sen rakenteellinen kehittäminen 

Eero Vuorio, Turun yliopisto  

 

Taustaa 

Suomalaisyliopistoihin 1990-luvulla perustettujen biokeskusten yhteistyöllä on yhtä pitkä perinne 

kuin niiden historialla. Bio- ja lääketieteiden teknologioiden ja laitteistojen huima kehitys molekyyli-

biologian kehittymisen myötä johti laaja-alaisen yhteistyön kehittymiseen ensin paikallisesti. Turussa 

tiedekunta- ja yliopistorajat ylittänyttä yhteisten keskuspalveluyksiköiden muodostamista voidaan pi-

tää alan rakenteellisen kehittämisen ensimmäisenä vaiheena. Turun yliopiston ja Åbo Akademin yh-

teisestä Biotekniikan keskuksesta ja koko BioCity Turusta muodostui Turun biokeskus. Myös muut 

bioalaan profiloituvat yliopistot (Oulu, Helsinki, Kuopio ja Tampere) perustivat omat biokeskuksensa 

samoihin aikoihin. Yhteisen tutkimusinfrastruktuurin lisäksi paikallinen yhteistyö oli vahvaa myös tut-

kijakoulutuksen alalla. Suomen liittyminen yhteiseurooppalaisiin infrastruktuuripalveluita tarjoaviin 

organisaatioihin (esimerkiksi Euroopan Molekyylibiologian Laboratorio EMBL etälaboratorioineen ja 

European Synchrotron Radiation Facility ESRF) toi myös suurimmat tutkimuslaitteistot suomalais-

tutkijoiden ulottuville.   

 

Biokeskus Suomen perustaminen – rakenteellisen kehittämisen toinen vaihe 

 

Molekyylibiologian erittäin nopean metodologisen kehityksen myötä alan monet tekniikat olivat 2000-

luvulle tultaessa siirtyneet enenevässä määrin keskuspalveluyksiköiden (core facilities) vastuulle. 

Erityisesti suuritehoisten ”omiikoiden” myötä laitteistojen tehot ja hankintahinnat ovat kasvaneet. Kui-

tenkin niiden suorituskyvyn kasvu on ollut vielä dramaattisempaa ja monien teknologioiden analyy-

sien (esimerkiksi sekvensoinnin) hinnat ovat pudonneet jopa monia kertalukuja! Laitteistojen nou-

seva hintakehitys, niiden edellyttämä pitkälle koulutettu käyttöhenkilöstö ja niiden tehon räjähdys-

mäinen kasvu loivat edellytykset uudentyyppiselle koordinaatiolle, koko bioalan teknologiapalvelui-

den kansalliselle työnjaolle. Tämän prosessin luonnollisena seurauksena oli nykymuotoisen Biokes-

kus Suomen perustaminen vuonna 2006 kuuden jäsenyliopiston (Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, 

Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin) yhteistyöverkostoksi. Noudattaen rakenteelli-

sen kehittämisen periaatetta näiden jäsenyliopistojen kuusi (sittemmin seitsemän; Helsingissä on 

kolme, muissa kaupungeissa yksi) biokeskusta päättivät bioalan teknologiapalveluiden kansallisesta 

työnjaosta ja koordinoinnista yhdeksän infrastruktuuriverkoston toiminta-alueella. Biokeskus Suo-

men johtoryhmä nimesi kullekin infrastruktuuriverkostolle koordinaattorin (ja siten myös koordinaa-

tioyliopiston) jäsenyliopistojen ja -biokeskusten vahvuusalueiden mukaisesti. BF:n toiminnan onkin 

katsottu selkeästi edistäneen alan rakenteellista kehittämistä ja yliopistojen profiloitumista. Jokainen 

jäsenbiokeskus nimesi edustajansa kuhunkin infrastruktuuriverkostoon.  

 

OKM:n erillisrahoitus 2010 – 2012 

 

Todellisen piristysruiskeen BF:n kehittämiselle em. periaatteiden mukaisesti antoi OKM:n vuonna 

2009 BF:lle myöntämä 45 MEURon määräraha vuosille 2010–2012. BF kutsui nimeämänsä yhdek-

sän infrastruktuuriverkostoa laatimaan rakenteellisen kehittämisen suunnitelmat oman alansa tek-

nologiapalveluiden tuottamiseksi kansallisesti. Rahoitusta oli mahdollista hakea sekä laitteisiin että 

palveluita suorittavan henkilökunnan palkkaamiseen. Alkuperäinen ajatus lienee ollut, että kukin inf-

rastruktuuriverkosto laatii yhden hakemuksen teknologiapalveluiden tuottamiseksi, mutta lopulta 

useiden infrastruktuuriverkostojen alle muodostui kahdesta kolmeen erillistä konsortiota, jotka pää-
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tyivät tekemään oman hakemuksensa. Kukin konsortio valitsi puheenjohtajan rakenteellisen kehittä-

misen ja profiloitumisen hengessä. Kaikissa tapauksissa infrastruktuuriverkoston koordinaattori toimi 

myös yhden teknologiakonsortion puheenjohtajana. 

 

Lopullisesti teknologiapalveluita tuottavat konsortiot muodostuivat vuoden 2010 alussa, kun BF:n 

tieteellinen asiantuntijaryhmä (SAB) oli arvioinut hankkeet ja antanut suosituksensa rahoituksen ja-

kautumisesta eri teknologia-alustoille. Lopulliset rahoituspäätökset tehtiin BF:n johtoryhmässä. Sa-

massa yhteydessä BF:lle valittiin päätoiminen johtaja, jonka sijoituspaikaksi tuli hankkeen koordi-

naatioyliopisto Helsingin yliopisto. Vuosien 2011 ja 2013 arviointien yhteydessä teknologiapalvelui-

den rakenteissa, nimissä ja ns. nousevien alojen teknologia-alustojen määrässä tapahtui eräitä pie-

niä muutoksia, mutta valtaosin verkostojen ja teknologia-alustojen rakenne on säilynyt samana vuo-

desta 2010. Sovitun työnjaon mukaisesti Turun yliopistolle ja Åbo Akademille tuli kansallisen kuvan-

tamisverkoston sekä proteomiikka- ja metabolomiikkaverkoston koordinaatio.    

  

Ulkopuoliseen arviointiin perustuvaan rahoitukseen ja sen avulla tuotettuihin palveluihin ollaan ylei-

sesti oltu tyytyväisiä. Tämän osoittaa vuonna 2013 toteutettu laaja käyttäjäkysely. BF-rahoituksen 

myötä biokeskukset ja jäsenyliopistot ovat entistä selkeämmin profiloituneet omille vahvuusaloilleen 

ja niihin on hankittu juuri näitä aloja tukevaa ajantasaista tutkimuslaitteistoa. Kaikki teknologiakon-

sortiot ovat tuottaneet palveluita kaikkien biokeskusten tutkijoille, koko suomalaiselle tiedeyhteisölle, 

myös yrityksille. Vaikka valitulla politiikalla saavutettuja säästöjä on vaikea arvioida, tunnetaan tä-

män suomalaisen innovaation edut myös ulkomailla useissa EU-maissa ja Euroopan Komissiossa 

(vrt. kansainvälisen arviointiryhmän väliraportti). Tällä hetkellä Biokeskus Suomen rahoituksella on 

palkattu kalliiden laitteistojen ja vaativien teknologioiden käyttöhenkilökuntaa noin 100 henkilötyö-

vuoden verran.  

 

Yliopistot ottavat päävastuun Biokeskus Suomen rahoituksesta  

 

Vuoden 2013 alusta OKM:n korvamerkityn rahoituksen päätyttyä BF:n teknologiapalveluja tuottavien 

henkilöiden palkkarahoitus siirtyi isäntäyliopistojen vastuulle ja laiterahoitus haettavaksi Suomen 

Akatemialta, jolle kansallinen infrastruktuurien FIRI-rahoitus oli siirtynyt. Ensi töikseen Suomen Aka-

temia toteutti kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivityksen. BF valittiin tiekartalle yh-

tenä kokonaisuutena kiittävin arvioin. FIRI2013-haussa BF:n saama laiterahoitus (1 MEUR) oli kui-

tenkin suuri pettymys. Summa edusti noin 15 %:a bioalan infrastruktuureille myönnetystä rahoituk-

sesta. Pelkästään bioalan ESFRI-hankkeille myönnetty rahoitus oli yli kaksi kertaa suurempi (2,16 

MEUR). BF-konsepti ei selkeästi sopinut FIRI2013-konseptiin.  

 

Sen sijaan BF:n isäntäyliopistot ovat noudattaneet OKM:n toivetta ja osoittaneet nykyiselle rahoitus-

kaudelle (vuosille 2013 - 2016) vuosittain noin 5 MEUR rahoitusta teknologia-alustojen henkilökun-

nan palkkaamiseen ja koordinaatiotoimiston (johtaja ja suunnittelija) kuluihin. Samanaikaisesti tuo-

tettujen teknologiapalveluiden laskutus on kasvanut yli 6 MEURoon.  

 

OKM:n korvamerkityn tuen päättymisellä on ollut myös selkeitä negatiivisia seurauksia. Infrastruk-

tuuriverkostojen ja teknologia-alustojen yhteisille tapaamisille ei enää ole ollut käytettävissä erillistä 

rahoitusta, mikä on vähentynyt niiden yhteydenpitoa. OKM-rahoituksella toteutettu pienimuotoinen 

BF:n vierailuohjelma toi Suomeen vuosina 2011 - 2012 noin 40 ulkomaista tutkijaa, joista valtaosa 

on jatkanut työskentelyä Suomessa tai ainakin yhteistyötä BF:n tutkijoiden kanssa.  
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Nykyisen rahoituskauden päättyessä vuoden 2016 lopulla on jäsenyliopistojen päätettävä miten 

BF:n toimintaa jatketaan. Ratkaistavia asioita on pitkäjännitteisen rahoituksen jatkaminen yhteisille 

palveluille. Erityisen haasteellista on laitekannan ajan tasalla pitäminen, jossa FIRI-rahoituksella on 

keskeinen rooli. Jos BF:n yhteinen FIRI2014-hakemus ei johda toivottuun tulokseen, lienee BF:n 

jäsenyliopistojen viisainta hakea rahoitusta konsortiohakemuksella, ei yhteisellä hakemuksella.  

 

Miten BF on onnistunut tehtävässään? 

  

Koska ei liene tarkoituksenmukaista, että ryhdyn arvioimaan 5 vuoden ajan johtamani organisaation 

onnistumista, päädyn esittämää joukon ulkopuolisia arvioita ja faktoja.  

 

(1) Vahvojen infrastruktuureiden ja biokeskuksissa toimivien tutkijakoulujen yhteyteen on kehit-

tynyt sellaisia vahvoja ja luovia tutkimus- ja innovaatioympäristöjä, jotka näyttäytyvät houkut-

televina kansainvälisille tohtorikoulutettaville ja postdoc-tutkijoille. Biokeskukset kaikissa 

isäntäyliopistoissa ovat näiden kansainvälisimpiä yksiköitä ja niissä työskentelee suuria mää-

riä ulkomaisia tutkijoita kaikilla tutkijanuran portailla. Biokeskus Suomen palveluihin tukeutuu 

noin puolet suomalaisista ERC-rahoitetuista tutkijoista, lukuisat EU-hankkeet, kotimaiset 

huippuyksiköt ja akatemiaprofessorit. Biokeskus Suomen voi siis perustellusti väittää tarjon-

neen maamme parhaimmille tutkijoille sellaiset teknologiapalvelut, jotka ovat tehneet heidän 

hakemuksena kilpailukykyisiksi myös eurooppalaisilla foorumeilla. 

 

(2) Biokeskus Suomen rooli kasvanee jatkossa myös kansainvälisessä infrastruktuuritoimin-

nassa.  Biokeskus Suomen tutkijat (ja heidän edustamansa infrastruktuuriverkostot) ovat 

vahvasti mukana yhdeksässä vuoden 2010 ESFRI-tiekartan tutkimusinfrastruktuurihank-

keessa. Useimmissa tapauksissa BF:n infrastruktuuriverkostot muodostavat kullekin ESFRI-

hankkeelle valmiin verkoston, jonka varaan ESFRI-hankkeiden kansalliset rakenteet (Nati-

onal Nodes) rakentuvat. Tätä kautta alan suomalaistoimijat pääsevät mukaan ESFRI:en ra-

kentamisvaiheeseen. Biokeskus Suomen vahvoilla teknologiapalveluilla on kaikki edellytyk-

set ryhtyä tarjoamaan palveluita eurooppalaiselle tiedeyhteisölle. Tämä on sitä arkipäivän 

kansainvälistymistä, jonka kautta tarjoutuu mahdollisuus saada omille infrastruktuureillemme 

myös kansainväistä rahoitusta.  

 

(3) Biokeskus Suomen oman kansainvälisen arviointiryhmän (Scientific Advisory Board) suorit-

taman rahoituskauden 2010 - 2012 loppuarvioinnin yhteenveto oli seuraavanlainen:  

 

“The SAB is very impressed with what has been achieved by the BF funding. The BF program 

has encouraged coordination of important core facilities at the national level. The core facili-

ties have been placed where the environment and scientific backup are strongest. This spe-

cialization has several advantages; sophisticated and expensive techniques have been 

placed in the hands of well-trained experts who can provide first class service to Finnish 

scientists, and the available resources have been used in an efficient manner, avoiding du-

plications of efforts. A user survey was recently performed, which demonstrated that Finnish 

scientists generally are very pleased with the service provided by the BF supported core 

facilities. Thus, the BF program has been very successful and the 45 MEUR set aside for BF 

funding during 2010-2012 has been well used”. 

 

Ja edelleen: “The SAB strongly feels that the investment made through BF funding 2010-

2012 has been of utmost importance for life science in Finland, and recommends that the 
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government provides additional funds for BF to continue its development of infrastructure. 

Until such support becomes available, the SAB strongly encourages the host universities to 

take responsibility for and develop the core facilities that have been organized by BF funding. 

The SAB also recommends to maintain and develop the national coordination that will be 

necessary to avoid double funding and assure that resources are used in an efficient manner. 

There are already interactions between some of the core facilities; the SAB recommends that 

such interactions are developed further to achieve optimal coordination of the efforts” 

 

(4) Biokeskus Suomen toimintaa arvioi myös toinen kansainvälinen paneeli kansallisen tutki-

musinfrastruktuurien tiekartan päivityksen yhteydessä:  

 

“This is a truly outstanding proposal. The committee was deeply impressed by this successful 

national-scale cooperation. The BF covers with great success key technologies and infra-

structure in the biological and biomedical research. In fact, the committee members noted 

that they do not know of any similar successful national-scale infrastructure in the life sci-

ences elsewhere, and stated that the Finnish experience can serve as a model for other small 

countries that want to successfully pursue cutting-edge biological and biomedical research. 

The committee suggests that despite this successful model, in some cases, when a young 

outstanding scientist applies for heavy equipment which is part of an existing BF center, 

his/her application be favourably considered if scientifically justified (e.g., it required daily 

work with the equipment). This can be done in cases when a young scientist shows clear 

evidence of unusual creativity and scientific excellence.  

 

The record of BF is outstanding, as evident by the high-quality cutting edge infrastructure 

that it provides. This is manifested in the large number of competitive grant awards and pub-

lications of scientists using the BF services. The infrastructure road map proposal is well-

planned, and is expected to continue providing cutting edge infrastructure and know-how in 

technologies such as genomics, proteomics, imaging and more, to a large number of scien-

tists in Finland. It is essential to continue and support this proposal as one of the main road 

map efforts in coming years. It will empower modern cutting-edge research in the life sci-

ences, increase mobility, and the international standing of Finnish life sciences research. It 

is likely to strongly and positively impact both biotech companies and medicine, and thereby 

have a strong societal impact. The committee unanimously rated the proposal as outstan-

ding.” 
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                         Liite 8 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterit tutkimuksen infrastruktuurina 

Päivi Hämäläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

 

Suomen terveystietojärjestelmä perustuu pääosin tilastoihin ja rekistereihin. Näitä täydentävät ter-

veyskyselyt, kuten THL:n keräämät AVTK (Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja ter-

veys) ja ATH (Alueellinen terveys ja hyvinvointitutkimus) sekä FINRISKI- ja Terveys 2000/2011 -

terveystarkastustutkimukset. Viime vuosikymmenten aikana on terveyttä koskevat tilastot ja rekiste-

rit, ja myös tärkeä osa sosiaalihuollon vastaavia, keskitetty THL:ään. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen vastuulla on 14 terveydenhuollon henkilörekisterilainsäädännössä säädettyä terveydenhuol-

lon henkilörekisteriä ja sosiaalihuollon rekisteriä joista kahden ylläpito on valtionavustusrahoituksella 

asetuksessa säädetyn mahdollisuudenkautta annettu järjestöjen ylläpidettäviksi. Näistä Suomen 

Syöpäyhdistys ylläpitää syöpärekisteriä, joka sisältää kohdunkaulan ja rinta-syövän seulontarekiste-

rin. Näkövammayhdistys ylläpitää Näkövammarekisteriä. Rekisterit lueteltu alla ja liitteessä on rekis-

terikohtaisia lisätietoja.  

 

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetussa laissa (556/1989) ja asetuk-

sessa (774/1989) säädetyt THL:n rekisterit 

 

1.Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (HILMO) ja perusterveydenhuollon hoitotie-

dot AvoHilmo 

2. Syntyneiden lasten rekisteri (Syntymärekisteri) 

3. Raskauden keskeyttämisrekisteri 

4. Steriloimisrekisteri 

5. Syöpärekisteri ja sen osana rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusre-

kisterit. 

6. Epämuodostumarekisteri 

7. Näkövammarekisteri 

8. Implanttirekisteri 

9. Tartuntatautirekisteri 

10. Rokotteiden haittavaikutusrekisteri 

 

Stakesin tilastolain (409/2001) nojalla ylläpidetyt sosiaalihuollon henkilörekisterit 

1. Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri 

2. Kotihoidon asiakaslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollossa  

3.  Lastensuojelurekisteri 

4. Toimeentulotukirekisteri 

 

Rekisterien käyttö tutkimukseen. 

 

THL myöntää käyttölupia tutkimusta varten omien rekistereidensä lisäksi laitoksessa oleviin oikeus-

lääketieteellisten ruumiinavausten asiakirjoihin ja oikeuspsykiatrian dokumentteihin. Lisäksi THL on 

käyttölupia myöntävä viranomainen toisten rekisterinpitäjien tietoihin koskien terveydenhuollon poti-

lasasiakirjoja, sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja ja Kelan sähköisen reseptin tietokantaa. 

Käyttölupien määrät 

 

Vuonna 2013 ratkaistiin yhteensä 209 tutkimuslupa-asiaa.  
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Vuoden 2014 tilannekatsaus 3.11.2014 mennessä kuvaa hallintotyön moninaisuutta. Tuohon men-

nessä laitokseen oli tullut 127 uutta lupahakemusta ja 54 jatko- ja täydennyshakemusta, yhteensä 

181 hakemusta. Oli annettu yhteensä 116 uutta lupapäätöstä (joista 33 THL:n sisäisiä, 83 ulkoisia 

luovutuspäätöksiä) sekä annettu 54 jatko- tai täydennyspäätöstä (24 sisäistä ja 30 ulkoista). 8 hake-

musta raukesi, 1 siirrettiin käsiteltäväksi toiselle viranomaiselle. Yhteensä 3.11.2014 mennessä on 

käsitelty 179 hallintoasiaa. 

 

Rekisteritutkimukseen liittyvät lainsäädäntökysymykset 

 

Lainsäädännössä olevien eroavaisuuksien vuoksi tietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön tervey-

den- ja sosiaalihuollon rekistereistä eroaa jonkun verran. Terveydenhuollon henkilörekisterien osalta 

edellytetään Tietosuojavaltuutetun lausuntoa ennen luovutuspäätöstä, mikä ei ole tarpeen sosiaali-

huollon rekisterien osalta. Toisaalta terveydenhuollon rekistereistä voidaan tiedot luovuttaa suorin 

tunnistein, mikäli se on tutkimuksen aineiston muodostamisen kannalta tarpeen. Näin on usein esi-

merkiksi kun tietoja yhdistetään potilasasiakirjatietoihin. Sosiaalihuollon rekisterien osalta ei tunnis-

teista tietoa saa luovuttaa vaan kaikki mahdolliset aineistolinkkaukset on tehtävä viranomaisissa.  

 

Terveydenhuollon henkilörekisterilainsäädäntö on vanhentunutta. Apulaisoikeuskanslerin 10.2.2014 

antaman päätöksen mukaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain ja 

asetuksen säännökset eivät täytä voimassa olevan perustuslain 10 §:n 1 momentin vaatimuksia 

henkilörekisterille asetetusta säädöstyypistä, säännösten kattavuudesta eikä yksityiskohtaisuu-

desta. Siten laki ja asetus tulisi saattaa nykyisen perustuslain ja henkilötietolain mukaisiksi. Sosiaali- 

ja terveysministeriö on Apulaisoikeuskanslerille ilmoittanut käynnistävänsä lain uudistustyön, mutta 

valmistelu ei ole toistaiseksi alkanut. EU:ssa valmistellaan henkilötietosuoja-asetusta, joka tulee 

suoraan lainvoimaiseksi jäsenmaissa kun se on vahvistettu. Sen yksityiskohtaisia vaikutuksia rekis-

teritutkimukseen ei vielä tiedetä, mutta tämän hetkisen valmistelutilanteen kautta arvioituna on to-

dennäköistä että kansanterveysperusteista ”public health” rekisteritutkimusta on mahdollista tehdä 

myös jatkossa. 

 

Rekistereihin liittyvät kehittämiskysymykset ja tutkijapalvelut 

 

Useimpien rekistereiden tiedonkeruu on saatu muutettua sähköiseksi. Tietokantoja on kehitetty si-

ten, että tilastotoimea varten tietoja saadaan nostettua erilaisiin ”tee se itse” kuutio tilastotuotteisiin 

ja indikaattoripankkeihin. Tutkimusaineistojen muodostaminen on edelleen käsityövaltaista. Väestö-

rekisterikeskuksesta saatu kopio väestörekisteristä nopeuttaa jonkun verran. Rekistereitä koskevaa 

tietoa on asteittain lisätty tutkijoille suunnatuille verkkosivuille, joissa on mm. rekisteriselosteet. Re-

kistereitä koskevalle metatiedolle on kysyntää ja sen saatavuuden lisäämistä tavoitellaan. Tutkijoille 

ovat tärkeitä mm. helposti löydettävät tiedot rekisterien muuttujien muutoksista eri ajanjaksoina. THL 

valmistelee järjestelmää, joka nostaisi laitoksen aineistorekisteristä verkkosivujen kautta hakutoimin-

noin saataville aineistojen metatietoja sekä rekistereistä että rekisteritutkimusaineistoista. Tutkijoita 

palvellaan sähköpostitse ja palvelupuhelimen kautta. Aineistojen tietopyynnöille on keskitetty osoite. 

Tutkimusluvan hinta on 300 euroa ja aineiston muodostuksen hinta on tuntikorvaus tehdystä työstä.  

 

 

 


