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Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta
• LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, kvantitatiivisen genetiikan dosentti, johtamisen erityisammattitutkinto

• Päätoimi 

• Tutkimusprofessori / THL

• Sivutoimet

• Helsingin yliopisto, Clinical and Molecular Metabolism-tutkimusohjelma, varajohtaja (ei työsuhteessa, vieraileva tutkija)

• Päivystävä lääkäri / Haartmanin sairaala sisätaudit / HUS

• Rahoitussidonaisuudet

• Oman tutkimusryhmän rahoitus: EU, SA, Sitra, STM, julkishyödyllisiä säätiöitä. 

• Muuta: kuulun FinnGen – tutkimuksen Scientific Committee:n ja lisäksi FinnGen-tutkimus rahoittaa merkittävästi THL:n yksikköni toiminntaa FinnGenin toimintojen vuoksi. FinnGen-tutkimus on 
Helsingin yliopiston vetämä, Business Finlandin (ent. TEKES) ja kahdentoista lääketehtaan (Abbvie, Astra-Zeneca, Biogen, Bristol-Myers Squibb (Celgene), Genentech, GSK, Janssen, Maze Therapeutics, 
MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi) rahoittama tutkimus. Luentoja näiden kumppanien tilaisuuksissa.

• Koulutustoiminta

• Toistuvia luentoja ja kursseja kansantautien ja genomiikan alalta (julkisrahoitteisia) 

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla 

• HUS IV eettinen toimikunta, pj 

• Suomen Akatemia, Biotieteiden, terveyden ja ympäristön valiokunta, vpj

• European Journal of Human Genetics, Section Editor

• European Society of Human Genetics, The Public and Professional Policy Committee (PPPC), jäsen

• (STM:n Genomikeskustyöryhmä, jäsen)

• Biopankkilainsäädännön ohjausryhmä, jäsen

• Duodecim hallitus, jäsen

• HY tohtoritoimikunta, jäsen

• AKAVA/JUKO/SLL varapääluottamusmies, THL
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Tutkimukseen tarvitaan:

• Tutkimusidea
• Kysymyksenasettelu
• Kirjallisuushaut
• Tutkimussuunnitelma

• Rahoitus

• Tutkimusryhmä ja –infra
• Tutkimushlökunta

• Tutkittavat

• Kirjaus, analyysit, artikkeli
• IPR, patentit, translaatio

• Eettisen toimikunnan puoltava 
lausunto (ei lupa!)
• Tutkimusraati

• Fimean arvio jos lääketutkimus
• Tutkimuslupa terveydenhuollon 

yksiköltä
• FinData rekisteritietojen 

yhdistäminen
• Sopimukset

• Sponsori
• Konsortio
• Ulkoiset toimijat

• Laboratorio, laitetoimittajat, CRO*…

*Clinical Research Organization



Tutkijaa ja tutkimusta koskevat monet lait

• Tutkimuslaki so. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) muutoksineen
• Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta (986/1999) muutoksineen
• Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (65/2016)
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittavalle suoritettavista korvauksista (82/2011)

• Biopankkilaki (688/2012)
• Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta (643/2013)
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta (649/2013)

• Toisiolaki so. Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019). 

• Kudoslaki so. laki ihmisen elinten ja kudosten lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (841/2010)*

• Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta (820/2010)

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen
tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (1171/2020)

• potilaslaki (785/1992), lääkelaki (395/1987) ja sen muutokset, potilasvakuutuslaki (948/2019), tietosuojalaki
(1050/2018), geenitekniikkalaki (377/1995) ja -asetus (928/2004)

• Fimea valvoo kliinisiä lääketutkimuksia ja on antanut ohjeen niistä (määräys 8/2019 Kliiniset
lääketutkimukset).



Uusi laki kliinisistä lääketutkimuksista

• Kliinisten lääketutkimusten EU-asetus (536/2014) tulee
sovellettavaksi 31.1.2022 alkaen

• Uusi laki kliinisistä lääketutkimuksista voimaan samana
päivänä
• Eduskunta hyväksynyt 8. lokakuuta 2021.  

• Samassa yhteydessä muutoksia lakiin lääketieteellisestä
tutkimuksesta. 
• pyritään yhtenäistämään lääketieteellistä tutkimusta koskeva lainsäädäntö

kliinistä lääketutkimusta koskevan sääntelyn kanssa. 



Eipä riitä! Kansainvälisiä lääkäritutkijaa sitovia
säännöksiä

• Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus, 
• EU:n lääketutkimusdirektiivi ja -asetus
• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
• EU:n asetus lääkinnällisistä laitteista (2017/745)
→ovat myös osa kansallista lainsäädäntöämme. 

• Helsingin julistus
• https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/

• Lisäksi on monia muita kansainvälisiä suosituksia ja ohjeita, 
kuten Maailman terveysjärjestön (WHO) yhteydessä toimivan
CIOMS:n (Council for International Organizations of Medical 
Sciences) ohjeet. 



Eettinen toimikunta

• Tutkimuslaki määrittelee

• Jokaisella sairaanhoitopiirillä tulee olla ainakin yksi alueellinen eettinen
toimikunta

• Alueellisten eettisten toimikuntien tehtävänä on ohjata, seurata ja
arvioida alueellaan esiintyvien tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä. 

• Sairaanhoitopiirin hallitus asettaa alueelliset eettiset toimikunnat. 

• Puheenjohtajan lisäksi jäseniä tulee olla vähintään kuusi ja varajäseniä
riittävästi. 

• Toimikunnista tulee löytyä asiantuntemusta tutkimusetiikasta, 
lääketieteestä, terveys- tai hoitotieteestä sekä oikeustieteestä.
• Maallikkojäsenet, pediatri



Lääketieteellisen tutkimuksen määritelmä

• Tutkimuslain tarkoittamassa lääketieteellisessä tutkimuksessa
• tieteellisen tutkimuksen kriteeri täyttyy,
• tieteellisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma on tehty,
• tarkoitus on lisätä tietoa tieteellisen menetelmän avulla,
• tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista kaikkien tiedoksi johonkin

tiedeyhteisön hyväksymään julkaisukanavaan,
• tutkimus lisää tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, 

hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä ja
• tutkimus kajoaa ihmiseen fyysisesti tai psyykkisesti

• Jos ehdot eivät täyty, välttämättä Tutkimuslain määrittelemällä
eettisellä toimikunnalla ei ole toimivaltaa antaa lausuntoa asiassa!
• Rekisteritutkimukset, monet kyselytutkimukset…
• “ihmistieteiden eettinen tmk” tms. jos tarvitaan esim tulevaa tutkimuksen

julkaisua varten (eettinen tmk ei välttämättä voi antaa, vaikka haluaisi)



Eettisen toimikunnan hakemus

• Haetaan sen shp:n eettiseltä, jossa TVH työskentelee

• Tutkimussuunnitelma
• Asetelma, tutkittaville tehtävät toimenpiteet ja niiden perustelut, tilastollinen voima

• Tutkimusryhmä
• Onko tutkijalähtöinen vai sponsoroitu

• TVH:n lausunto tutkimuksen eettisyydestä (tärkeä)
• Huom. Ei tutkimuksen lyhennelmä!
• Loppuun: “Tutkimuksesta vastaavana henkilönä, katson että tutkimus on eettisesti perusteltu”.

• Tiedoite tutkittaville ja suostumusasiakirja(t)
• FinPedMed
• Mallitiedotteita ja -suostumuksia mm shp:n eettisten tmk:n sivuilla + Tukijan sivuilla

• (kaikki) muu tutkittaville annettava materiaali
• Rekryilmoitus, kyselylomakkeet…
• Hyvä idea olla erillinen lista liitteistä mikäli niitä on paljon

• Tietosuojaseloste, vaikutustenarviointi, vakuutukset, biopankin ok, kustannusuunnitelma, TVH:n 
CV (HUS: oltava tohtori)



Tutkimuslupa

• Tutkimusluvan antaa se organisaatio, jossa tutkimus tapahtuu
• Tarvitaan monikeskustutkimuksista kaikista shp:ta.

• Joskus jopa oma eettinen arvio

• Tarvitaan “paikallinen Champion” l. joku shp:n työntekijä joka on TVH 
shp:ssa tapahtuvassa tutkimuksessa

• Eettinen puoltava lausunto edellytyksenä

• Yleensä suunnilleen samat liitteet kun eettisen hakemuksella
• Huomio painottuu, miten shp:n resursseja käytetään

• Sopimukset

• Tietoluvat, salassapitositoumukset



Kliininen lääketutkimus

• Oma prosessi, oma laki

• Ennakkoilmoitus TUKIJA:lle
• EudraCT numero (=Ilmoitus kliinisestä lääketutkimuksesta)

• EMA:n EudraCT-ohjelman kautta EudraCT-ilmoituslomakkeella

• Puoltava lausunto TUKIJA:lta tai eettiseltä toimikunnalta
• 31.1.2022 lähtien kaikkien uusien lääketutkimusten eettisen arvioinnin 

suorittaa uusi Tukija

• Ilmoitus FIMEA:lle
• 13 liitettä

• Suositukseni: CRO!



Fimealle ilmoitettavat lääketutkimukset

• Fimealle tulee ilmoittaa kliiniset lääketutkimukset, joissa on jokin interventio ja joissa
selvitetään lääkkeen vaikutuksia (farmakodynamiikkaa) ihmisessä ja/tai 
farmakokinetiikkaa ihmiselimistössä.

• Tutkittava lääke voi olla myyntiluvallinen tai vielä tutkimusvaiheessa oleva
• myyntilupa yksinään ei vaikuta ilmoittamisvelvollisuuteen. 

• Tutkimusta ei tarvitse ilmoittaa Fimealle, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
• lääke/lääkkeet määrätään tavanomaiseen tapaan myyntiluvassa määriteltyjen edellytysten

mukaisesti
• tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen määrätä potilaan erityisestä hoitostrategiasta, joka on 

tavanomaisen lääketieteellisen käytännön mukainen, ja päätös lääkkeen määräämisestä
tehdään selvästi erillään potilaan tutkimukseen mukaan ottamista koskevasta päätöksestä

• potilaille ei tehdä tavanomaiseen hoitoon nähden ylimääräisiä diagnostisia tai 
seurantamenetelmiä (lyhyitä elämänlaatukyselyitä tai vastaavia kyselyitä, jotka eivät rasita
potilasta, voidaan kuitenkin tehdä)

• koottujen tietojen analysoimisessa käytetään epidemiologisia menetelmiä.



Tutkimuslain muutokset (useita, alla osa)

• Yhdenmukaistamista lääketutkimusasetuksen kanssa

• Sähköinen suostumus

• Tarkentuneet vaatimukset itsemääräämiskyvyltään
alentuneiden tutkittavien osallistumiselle

• TVH “poistuu” tilalle maininta toimeksiantajan ja 
tutkimuspaikkakohtaisen johtavan tutkijan käsite

• Lausunto jatkossa hallintopäätös, josta voi valittaa
• TUKIJA:n perustetaan lääketieteellisen tutkimuksen 

muutoksenhakuosasto



Kliinisten lääketutkimusten EU-asetus

Duodecim 2017;133(6):607-13

Outi Konttinen ja Ulla Närhi



FinData ja Toisiolaki

• Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki, 552/2019) 
• Findata myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön

silloin, kun
• tietoja yhdistellään usealta rekisterinpitäjältä
• rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelunjärjestäjiltä tai
• kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista
• Eli: jos teet monikeskustutkimusta (vaikka Oulu ja Kuopio), tarvitset myös shp:n

välisten (kliinistenkin) tietojen käsittelyyn FinDatan luvat (ja FinDatan määrittelemän
turvallisen tietojenkäsittely-ympäristön)

• Maksaa, hinnasto: https://findata.fi/palvelut/hinnasto/
• Pelkkä käsittelymaksu 1000 euroa (opinnäyte 250), päälle aineistonkäsittelyn maksut 

115€/tunti

• Kestää

https://findata.fi/palvelut/hinnasto/


Tutkimussopimukset

• Tutkimussopimuksissa sovitaan mm.
• tutkimukseen liittyvistä oikeuksista, vastuista, vakuutuksista
• tutkittavien henkilötietojen käsittelystä
• tutkimuksen aikataulusta ja rahoituksesta
• erilaisten haittojen korvaamisesta
• eri osapuolten rooleista
• tutkimuksen erilaisista lakisääteisistä vastuista, 
• mahdollisten lääkkeiden ja laitteiden saamisesta tutkimuskäyttöön
• lääkkeisiin ja laitteisiin liittyvistä vastuista.

• Sopimuksilla selkeytetään projektin aikaisia toimintatapoja ja varmistetaan, että kaikki osapuolet
ovat tietoisia siitä, minkälaiseen yhteistyöhön ollaan alkamassa.

• Tutkimussopimuksissa määritellään esimerkiksi julkaisuprosessit, tutkimuksen tulosten
omistusoikeudet sekä muut IPR-asiat, kuten mahdolliset erilaiset teollisoikeudet ja
tekijänoikeudet.

• Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen käsittelystä sovitaan kirjallisesti
henkilötietoja vastaanottavan tahon kanssa. 
• Henkilötietoja ovat myös pseudonymisoidut henkilötiedot. 



Älä lannistu, tutkimus on myös kivaa, ja nämä ovat 
ihan doable!

→Älä lähde “soitellen sotaan”


