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S uomessa tehdään
erittäin korkeata-
soista, kansainväli-
sesti arvostettua ge-
netiikan alaan liitty-

vää tieteellistä tutkimusta. Lää-
ketieteellisen genetiikan saralla
on tunnistettu lukuisia yhden
geenin aiheuttamia sairauksia
ja alttiuksia, ja meillä on hyvät
käytänteet näiden sairauksien
diagnosointiin, seurantaan ja
hoitoon. 

Genomitiedon eli ihmisen
koko perimästä saatavan tiedon
käyttö terveydenhuollossa
yleistyy lähivuosina. Tämä mah-
dollistaa sen, että terveyden
edistäminen ja sairauksien hoi-
to tullaan suunnittelemaan yk-
silöllisesti perimästä saatavan
tiedon avulla. 

Suomeen on laadittu kansal-
linen genomistrategia, jossa esi-
tellyiden toimenpiteiden avulla
varmistetaan genomitiedon te-
hokas hyödyntäminen tervey-
denhuollossa. Tämän lisäksi
Suomessa valmistellaan lain-
säädäntömuutoksia, genomila-
ki ja biopankkilain kokonais-
uudistus. Tarkoitus on, että lait
tulevat ohjaamaan genomitie-
don käyttöä niin tutkimuksessa
kuin hoidossa.

Teknologinen kehitys on
mahdollistanut koko perimän
tutkimuksen ja siitä saatavan
tiedon hyödyntämisen myös
kliinisessä työssä. Tulevaisuu-
dessa terveydenhuollossa tarvi-
taan uudenlaista osaamista, ei
pelkästään lääketieteen alalla. 

AMMATTIKORKEAKOULUISTA
valmistuu vuosittain eri aloilla
toimivia terveydenhuollon am-
mattilaisia, joka kohtaavat työs-
sään eri periytyviä sairauksia
sairastavia ja sairastumisriskis-
sä olevia henkilöitä. He tarvit-
sevat työssään laaja-alaisen ym-
märryksen perinnöllisten sai-
rauksien luonteesta ja sairauk-
sien mahdollisista vaikutuk-
sista niitä sairastavien ja
sairastumisriskissä olevien
henkilöiden hyvinvointiin ja
toimintakykyyn. 

Geeni- ja genomitietoon liit-
tyy paljon myös eettisiä kysy-
myksiä. On tärkeää, että tervey-
denhuollon ammattilaiset pys-
tyvät kuuntelemaan asiakkai-
den mahdollisia huolia ja

käymään dialogista keskustelua
myös eettisistä kysymyksistä.
Eettinen sensitiivisyys ristirii-
tojen huomioimiseen asiakkai-
den ja henkilökunnan keskuu-
dessa edellyttää avointa dialo-
gista keskustelua eri toimijoi-
den kesken. 

Jotta voimme tulevaisuudes-
sakin tuottaa laadukasta asia-
kaslähtöistä hoitotyötä, Suo-
messa tarvitaan satsausta pe-
rinnöllisten sairauksien hoito-
työn ja sen johtamisen kehit-
tämiseen. Lisäksi tulee lisätä
tutkimusosaamista sekä osaa-
mista tutkitun tiedon imple-
mentointiin käytännön hoito-
työhön niin erikoissairaanhoi-
dossa kuin perusterveyden-
huollossa. Parhaiten näihin
tarpeisiin voidaan vastata ter-
veydenhuollon ammattihen-
kilöiden tutkintoon johtavissa
koulutuksissa, mutta myös tu-
kemalla heidän jatkuvaa oppi-
mistaan.

TAMPEREEN ammattikorkea-
koulu on profiloitunut vuodesta
2019 alkaen geeni- ja genomitie-
don hyödyntämiseen tervey-
denhuollossa ja tämä on yksi
strateginen keihäänkärki. Tätä
kehittämistä on edesauttanut
opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama PROFITU-strategi-
nen hanke mikä on myös mah-
dollistanut koulutusten kehit-
tämisen kaikilla tasoilla. Olem-
me vastanneet tähän työelä-
mästä ja tutkimuksesta nous-
seeseen tarpeeseen tarkastele-
malla hoitoalojen opetussuun-
nitelmia, lisäämällä periytyviin

sairauksiin liittyviä ammatti-
korkeakoulu- ja ylempiä am-
mattikorkeakouluopintoja sekä
eri kohderyhmille suunnattuja
täydennyskoulutuksia. 

KOULUTUKSISSA on huomioitu
alan laaja-alaisuus ja monimuo-
toisuus. Suomessa alkaa ensim-
mäisen kerran kansainvälinen
genetic and genomic counsel-
ling -ylempi ammattikorkea-
koulututkinto-ohjelma syksyllä
2021. Tämän koulutuksen yhte-
nä painopistealueena on tutki-
musosaamisen vahvistaminen,
näin tulevat maisteritasoiset
opinnot suorittaneet tervey-
denhuollon ammattilaiset voi-
vat olla osana tuottamassa tie-
teellistä tutkimusta alan tutki-
musryhmissä ja voivat hyödyn-
tää osaamistaan periytyviin
sairauksiin liittyvän hoitotyön
kehittämiseen näyttöön perus-
tuen.

Opetuksen ja osaamisen ke-
hittämiseksi tarvitaan yhteis-
työtä eri sidosryhmien ja strate-
gisten yhteistyökumppaneiden
kanssa niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti. Tulevaisuu-
dessa tarvitaan yhä enemmän
investointeja opetuksen ja op-
pimisympäristöjen kehittämi-
seen, jotta voimme olla mukana
tasavertaisina toimijoina kan-
sainvälisissä verkostoissa.

Kirjoittajat ovat Tampereen 
ammattikorkeakoulusta.

KAJULA on yliopettaja, geneettisten
sairauksien hoitotyö.

HALKOAHO on dosentti, yliopettaja ja
terveyden edistämisen PROFITU-

hankkeen projektipäällikkö.

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuu ammattilaisia, jotka
tarvitsevat ymmärryksen perinnöllisten sairauksien luonteesta.

TONI REPO / AAMULEHTI

PUHEENVUORO

Outi 
Kajula
Arja 
Halkoaho
@tuni.fi

Tampereen Ammattikorkeakoulu on profiloitunut geeni- ja
genomitiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa.

Terveydenhuoltoon
uudenlaista osaamista


