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TIEDOTE TUTKITTAVALLE 

Oletko kiinnostunut osallistumaan ”Genomitiedon ja digiklinikkapalvelujen ja hyödyntäminen 
ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa (GENNA)” tutkimukseen? 

Haemme tutkimukseen n. 1 000 vapaaehtoista 40-60 –vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen päämääränä on 
selvittää miten genomitiedon (tiedon perimästä) ja siihen pohjautuvan sepelvaltimotautiriskiarvion 
saaminen vaikuttaa yksilön terveyskäyttäytymiseen, ja siten sairauden ennaltaehkäisyyn. Osallistujat saavat 
tietoa henkilökohtaisesta sydän- ja verisuonitautien riskistään. 

Tutkimuksen toteuttaa Mehiläinen Oy sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Helsingin 
yliopisto, jotka myös rahoittavat tutkimuksen. Tutkittavalla on myös mahdollisuus antaa suostumuksensa 
siihen, että häneltä tutkimukseen kerättyjä näytteitä ja tietoja saa siirtää Helsinki biopankkiin GENNA-
tutkimuksen päätyttyä. Varsinainen biopankkisuostumus annetaan tutkimuksen seurantakäynnin 
yhteydessä. Saat lisätietoa biopankkitutkimuksesta klikkaamalla Biopankkisuostumus-painiketta. 
Biopankkisuostumus ei ole edellytys tutkimukseen osallistumiselle. Mikäli tutkittava ei halua osallistua 
biopankkitutkimukseen GENNA-tutkimukseen kerätyt näytteet ja tiedot tuhotaan 5 vuotta tutkimuksen 
päättymisen jälkeen. 

Mitä tutkimuksia minulle tehdään? 

GENNA-tutkimuksen osallistujilta pyydetään ennen tutkimusta lukemaan Tiedote tutkittavalle ja täyttämään 
vapaaehtoinen suostumuslomake. Tutkimuksessa osallistujilta kerätään terveystietoja kyselylomakkeiden 
avulla. Tämän lisäksi tutkimukseen kuuluu kaksi laboratoriokäyntiä. Verinäytteistä mitataan kolesteroli ja 
verensokeri. Verinäytteestä tehdään myös genomianalyysi. Tutkittavan riski sairastua sepelvaltimotautiin 
seuraavan 10-vuoden aikana arvioidaan kyselylomakkeella kerätyn terveystiedon, kolesterolitason sekä 
genomianalyysin perusteella. Henkilökohtainen tieto sairastumisriskistä näytetään digitaalisen riskilaskurin, 
KardioKompassi®, avulla. Osallistujalla on myös mahdollisuus keskustella tuloksistaan Digiklinikka-lääkärin 
kanssa. Tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä on OmaMehiläinen-mobiilisovelluksen asennus, koska 
tutkimus toteutetaan mobiilisti. 

Tutkimuksen kulku 

1. Tutkittava vastaa esitietokyselyyn OmaMehiläisessä ja varaa ajan laboratorioon OmaMehiläinen-
sovelluksen avulla, joka mahdollistaa ajanvarauksen valtakunnallisesti Mehiläisen laboratorioihin. 

2. Laboratoriotulokset viitearvoineen ovat näkyvissä OmaMehiläinen–sovelluksessa noin viikon sisällä 
laboratoriokäynnistä. KardioKompassin geeni- ja riskianalyysin tulokset valmistuvat 4-6 viikossa. Myös 
KardioKompassi-raporttisi näkyy OmaMehiläinen sovelluksessa. KardioKompassi-raportin valmistumisesta 
tiedotetaan tutkittaville tekstiviestillä. 

3. KardioKompassi-raportin valmistuttua tutkittava voi halutessaan keskustella DigiKlinikka-lääkärin kanssa. 
Ennen Digiklinikka-vastaanoton alkua tutkittava täyttää lomakkeen, jolla kartoitetaan tutkittavan 
lääkärikontaktin syytä. 

4. Kun KardioKompassi-raportti on julkaistu alkaa tutkimuksen kuuden kuukauden seurantajakso. Kuuden 
kuukauden kuluttua tutkittava vastaa seurantakyselyyn ja kutsutaan uudelle laboratoriokäynnille. 
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Henkilökohtainen arvio sepelvaltimotautiriskistä 

Tieto henkilökohtaisesta riskistä sairastua sepelvaltimotautiin 10-vuoden sisällä palautetaan tutkittaville ja 
heitä hoitaville digilääkäreille internet-pohjaisen sovelluksen kautta, KardioKompassi, joka on Suomen 
Molekyylilääketieteen instituutin kehittämä ja omistama. KardioKompassi-raportti huomioi sekä ns. 
perinteisiä riskitekijöitä, kuten esim. iän, sukupuolen, veren kolesterolitasojen, ja verenpaineen, että 
perinnöllisiä riskitekijöitä. KardioKompassin käyttämä genomitieto tuotetaan siruanalyysin avulla. 
Siruanalyysi antaa tietoa n. 500 000 yleisesti väestössä esiintyvästä DNA-vaihtelusta. Siruanalyysitiedon 
tilastollisen mallinnuksen perusteella KardioKompassi laskee perinnöllisen riskiprofiilin, käyttäen 49 000 
sepelvaltimotautiriskiin liitettyä DNA-variaatiota. Kyseinen riskiprofiili ei kuitenkaan sisällä monia vakavia 
harvinaisia sydän- ja verisuonitauteihin altistavia geenejä. Sekä perinnöllinen riskiprofiili että perinnöllisten 
tietojen laskennalliset analyysit ja tulkinta tehdään Suomen molekyylilääketieteen instituutissa. Tässä 
tutkimusprojektissa tehtävä geeniprofiilin määritys ei ole kliinisessä käytössä oleva laboratoriotutkimus, vaan 
vielä tutkimusvaiheessa oleva testi. 

Mitä hyötyä minulle on tutkimukseen osallistumisesta? 

Sepelvaltimotaudin ehkäiseminen on kansanterveyden kannalta erittäin tärkeää. Ehkäisyssä oleellista on 
sellaisten henkilöiden tunnistaminen, joilla on korkea riski sairastua, jotta heidät voidaan ohjata kohti 
terveellisempiä elämäntapoja ja aloittaa tarvittaessa ehkäisevä lääkitys. Valitettavasti nykyiset riskimittarit 
ovat puutteellisia jättäen liki puolet suuressa sairastumisriskissä olevista henkilöistä tunnistamatta. Ne eivät 
suoraan huomioi perinnöllisiä riskitekijöitä, siitä huolimatta, että jopa 50% sairastumisriskistä on 
perintötekijöiden aiheuttamaa. 

GENNA-tutkimuksessa hyödynnämme yksilön genomitietoa sepelvaltimotaudin riskin arvioinnissa, ja 
laskemamme riskiarvio on tämän takia tarkempi kuin tällä hetkellä rutiiniterveydenhuollon käytössä olevien 
riskimittareiden. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten geenitietoa voidaan käyttää terveydenhuollon 
päätöksenteossa ja miten geenitiedon antaminen yksilöille vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn. Jokaisen 
tutkimukseen osallistuvan panos hyödyttää tutkimusta ja varmistaa tutkimuksen onnistumisen. Tutkimuksen 
tulokset ja kehitettävät toimintatavat hyödyttävät yhteiskuntaa ja terveydenhuoltojärjestelmää. Lisäksi 
tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada tietoa henkilökohtaisesta sydän- ja verisuonitautien 
riskistään. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Osallistujalla on oikeus myöhemmin 
peruuttaa antamansa suostumus ja keskeyttää tutkimus ilmoittamalla siitä Mehiläisen Oy GENNA-
tutkimuksesta vastaavalle henkilölle (gennatutkimus@mehilainen.fi). Tutkimukseen osallistumista tai siitä 
vetäytymistä ei rekisteröidä muihin kuin tutkimuksen toteuttamiseen tarvittaviin tietojärjestelmiin. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta osallistujan asemaan terveydenhuollon palvelujen käyttäjänä 
millään tavalla. 

Osallistumisen edellytykset 

Tutkimukseen rekrytoidaan 40-60 vuotiaita henkilöitä, joilla on vähintään yksi sepelvaltimotautiriskiä lisäävä 
tekijä, ts. henkilö joko tupakoi, henkilön painoindeksi on suurempi kuin 27, henkilön kokonaiskolesteroli on 
suurempi kuin 7 mmol/l tai hänen systolinen verenpaineensa on >150. Tutkimukseen ei oteta mukaan 
erityisryhmiä, kuten raskaana olevia naisia tai holhouksen alaisuudessa olevia henkilöitä. Tutkimukseen ei 
myöskään oteta henkilöitä, jotka ovat sairastaneet lääkärin toteaman sydäninfarktin, aivohalvauksen, 
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aivoverenvuodon tai aivoverisuonitukoksen. Sepelvaltimotauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus tai 
pallolaajennus on myös poissulkukriteeri. 

Näytteiden, tietojen ja tutkimustulosten hallinta 

Tutkimuskäyttöön tulevat näytteet ja annetut terveydentilaa ja elintapoja koskevat tiedot talletetaan 
koodattuna niin, että näyteputket eivät sisällä mitään informaatiota näytteen luovuttajasta, eikä luovuttajan 
selvittäminen ole mahdollista laboratorion tekniselle henkilökunnalle. Kerättyjä näytteitä ja tietoja voidaan 
yhdistää potilasasiakirjatietoihin antamasi kirjallisen suostumuksen mukaisesti sekä 
henkilörekisteriselosteessa kuvattuihin rekisteritietoihin siten, että tiedot annetaan tutkijoille nimettöminä. 

Tutkimuksen haitat ja hyödyt 

Tutkimus on sinulle ilmainen, ja siihen kuuluu kaksi laboratoriokäyntiä sekä mahdollisuus yhteen 
Digiklinikkalääkäri konsultaatioon. Mikäli Digiklinikkalääkäri arvioi käynnin lääkärinvastaanotolla olevan 
tarpeen, ohjeistaa hän tutkittavan ottamaan yhteyttä tutkittavan valitsemaan lääkäriin. Tämä käynti on 
omakustanteinen eikä ole osaa tutkimusta. Tutkimuksen mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi käytetty aika 
ja verinäytteen ottoon liittyvä epämukavuus. Tutkimus saattaa paljastaa ennalta odottamattomia tuloksia, 
kuten esimerkiksi kohonnut perinnöllinen riski sairastua sepelvaltimotautiin, jotka voivat aiheuttaa 
ahdistusta tai stressiä. Sepelvaltimotauti on monitekijäinen sairaus, jonka riskiin vaikuttaa suuri joukko 
tekijöitä, ja tämän takia perinnöllisen riskiprofiilin vaikutus pitää arvioida yhdessä muiden riskiin vaikuttavien 
tekijöiden kanssa. Tieteellisten tutkimusten mukaan, terveellisten elämäntapojen sekä kolesterolilääkityksen 
tuoma riskinalenema saavutetaan myös siinä tapauksessa, että henkilön perinnöllinen riski on koholla. Voit 
hyötyä tutkimuksesta saamalla ilmaista palautetta terveyteenne liittyvistä tekijöistä. 

Lisätietoa tutkimuksesta 

Tutkimuksesta saa lisätietoa sähköpostitse (gennatutkimus@mehilainen.fi). 

Kunnioittaen projektiryhmän puolesta tutkimuksesta vastaavat henkilöt, 

Kristina Hotakainen, Laboratoriosektorin johtaja, erikoislääkäri, Mehiläinen Oy 
(kristina.hotakainen@mehilainen.fi) 

Elisabeth Widén, Dosentti, vanhempi tutkija, LT, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Helsingin 
yliopisto (elisabeth.widen@fimm.fi) 

 


