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Kudostutkimus 
 

Lausuntohakemuksen liitteenä toimitettavat selvitykset  

 

 
Eettisen toimikunnan lausunnon hakeminen kudostutkimukseen  

Hae eettisen toimikunnan lausuntoa sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. Kun 

käytät tutkimuksessa jo kuolleen ihmisen tai ruumiista otettuja näytteitä, toimita 

hakemuksen liitteenä tapauskohtaisesti VN:n asetuksen (594/2001) mukaiset asiakirjat 

ja selvitykset. 

Kuolleen henkilön kudosnäytteiden käyttäminen tutkimustarkoituksessa  

Koska suostumusta henkilön kuoleman vuoksi ei ole enää mahdollista hankkia, saa 

henkilön hoidon tai taudinmäärityksen vuoksi otettuja kudosnäytteitä käyttää 

lääketieteellisessä tutkimuksessa tai siirtää biopankkiin eettisen toimikunnan annettua 

asiassa puoltavan lausunnon. Toimita lausuntoa varten eettiselle toimikunnalle 

selvitys:  

▪ kudosnäytteistä, joita tutkimuksessa aiotaan käyttää  

▪ tutkimuksista, joita kudosnäytteillä aiotaan suorittaa  

▪ tarvittavien kudosnäytteiden määrästä, tutkimustoiminnan laajuudesta ja kestosta  

▪ tutkimuksen erityisestä lääketieteellisestä syystä  

▪ siitä, missä mahdollinen kudosnäytteiden edelleen käsittely tapahtuu  

▪ siitä, kuka vastaa toiminnasta näytteiden käsittelyn eri vaiheissa  

Mikäli on syytä olettaa, että henkilö on eläessään vastustanut näytteidensä 

tutkimuksellista käyttöä, näytettä ei saa siirtää biopankkiin eettisen toimikunnan 

puoltavalla lausunnolla.  

Eettisen toimikunnan kielteiseen lausuntoon voi hakea valituskelpoista päätöstä 

Fimealta.  

 

Kuolleesta ihmisestä irrotettujen näytteiden käyttäminen tutkimustarkoituksessa  

Kuolleesta ihmisestä irrotettuja tai varastoituja elimiä, kudoksia tai soluja, joita ei 

lääketieteellisen syyn vuoksi voi käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on irrotettu, 

saa käyttää tai siirtää biopankkiin vasta eettisen toimikunnan annettua asiassa 

puoltavan lausunnon.  
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Toimita lausuntoa varten eettiselle toimikunnalle selvitys:  

▪ elimistä, kudoksista ja/tai soluista, joita aiotaan käyttää muuhun kuin niiden 

irrottamisen syynä olleeseen tarkoitukseen  

▪ syystä, joka on estänyt elimien, kudoksien ja solujen käytön alkuperäiseen 

irrotukseen syynä olleeseen tarkoitukseen  

▪ uudesta lääketieteellisestä käyttötarkoituksesta, johon elin, kudos tai solu aiotaan 

käyttää  

▪ missä mahdollinen elimien ja kudoksien edelleen käsittely tapahtuu  

▪ kuka vastaa toiminnasta elimien, kudoksien ja solujen käsittelyn eri vaiheissa  

▪ toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta  

Eettisen toimikunnan kielteiseen lausuntoon voi hakea valituskelpoista päätöstä 

Fimealta.  

 

Ruumiin ja siitä irrotettujen näytteiden käyttäminen tutkimustarkoituksessa  

Ruumiinavausten yhteydessä ruumista tai siitä irrotettuja elimiä, kudoksia, soluja ja 

muita näytteitä saa käyttää tai siirtää biopankkiin eettisen toimikunnan annettua 

asiassa puoltava lausunto.  

Toimita lausuntoa varten eettiselle toimikunnalle selvitys:  

▪ elimistä ja kudoksista, joita aiotaan käyttää tai irrottaa  

▪ mahdollisesta irrotustoimenpiteestä  

▪ tutkimuksen erityisestä lääketieteellisestä syystä  

▪ missä mahdollinen kudoksien ja elimien edelleen käsittely tapahtuu  

▪ kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa  

▪ toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta  

Ruumiin käyttäminen tai siitä irrotettujen elimien, kudosten tai solujen käyttäminen 

tutkimustoimintaan ei saa haitata kuolemansyyn selvittämistä. Tutkimustoimintaan ei 

saa ryhtyä, jos poliisin on suoritettava tutkinta kuolemansyyn selvittämiseksi ja poliisi 

vastustaa tutkimustoimintaan ryhtymistä.  

Eettisen toimikunnan kielteiseen lausuntoon voi hakea valituskelpoista päätöstä 

Fimealta. 


