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KUKA

• Väitös vuonna 2017 bioetiikan alan aatehistoriasta ja nykyisistä merkityksistä

• Vuodesta 2016 Tampereen yliopiston yksilöllistettyjä eturauhassyöpähoitoja 

kehittävässä tutkimusryhmässä, jota vetää dekaani Tapio Visakorpi

• Lapin yliopiston hallintotieteen tutkijatohtori

• Harvardin yliopistossa 2014-2015

• Bioetiikan instituutin perustajia ja hallituksen puheenjohtaja (www.bioetiikka.fi)

• Minuun saa myös yhteyden: heikki.saxen@gmail.com
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BIOETIIKKA?

• Bioetiikka käsittele lääke-, terveys- ja biotieteiden eettisiä, moraalisia ja yhteiskunnallisia 

kysymyksiä

• Syntyi sotienjälkeisenä aikakautena, lähti liikkeelle Yhdysvalloista alkujaan haasteena lääketieteen 

etiikalle

• Moniäänisyys & -arvoisuus

• Käytännössä keskeisenä pyrkimyksenä kasvattaa potilaiden ja tutkimushenkilöiden roolia

• Kaikkineen tavoite uudistaa instituutioita sekä hoito- että tutkimuspuolella

• Suomessa bioetiikka ei kovin tunnettu alana

• Pamfletti: Saxén & Saxén (2016) Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa? 

Luettavissa verkossa Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilla
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TERVEYDEN EETTISEN AJATTELUN PITKÄ 
HISTORIA (ALBERT JONSENIN MUKAAN)

Hyve-etiikka,

Antiikki

Killat ja 
ammattikohtaiset 
etiikat, 

Keskiaika

Neuvottelukeskeinen 
etiikka (kuten bioetiikka), 

1900-luku sotien jälkeen

4



KLIININEN BIOETIIKKA?

• Eettiset toimikunnat alkusoittoa aikanaan

• Sairaalabioeetikot

• Eettiset keskusteluryhmät (kuten Moral Case Deliberation –malli)

• Etiikkakierrot

• Yhteiskunnalliset elimet esimerkiksi priorisoinnin saralla
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TUTKIMUS YKSILÖLLISTETTYJEN 
ETURAUHASSYÖPÄHOITOJEN ÄÄRELLÄ

• Haastattelimme laajaa joukkoa: potilas-tutkimushenkilöitä, lääkäreitä, tutkimushoitajia, 

tutkijoita, hoito- ja tutkimuseettisten toimikuntien jäseniä, sairaalapastoreita, 

vertaistukihenkilöitä

• Yhteensä 23 pitkää teemahaastattelua (joissa osassa useampi osanottaja)

• Selvitimme, mitä eettisiä ja laajemmin inhimillisiä haasteita näyttäytyy, kun edetään kohti 

yksilöllistettyjä eturauhassyöpähoitoja

• Keskeisiä taustateemoja mm. hoidon ja tutkimuksen rajalinjojen madaltuminen, tietoinen 

suostumus (esim. sattumalöydösten huomioiminen) ja myös nykyisen tilanteen vastaavat 

haasteet

• Taustalla kysymys siitä, tulisiko Suomessa ammentaa enemmän kliinisestä bioetiikasta
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KESKEINEN TULOS

• Kaikki elävät omissa siiloissaan

• Tämä ei toimi, varsinkin kun yksilöllistetty lääketiede vaatii integraatiota ja nostaa 

esille eettisiä/inhimillisiä kysymyksiä, joihin vastaukset vaihtelevat eri ihmisillä 

runsaasti

• Nykyisinkin jo useita haasteita, esimerkiksi hoidon ja tutkimuksen suhteessa

• Tarve tuoda ihmiset yhteen: kliinisen bioetiikan mallit voisivat varmaankin auttaa

• Seuraavaksi olisi paikallaan pilotoida näitä (mitä on tavallaan jo osittain tehtykin)

• Moral Case Deliberation -palaverit PSHP:n alueella
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SYVEMMÄLLE KLIINISESSÄ BIOETIIKASSA

• On silti tärkeää huomioida, että pelkät uudet organisatoriset järjestelyt eivät riitä

• Toisin sanoen: kun ”istutaan saman pöydän ääreen”, niin mitä sitten tapahtuu?

• Oma ajatteluni on mennyt väitöskirjassani kehittämäni ”orgaanisen bioetiikan” 

suuntaan, joka korostaa sitä, että etiikka on pikemmin väline moniäänisen ja –

arvoisen dialogin edistämisessä kuin asia itsessään

• …tai etiikka voi olla myös rikas organisaation peili, ihan muissakin kuin ”eettisissä” 

asioissa

8



ORGAANINEN BIOETIIKKA

• Käytännössä teesejä

• Mahdollisuus: etiikka yhteisenä kielenä, yhteisenä maaperänä

• Etiikka & tarve kiinnittää huomiota sosiaaliseen pääomaan (ja sen eri lajeihin)

• Samankaltaisuuteen ja erilaisuuteen perustuvat sosiaalisen pääoman lajit

• Etiikka & teoria instituutioiden taipumuksesta rapautua edustuksellisuuden suhteen

• Etiikka & tarve ammentaa enemmän kulttuurista (rikastaa yhä eettistä mielikuvitusta)

• Esimerkiksi ”genomikansalaisuus”

• Etiikka & (selkeä) tarve popularisoida sitä 9



MUUTA KIINNOSTAVAA KLIINISEN 
BIOETIIKAN KANNALTA

• Paljon puhetta herättävät (muut) uudet teknologiat, kuten:

• Etä- ja digiterveydenhuolto

• Tekoäly

• Isot tietomassat

• Hoiva- ja leikkausrobotit

• Myös yksilöllistettyä lääketiedettä lähellä olevat asiat:

• Biopankit, iPS-solut (indusoidut pluripotentit kantasolut), geenimuokkaus, lajien väliset 

elinsiirrot, henkilökohtaiset geenitestit
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ILMEISIÄ EETTISIÄ JA YHTEISKUNNALLISIA 
HAASTEITA

• Terveydenhuollon kasvavat kulut

• Epätasa-arvo (taloudellinen ja muu)

• Yksityisyys

• Tietoinen suostumus isojen tietomassojen aikakaudella?

• Demokraattinen päätöksenteko – valtaa pois professioilta?

• Riskienhallinta (esim. sattumalöydökset)

• Kaltevat pinnat

• Syvemmät maailmankuvalliset haasteet
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KESKEINEN TEESI

• Tulevaisuus on niin ennakoimaton em. teemojen suhteen, että parasta, mitä voimme tehdä, 

on kehittää prosesseja, joiden kautta joustavasti ja tilannekohtaisesti reagoimme näihin 

asioihin (inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti ajatellen)

• Toisin sanoen: mitä ovat ne perustavat lähtökohdat, joiden kautta terveydenhuolto reagoi 

muutokseen?

• Jälleen kerran tullaan bioetiikan moniäänisyyteen ja –arvoisuuteen

• Kiinnostavaa on myös terveydenhuollon professioiden roolien mahdollinen muutos

• Kuka (tai mikä) esimerkiksi tekee analytiikkaa/diagnostiikkaa? Mitä analysoidaan?

• Toisaalta on tärkeää on samalla nostaa esille se, miten ajattelumme ihmisistä ja yhteisöistä 

on muuttunut behavioraalisempaan suuntaan
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BEHAVIORAALINEN ETIIKKA & POHJALLA 
OLEVAN IHMISKUVAN MUUTOS

• Behavioraalinen etiikka lähtee siitä, että olemme ihmisiä emmekä enkeleitä – on siirryttävä pois 

(virheellisestä) rationaalisesta ihmiskuvasta ja prosessit on kehitettävä tämänmukaisesti

• On tunnistettava, että ihmistä ohjaavat mm.

• Egosentrisyys (”Kuka pääsee taivaaseen?”)

• Taipumus välttää menetyksiä ja muutosta

• Epärealistinen usko tulevaisuuteen, ”sitten tulevaisuudessa…”

• Ryhmäpaine

• Tiedolliset hahmotusvaikeudet

• Dan Ariely, TED-talk: ”Vastaammeko itse omista päätöksistämme?”

https://www.ted.com/talks/dan_ariely_asks_are_we_in_control_of_our_own_decisions?language=fi
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LOPUKSI

• Kliininen bioetiikka avaa monia uusia näkökulmia siihen, miten monitahoisesti 

kliininen ympäristö toimii

• Problematisoi ja tarjoaa ratkaisuja (joiden ytimessä on bioetiikan moniäänisyys ja –

arvoisuus)

• Kuten todettua, bioetiikka ylipäänsä ei ole Suomessa vielä kovin tunnettua ja 

tilannetta olisi paikallaan parantaa

• Bioetiikan instituutti, www.bioetiikka.fi

• Pamfletti: Saxén & Saxén (2016) Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista 

terveydenhuoltoa? Luettavissa verkossa Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilla
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KIITOS AJASTANNE!

• Mitä mieltä olette?

• Voitte ottaa yhteyttä heikki.saxen@gmail.com

• Bioetiikan instituutin kautta tarjoamme myös koulutuksia & etiikan tukipalveluja
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