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Kysymyksiä

- Mikä DNA-tutkimus on ja mitä sen tulokset 
kertovat?

- Miten testinäyte otetaan?

- Voiko testin tehdä salanimellä ja mitä 
etua/haittaa siitä on? 

- Mitä MyFTDNA-tililtä näkyy ja kenellä on 
pääsy tietoihin?

- Mitä riskejä DNA-testiin liittyy?
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DNA – elämän koodi
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Kromosomit
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Geenitestejä

• Terveydenhuolto

• Tutkimus: 
terveydenhuolto, 
lääketiede, ihmiskunnan 
migraatio, muinaisDNA….

• Oikeuslääketiede

• Kuluttajatestit ihmisten 
iloksi ja hyödyksi: 
sukututkimus jne http://www.genome.gov

http://www.genome.gov/


Geneettisellä sukututkimuksella
tarkoitetaan oman tai jonkun
muun henkilön sukulaisten
keskinäisten sukulaisuussuhteiden
ja vaiheiden tutkimista
hyödyntämällä DNA-testejä
yhdessä perinteisen
sukututkimuksen ja historiallisten
lähteiden kanssa.
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Sukupuu: biologinen, juridinen, 
sosiaalinen
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Miten valitset testifirman?
• Mitä testejä on saatavilla, mistä ja mihin 

hintaan?

• Mitä suomalaiset käyttävät ja tutut 
suosittelevat?

• Minkämaalainen yritys on?

• Mihin maihin yritys myy testejä?

• Mitkä ovat käyttöehdot ja yksityisyys? 
Entä tietoon perustuva suostumus?

• Missä laboratoriossa testit tehdään, onko 
laboratorio akkreditoitu?

• Miten turvassa data on?

• Saako raakadatan itselleen?

• Säilyttääkö yritys näytteet?

• Mitä muita tuotteita ja palveluita 
yritys tarjoaa, saako lisätestejä?

• Entä työkalut?
• Tarjoaako yritys mahdollisuuksia 

projekteihin?
• Onko käyttäjäyhteisöä?

• Mikä on yrityksen tietokannan 
koko, miten paljon on testattuja?

• Onko yrityksellä tieteellistä 
näyttöä?

• Minkälainen asiakaspalvelu 
yrityksellä on?

• Miltä yrityksen tulevaisuus 
näyttää?
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Autsosomaalitestejä tarjoavat
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Testipaketti & näytteenotto
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FTDNA Suomi DNA projekti
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Esimerkki genomidatasta
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Oma ”kuivan 
korvavaikun snippini”

Omaa mitokondrioDNA-
dataani GenBankissa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Family Finder -osio
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Oman DNAn vertailu eri väestöryhmiin
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Paljon hyödyllistä tietoa: 
International Society of Genetic Genealogy 

ISOGG

22.1.2018

http://www.isogg.org

http://www.isogg.org/


Terveystietoa: SNPedia ja Promethease
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HUOM: Terveys ja 
hyvinvointi ei ole pelkkää 
biologiaa. Perimä, 
ympäristö ja omat teot & 
valinnat vaikuttavat 
yhdessä, sattuma päälle.

https://promethease.com/


Riskejä?

• Yllättävä suku- ja sukulaisuustieto

• Yksityisyys, tietoturva ja tietosuoja, tiedon käyttö
muissa yhteyksissä
– DNA-yritykset huolehtivat erityisen hyvin, esim. 

FTDNA huomioinut jo EU:n GDPR:n voimaantulon.

• Etiikka
• Terveystieto

• Geneettinen sukututkimus koukuttaa…
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Etiikka ja yksityisyys

• Suomen Sukututkimusseuran
käytännesäännöt

• Geneettisen sukututkimuksen
kansainväliset standrdit 2015

• Ihmisellä on oikeus tietää ja olla 
tietämättä

• DNAn omistusoikeus
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Syksyn 2017 kirjasatoa
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• Mitä?

• Miten?

• Miksi?

• Milloin?

• Missä?

• Kuka?
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Kiitos!

marja.pirttivaara @ gmail.com
Twitter: Marja_P

LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/pirttivaaramarja
Kalvoesityksiä jaossa: http://www.slideshare.net/MarPir

Omat kotisivut http://www.DNAguru.fi
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