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8 Geneettiseen tietoon liittyvät 
uskomukset, asenteet ja vaikutukset 
terveyskäyttäytymiseen
Ari Haukkala ja Nelli Hankonen

Ihmisen perimän kartoituksessa on edetty äärimmäisen nopeasti viime 
vuosien aikana: yksittäisten geenien analyysien sijasta on edetty koko 
perimän eli genominlaajuiseen analyysiin geenien yhteyksistä tervey-
teen. Tiedon lisääntyessä ja yhä monimutkaisempien yhteyksien löyty-
minen on herättänyt myös huolta siitä, miten ihmiset ymmärtävät ja 
tulkitsevat uudenlaista tietoa. Tässä artikkelissa esitellään, miten ihmi-
set suhtautuvat genetiikkaan liittyvään tietoon ja ilmiöihin, miten tieto 
vaikuttaa asenteisiimme, ja onko omaan, sairastumisriskiperimään liit-
tyvällä tiedolla mahdollisesti vaikutuksia käyttäytymiseemme.

Johdanto
Helmikuussa 1953 Francis Crick saapui innostuneena Cambridgen 
yliopiston Cavendish-laboratorion vieressä sijaitsevaan Eagle-pubiin 
ja ilmoitti ratkaisseensa elämän arvoituksen yhdessä amerikkalaisen 
kollegansa James Watsonin kanssa.  Nyt 60 vuotta myöhemmin tuo 
löydös on luonut välttämättömän pohjan ihmisen perimän tutkimuk-
seen. Ihmisen perimä koostuu kummaltakin vanhemmalta peritystä 
23 kromosomiparista. Kromosomi sisältää DNA-molekyylin kak-
soisjuosteen, joka sisältää 4 emäksestä adeniini (A), sytosiini (C), ty-
miini (T) ja guaniini(G) muodistuvia emäspareja. Nämä vaihtelevat 

emäsparit DNA-molekyylissä muodostavat useita geenejä eli perintö-
tekijöitä. Näitä geenejä arvellaan olevan noin 20 000−25 000. Nämä 
geenit muuttuvat ensin RNA-pätkiksi ja tuottavat kaikkeen elävään 
tarvittavia proteiineja yhden tai useamman geenin yhteisvaikutuksesta. 
Emäsjärjestyksessä voi tapahtua pistevaihtelua eli yksi ketjun emäksis-
tä muuttuu, jolloin puhutaan mutaatiosta. Jotkut näistä mutaatioista 
saattavat aiheuttaa häiriöitä geenin alkuperäiseen tehtävään. Geenit siis 
ohjaavat niin ihmisten kuin muiden eliöiden lisääntymistä, kasvua ja 
kehitystä, joihin luonnollisesti myös ympäristötekijät vaikuttavat. Ih-
misen genomi tarkoittaa ihmisen kaikissa 23 kromosomiparissa ole-
vaa perintöainesta. Vuonna 1990 alkanut Human Genome -projekti 
eli ihmisen genomin sekvensointi, emäsparien läpiluenta, valmistui 
2003 ja maksoi kolme miljardia dollaria. 10 vuotta myöhemmin ihmi-
sen genomi voidaan lukea päivässä ja se maksaa arviolta 1000 dollaria, 
mikä kuvastaa ennennäkemätöntä teknologista kehitystä alalla. Koko 
genomin voi ajatella koostuvan yli 3 miljardista kirjainparista, jotka on 
koottu 23 niteeseen eli kromosomiin, ja mutaatioiden etsintä tarkoit-
taisi pienten kirjoitusvirheiden etsimistä koko aineistosta. Sitä, minkä-
laista tietoa voimme saada tästä valtavasta informaatiosta ja millaiset 
ovat tämän tiedon sovellukset tulevaisuudessa, on mahdotonta arvioida 
tällä hetkellä. Geenien tunnistaminen tai läpiluenta ei kerro vielä niistä 
mekanismeista, joilla geenit vaikuttavat. Selvää on, että ihmiset pää-
sevät − tai joutuvat − yhä enemmän tutustumaan omaan perimäänsä 
tulevaisuudessa.

Ihmisten suhtautuminen geeniteknologiaan
Asennetutkimusten mukaan ihmiset suhtautuvat myönteisesti ihmis-
ten terveyteen liittyvään geneettiseen testaukseen, geneettisesti muun-
neltuun ruokaan neutraalimmin mutta kloonaukseen kielteisesti (Con-
dit 2010). Tämä kuvastaa hyvin yleistä ilmiötä: tarkoitusperiin, joissa 
ei puututa asioiden ”luonnolliseen” järjestykseen, suhtaudutaan myön-
teisesti, ja vastaavasti kielteisesti suhtaudutaan asioihin, joissa tähän 
järjestykseen puututaan. Tässä piilee yksi genetiikkaan liittyvän tiedon 
erityisyyksistä, se nimittäin tuo jatkuvasti uutta tietoa siihen mikä on 
”luonnollista”. Uusiin keinohedelmöityshoitoihin, jotka tuottivat ”koe-
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putkilapsia”, suhtauduttiin erittäin kielteisesti 1980-luvulla, mutta nyt 
ne ovat osa normaalia hedelmöityshoitoa. Etenkin sikiödiagnostiikkaan 
liittyy vaikeita eettisiä ongelmia. Uusilla tekniikoilla pystytään raskaana 
olevan äidin verenkierrosta eristämän lapsen perimään liittyvää tietoa 
ilman että sikiöön ”kosketaan”. Tämä mahdollistaa yhä aikaisemman 
ja turvallisemman raskauden keskeytyksen mahdollisuuden vakavi-
en perinnöllisten sairauksien tapauksissa. Englannissa on hyväksytty 
mitokondrioissa olevien geenien aiheuttamien perinnöllisten tautien 
ehkäisy siten, että tautia aiheuttava osuus mitokondrioissa korvataan 
toisen naisen mitokondrion perimällä. Koska kyseessä ei ole ”ihmisen” 
perimä, vaan vain 37 geeniä sisältävän mitokondrion perimän korvaa-
mista, kyseessä ei ole kahden äidin lapsi, mutta esimerkki kuvaa kuinka 
monimutkaisiin eettisiä pohdintoja uudet teknologiat voivat tuottaa 
{{583 Brede 2010;}}.  Ihmisten alkioista eristettyjä kantasoluja ja niitä 
hyödyntävää tutkimusta kritisoitiin aiemmin voimakkaasti, jopa si-
ten, että niihin liittyvä tutkimus estettiin välillä Yhdysvalloissa. Uuden 
tekniikan avulla kantasoluja voidaan nyt muodostaa ihmisen omasta 
ihosolusta ja kantasoluihin liittyvä tutkimus etenee jälleen vauhdilla. 
Kantasolut kykenevät erilaistumaan erilaisiksi solutyypeiksi, kuten sil-
män verkkokalvon soluiksi, joilla pyritään korjaamaan silmänpohjan 
ikärappeumaa (Schwartz ym. 2012). Genetiikkaan liittyvä teknologia 
kehittyy yhä nopeammin. Uudet teknologiat vaativat myös huolellista 
eettistä tarkastelua, ja on mielenkiintoista seurata muuttuvatko asen-
teet uusia teknologioita kohtaan yhtä nopeasti.

Ilan Dar-Nimrodin ja Steven Heinen (Dar-Nimrod & Heine 2011) 
mukaan uuden perimään liittyvän tiedon käsittely on erilaista kuin 
monen muun tieteellisen tiedon omaksuminen. Heidän mukaansa 
geenien vaikutus ihmisten erilaisiin piirteisiin nähdään deterministi-
sempänä, etiologialtaan erilaisena, syiltään homogeenisenä ja luonnol-
lisempana. Erityisesti perimään liittyvät kysymykset liittyvät attribuu-
tioihin eli ihmisten selityksiin tapahtumien ja käyttäytymisen syistä. 
Esimerkiksi jos homoseksuaalisuutta pidetään periytyvänä ominaisuu-
tena, suhtautuminen siihen on sallivampaa (Boysen & Vogel 2007). 
Samoin jos rikollisuutta, väkivaltaisuutta tai alkoholismia pidetään pe-
riytyvänä ominaisuutena, se vähentää havaittua syyntakeisuutta näihin 
piirteisiin (Dar-Nimrod & Heine 2011): tämä ilmiö on todennettu ko-

keellisissa asetelmissakin manipuloimalla uskomuksia ominaisuuksien 
periytyvyydestä. Toisaalta ihmiset tulevat ennakkoluuloisemmiksi, jos 
heille esitetään etnisten ryhmien erojen johtuvan perinnöllisistä syistä. 
Mielenterveysongelmat nähdään vakavampina, jos ne johtuvat perin-
nöllisistä syistä (Phelan 2002). Edellä esitettyjä geenien ja eri piirteiden 
välisiä yhteyksiä ei ole todettu missään perimään liittyvissä tutkimuk-
sissa, mutta on selvää, että uusi monimutkaisempi perimään liittyvä 
tieto voi vaikuttaa ajatteluumme myös muissa kuin terveyteen liittyvis-
sä asioissa. Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin ihmisten terveyteen 
liittyvään geneettiseen tietoon: Miten maallikot osaavat tulkita omiin 
terveysriskeihinsä liittyvä geneettistä tietoa, miten tämä tieto vaikuttaa 
ajatteluun ja käyttäytymiseen sekä millaisia sosiaalipsykologisia malleja 
näiden prosessien ymmärtämisessä tutkijat ovat hyödyntäneet.

Ennustavat geenitestit ja suojautumismotivaatioteoria
Yksi geenitiedon sovellusalue on ennustavat geenitestit. Kyseessä on 
tilanne, jossa mahdollisen taudin oireita tai tautia ylipäätänsä ei vie-
lä ole, mutta epidemiologisten aineistojen perusteella voidaan laskea 
tiettyjen geenien vaikutus henkilöiden riskiin sairastua tiettyyn tautiin. 
Joissain harvinaisemmissa perinnöllisissä taudeissa, kuten perinnölliset 
syöpäoireyhtymät, on olemassa ennustavia geneettisiä testejä yhden 
geenin suhteen, jolloin geenivirheen perineillä sairauden todennäköi-
syys on usein huomattavasti korkeampi kuin väestössä yleensä ja pe-
rimän osuus taudin synnyssä selvempi. Terveydenhuollossa puhutaan 
kliinisesti validista testistä, kun testin erotteleva tarkkuus on riittävä, 
testin (geenin) yhteys tulevaan sairauteen riittävän korkea ja testin te-
kemisestä on hyötyä ajatellen sairauden hoitamista tai ehkäisemistä. 
Geneettiset riskit liittyvät ihmisten käyttäytymiseen kahdella tavalla: 
sairastumisriskiä yksilö voi omalla käyttäytymisellään pienentää joko 
siten, että 1) hakeutuu seulontaan, jossa sairauden alkuvaihe voidaan 
ajoissa huomata ja ryhtyä hoitamaan sitä, tai siten, että 2) lisää geneetti-
sen riskin vaikutukselta suojaavia, riskin realisoitumista ennaltaehkäi-
seviä toimintatapoja eli esimerkiksi ryhtyy liikkumaan säännöllisesti 
tai muuttaa ruokatottumuksiaan pysyvästi.
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Yksilöiden informointi mahdollisista terveysuhkista on yleinen stra-
tegia motivoida riskiä vähentävää käyttäytymistä. Millä mekanismeilla 
potentiaaliset terveysuhkat vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen ter-
veyttä edistävästi? Riskihavainnot voidaan määritellä ”uskomuksiksi 
mahdollisesta vahingosta”. Riskiviestinnän hyödyistä on erilaisia näke-
myksiä: näiden ymmärtämiseksi seuraavassa tarkastellaan teoreettisia 
malleja, joita psykologiassa on kehitetty, jotta voidaan ennustaa riski-
havaintojen vaikutusta riskiä vähentävään käyttäytymiseen. Terveysris-
ki-informaation vaikutusta käyttäytymiseen tarkastelee muun muassa 
suojautumismotivaatioteoria.

Suojautumismotivaatioteorian (protection motivation theory) (Ro-
gers 1983; Rogers & Prentice-Dunn 1997) mukaan ihminen toteuttaa 
riskiä vähentävää käyttäytymistä silloin, kun hänellä on korkea suojau-
tumismotivaatio (eli motiivi, joka virittää, ylläpitää ja suuntaa toimin-
taa). Tätä suojautumismotivaatiota mitataan usein käyttäytymisaiko-
muksena. Suojautumismotivaatio syntyy kahden kognitiivisen arvioin-
nin, uhka-arvioinnin ja coping-arvioinnin, tuloksena. Uhka-arviointi 
liittyy senhetkiseen riskikäyttäytymiseen. Havaittu alttius (havaittu 
todennäköisyys, että haitallinen lopputulema tapahtuu) riippuu siitä, 
jatkaako riskikäyttäytymistä. Havaittu vakavuus viittaa mahdollisesti 
toteutuvan lopputuleman havaittuun vahingollisuuteen. Riskikäyttäy-
tymisen havaitut palkkiot lisäävät käyttäytymistodennäköisyyttä. Pelon 
ajatellaan olevan vain epäsuora vaikutin suojautumismotivaatioon uh-
kan vakavuuden kautta: uhkat, jotka virittävät enemmän pelkoa, näh-
dään vakavampina.

Coping-arvioinnissa harkitaan riskiä vähentävää käyttäytymistä. Rea-
gointitehokkuus viittaa käyttäytymisen havaittuun vaikuttavuuteen 
uhkan vähentämisessä. Pystyvyys tarkoittaa uskoa omaan kykyynsä 
suorittaa riskiä vähentävä käyttäytyminen. Coping-arviointi on rea-
gointitehokkuuden ja pystyvyyden summa, miinus reaktion havaitut 
kustannukset tai esteet.

Harvinaisissa perinnöllisissä taudeissa on usein vakavia terveydellisiä 
seurauksia. Suomessa todettavista syövistä n. 10 % on suolistosyöpiä. 
Näistä noin 5 prosenttia on perinnöllisiä, ja yleisintä perinnöllistä pak-
susuolen syövän muotoa kutsutaan Lynchin syndroomaksi (Lynch ym. 
2009). Suomalaisista perheistä saaduilla aineistoilla pystyttiin tunnista-

maan tämän taudin syntyyn vaikuttavia perinnöllisiä tekijöitä (Aalto-
nen ym. 1993). Löydettyjen mutaatioiden perusteella luotiin ennustava 
geneettinen testi. Perheitä, joissa syöpätapauksia oli ollut ja geenivirhe 
eli mutaatio todettu, kutsuttiin perinnöllisyysneuvontaan, jossa heil-
le kerrottiin taudista, sen periytyvyydestä ja hoitomahdollisuuksista. 
Mikäli jollakin perheen jäsenellä havaitaan tämä mutaatio, hänellä on 
noin 80 % korkeampi riski saada elämänsä aikana paksusuolen syöpä 
kuin muulla väestöllä. Näin ollen, jos mutaation kantaja ymmärtää pe-
rinnöllisyysneuvonnan oikein, sairauden havaittu alttius on mutaation 
kantajilla korkea. Erityistä perinnölliselle muodolle on, että paksusuo-
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Kuvio 1: Suojelumotivaatio-teoria sovellettuna syöpäseulontoihin
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lisyöpä voi syntyä nuoremmalla iällä, yleisimmin 30 ja 50 ikävuoden 
välillä, ja se voi kehittyä nopeammin, eli tämän tiedon ymmärtämisen 
myötä sairauden havaittu vakavuus on myös erittäin korkea. Riskiä vä-
hentävä käyttäytyminen on tässä tapauksessa säännöllinen seulonta, eli 
jos mutaation kantaja käy paksusuolen tähystyksissä joka toinen vuo-
si, mahdolliset adenoomat eli hyvänlaatuiset rauhaskasvaimet voidaan 
poistaa suolistosta, jolloin varsinaisia syöpäkasvaimia ei yleensä ehdi 
syntyä suolistoon (Järvinen ym. 2009). Siispä jos perinnöllisyysneuvoja 
saa mutaation kantajan ymmärtämään tämän, tällöin suojaavan käyt-
täytymisen reagointitehokkuus on erittäin korkea, jolloin jäljelle jää ih-
misen oma arvio pystyvyydestään hakeutua kyseiseen toimenpiteeseen 
sekä toimenpiteen havaitut haitat tai kustannukset. Esimerkiksi periy-
tyvässä rintasyövässä naisille, joilla on mutaatio, suositellaan joissakin 
tilanteissa rintojen, munasarjojen ja kohdun poistoleikkausta. Tähän 
verrattuna joka toinen vuosi suoritettava paksusuolentähystys, joka voi 
olla kivulias ja ahdistusta lisäävä, on moneen muuhun toimenpiteeseen 
verrattuna melko helposti toteutettavissa ja vähän haittoja sisältävä. 
Suojautumismotivaatioteorian kannalta niiltä, joilta löytyy kyseisestä 
syöpää ennustava mutaatio geenitestissä, on erittäin korkea havaittu 
alttius terveysseuraamukselle, jolloin syntyy hyvin korkea suojautumis-
motivaatio. Vastaavasti coping-arvioinnissa riskiä vähentävällä käyttäy-
tymisellä on erittäin hyvä reagointitehokkuus ja reagointikustannukset 
ovat moneen muuhun vakavan sairauden ehkäisemiseen verrattuna 
pienet, sillä julkisen terveydenhuollon ansiosta lähes kaikki kantajat 
pystyvät osallistumaan tähystykseen.

Teorian mukainen erittäin korkea todennäköisyys osallistua seu-
lontaan eli säännölliseen tähystykseen näkyi myös empiirisessä tutki-
muksessa (Aktan-Collan ym. 2013). Yli 300 testiin osallistuneista 99 
henkilöltä löytyi mutaatio. Mikäli toinen perheenjäsen ei ole perinyt 
tätä mutaatiota (mutaationegatiivinen), hänen riskinsä sairastua tä-
hän syöpään on sama kuin muulla väestöllä. Tässä suhteessa perimään 
liittyvä ennustava geneettinen tieto on tarkempaa kuin sukuhistoria 
kyseisestä taudista. Mutaationegatiivisista (ei geenivirhettä) lähes 90 
% arvioi oman riskinsä oikein perinnöllisyysneuvonnassa kerrottujen 
lukujen mukaan, kun taas 2/3 ”korkean riskin” saaneista mutaatiopo-
sitiivisista arvioi riskinsä matalammaksi kuin se perimän mukaan olisi 

(Aktan-Collan ym. 2013). Varsinaisen käyttäytymisen ennustamises-
sa eli tähystykseen osallistumisen ennustamisessa mallin tilastollinen 
testaaminen oli haastavaa, koska kaikki geenivirheen perineet olivat 
käyneet ainakin kertaalleen tähystyksessä seitsemän vuoden seurannas-
sa. Noin kymmenellä henkilöllä tähystyksen ajankohta oli venynyt yli 
silloin suositellun kolmen vuoden. Sitä vastoin mutaationegatiivisista 
oli pieni joukko käynyt tähystyksessä, vaikka sitä ei heille ole suosi-
teltukaan (Aktan-Collan ym. 2013). Tämä on todettu myös muissa 
perinnöllisissä taudeissa, joissa osa negatiivisen testituloksen saaneista 
jää epäilemään omaa riskiään ja kokee myös ahdistusta tästä riskistä 
(Michie ym. 2003). Lynchin syndrooma on esimerkki erittäin hyvin 
toimivasta perimään liittyvästä seulontakäytännöstä, jonka avulla va-
kava henkeä uhkaava sairaus voidaan ehkäistä kustannustehokkaasti 
ja helposti toteutettava hoidon avulla.  Valitettavasti tämän tyyppisiä 
erittäin valideja ennustavia testejä on toistaiseksi vähän ja ne koskevat 
harvinaisempia perinnöllisiä muotoja sairauksista.

Suojautumismotivaatioteorian mukaan uhka- ja coping-arvioinnin 
vaikutus motivaatioon riippuu niistä molemmista. Jos uskoo, että voi 
selviytyä uhkasta, niin siinä tapauksessa mitä suurempi havaittu uhka, 
sitä suurempi on myös motivaatio riskiä vähentävään käyttäytymiseen. 
Kuitenkin siinä tapauksessa, että ihminen ei usko mahdollisuuksiinsa 
selviytyä uhkasta, niin uhkan suurentuessa hänen aikomuksensa käyt-
täytyä riskiä vähentävästi paradoksaalisesti vähenee. Siksi tämän mal-
lin mukaan sellaiset interventiot, jotka pyrkivät lisäämään havaittua 
uhkaa (esimerkiksi liittämällä tupakka-askeihin dramaattisia, pelkoa 
herättäviä varoituskuvia) toimivat tarkoituksenvastaisesti niissä yksi-
löissä, joilla on matala pystyvyys riskiä vähentävään käyttäytymiseen. 
Hollantilaistutkijat (Ruiter & Kok 2006) argumentoivatkin, että kos-
ka useimmilla tupakoijalla on takanaan useampia lopettamisyrityksiä, 
heillä on matala pystyvyyden tunne, ja siten uhka-arviointeja lisäävien 
varoitustarrojen vaikutus itse asiassa on paradoksaalisesti lopettamis-
motivaatiota vähentävä. Uhkan ja tehokkuusarvion välinen interaktio 
on nimetty bumerangivaikutukseksi: korkea uhka yhdistettynä mata-
laan tehokkuuteen johtaa vähentyneeseen motivaatioon.

Empiirinen tutkimusnäyttö on kuitenkin vahvaa sen osalta, että sekä 
uhka- että tehokkuus-arvioinneilla on päävaikutus motivaatioon, mut-
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ta sen sijaan teorian mukainen interaktio näiden tekijöiden välillä ei 
ole saanut tukea. Yhden meta-analyysin mukaan pystyvyys ja reagoin-
titehokkuus ennustivat käyttäytymistä paremmin kuin uhka-arviointi 
-muuttujat (Carpenter 2010). Siksi pystyvyys- ja reagointitehokkuus-
uskomusten lisääminen saattaa olla optimaalinen strategia suojautu-
miskäyttäytymisten lisäämiseksi.

Yhteenvetona tämänhetkisestä tutkimusnäytöstä siis voidaan päätel-
lä, että mahdollisista terveysuhkista informoiminen on potentiaalinen 
strategia motivoida riskiä vähentäviä käyttäytymistapoja lähinnä siinä 
tapauksessa, että kohderyhmän käsitykset reagointitehokkuudesta ja 
omasta pystyvyydestä ovat hyvät. Seuraavaksi tarkastellaan havaintoa 
siitä, että se, mitä ihmiset mieltävät sairauksien syiksi, on yhteydessä 
heidän omaan käyttäytymiseensä. Sen jälkeen esitellään toinen teoreet-
tinen malli siitä, miten kognitiot ja emootiot vaikuttavat ihmisten ter-
veydellisten asioiden ja sairauksien hallintaan.

Sairauksien kausaaliattribuutiot ja arkijärkimalli
Eräs huolenaihe on ollut, miten lisääntyvä genetiikkaan liittyvä tut-
kimustieto vaikuttaa sairauksiin liittyviin kausaaliattribuutioihin. On 
oletettu, että mikäli sairastavuus attribuoidaan geeneihin, se vähentäisi 
vastaavasti muun terveyteen liittyvän käyttäytymisen, kuten tupakoin-
nin tai liikunnan puutteen, vaikutuksia sairauksien syntyyn (Senior 
ym. 1999). Ennen kuin tätä kysymystä tarkastellaan, katsotaan, onko 
ihmisten käsitys perimän vaikutuksesta suomalaisten sairastavuuden 
syntyyn muuttunut viime vuosikymmenten saatossa. Suomalaisessa 
FINRISKI-tutkimuksessa on kysytty, mikä on vastaajan mielestä tär-
kein yksittäinen syy suomalaisten suureen sairastavuuteen. Kuviosta 2 
ilmenee, että vuodesta 1982 lähtien liikunnan puutteen ja ylipainon 
tärkeimmäksi sairastavuuden syyksi valitsevien osuus on merkittävästi 
kasvanut, kun taas väärän ruokavalion ja stressiin tai työoloihin liit-
tyvien syiden valitsevien henkilöiden osuus on pienentynyt. Liikun-
nan ja ylipainon merkitystä on julkisessa keskustelussa alettu painottaa 
1980-luvulta lähtien ja tulos viittaa siihen, että julkisella keskustelulla 
ja terveysvalistuksella on vaikutusta ihmisten käsityksiin sairauden syis-
tä.

Perimän valitsi tärkeimmäksi syyksi pieni, mutta vuodesta toiseen 
kasvava joukko tutkittavia. Vastaavassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa 
Iso-Britanniassa kolmannes arveli spontaanisti annetuissa avovastauk-
sissa sydäntaudeilla ja syövillä olevan geneettisiä syitä (Sanderson ym. 
2011). FINRISKI-aineistossa vanhemmat ihmiset todennäköisemmin 
attribuoivat sairastavuuden geneettisiin syihin kuin muihin syihin – 
näin myös aiemmissa tutkimuksissa (Sanderson ym. 2011; Ashida ym. 
2011). Miesten ja naisten välillä ei ollut eroja perimän merkityksestä 
sairastavuuden syynä, mutta yhdysvaltalaistutkimuksessa todennäköi-
semmin naiset kuin miehet uskoivat, että lihavuus on perinnöllistä. 
Kyseisessä tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä koulutustason ja perimä-
kausaaliuskomuksen välillä (Wang & Coups 2010), mutta brittitutki-
muksessa naiset ja korkeammin koulutetut todennäköisemmin lista-
sivat geneettisiä syitä sydäntaudille ja syöville (Sanderson ym. 2011).

Sairastavuuden kausaaliattribuutioiden merkitys näkyy uskomusten 
yhteydessä käyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa pieni ryhmä, joka va-

Kuvio 2: Suomalaisten aikuisten tärkeimmäksi arvioimat sairasta-
vuuden syiden osuudet ja niiden kehitys vuodesta 1982 vuoteen 2002 
(FINRISKI 1982−2002 -tutkimukset).
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litsi geneettiset syyt, ei uskonut elintapojen muutoksella olevan vaiku-
tusta sydäntautiriskiin, eikä ruokavalion muutoksella olevan merkitys-
tä terveysriskin vähentämiseksi. Tämä yhteys on pysynyt yhtä vahvana 
kahden vuosikymmenen aikana. Tulokset voivat olla harhaisia siinä 
mielessä, että useimmat ihmiset toki ymmärtävät sairauksien johtuvan 
useista syistä ja monen tekijän yhteisvaihtelusta. Toisaalta niin tässä 
aineistossa kuin muissakin tutkimuksissa on havaittu kuinka ihmiset, 
joilla on epäterveelliset elintavat, todennäköisemmin attribuoivat käyt-
täytymisten syyt geneettisiin kuin käyttäytymissyihin (Wang & Coups 
2010; O'Neill ym. 2010).

Howard Leventhalin Itsesäätelyn arkijärkimalli (The Common-
Sense Model of Self-Regulation) on malli kognitiivisista ja affektiivisis-
ta mekanismeista, jotka vaikuttavat kroonisten sairauksien hallintaan. 
Malli olettaa, että potilaat käyttävät informaatiota seuraavista viides-
tä alueesta ymmärtääkseen ja reagoidakseen terveysuhkiin: 1) uhkan 
“identiteetti” (nimitys ja oireet), 2) uhkan syy (esim. terveyskäyttäyty-
minen vai geenit), 3) uhkan seuraukset (esim. kuoleman riski tai työky-
vyttömyys), 4) onko uhka kontrolloitavissa tai hoidettavissa (esim. elä-
mäntapojen muutos vai leikkaus), ja 5) uhkaan liittyvä aikajana (esim. 
onko tauti akuutti vai krooninen tila, muuttuuko se helposti). Potilai-
den jatkuvat kokemukset näillä aihealueilla kehittävät sairausrepresen-
taatioita, henkilökohtaisia ”arkijärkisiä” ymmärryksiä näistä tekijöistä.

On paljon näyttöä, että sairausrepresentaatiot ennustavat monia ter-
veyskäyttäytymisiä. Eräässä tutkimuksessa (Petrie ym. 2002) tutkittiin 
sydänpotilaita, joiden hoitoon kuuluu usein muutoksia ruokavaliossa 
ja liikunnassa. Havaittiin, että potilaat, joiden kontrolli-, identiteet-
ti- ja seuraus-käsitykset olivat johdonmukaisia, todennäköisemmin 
osallistuivat kuntoutukseen. Koska kyseessä ovat ihmisten uskomuk-
set, niihin vaikuttamalla voidaan myös parantaa hoidon vastetta: Näin 
tapahtui interventiossa, joka kohdistui sydänpotilaiden sairausrepre-
sentaatioihin painottamalla elintapojen merkitystä sairauden synnyssä. 
Interventio muutti sydänpotilaiden syy- ja hoitokäsityksiä lähemmäksi 
toisiaan, ja interventioryhmän jäsenet kokivat vähemmän sydänoirei-
ta hoidon jälkeen sekä palasivat nopeammin työelämään (Petrie ym. 
2002).  Esimerkiksi astmapotilaat, jotka uskovat että heillä on astma 
vain kun heillä on oireita, eivät yhtä todennäköisesti käytä ylläpito-

inhalaattoreita (Horne & Weinman 2002) – miksi käyttää pysyvää 
lääkitystä akuuttiin ongelmaan? Sairauden ja hoidon representaation 
linkit eivät ole sattumanvaraisia, vaan ne perustuvat arkijärjen mu-
kaisiin yhdenmukaisiin uskomuksiin havaitun sairauden syyn ja juuri 
sen uskomuksen välillä, mikä hoito tepsii juuri tuohon syyhyn. Näis-
tä syntyy erilaisia arkijärjen mukaisia ”JOS – NIIN”-sääntöjä, jotka 
aktivoivat odotuksia kaikilla viidellä alueella (eli oireet ja/tai funktiot, 
jotka saattavat parantua, muutoksen nopeus, tarve jatkaa toimintaa yl-
läpitääkseen saavutettuja hyötyjä sekä odotukset koetuista seurauksista, 
hyödyistä ja haitoista).

Arkijärkimallin mukaan (Leventhal ym. 1998) on kaksi tärkeää 
prosessia, jotka selittävät, miten geneettinen informaatio vaikuttaa 
käyttäytymiseen. Ensinnäkin se, miten geneettinen terveysinformaatio 
sopii yhteen tietyn sairauden uhkarepresentaation kanssa, ja toiseksi 
miten geneettinen informaatio sopii yhteen coping-representaatioiden 
kanssa (Marteau & Weinman 2006). Näyttäisi siltä, että mitä enem-
män ihminen havaitsee geneettisten syiden olevan tärkeämpiä (käyttäy-
tymissyiden sijaan), sitä enemmän hän havaitsee lääkehoitojen olevan 
vaikuttavia ja muiden kuin lääkehoitojen vastaavasti tehottomia (Mar-
teau & Weinman 2006). Alison Wright ja kumppaneiden (Wright ym. 
2012) kokeellisten tulosten mukaan geneettisten syiden esittäminen 
sydäntaudeille vähensi lääkkeettömien hoitojen koettua vaikuttavuut-
ta, ja tämä tapahtui perimään liittyvien kausaaliattribuutioiden lisään-
tymisen ja koetun kontrollin vähentymisen välittämänä. Kuitenkaan 
geneettinen tieto taudin syystä ei lisännyt lääkehoitojen koettua vaikut-
tavuutta, kuten oletettiin. Masennuksen suhteen perimään liittyvä tie-
to lisäsi lääkehoitojen koettua vaikuttavuutta vakavassa masennuksessa, 
vähentäen koettua kontrollia hoidon suhteen, mutta lihavuuden suh-
teen geneettisellä tiedolla ei ollut mitään vaikutuksia hoidon koettuun 
vaikuttavuuteen. Näiden tulosten mukaan geneettisen tiedon vaikutus 
taudin kontrolloitavuuteen ja hoitoon on paljon monimutkaisempi ja 
vaihtelee taudin mukaan (Wright ym. 2012). Toisaalta on ollut huolta 
siitä, että lisääntyvä tieto geneettisten syiden merkityksestä sairauksille 
lisää fatalismia väestössä, niin että taudit olisivat vähemmän ennalta-
ehkäistävissä (Nelkin & Lindee 1995), mutta tälle ei toistaiseksi ole 
juurikaan näyttöä (Collins ym. 2011).
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Geeneihin liittyvän tutkimustiedon lisääntyessä ihmisten pitäisi pa-
remmin tunnistaa, mihin sairauksiin on olemassa geneettisiä riskite-
kijöitä, joilla on kliinistä merkitystä. Toiseksi suurella yleisöllä pitäisi 
olla käytännön tietoa, miten saada ja mahdollisesti käyttää geneettistä 
riski-informaatiota sairauksien ehkäisyssä, ja kolmanneksi tieto sii-
tä, millä mekanismeilla geneettiset riskitekijät vaikuttavat terveyteen 
(Smerecnik ym. 2008). Genomipohjainen terveyslukutaito viittaa yksi-
lön kykyyn ymmärtää monimutkaista genomipohjaista tietoa, sisältäen 
epigenomiikan ja systeemibiolääketieteen (Lea ym. 2011). Olennainen 
kysymys on, kuinka lisätä tällaista lukutaitoa – millä tavalla tätä uu-
dentyyppistä riski-informaatiota voi jakaa ja yhdistää muuhun riski-
informaatioon henkilökohtaisesti merkityksellisellä tavalla joka edistää 
terveyttä, minimoi kielteisiä psykologisia seurauksia ja lisää henkilö-
kohtaisen autonomian tunnetta.

Onko monitekijäisiin geneettisiin sairauksiin liittyvä tieto 
hyödyllistä yksilön kannalta?
Esimerkki perinnöllisen paksusuolen syövän geenitestistä – tämä siis 
edustaa hyvin pientä osaa kaikista suolistosyöpätapauksista – on in-
noittanut miettimään voisiko ennustavia geenitestejä hyödyntää myös 
yleisempiin syöpiin ja muihin niin sanottuihin yleisiin kansansairauk-
siin.  Tällä hetkellä on olemassa yli 2000 geenitestiä eri taudeille. Uudet 
teknologiat ovat lisänneet tietoa uusien geenien vaikutuksesta yleisiin 
monitekijäisiin tauteihin (vain harvat taudit liittyvät yksittäiseen gee-
niin). Lihavuuden periytyvyyttä kokoavan GIANT-konsortion aineis-
ton mukaan tällä hetkellä on paikannettu 97 pistemutaatiota (SNP), 
jotka vaikuttavat lihavuuteen. Yleisten monitekijäisten tautien kohdal-
la ongelmana on juuri monitekijäisyys ja niiden yleisyys: Esimerkiksi 
kaikilla nykyisessä yhteiskunnassa on korkea riski sairastua esimerkiksi 
2 tyypin diabetekseen. Lisäksi taudin syntyyn on niin monia tekijöitä 
ja mekanismeja, jolloin myös sitä ennustavia perimään liittyviä tekijöi-
tä on paljon. Tällöin yksittäisen perimän tekijän vaikutus on pieni ja 
yhdessäkin niiden osuus taudin synnyssä on pieni. Suomalaisessa tut-
kimuksessa tarkasteltiin, parantavatko geneettiset tekijät sepelvaltimo-
taudin ennustetta, kun perinteiset riskitekijät ja perheen tautihistoria 

on otettu huomioon (Tikkanen ym. 2013). Mukaan otettiin 28 piste-
mutaatiota, jotka olivat yhteydessä sepelvaltimotautiin ennusteeseen. 
Näiden geneettisten riskipistemäärien perusteella henkilöillä, jotka 
kuuluivat korkeimpaan 10 prosenttiin, oli noin kaksinkertainen riski 
sairastua sepelvaltimotautiin 14 vuoden seurannan aikana verrattuna 
ryhmään, jolla oli keskimääräinen geneettinen riski sepelvaltimotau-
tiin. Koska perinteisten riskitekijöiden mukaan korkeassa riskissä ole-
via hoidetaan joka tapauksessa, tutkimuksessa tarkasteltiin parantaisiko 
geneettinen riskitieto keskimääräisessä riskissä olevien ennustetta, jos 
heidät siirrettäisiin hoidettavaksi korkean riskin ryhmään perimänsä 
perusteella. Mikäli tätä ryhmää hoidettaisiin statiineilla, perimän mu-
kaan seulotusta 135 henkilöstä 1 henkilö voisi välttää sepelvaltimo-
taudin 14 vuoden seurannassa.

Varsinaiseksi haasteeksi on kuitenkin osoittautunut, miten tällainen 
tieto motivoisi ihmisiä muuttamaan terveyskäyttäytymistään. Use-
an geneettisen indikaattorin yhdistäminen heikkoon ennustavuuteen 
eli matalaan henkilökohtaiseen riskiin ei lisää niiden hyötyä muun 
riski-informaation lisäksi, etenkään kun riskin perusteella saatava hoi-
tosuositus on sama kuin mitä kaikille muillekin annetaan, eli painon 
pudotus, liikunnan lisääminen, tupakoinnin lopettaminen sekä vähä-
rasvainen ravinto.  Tämä on johtanut monia epäilemään geneettisen in-
formaation hyötyä kansanterveyden ja terveydenedistämisen kannalta 
monitekijäisissä taudeissa.

Kaupallisissa geenitesteissä saattaa olla tietoa yli 200 piirteestä tai 
sairaudesta, johon jokaiselle testin ottaneelle lasketaan henkilökohtai-
nen riski suhteessa muuhun väestöön.  Kaupallisiin geenitesteihin liit-
tyy paljon niiden laatuun perustuvaa keskustelua, mutta vaikka niiden 
laatukin paranisi, on kyseenalaista mikä niiden vaikutus on käyttäyty-
miseen.

Viitteitä tästä kysymyksestä antaa juuri tätä tarkoitusta testaamaan 
suunniteltu kokeellinen interventiotutkimus Englannissa: 580 ihmisel-
le laskettiin vastaava perinnöllinen riskitieto 23 mutaation perusteella 
sairastua tyypin 2 diabetekseen. Henkilöt jaettiin normaaliin hoitoryh-
mään, ryhmään, joka sai riskiarvion elämäntapojen ja muun informaa-
tion perusteella sekä kolmanteen ryhmään, joissa annettiin geneettinen 
riskitieto. Geneettinen riski annettiin graafisessa muodossa, jossa hen-



159158

kilön riskiä verrattiin ihmisten keskimääräiseen riskiin sairastua tyy-
pin 2 diabetekseen, jos he eivät muuta elintapojaan. Tulosten mukaan 
elämäntapojen muutos oli vaikeaa kaikissa koeryhmissä ja perimään 
liittyvää riskitietoa saaneet eivät poikenneet muista ryhmistä (Godi-
no ym. 2013). Myös ensimmäinen ”todelliseen” perimään liittyvään 
tietoon perustuva tutkimus osoittaa muunlaisilla tutkimusasetelmilla 
tehtyjen katsausten johtopäätöksen, jonka mukaan henkilökohtainen 
perimään liittyvä riskitieto ei muuta yksistään ihmisten käyttäytymistä 
terveellisempään suuntaan (Marteau ym. 2010; McBride ym. 2010).

Todennäköisesti tulevaisuudessa näitä sairastumisriskiä lisääviä ge-
neettisiä tekijöitä eli ”markkereita” tunnetaan useampia, ja yksilölle 
kysymys ei ole ainoastaan se, mitä markkereita heillä on, vaan pikem-
minkin se, kuinka monta ja mikä yhdistelmä markkereita heillä on, 
ja missä kohtaa riskijakaumaa he ovat. Tunnettuja vaikuttavia geenejä 
on löydetty lisää, mutta niiden mekanismeja ei vielä tunneta. Myös 
genomi-ympäristö -interaktiot tekevät uudesta geneettisestä informaa-
tiosta monimutkaisempaa.

Kuten yllä olevasta käy ilmi, tässä tuoreessa aihepiirissä riittää paljon 
avoimia kysymyksiä ja tutkittavaa.  Sosiaalipsykologiassa kiinnostava 
kysymys olisikin tutkia esimerkiksi sosiaalisen representaatioiden lä-
hestymistavan näkökulmasta, miten tällä alueella lisääntyvä tieteellinen 
tieto ”suodattuu” yhteisen maailmankuvamme osasiksi. Entä millaisin 
keinoin tehdään ymmärrettäväksi monimutkaisia geenitestejä? Toinen 
kiinnostava linja on jatkaa tutkimusta siitä, millaisin interventiotoi-
menpitein voitaisiin mahdollisesti optimoida personoidun riski-infor-
maation suotuisa vaikutus parantuneeseen terveyskäyttäytymiseen.
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