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Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt valtakunnalliselta terveydenhuollon eet-
tiseltä neuvottelukunnalta lausuntoa Suomen kannan valmistelemiseksi komission 
esitykseen ihmisalkioiden kantasolujen käyttöön liittyvistä täytäntöönpanosäännök-
sistä EU:n 6. puiteohjelmassa. Koska ETENE:llä ei ole ollut kokousta määräaikaan 
mennessä,  lausunnon ovat valmistelleet ETENE:n puheenjohtaja ja pääsihteeri. Mi-
käli neuvottelukunta kokouksessaan 17.9.2003 haluaa kiinnittää huomiota muihin 
kuin tässä esitettyihin näkökohtiin, informoimme siitä myöhemmin. 
 
Kantasolut ovat soluja, jotka pystyvät a) jakautumaan rajattomasti tai b) muuttumaan 
joksikin toisiksi soluiksi. Jotkut kantasolut voivat muuntua melkein miksi tahansa so-
luiksi, toiset, kuten ihon kantasolut, vain yhden tyypin solukoksi. Varhaisin ja moni-
puolisin kantasolu on hedelmöitynyt munasolu, josta loppujen lopuksi rakentuu ko-
konainen yksilö. Alkioista voidaan eristää kantasoluja, joilla on kyky erilaistua miksi 
tahansa solutyypiksi, mutta viljeltynä niistä ei enää ole mahdollista kasvattaa koko-
naista alkiota. Sikiöstä löytyy kantasoluja monista kudoksista. Aikuisistakin ihmisis-
tä on löydetty kantasoluja monista kudoksista ja elimistä, eniten sellaisista kudoksis-
ta, jotka uudistuvat nopeasti. Kuitenkin myös esim. aivoissa tiedetään olevan kan-
tasoluja, joita elimistö käyttää kudosvaurioiden korjaamiseen. Luuytimessä on paljon 
verisolujen kantasoluja. Niitä voidaan kerätä talteen ja käyttää luuydinsiirtojen rin-
nalla erilaisten syöpätautien ja vaikeiden veritautien hoidossa. 
 
Kantasoluja voidaan käyttää nykyisin rajatussa määrin kudos- ja elinvaurioiden kor-
jaamiseen. Kliinisessä toiminnassa nykyisin käytetään kantasoluja ihonsiirroissa sekä 
syöpä- ja veritautien hoidossa. Eläinkokeista on saatu näyttöä siitä, että kantasoluja 
voidaan käyttää mm. insuliininpuutosdiabeteksen sekä joidenkin neurologisten tau-
tien, kuten Parkinsonismin ja MS-taudin hoitoon, joissa kudostuho aiheuttaa näiden 
tautien oireet. On esitetty myös, että kantasoluja käyttämällä voitaisiin korjata mm. 
infarktin aiheuttamia sydänlihaksen puutoksia. 
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Ihmisen kantasolututkimus on lääketieteellistä tutkimusta, joka Suomessa on säädetty 
lailla lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999myöhemmin tutkimuslaki) sekä lail-
la kudosten ja elimien lääketieteellisestä käytöstä (101/2001, myöhemmin kudosla-
ki). Kudoslaissa säädetään, että ihmisalkioita voidaan käyttää ainoastaan hedelmöi-
tyshoitoihin sekä lääketieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuslaissa säädetään edelly-
tykset, jossa alkiotutkimusta voidaan tehdä. Alkioita ei voi tuottaa yksinomaan tut-
kimustarkoituksiin, joten alkioiden tutkimuksessa käytetään ainoastaan hedelmöitys-
hoidoissa ylijääneitä ja muuten pois heitettäviä alkioita. Alkiotutkimukseen tarvitaan 
sukusolujen luovuttajien tietoon perustuva suostumus. Eettisen toimikunnan myön-
teinen lausunto tarvitaan ennen tutkimuksen alkamista. Alkiotutkimusta tekevät tut-
kimuskeskukset tarvitsevat toimintaansa lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kuksen luvan. 
 
Suomessa ihmisen alkioperäisiä kantasoluja valmistetaan ja tutkitaan tällä hetkellä 
ainoastaan yhdessä tutkimuskeskuksessa, Väestöliitossa. Kantasolututkimukseen on 
käytetty ylijäämäalkioita, joista säilytysajan päättymisen jälkeen sukusolujen luovut-
tajiin on otettu yhteyttä ja pyydetty ja saatu suostumus. Siinä mielessä määräys, jon-
ka mukaan ainoastaan ennen 27.6.2002 valmistettuja alkioita voidaan käyttää kan-
tasolututkimukseen, ei muuta tai vaikeuta tämänhetkistä Suomessa tehtävää tutki-
musta. On kuitenkin syytä keskustella siitä, ovatko tällaiset päivämäärät keinotekoi-
sia, ja luodaanko joillain päivämäärillä lisärajoituksia, joilla ei sinänsä paranneta ih-
misten itsemääräämisoikeutta, tai sikiön tai alkion moraalista asemaa siitä, mitä kan-
sallisella lainsäädännöllä ei voitaisi muuten saavuttaa. 
 
Komissio ei ehdota ns. terapeuttiseen kloonaukseen tähtäävän tutkimuksen hyväk-
symistä. Terapeuttisesta kloonauksesta käydään laajasti ja intensiivisesti keskustelua 
maailmanlaajuisesti. Terapeuttisessa kloonauksessa kantasolujen tuottoon käytetään 
munasolua sekä jotain somaattista solua, josta siirretään tuma munasoluun. Tällainen 
muunnettu solu toimii eläinmallissa kuten hedelmöitetty munasolu ja alkaa jakautua 
soluviljelmässä. Terapeuttisessa kloonauksessa tällaisesta ”alkiosta” voidaan eristää 
kantasoluja, joilla on sama perimä kuin somaattisen solun luovuttajalla.  
 
Komissio perustelee päätöksiään European Group of Ethicsin lausuntoon n:o 15, jos-
sa EGE tähdentää kansallista lainsäädäntöä ja kantasolututkimuksen kontrollia. EGE 
ei varsinaisesti kiellä kannanotossaan terapeuttista kloonausta, joskin mainitsee, että 
lausunnon kirjoittamisvaiheessa tutkimus tumansiirtotekniikoilla on ennenaikaista. 
Se myös painottaa lausunnoissaan sitä, että kantasolututkimusta muista lähteistä, ku-
ten ylijäämäalkioista, sikiöistä ja aikuiskudoksista) tulisi tukea. EGE painottaa myös 
sitä, että tutkimus ei saa aiheuttaa tarpeetonta rasitusta ja haittaa munasoluja luovut-
taville naisille.  
 
Muilta osin EGE:n suositukset kuten tietoon perustuva suostumus, riski-
hyötyanalyysi, tutkimushenkilöiden suojelu, sekä muut terapeuttisiin tarkoituksiin 
liittyvät suositukset ovat turvattu jo kansallisessa lainsäädännössämme (tutkimuslaki, 
kudoslaki). Solupankkeihin liittyvät kysymykset ovat maassamme keskustelun alla. 
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