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Säilytys ja saatavuus

Sairauksien ehkäisy
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Parantelu

Oikeus saada tietoa

Kuka saa käyttää tietoja?

Oikeus osallistua
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Tutkijat
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Lääkeyhtiö
Kaikki lääkeyhtiöt
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Biologinen ase
Keiden hyväksi? Ketä vastaan?
Rikkaiden?
Länsimaiden?
Kaikkien?

Seurausetiikka
- Hyvät tiedekehitykset
- Tuhoisat tiedekehitykset

- Terveyden edistäminen
- Biolääketieteen
ylikorostaminen terveyden
edistämisessä
- Voitontavoittelu
- Kaikkien parhaaksi ja julkinen
hyöty
- Haitat tieteelle, jos tietoja
käytetään haitallisesti
- Haitat kansalaiselle, jos tietoja
käytetään haitallisesti
- Ei välttämättä mitään haittaa
kansalaiselle (?)
- Ei välttämättä mitään hyötyä
kansalaiselle (?)

Velvollisuusetiikka
- Kansalaisen velvollisuus osallistua
- Kansalaisen oikeus terveyteen
- Kansalaisen oikeus yksityisyyteen
- Biopankkiirin velvollisuus tehdä
kaikkien parhaaksi
- Biopankkiirin velvollisuus huolehtia
tiedoista bioturvallisesti

Hyve-etiikka
- Hyvä kansalainen ei niuhota omista
oikeuksistaan korkeamman hyvän
edessä (?)
- Osallistuu biopankkitalkoisiin (?)
- Haluaa edistää kaikkien parasta (?)
- Ymmärtää että lääketiede edistyy
voitontavoittelun ja yksityisten
investointien kautta (?)

- ”Suostumuslomakkeeseen on lisättävä - Hyvä biopankkiiri tekee mitä tarvitsee
tieto siitä, että koehenkilö saa
edistääkseen tiedettä (?)
lopettaa osallistumisensa
- tekee mitä tarvitsee jotta julkisuus ja
tutkimukseen missä tahansa sen
turvallisuus säilyvät (?)
vaiheessa perustelua esittämättä ja
syytä kertomatta.”
- Hyvä tutkija edistää terveyttä
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- Hyvä kansalainen ei niuhota omista
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edessä (?)
- Osallistuu biopankkitalkoisiin (?)
- Haluaa edistää kaikkien parasta (?)
- Ymmärtää että lääketiede edistyy
voitontavoittelun ja yksityisten
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- ”Suostumuslomakkeeseen on lisättävä - Hyvä biopankkiiri tekee mitä tarvitsee
tieto siitä, että koehenkilö saa
edistääkseen tiedettä (?)
lopettaa osallistumisensa
- tekee mitä tarvitsee jotta julkisuus ja
tutkimukseen missä tahansa sen
turvallisuus säilyvät (?)
vaiheessa perustelua esittämättä ja
syytä kertomatta.”
- Hyvä tutkija edistää terveyttä
Millä perustein pitää luottaa näin aukottomasti?
Jos terveyden edistäminen on se juttu, miksi
juuri biopankki?



Ei, julkinen sektori ei yksin pysty kaikkeen



Kyllä, lääkeyhtiöt lienevät välttämätön resurssi



Kyllä, tiede on mahtavaa



Miten ollaan luottamuksen arvoisia?


Ottaen huomioon lääketieteeseen liittyvät ”skandaalit” – ja toisaalta lisääntyvän
yhteiskunnallisen epävakauden - eikö kansalainen saa epäillä? Miksi pitäisi
luottaa?



Terveyden edistäminen ei ole vain ”luonnon ja tieteen salaisuuksien
voittamista” vaan myös ihmisten välistä politiikkaa



Onko tässä se velvollisuus, joka ajaa Helsingin deklaraation oikeuksien yli?
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