
Orphanet-verkkopalvelu: Inkluusiokriteerit ja lähteet Suomi (versio 
30.3.22) 

Orphanetista www.orpha.net  löytyy tietoa noin 6000 sairaudesta ja niihin linkitetyistä  

• Potilasyhdistyksistä 

• Osaamiskeskuksista  

• Tutkimusprojekteista 

• Kliinisistä lääketutkimuksista 

• Diagnostisista laboratoriotesteistä  

• Biopankeista (harvinaissairauksien) ja rekistereistä 

Tässä kerrotaan inkluusiokriteerit; mitä tietoja em. resursseista Orphanettiin kerätään ja mitkä ovat 

tärkeimmät tiedonlähteet Suomessa.   

Artikkelitiivistelmien kääntämiselle on omat ohjeet. 

 

Potilasyhdistykset 

 

 

 

Orphanetin kriteerit: 

Orphanettiin rekisteröidään harvinaisten sairauksien rekisteröidyt potilasjärjestöt. Tavallisten tautien 
potilasjärjestöt otetaan tietokantaan siinä tapauksessa, että mukana on tavallisten sairauksien harvinaisia 
muotoja, jolle ei ole omaa potilasjärjestöä. Facebook-ryhmiä ei rekisteröidä Orphanettiin. 

Yhdistyksen tulee olla tavoitettavissa (puheenjohtaja/kontaktihenkilö, sähköposti, puhelin jne.) Verkkosivut 
eivät ole pakolliset, mutta sairauksia koskevan tiedon tulisi olla kaikkien vapaasti saatavilla.  Sivuilla ei tule 
olla lääke- tai hoitoa koskevia mainoksia. 

Orphanet listaa kansallisia potilasyhdistyksiä, mutta myös eurooppalaisia tai kansainvälisiä 
potilasyhdistyksiä. Alueellinen yhdistys voidaan rekisteröidä Orphanetin sivuille, mikäli kansallista 
yhdistystä ei ole. 

 

http://www.orpha.net/


Pääasialliset tiedon lähteet Suomessa: 

1. Harso, harvinaisten sairauksien ja vammojen kattojärjestö 
2. Suomen Ultra-harvinaiset ry 
3. Harvinaiset-verkosto, valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

yhteistyöverkosto 
4. SOSTE- sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöjärjestö 

5. Potilasjärjestön puheenjohtaja/muu yhteyshenkilö voi ilmoittaa/päivittää tiedot (edellyttää 
rekisteröintiä): *https://www.orpha.net/professor/htdocs/    

Huom! Verkkosivun rekisteröintityökalu on tapa ilmoittaa tiedot, ne eivät ole saman tien 
online verkkosivuilla, vaan vaativat vielä manuaalisen käsittelyn ja tarkistamisen. Voit 
ilmoittaa tiedot suoraan myös: leena.toivanen@tukiliitto.fi 

 

Tallennettavat tiedot: 

1. Potilasyhdistyksen nimi ja osoite 

2. Puheenjohtaja/kontaktihenkilö ja yhteystiedot 

3. Tauti/taudit, jotka yhdistys kattaa   

4. Onko kyseessä koko maan kattava yhdistys vai alueellinen yhdistys 

 

Tutkimusprojektit 

 

 

Orphanetin kriteerit: 

Käynnissä oleva (aktiivinen) harvinaista sairautta tai sairausryhmää koskeva tutkimusprojekti. Linkitetään 
tietokannassa johonkin tiettyyn sairauteen tai ryhmään sairauksia. 

 

Tutkimusverkosto   

A collaborative research project funded by an international funding agency or transnational program (i.e. 
the Framework Programme of DG Research or E-Rare), clinical networks funded by DG Sanco, a 
multinational non-therapeutic clinical research study, a network of experts (such as Treat-NMD, ECORN-CF, 
PRINTO), or a network of clinical investigation centres. 

 

Pääasialliset tiedonlähteet Suomen osalta: 

https://www.orpha.net/professor/htdocs/


1. Suomen Akatemia – vuosittain lista rahoitettavista harvinaissairauksien projekteista. Akatemia oli 
IRDiRC:n jäsen vuoteen 2020. 

2. Yksityiset säätiöt jotka rahoittavat harvinaissairauksien tutkimusta ja näiden verkkosivut 
3. Yliopistojen laitosten ja tutkimuslaitosten verkkosivut (Biomedicum, jne.) 
4. Tutkija voi itse ilmoittaa tietonsa https://www.orpha.net/professor/htdocs/   

- mutta sama kuin muidenkin resurssien kohdalla: ilmoitetut tiedot vietävä manuaalisesti 
tietokantaan ja läpikäyvät tarkistuksen ennen julkaisemista. Voit ilmoittaa myös suoraan: 
leena.toivanen@tukiliitto.fi  

 

Tallennettavat tiedot: 

1. Tutkijan nimi, yhteystiedot 

2. Tutkittava tauti/taudit joihin projekti linkataan Orphanetissa 

3. Tutkimusryhmän verkkosivu tai tutkimusprotokolla 

4. Projektin alku- ja loppupäivämäärä 

5. Tutkimuskategoria; valitaan (max.3 ) seuraavista: 

• Animal model creation / study  

• Biomarker development  

• Biorepositories development/creation  

• Biotechnology innovation  

• CRISPR-Cas9 study  

• Databases & Registries development/creation 

• Diagnostic tool / protocol development 

• Drug repurposing  

• Epidemiological study  

• Gene expression profile  

• Gene search  

• Genotype-phenotype correlation 

• Health economics study  

• Human physiopathology study  

• In vitro functional study  

• Induced pluripotent stem cells (iPS) creation / study 

• Medical device / instrumentation development  

• Mutations search  

• Natural history study  

• Observational clinical study  

• Ontology / bioinformatics study  

• Outcomes mesures development  

• Pre-clinical cell therapy  

• Pre-clinical drug development / drug delivery 

• Pre-clinical gene therapy  

• Pre-clinical vaccine development  

• Public health study (excluding health economics)  

• Small molecule screening  

• Social sciences and humanities 

(Ehdotettu lisättäväksi myös: psykologia) 

https://www.orpha.net/professor/htdocs/


Kliiniset tutkimukset 

 

 

Orphanetin kriteerit: 

Kliininen tutkimus (clinical trial) on ihmisellä suoritettava (=interventio) tutkimus harvinaissairauden (tai 
tavallisen sairauden harvinaisen muodon) hoitoon tarkoitetun lääkkeen/lääkkeiden yhdistelmän tai 
laitteen/menetelmän tehon selvittämiseksi. Rekisteröitävä tutkimus voi olla yhden keskuksen kansallinen 
tutkimus tai kansainvälinen monikeskustutkimus. Tutkimusprotokolla tai lyhyt kuvaus tulee olla mukana.  

Kliinisenä tutkimuksena ei rekisteröidä: 

1. Muu kuin terapeuttinen kliininen tutkimus   
2. Terapeuttinen pre-kliininen tutkimus (esim. eläimillä) (Voidaan rekisteröidä tutkimusprojektina) 
3. Tavallisen sairauden harvinaisen muodon kliininen tutkimus (esim. rintasyöpä) 
4. Interventiotutkimus joka koskee muuta kuin lääkeainetta tai laitetta (esim. kirurgia)  

 

Tiedonlähteet: 

Orphanet solminut sopimuksen tietoluovutuksista International Clinical Trial Register Platform:in kanssa 
(ICTRP),   
http://apps.who.int/trialsearch/ 

The ICTRP-tietokanta kokoaa tietoa muista kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista kuten:  
• The European Clinical Trials Database (EudraCT), see: https://eudract.ema.europa.eu/;  
• Clinical trials.gov, see: https://clinicaltrials.gov/. 

 

Tiedonlähteet Suomessa: 

1. Fimea  
2. EU:n kliinisten tutkimusten tietokanta 
3. Yliopistosairaalat ilmoittavat joistakin meneillään olevista tutkimuksista verkkosivuillaan 

 

http://apps.who.int/trialsearch/
https://clinicaltrials.gov/


Harvinaissairauksien osaamiskeskukset 

 

Orphanetissa on kaksi osaamiskeskuskategoriaa: 

1. Medical management   
2. Genetic counseling  

 

Orphanet noudattaa EUCERDin kriteereitä (medical management) osaamiskeskusten 
rekisteröinnissä : 

 

• Valmiudet laatia ja noudattaa hyviä diagnoosi- ja hoitokäytäntöjä koskevia ohjeita 

• Käytössä on laadunhallintajärjestelmä, jolla taataan hoidon laadukkuus sekä kansallisen ja 
Euroopan tason lainsäädännön noudattaminen; osallistuminen tarvittaessa sisäisiin ja ulkoisiin 
laatuohjelmiin.  

• Valmiudet ehdottaa hoidon laatua kuvaavia indikaattoreita käytettäväksi alueellaan ja arvioida 
hoidon vaikuttavuutta ja potilastyytyväisyyttä.  

• Korkeatasoinen asiantuntemus ja kokemus, joista on todisteena esimerkiksi vuotuinen lähetteiden 
sekä konsultaatioiden määrä, vertaisarvioidut julkaisut, apurahat, tutkimusvirat sekä opetus- ja 
koulutustoiminta. 

• Riittävä kapasiteetti harvinaisista sairauksista kärsivien potilaiden hoidon hallintaan ja 
asiantuntijaneuvonnan tarjoamiseen.  

• Osallistuminen korkeatasoiseen uusimpaan tutkimustyöhön.  

• Valmiudet osallistua tiedonkeruuseen kliinisiä tutkimuksia ja kansanterveystyötä varten.  

• Valmiudet osallistua tarvittaessa kliinisiin kokeisiin. 

• Monialaisen lähestymistavan soveltaminen tarvittaessa niin, että lääketieteellisiä, 
terveydenhoidollisia, psykologisia ja sosiaalisia tarpeita käsitellään kokonaisuutena (esim. 
harvinaisia sairauksia käsittelevä moniammatillinen työryhmä).  

• Yhteistyön organisointi, jotta varmistetaan tarvittaessa hoidon jatkuvuus lapsuudesta teini-ikään ja 
aikuisuuteen.  

• Yhteistyön organisointi, jotta varmistetaan hoidon jatkuvuus sairauden kaikissa vaiheissa. 

• Yhteydet muihin osaamiskeskuksiin ja yhteistyö niiden kanssa kansallisella, eurooppalaisella ja 
kansainvälisellä tasolla.  

• Yhteydet mahdollisiin potilasjärjestöihin ja yhteistyö niiden kanssa.  

• Asianmukaiset järjestelyt potilaiden lähettämiseksi hoitoon jäsenvaltion sisällä tai tarvittaessa EU-
maasta toiseen. 

• Asianmukaiset järjestelyt, joiden avulla parannetaan hoidon tarjontaa ja lyhennetään erityisesti 
diagnoosin saamiseen kuluvaa aikaa.  



• Sähköisten terveyspalvelusovellusten huomioonottaminen (esim. yhteiset sähköiset 
tapaustenhallintajärjestelmät, asiantuntijajärjestelmät etäasiantuntijapalveluja varten ja yhteinen 
tapaustietokanta). 

 

Perinnöllisyysklinikat 

 

Perinnöllisyysklinikoiden rekisteröinnille on Orphanetissa omat kriteerit, jotka perustuvat vertaisarvioiduille 

perinnöllisyysneuvontaa Euroopassa käsitteleville julkaisuille ja European Board of  
Medical Geneticsin kriteereille : “European unified competency standards for ensuring patient 
safety (2010-2013)”:  

• Core competences for genetic counsellors  

• Professional and educational standards for genetic counsellors  

• Code of professional practice for genetic counsellors  
The questionnaire must be filled-in by professionals when the genetic counselling centre is not  

officially designated, and it is assessed by national validators. 

https://www.ebmg.eu/897.0.html 

Suomessa perinnöllisyysklinikoiden toiminnasta vastaavat perinnöllisyyslääketieteen 
erikoislääkärit, joiden erikoistumiskoulutus vastaa EBMG:n kriteereitä. 

  

https://www.ebmg.eu/897.0.html


 

Osaamiskeskusten tiedon lähteet Suomessa: 

Viralliset osaamiskeskukset: ERN-osaamiskeskukset 2022: (Kaikki allaolevat keskukset ovat 
läpäisseet EU:n ERNien hakuprosessin ja täyttävät edellä luetellut EUCERD kriteerit) 

1.  

 

ERN suomalainen osaamiskeskus, täysjäsenyys 

ERN Bond: harvinaiset luutaudit TYKS 

ERN Cranio : kraniofasiaaliset 
rakennepoikkeamat;  
harvinaiset korva-, nenä- ja kurkkusairaudet 

HUS 

ERN Epi-CaRE: harvinaiset epilepsiat HUS, KYS,  

ERN EYE: harvinaiset silmäsairaudet HUS 

ERN ENDO: harvin. endokrinologiset HUS, OYS 

ERkNet: harvinaiset munuaissairaudet HUS 

ERNICa: harvinaiset rakennepoikkeamat HUS 

ERN EuRaCaN: harvinaiset aikuisten kasvaimet HUS, TYKS 

ERN EuRo-NMD: harvinaiset 
neuromuskulaarisairaudet 

HUS, TAYS, 

ERN EuroBloodNet: harvinaiset hematologiset HUS 

ERN GENTuRIS: harvinaiset perinnölliset 
syöpäoireyhtymät 

HUS, TYKS 

ERN GuaRD-HEaRT: harvinaiset sydänsairaudet HUS 

ERN ITHaCa: synnynnäiset 
rakennepoikkeamaoireyhtymät ja  
kehitysvammaisuus 

HUS, OYS 

ERN LUNG: harvinaiset hengityselinsairaudet HUS 

ERN Metab: harvinaiset metaboliset taudit HUS 

ERN PaedCan: lasten syöpätaudit HUS, TYKS, TAYS, KYS 

ERN RARE LIVER: harvinaiset maksasairaudet HUS 

ERN-ReConnet: harvin. sidekudos-tukiliikunta HUS 

ERN RITA: harvinaiset immunologiset HUS 

ERN RND: harvinaiset neurologiset HUS, OYS 

ERN Skin: harvinaiset ihosairaudet HUS 

ERN TRANSPLANTCHILD: lasten elinsiirrot HUS 

ERN eUROGEN: harvinaiset urogenitaaliset HUS 

ERN VaSCERN: harvinaiset verisuonisairaudet HUS 
 

 



2. Valtioneuvoston asetus eräiden erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien 
keskittämisestä 2017 

3. perinnöllisyysklinikat: yliopistosairaaloiden perinnöllisyysklinikat/kliinisen genetiikan 
yksiköt 

 

Osaamiskeskuksista tallennetaan seuraavat tiedot: 

1. Osaamiskeskuksen nimi suomeksi ja englanniksi ja yksikkö/osasto 
2. Osaamiskeskuksen isäntäorganisaation (yliopistosairaala) nimi ja osoite 
3. Yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite (max. 2 nimeä) 
4. Onko virallinen osaamiskeskus: kyllä/ei TAI Orphanet quality questionnaires** 
5. Onko kyseessä hoitoyksikkö (medical management) vai perinnöllisyysneuvontayksikkö vai 

molemmat 
6. Lapsille/aikuisille vai molemmat 
7. Onko osaamiskeskus ERN-jäsen vai ei  
8. Taudit, jotka osaamiskeskus kattaa (level can be: category, group or disorder) 

Lisäksi seuraavat (optional): 

1. Tiimin jäsenet 
2. Verkkosivu  

 

 

Diagnostiset laboratoriot  
 

Orphanettiin listataan kaikki molekyyligenetiikan laboratoriotutkimukset (muutkin kuin harvinaisten 
sairauksien), sekä yksittäiset laboratoriotestit että paneelitutkimukset. Näitä tietoja ei Suomesta tällä 
hetkellä kerätä/päivitetä koska: 

1. Kävijätutkimusten mukaan näitä tietoja haetaan Orphanetista aiempaa huomattavasti vähemmän 
osittain siitä syystä, että useimmilla laboratorioilla on omat sivut.  

2. Sisällöltään nopeasti muuttuvat paneelitutkimukset ovat osoittautuneet ongelmalliseksi 
Orphanetille. Tiedot päivitetään manuaalisesti ja monesti siinä vaiheessa kun ne on saatu Pariisista 
tehtävän laaduntarkkailun jälkeen tietokantaan, tiedot ovat jo vanhentuneet.  

3. Orphanetin Management Board on päättänyt (lokakuussa 2021) selvittää, mitä ja miten 
diagnostisia testejä koskevat tiedot jatkossa kerätään. 

 

Biopankit ja rekisterit 

 

 

Orphanettiin kerätään tiedot harvinaissairauksia koskevista biopankeista ja rekistereistä.  



Tällä hetkellä rekistereistä on listattu: Fabryn taudin rekisteri, IPF-rekisteri, epämuodostumarekisteri, 
lihastautirekisteri, hematologinen rekisteri ja biopankki (FHRB biobank). Listattu on myös 
näkövammarekisteri ja syöpärekisteri, koska ne sisältävät myös harvinaisia sairauksia. 

Näistä voit etsiä tietoa Orphanetista etusivulta: Directory of ongoing research projects, clinical trials, 
registries and biobanks. > Valitse vasemmalta “Registries &Biobanks”, voit etsiä taudin mukaan tai sitten 
”other search options” ja pudotusvalikosta Finland. 

 

 

Lähteet 
 

Procedures concerning the collection of information related to rare diseases 
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Procedure.php?lng=EN 

**ks Annexes 
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/eproc_expert_centres_R2_PatCar_Cns_EP_02.pdf  

  

 

  

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Procedure.php?lng=EN
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/eproc_expert_centres_R2_PatCar_Cns_EP_02.pdf

