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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

neurotieteiden tietopankkien välisestä poh-
joismaisesta yhteistyöstä 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se käynnistää neurotieteiden tietopankkien välistä pohjois-

maista yhteistyötä, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa tieto-

pankkien sekä alan muun pohjoismaisen vielä julkaisemattoman 

tutkimuksen (Dark Data) analysointiin.  

Taustaa 

Tavoitteena on käydä läpi pohjoismaista neurologiatutkimusta ja selvittää, 

onko olemassa sellaista hyödyntämätöntä tietoa, jonka avulla hermoston 

toimintaa voitaisiin selvittää tarkemmin. 

 

Uusimman tietotekniikan avulla tietoa voidaan vertailla ja etsiä suuresta 

datamassasta, mikä voi olla tutkijoille tärkeä työkalu. Maailmalla on jo 

esimerkkejä tuloksista, joita on löydetty jo aiemmissa tutkimuksissa mut-

ta joita ei silloin pystytty hyödyntämään. 

 

Avain lääketieteen kysymyksiin voi löytyä historiasta. Esimerkki tästä on 

kiinalaisen tutkijan Tu Youyoun, vuoden 2015 lääketieteen Nobel-

palkinnon voittajan, kehittämä perinteiseen kiinalaiseen 1600-luvun lääke-

tieteeseen perustuva malarialääke artemisiini. Sama koskee AIDS-

lääkettä, joka kehitettiin lampailla esiintyvää scrapiesta koskevan kym-

meniä vuosia vanhan artikkelin pohjalta. Molemmat tapaukset ovat saa-

neet aikaan vallankumouksen lääkehoidossa, ja samaa voidaan odottaa 

saavutettavan neurologian alalla tietotekniikan edistysaskeleiden myötä. 

 

Useimmissa maissa hoitomuotoja muun muassa selkäydinsairauksiin, ai-

vovaurioihin, mielenterveyden häiriöihin, Alzheimerin tautiin, Parkinsonin 

tautiin, epilepsiaan, MS-tautiin ja ALS-tautiin etsitään hermostoa tutkimal-

la. Vaikka monia asioita onkin tutkittu, hoidon löytyminen etenee hyvin hi-
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taasti. Pääsyy tähän on se, että hermosto on paljon monimutkaisempi 

kuin muut elinjärjestelmät eikä lääketieteessä täysin ymmärretä sen toi-

mintaa.  

 

Hermostovaurioita ja -sairauksia esiintyy kaikkialla maailmassa. Ne ai-

heuttavat kärsimystä ja köyhyyttä ja niihin käytetään paljon julkisia varo-

ja, joten on välttämätöntä edistää kansainvälisen yhteisön toimintaa ja 

aloittaa toimenpiteet, joiden avulla lisätään ymmärrystä hermoston toi-

minnasta. Tähän päästään parhaiten edellä olevan ehdotuksen avulla. Uu-

simman tietotekniikan avulla tehty tiedon analysointi ja vertailu maksaa 

arviolta kaksi prosenttia uusien tutkimusten toteuttamisen hinnasta. 

 

YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015 sovittiin, että seuraavien 15 vuo-

den aikana keskitytään hermoston toimintahäiriöiden hoitoon. YK:n uusia 

kestävän kehityksen tavoitteita koskevaan strategiaan Transforming our 

world ja artiklaan 26 liittyvässä, joulukuussa 2014 julkaistussa raportissa 

The Road to Dignity 2030 YK:n pääsihteeri Ban Ki Moon korostaa sitä, että 

hermostovaurioita ja -sairauksia priorisoidaan uusissa tavoitteissa (luku 

70). Sama käy ilmi myös vuosituhannen kehitystavoitteessa 3.6, joka täh-

tää liikenneonnettomuuksien määrän alentamiseen. Liikenneonnettomuu-

det ovat yksi merkittävimmistä selkäydin- ja aivovaurioiden aiheuttajista. 

 

Koska hermosto on YK:n uusi painopistealue, on tärkeää, että se saa ja-

lansijaa. Pohjoismaat tunnetaan lääketieteen alalla tieteellisen tiedon ensi-

luokkaisesta rekisteröinnistä, tutkimuksen korkeasta laadusta ja pohjois-

maisista terveyttä koskevista malleistaan. Siksi on tarkoituksenmukaista, 

että Pohjoismaat ottavat YK:lta soihdun ja lähtevät ensimmäisinä valtioina 

analysoimaan ja vertailemaan tietopankkejaan neurotieteen kentällä. Se 

saa aikaan merkittävän ennakkotapauksen. 

 

Vuonna 2013 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti ottaa selkäydin-

vammat yhdeksi priorisoiduista alueistaan. Kyseinen hanke on edistynyt 

hyvin. Koska selkäydintä voidaan pitää tärkeänä osana hermostoa, Poh-

joismaiden neurotieteiden tietokantojen analysointi ja vertailu on sel-

käydinvammoja koskevan pohjoismaisen yhteistyön laajentamista. 
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