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Oppimistehtävien tavoitteet: 

Oppimistehtävien tavoitteena on lisätä ymmärrystä geeneistä,  
geneettisistä ominaisuuksista, DNA:sta ja biopankeista. 

Oppimistehtävien käyttö: 

Tehtävistä löytyy tekemistä aina peruskoulusta 2. asteelle. Tehtävät soveltuvat 
käytettäväksi osana aiheeseen sopivia oppitunteja, tai niitä voi käyttää omana 
oppituntikokonaisuutena opetuksen mukana. 

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: 

Tehtävistä löytyy sisältöjä poikkitieteellisesti ympäristöoppiin, biologiaan,  
kemiaan, terveystietoon, matematiikkaan, liikuntaan ja käsityötunneille. 

Ohjeita materiaalin käyttöön: 

Materiaali koostuu taustatiedoista ja pohdintakysymyksistä, sekä kolmesta 
erilaisesta työpajasta: 
– DNA-ranneke (kaikille)
– Perinnölliset ominaisuudet ja biopankit (kaikille)
– Minuuden molekyylit (yläkoulu ja 2. aste)

Eri työpajoja voi käyttää sellaisenaan tai vain osittain. Vaihtoehtoisesti 
työpajoja voi yhdistää toisiinsa isommaksi kokonaisuudeksi. 
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Geenit peritään vanhemmilta

Tuma on solun komentokeskus. Siellä on 46 kromosomia, joihin DNA on pakattu 
tiiviisti. Ihmisen kromosomit ovat pareina, joista 23 on peräisin isältä ja 23 äidiltä. 
Jokainen meistä saa kromosomien mukana aivan omanlaisensa sekoituksen geene-
jä. Vanhemmilta perityt geenit vaikuttavat kaikkiin ominaisuuksiimme. Ne kertovat 
esimerkiksi onko meillä pisamia, ja ovatko hiuksemme suorat vai kiharat. Geenit 
vaikuttavat yhdessä ympäristön kanssa myös siihen, minkälaisia sairauksia meillä 
on ja minkälaiset lääkkeet niihin tehoavat.

Geenien tutkiminen

Tutkijat yrittävät selvittää, mistä erilaiset sairaudet johtuvat, ja he kehittävät 
sairauksiin uusia hoitoja. Jotta tutkimus onnistuu ja siitä saatava tieto on luo-
tettavaa, tarvitaan tutkittavaksi usein satojen ihmisten DNA:ta. Tutkijat voivat 
pyytää apua biopankista. Biopankin pakastimessa säilytetään näytteitä yli mil-
joonalta lapselta ja aikuiselta tulevaisuuden tutkimusta varten. 

Kuka tahansa meistä voi antaa biopankille näytteen. Se voi olla esimerkiksi osa 
veri- tai virtsanäytteestä, joka on otettu lääkärikäynnin yhteydessä. Biopankki 
tarvitsee myös luvan käyttää näytettä tutkimuksessa. Sitten biopankki nimeää 
näytteen sellaisella koodilla, josta antajaa ei voi tunnistaa. Voi olla, että juuri 
sinun antamasi näyte on ratkaisevan tärkeä osa tieteellistä läpimurtoa. Silti 
arvokkaan näytteen antajan henkilöllisyys jää salaisuudeksi.

Pohdittavaksi:

Mikä on ihmisen suurin solu?  Ota selvää esimerkiksi googlaamalla, 
miten suuri on ihmisen munasolu ja kuinka pitkiä hermosolut voivat olla. 

Suurimmat solut maailmassa ovat strutsin munasoluja, eli strutsin munan keltuaisia.

Jos yhden ihmisen kaikkien solujen DNA venytettäisiin auki, se yltäisi noin 
70 kertaa maasta aurinkoon ja takaisin. 

Pidätkö korianterista? Osa ihmisistä on perinyt sellaisen geenimuodon, joka saa 
korianterin maistumaan saippualta. 

Solut, elämän rakennuspalikat 

Kaikki eliöt eli elävät olennot rakentuvat soluista. Soluja voi siksi nimittää elämän 
peruspalikoiksi.

Solut ovat niin pieniä, että ne voi yleensä nähdä vain mikroskoopilla. Kaikkein 
pienimmillä eliöillä kuten bakteereilla on vain yksi solu. Ihminen on tehty triljoo-
nista soluista. Solut ovat eri näköisiä ja kokoisia. Ne ovat erikoistuneet erilaisiin 
tehtäviin. Esimerkiksi lihassolu tuottaa voimaa ja liikettä, silmän tappisolu aistii 
valoa ja värejä ja veren punasolu kuljettaa muille soluille happea.

Geenit ovat rakennusohjeita

Jokaisessa solussa on ohjeet koko eliön rakentamiseksi. Ohjeet kertovat, miltä 
eliö näyttää, miten se kasvaa, miten se kehittyy ja miten se reagoi ympäristöönsä. 
Koko ohjekirjaa kutsutaan genomiksi ja yksittäisiä ohjeita geeneiksi. 

Geenit ovat pätkiä pitkästä DNA-rihmasta. DNA:ssa on neljä emästä, jotka 
vuorottelevat. Niiden järjestyksestä luetaan geenien sisältämä tieto. Emäkset ovat 
pieniä molekyylejä, jotka muodostavat kestäviä parijonoja. Adeniini (A) pariutuu 
aina tymiinin (T) ja sytosiini (C) guaniniinin (G) kanssa. Yksi geeni voi olla satoja 
tai miljoonia emäksiä pitkä. Näitä geenejä ihmisellä on yli 20 000. Jos yhden solun 
sisällä oleva DNA venytettäisiin auki, sen pituus olisi noin kaksi metriä. 

Taustatietoa ja pohdintakysymyksiä

Tähän osioon on koottu taustatietoja oppimateriaalin teemoihin liittyen. Taus-
tatiedot on jaettu kahteen osaan: perusasiat ja syventävää tietoa. Molemmista 
osista löytyy myös pohdintakysymyksiä ratkottavaksi. 

Opettaja voi koostaa taustatiedosta sopivanlaisen kokonaisuuden omalle oppi-
tunnilleen tai taustatiedot voi jakaa suoraan oppilaille luettavaksi. 

OSA 1. Perusasiat
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Mitä geenit tekevät?

DNA-molekyyli, deoksiribonukleiinihappo, näyttää spiraaliksi kiertyneiltä 
tikapuilta. Rakennetta kutsutaan kaksoiskierteeksi. Pitkät tukirangat rakentuvat 
fosfaatti- ja sokeriosista ja tikapuiden askelmat kierteen keskellä emäspareista. 
Geeniä luettaessa valitaan DNA:sta oikea aloituskohta ja luetaan emäsparijonosta 
toiselta puolelta emästen järjestys, kunnes tullaan lopetuskoodin kohdalle. 

Geenit ovat ohjeita, joiden avulla solut rakentavat proteiineja. Kun solu saa käskyn 
tuottaa proteiinia, tumassa kromosomiin tiiviisti pakattu DNA keritään auki oi-
keasta kohdasta, kaksoiskierre avataan ja geeni kopioidaan. Geenin kopiota nimi-
tetään lähetti-RNA:ksi. Se on molekyyli, jonka perusteella proteiini rakennetaan.

Proteiinit muuttavat DNA:n sisältämän tiedon toiminnaksi. Niillä on ihmisen 
kehossa monenlaisia tehtäviä esimerkiksi viestinviejinä ja tukirakenteina. Kera-
tiini on hiusten ja kynsien rakennusaine, puolustussolujen erittämät vasta-aineet 
taistelevat taudinaiheuttajia vastaan ja ruoansulatusentsyymit pilkkovat suolessa 
syötyä ruokaa imeytyvään muotoon. Proteiinien lisäksi keho tarvitsee toimiakseen 
muitakin molekyylejä, kuten esimerkiksi solukalvot muodostavia rasvoja sekä 
lihaksiin ja maksaan energiaa varastoivia sokereita.  

Kaikkien geenien ja niiden perusteella rakennettujen proteiinien tehtäviä ihmiske-
hossa ei vielä tunneta. Tutkijat ovat siis saaneet selvitettyä ihmisen rakennusohjeet, 
mutta eivät vielä täysin tiedä missä kehon osassa, milloin ja missä järjestyksessä 
ohjeita luetaan. 

OSA 2. Syventävää tietoa

Pohdittavaksi:

Pituuteen liittyvät geenit on peritty vanhemmilta, ja vanhemmat 
ovat perineet ne isovanhemmilta. Miksi nyt elävät nuoret kasvavat 
pidemmiksi kuin sukupolvi 100 vuotta sitten?
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Hyödylliset ja haitalliset mutaatiot tekevät meistä yksilöllisiä

Solut eivät elä ikuisesti. Esimerkiksi ihosolut, keratinosyytit, kuolevat ja hilseilevät 
pois noin 30 päivän ikäisinä. Suurin osa soluista pystyy kuitenkin jakautumaan eli 
tuottamaan uusia kopioita itsestään. Kun solu jakautuu, myös koko DNA kopioi-
daan. DNA:n kopioimisessa tapahtuu virheitä jatkuvasti ja solun omat mekanismit 
korjaavat niitä minkä ehtivät. Joskus virhe kuitenkin päätyy uuteen soluun, jolloin 
puhutaan mutaatiosta. Jos mutaatio on tapahtunut soluissa, joista kehittyy muna-
soluja tai siittiöitä, se voi periytyä myös jälkeläisille. 

Valtaosa ihmiskehon toimintaan tarvittavista geeneistä on kaikilla ihmisillä 
samanlaisia. Erot meissä johtuvat siitä, että osasta geenejä on olemassa useita eri-
laisia versioita, alleeleja. Erilaiset alleelit ovat syntyneet mutaatioiden seurauksena 
ja periytyneet meille esi-isiltä ja -äideiltämme. Ihmisellä on kustakin geenistään 
kaksi alleelia, joista toinen tulee äidiltä ja toinen isältä. Esimerkiksi saman geenin 
kahdesta erilaisesta alleelista toisen vaikutuksesta silmistä voi tulla suuret ja toisen 
vaikutuksesta pienet. Muita yhden geenin määrittämiä perinnöllisiä ominaisuuk-
sia ovat esimerkiksi:

 • Pisamaisuus tai pisamattomuus
 • Oikeakätisyys tai vasenkätisyys
 • Paksuhuulisuus tai ohuthuulisuus
 • Korvalehden nipukallisuus tai nipukattomuus

Mutaatio geenissä voi olla esimerkiksi yhden emäksen vaihtuminen toiseksi tai 
jääminen pois kokonaan. Mutaatio voi johtaa siihen, että geenin ohjeistamaa 
proteiinia ei saada rakennettua ollenkaan, proteiini on toimimaton tai toimii eri 
tavalla. Toimimaton proteiini voi johtaa sairauteen. Esimerkiksi sirppisoluanemia 
on sairaus, jossa veren punasolujen hemoglobiinin geenissä on virhe. Virheellinen 
hemoglobiini kuljettaa huonommin happea ja tekee punasoluista kiekkomaisen si-
jasta sirpin muotoisia. Sirppisolut hajoavat helposti ja voivat jäädä jumiin pienim-
piin verisuoniin aiheuttaen anemiaa, kipuja ja toistuvia tulehduksia.  

Mutaatio voi olla myös hyödyllinen. Alun perin ihminen on pystynyt käyttämään 
maitoa ravintona vain lapsena. Laktoosin pilkkomiseen tarvittavan entsyymin geeni 
on lakannut toimimasta 5–12 vuoden iässä. Kiusallinen vaiva, laktoosi-intoleranssi, 
on siis geenin alkuperäisen muodon syytä ja maidon sietäminen johtuu mutaatiosta. 

Miten genomia käytetään?

Biologit ovat tienneet DNA:n olemassaolosta jo 150 vuotta. Pitkään ajateltiin, että 
epäaktiiviselta vaikuttava DNA oli pelkkä fosforivarasto, ja proteiinit välittivät 
perinnöllisen tiedon. Vuonna 1952 todistettiin, että DNA sisältää perintötekijöitä, 
ja vuonna 1953 julkaistiin DNA:n täsmällinen rakenne. 

Vuonna 2003 kansainvälinen Human Genome Project -hanke sai selvitettyä ih-
misen genomin emäsjärjestyksen. Tutkijat yllättyivät siitä, että niinkin monimut-
kaisella eliöllä kuin ihmisellä on vain noin 22 000 geeniä. Banaanikärpäselläkin 
geenejä on 15 500 ja banaanilla jopa 30 000! Lisäksi geenien osuus koko ihmisen 
DNA:sta oli alle 2 %.

Miten ihminen voi toimia samalla määrällä geenejä kuin paljon yksinkertaisem-
mat eliöt? Tutkijat ovat miettivät nyt, miten geenejä käytetään. Sama geeni saa 
aikaan erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, missä osassa kehoa, milloin ja kuinka 
paljon geenin ohjaamaa proteiinia tuotetaan. On myös selvinnyt, että yhdestä 
geenistä voidaankin muokkaamalla tehdä useita erilaisia proteiineja.  

Osa ihmisen geeneistä on kovalla käytöllä, osaa geeneistä tarvitaan vain harvoin. 
Kaikki solut käyttävät geenejä, joiden tehtävänä on ylläpito kuten energiantuotanto 
ja vaurioiden korjaus. Osa näistä geeneistä onkin säilynyt muuttumattomana läpi 
evoluution, ja ne löytyvät samanlaisina niin ihmisen kuin banaaninkin soluista.

Ylläpitogeenien lisäksi kukin solutyyppi käyttää omien tehtäviensä mukaista 
geenivalikoimaa. Kudosten ja elinten toiminta sekä lopulta ihmisen yksilölliseksi 
tekevät ominaisuudet riippuvat siitä, että geenejä luetaan kussakin erikoistuneessa 
solussa oikein. Syövän synnyssä solu ottaa käyttöön sille kuulumattomia geenejä ja 
poistaa toiminnasta toisia menettäen omat erityispiirteensä. 

Alleeli tarkoittaa geenien erilaisia versioita.
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”Pimeä” DNA 

Yli 98 % ihmisen DNA:sta ei sisällä geenejä. Tätä ei-koodaavaa DNA:ta on pidetty 
aikaisemmin jonkinlaisena jäte-DNA:na, sillä se ei sisällä ohjeita proteiinien tuot-
tamiseen. Vähitellen ei-koodaavan DNA:n erilaiset roolit ovat alkaneet paljastua 
tutkijoille. 

DNA:sta on tunnistettu jaksoja, jotka tuottavat proteiinien sijasta pelkkiä 
RNA-molekyylejä. Nämä RNA:t eivät olekaan DNA:n kopioita proteiinien ra-
kentamista varten, vaan niillä vaikuttaa olevan itsenäisiä säätelytehtäviä. RNA:ta 
koodaavia DNA-jaksoja tunnetaan jo enemmän kuin geenejä. 

Ei-koodaavan ”pimeän” DNA:n joukosta on löytynyt myös jaksoja, jotka ovat 
säilyneet nisäkkäillä miljoonia vuosia täysin samanlaisina. Tällaisten jaksojen 
epäillään olevan tärkeitä, koska mutatoituneita versiota niistä ei ole siirtynyt eteen-
päin, mutta niiden merkitystä ei tiedetä. Valtaisan ei-koodaavan DNA:n merkitys 
on edistyksestä huolimatta edelleen arvoitus. 

Viruksilta ja bakteereilta peritty DNA

Tutkijat ovat löytäneet DNA:stamme jälkiä muinaisista viruksista. 8 % genomis-
tamme on peräisin viruksilta, jotka ovat syöttäneet DNA:nsa esi-isiemme DNA:n 
sekaan miljoonia vuosia sitten. Virusperäinen DNA on pääosin hautautunut 
pimeään DNA:han, mutta sitä käytetään myös proteiinien tuottamiseen. Viruksilta 
lainattuja geenejä käytetään muun muassa istukassa immuunivasteen 
muokkaami-seen. Ehkä virukset ovat antaneet tärkeän panoksen nisäkkäiden 
kehityksessä.

46 kromosomin lisäksi ihmisellä on pieniä rengasmaisia kromosomeja tuman 
ulkopuolella, mitokondrioissa. Mitokondriot ovat solun 
energiantuotantolaitoksia, joita löytyy lähes kaikista eläin- ja kasvisoluista. Niiden 
sisältämä DNA muistuttaa läheisesti bakteerien DNA:ta. 

Mitokondrioiden ajatellaan alun perin olleen bakteereita, jotka ovat muinoin 
jääneet asumaan solun sisään. 

Biopankeista etsitään harvinaisuuksia ja 
hyödynnetään suurta tietomäärää

Perimä ja elintavat vaikuttavat riskiin sairastua Suomessa yleisiin tauteihin, kuten 
sepelvaltimotautiin, tyypin 2 diabetekseen, eteisvärinään, rintasyöpään ja eturau-
hassyöpään. Huhtikuussa 2020 Nature Medicine -lehdessä julkaistussa suuressa 
suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, onko näihin kansantauteihin liittyvistä 
geenimerkeistä apua sairastumisriskin arvioinnissa. Tutkimuksessa käytettiin 
yli 135 000 vapaaehtoisesti näytteensä biopankkiin luovuttaneen suomalaisen 
genomitietoa yhdistettynä terveystietoihin vuosikymmenten ajalta. Jokaisesta 
DNA-näytteestä tutkittiin yli 6 000 000 DNA-pätkää, geenimerkkiä, joiden vaiku-
tus sairastumisalttiuteen tunnetaan aiempien tutkimusten perusteella. Yksittäisillä 
geenimerkeillä on yleensä vähäinen vaikutus, mutta niistä yhteenlasketulla riski-
pisteytyksellä saatiin tutkimuksessa ennustettua tauteihin sairastumista. 

Tällä hetkellä yleisiin kansantauteihin sairastumisen riskiä arvioidaan lääkärin 
vastaanotolla käyttäen tietoja esimerkiksi henkilön verenpaineesta, painoindek-
sistä, laboratorioarvoista, sukuhistoriasta ja elintavoista. Lisäämällä genomitieto 
perinteiseen riskiarvioon saatiin tutkimuksessa aikaisempaa paremmin esille eri-
tyisesti sellaiset ihmisryhmät, joilla on korkea riski sairastua tavallista nuorempa-
na. Tulevaisuudessa genomitietoa voitaisiin käyttää suuntaamaan yksilöllisemmin 
kansantautien seurantaa ja ennaltaehkäisevää hoitoa. 

Biopankkiin kerätyt näytteet voivat sisältää arvokasta tietoa myös harvinaisista 
sairauksista. Vielä käynnissä olevassa tutkimuksessa suomalaiset tutkijat selvittävät 
esimerkiksi lasten aivolisäkkeen vajaatoiminnan geneettisiä syitä. Biopankista on 
saatu tutkittavaksi DNA-näytteet sellaisilta henkilöiltä, joilla on terveystietojen 
perusteella ollut lapsena tuntemattomasta syystä johtuva aivolisäkkeen vajaatoi-
minta. Nyt vanhoista näytteistä tutkitaan uusilla tekniikoilla ja uuteen tietoon no-
jaten, onko sairauden taustalla suomalaislapsilla tavallista enemmän jotakin tiettyä 
tunnistettua geneettistä syytä tai löytyykö Suomesta aikaisemmin tuntemattomia 
geenivirheitä. Biopankkiin annetut näytteet voivat siis olla tärkeitä vielä vuosien, 
ehkä vuosikymmenienkin kuluttua.
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Bakteereiden puolustusjärjestelmä auttoi kehittämään geenisakset 

Bakteereilta löydetty kyky tunnistaa viruksen perintötekijät ja pilkkoa ne toimintakyvyttömiksi 
valjastettiin geenitutkimuksen työkaluksi vuonna 2012. CRISPR-Cas -menetelmäksi nimetty
tekniikka mahdollistaa geenien editoimisen elävissä soluissa, ja sen käyttö on yleistynyt laajasti 
geenitutkimuslaboratorioissa. 
CRISPR-Cas- -tekniikassa on kaksi tärkeää osaa. Ensimmäinen on tarkasti suunniteltu 
RNA-pätkä, joka sitoutuu solun DNA:han haluttuun kohtaan. Toinen on entsyymi, joka leikkaa 
solun DNA:n merkitystä kohdasta poikki. Kun DNA on leikattu, solu pyrkii liittämään irrallaan 
olevat DNA:n päät takaisin yhteen. Tässä tapahtuu kuitenkin usein muutoksia DNA:n emäs-
järjestyksessä. Geeni, jonka kohdalle katkos tehdään, muuttuu solussa toimimattomaksi. Tämä 
auttaa tutkijoita pääsemään geenin merkityksen jäljille. 

Geenin toimintakyvyttömäksi tekemisen lisäksi CRISPR-Cas -menetelmällä voidaan lisätä 
halutun geenin aktivisuutta, merkitä geeni fluoresoivalla merkkiaineella tai muokata geenin 
emäsjärjestystä halutusta kohdasta. Menetelmää on käytetty muun muassa maataloudessa pa-
rantamaan viljelykasvien kuivuuden ja tautien sietokykyä. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista 
korjata viallista geeniä ihmisen elimistössä niin, että sen aiheuttaman sairauden eteneminen 
saataisiin pysäytettyä tai sairaus jopa hoidettua.  

• CRISPR-cas -tekniikkaa yritetään hyödyntää myös taistelussa COVID-19 -pandemiaa vastaan. 
Käyttämällä SARS-CoV-2 -viruksen tunnistavaa RNA-pätkää ja fluoresoivaa proteiinia voitai-
siin saada pienikin määrä virusperäistä RNA:ta silminnähtävästi esiin. Näin yritetään kehi-
tellä raskaustestin tapaan tuloksen näyttäviä SARS-CoV-2 -kotitestejä. Myös lääkettä virusta 
vastaan kehitellään. CRISPR-cas voisi tunnistaa, leikata ja tuhota vain virusperäistä RNA:ta 
ihmisen solussa ja säästää solut tuholta. Vielä ei ole ratkaistu, miten CRISPR-cas -entsyymiä 
sisältävä lääke saadaan keuhkoihin ja sisään infektoituneisiin soluihin, sillä virukset lisäänty-
vät isäntäsolujen sisällä piilossa.
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Tavoite:

Työpajan tavoitteena on oppia geenin käsite, DNA:n emästen pariutumissääntö ja 
askarrella muistamista helpottava ranneke. 

Opetussuunnitelmayhteydet:

Työpaja tukee perusopetuksen aineista erityisesti käsityön ja biologian oppiaineita.

Tarvikkeet oppilasta kohti:

• 2 x 50 cm ohutta nauhaa
• 24–34 pientä kirjainhelmeä

HUOM! Helmien määrä riippuu tekijän ranteen paksuudesta. Jos kirjainhelmiä ei 
ole saatavilla, kirjaimet A, T, C ja G voi kirjoittaa helmiin ohuella permanent-tus-
silla tai käyttää eri värisiä helmiä (punainen=A, vihreä=T, sininen=C tms.). Mitä 
suuremmat helmet, sitä vähemmän niitä tarvitsee.

Työpajan muut tarvikkeet:

• mittanauhoja
• saksia
• kyniä ja muistilappuja
• rasioita kirjainhelmille

1. DNA-ranneke
Alakouluun, yläkouluun ja 2. asteelle, kesto 20–40 minuuttia

Alustus: 

Solujen rakennusohjeet on koodattu ”salakirjoituksella” DNA-molekyyleihin. 
DNA:n salakirjoitus koostuu neljästä kirjaimesta, jotka ovat A, T, C ja G. Kirjai-
met tulevat sanoista adeniini, tymiini, sytosiini ja guaniini, jotka ovat emäksiksi 
kutsuttuja DNA:n rakenneosasia. DNA-rihma koostuu kahdesta vierekkäisestä 
juosteesta, joiden emäkset ovat kiinni toisissaan. Emäkset kiinnittyvät aina samalla 
tavalla pareiksi. Adeniini kiinnittyy tymiiniin ja sytosiini guaniiniin. Tätä kutsu-
taan emäsparisäännöksi. 

DNA-juosteissa peräkkäiset emäkset muodostavat kolmikirjaimisia sanoja, joita 
kutsutaan emäskolmikoiksi. Nämä emäskolmikot taas muodostavat yhdessä 
lauseita, jotka toimivat proteiinien rakennusohjeina. Näitä rakennusohjeita kut-
sutaan geeneiksi. Kaikki kehon solut eivät käytä kaikkia DNA:ssa olevia geenejä. 
Lihassolut tuottavat lihassoluissa tarvittavia proteiineja, mutta eivät hermosoluissa 
tarvittavia. Näin solut erilaistuvat hoitamaan eri tehtäviä. 

Eri ihmisillä geenien emäsjärjestyksessä voi olla pieniä eroavaisuuksia. Esimer-
kiksi jossain kohtaa emästen ketjussa adeniinin tilalla onkin guaniini. Tällöin 
geenin rakennusohje on erilainen ja samoin ohjeen mukaan rakennettu proteiini. 
Proteiini saattaa toimia eri tavalla tai ei ehkä toimi ollenkaan. Tällaiset erot johta-
vat siihen, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia, kuten vaihteleva kyky pilkkoa 
laktoosia tai eriväriset silmät. 

Seuraavaksi askarrellaan helmistä DNA-ranneke. Käytetään rannekkeen mallina 
yhtä silmien väriin vaikuttavaa geeniä nimeltä OCA2. 
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Työohjeet:

1.  
Mittaa kätesi ympärys rystysten kohdalta – rannekorun pitää mahtua pujottamalla käteen.

2.  
Merkitse sopiva ympärysmitta muistiin.

3.  
Tee noin 4 cm nauhan päästä solmu, älä kiristä liikaa.

4.  
Pujota emäsparin ensimmäistä emästä vastaava kirjainhelmi nauhaan.

5.  
Tee uusi solmu lähelle helmeä.

6.  
Pujota seuraava kirjainhelmi, tee solmu ja jatka, kunnes helminauha on muistiin merkitsemäsi mittainen.

7. 
Avaa varovasti väljä aloitussolmu ja solmi molemmat nauhanpäät yhteen, älä kiristä vielä liikaa.

8. 
Sovita rannekorua ja kun se on sopiva, kiristä viimeinen solmu.

9. 
Tee nyt emäsparin toista puolikasta kuvaava rannekoru, eli jos se alkoi A:lla, aloita nyt T:llä, C:n sijaan pujota G, G:n sijaan C jne.

Rannekoruja voi pitää parina tai antaa toisen vaikkapa ystävälle.

Vinkkejä:

Työpajaa voi helpottaa jättämällä solmut tekemättä eri helmien väliin. 
Korun voi tehdä myös pitkäksi kaulakoruksi tai avainrenkaaksi. 

Ohjeet ja OCA2-geenin alkuosa kannattaa koota valmiiksi taululle, monisteeseen tai diaesitykseen. 
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Työpajan liitteet:

OCA2-geenin alkuosa: 
 
G T T    C T T    A C T    T C G    A A G    G C T    G T G    C T C 

Lisätietoa opettajille: 

Jokaisella ihmisellä on 99,9 prosenttisesti samanlainen DNA. Miten me kaikki 
sitten näytämme niin erilaisilta? Syynä on ensinnäkin se, että hyvin pieneltä kuu-
lostava sadasosaprosentin ero kahden ihmisen DNA:n välillä tarkoittaa 
todellisuu-dessa kolmea miljoonaa pientä eroavaisuutta DNA:n 
emäsjärjestyksessä. Emäs-järjestyksen erot tarkoittavat esimerkiksi sitä, että yksi 
emäs (adeniini, tymiini, sytosiini tai guaniini) on vaihtunut tietyssä kohdassa 
geeniä toiseksi. Nämä pienet erot DNA:ssa voivat johtaa suuriin eroihin näkyvissä 
ominaisuuksissa. 

Geeneistä on olemassa erilaisia muotoja eli alleeleita. Alleelit ovat seurausta 
DNA:n emästen pienistä eroista, jotka ovat syntyneet evoluution aikana geenimu-
taatioiden seurauksena. Joillakin geeneillä alleeleita on kaksi. Esimerkiksi laktoo-
si-intoleranssiin vaikuttavassa geenissä toinen alleelimuoto tuottaa 
laktaasientsyy-miä koko elämän ajan ja toinen lopettaa entsyymin tuotannon 
varhaislapsuuden jälkeen. Jos entsyymin tuotanto lakkaa, henkilölle kehittyy 
laktoosi-intoleranssi. 

Joillakin geeneillä alleeleja on useita. Esimerkiksi ABO-veriryhmää määräävästä 
geenistä on kolme muotoa: A, B ja O. Monet geenit myös vaikuttavat yhdessä 
samaan ominaisuuteen. Esimerkiksi silmien väriä määrittää ainakin 40 eri geeniä, 
joista yksi on OCA2. 

Jokainen ihminen on perinyt kromosomien mukana puolet geeneistään isältään 
ja puolet äidiltään. Meillä on siis kaksi kopiota samoista geeneistä. Isältä ja äidiltä 
perityt alleelit voivat olla erilaisia. Joskus tiettyyn ominaisuuteen vaikuttavista 
vastinalleeleista toinen on toista voimakkaampi eli dominoiva. Silloin se peittää 
toisen, resessiivisen, alleelin vaikutuksen. Esimerkiksi laktaasientsyymin tuotantoa 
aikuisiälle jatkava alleeli on dominoiva suhteessa laktoosi-intoleranssia aiheutta-
vaan alleeliin. Joskus taas alleelit voivat vaikuttaa yhdessä. Esimerkiksi ABO-veri-
ryhmistä AB-veriryhmän ihminen on saanut toiselta vanhemmaltaan A-alleelin ja 
toiselta B-alleelin samasta veriryhmään vaikuttavasta geenistä. Kumpikaan alleeli 
ei ole toista voimakkaampi, joten henkilön punasoluissa on sekä A- että B-veri-
ryhmän proteiineja yhtä aikaa. Vaikka siis perimme geenimme vanhemmiltamme 
emme ole pelkästään välimuoto vanhempiemme ominaisuuksista. Geenit vuoro-
vaikuttavat keskenään ja ympäristön kanssa tehden meistä jokaisesta ainutlaatuisia 
yksilöitä. 
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Tavoitteet: 

Tavoitteena on ymmärtää proteiinien merkitys geenien ja ominaisuuksien välikä-
tenä laktoosi-intoleranssia esimerkkinä käyttäen. 

Opetussuunnitelmayhteydet:

Leikki tukee alakoulun ympäristöopin ja yläkoulun biologian, terveystiedon ja 
liikunnan oppiaineita. 

Tila ja tarvikkeet: 

Leikin voi toteuttaa ulkona tai liikuntasalissa. Huiveja tai pipoja tarvitaan silmien 
peittämiseen. 

Taustaa: 

Solut eivät elä ikuisesti. Esimerkiksi ihosolut, keratinosyytit, kuolevat ja hilseilevät 
pois noin 30 päivän ikäisinä. Suurin osa soluista pystyy kuitenkin jakautumaan eli 
tuottamaan uusia kopioita itsestään. Kun solu jakautuu, myös koko DNA kopioi-
daan. DNA:n kopioimisessa tapahtuu virheitä jatkuvasti ja solun omat mekanismit 
korjaavat niitä minkä ehtivät. Joskus virhe kuitenkin päätyy uuteen soluun, jolloin 
puhutaan mutaatiosta. 

Mutaatio voi olla myös hyödyllinen. Alun perin ihminen on pystynyt käyttämään 
maitoa ravintona vain lapsena. Laktoosin pilkkomiseen tarvittavan entsyymin geeni 
on lakannut toimimasta 5–12 vuoden iässä. Kiusallinen vaiva, laktoosi-intoleranssi, 
on siis geenin alkuperäisen muodon syytä ja maidon sietäminen johtuu mutaatiosta. 

Lisätehtävä: Laktoosihippa
Peruskouluun, kesto 15–30 minuuttia.

Leikin kulku ja säännöt:

Rajaa iso alue liikuntasalista tai ulkona. Tämä alue on pätkä suolistoa. Alueen mo-
lemmin puolin on viiva, jonka takana on kiinniotettavien turva. Vaikeustasoa voi 
nostaa lisäämällä suolistoon mutkia ja esteitä, jotka täytyy kiertää. Mutkat voidaan 
toteuttaa esim. patjoilla. 

Valitse yksi tai kaksi hippaa. Hipat ovat laktaasientsyymejä. Laktaasi-entsyymien 
silmät sidotaan huivilla tai pipolla. Loput leikkijät etsivät itselleen parin. Parit ovat 
yhdessä laktoosimolekyylejä. Parit laittavat selät vastakkain ja lukitsevat molem-
mat kädet toisen kanssa käsikynkkään. 

Leikki alkaa, kun laktaasientsyymi huutaa kentän keskeltä ”Kuka pelkää laktaa-
sia!?”. Laktoosiparien tavoitteena on kulkea suolen läpi toisen puolen turva-alueel-
le pilkkoutumatta. Laktaasi-entsyymi yrittää ottaa laktooseja kiinni silmät 
sidottuina. Jos laktaasi saa laktoosiparin kiinni (kosketus riittää), kiinni jääneet 
pilkkoutuvat päästämällä kädet irti ja siirtyvät suolen seinämän läpi leikkialueen 
ulkopuolelle. Kun kaikki laktoosit ovat joko jääneet kiinni tai päässeet suolen toi-
seen päähän turva-alueelle, kiinni jääneet siirtyvät pelikentälle aiempien hippojen 
avuksi uusiksi laktaasientsyymeiksi ja sitovat silmänsä huivilla tai pipolla. Seu-
raava kierros alkaa ja jälleen laktoosiparit pyrkivät suolen päästä toiseen jäämättä 
kiinni. Leikkiä voidaan jatkaa, kunnes kaikki laktoosiparit on saatu kiinni tai 
jäljellä on yksi laktoosipari. 

Leikin lopuksi keskustellaan ryhmän kanssa laktaasientsyymin toiminnasta ja 
laktoosi-intoleranssista tarkemmin. 

Lisätietoa opettajalle: 

Laktoosi-intoleranssin yleisyys vaihtelee paljon ihmispopulaatioiden välillä. Afrik-
kalaisilla ja aasialaisilla alkuperäiskansoilla 90 prosentilla väestöstä on laktoosi-in-
toleranssi. Sen sijaan suomalaisista vain noin 18 prosenttia kärsii laktoosi-intole-
ranssista. Laktoosi-intoleranssia voidaan kuitenkin hoitaa. Laktoosi-intoleranssin 
hoitoon käytetään teollisesti tuotettua laktaasientsyymiä. Intoleranssista kärsivä 
henkilö voi myös pidättäytyä laktoosia sisältävien tuotteiden nauttimisesta, jolloin 
oireita ei luonnollisesti ilmene. 

Lähteet ja lisätietoa:

https://youtu.be/RqEiBMK7vSo       
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00038

https://youtu.be/RqEiBMK7vSo
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00038
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Tavoite:

Tutustua helposti havaittaviin perinnöllisiin ominaisuuksiin ja toteuttaa pieni 
tutkimus oman luokan oppilaiden ominaisuuksista. 

Opetussuunnitelmayhteydet:

Työpaja tukee alakoulun ympäristöopin ja matematiikan sekä yläkoulun matema-
tiikan, biologian ja terveystiedon oppiaineita. 

Tarvikkeet: 

• Taulu tai tietokone, jolle kerätään yhteiset tulokset.
• Tarroja, legoja tai eri värisiä kyniä tulosten kirjaamiseen ja kokoamiseen.
• Eri värisiä helmiä ryhmien arvontaan.

Taustatietoa:

Olemme saaneet vanhemmiltamme uniikin yhdistelmän perinnöllisiä ominai-
suuksia. Perinnöllisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi silmien väri, pisamaisuus 
ja laktoosi-intoleranssi. Esimerkiksi näiden ominaisuuksien ohjeet on koodattu 
DNA:han, jota löytyy jokaisen solun sisältä. 

DNA on jakautunut 46 erilliseen osaan, joita kutsutaan kromosomeiksi. Puolet 
kromosomeista on peritty äidiltä ja puolet isältä. Sen takia muistutamme enem-
män vanhempiamme ja sisaruksiamme kuin muita satunnaisia ohikulkijoita. 

Perinnöllisten ominaisuuksien lisäksi keräämme elämämme aikana myös hankit-
tuja ominaisuuksia. Esimerkiksi kirjoitustaito tai kaatumisesta ihoon jäänyt arpi 
ovat hankittuja ominaisuuksia. Ominaisuutemme muokkautuvat, kun kasvamme 
ja vanhenemme. Lisäksi ympäristö ja elintavat, kuten ravinto, liikunta, uni ja myös 
esimerkiksi alkoholi ja tupakointi, vaikuttavat ominaisuuksiimme ja mahdollisten 
perinnöllisten sairauksien puhkeamiseen. 

2. Perinnölliset
ominaisuudet ja biopankit
Alakouluun, yläkouluun ja 2. asteelle, kesto 30–45 minuuttia.

Tee näin:

Jaa oppilaat 3–4 hengen tutkimusryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle ominaisuus, jota 
ryhmän on tarkoitus lähteä tutkimaan. Helposti tutkittavia perinnöllisiä ominai-
suuksia on listattu työpajan liitteeksi. 

Ryhmän tehtävänä on ensin tutustua ominaisuuteen ja selvittää mitä erilaisia 
muotoja ominaisuudesta on olemassa. Tämän jälkeen kootaan uudet ryhmät niin, 
että jokaisessa on edustaja eri ominaisuuden tutkimusryhmästä (esimerkiksi yksi 
kätisyyttä, toinen silmien väriä ja kolmas kiharuutta tutkineesta ryhmästä). Uu-
sissa ryhmissä oppilaat selvittävät toisiltaan, minkälainen muoto ominaisuuksista 
kullakin oppilaalla on (esimerkiksi kuinka moni on oikeakätinen, kuinka moni 
sinisilmäinen, jne.). Tulokset kirjataan ylös. 

Oppilaat palaavat alkuperäisiin tutkimusryhmiinsä. Kerätyt tulokset oman 
tutkimusryhmän ominaisuudesta yhdistetään. Jokaisesta tutkimusryhmästä yksi 
edustaja käy piirtämässä ryhmän tulokset taululle laadittuun luokan yhteiseen 
pylväsdiagrammipohjaan. Lopuksi kukin ryhmä esittelee lyhyesti tutkimansa omi-
naisuuden ja keräämänsä tulokset muulle luokalle. 

Selitä oppilaille, että tutkimuksen tulokset eivät kerro ominaisuuksien yleisyydestä 
luokan ulkopuolella. Tavallinen luokallinen oppilaita on liian pieni otos kuvaa-
maan ominaisuuksien yleisyyksiä Suomessa tai koko maailmassa. Luokassa voi 
esimerkiksi sattumalta olla pelkästään vasenkätisiä oppilaita, mutta se ei tarkoita, 
että kaikki Suomessa olisivat vasenkätisiä. Lisäksi on hyvä painottaa, että omi-
naisuuden yleisyys ei tarkoita, että ominaisuus olisi välttämättä toista parempi 
tai huonompi. Esimerkiksi kätisyys ei vaikuta kirjoitustaitoon tai silmien väri 
näkökykyyn. 

Vinkkejä:

Lisähaasteena oppilaat voivat etsiä itse internetistä tai oppikirjoista tietoa 
siitä, millainen on ominaisuuden tarkempi periytymismekanismi. Oppilaat 
voivat myös harjoitella diagrammin laatimista tietokoneohjelmalla.

Ryhmät voivat rakentaa pylväsdiagrammin myös legopalikoista. 
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Kyky heiluttaa korvia
https://omim.org/entry/129100 

Korvien heiluttaminen on mahdollisesti perinnöllinen ominaisuus, jonka periyty-
mismekanismia ei tunneta. Kyky heiluttaa korvia on tutkimusten mukaan yleisem-
pää miehillä kuin naisilla.

Pisamat ja punatukkaisuus 
https://omim.org/entry/266300 

Pisamat ja punatukkaisuus periytyvät usein yhdessä ja niitä määrää pääosin 
MC1R-geeni. Ominaisuudet periytyvät todennäköisesti autosomaalisesti ja ovat 
resessiivisiä tummatukkaisuudelle. Pisamaisten ja punatukkaisten iho on usein 
myös herkkä palamaan auringossa.

Silmien väri
https://omim.org/entry/227220 

Silmien väriin vaikuttaa lukuisia geenejä, kuten HERC2- ja OCA2-geenit. Yleisesti 
ruskeasilmäisyyttä on pidetty dominoivana ominaisuutena sinisilmäisyyteen näh-
den ja uskottu, että sinisilmäiset vanhemmat voivat saada vain sinisilmäisiä lapsia. 
Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet värin syntyvän paljon monimutkaisem-
min. Silmien väriin vaikuttavat geenit vaikuttavat myös hiusten ja ihon väriin.

Käsien ja käsivarsien ristiminen
https://omim.org/entry/139800
https://omim.org/entry/107850 

Suurin osa ihmisistä ristii kätensä aina samalla tavalla. Joko oikea tai vasen peu-
kalo on päällimmäisenä. Tutkimuksen mukaan 55 prosenttia laittaa vasemman 
peukalon päällimmäiseksi, 44 prosenttia oikean ja vain 1 prosentti vaihtelee tapaa 
ristiä kätensä. Käsien ristiminen ei siis ole yhteydessä kätisyyteen. Kädet menevät 
myös puuskaan useimmilla aina samoin päin. Kummankaan ominaisuuden tark-
kaa syntytapaa ei ole selvitetty, mutta perinnöllisten tekijöiden arvellaan vaikutta-
van ominaisuuksiin.

Hiusten kiharuus
https://omim.org/entry/139450 

Hiusten kiharuus vaihtelee täysin suorasta laineikkaaseen ja kiharaan. Tutkimuk-
sissa on saatu erilaisia tuloksia siitä, onko kihara vai suora hiustyyppi dominoiva ja 
miten laineikas hiustyyppi syntyy. Laineilevat hiukset saattavat olla heterotsygoot-
tinen (lapsi on perinyt toiselta vanhemmalta kiharaa hiusta määräävän ja toiselta 
suoria hiuksia määräävän geenimuodon) ominaisuus. Siinä tapauksessa ominai-
suudella ei ole selvää dominoivaa tai resessiivistä geenimuotoa. 

Korianterin maku
https://blog.23andme.com/23andme-research/cilantro-love-hate-genetic-trait/ 

Korianterin (Coriandrum sativum) maku jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Osa 
ihmisistä pitää tuoreen korianterin makua miellyttävänä, kun osa kuvailee makua 
pistäväksi ja saippuan kaltaiseksi. Ominaisuus on luultavimmin perinnöllinen, 
mutta sen tarkkaa periytymismekanismia ei tunneta. Luultavimmin ero löytyy 
hajureseptoreita koodaavista geeneistä.

Hiuskierteen suunta
https://omim.org/entry/139400 

Hiuskierre pään laella voi kiertyä myötä- tai vastapäivään. Ominaisuus on pe-
rinnöllinen. Myötäpäivään kääntyvä kierre on tutkimusten mukaan dominoiva 
ominaisuus ja mahdollisesti yhteydessä kätisyyteen.

Kyky maistaa PTC- yhdisteitä
https://omim.org/entry/171200 

PTC eli fenyylitiokarbamidi on yhdiste, jonka vain osa ihmisistä kykenee mais-
tamaan. Yhdisteen maku on sen maistaville voimakkaan karvas. Kyky maistaa 
PTC:tä on perinnöllinen dominoiva ominaisuus, jota koodaa TAS2R38-geeni. 
PTC:n maistaa noin 75 prosenttia ihmisistä. PTC-makukyvyn voi testata PTC 
testiliuskoilla, joita myydään opetuskäyttöön.

Perinnöllisiä ominaisuuksia

Hyödyllisiä termejä:
• Autosomaalisesta = ei-sukupuolikromosomeihin kuuluvasta kromosomista
• Dominoiva = vallitseva ominaisuus
• Resessiivinen = väistyvä ominaisuus

https://omim.org/entry/129100 
https://omim.org/entry/266300 
https://omim.org/entry/227220 
https://omim.org/entry/139800
https://omim.org/entry/107850
https://omim.org/entry/139450 
https://blog.23andme.com/23andme-research/cilantro-love-hate-genetic-trait/ 
https://omim.org/entry/139400 
https://omim.org/entry/171200 
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Parsapissan haistaminen
https://omim.org/entry/108390 

Osa ihmisistä kertoo virtsan haisevan mädälle kaalille parsan syömisen jälkeen. 
Ilmiötä kutsutaan parsapissaksi. Epämiellyttävä haju syntyy rikkiyhdisteistä, joita 
virtsaan erittyy parsa-aterian jälkeen. Parsa muuttaa virtsan hajua jopa 15–30 
minuutissa parsan nauttimisen jälkeen. Tutkimukset ovat eri mieltä siitä tuottaako 
kaikkien ihmisten elimistö hajuyhdisteitä. Osa tutkimuksista uskoo, että eroa on 
vain kyvyssä haistaa kyseisiä yhdisteitä. Hajukykyyn vaikuttaa mahdollisesti geeni 
OR2M7, joka koodaa hajureseptoria. On epäselvää, miten parsapissan haistami-
nen periytyy, mutta tutkimuksen mukaan noin 10 prosenttia ihmisistä haistaa 
parsan rikkiyhdisteitä. 

Kätisyys
https://omim.org/entry/139900 

Tutkimusten mukaan kätisyyteen vaikuttaa todennäköisesti yli 40 geeniä. Kätisyys 
on lisäksi monitekijäinen ominaisuus, jota perinnölliset tekijät määräävät vain 
osittain. Geenien lisäksi esimerkiksi kulttuuri voi vaikuttaa siihen, kumpi kätinen 
ihmisestä tulee. 

Oikeakätisyys on selvästi yleisempää (93 %) kuin vasenkätisyys (7 %). Kätisyys 
saattaa olla yhteydessä hiuskierteen suuntaan ja mahdollisesti myös aivopuolisko-
jen tehtävänjakoon.

 
Korvien nipukallisuus
https://omim.org/entry/128900

 Korvalehden alakärjen muoto vaihtelee nipukallisen ja nipukattoman välillä. 
Ominaisuus on periytyvä, mutta tarkkaa periytymismekanismia ei tunneta.

Kyky maistaa PTC- yhdisteitä
https://omim.org/entry/171200 

PTC eli fenyylitiokarbamidi on yhdiste, jonka vain osa ihmisistä kykenee mais-
tamaan. Yhdisteen maku on sen maistaville voimakkaan karvas. Kyky maistaa 
PTC:tä on perinnöllinen dominoiva ominaisuus, jota koodaa TAS2R38-geeni. 
PTC:n maistaa noin 75 prosenttia ihmisistä. PTC-makukyvyn voi testata PTC 
testiliuskoilla, joita myydään opetuskäyttöön.

“Liftarin peukalo”
https://omim.org/entry/274200 

Uloimmasta nivelestään taakse vääntyvä “liftarin peukalo” on tutkimusten mu-
kaan autosomaalisesti periytyvä resessiivinen ominaisuus. Liftarin peukaloa esiin-
tyy keskimäärin 30 prosentilla ihmisistä. Ominaisuutta on tutkittu hyvin vähän.

 
Hymykuopat
https://omim.org/entry/126100 

Poskilla ilmenevät hymykuopat ovat perinnöllinen ominaisuus. Hymykuopat ovat 
todennäköisesti periytymismekanismiltaan dominoiva ominaisuus. Hymykuopat 
saattavat kadota lapsuuden jälkeen tai säilyä koko elämän ajan.

ACHOO-syndrooma
https://omim.org/entry/100820 

Osa ihmisistä aivastaa helposti siirtyessään pimeästä tai hämärästä kirkkaaseen 
auringonvaloon. Ominaisuutta kutsutaan ACHOO-syndroomaksi (Autosomal 
Compelling Helio-Ophthalmic Outburst Syndrome). Ominaisuus periytyy domi-
noivasti. Ominaisuuden tarkkaa toimintamekanismia ei tunneta, mutta se liittyy 
keskushermoston toimintaan.

Laktoosi-intoleranssi
https://omim.org/entry/223100 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00038

Maito ja maitotuotteet sisältävät laktoosia eli maitosokeria. Suoliston tuottama 
laktaasientsyymi pilkkoo laktoosia glukoosiksi ja galaktoosiksi, jotka imeytyvät 
verenkiertoon. Osalla ihmisistä laktaasientsyymin tuotanto loppuu alakouluiässä. 
Laktaasin puuttuessa laktoosi kulkeutuu paksusuoleen, jossa suolistobakteerit 
käyttävät sitä ravintonaan. Tästä aiheutuu vatsan kipuilua ja ilmavaivoja. Laktaa-
si-entsyymin tuotanto on perinnöllinen ominaisuus. Suomalaisista 18 prosentilla 
on laktoosi-intoleranssi. Intoleranssi on kuitenkin ominaisuuden alkuperäinen 
muoto ajalta, jolloin ihminen ei käyttänyt maitoa ravintonaan kuin ainoastaan 
varhaislapsuudessa äidinmaidon muodossa. Geenimuoto, joka jatkaa laktaasin 
tuotantoa aikuisiälle on geenissä tapahtuneen mutaation tulos. Mutaation myötä 
syntynyt geenimuoto on yleistynyt niiden kansojen keskuudessa, jossa maitota-
loutta on harrastettu pitkään.

https://omim.org/entry/108390 
https://omim.org/entry/139900 
https://omim.org/entry/128900
https://omim.org/entry/171200 
https://omim.org/entry/274200 
https://omim.org/entry/126100 
https://omim.org/entry/100820 
https://omim.org/entry/223100 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00038
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Tavoite:

Eristää posken soluista DNA:ta ja mikroskopoida posken sisäpinnan soluja. 

Opetussuunnitelmayhteydet:

Työpaja tukee alakoulun ympäristöopin ja yläkoulun sekä lukion biologian ja kemian oppiaineita. 

1. Mikroskopoidaan posken soluja
Tämä osio suoritetaan laboratoriossa.

Tarvikkeet: 

• Valomikroskooppi
• Laimennettua metyleenisineä
• Alus- ja peitinlaseja
• Hammastikkuja
• Suojahanskat
• Desinfiointiainetta

Alustus: 

Kaikki elävät olennot koostuvat elämän perusyksiköistä, soluista. 
Soluilla on erilaisia tehtäviä kehossa. Mitä tehtäviä tulee mieleen? 
• Lihassolut liikuttavat meitä
• Luusolut tukevat
• Hermosolut välittävät viestejä
• Ihon ja limakalvojen solut suojaavat
• Punasolut veressä kuljettavat happea muille soluille.

Mutta mikä saa solut erilaistumaan?  Tutkitaan seuraavaksi oman posken soluja mikroskoopin alla.

3. Minuuden molekyylit
Yläkouluun ja 2. asteelle, kesto 30–45 minuuttia. 

Työpaja koostuu kahdesta osiosta: poskisolujen mikroskopoinnista ja poski-DNA:n eristyksestä. 
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Työohjeet:

1. 
Desinfioi kädet ja pue suojahanskat. 

2.
Hiero hammastikulla posken sisäpintaa ja sivele näyte aluslasille. 

3.
Lisää näytteen päälle 1 pisara laimennettua metyleenisineä ja peitinlasi. 

4.
Tutki näytettä valomikroskoopissa. 

Näytteessä näkyvät solujen solukalvot ja tumat tummiksi värjäytyneinä pisteinä. 

5.
Piirrä mikroskoopin näkymä tai valokuvaa se kännykällä. 

Lopuksi voit keskustella oppilaiden kanssa ryhmän tason mukaisesti solujen rakenteesta ja tumasta. 

Lisätietoa opettajalle: 

Tuma suojaa elämän arvokasta ohjekirjaa, DNA:ta. DNA ei poistu tuman sisältä missään vaiheessa. 
Ihmisen jokaisessa solussa (lukuun ottamatta veren punasoluja) on noin kaksi metriä DNA-rihmaa. 

DNA on äärimmäisen ohut ja hyvin tiukalle sykkyrälle kiertynyt molekyyli.

Ihmisillä, erityisesti lapsilla, esiintyy elimistössään kantasoluja, jotka ovat säilyttäneet kyvyn jakautua ja 
erilaistua useiksi solutyypeiksi. Näitä kantasoluja on erityisesti luuytimessä, mutta sen lisäksi niitä löytyy ihosta, 

suolistosta ja esimerkiksi rasvakudoksesta ja keskushermostosta. 

Solujen erilaistumiseen vaikuttavat erilaiset kasvutekijät ja muut signaalimolekyylit, sekä kasvuympäristön fysikaaliset ominaisuudet. 
Nykytietämys ei vielä kerro, minkälaiset signaalit saavat kantasolut lisääntymään ja erilaistumaan elimistössä. 
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Opettajan tarvikkeet: 

• Urheilujuomaa (esim. Gatorade)
• Laimennettua saippualiuosta (25 ml astianpesuainetta + 1 dl vettä)
• Kylmää isopropyylialkoholia (esim. Neo Amisept-puhdistusaine)
• Pipettejä
• Käsidesiä

Oppilaan tarvikkeet:

• Muovimuki tai shottilasi
• Pipetti
• Keitinlasi (jossa saippualiuosta)
• Tyhjä keitinlasi alkoholille

Alustus: 

Voiko DNA:ta nähdä? Eristetään DNA:ta posken soluista ja tehdään
jokaiselle ainutlaatuinen kaulanauha tai avaimenperä omasta DNA:sta. 

2. Eristetään DNA:ta ja tehdään
omasta DNA:sta kaulanauha tai avaimenperä

Työohjeet:

1. Desinfioi tai pese kätesi.

2. Ota muovimuki, jossa on 5 ml urheilujuomaa. Purskuta sitä suussasi
vähintään yksi minuutti.

Purskuttelun aikana on hyvä hangata hampailla poskien sisäpintaa, jotta 
poskisoluja irtoaa urheilujuoman sekaan mahdollisimman paljon. 

3. Sylje minuutin kuluttua urheilujuoma takaisin muovimukiin.

4. Mittaa joukkoon varovasti teelusikallinen saippualiuosta.
Sekoita varovasti pipetinkärjellä niin, että saippualiuos ei pääse vaahtoutumaan.

5. Lisää joukkoon varovasti reunaa pitkin kaksi pipetillistä kylmää alkoholia.
Älä sekoita, jotta alkoholi jää saippualiuoksen päälle omaksi kerrokseksi.

6. Odota ja tarkastele, kuinka DNA saostuu rihmoiksi kirkkaaseen alkoholikerrokseen.
DNA:ta voi tutkia myös taskulampun ja suurennuslasin kanssa.

Ehtiessä omasta DNA:sta voi tehdä myös korun:

7. Kerää DNA-rihmat pipetillä esimerkiksi Eppendorf-putkeen.
Kiinnitä putki kaulanauhaksi tai avaimenperän koristeeksi.
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Pohdintakysymyksiä: 

• Miksi solujen keräämiseen käytettiin urheilujuomaa veden sijaan?
• Miten saippualiuos vaikuttaa soluihin?
• Miksi DNA muuttuu alkoholissa näkyväksi?
• Mitä eristetyllä DNA:lla voidaan tehdä?

Aiheeseen liittyen löytyy runsaasti erilaista tietoa. Ominaisuuksiin vaikuttaa 
yleensä monta lähdettä sekä geenejä, että ympäristön vaikutusta tutkailtaessa. 

Lisätietoa opettajalle:

Miksi solujen keräämiseen käytettiin urheilujuomaa veden sijaan? 

• Gatoradessa on sopiva suolakonsentraatio, joka estää soluja rikkoutumasta
purskuttelun aikana. Näin DNA ei pääse vapautumaan soluista eikä hajoa suun
entsyymien takia. Myöhemmässä vaiheessa urheilujuoman suolat myös sitou-
tuvat DNA:n negatiivisiin fosfaattiosiin ja mahdollistavat DNA:n kasautumisen
yhteen.

Miten saippualiuos vaikuttaa soluihin? 

• Astianpesuaine hajottaa solujen solukalvot ja vapauttaa DNA:n solujen sisältä.
Tässä auttaa liuoksen sekoittelu.

Miksi DNA muuttuu alkoholissa näkyväksi? 

• DNA ei liukene alkoholiin. DNA:n ympärille kiinnittyy proteiineja, jolloin
DNA:n rihmamainen rakenne tulee näkyviin. Kaksoiskierrerakenne ei kuiten-
kaan tällaisissa näytteissä näy, koska proteiinit ympäröivät DNA-rihmoja.

Mitä eristetyllä DNA:lla voidaan tehdä? 

• Eristetystä DNA:sta voidaan tutkia henkilön ominaisuuksia, perinnöllisiä
sairauksia, sukulaisuussuhteita, tunnistaa henkilöitä ja vaikkapa selvittää rikoksia.

Biopankit keräävät erilaisia biologisia näytteitä, jotka muistuttavat tämän ohjeen 
töissä tehtyjä solu- ja DNA-näytteitä. Biopankit keräävät ja varastoivat näytteitä 
tulevaisuuden tutkimuksia varten. Näytteitä luovutetaan esimerkiksi perinnöllisten 
tautien syntymekanismin tutkimiseen ja lääketieteellisiin tutkimuksiin. 

Lähteet ja linkkejä: 

https://mrmsciences.weebly.com/uploads/3/1/8/6/31866331/_robert_martin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m1qxUmIl7Jk
https://www.biopankki.fi/

https://mrmsciences.weebly.com/uploads/3/1/8/6/31866331/_robert_martin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m1qxUmIl7Jk
https://www.biopankki.fi/
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Biominä-video esittelee biopankkien toimintaa, biopankkinäytteiden keräämistä 
ja käsittelyä sekä biopankkien ammattilaisten kirjoa lapsille sopivalla tavalla. 
Biominä-video löytyy Suomen Biopankkien nettisivuilta ja YouTubesta 
“Suomen Biopankit” -kanavalta. 

https://www.biopankki.fi/taalta-tulee-biomina-biopankkiasiaa-lapsille/

Lisätehtävä: 
Biominä-video

Lisätehtävä: 
Biopankit ja tutkimus

Video soveltuu alakouluikäisille Lukiolaisille 

Lukiolaisten kanssa voidaan tutustua biopankkien avulla tehtyihin tutkimuksiin 
Finngen-hankkeen nettisivuilla. Sivuille on koottu englanninkielisiä artikkeleita 
tutkimuksista, joissa on käytetty suomalaisten biopankkien näytteitä. 

https://www.finngen.fi/fi 

https://www.biopankki.fi/taalta-tulee-biomina-biopankkiasiaa-lapsille/
https://www.finngen.fi/fi 
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Osteosyytit
Luusoluja
– huoltavat luustoa

Leukosyytit
Veren valkosoluja
– auttavat torjumaan tauteja

Erytrosyytit
Veren punasoluja
– kuljettavat happea

Siittiöt
Miehen sukusoluja
– vievät miehen geneettisen 
informaation munasoluun

Trombosyytit
Verihiutaleta
– auttavat verta hyytymään 
esim. haavassa

Enterosyytit
Suoliston soluja

– auttavat ruoka-aineista
 imeytymään ohutsuolessa

Sarkomeerit
Lihassoluja

– supistuvat tarvittaessa, 
jotta lihas toimii

Munasolut
Naisen sukusoluja
– sisältävät naisen 

geneettisen informaation

Hepatosyytit
Maksasoluja

– tuottavat aineita 
mm. ruoansulatukseen

Neuronit
Hermosoluja

– kuljettavat muihin 
soluihin sähköisesti viestejä

Ihmisen soluja
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Kromosomi

Nukleosomit ja
histonit

DNA

DNA-kaksoiskierrettä

Emäspari

Solu

Tuma

Kromosomin rakennekuva




