
Dosentti Harriet von Koskull on ollut keskeinen henkilö geneetikkojen erikoiskoulutusohjelman ja 
sairaalageneetikon ammatin luomiseen Suomessa. Dos. von Koskull sai Suomen ensimmäisen 
yliopistollisen keskussairaalan perustetun geneetikon viran 1979, josta hän jäi eläkkeelle vuonna 
2012. 
 
Dosentti von Koskull aloitti geneetikon uransa Lastentautien tutkimussäätiössä ja siirtyi sieltä HY:n 
Patologian laitokselle kehittämään sikiödiagnostiikkaa lapsiveden soluista. Hän oli myös mukana 
perustamassa Sikiötutkimusyksikköä Naistenklinikalle. 80-luvulla geneetikkojen asema 
sairaalaympäristössä oli epämääräinen, koulutustaso vaihteleva ja ulkopuolisuus työyhteisössä 
silmiinpistävä. Korjatakseen näitä epäkohtia von Koskull teki aloitteen erikoiskoulutuksen 
aikaansaamiseksi, laatimalla erikoistumisohjelmaehdotuksen ja mobilisoimalla mm. 
perinnöllisyystieteen ja perinnöllisyyslääketieteen professorit erikoistumisohjelman johto- ja 
seurantaryhmään. Tämän työn tuloksena erikoistumiskoulutus aloitettiin vuonna 1990. 
Dosentti von Koskull on myös ollut aktiivinen lakimuutosten aikaansaamiseksi ja 
sairaalageneetikkojen ammattinimikkeelle saatiin nimikesuojaus (laki ja asetus terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä 1994). Myöhemmin erikoistumisohjelma saatiin muutettua tutkinnoksi (asetus 
834/2000) niin että koulutusohjelma voitiin siirtää Helsingin yliopiston Biotieteelliseen 
tiedekuntaan. Hän oli niin ikään mukana perustamassa Terveydenhuoltoalan geneetikot ry:tä 
vuonna 1983 ja hän toimi TG:n hallituksessa kymmenkunta vuotta, josta osan puheenjohtajana. 
 
Dosentti von Koskull on antanut opetusta sekä kurssi- että luentomuodossa Perinnöllisyystieteen 
laitoksella. Kursseilla on käsitelty ihmisgenetiikan uusimpia menetelmiä. Luentosarjat ovat olleet 
korkeatasoisia ja erittäin suosittuja. Naistenklinikalla erikoistuvat geneetikot ovat hänen 
johdollaan saaneet erittäin tasokasta ja monipuolista opetusta, sekä sytogeneettisen että 
molekyyligeneettisen diagnostiikan saralla.  
 
Dosentti von Koskull oli kehittämässä Suomen ensimmäisiä kromosomitutkimuksia lapsivesi- ja 
istukkanäytteistä, hän kehitti uuden fragili-X määrityksen lapsiveden soluista, pystytti HYKS:n 
ensimmäisen DNA-laboratorion, hankki Suomeen ensimmäisen automaattisen 
kromosomianalysaattorin, sekä hän kehitti PGD (preimplantation genetic diagnosis) menetelmää 
Suomessa. 
 
Dosentti von Koskull oli koko uransa ajan innovatiivinen ja kriittinen tutkija, jolla on noin 60 
julkaisua kromosomitutkimuksen, solubiologian, molekyyligenetiikan, sikiödiagnostiikan ja 
populaatiogenetiikan aloilta. EU-yhteistyössä hän on toiminut Suomen edustajana genetiikan 
palvelujen kartoittamis- ja harmonisoimishankkeessa, Conserted Action on Genetic Service in 
Europe (CAGSE) sekä sikiödiagnostisten laboratorioiden laaduntarkkailun vaatimusten 
määrittämisessä (Quality guidelines and standards for genetic laboratories/clinics in prenatal 
diagnosis on fetal samples obtained by invasive procedures). Suomessa hän on ollut perustamassa 
Labqualityn sekä kromosomi- että fragile X-laaduntarkkailukierroksia ja myös toiminut niissä 
asiantuntijana.  
 
Dosentti von Koskull toimi saumattomasti yhteistyössä sekä lääkärikunnan että 
sairaalaympäristössä toimivien muiden luonnontieteilijöiden kanssa. Opetuksen, tutkimuksen ja 
laboratoriotyön lisäksi Harriet von Koskull on ollut keskeinen ja erittäin arvostettu henkilö 
geneetikkoyhteisössä ja hän toimi mentorina lukuisille nuoremmille geneetikoille. 


