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Helsingin Biopankki
PL 400
00029 HUS
Toimistotilat sijaitsevat Haartman-instituutissa, Haartmaninkatu
3C
Sähköposti: biopankki@hus.fi

Biopankin www-osoite

https://www.terveyskyla.fi/helsinginbiopankki/

Biopankin omistaja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Biopankista vastaava
henkilö
Vastaavan henkilön
yhteystiedot

Eero Punkka, TkT

Biopankin
tutkimusalue(et)

Helsingin Biopankin tutkimusalueena on tutkimus, jonka tavoite
on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin
vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä
väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa
käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Biopankissa
säilytettävien
näytteiden määrä

Helsingin Biopankin näytekokoelmat muodostuvat pääosin
rutiinidiagnostiikan yhteydessä otettavista näytteistä sekä muista
suostumuksella kerättävistä näytteistä. Toiminnan käynnistyessä
vv. 2014-2016 kerätään erikoissairaanhoidon yksiköissä
kudosnäytteitä, verinäytteitä, kudoksista eristettyä DNA ja RNA
sekä kudoslysaatit, eritenäytteitä, selkäydinnestenäytteitä sekä
kudoksista viljeltyjä soluja/solulinjoja noin 3500 näytteen
luovuttajalta vuosittain. Myöhemmin biopankkitoiminnan
vakiintuessa kerätään laajemmin suostumukseen perustuvia
näytteitä sairaala- tai laboratoriokäyntien yhteydessä. Lisäksi
biopankkiin voidaan siirtää biopankkilain 13 §:ssä tarkoitettua
menettelyä noudattaen ns. vanhoja diagnostisia näytteitä sekä

eero.punkka@hus.fi
p. 050 369 9540

vanhoja tutkimusnäytteitä. Tutkijalähtöiset kokoelmat voidaan
kerätä biopankkiin, jos tutkittava suostumusta antaessaan antaa
samalla biopankkilain mukaisen suostumuksen.
Näytteiden saannin
edellytykset

Luovutuksen arviointikriteereissä painotetaan tutkimustulosten
mahdollista niveltyvyyttä biopankin tutkimusalueen potilaiden
diagnostiikkaan ja hoitoon. Biopankin tieteellis-eettinen työryhmä
vastaa biopankkinäytteitä hyödyntävien tutkimusprojektien
tieteellisestä ja eettisestä arvioinnista biopankin ohjausryhmän
asettamia kriteerejä vasten. Työryhmä arvioi näyte- ja
tietoluovutuspyynnöt biopankin johtajan esityksestä.
Luovutuksesta ja sen ehdoista tehdään kirjallinen
luovutussopimus. Näytteet ja/tai niihin liittyvät tiedot koodataan
ennen tutkimukseen luovuttamista, jollei ole erityistä syytä
menetellä toisin.

Biopankkiin liittyvät
viranomaispäätökset

1) Päätös (Dnro 417/06.01.05.01.00/2015) AMCH Biopankin
merkitsemisestä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin
(21.4.2015)
2) Päätös (Dnro 1584/06.01.05.01/2016) biopankkilain 13 §:n 4
momentissa säädettyjen (julkinen tiedonanto) edellytysten
täyttymisestä (5.4.2016)
3) Päätös (Dnro 11386/06.01.05.01.00/2015)
toimintasuunnitelman muutoksen merkitsemisestä rekisteriin
alaikäisten näytteiden osalta 9 §:n mukaisesti (22.4.2016)
4) Päätös / Yhdistetyt asiat (Dnro 9936/06.01.05.01/2015 &
2049/06.01.05.01.00/2016) Helsingin Biopankin ja HUBbiopankin yhdistymisestä sekä eräiden rekisteritietojen
muutoksesta
5) Päätös (dnro V/20515/2019) biopankkilain 13.4 §:ssä
säädettyjen edellytysten (julkinen tiedonantomenettely)
täyttymisestä (30.8.2019)
6) Rekisteritietojen muutoksen merkitseminen valtakunnalliseen
biopankkirekisteriin biopankkilain 9 §:n mukaisesti (3.2.2020)
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