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Markku Nissilä, LL, neurologian erikoislääkäri

Biopankin
tutkimusalue(et)

Suomen Terveystalon Biopankin tutkimusalueena on väestön
terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien
tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön
hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa
käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.
Biopankin kokoelmiin voi kuulua myös rajoitetumpaan käyttöön
tarkoitettuja aineistoja.

Biopankissa
säilytettävien
näytteiden määrä

Suomen Terveystalon Biopankin näytemäärän odotetaan olevan
noin 30 000 näytettä aloitusvuonna ja kasvavan siitä noin 200
000 näytteeseen vuodessa. Biopankin näytekokoelmat tulevat
ensisijaisesti koostumaan biopankkisuostumuksen tehneiden
Terveystalon asiakkaiden diagnostiikan yhteydessä otettavista
verinäytteistä. Suostumukset mahdollistavat myös kudos-, eriteja sytologisten näytteiden keräämisen. Diagnostiikasta erillisiä
näytteitä voidaan poikkeuksellisesti ottaa potilaan erillisellä
suostumuksella.

Näytteiden saannin
edellytykset

Biopankin näyte- ja tietoluovutukset tehdään biopankkilain 27
§:n mukaisesti. Biopankki voi rajoittaa näytteiden ja tietojen
luovuttamista vain, jos se on perusteltua ottaen huomioon
biopankkilain 6.2 §:ssä tarkoitetut näytteiden ja niihin liittyvien
tietojen luovutusta koskevat rajoitukset, tutkimukseen liittyvien
immateriaalioikeuksien, biopankkilain 15 §:ssä tarkoitetun
tutkimushankkeen toteutumisen tai näytteiden säilymisen
turvaaminen, tietosuojan varmistaminen ja tutkimuseettiset syyt.
Näytteiden ja tietojen luovutusta harkittaessa otetaan lisäksi
huomioon tutkimuksen tieteellinen arvo ja merkittävyys,

markku.nissila@terveystalo.com
p. 040 078 8020

tutkimusasetelma, tutkimussuunnitelman laatu ja tutkijoiden
pätevyys, luovutuspyynnön laajuus suhteessa odotettavissa
olevaan kliiniseen tai tutkimukselliseen hyötyyn, tutkimustiedosta
odotettavissa olevat hyödyt potilaan hoidossa, tutkimuksesta
biopankille palautuvan datan arvo uusissa tutkimuksissa sekä
näytteiden riittävyys ja tutkimuksellinen arvo. Luovutuksen
yhteydessä kukin tutkimussuunnitelma ja siinä pyydetty näyte- ja
tietoluovutus arvioidaan erikseen Terveystalon Clinical Research
yksikön toimesta. Yksikkö voi pyytää täydentämään hakemusta
toimivaltaisen eettisen toimikunnan lausunnolla. Näin
menetellään kaikissa niissä tutkimuksissa, joissa otetaan
yhteyttä tutkittavaan. Myös biopankin itse mahdollisesti tekemät
tutkimukset arvioidaan samojen vaatimusten mukaisesti.
Näytteiden tai tietojen luovutus tehdään aina kirjallisella
sopimuksella oikeushenkilölle, esim. tutkijaa edustavalle
tutkimuslaitokselle tai yritykselle. Luovutus tehdään
pääsääntöisesti näytteet ja tieto projektikohtaisesti koodattuna
(sekundäärikoodaus) siten, että yksittäiset henkilöt eivät ole
tunnistettavissa, eikä myöskään biopankin primäärikoodi
paljastu.
Biopankkiin liittyvät
viranomaispäätökset

1) Päätös (Dnro V/34375/2017) Suomen Terveystalon Biopankin
merkitsemisestä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin
(11.10.2017)
2) Päätös (dnro V/17541/2019) biopankin osoitteen muutoksen
merkitsemisestä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin
(3.6.2019)
3) Päätös (dnro V/22219/2019) biopankin toimintojen hoitamista
koskevan tiedon (bpl 10.3 §:n mukainen ilmoitus)
merkitsemisestä valtakunnalliseen biopankkirekisteriin
(19.7.2019)
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