
BBMRI (Biobanking and Biomolecular 
Resources Research Infrastructure) on 16 
eurooppalaisen valtion perustama infra-
struktuuri, jonka tavoitteena on edistää eu-
rooppalaisten biopankkien näytekokoelmien 
ja niihin liittyvien tietojen korkeatasoista tut-
kimuskäyttöä. Kokoelmien hyödyntäminen 
auttaa sairauksien diagnostiikan ja hoitojen 
kehittämistä sekä terveyden edistämistä. 
Suomessa on toiminnassa jo useita bio-
pankkeja, joille luodaan BBMRI:n ja ELIXI-
Rin yhteistyönä yhteinen tietotekninen inf-
rastruktuuri.

BBMRI:n toimii kansallisten keskusten 
kautta, jotka koordinoivat jäsenmaiden bio-
pankkeja. Jäsenmaihin perustetaan myös 
keskuksia, jotka palvelevat biopankkien 
asiakkaita. BBMRI.fi on BBMRI-verkoston 
kansallinen yhteistyöelin, jonka jäseniä ovat 
suomalaiset biopankit. 

Biopankit hallinnoivat erittäin suuria 
ja merkittäviä tietoaineistoja. Esimerkiksi 
genomitiedon ja kuvantamisen tietoaineis-
tojen yhdenmukaistaminen ja hallinta on 
vaativa tehtävä. Tarkoituksena on tuottaa 
kansallinen web-pohjainen biopankkitieto-
jen saatavuuspalvelu, joka antaa käyttöoi-
keuden ja mahdollistaa sopivien aineistojen 
etsimisen tutkimusta varten. 

Suomen ELIXIR-keskus käyttää pilvi-
teknologiaa, joka tarjoaa tietoturvalliset 

tietokonejärjestelmät. Ne tukevat BBMRI.
fi:n tarjoamia palveluja. Suomen molekyyli-
lääketieteen instituutti (FIMM) ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) hyödyntävät  
CSC:n tarjoamia virtualisoituja lasken-
taklustereita.

Neljää eri ohjelmistopalvelua hyödynne-
tään yhteisten tiedonvaihtoon perustuvien 

käyttöliittymien avulla. Ohjelmistot toimi-
vat turvallisessa pilvessä, jonka tarjoaa Suo-
men ELIXIR-keskus ja jota valvoo BBMRI.fi. 
Tällä tavoin tuotettuja palveluja  ovat näyte- 
ja tietorekisteri (THL), koodi- suostumus- ja 
tapahtumarekisteri (FIMM), luovutuspyyn-
töjen hallinta eli REMS-palvelu (CSC) sekä 
saatavuustietokanta (FIMM). 

Biopankkien yhteinen infrastruktuuri

”CSC on BBMRI.fi:n tärkein yhteistyökumppani ELIXIR-infrastruk-
tuuripalvelujen tuottajana.”  Juha Knuuttila, erikoissuunnittelija, THL

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL)
THL on kansallinen asiantuntijalaitos, joka 
tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hy-
vinvointialan päätöksenteon ja toiminnan 
tueksi.
https://www.thl.fi
http://www.bbmri.fi

CSC – Tieteen tietotekniikan 
keskus Oy
CSC– Tieteen tietotekniikan keskus Oy on 
valtion omistama, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön hallinnoima, voittoa tavoittele-
maton osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää 
valtion omistamaa keskitettyä tietotekniik-
kainfrastruktuuria.
http://www.csc.fi
https://research.csc.fi/cloud-computing

ELIXIR

ELIXIR rakentaa infrastruktuurin bioalan 
tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 17 Euroo-
pan maan ja Euroopan molekyylibiologian 
laboratorion EMBL:n johtavat organisaati-
ot yhteiseksi biologisen informaation infra-
struktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC 
– Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
http://www.elixir-finland.org
http://www.elixir-europe.org

Katso video ▶
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