
 

Kliininen kemia 

  
 

TIEDOTE 12/2022 
06.04.2022/PL 

 
Päivitys: Lakon aikana tehtävät Kliinisen kemian tutkimukset 

 
Muutos tulee voimaan 06.04.2022 
 
Asian kuvaus Päivitys Kliinisen kemian tutkimusvalikoimaan hoitoalan lakon aikana.  
 
 Kliinisen kemian automatisoituja tutkimuksia tehdään edelleen vain Tyks 

Kantasairaalan Päivystys- ja automaatiolaboratoriossa.  
 
 Tutkimus-valikoimaan kuuluvat kaikki Päivystys- ja automaatiolaboratorion 

kemian, verenkuvien ja hyytymisanalytiikan sekä verensiirtoserologian 
tutkimukset alla olevin poikkeuksin. Muissa laboratorioissa tehtävistä 
tutkimuksista tietoa alla. 

  
 Poikkeukset/Päivystys- ja automaatiolaboratorio:  

- Tutkimusta U-Solut (1940) ei tehdä. U-Tutk-Ped (11817) ei ole 
tilattavissa. U-KemSeul (1881) ja U-BaktVi (1155) sis. seulonta tehdään. 

- Keruuvirtsasta tehtäviä tutkimuksia (esim. dU-Krea jne.) ei tehdä. 
- Punktionesteiden mikroskopoitavista tutkimuksista tehdään vain Li-

BaktVr (1157). Muita mikroskopoitavia tutkimuksia (esim. solut) ei 
tehdä. 

- EKG-tutkimuksia tehdään vain päivystyksellisesti ja erikseen sovitusti. 
 

 Muut Kliinisen kemian tutkimukset: 
- Takrolimuusi ja syklosporiini A analysoidaan kahtena-kolmena päivänä 

viikossa (tavoite ma, ti ja to). 
- Sikiön kehityshäiriöiden seulontanäytteet analysoidaan kahtena 

päivänä viikossa. 
- Proteiinifraktiotutkimukset tehdään kahtena päivänä viikossa. 
- Seerumin kevytketjuanalytiikka tehdään alihankintana normaalisti. 
- Virtsan kevytketjuanalytiikkaa ei tehdä. 
- B-HbA1c (6128) –näytteet pakastetaan ja analysoidaan myöhemmin 

mahdollisuuksien mukaan.  
- Allergiatutkimusnäytteet ja F-Calpro (4803) –näytteet pakastetaan ja 

analysoidaan myöhemmin. 
- B-La (2203) –tutkimuksia sekä tutkimuksia Fl-Fluor (11135), Ex-Eos 

(1331), F-hHb-O (3813) ei tehdä. Näytteitä ei säilytetä.  
- Muiden tutkimusten näytteet pakastetaan ja analysoidaan myöhemmin 

mahdollisuuksien mukaan. 
- Hematologian tutkimuksista pyritään analysoimaan virtaussytometrian 

ja morfologian akuutisti tarvittavat tutkimukset. 
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 Potilaista tulee ottaa ainoastaan hoidon kannalta välttämättömästi 
tarvittavat näytteet.  
 
Pyydämme, että tutkimusviiveistä ei soiteta, koska puheluihin vastaaminen 
hidastaa analyysien valmistumista. Mikäli tutkimuksen tulos on saatava 
potilaan hoidon kannalta välittömästi, voi asiasta soittaa (puh. (02) 313 
1930). 
 
Yhteydenotot tarvittaessa ja tiedustelut tutkimusvalikoimasta: 
Päivystyslaboratorion tutkimukset: p. 050-352 4360 (ma yl Anna Linko-
Parvinen) ja 050-515 0315 (oyl Pertti Koskinen) 
Virtaussytometrian ja morfologian tutkimukset: p. 050-409 0427 (hoh 
Minna Mäkelä) 
Immunosuppressiiviset lääkkeet ja muut erikoiskemian tutkimukset: p. 
050-352 4360 (ma. yl Anna Linko-Parvinen) 
 

Allekirjoitukset Vastuualuejohtaja Pia Leino, Kliininen kemia 
Ma yl Anna Linko-Parvinen, Kliininen kemia 
Oyl Anri Tienhaara, Kliininen kemia 

 
Jakelu Tyks ylilääkärit, Tyks ylihoitajat, Tyks osastonhoitajat, VSSHP yksiköt, Turun 

hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (terveyspalvelut), VSSHP:n alueen 
terveyskeskukset 


