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 Laboratoriomanuaalipohjan esitestaus tutkimushankkeessa 

Suurin osa laboratoriotutkimusprosessin virheistä tapahtuu preanalyyttisessä vaiheessa eli 
ennen analysointia tapahtuvassa vaiheessa. Preanalyyttiseen vaiheeseen kuuluu näytteenotto, 
näytteen käsittely, kuljetus ja säilytys. Virheiden välttämiseksi ja laboratorion laadun 
parantamiseksi on luotu standardi SFS-EN ISO 15189, joka käsittää lääketieteellisten 
laboratorioiden laatu- ja pätevyysvaatimukset.  

Standardin mukaan lääketieteellisillä laboratorioilla tulee olla dokumentoidut menettelyohjeet, 
jotta verinäytteenotto, näytteiden käsittely, säilytys ja kuljetus tehtäisiin laadukkaasti. 
Menettelyohje eli laboratoriomanuaali tulee olla helposti saatavilla ja kirjoitettu ymmärrettävästi 
niin, että kaikki ymmärtävät mitä ja miten tehdään. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on varmistaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijalaboratorio 
TUASLabin laatua luomalla laboratoriomanuaalipohja, jota bioanalyytikko-opiskelijat voivat 
käyttää projektiopinnoissaan. Laboratoriomanuaalipohjan toimivuus testattiin Anojanssi-
hankkeessa, jota varten luotiin laboratoriomanuaali adrenaliini, noradrenaliini ja kortisoli näytteille. 
Laboratoriomanuaalipohjaa käytetään kaikissa Turun ammattikorkeakoulun bioanalytiikan 
projektiopinnoissa, jotta verinäytteiden otto, käsittely, säilytys, kuljetus ja analysointi tapahtuisivat 
laadukkaasti. Tämä opinnäytetyö on osa Turun ammattikorkeakoulun hanketta 
työelämäyhteistyön ja opetusmenetelmien kehittäminen bioanalyytikkokoulutuksessa. 
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 Pretesting of a laboratory manual base in a research project 

In laboratory research the majority of errors occur during the preanalytical phase. Preanalytical 
phase consists of the stages before a bloodspecimen is analysed. These stages include the 
collection of the specimen, handling, transportation and preservation. In order to avoid errors and 
improve laboratory quality the standard SFS-EN ISO 15189 has been issued. The standard 
covers the quality and competence requirements for medical laboratories.  

To ensure laboratory quality, the standard mandates medical laboratories to have documented 
procedures, laboratory manuals, for the collection of the specimen, handling, transportation and 
preservation. These laboratory manuals must be easy to access and written in an easy to 
understand form. 

The goal of this thesis is to ensure the quality of the student laboratory TUASLab of Turku 
University of Applied Sciences. To achieve this goal a laboratory manual basis was created to be 
used by bioanalytic students in their project studies. The laboratory manual layout functionality 
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norepinephrine and cortisol samples were created. The laboratory manual base is used in all 
project studies of bioanalytics at the Turku University of Applied Sciences in order to ensure high 
quality of blood sampling and handling, storage, transportation and analysis. This thesis is part of 
the Turku University of Applied Sciences project on the development of working life community 
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1 JOHDANTO 

Laboratoriotutkimusprosessi jaetaan preanalyyttiseen, analyyttiseen ja postanalyytti-

seen vaiheeseen. Verinäytteenotto sekä näytteiden käsittely, kuljetus ja säilytys kuuluvat 

preanalyyttiseen vaiheeseen. Preanalyyttinen vaihe edeltää analyysivaihetta. Näyttei-

den käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen aikana tavoitteena on, että näytteen pitoisuus 

ja koostumus ei muutu. (Tuokko ym. 2008, 10-11.) Näytteiden käsittely, kuljetus ja säily-

tys oikeaoppisesti on osa laboratorion laadunvarmistusta (Lehto ym. 2016, 16). 

Standardin EN-ISO 15189 (Lääketieteelliset laboratoriot. Laatua ja pätevyyttä koskevat 

vaatimukset.) mukaan laadunvarmistuksen takaamiseksi laboratorioilla on myös oltava 

dokumentoitu käyttöohje eli laboratoriomanuaali, joka pitää sisällään toimintaohjeet esi-

merkiksi verinäytteenottoon, -näytteiden käsittelyyn ja säilytykseen. Laboratoriomanuaa-

lin tarkoituksena on, että laboratorion toiminta olisi laadukasta ja kaikilla olisi samat käy-

tännöt. Laboratoriomanuaalin tulee olla helposti jokaisen työntekijän saatavilla. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on varmistaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelija-

laboratorion TUASLab:n laatua luomalla laboratoriomanuaali bioanalyytikko-opiskeli-

joille projektiopintoihin. Tarkoituksena oli luoda laboratoriomanuaalipohja sekä esitestata 

se Anojanssi-taustamelututkimuksessa. Anojanssi-hankkeessa tehtävänä oli käsitellä, 

kuljettaa ja säilöä kerätyt adrenaliini, noradrenaliini ja kortisoli verinäytteet. Anojanssi-

hanketta varten luotiin laboratoriomanuaalipohjan perusteella laboratoriomanuaali P-Ad-

rNor ja P-Korsol näytteille. Tässä opinnäytetyössä tuodaan esille, mitä laboratoriomanu-

aalin tulee pitää sisällään sekä kerrotaan ylläolevista hormoneista. 

P-AdrNor ja P-Korsol ovat kortisolin, adrenaliinin ja noradrenaliinin tutkimuslyhenteitä 

(Tykslab 2017; Tykslab 2018b). Kortisoli, adrenaliini ja noradrenaliini ovat lisämunuaisen 

tuottamia hormoneja. Kortisolia tuotetaan lisämunuaisen kuorikerroksessa ja se on eli-

mistölle välttämätön hormoni (Mustajoki 2018), koska se vaikuttaa elimistön hiilihydraat-

tiaineenvaihduntaan (Lääketieteen sanasto 2018). Adrenaliinia ja noradrenaliinia taas 

tuotetaan lisämunuaisen ytimessä ja niiden toiminta eroaa kortisolista. Niiden eritys li-

sääntyy stressireaktiossa, jolloin ne parantavat suorituskykyä, hengitystä ja verenkier-

toa. (Leppäluoto ym. 2008, 341-342.) 
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2 LABORATORIOMANUAALI 

Verinäytteiden ottaminen, käsittely, kuljetus ja säilytys ovat osa preanalytiikkaa eli toi-

mintatapoja ennen verinäytteen analysointia. Suurin osa laboratoriotutkimusten virheistä 

tapahtuu prosessin preanalyyttisessä vaiheessa. Virheitä ovat esimerkiksi potilaan esi-

valmistelujen noudattamatta jättäminen, väärä näytteenottotapa tai väärät kuljetus- ja 

säilytysolosuhteet. (Tuokko ym. 2015.) 

Standardissa SFS-EN ISO 15189 on määritetty preanalytiikkaan ja näytteiden laatuun 

vaikuttavia tekijöitä (Sinervo 2015). Laboratoriomanuaali on laboratorion dokumentoitu 

toimintaohje. Se sisältää toimintatavat näytteenottoon, näytteiden säilytykseen ja kulje-

tukseen sekä ennen näytteenottoa tehtäviin toimenpiteisiin. Laboratoriomanuaalissa tu-

lee olla tekopäivämäärä, tekijöiden nimet sekä päivityksen päivämäärä, jos manuaalia 

on päivitetty. Näin varmistetaan, että ohjeistukset ovat ajan tasalla eikä vanhentuneita 

ohjeistuksia käytetä. (SFS-EN ISO 15189.) 

Laboratorioilla tulee olla tietojärjestelmä (sähköinen tai paperinen), jonne potilaan tiedot 

ja laboratoriotutkimukset kirjataan. Tietojärjestelmää käytetään tutkimustiedon keräämi-

seen, käsittelyyn, tallentamiseen, raportointiin ja säilyttämiseen. Potilastietojen käyttö on 

luottamuksellista ja laboratorioilla tulee olla dokumentoidut menettelytavat, miten tietoja 

säilytetään. Laboratoriomanuaalissa tulee olla ohjeet tietojärjestelmän käyttöön. (SFS-

EN ISO 15189.) 

Laboratoriomanuaalin ohjeistukset ennen näytteenottoa tapahtuvista toiminnoista ovat 

tiedot tutkimuslomakkeen täyttämisestä, potilaan esivalmisteluista sekä otettavan näyt-

teen tyypistä ja määrästä. Lisäksi manuaalissa tulee olla ohjeet näytteenoton ajoituk-

sesta ja kliinisistä tiedoista, jos niillä on vaikutusta näytteenottoon. Tutkimuslomakkeen 

täyttää usein lääkäri tai muu hoitohenkilökunnan jäsen. (SFS-EN ISO 15189.) Tutkimus-

lomakkeessa tulee olla potilaan tiedot, tutkimuksen tilaajan tiedot, pyydetyt tutkimukset 

ja otettavat näytteet sekä kliinisesti merkittävät tiedot potilaasta. Suurin ongelma tutki-

muspyynnöissä on niiden puuttuminen, jolloin laboratorion tulee olla yhteydessä pyytä-

vään yksikköön. (Sinervo 2015.)  

Näytteenotto-ohjeissa tulee olla tiedot siitä, miten potilas tunnistetaan oikein (SFS-EN 

ISO 15189).  Potilas tunnistetaan aina kahdella eri tavalla, yleensä kysymällä nimeä ja 

henkilötunnusta (Hotus 2015). Ohjeissa tulee olla tiedot esivalmisteluista, joita ovat esi-
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merkiksi paasto (Tyks 2017). Lisäksi tulee olla ohjeet siitä, miten esivalmistelujen nou-

dattaminen varmistetaan. Verinäytteenotossa tulee olla ohjeet keräyksestä, näytemate-

riaalista ja mahdollisista toimista näytteenotossa, kuten kylmänäytteenotto. Jos näyt-

teenotossa tapahtuu jotain poikkeavaa, tulee olla tiedot siitä, miten toimia. Verinäytteet 

pitää merkitä niin, että ne voidaan jäljittää potilaaseen, josta näytteet ovat otettu. Labo-

ratoriomanuaalin näytteenotto-ohjeissa tulee myös olla ohjeet näytteenotossa käytetty-

jen välineiden hävittämisestä. (SFS-EN ISO 15189.) 

Laboratoriomanuaalissa tulee olla ohjeet näytteiden kuljetusta varten. Ohjeissa tulee olla 

määriteltynä, miten kuljetus tapahtuu sopivassa ajassa ja lämpötilassa niin, ettei näyt-

teen koostumus muutu. Kuljetusohjeissa tulee myös olla turvallisuusohjeet siitä, ettei 

näytteiden kuljettajalle tai vastaanottajalle tule näytteistä vaaraa. (SFS-EN ISO 15189.) 

Laboratoriomanuaalissa tulee olla verinäytteenoton ja verinäytteiden kuljetuksen lisäksi 

ohjeet verinäytteiden käsittelystä ja säilytyksestä ennen analysointia. Ohjeiden tulee olla 

sellaiset, etteivät näytteet katoa, muutu tai vahingoitu säilyttämisen aikana. Lisäksi oh-

jeissa tulee olla aikarajat, kuinka kauan näytteitä voidaan säilyttää. (SFS-EN ISO 15189.) 

Laboratoriomanuaalista tulee olla tiivistetyt ohjeet verinäytteiden analysoinnista. Tar-

kemmat analysointiohjeet ovat tutkimuskohtaisissa ohjeissa sekä analysaattoreiden oh-

jeissa. Verinäytteiden tulokset tulee vastata tarkasti ja laboratorion tulee määrittää, miten 

tulokset vastataan. Vastauksissa tulee olla vastanneen laboratorion tunnisteet, tutkimuk-

set, jotka laboratoriossa on tehty, potilaan tunniste jokaisella sivulla, tutkimuspyynnön 

tekijän nimi tai muu yksiselitteinen tunniste, näytteenoton päivämäärä, näytteen tyyppi, 

tulokset SI-järjestelmän yksiköinä, tulosten viitevälit, vastauksen päivämäärä ja sivujen 

numerot. (SFS-EN ISO 15189.) 
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3 LABORATORIOSSA OTETTAVAT VERINÄYTTEET 

Verinäytteitä otetaan osana potilaan tutkimus- ja hoitoprosessia sekä osana erilaisia pro-

jekteja ja tutkimuksia. Tutkimusten tulee olla perusteltuja ja potilaan hoitoon liittyviä. Ve-

rinäytteiden ottoon liittyvät eettiset vaatimukset toimia potilaan kanssa yhteisymmärryk-

sessä tai hänen edustajansa kanssa. Laboratoriotutkimusten ensisijaisena tavoitteena 

on potilaan hyvinvointi ja hänen oikeuksiensa kunnioittaminen, joten potilaalta tulee olla 

aina lupa ottaa näytteitä. Yleensä lupa katsotaan saaduksi, kun potilas tulee laboratori-

oon. (Tuokko ym. 2008, 37.) 

Kaikilla potilailla on oikeus saada laboratoriopalveluita, jotka ovat laadukkaita ja luotet-

tavia. Luotettavuudella on edellytyksenä verinäytteet, jotka täyttävät laatuvaatimukset. 

Näytteenottajalla on oltava hyvä tekninen osaaminen, hänen pitää kohdata potilaat asi-

allisesti sekä osata ohjata heitä oikea oppisesti näytteenotosta ja tutkimuksista. Näiden 

perustana on lainsäädäntö, eettiset ohjeet, standardit ja suositukset. Näytteenottajan 

ammattitaitoon kuuluu laadunvarmistusmenetelmien tunteminen, niihin sitoutuminen ja 

kyky arvioida näytteen tutkimuskelpoisuutta. (Tuokko ym. 2008, 5.) 

3.1 Verinäytteiden ottaminen 

Laskimoverinäytteenotossa tulee kysyä potilaan nimi ja henkilötunnus. Potilaalta varmis-

tetaan, onko hän noudattanut esivalmisteluohjeita. Oikea näytteenottokohta etsitään kat-

somalla ja tunnustelemalla laskimoita. Apuna voidaan käyttää staasia, joka on avattava 

heti, kun veri virtaa näyteputkeen. Laskimoita, jotka ovat valtimon lähellä, ei saa käyttää, 

koska riski pistää valtimoon kasvaa. Laskimoverinäytteitä ei saa ottaa raajasta, jossa on 

fisteli tai jos suonta tai raajaa on juuri operoitu. Verinäytettä ei myös saa ottaa alueelta, 

jossa on palovamma, arpea, ihottumaa, turvotusta tai tulehdusta. Mahdollisuuksien mu-

kaan on vältettävä kättä, jossa on pitkäaikaisen verenpaineen seurannan vuoksi man-

setti. Näillä alueilla on komplikaatiovaara suurentunut tai tulokset eivät ole luotettavia. 

(Lakkisto 2012.)  

Parhaiten laskimoverinäytteen ottoon soveltuvat laskimot vena mediana cubiti, vena 

cephalica tai vena basilica, jotka sijaitsevat kyynärtaipeessa. Keskilaskimo vena me-

diana cubiti on näistä parhain vaihtoehto, koska se sijaitsee lähimpänä ihon pintaa ja 

aiheuttaa potilaalle vähiten kipua. Jos näytettä ei kyynärtaipeen laskimoista saada, 



5 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianna Aaltonen & Jenny-Maria Tuomisto 

pyritään se ottamaan peukalon, kämmenselän tai kyynärvarresta laskimoista. Alaraaja-

näytteenotossa on suuret tulehdus- ja tukosriskit. Nilkan tai jalkaterän laskimoita käyte-

tään vain, jos muualta näytettä ei saada ja siihen tarvitaan lupa aina hoitavalta yksiköltä. 

Jos kädessä on nesteytysinfuusio tai suonensisäinen lääkitys, pyritään verinäyte otta-

maan ensisijaisesti toisesta kädestä. Jos se kuitenkaan ei ole mahdollista, on hoitohen-

kilökunnan tultava sulkemaan infuusio, jonka jälkeen on odotettava vähintään 5 minuut-

tia ennen verinäytteenottoa. Jos infuusiota ei voida sulkea, verinäyte tulee ottaa kanyylin 

alapuolelta. Näytteenottokohdan valitsemiseksi potilaan käsi on alaspäin ja tarvittaessa 

potilas voi laittaa käden nyrkkiin, jolloin suonet tulevat esiin paremmin. (Nikiforow 2015.) 

Laskimoverinäyte otetaan yleensä vakuuminäytteenottotekniikalla eli käyttäen suljettua 

tyhjiömenetelmää alipaineputken avulla siten, että näyteputkeen tulee oikea määrä verta 

(Eskelinen 2016; Savolainen & Tienhaara 2015). Verinäytteet otetaan näyteputkiin käyt-

täen apuna näytteenottoneulaa. Verinäyteputkissa on alipaine, jonka avulla putket täyt-

tyvät automaattisesti. Verentulo loppuu, kun putki on täynnä. (Eskelinen 2016.) 

Suositeltavin neulan koko vakuumitekniikalla on 21G ja pituutta neulalla on 25 mm. Jos 

neulan halkaisija on liian pieni, se aiheuttaa verinäytteeseen punasolujen hajoamista eli 

hemolyysiä. Staasia saa käyttää hyytymistutkimuksissa enintään puolen minuutin ajan, 

muiden tutkimusten kohdalla minuutin. Suositeltavaa kuitenkin on välttää staasin käyt-

töä. Staasi tulee löysätä heti, kun veri virtaa näyteputkeen. Ennen näytteenottoa ja näyt-

teenoton jälkeen kädet desinfioidaan. Näytteenottokohta puhdistetaan denaturoidulla 

80% alkoholilla ja sen annetaan kuivua ennen pistämistä. (SataDiag 2013.)  

Verinäyte tulisi saada siten, ettei potilaalle aiheuteta vammaa. Epäonnistunut näytteen-

otto voi aiheuttaa virheellisiä laboratoriotuloksia, jos verisolut ovat vahingoittuneet tai 

hyytymisjärjestelmä on aktivoitunut. Jos neula on huonossa asennossa suonessa, näyte 

saattaa valua putkeen hitaasti. Alipaineen väheneminen tyhjiöputkessa taas saattaa lo-

pettaa verentulon ennen kuin putki on täynnä. Hemolyysiä näytteessä voi aiheuttaa epä-

onnistunut pisto laskimoon tai kun veri suihkuaa liian kovalla paineella putken pohjaan 

tai seinään. Verinäytteenottoon on laboratorioissa ohje näytteenottojärjestyksestä, jos 

verinäytteitä otetaan useampaan putkeen kerralla. (Savolainen & Tienhaara 2015.) 
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3.2 Verinäytteiden käsittely ja säilytys 

Verinäytteiden analysointi tehdään usein muualla kuin näytteenottopaikassa, joten näyt-

teet tulee käsitellä siten, että ne ovat mahdollisimman samankaltaisia kuin näytteenotto-

hetkellä. Näytteen koostumus muuttuu, koska biologiset aineenvaihdunnan reaktiot ta-

pahtuvat myös elimistön ulkopuolella. Koostumuksen muutos voi johtua myös analysoi-

tavista yhdisteistä tai näytteeseen voi tulla ulkopuolelta lisää aineita. (Matikainen ym. 

2010, 42; Tapiola 2003, 29–31.)  

Osa verinäytteistä ei vaadi käsittelyä vaan ne analysoidaan kokoverenä. Kokoverenä 

analysoidaan esimerkiksi hematologiset tutkimukset. Osa verinäytteistä taas vaatii 

enemmän käsittelyä, koska analysointi tehdään esimerkiksi plasmasta. (Garza & Becan-

McBride 2010, 391.) Yksittäisten tutkimusten käsittelyohjeet tulee tarkistaa analysoivan 

laboratorion tutkimusohjekirjasta. Kaikkia verinäytteitä tulee käsitellä niin kuin ne olisivat 

tartuntavaarallisia. (Matikainen ym. 2010, 42.) 

Kokoveren lisäksi tutkimuksia tehdään veren plasmasta ja seerumista. Seerumi- ja plas-

manäytteet erotellaan sentrifugilla verisoluista, koska säilytyksen aikana voi siirtyä ai-

neita plasmasta soluihin ja päinvastoin. (Matikainen ym. 2010, 42.) Sentrifugoinnin jäl-

keen seerumi tai plasma erotellaan nopeasti erotteluputkeen pipetillä tai kaatamalla 

(Garza & Becan-McBride 2010, 392–393). 

Sentrifugi on laite, jonka avulla verinäytteen eri osat saadaan eroteltua toisistaan. Sentri-

fugoinnin aikana veren painavammat osat, kuten punasolut ja valkosolut, painuvat poh-

jalle ja veren plasma jää pinnalle. (Garza & Becan-McBride 2010, 392.) Verinäytteet ta-

sapainotetaan sentrifugissa siten, että putket, jotka ovat saman painoisia ovat vastak-

kain. Jos putket ovat käynnistettäessä epätasapainossa, se vaikuttaa roottorin käyttäy-

tymiseen ja sentrifugi alkaa täristä ja laite antaa virheilmoituksen. Jos näyteitä on pariton 

määrä, silloin on tehtävä vastinputki lisäämällä vettä tyhjään näyteputkeen, jotta näyte-

putkia on parillinen määrä. (Solunetti 2005.) 

Näytteet tulee säilyttää suljetuissa astioissa, jotta ne eivät pääse kontaminoitumaan. 

Näytteiden säilytys tulee tarkistaa laboratorion tutkimusohjekirjasta. (Lehto ym. 2008, 10-

11; Matikainen ym. 2010, 42-43.) Suurin osa näytteistä säilytetään huoneenlämmössä, 

jos näytteet ovat perillä analyysipäivänä (Lehto ym. 2008, 10). 
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3.3 Verinäytteiden kuljetus 

Useimpien verinäytteiden analysointi on  yleensä keskitetty suurempiin keskuslaborato-

rioihin. Näytteitä joudutaan kuljettamaan pienemmistä laboratorioista pitkiäkin matkoja, 

joten näytteiden säilyvyys on otettava huomioon kuljetuksen aikana. (Pohjavaara ym. 

2003.) Verinäytteet pakataan ja kuljetetaan niin, ettei niistä aiheudu vaaraa henkilöille, 

jotka kuljetuksen aikana käsittelevät näytteitä. Verinäytteet tulee lähettää siten, että ne 

ovat analysointilaboratoriossa saman päivän aikana. (Tykslab 2018a.) 

Kotimaassa kuljetetaan näytelähetyksiä kirjeenä, vastauslähetyksenä, rahtina tai paket-

tina. Särkyvä-lisäpalvelu tulee valita näytelähetyksiin, jotka lähetetään pakettina. Paketti 

viedään postin palvelupisteeseen tai paketille voi tilata noudon halutusta paikasta. Kirje-

laatikkoon näytteitä ei saa jättää. (Posti 2018.) 

Lähettäjän vastuulla on, että lähetys luokitellaan, pakataan ja merkataan oikein. Lähe-

tyksen tulee noudattaa VAK1-lakia (719/1994) ja sen nojalla annettuja asetuksia sekä 

määräyksiä. Asiakirjassa tulee olla oikeat merkinnät aineen nimestä ja luokituksesta 

sekä muita vaadittuja tietoja, joista lähettäjä on vastuussa. Lähetyksiin pitää aina mer-

kata lähettäjän yhteystiedot. Jos lähetetään kuivajäähän pakattuja aineita, se edellyttää 

erillistä sopimusta ja lähettäjää ohjeistetaan tästä tavasta erikseen. Postin yhteyshenkilö 

tekee sopimuksen. (Posti 2018.) 

UN 3373 luokiteltavilla aineilla on omat pakkausmääräykset P650. Pakkausmateriaalin 

tulee olla sellaista, joka kestää kuljetuksen tavanomaiset iskut ja kuormitukset. Pakkauk-

set eivät myöskään saa vuotaa. Pakkauksessa on kolme osaa, joita ovat primaariastia, 

sekundaaripakkaus sekä ulkopakkaus. Primaariastian ja sekundaariastian on oltava tii-

viitä ja primaariastiat on pakattava siten, etteivät ne ole kosketuksissa keskenään. Jos 

primaariastioiden sisällä on nestettä, tulee laittaa mukaan imeytysainetta ja sen on pys-

tyttävä imemään astioiden sisältö kokonaan. Sekundaaripakkaukset pakataan ulkopak-

kaukseen sopivaa sulloainetta käyttäen. Pakkaus merkitään kärjellään seisovalla neliöllä 

ja siinä on oltava merkintä UN 3373 sekä viereen merkitään biologinen aine, kategoria 

B. Nämä merkinnät tulee olla selviä ja helposti näkyviä. Jos näytteet kulkevat lentolähe-

tyksenä, tulee tehdä merkintä Biological Substance, catecory B. Posti edellyttää, että 

pakkauksena käytetään musta-keltaraidallista laatikkoa. (Posti 2018.) 

Näytteet, jotka säilytetään kylmässä, tulee lähettää jääkaappilämpöisillä kylmävaraajilla 

varustetussa styrox-laatikossa. Jos on yönylikuljetuksia eli ns. pitkiä kuljetuksia, voidaan 
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käyttää myös pakastettuja kylmävaraajia. Kylmälähetyksissä on varmistettava, etteivät 

näytteet pääse jäätymään kuljetuksen aikana, erityisesti silloin kuin käytetään pakastet-

tuja kylmävaraajia. (Tykslab 2018.) 

3.4 Aikaisempia tutkimuksia verinäytteiden käsittelystä, kuljettamisesta ja säilytyksestä 

Lehto, Puukka ja Vaskivuo (2016) kertovat artikkelissaan ”Logistiikka osana näytteiden 

preanalyyttistä laatua” kuljetuksen merkityksestä näytteiden laadussa.. Aiemmin kliinis-

ten laboratorioiden toiminta seurasi analytiikan laatua, mutta standardin SFS-EN ISO 

15189 käyttöönoton jälkeen alettiin keskittyä myös preanalytiikan laatuun. Näytteiden 

virheellinen käsittely voi johtaa jopa vääriin diagnooseihin. Eri näytteiden analysointia on 

keskitetty eri sairaaloihin, joten kuljettaminen näytteenottopaikalta analysointipisteeseen 

on keskeisessä asemassa preanalytiikassa. Näytteiden käsittelyn ja kuljetuksen vakioin-

nin lisäksi tulee myös huomioida milloin ja miksi logistiikassa tapahtuneet virheet aiheut-

tavat näytteen hylkäämisen.   

Sinervo (2015) avaa artikkelissaan ”Laadukas näytteenotto standardin ISO 15189 näkö-

kulmasta” laadukasta näytteenottoa. Standardi pitää sisällään asiakaspalvelun ja poti-

laille sekä osastoille tiedottamisen, palveluiden oikea-aikaisuuden, tutkimuspyyntöjen 

tärkeyden, henkilökunnan perehdyttämisen sekä näytteenoton ja käsittelyn laadun mää-

ritelmät. Näytteiden käsittelyn osalta artikkelissa sanotaan, että näytteiden käsittelyssä 

käytettävät sentrifugit tulee säännöllisesti kalibroida sekä huoltaa. Laboratorioilla tulee 

myös olla sovitut ja kirjatut menettelyt näytteiden kuljetuksen osalta.  

Vaught (2006) käsittelee artikkelissaan ”Blood Collection, Shipment, Processing, and 

Storage” AACR:n vuosikokouksessa käytyä keskustelua näytteiden ottamisesta, säilyt-

tämisestä ja kuljetuksesta. Hän toteaa artikkelissa, että vaikka näitä on tutkittu aikaisem-

min, on lisätutkimus edelleen tarpeellista.  
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4 ADRENALIINI/NORADRENALIINI JA KORTISOLI 

4.1 Adrenaliini ja Noradrenaliini 

P-AdrNor on adrenaliinin ja noradrenaliinin tutkimusnimike plasmasta. Tutkimus sisältää 

osatutkimukset P-Adr eli adrenaliini ja P-Noradr eli noradrenaliini. Näytteet käsitellään 

kylmässä ja näytteet otetaan jäähdytettyihin EDTA-putkiin. Putket laitetaan näytteenoton 

jälkeen takaisin kylmään ja sentrifugoidaan 0 - +4 asteessa. Plasma erotellaan erillisiin 

putkiin ja pakastetaan vähintään -60 asteeseen. (Vita laboratorio tutkimusohjekirja 

2017.) P-AdrNor näyte säilyy -70 asteessa vuoden (Grouzmann & Faiza 2013). 

Adrenaliini ja noradrenaliini ovat lisämunuaisen ytimen tuottamia hormoneja ja niitä kut-

sutaan katekoliamiineiksi (Vauhkonen & Holmström 2012, 303). Katekoliamiineihin kuu-

luvat adrenaliinin ja noradrenaliinin lisäksi dopamiini (Sane 2010). Vaikka noradrenaliini 

ja adrenaliini vaikuttavat pääasiassa samalla tavalla, on niiden vaikutuksessa eri eli-

missä eroavaisuuksia. Lisämunuaisytimen katekoliaminien erityksellä on samanlainen 

vaikutus kuin sympaattisen hermoston toiminnalla. (Nienstedt ym. 2009.) 

Adrenaliinia muodostuu pääasiassa lisämunuaisen ytimen kromaffiinisoluissa, kun taas 

noradrenaliinia muodostuu myös sympaattisessa hermostossa ja keskushermostossa 

(Sane 2010a). Kromaffiinisolut ovat hermostosta erilaistuneita epiteelisia soluja, jotka 

reagoivat kromisuolojen kanssa (Solunetti 2005). Adrenaliini ja noradrenaliini ovat pää-

asiallisesti varastoituneina lisämunuaisen kromaffiinisoluihin ja sympaattisen hermoston 

hermopäätteiden varastojyväsiin. Katekoliamiinien tuotanto alkaa ravinnosta saatavasta 

tyrosiinista, jonka soluliman tyrosiinihydroksylaasi muuttaa dopaksi. Dopa säätelee ka-

tekoliamiinien muodostumisnopeutta. Tämän jälkeen sytoplasman aminodekar-

boksylaasi muuttaa dopan dopamiiniksi ja varastoituu solun solujyväsiin. Dopamiini 

muuttuu noradrenaliiniksi dopamiinihydroksylaasin avulla. Lisämunuaisen ytimessä no-

radrenaliiniin liitetään metyyliryhmä, jolloin syntyy adrenaliinia. (Sane 2010a.) 

Adrenaliini ja noradrenaliini vapautuvat solun ulkopuolelle hermoärsytyksen seurauk-

sena. Solun sisälle kulkeutuu nikotiinireseptorin kautta kalsiumia, jolloin solun sisäinen 

kalsiumpitoisuus suurenee ja näin vapauttaa adrenaliinia ja noradrenaliinia. Adrenaliini 

ja noradrenaliini ovat verenkierrossa sitoutuneina valkuaisaineisiin, kuten albumiiniin. 

Adrenaliinin pitoisuus on laskimoissa pienempi kuin valtimoissa. Noradrenaliinin 
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pitoisuus taas on suurempi laskimoissa, koska sitä vapautuu verenkiertoon hermopäät-

teistä. (Sane 2010a.) 

4.2 Kortisoli 

P-Korsol on kortisolin tutkimusnimike ja määritys tehdään plasmasta. Näyte otetaan li-

hepariini-geeliputkeen. Kortisolinäytteet käsitellään huoneenlämpöisinä. Näyte sentri-

fugoidaan, jonka jälkeen plasma erotellaan erilliseen putkeen. Näyte säilyy kokoverenä 

huoneenlämmössä kuusi tuntia, eroteltuna jääkaapissa 4 vuorokautta ja -20 asteessa 

pidempään. (Tykslab tutkimusohjekirja 2018b.) 

Kortisoli kuuluu glukokortikoideihin. Elimistön stressinsietokyky riippuu hyvin paljon glu-

kokortikoideista. Stressi on elimistön reaktio sen voimavaroja kuluttavaan kemialliseen, 

fysikaaliseen ja psyykkiseen rasitukseen. Näitä ovat mm. henkinen jännitys, kuumuus, 

kylmyys, uudet tilanteet ja tapaturmat. (Nienstedt ym. 2009.) Kortisoli on toiselta nimel-

tään hydrokortisoni. Laboratoriotesteissä puhutaan kortisolista, mutta hoidossa käyte-

tään hydrokortisonia eri muodoissa. Kortisolia on vapaana verenkierrossa vain noin 3-

7% kokonaiskortisolin määrästä. Kortisolin metabolia tapahtuu maksassa ja munuaisissa 

se pelkistyy kortisoniksi. (Sane 2010a.) Glukokortikoidi on steroidihormoni joka vaikuttaa 

lisämunuaiskuoreen (Duodecim 2018). 

Vuorokaudessa kortisolia erittyy vereen 15-30 mg ja sen tuotantoon vaikuttaa elimistön 

toimintatila ja vuorokauden aika. Kortisoli on sitoutunut veressä transkortiiniin eli kuljet-

tajavalkuaisaineeseen ja albumiiniin. Kortisolin sitoutuminen puskuroi erityksen äkillisiä 

muutoksia. Suurin osa kortisolista metaboloituu maksassa ja erittyy virtsaan useassa eri 

muodossa. Kortisoli sitoutuu tumaan kohdesolussaan. Kortisoli vaikuttaa tiettyjen ent-

syymien synteesiin, jota edeltää tiettyjen geenien kopioituminen. Kortisoli vähentää 

muissa kudoksissa valkuaisainesynteesiä ja valkuaisaineiden pilkkoutuminen lisääntyy. 

Maksan glukoosin raaka-aineiksi muodostuminen johtuu siitä, että kortisoli kuluttaa pro-

teiineja kudoksissa ja aiheuttaa pilkkoutuneiden aminohappojen siirtymisen veriteitse 

maksaan. Kortisoli estää hypotalamuksen ja adenohypofyysin eritystoimintaa ja säätelee 

täten omaa eritystään. (Nienstedt ym. 2009.) 

Kortisolia stimuloi ACTH eli adrenokortikotropiini, joka on tärkein kortisolia stimuloiva 

hormoni (Medix 2018). ACTH:ta taas säätelee CRH, joka on adrenokortikotrooppia va-

pauttava hormoni (Huslab 2019). Kortisoli vaikuttaa negatiivisen palautesäätelyn kautta 
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ACTH ja CRH erittymiseen. Plasman kortisoliarvo on aamulla korkeimmillaan, laskien 

iltaa kohden ja ollen yöllä kaikkein matalimmillaan. (Tykslab tutkimusohjekirja 2018b.)  

4.3 Lisämunuaiset 

Lisämunuaiset ovat kaksi munuaisten yläpuolella sijaitsevaa elintä, jotka ovat paksun 

rasvakerroksen sisällä. Toinen lisämunuaisista on kolmikulmainen ja toinen puolikuun 

muotoinen. Niiden paino on noin 8-10 g ja ne koostuvat ytimestä ja kuorikerroksesta. 

Vaikka ne sijaitsevat sisäkkäin, ne ovat kaksi erillistä umpirauhasta. (Nienstedt ym. 

2009.) Kuorikerros ympäröi ydintä ja on noin 90 prosenttia lisämunuaisen painosta. Kuo-

rikerros jaetaan edelleen kolmeen vyöhykkeeseen solujen järjestäytymisen perusteella. 

Keskimmäinen ja paksuin kerros tuottaa pääasiassa glukokortikoideja, joista tärkein on 

kortisoli. (Sane 2010b.) Lisämunuaisydin koostuu kromaffiinisista soluista. Ydin tuottaa 

pääasiassa katekoliamiineja eli adrenaliinia, noradrenaliinia ja dopamiinia. (Sane 2010b; 

Solunetti 2005.) Lisämunuaisen ydintä pidetään sympaattisen hermoston erikoistuneena 

hermosolmukkeena (Nienstedt ym. 2009).  
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on varmistaa TUASLab:n laatua luomalla laborato-

riomanuaali bioanalyytikko-opiskelijoille. Bioanalyytikko-opiskelijat käyttävät laborato-

riomanuaalipohjaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan näytteenottoon liittyviä projekteja. 

Laboratoriomanuaalipohja on hyödyllinen opiskelijoille, koska sellaista ei vielä ole. Tä-

män opinnäytetyön laboratoriomanuaalipohjan perusteella bioanalyytikko-opiskelijat luo-

vat omia laboratoriomanuaalejaan. Tässä opinnäytetyössä tuodaan esille asiat, joita tu-

lee ottaa huomioon manuaalia laatiessa, jotta näytteenotto, käsittely, säilytys ym. teh-

dään laadukkaasti.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda laboratoriomanuaalipohja ja esitestata se 

Anojanssi-hankkeessa. Anojanssi-hanketta varten luotiin laboratoriomanuaali P-AdrNor 

ja P-Korsol näytteille laboratoriomanuaalipohjan perusteella.  

 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianna Aaltonen & Jenny-Maria Tuomisto 

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Käytännön toteutus 

Tämän opinnäytetyön toimeksianto saatiin keväällä 2018 Turun ammattikorkeakoululta. 

Syksyn 2018 aikana bioanalyytikko-opiskelijoita oli mukana Anojanssi-taustamelututki-

muksessa, josta koostui opinnäytetyön toiminnallinen osuus. Tämä opinnäytetyö koos-

tuu kahdesta osasta, joista toinen osa on laboratoriomanuaalipohja (liite 1.) TUASLabille. 

Toinen osa on laboratoriomanuaalipohjan perusteella luotu laboratoriomanuaali (liite 2.) 

ja sen testaus Anojanssi-taustamelututkimuksessa. Taustamelututkimuksessa tehtä-

vänä oli käsitellä, kuljettaa ja säilöä näytteenottajien ottamat verinäytteet.  Tutkimuk-

sessa kerätyt verinäytteet olivat P-Korsol ja P-AdrNor. 

Opinnäytetyön toteutus aloitettiin keväällä 2018 tutustumalla lähdeaineistoon ja suunnit-

telemalla osuutta taustamelututkimuksessa. Ennen tutkimuksen alkua luotiin laborato-

riomanuaalipohja standardin SFS-EN ISO 15189 pohjalta. Laboratoriomanuaalipohjan 

teko aloitettiin vertaamalla standardissa olevia kohtia ja koulun tarpeita keskenään. Kaik-

kia kohtia ei laboratoriomanuaaliin otettu ja joitain kohtia muutettiin TUASLabille sopi-

vammaksi. Standardissa puhutaan potilaista, mutta laboratoriomanuaalipohjaan se muu-

tettiin asiakkaiksi, koska TUASLabilla käy asiakkaita. Tietojärjestelmä muutettiin toimis-

toksi, koska se vastaa paremmin TUASLabissa tehtävää kirjanpitoa ja tietojen käsittelyä. 

Samalla tähän kohtaan lisättiin ohjeistus asiakkaan tunnistamisesta, vaikka myös näyt-

teenottaja tunnistaa asiakkaan. Laboratoriomanuaalipohjasta jätettiin verinäytteiden kul-

jetus pois, koska TUASLabin verinäytteet analysoidaan TUASLabin tiloissa. Laborato-

riomanuaalipohjan perusteella luotiin laboratoriomanuaali P-Korsol ja P-AdrNor veri-

näytteiden käsittelystä, säilytyksestä ja kuljetuksesta Anojanssi-hanketta varten. 

Anojanssi-hanke alkoi syyskuussa 2018, mitä ennen pidettiin koeponnistuspäivä. Koe-

ponnistuksen tarkoituksena oli testata P-Korsol ja P-AdrNor - laboratoriomanuaalin toi-

mivuus. Koeponnistuksessa huomattiin laboratoriomanuaalissa puutteita, joiden perus-

teella laboratoriomanuaalia päivitettiin paremmin hanketta vastaavaksi. Toimisto muu-

tettiin laboratoriomanuaaliin dokumentoinniksi, koska hankkeessa ei pidetty varsinaista 

toimistoa. Verinäytteiden dokumentointia varten tehtiin excel-taulukko, johon kirjattiin ve-

rinäytteen ottoaika, pakastusaika -20 asteeseen ja pakastusaika -80 asteeseen. Veri-

näytteet otettiin hankkeen aikana kanyylista, johon hankkeessa mukana olleet 
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näytteenottajat tekivät oman manuaalin. Tämän opinnäytetyön laboratoriomanuaalissa 

näytteenotto kohdasta selviää vain missä ja miten näytteet otetaan. Jätteiden käsittely 

kohdassa tulee ilmi vain primääriveriputkien ja pasteur-pipettien hävittäminen, koska 

näytteenottajat hävittivät omat jätteensä. Laboratoriomanuaaliin lisättiin myös kuljetus, 

koska plasmanäytteet kuljetettiin päivän päätteeksi Medisiina D:hen. Lopullinen versio 

P-Korsol ja P-AdrNor laboratoriomanuaalista valmistui syyskuun 2018 aikana.  

Taustamelututkimuksessa kerätyt verinäytteet käsiteltiin heti näytteenoton jälkeen Turun 

ammattikorkeakoulun sisäilmalaboratoriossa. Verinäytteet sentrifugoitiin kahdella eri 

sentrifugilla, koska toinen oli kylmänäyte. Plasma eroteltiin sentrifugoinnin jälkeen erot-

teluputkiin. Käsitellyt näytteet dokumentoitiin ja lisäksi arvioitiin myös näytteiden hemo-

lyysiä. Anojanssi-hanke loppui marraskuussa 2018, jonka jälkeen kerätyt P-Korsol veri-

näytteet toimitettiin Tykslab:iin analysoitavaksi. Niiden tulokset saatiin joulukuussa 2018 

ja tulokset toimitettiin Anojanssi-hankkeen vastuuhenkilölle. P-AdrNor verinäytteet olivat 

säilytyksessä medisiina D:ssä, josta analysoijat hakivat ne analysoitavaksi biolääketie-

teenlaitokselle.   

6.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen opinnäy-

tetyön teoria perustetaan aiemmin tiedettyyn ja opinnäytetyöstä kehittyy yleensä jotain 

konkreettista. Toiminnallinen opinnäytetyö perustuu yleensä työelämälähtöiseen toimek-

siantoon ja kehittämiseen. (Turun ammattikorkeakoulun intranet 2018.) Se voi olla esi-

merkiksi opas tai ohje tai se voi olla jonkin toiminnan toteuttaminen. Tärkeää toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä on yhdistää käytännön toteutus ja raportointi käyttäen tutkimus-

viestinnän keinoja. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on, että opiskelija osaa alansa 

asiantuntijatehtävien lisäksi myös tutkimuksen ja kehittämisen perusteet.  (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 9-10.)  

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee olla myös tietoperusta, jotta toiminta olisi perus-

teltua. Tavoitteena on myös pystyä yhdistämään teoreettinen tieto käytäntöön sekä kriit-

tisesti pohtimaan käytännön ratkaisuja ja kehittämistä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41.) 

Tämän opinnäytetyön tietoperusta kerättiin sekä suomenkielisestä, että englanninkieli-

sestä kirjallisuudesta ja tuoreista artikkeleista. 
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6.3 Opinnäytetyön toimeksianto 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä olisi suotavaa aina olla toimeksiantaja, koska silloin on 

mahdollista osoittaa osaamista laajemmin ja kokeilla työelämän kehittämistä. Lisäksi toi-

meksiannettu opinnäytetyö opettaa projektihallintaan ja lisää vastuuntuntoa sekä tukee 

ammatillista kasvua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) 

Tämän opinnäytetyön toimeksianto saatiin keväällä 2018 Turun ammattikorkeakoululta 

ja se on osa Turun ammattikorkeakoulun hanketta työelämäyhteistyön ja opetusmene-

telmien kehittäminen bioanalyytikkokoulutuksessa. 

6.4 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Hyvää tieteellistä käytäntöä noudatetaan tieteellisessä tutkimuksessa. Se velvoittaa jo-

kaista ja sen noudattaminen takaa sille eettisen hyväksynnän, uskottavuuden ja luotet-

tavuuden. (Vilkka 2005, 29-30; Kuula 2006, 34; TENK 2002.) Opiskelijan tulee käyttää 

tiedonhankinnassaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien täyttäviä ja eettisesti kestäviä 

menetelmiä tiedonhankinnassa, tutkimuksissa ja arvioinnissa. Opiskelijan tulee luoda 

lähdeaineisto oman alan kirjallisuudesta ja muista asianmukaisista lähteistä kuten am-

mattikirjallisuudesta. (TENK 2002; Hallamaa & Lötjönen 2002, 380.) Vaarana opinnäy-

tetyön raportoinnissa on plagiointi, joka tarkoittaa toisen tekstin kirjoittamista omiin ni-

miinsä tai esimerkiksi vaillinaiset ja epäselvät lähdeviittaukset (Vilkka & Airaksinen 2003, 

78).  

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta lisää asianmukainen lähdemateriaalin käyttö sekä 

lähteiden oikea merkitsemistapa. Lähdemateriaalina on käytetty alan kirjallisuutta sekä 

artikkeleita. Tässä opinnäytetyössä toiminta perustetaan aiemmin tiedettyyn tietoon. 
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7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena tehtiin laboratoriomanuaalipohja bioanalyytikko-opis-

kelijoille projektiopintoihin sekä lisäksi laboratoriomanuaali P-AdrNor ja P-Korsol veri-

näytteille. Tavoitteena oli varmistaa näin TUASLab:n laatua. Laboratoriomanuaalipoh-

jassa tuodaan esille asiat, jotka laboratoriomanuaalista tulee löytyä standardin SFS-EN 

ISO 15189 mukaan. Näin verinäytteenotto, käsittely, säilytys ym. tehdään laadukkaasti. 

Laboratoriomanuaalipohjaa käytetään pohjana kaikkiin TUASLab:n projekteihin. Manu-

aalipohja sisältää ohjeistukset siitä, mitä tulee laittaa mihinkin kohtaan. Lisäksi manuaa-

lipohjassa on apukysymyksiä, jotka helpottavat varsinaisen laboratoriomanuaalin luo-

mista. P-Korsol ja P-AdrNor laboratoriomanuaalin toimivuus testattiin Anojanssi-hank-

keessa. Siitä saa kuitenkin myös hyvän esimerkin laboratoriomanuaalipohjan rinnalle. 

Laboratoriomanuaalipohjan ja laboratoriomanuaalin kirjoittaminen sujui helposti, koska 

standardista löytyi kaikki oleelliset asiat sekä olimme tutustuneet jo aiemmin laborato-

riomanuaaleihin. Alun perin laboratoriomanuaalipohja oli tehty vain apukysymyksin, 

mutta valmiiseen laboratoriomanuaalipohjaan lisättiin tarkempia ohjeita, jotta laborato-

riomanuaalin teko olisi selkeämpää. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa käsiteltiin paljon laboratorion preanalyyttistä laatua. Labo-

ratorioiden analyyttiseen laatuun ja virheisiin on keskitytty aiemmin, mutta standardin 

SFS-EN ISO 15189 ilmestymisen jälkeen (2012) ollaan yhä enemmän kiinnitetty huo-

miota preanalyyttisiin tekijöihin. Vaikka preanalyyttistä laatua on tutkittu aikaisemmin, 

vaatii se edelleen lisätutkimuksia. 

Jatkotutkimusehdotuksena on luoda toimintaohjeet TUASLab:lle. Toimintaohjeita varten 

voisi tehdä eri opinnäytetöitä, joissa olisi laajalti yleisiä ohjeita laboratorioon. Näistä oh-

jeista voisi koota yhtenäisen kansion. Ohjeita ja laboratoriomanuaaleja ovat esimerkiksi 

virtsanäytteenotto ja tämän opinnäytetyön laboratoriomanuaalit. 

Opinnäytetyön henkilökohtaisena tavoitteena oli ammatillinen kasvu sekä laboratoriotut-

kimusprosessin ymmärtäminen suuremmassa kokonaisuudessa. Opinnäytetyön aloitta-

minen tuotti hankaluuksia, koska aihe on laaja. Opinnäytetyö rajattiin vain verinäytteisiin 

ja lopulta aihe rajattiin standardiin SFS-EN ISO 15189, jonka perusteella luotiin labora-

toriomanuaalipohja. Laboratoriomanuaalipohjan perusteella oli helppo tehdä laborato-

riomanuaali P-AdrNor ja P-Korsol näytteille, koska kaikki oleelliset asiat olivat jo 
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laboratoriomanuaalipohjassa. Anojanssi-hankkeen aikana huomattiin, että laborato-

riomanuaali on tarpeellinen, koska sen perusteella aiheeseen perehtymätönkin olisi ky-

ennyt verinäytteet käsittelemään.  
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