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1 Johdanto 

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Suomen suurin terveydenhuolto-

alan toimija. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratoriot HUSLAB on osa 

HUS Diagnostiikkakeskusta. HUSLAB on Suomen johtava kliinisten laboratoriopalvelu-

jen tuottaja, jossa tehdään noin 24,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta vuosittain. HUSLA-

Bin asiakkaisiin kuuluu jäsenkunnat Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, sekä erikoissai-

raanhoito ja erilaiset terveydenhuollon toimintayksiköt. (HUS 2019.) HUSLABin kliinisen 

mikrobiologian laboratorioon saapuu ajoittain näytteitä virheellisiin näyteastioihin otet-

tuna, jolloin näyte voidaan joutua hylkäämään ja pyytämään uusintanäyte. Tämä hidas-

taa asiakkaan tuloksien valmistumista, sekä mahdollisesti hoidon saantia. HUSLAB klii-

nisen mikrobiologian laboratorioon tulee myös paljon puhelinsoittoja näyteastioihin liit-

tyen, joka vie paljon työaikaa laboratoriohenkilökunnalta ja näytteenottajilta. 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tuotettiin HUSLABin kliinisen mikrobiologian laborato-

rion toiveesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa HUSLABille sähköisenä kuvalli-

nen ja selkeä kliinisten mikrobiologisten näytteiden näyteastiakartta. Opinnäytetyön ta-

voitteena oli tuottaa työelämälähtöinen, HUSLABin kliinisen mikrobiologian laboratorion 

ja näytteenottopisteiden välistä toimintaa kehittävä ja selkeyttävä tuotos. Tavoitteena 

näyteastiakartan avulla oli vähentää väärin otettujen mikrobiologisten näytteiden mää-

rää, ja näin ollen nopeuttaa asiakkaan tuloksien ja tarvittaessa hoidon saamista. Selkeän 

ja helposti ymmärrettävän, sekä yhtenäisen ohjeen avulla oli tarkoitus myös lisätä poti-

lasturvallisuutta. Näytteenotto tulisi toteuttaa vakioidusti, sillä asiakkaiden saama hoito 

toteutetaan usein laboratoriotuloksien pohjalta. 

2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa HUSLABille sähköinen mikrobiologisten näyttei-

den kuvallinen näyteastiakartta. Tarkoituksena oli, että sähköiseen muotoon tehtynä 

näyteastiakarttaa on helppo muokata ja päivittää jatkossa. Tavoitteena näyteastioiden 

kuvauksen avulla oli vähentää väärin otettujen mikrobiologisten näytteiden määrää, ja 

näin ollen nopeuttaa asiakkaan tuloksien ja tarvittaessa hoidon saamista. Selkeän ja hel-

posti ymmärrettävän, sekä yhtenäisen ohjeen avulla oli tarkoitus myös lisätä potilastur-

vallisuutta. Selkeän ja kattavan näyteastiakartan tavoitteena oli vähentää laboratorioon 
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tulevien puhelinsoittojen määrää kliinisten mikrobiologisten näytteiden osalta. Kyselyt 

näyteastioihin liittyen vievät paljon työaikaa laboratoriohenkilökunnalta, sekä näytteen-

ottajilta. 

3 Kliinisen mikrobiologian tieteenalat 

Kliininen mikrobiologia käsittelee ja tutkii taudinaiheuttajaorganismeja eli bakteereita, vi-

ruksia, parasiittejä sekä sieniä, jotka voivat aiheuttaa infektioita ja tauteja ihmiskehossa. 

Tieteenalana kliininen mikrobiologia keskittyy siis tutkimaan infektiotauteja sekä miten 

mikrobit vaikuttavat elimistöön sekä sen puolustusjärjestelmään. Tieteenalaan kuuluu 

myös kliinisen mikrobiologinen diagnostiikka sekä hoitomenetelmät. Nämä taudinaiheut-

tajaorganismit eli patogeenit ovat pieneliöitä, jotka eivät yleensä ole silmin nähden ha-

vaittavissa. Mikrobien olemassaolo tuli ihmisille selväksi 1600-luvulla, kun mikroskooppi 

keksittiin.1800-luvulla opittiin tuntemaan bakteereiden toiminta sekä rakenne. Virusten 

rakenne opittiin vähän myöhemmin,1800–1900-lukujen vaihteessa. Rakenteellisia sekä 

toiminnallisia ominaisuuksia tutkimalla bakteerit, virukset, parasiitit sekä sienet pystytään 

diagnostisesti erottamaan toisistaan. (Jonsson – Karhumäki – Saros 2016: 11.) 

Mikrobit ovat sopeutuneet hyvin erilaisiin elinympäristöihin sekä elinolosuhteisiin (Jons-

son ym. 2016: 14). Mikrobien lajikirjo on suuri ja niitä tavataankin kaikkialla luonnossa 

ympärillämme. Elimistössä elävät mikrobit, joista suurin osa on bakteereita, ovat ihmis-

keholle hyödyllisiä ja ne osallistuvat kehon puolustusjärjestelmään, kuten suoliston toi-

mintaa edesauttavat bakteerit. Osa bakteereista tuottaa myös ihmiskeholle tärkeitä vita-

miineja, esimerkiksi K-vitamiinia. Suoliston normaaliflooraan kuuluu jopa 400 bakteerila-

jia. Ihminen saa ympäristöstään jatkuvasti mikrobeja, joista osa jää limakalvolle sekä 

iholle tauteja aiheuttamattomaksi mikrobistoksi. Tällaista ihon ja limakalvojen mikrobi-

kasvustoa kutsutaan normaaliflooraksi. Normaalifloora on ihmiskeholle tärkeä, sillä se 

osallistuu puolustusjärjestelmän toimintaan. (Jonsson ym. 2016: 14–32.) 

Taudinaiheuttajamikrobit eli patogeenit voivat päästä elimistöön monenlaisia reittejä pit-

kin, kuten kosketus-, ilma- sekä pisaratartuntana. Tällaista kutsutaan suoraksi tartunta-

tavaksi, jossa mikrobi leviää suoraan ihmisestä toiseen. Se voi siis levitä esimerkiksi 

hengitysilman mukana, limakalvo- sekä haavavälitteisesti. Epäsuorassa tartuntatavassa 

mikrobi pääsee elimistöön jotakin muuta kautta, esimerkiksi saastuneen ruoan, veden 
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tai pintojen välityksellä.  Epäsuora tartuntatapa voi tapahtua myös vektorivälitteisesti esi-

merkiksi punkin tai hyttysen pistolla. Mikrobien taudinaiheuttamiskykyä kutsutaan viru-

lenssiksi. (Vuento 2016: 23.) 

Kliininen mikrobiologia jaetaan viiteen eri erikoisosaamisalueeseen, joita ovat kliininen 

bakteriologia, kliininen virologia, kliininen parasitologia, kliininen mykologia ja kliininen 

immunologia. Yleensä mikrobiologian laboratorioissa toimii myös oma elatusaineyk-

sikkö, jossa tuotetaan bakteerien, sienten ja virusten kasvattamiseen vaadittavia elatus-

aineita. Kliinisen mikrobiologian laboratorion tavoitteena on tutkia sekä tunnistaa mikro-

beja, jotka aiheuttavat kliinisiä infektioita ihmisessä. Tunnistamiseen perustuu myös po-

tilaan oikean lääkehoidon saaminen. Nykyajan kliinisen mikrobiologian laboratorioissa 

käytetään useita diagnostisia tunnistuskeinoja näille mikrobeille. Näitä voivat olla mm. 

erilaiset bakteerivärjäykset, viljelyt ja nukleiinihappotutkimukset sekä vasta-ainemääri-

tykset. (Heikkilä 2005: 9–10.) Elatusaineiden eli mikrobien kasvuun vaadittavien ravinto-

aineiden lisäksi kasvuun tarvitaan mikrobille oikea kasvulämpötila, hapen ja hiilidioksidin 

määrä sekä ympäristön kosteus ja happamuus (Jonsson ym. 2016: 30). Mikrobiologian 

laboratoriossa työskentelee mm. bioanalyytikoita/laboratoriohoitajia, mikrobiologeja 

sekä mikrobiologian erikoislääkäreitä (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 2019). 

3.1 Kliininen bakteriologia 

Bakteriologian tieteenala tutkii bakteereita, jotka aiheuttavat kliinisiä tauteja ihmisessä. 

Tauteja aiheuttavia bakteerilajeja tunnetaan noin sata. Bakteerit luokitellaan eri lajeihin 

niiden morfologian, biokemiallisten ominaisuuksien sekä genomin eli perimän perus-

tella. Seuraavaksi muutama esimerkki yleisimmistä taudinaiheuttajabakteereista. Stafy-

lokokit ovat tunnettuja taudinaiheuttaja bakteereja, jotka pystyvät aiheuttamaan esimer-

kiksi haavainfektioita. Streptokokit tunnetaan esimerkiksi nielutulehduksen aiheuttajina. 

Pneumokokit sekä Meningokokit voivat aiheuttaa esimerkiksi aivokalvontulehduksia. 

Yleisiä suolistoperäisiä taudinaiheuttajia voivat olla Salmonella-, Shigella- sekä Kampy-

lobakteeri. E. coli, Klebsiella sekä Pseudomonas ovat hyviä esimerkkejä yleisistä virtsa-

tieinfektiota aiheuttavista bakteereista. (Jonsson ym. 2016: 33–36.) 

Kliinisen bakteriologian laboratoriossa diagnostiikkamenetelminä hyödynnetään mm. vil-

jely-, nukleiinihappo-, toksiinitutkimuksia sekä värjäys- ja herkkyysmääritysmenetelmiä. 

Gramvärjäys on värjäysmenetelmä, jonka avulla bakteerit voidaan erottaa kahteen ryh-

mään niiden soluseinän rakenteen perusteella. Kliinisesti tärkeimmät bakteerit jaetaan 
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niiden soluseinän perusrakenteen mukaan grampositiivisiin sekä gramnegatiivisiin bak-

teereihin. Ne voivat myös olla joko kokki- tai sauvabakteereita. Grampositiiviset bakteerit 

esiintyvät mikroskoopissa sinivioletteina, gramnegatiiviset bakteerit puolestaan vaalean-

punertavina. Gramvärjäys helpottaa merkittävästi bakteereiden mikroskooppitunnis-

tusta. Värjäytyvyys perustuu bakteerin soluseinän rakenteeseen, joka on grampositiivi-

silla sekä gramnegatiivisilla bakteereilla erilainen. (Jonsson ym. 2016: 22–23). 

Bakteeridiagnostiikka on muuttunut sekä kehittynyt vuosien mittaan. Esimerkiksi vuonna 

1970–80-lukujen vaihteessa käyttöönotettu API20ETM analytiikka mullisti bakteerien fe-

nobiomin, eli bakteerien ominaisuuskirjaston kehittymisen. 2000-luvulla maailmanlaajui-

sesti laboratorioissa käyttöönotettu MALDI-TOF massaspektometrilaite on bakteriolo-

gian laboratoriossa yleisesti patogeenisten mikrobien tunnistamiseen käytettävä laite. 

MALDI-TOF-menetelmä perustuu proteiinispektrin tunnistamiseen. MALDI-TOF-mene-

telmä on bakteeritunnistuksen suhteen nopea, tarkka sekä luotettava. MALDI-TOF-me-

netelmän myötä muutkin massaspektometrin sovellukset ovat lähitulevaisuudessa löy-

tämässä tiensä bakteerien identifikaatioon. (Eskola – Kuusela 2017: 8.) 

3.2 Kliininen virologia 

Virologia tutkii viruksia sekä niiden aiheuttamia kliinisiä tauteja. Kliinisen virologian labo-

ratoriossa tehdään virusdiagnostisia laboratoriotestejä. Virusdiagnostiikka perustuu 

usein virusantigeeni-, nukleiinihappo- sekä vasta-aineosoituksiin. Virusviljely sekä PCR-

menetelmä (polymerase chain reaction) kuuluvat myös tärkeänä osana virologian dia-

gnostisia menetelmiä. (Vuento 2016: 235.) Virus koostuu nukleiinihapoista, joka voi olla 

DNA:ta tai RNA:ta. Viruksen rakennetta ympäröi kapsidi eli proteiinikalvo. Virusten luo-

kittelu perustuukin näin ollen kapsidin rakenteeseen sekä nukleiinihappoihin, eli onko 

sen perimäaines muodostunut RNA:sta vai DNA:sta. Virusten lisääntyminen tapahtuu 

elävän solun sisällä replikoitumalla eli monistumalla. Ihmissoluun tunkeutuessa virukset 

voivat aiheuttaa kolmen tyyppisiä infektioita; solun kuolemaan johtavan infektion, persis-

toivan eli jatkuvan infektion tai transformoivan eli soluja muuntavan infektion. (Vuento 

2016: 53–55.) Virukset voivat aiheuttaa monenlaisia infektioita, kuten rokkoja, hengitys-

tieinfektioita, maksatulehduksia kuten hepatiitit sekä jopa pahanlaatuisia kasvaimia, ku-

ten kohdunkaulan syöpää. Antibiootit eivät tehoa viruksiin toisinkuin bakteereihin. (Jons-

son ym. 2016: 28.) 
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3.3 Kliininen parasitologia 

Kliinisen parasitologian laboratoriossa tutkitaan loisia sekä niiden aiheuttamia infektioita 

ihmisessä. Loiset ovat eliöitä, jotka ovat riippuvaisia isännästään sekä käyttävät sitä hy-

väkseen. Loiset hyötyvät isäntäeliöstään, kun taas isännälle loiset ovat hyödyttömiä, hai-

tallisia tai jopa tappavia. Kliinisen parasitologian laboratoriossa parasiiteiksi eli loisiksi 

luokitellaan madot, alkueläimet sekä niveljalkaiset, jotka pystyvät aiheuttamaan infekti-

oita ihmisessä.  Loisinfektiot vaihtelevat suhteellisen vaarattomista tappaviin. Loisten ai-

heuttamat taudit ovat suuria ihmisten terveysongelmia kaikkialla maailmassa sekä para-

siittien aiheuttamat infektiot ovat ihmisten yleisimpiä infektioita maailmanlaajuisesti. (Lu-

mio 2019b.) 

Parasiittien diagnostiikka perustuu usein parasiittien morfologiaan eli muodon tarkaste-

luun. Morfologiaa tarkastellaan parasitologian laboratoriossa mikroskooppisesti. Parasi-

tologian näkökulmasta patogeenisia mikroskooppilöydöksiä voivat esimerkiksi olla ma-

dot, madon munat sekä alkueläimet. Muita diagnostiikkamenetelmiä voivat olla parasiit-

tien DNA:n, antigeenien tai spesifisten vasta-aineiden osoittaminen näytteestä. Myös vil-

jelyt kuuluvat diagnostiikkamenetelmiin. Parasitologiset näytteet, kuten muutkin mikro-

biologiset näytteet, on otettava huolellisesti sekä on muistettava kiinnittää erityistä huo-

miota näytteenotto-ohjeisiin. (Jokiranta – Meri – Siikamäki 2011.) 

3.4 Kliininen mykologia 

Mykologian tieteenalassa tutkitaan sieniä, sekä niiden aiheuttamia kliinisiä tauteja. Sie-

net voivat lääketieteellisesti jaettuna olla yksisoluisia aitotumallisia hiivoja tai monisolui-

sia rihmasieniä.  Sienet ovat saprofyyttejä, joka tarkoittaa sitä, että ne käyttävät ravinto-

naan eloperäistä materiaalia. Tämän takia ihmiselimistön rakenteet toimivat sienille op-

timaalisena kasvualustana, sillä ihminen tarjoaa sienelle ravintorikkaan sekä muutenkin 

suotuisan elinympäristön. Sienet lisääntyvät itiöiden avulla. Dermatofyytit, toisella ni-

mellä silsasienet kuuluvat rihmasieniin ja ne voivat tunnetusti aiheuttaa ihon pintakerros-

ten, hiusten sekä kynsien infektioita. (Vuento 2016: 74–75.) Kandidat kuuluvat myös toi-

sena esimerkkinä kliinisesti merkittäviin sieniin. Kandidat kuuluvat hiivoihin ja ne voivat 

aiheuttaa infektioita esimerkiksi ihmisen ruoansulatuskanavassa, suussa sekä genitaali-

alueilla. Sienidiagnostiikka perustuu usein mikroskooppilöydöksiin sekä viljelymenetel-

miin. (Vuento 2016: 74–77.) 
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3.5 Kliininen immunologia 

Immunologian tieteenalassa tutkitaan ihmisen immuunijärjestelmää ja sen toimintaa. 

Puolustuskyvyn ja vastustuskyvyn ylläpitäminen erilaisia taudinaiheuttajia vastaan on 

osa immuunijärjestelmän toimintaa. Kehon ulkopuolisia taudinaiheuttajia voivat olla bak-

teerit, virukset, loiset sekä sienet mutta taudinaiheuttajia voivat olla jopa ihmiskehon 

omat solut, jotka ovat muuntuneet ja näin ollen muodostuneet keholle vieraiksi. Allergiat 

syntyvät, kun keho reagoi vieraisiin rakenteisiin liian voimakkaasti. (Lumio 2019a.) Im-

munologian tieteenala tutkii elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa esimerkiksi im-

muunipuutoksia sekä autoimmuniteettia. Immuunijärjestelmässä esiintyvät häiriöt eli au-

toimmuniteetti syntyy, kun immuunijärjestelmä tulkitsee oman kehon antigeenit vieraiksi. 

Tämän seurauksena immuunivaste kohdistuu virheellisesti näitä kehon omia antigeenejä 

kohtaan, josta seurauksena voi johtaa autoimmuunitauti. Autoimmuunitauteja ovat esi-

merkiksi nivelreuma ja keliakia. Autoimmuunitauti- sekä allergiadiagnostiikka kuuluvat 

kliinisen immunologian perustutkimuksiin. (Heikkilä 2005: 20–27.)  

4 Onnistuneen laboratorioprosessin merkitys laadun kannalta  

Bioanalyytikko työskentelee olennaisena osana terveydenhuoltoa ja sen toimintaa. La-

boratoriotutkimukset perustuvat usein sairauksien diagnostiikkaan, seurantaan, hoitoon 

sekä niiden ehkäisyyn. Bioanalyytikon ammattiosaamiseen kuuluu terveydenhuollon la-

boratoriotyön prosessi kokonaisuudessaan potilaan ohjauksesta näytteen analysointi-

vaiheiseen, sekä valmiiden potilasvastausten kirjaamiseen. (Suomen Bioanalyytikkoliitto 

ry 2019.)  

Preanalyyttinen, analyyttinen ja postanalyyttinen vaihe ovat perinteisen laboratoriotutki-

musprosessin jaottelun kolme eri vaihetta. Preanalyyttisiksi tekijöiksi kutsutaan kaikkia 

niitä vaiheita, jotka vaikuttavat näytteen laatuun ennen sen saapumista laboratorioon. 

Edesauttavia preanalyyttisiä tekijöitä ovat esimerkiksi näytteenottajan asianmukainen 

ammatillinen koulutus sekä tietotaito, asiakkaan oikeaoppinen ohjaus näytteenottotilan-

teessa, näytteenotto-ohjeiden seuraaminen, joka tarkoittaa näytteen ottamista oikealla 

tavalla ja oikeasta paikasta oikeaan näytteenottoastiaan. Onnistuneeseen preanalytiik-

kaan kuuluu myös näytteen oikeat säilytysolosuhteet sekä kuljetusaika laboratorioon en-

nen näytteen analysointia. Preanalyyttisten ja analyyttisten vaiheiden lisäksi laboratorio-

tutkimusprosessiin kuuluu postanalyyttinen vaihe eli analysoidun näytteen tulosten tar-

kastelu ja tulkinta. Näiden tulosten luotettavuuteen vaikuttaa suuresti preanalyyttiset 
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sekä analyyttiset tekijät, esimerkiksi onko näyte otettu asianmukaisesti oikeaan näyt-

teenottoastiaan näytteenotto-ohjeiden mukaisesti, säilytetty ja kuljetettu sekä analysoitu 

oikealla tavalla. (Jonsson ym. 2016: 198–199.) 

Laboratoriopalvelut on kuvattu tärkeimmiksi lähtökohdiksi, jotka edistävät potilaan turval-

lista hoitoa terveydenhuollossa. Virheitä kuitenkin esiintyy laboratorioprosessien aikana, 

joka puolestaan heikentää tai hidastaa kliinistä päätöksentekoa sekä potilasturvalli-

suutta. Suurin osa laboratorioprosessin virheistä tapahtuu preanalyyttisessä vaiheessa, 

joka myös käy seuraavasta tutkimuksesta ilmi. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida näitä 

laboratoriovirheitä kliinisen kemian laboratoriossa Gondarin yliopistosairaalassa Luoteis-

Etiopiassa poikkileikkaustutkimusta hyödyntäen. Tällaisten virheiden mahdollisuuksien 

oletetaan olevan suuri ongelma etenkin köyhissä maissa. Tutkimus suoritettiin vuonna 

2016 helmikuun ja maaliskuun aikana. Datan analysoimisessa hyödynnettiin laaduntark-

kailu indikaattoreita ja standardeja kuten laaduntarkkailunäytteitä sekä esitietolomak-

keita näytteenottoon liittyen, joita vertailtiin analysoitavien näytteiden tuloksiin. Tutkimuk-

sessa analysoitiin 3259 Gondarin yliopistosairaalassa otettua näytettä, jossa näytteiden 

tulosten kokonaisvirhejakauma paljasti, että preanalyyttisten virheiden osuus oli 89.6 %, 

analyyttisten virheiden osuus 2,6 % sekä postanalyyttisten virheiden osuus 7,7 %. Pre-

analyyttisiä virheitä tuli mm. potilaan vääränlaisen ohjauksen takia, potilaan virheelli-

sessä tunnistamisessa sekä näytemäärässä. Analyyttisessa vaiheessa virheitä tuli näyt-

teiden käsittely-sekä analysointivaiheessa. Postanalyyttisia virheitä olivat esimerkiksi vir-

heellisesti syötetyt potilastulokset sekä niistä johtuva väärä tulosten tulkinta. Tämä ha-

vainto osoitti suhteellisen suurta virheiden osuutta laboratorioprosessin aikana, joka 

osoittaa laaduntarkkailun sekä laboratoriostandardien käytön tärkeän merkityksen päi-

vittäisessä rutiinityössä. (Ambachew ym. 2018.) 

Vuonna 2019 kliinisen mikrobiologian asiantuntijoiden tekemässä tutkimuksessa PRE-

DICT: a checklist for preventing preanalytical diagnostic errors in clinical trials ilmenee, 

että preanalyyttisen ohjeiden hallinta on puutteellista eikä aiheesta ole sen kummemmin 

julkaistu yksityiskohtaisia asiakirjoja. Tämän aukon täyttämiseksi Euroopan kliinisen ke-

mian ja laboratoriolääketieteen liitto EFML (European Federation of Clinical Chemistry 

and Laboratory Medicine) preanalyyttistä vaihetta käsittelevä työryhmä WR-PRE (Wor-

king Group for Preanalytical Phase) pyrki luomaan kliinisten laboratorioiden käyttöön tar-

koitetun tarkistusluettelon preanalyyttisten diagnoosivirheiden hallitsemiseksi sekä vä-

hentämiseksi kliinisissä tutkimuksissa. Tarkistusluettelo sisältää preanalyyttisiä avainky-
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symyksiä, joita tulisi ennakoivasti arvioida kliinisen tutkimuksen laboratorioprosessin nä-

kökulmasta ja jonka pohjalta työpaikalla luotaisiin SOP-työohjeet (Standard Operating 

Procedure). SOP sisältää helppolukuiset työohjeet, jotka varmistavat, että työ tehdään 

aina samalla lailla yhdenmukaisesti. SOP-työohjeen tekeminen kannattaa etenkin, jos 

työpaikalla on useita työntekijöitä, jotta kaikki saavuttavat samat yhdenmukaiset ohjeet. 

Työohjeet ovat kuvitettuja, helppolukuisia ja ne tehdään aina työpistekohtaisiksi. Preana-

lytiikassa tapahtuneet virheet saattavat heijastua virheellisiksi tutkimustuloksiksi, joka 

puolestaan voi huonontaa potilasturvallisuutta sekä aiheuttaa terveydenhuollolle ylimää-

räisiä kustannuksia. Analyyttiset sekä tekniset tekijät ovat yleensä päivittäin valvottuja, 

kuten analysaattoreiden kontrollien ajo ja esimerkiksi laboratorion pakastimien sekä jää-

kaappien lämpötilojen seuranta. Lämpötilan tarkka seuranta tulisi tapahtua yhtä lailla 

näytteen säilytys- sekä kuljetusprosessin aikana. Valitettavan usein näytteet kuitenkin 

kärsivät näissä vaiheissa toistuvista sulamis- ja jäätymisjaksoista, jotka täten heikentävät 

näytteen laatua. (Lippi – von Meyer – Cadamuro – Simundic 2019: 518–526) 

4.1 Laatu kliinisessä laboratoriossa 

Yleisesti käsitteenä laatu on laaja kokonaisuus. Laadulla voidaan kuvata esimerkiksi tuo-

tetta, palvelua, prosessia, sekä johtamisen laadun määrittämistä ja mittaamista. Ensin 

tuleekin tunnistaa ja tietää mitattavan asian tavoitearvo, kunnes mittaamalla pystytään 

määrittämään, onko laatupuutteita vai ei. Laatuun kuuluvat esimerkiksi laadunhallinta, 

laadun parantaminen ja laadunvarmistus. (Anttila – Jussila 2016; Salminen 2014.)  

Laatu laboratoriossa puolestaan varmistetaan laadunvarmistusmenettelyjä käyttäen. 

Niitä voivat olla mm. standardien mukainen toiminta, esimerkiksi näytteenoton laadun-

varmistus EN ISO (International Organization for Standardization) 15189 standardin mu-

kaisesti, vertailumittauksiin osallistuminen, sertifioitujen referenssiaineiden käyttö, tes-

taus- tai kalibrointimenetelmiä käyttö, sisäiset sekä myös laboratorioiden välillä tehdyt 

vertailut. Näillä menettelyillä varmistetaan ja parannetaan tutkimustulosten luotetta-

vuutta. Laboratoriossa tuleekin siis pystyä osoittamaan tulosten vertailukelpoisuus. Tut-

kimuksien suorittamiseen tulee myös liittyä yksityiskohtainen työ- ja toimintaohja. Näitä 

ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta toiminta olisi laadukasta. Suuri osa laatukäsikirjan 

ja laatujärjestelmän dokumenteista on sähköisiä, ja niitä päivitetään aina, kun se on tar-

peellista. Akkreditointia, eli pätevyyden toteamista laboratorio voi hakea, kun laadunvar-

mistusmenettelyt ovat kunnossa. Akkreditointi perustuu kansainvälisiin kriteereihin, 
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minkä avulla pystytään toteamaan laboratorion pätevyys ja tulosten luotettavuus. Suo-

messa akkreditointielimenä toimii Finnish Accreditation Service, eli FINAS-akkreditointi-

palvelu. (FINAS 2016b; Grönroos – Koskinen 2014.) 

Laboratoriopoikkeamat kirjataan aina tietojärjestelmään sekä etsitään niihin liittyviä ke-

hityskohteita, jotta virheiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa. Virheiden ehkäisyn ratkaisuna 

ei ole syyllisen löytäminen vaan virheistä oppiminen. Poikkeamien hallinta edellyttää 

kannustusta sekä henkilökunnan jatkuvaa perehdytystä. ISO15189 standardi toimii la-

boratoriotyön perustana, joka sisältää myös laadunhallinnan vaatimukset poikkeamien 

näkökulmasta. (Linko 2009.) Laboratoriopoikkeamiin kuuluu esimerkiksi myös vääriin 

putkiin otetut näytteet. Tämä toimiikin myös tämän opinnäytetyön lähtökohtana ja pyrki-

myksenä vähentää vääriin putkiin otettujen näytteiden määrää. HUSLABissa preanalyyt-

tistä laatua seurataan mm. HaiPro-järjestelmän avulla. Lisäksi käytössä on mm. hemo-

lyysi-indeksin seuranta. Mikrobiologista laatua voidaan seurata esimerkiksi tilastoimalla 

virtsaviljelyiden sekafloorien määrää. (Hilla 2020.) 

4.2 Kliinisen mikrobiologian näytteenoton ja näyteastioiden laadun varmistus 

Ennen, vielä 1950-luvulla potilaan itse ottamat näytteet saattoivat yleisesti saapua labo-

ratorioon monentyyppisellä tavalla. Bakteriologian ulostenäytteet saattoivat tulla esimer-

kiksi wc-paperiin käärittynä, asiakkaan omissa pakastepurkeissa tai jopa tulitikkurasi-

oissa. Näytteitä saapuu edelleen laboratorioon samankaltaisesti, mutta enää ne eivät 

pääse analysoitavaksi asti.  Helsingin yliopisto alkoi myöhemmin valmistaa bakteerinäyt-

teen kuljetukseen paremmin soveltuvia Stuart-putkia serobakteriologian laitoksen ela-

tusaineosastolla sairaaloille ja terveyskeskuksille. Nykypäivänä näitä teollisesti valmis-

tettuja kuljetusputkia on monipuolinen sekä laaja valikoima, joita eri terveydenhuollon 

yksiköt pystyvät helposti itse tilaamaan. Kliinisen mikrobiologian laboratorio on vuosien 

saatossa kehittynyt nopeasti sekä tullut lähemmäksi tärkeintä kohdettaan eli potilasta 

sekä asiakasta. (Eskola – Kuusela 2017: 8.) 

Mikrobiologisia näytteitä otetaan laboratoriossa, osastoilla, vastaanotoilla sekä kotona. 

Laboratorioon halutaan aina tutkittavaksi mahdollisimman laadukas näyte. Asiakkaan 

itse ottamien näytteiden laadukkuuteen vaikuttaa asiakkaan hyvä ja asianmukainen oh-

jaus hoitohenkilökunnalta. Ohjeet tulisi antaa suullisesti sekä kirjallisesti potilaan mukaan 

kyseisen tutkimuksen näytteenottovälineiden- ja astioiden mukana. Hoitohenkilökunnan 

on hyvä vielä varmistaa asiakkaalta, että hän on varmasti ymmärtänyt näytteenottoon 
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liittyvät ohjeet. Ohjeissa tulee olla vielä laboratorion yhteystiedot mahdollisia lisäkysy-

myksiä varten. Hyvä ohjaus välttää asiakkaan esimerkiksi uusilta näytteenotoilta, turhilta 

antibioottihoidolta virheelliseen tulokseen perustuen, hoidon viivästymiseltä sekä muilta 

turhilta toimenpiteiltä. (Karhumäki 2016: 201.) Jos näytteenoton suorittaa hoitohenkilö-

kunnan ammattilainen tulee hänen varmistaa, että asiakas on noudattanut esivalmiste-

luohjeita. Esimerkiksi bakteeriviljely- tai sieninäyte otetaan mieluiten ennen mikrobilää-

kityksen aloittamista, sillä lääkitys voi estää jo pieninäkin määrinä taudinaiheuttajan kas-

vun. Jos lääkitys on kuitenkin aloitettu ennen näytteenottoa, merkitään tieto potilastietoi-

hin. (Jonsson ym. 2016: 207.) 

A College of American Pathologists Q-Probes -kyselytutkimuksessa pyrittiin selvittä-

mään virtsaviljelyiden kontaminaatioiden määrää tarkastelemalla laboratoriokäytäntöjä 

virtsaviljelyiden keräämisessä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös, pystyttäisiinkö 

kontaminaatioita vähentämään suullisilla sekä kirjallisilla potilasohjeilla. Tutkimukseen 

osallistui 14739 keskisuihkuvirtsanäytteen antanutta avohoitopotilasta bakteeriviljelyitä 

varten. Kontaminoituneeksi virtsanäytteeksi laskettiin sellainen näyte, jossa yli kahden 

bakteerilajin kasvu oli yli 104. Kontaminoitumisaste eri tutkimukseen osallistuneiden la-

boratorioiden kesken vaihteli 1 % – 45 % välillä. Suullisen että kirjallisen ohjauksen an-

non parantamisen jälkeen kontaminoitumisaste väheni naisilla 10 % ja miehillä 6 %. Tut-

kimustulos kuvastaa keskisuihkuvirtsanäytteiden laadun vaihtelua, jos asiakkaan ohjeis-

tukseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tärkeää onkin siis kiinnittää huomiota hyvään 

ja oikeaoppiseen ohjeistukseen. (Bekeris – Jones – Walsh – Wagar 2008: 913–917.) 

Jokaisessa tutkimus- ja hoitotilanteessa potilasturvallisuuden perusta on asiakkaan vir-

heetön tunnistaminen, josta tuleekin lähteä liikkeelle ennen näytteenottoa. Asiakas tulee 

tunnistaa vähintään kahta eri tunnistetietoa käyttäen, kuten asiakkaan nimi ja henkilö-

tunnus. Näin pystytään varmistamaan, että oikea näyte otetaan oikeasta henkilöstä. 

(Hoitotyön tutkimussäätiö 2019.) Ennen näytteenottoa tulee myös kiinnittää huomiota 

näytteenottovälineiden käyttökuntoon. Näytteenottovälineet tulee säilyttää alkuperäis-

pakkauksissa oikeissa olosuhteissa, eli huomioon tulee ottaa esimerkiksi lämpö ja kos-

teus. Näytteenottovälineiden tulee olla huoneenlämpöisiä näytteenottohetkellä, ellei toi-

sin ole mainittu. Näytteitä ei tule ottaa näytteenottovälineillä, joiden viimeinen käyttöpäivä 

on ylittynyt. Pullojen ja purkkien korkit tulee sulkea käytön jälkeen, jotta tuotteet säilyvät 

hyvänä. Avattuihin pakkauksiin tulee merkitä avauspäivämäärä, jotta tiedetään, milloin 

pakkaus on avattu ja paljon sillä on käyttöaikaa jäljellä. (Labquality 2020.) 
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Mikrobiologisia näytteitä ottaessa on tärkeä olla kontaminoimatta näytettä limakalvon tai 

ihon normaaliflooralla. Näyte otetaan infektoituneesta kohdasta terveen ja sairaan ku-

doksen rajapinnalta. Mikrobiologian laboratoriossa tutkittavaksi näytteeksi tulee saada 

taudinaiheuttajamikrobi ja näytteen tulee sisältää sitä riittävästi. Tämän takia näytteen-

oton huolellisuuteen tulee kiinnittää huomiota.  Mikrobiologisissa näytteissä lähetteeseen 

tulee merkitä näytteenottokohta sekä näytteen laatu. On muistettava, että kaikki labora-

toriossa käsiteltävät näytteet ovat tartuntavaarallisia ja niitä tulee aina käsitellä huolelli-

sesti sekä asianmukaisesti. Mikrobiologiset näytteet tulisivat toimittaa mahdollisimman 

nopeasti laboratorioon analysoitavaksi, sillä ne eivät usein säily hyvin säilytyksessä. 

Näytteenottajan on erityisen tärkeä ymmärtää nämä preanalytiikan vaiheet, jotta vältyt-

täisiin virheellisten näytteiden saamiselta. Näin hän toimii myös hyvänä asiakkaan oh-

jaajana kotona otettaville näytteille. (Vuento 2016: 23–24.) 

Mikrobiologisia näyteastioita on olemassa laaja kirjo. Ne voidaan jaotella esimerkiksi 

ulostenäyteastioihin, virtsanäyteastioihin ja -putkiin, geeli- sekä nestekuljetusputkiin, vi-

rusviljelyputkiin ja verinäyteputkiin. Näyteastiat voivat sisältää mikrobin säilymistä edes-

auttavia sekä lisääntymistä estäviä lisä- ja säilöntäaineita, joka auttaa mikrobin säily-

mistä laboratorion tutkittavaksi asti. Veriputket voivat sisältää hyytymisaktivaattoria tai 

antikoagulanttia lisäaineena putken tyypin mukaan. Vastakohtana jotkin näyteastiat eivät 

sisällä ollenkaan lisäaineita, ja ne ovat tehdaspuhtaita ennen käyttöönottoa. Jotkin näy-

temateriaalit vaativat säilytyksessä tällaisen puhtaan ympäristön, jotta näyte on labora-

torion tutkittavaksi sopiva. Esimerkiksi lisäaineellinen virtsanäyteputki BD Vacutainer, si-

sältää boorihappoa, natriumformiaattia ja natriumboraattia, jotka estävät bakteerien li-

sääntymisen näytteessä. (Mediq 2013.) Copan eNAT nestekuljetusputki sisältää erityi-

sesti ulostenäytteiden säilyvyyttä edistävää guanidiinitiosyanaattia (Yhtyneet Medix La-

boratoriot Oy 2018). Mikrobiologiset näytteet pyritään aina ottamaan tutkimustyypille 

spesifiseen näyteastiaan. Analytiikassa kiinnitetään myös huomiota siihen, onko näyte 

otettu oikeanlaiseen näytteenottoastiaan. Laboratorio voi myös valita oikean tutkimus-

menetelmän näytteenlaadun mukaan. Esitietojen perusteella laboratorio vertaa näyt-

teessä olevia mikrobeja kyseisen näytteenottokohdan normaaliin mikrobistoon. (Karhu-

mäki 2016: 202.) 
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5 Kirjallinen ohje osana perehdytystä 

5.1 Kirjallinen ohje 

Työnantajat edellyttävät, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita organisaatiossa. 

Työ- sekä potilasturvallisuuden kannalta oikeiden toiminta- ja työohjeiden määrittelemi-

nen on ensiarvoisen tärkeää. Joskus työskentelyyn ja toimintatapoihin liittyvät ohjeistuk-

set voivat olla kuitenkin puutteellisia, eikä niitä välttämättä ole laadittu kirjallisena. Laa-

dukkaan ohjeen luominen ei välttämättä ole aina helppoa, sillä tekstin tulisi olla helposti 

ymmärrettävä sekä sisällöltään kattava. (Anias – Koskenvesa – Mäkeläinen 2014: 30; 

Leino-Kilpi – Salanterä 2009: 6–7.) Kliiniset laboratoriot ovat yleensä akkreditoituja ja 

käytössä oleva toimintajärjestelmä edellyttää ajantasaisen ohjeistuksen sekä niiden nou-

dattamisen. Akkreditoidun kliinisen laboratorion laadunhallintajärjestelmä vastaa stan-

dardin ISO 9001 mukaisen laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia ja akkreditoinnin 

myötä laboratoriot voivat todentaa pätevyytensä asiakkaille tuottaa luotettavia laborato-

riopalveluja. (Finas 2016a.) 

5.1.1 Sisältö ja rakenne 

Suunniteltaessa ohjeen sisältöä, tulee kohderyhmä ja ohjeen tarkoitus selvittää tarkasti. 

Mitä ja miten ohjeeseen kirjoitetaan, määrittelevät kohderyhmän ominaisuudet. Kirjoitta-

jan kyky asettua lukijan asemaan ohjetta laatiessa on tärkeää, jotta siitä saadaan mah-

dollisimman selkeä ja käyttäjäystävällinen kokonaisuus. Laadukkaan ohjeen suunnitte-

luun olisi hyvä ottaa myös mukaan kohderyhmän edustajia asiantuntijoiden lisäksi, jotta 

ohjeeseen saadaan käytännönnäkemys mukaan. Ohjeen tulee antaa lukijalle tietoa, vas-

tata kohderyhmän tiedontarpeeseen ja antaa ratkaisuja. Hyvän ohjeen pohjalta jokaisen 

työntekijän tulisi kyetä toimimaan luodun toimintamallin mukaisesti, mukaan lukien myös 

uusien ja osa-aikaisten työntekijöiden, sekä keikkatyöntekijöiden. (Turnbull 2003: 26–27; 

Leino-Kilpi – Salanterä 2009: 6–7.) Ohjeen kieliasu tulisi olla mahdollisimman ymmärret-

tävää, jotta lukijan on helppo ymmärtää sisältö tarkoitetulla tavalla. Tekstiä kirjottaessa 

ohjeen tekijän tulee muistaa kohderyhmä, kenelle ohjetta tehdään. Vaikeita termejä, ly-

henteitä ja vierasperäisiä sanoja tulee siis mahdollisuuksien mukaan välttää. Lausera-

kenteiden tulee olla selkeitä ja ytimekkäitä, sillä asian ymmärtämistä vaikeuttaa pitkät ja 

monimutkaiset lauserakenteet. (Patient information style guidelines 2017: 1–2; läht ym. 

2014: 14.) 
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Ohjeen rakenne ja esittämisjärjestys tulee olla tarkkaan suunniteltu, sillä se on keskeinen 

vaikuttava tekijä ohjeen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Esittämisjärjestyksenä voi olla 

esimerkiksi tärkeysjärjestys, aikajärjestys tai jaottelu aihepiirien mukaan. Esittämisjärjes-

tys valitaan kohderyhmän näkökulmasta kuvaamaan parhaiten käyttäjän tarpeita. (Hy-

värinen 2005: 1769–1770.) 

5.1.2 Visuaalisuus 

Lukijoiden mielenkiinnon herättämisessä ohjeessa voidaan käyttää apuna visuaalisia 

elementtejä, kuten kuvia ja värejä. Niiden tarkoituksena on tukea tekstiä ja auttaa lukijaa 

tekstin ymmärtämisessä. Yritykselle tai organisaatiolle opasta tehdessä tulee ottaa huo-

mioon niiden visuaalinen identiteetti, joka voi olla esimerkiksi tunnusvärit tai tuotetunnus. 

Kuvilla voidaan selventää tekstiä ohjeessa ja auttaa lukijaa hahmottamaan kokonai-

suutta paremmin. (Patient information style guidelines 2017: 5.) Kuvilla havainnoimalla 

pystytään myös vaikuttamaan ohjeistuksen muistettavuuteen. On arvioitu, että kuullusta 

ohjauksesta asiakkaat muistavat 10 %, mutta näkemästään 75 %. Vastaavasti kun oh-

jaus tapahtuukin näkö- että kuuloaistin avulla, ohjauksesta asiakkaat muistavat 90 %. 

(Kyngäs ym. 2007: 73.) Kuvia käytettäessä tulee kuitenkin huomioida tekijänoikeusasiat, 

sillä tekijänoikeus on aina automaattisesti kuvan ottajalla (Laki tekijänoikeuksista 

404/1961 § 1). 

5.2 Perehdytys 

Ohjetta pystytään käyttämään myös osana perehdytystä. Perehdyttäminen ja työnopas-

tus ovat osa ennakoivaa työsuojelua. Perehdyttämisen tulee pitää sisällään toimenpiteet, 

joiden avulla työntekijälle tulee tutuksi työpaikka ja työpaikan tavat, sekä ihmiset. Pereh-

dyttämisen aikana tulee myös ilmetä mitä työntekijältä odotetaan työssään. Itse työnte-

kemiseen liittyvät asiat sisältyvät työnopastukseen. Työnopastukseen kuuluvat tieto työ-

kokonaisuudesta, sekä mitä osaamista ja tietoa kyseinen työ vaatii. Työntekijän tulee 

myös saada riittävät tiedot työnantajalta työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Velvoite riit-

tävästä perehdytyksen ja työnopastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvomi-

sesta työntekijälle on työnantajalla. Työnantaja voi kuitenkin halutessaan antaa erilaisia 

tehtäviä liittyen perehdytykseen ja opastukseen koulutetulle työnopastajalle, mutta pää-

vastuu pysyy kuitenkin esimiehellä ja työnjohdolla. Perehdyttämisestä ja työnopastuk-

sesta määrää työsuojelulainsäädäntö. (Ahokas – Mäkeläinen 2013; Laki työturvallisuu-

desta 738/2002 § 14.) 
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Kyselylomakkeilla tuotettu tutkimusaineisto 110 laboratoriohoitajan kesken, jossa vas-

tausprosentti oli 81 %, tukee myös perehdytyksen tärkeyttä laadukkaassa laboratorio-

työskentelyssä. Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata eteläsuomalaisen yliopistollisen kes-

kussairaalan laboratorion hoitohenkilöstön sitoutumista työhön ja laboratoriohoitajan laa-

tujärjestelmään perustuvaa toimintaa laboratorioprosessin eri vaiheissa. Tuloksista voi-

daan todeta, että hyvän laadun edellytyksinä laboratoriotyössä pidetään etenkin hoitajien 

jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä sekä osallistumista työn kehittämiseen ja organisaa-

tion tavoitteiden tiedostamista. Tärkeänä laadun edellytyksenä pidettiin myös työnteki-

jöiden sitoutumista ja toimintakeskeisyyttä laboratoriossa. (Mäkilä 2002.) 

6 Opinnäytetyön toteuttaminen  

6.1 Menetelmälliset lähtökohdat 

Opinnäytetyön toteuttamisvaihe perustui teoreettisten ja tutkittujen kirjallisten lähdetieto-

jen hyödyntämiseen kliinisen mikrobiologian näkökulmasta. Hyödynsimme opinnäyte-

työssä HUSLABin työohjeita, jotka saatiin opinnäytetyön toteutusvaiheessa käyttöön. 

Haimme tutkittuja tietokantoja esimerkiksi Pubmed- ja Medic-verkkosivuilta. Etsimme 

teoreettista tietoa mikrobiologian bakteriologisista ja virologisista tutkimuksista, sekä mi-

hin näyteastioihin kyseisten tutkimusten näytteet otetaan ja millaisia ominaisuuksia mik-

robiologisilla näyteputkilla on. Tutkimuksen ja näyteastian yhdistämisessä näy-

teastiakarttaan hyödynnettiin HUSLAB tutkimusohjekirjaa sekä preanalytiikan käsikirjaa. 

HUSLABin sisäistä tietoa opinnäytetyöhön hyödynnettyä pidimme huolen siitä, että tieto 

merkittiin työhön HUSLABin ohjeistuksen mukaisesti. Näyteastiakartan kuvat kuvattiin 

sekä muokattiin itse kuvankäsittelyohjelmalla. Näyteastiat saatiin HUSLAB bakteriolo-

gian sekä virologian laboratoriosta, josta noudimme ne kotiin kuvattavaksi.  

Opinnäytetyön toteutuksen aikana käytiin aktiivisesti viestintää HUSLABin henkilökun-

nan kanssa, jotta heidän toiveensa pystyttiin huomioimaan ja pitämään heidät ajan ta-

salla opinnäytetyön etenemisestä. Tapaamiset järjestettiin HUSLAB mikrobiologian la-

boratorion palaveritiloissa. Tapaamisiin osallistui sairaalamikrobiologeja, bioanalyyti-

koita bakteriologian ja virologian laboratoriosta sekä näytteenoton prosessivastaava. 
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6.2 Toimintaympäristö, kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Tämän toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin HUSLABlle, joka on osa HUS-Diagnos-

tiikkakeskusta. HUSLAB on Suomen johtava kliinisten laboratoriopalvelujen tuottaja, 

jossa tehdään vuosittain lähes 24,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta. Kliinisen mikrobio-

logian laboratoriossa tehdään vuosittain noin 1,2 miljoonaa bakteriologian, virologian, 

infektioserologian, autoimmuunisairauksien, mykologian ja parasitologian alan laborato-

riotutkimusta. Uusia tutkimuksia kehitetään myös jatkuvasti ja yhteistyötä tapahtuu pal-

jon infektioita ja immuunitauteja hoitavien lääkäreiden kanssa.  HUSLABin asiakkaisiin 

kuuluvat erikoissairaanhoito, jäsenkunnat Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, sekä eri-

laiset terveydenhuollon toimintayksiköt. Näytteenottopisteitä HUSLABlla on yhteensä 

noin 90 sekä Uudellamaalla että Kymenlaaksossa. Kliinisen mikrobiologian lisäksi kliini-

nen kemia, patologia, genetiikka, näytteenottopalvelut, sekä tutkimus ja opetus kuuluvat 

HUSLABin toimintaan. (HUS 2019.) 

Hyödynsaajina opinnäytetyössä toimivat asiakkaat, terveydenhoitoyksiköt sekä labora-

toriot, joille palveluja tuotetaan. Yhtenäiset ja selkeät näytteenotto-ohjeet HUSLABin alu-

eella takaavat asiakkaille luotettavat tulokset. Hyödynsaajina näyteastiakartasta voivat 

toimia myös kouluissa opettajat ja oppilaat, sillä näyteastiakarttaa voidaan käyttää myös 

opetuksen tukena. 

6.3 Lähtötilanteen kartoitus 

Mikrobiologisten näytteiden ottamisesta ja etenkin näyteastioista tulee ajoittain paljonkin 

kyselyitä HUSLAB kliinisen mikrobiologian laboratorioon monista lähettävistä yksiköistä. 

HUSLAB kliinisen mikrobiologian laboratorioon tulee näytteitä myös muualta Suomesta. 

Laboratorioon saapuu ajoittain vääriin näyteastioihin otettuja näytteitä. Tämä hidastaa 

asiakkaan tuloksien valmistumista ja lisää virheellisten potilastulosten riskiä, sekä vie 

paljon työaikaa laboratoriohenkilökunnalta. Harvinaisten ja ainutlaatuisten näytteiden 

kohdalla voi olla, että näyte on hankala ottaa uudelleen tai se voi olla jopa mahdotonta, 

esimerkiksi selkäydinnestenäytteet tai koepalat, ovat tämänkaltaisia ainutlaatuisia näyt-

teitä. 
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6.4 Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi osallistumalla terveysalan opinnäytetyön aloitustilaisuu-

teen. Aloitustilaisuudessa käytiin läpi mm. opinnäytetyöprosessia ja aikataulua. Aloitus-

tilaisuudessa valitsimme aiheet opinnäytetöillemme, johon saimme valmiiksi kerätyn lis-

tan opinnäytetyöaiheista koululta. Valitsimme HUSLABin mikrobiologian laboratoriolta 

saadun aiheen luoda selkeä, yhtenäinen ja kuvallinen näyteastiakartta mikrobiologisille 

näytteille, joka tulisi käyttöön esimerkiksi laboratorioihin ja sairaaloihin. Valitsimme ai-

heen, sillä mikrobiologia alana kiinnostaa meitä. Meitä kiinnosti myös visuaalinen puoli 

näytekartan luomisessa sekä HUSLAB yhteistyökumppanina. Näyteastiakartasta oli tar-

koitus tuottaa julkinen opas, sillä HUSLABiin lähetetään mikrobiologisia näytteitä myös 

muilta sairaanhoitopiireiltä. 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen alkaessa kävimme kuulemassa tarkempaa tietoa va-

litsemastamme aiheesta HUSLABin kliinisen mikrobiologian osastolla bakteriologian 

puolella. Toiseen tapaamiseen osallistui useampi ohjaaja bakteriologian, virologian, vi-

rusviljelyn ja näytteenoton puolelta. Tapaamisessa kuulimme heidän tarpeensa ja tavoit-

teensa opinnäytetyöllemme, jonka jälkeen lähdimme työstämään opinnäytetyön suunni-

telmaa. Suunnitelmaa kirjoitimme Microsoft Office 365 -pilvipalvelussa. Sovimme myös 

tapaamisia kirjastoon, kahviloihin ja toistemme luokse, jotta pystyimme ideoimaan yh-

dessä paremmin. Opinnäytetyötämme ohjaavan opettajan kanssa sovimme opinnäy-

teyön suunnitelman ohjausajan, jonka jälkeen muokkasimme vielä suunnitelmaa hänen 

antaman palautteen mukaan.  

Molemmat meistä olivat terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 3:ssa kliinisen mikrobio-

logian työharjoittelun osuudella HUSLAB kliinisen mikrobiologian laboratoriossa marras-

joulukuussa 2019. Toinen meistä oli työharjoittelussa virologialla ja toinen bakteriologi-

alla. Työharjoittelun aikana saimme hyvän konkreettisen käsityksen, miksi näy-

teastiakarttaa tarvitaan. Työharjoittelun jälkeen lähdimme työstämään opinnäytetyön to-

teutusvaihetta. Aloitimme ensin työstämään pääsääntöisesti näyteastiakarttaa, jotta sai-

simme annettua ohjaajille mahdollisimman paljon aikaa käydä näyteastiakarttaa läpi ja 

he ehtisivät antamaan siihen tarvittavia korjausehdotuksia. Saimme ohjaajilta kaikki tar-

vittavat materiaalit ja näyteastiat, jotka kuvasimme itse yhdessä kotonamme Nikon 

D3100 -järjestelmäkameralla näyteastiakarttaa varten. Muokkasimme kuvat puhelimella 

PicsArt- ja Facetune2-kuvanmuokkaussovelluksilla. Muokkasimme kaikkiin kuviin valkoi-
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sen taustan ja säädimme tarvittaessa kuvista kontrastia, valotusta, terävyyttä ja varjos-

tusta. Lopputuloksena saimme luotua visuaalisesti yhteneväiset kuvat, joihin olemme 

tyytyväisiä. Tavoitteena meillä oli kliinisen mikrobiologian näyteastiakartalla luoda HUSin 

veriputkikarttaa muistuttava tuotos. 

Näyteastiakarttaa teimme Wordissa, johon luonnostelimme taulukon ja kuvat näyteasti-

oista. Jaoimme työtehtäviä keskenämme, jotta saimme työskentelystä tehokasta. Esi-

merkiksi kuvanmuokkauksen hoiti vain toinen, jotta saimme kuvista mahdollisimman yh-

denmukaisia. Opinnäytetyön toteutusvaiheessa sovimme helmi-maaliskuussa tapaami-

sia ajoittain ohjaajiemme kanssa HUSLABlle, sekä olimme tiiviisti yhteyksissä sähköpos-

titse. Pyysimme palautetta aktiivisesti näyteastiakartan tekovaiheessa ja muokkasimme 

sitä palautteen mukaan. Opinnäytetyön toteutuksen loppuvaiheella maaliskuun puolessa 

välissä puhkesi poikkeustila koronaviruksen takia, joka aiheutti todella paljon kiirettä ja 

muutoksia HUSLABin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. Virologian osuuden näyte-

kartasta muokkasimme sairaalamikrobiologin ohjeistuksella paljon suppeammaksi kuin 

mitä oli alun perin suunniteltu ennen poikkeustilaa. Näyteastiakarttaan jätimme vain 

nukleiinihappotutkimukset, sillä esimerkiksi virusviljelyn toiminta oli toistaiseksi lopetettu 

opinnäytetyömme toteutuksen aikana.  

Opinnäytetyön raportointia toteutettiin näyteastiakartan tekemisen ohessa. Raportointi-

vaiheessa hyödynsimme myös Microsoft Office 365 -pilvipalvelua.  Wordissa kirjoitimme 

valmiiseen Metropolian opinnäytetyöpohjaan raporttiamme. Poikkeustilan takia emme 

kokoontuneet ollenkaan maaliskuun puolen välin jälkeen, vaan käytimme viestintään 

keskenämme WhatsApp-sovellusta.  

7 Kliinisen mikrobiologian näyteastiakartta opinnäytetyön tuotoksena 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kuvallinen mikrobiologisten näytteiden näy-

teastiakartta. Tuotos on luotu HUSin Word-pohjalle, jonka tyyliä saimme muokata näy-

teastiakartalle sopivaksi. Loimme näyteastiakartan pohjalle taulukon, jossa on neljä pää-

kohtaa. Pääkohtien aiheita ovat näyteastia, tutkimusnimi ja tutkimusnumero, HUS-alu-

een tilausnumerot näyteastioille sekä muuta huomioitavaa. Jaoimme opinnäytetyö tie-

doston OneDrivessa, jossa pystyimme molemmat muokkaamaan tiedostoa reaaliaikai-

sesti. Hyödynsimme OneDrivea myös varmuuskopioinnin varmistamiseksi. Opinnäyte-
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työn tekijöinä kuvasimme kaikki näyteastiakartassa olevat kuvat itse Nikon-järjestelmä-

kameralla sekä muokkasimme kuvat tyyliltään samankaltaisiksi sekä karttaan sopiviksi 

kuvankäsittelyohjelmalla. 

Kuvat ovat näyteastiakartan taulukossa loogisessa järjestyksessä, niin että samantyyp-

piset näyteastiat tai näytteenottovälineet ovat allekkain. Näytteenottokartta alkaa veri-

näyteputkista, seuraavana ovat likvorputki, virtsaputket, nesteenkuljetusputket, geelikul-

jetusputket, näytteenottotikut, ulostenäyteastiat ja viimeisenä tehdaspuhtaat sekä steriilit 

astiat. Kuvien viereen olemme sijoittaneet kyseisen näyteastiaan soveltuvien tutkimus-

ten tutkimusnimikkeet sekä tutkimusnumerot. Kahdessa viimeisessä ruudukossa kerro-

taan kyseisen näyteastian tilausnumero sekä mahdolliset näyteastiaan liittyvät lisä-

huomiot.  

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda käytännön työelämää jär-

keistävä, ohjeistava sekä toimintaa helpottava tuotos näyteastiakartan muodossa eri hoi-

toyksiköissä sekä laboratorioissa. Mielestämme saimme näyteastiakartasta visuaalisesti 

selkeän sekä siistin. Se on helposti ymmärrettävä sekä etenee loogisessa ja järkevässä 

järjestyksessä näyteastioiden tyypin mukaan.  Näyteastian kuvan vieressä näkyy tutki-

musnimikkeet sekä tutkimusnumerot, joihin kyseinen näyteastia on soveltuvainen. Tut-

kimusnimikkeiden vieressä näkyy näyteastioiden tilausnumerot sekä joihinkin näyteasti-

oihin liittyvät lisähuomiotekstit. Tilausnumerot ovat helposti nähtävillä suoraan näy-

teastiakartasta, joka helpottaa mikrobiologisten näyteastioiden tilausprosessia. Läh-

teenä olemme käyttäneet HUSin tutkimusohjekirjaa sekä preanalytiikan käsikirjaa sekä 

HUSin sisäistä tietoa tutkimuksiin sekä tilausnumeroihin liittyen. Kartta on siis luotu HU-

Sin luotettavien lähteiden pohjalta. Näyteastiakarttaa on oikeus muokata tulevaisuu-

dessa HUSin toimesta, jos kartan sisältöön kuuluville asioille tulee muutoksia. 

8 Pohdinta  

8.1 Tuotoksen tarkastelu 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda työelämälähtöinen kliinisen mikrobiologian näyttei-

den näyteastiakartta. Tarkoituksena oli luoda mikrobiologian näkökulmasta katsoen yh-

tenäinen versio näyteastioista ja niihin soveltuvista tutkimuksista. Tällaista mikrobiolo-

gisten näytteiden näyteastiakarttaa ei vielä ollut päivitettynä versiona olemassa HUSin 
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sisällä. Tämä johtui siitä, ettei organisaatiossa ollut resursseja eikä aikaa tarpeeksi tä-

mänkaltaisen mikrobiologisten näytteiden näyteastiakartan luomiseen. Opinnäytetyön 

aiheet tulivat koululle valmiina eri organisaatioilta ennen opinnäytetyön suunnittelu- sekä 

toteutusjakson alkamista. Meitä molempia kiinnosti mikrobiologia aiheena ja saimmekin 

heti haluamamme aiheen itsellemme, sillä tähän aiheeseen ei ollut muita hakijoita.  

Opinnäytetyön tekijöinä meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta näyteastiakartan laatimi-

sesta, eikä opinnäytetyön teosta, mutta mielestämme se ei heikentänyt työn laaduk-

kuutta. Tuotos onnistui hyvin ja lopputulos oli laadukas sekä luotettava. Kliinisen mikro-

biologian laboratoriosta opinnäytetyön ohjaajat antoivat palautetta aktiivisesti raportista 

ja näyteastiakartasta, jotka toteutuksessa huomioitiin. Lopputulos oli myös heidän mie-

lestään hyvä, selkeä ja kattava.  

Opinnäytetyön tuotos luotiin näyteastiakartan muodossa (Liite 1.) Tuotos perustuu teo-

reettiseen pohjaan, se on tarkkaan tehty sekä se täyttää hyvän ohjeen kriteerit. Näy-

teastiakartta noudattaa sisällöltään ja rakenteeltaan laadukkaan oppaan kriteereitä, 

jossa se esimerkiksi antaa lukijalle tietoa sekä vastaa kohderyhmän eli kliinisen mikro-

biologian tiedontarpeeseen näyteastioiden näkökulmasta. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan näyteastiakarttaan oli tarkoitus laittaa enemmän mikrobiologisia tutkimuksia, 

mutta koronavirusepidemian takia toimintaa ja tarjontaa supistettiin tutkimuksien osalta 

kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. 

8.2 Luotettavuus  

Tiedonhaussa hyödynsimme useita eri tietolähteitä luotettavista tietokannoista. Lähteinä 

käytimme mm. kirjallisuutta, PubMed-verkkosivua, Moodi-lehteä sekä muita asiantuntija 

verkkodokumentteja sekä artikkeleja. Tutkimuksia haimme eri hakusanayhdistelmillä, 

jotta saimme mahdollisimman laajasti tutkittua tietoa opinnäytetyön aiheeseen liittyen. 

Esimerkiksi PubMedin verkkosivuilla käytimme hakusanayhdistelminä mm. clinical mic-

robiology (17143 osumaa), clinical microbiolgy samples (3574 osumaa) sekä preanaly-

tical (1502 osumaa). Toimimme yhteistyössä HUSLABin kanssa ja toteutimme mikrobio-

logian laboratorion toiveita opinnäytetyöhön liittyen. Pyrimme myös hakemaan mahdol-

lisimman tuoretta tietoa lähteiksi. Plagioimisen välttämiseksi tarkistimme opinnäytetyö-

tämme Turnitin-plagiointiohjelman avulla. Luotettavuutta lisäsimme merkitsemällä huo-

lellisesti lähteet ja viitteet. 
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Opinnäytetyö toteutettiin HUSLABin mikrobiologian osastolle, joka on akkreditoitu tes-

tauslaboratorio. Laboratorioiden pätevyyden toteaminen perustuu kansainvälisiin kritee-

reihin, jonka vaatimuksena on, että laboratorio pystyy täyttämään standardien mukaiset 

vaatimukset. Akkreditointi suoritetaan FINASin (Finnish Accreditation Service) toimesta. 

(FINAS 2016a.) 

8.3 Eettisyys 

Etiikka kuvaa hyviä ja oikeita keinoja elää maailmassa. Etiikka koostuu periaatteista ja 

arvoista, jotka käsittelevät hyvää, pahaa, oikeaa sekä väärää. Etiikan tavoitteena on oh-

jata ihmistä tekemään hyviä ja oikeita valintoja sekä tutkimaan toimintansa perusteita. 

Etiikka tarjoaa välineitä ajatteluun ja pohdintaan, mutta se ei kuitenkaan anna ratkaisuja 

valmiina. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE So-

siaali- ja terveysministeriö 2011.) 

Opinnäytetyötä varten teimme Metropolian ja HUSLAB mikrobiologian osaston välille kir-

jallisen sopimuksen opintoihin liittyvästä projektista ennen toteutuksen alkua. Haimme 

sähköisesti myös HUSLABin sisäisen opinnäytetyön tutkimusluvan (Liite 2.) Allekirjoi-

timme opinnäytetyön ohjaajiemme kanssa vaitiolo- ja salassapitolomakkeet ennen opin-

näytetyön aloitusta. Opinnäytetyön tekovaiheessa otimme huomioon myös bioanalyyti-

kon eettiset ohjeet, jotka noudattavat Standardi ISO EN 15189:2013 mukaista järjestel-

mää, lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 sekä lakia kansanterveyslain 

muuttamisesta 928/2005. (Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 2017.)  

8.4 Tuotoksen hyödyntäminen ja kehittämisehdotukset 

Tuotoksen tarkoituksena on tulla käyttöön HUSLABin alueelle pilottina, jossa testataan 

näyteastiakartan toimivuutta. Näyteastiakarttaa tulee alustavasti hyödyntämään HUS-la-

boratoriot ja -näytteenottopisteet sekä piiriin kuuluvat hoitoyksiköt. Tuotos tulee käyttöön 

sähköisessä muodossa HUSin verkkosivuille, josta saadaan myös tulostettava versio 

yksiköiden hyödynnettäväksi esimerkiksi ohjekansioon. Tämän opinnäytetyön tuotok-

sena valmistunut näyteastiakartta on hyödyllinen näytteiden ottajille sekä laboratorioille. 

Näyteastiakarttaa pystytään hyödyntämään myös opetuksen tukena kouluissa.  

Kehittämistyön tavoitteena on tutkimustulosten avulla saada aikaan ja luoda uusia tai 

entistä parempia palveluita, tuotantomenetelmiä tai tuotantovälineitä. Kaikki toiminta, 
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joka tavoittelee toiminnan tai yksilöiden kehittymistä kuuluu tutkimus- ja kehittämistoi-

mintaan. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi koulutukset, palvelu-, testaus- tai laa-

duntarkkailutoiminta. (Heikkilä – Jokinen – Nurmela 2008: 21–22.) Tavoitteena on, että 

näyteastiakartta tulisi myös muiden yksiköiden käyttöön HUSin ulkopuolelle. Näy-

teastiakartta on helposti muokattavissa oikeuksineen HUSin sisäisillä käyttäjillä mahdol-

listen muutosten takia näyteastioihin tai mikrobiologisiin tutkimuksiin liittyen. Näy-

teastiakarttaa voi tulevaisuudessa mahdollisesti myös laajentaa ottamalla mukaan uusia 

näyteastioita sekä kliinisen mikrobiologian tutkimuksia. 

8.5 Ammatillinen kasvu 

Ammatillinen kasvu pitää sisällään mielenkiinnon omaa työtä sekä ammattitaitoa koh-

taan, joka on jatkuvasti kehittyvää. Tavoitteena on löytää työskentelytapoja, jotka tekevät 

työstä tehokasta ja samalla ne tekevät työstä houkuttelevaa ja mieluisaa. Elämästä kuluu 

suuri aika työskentelyyn, joten on todella tärkeää tuntea olo hyväksi siinä mitä tekee. 

Itsensä kehittymisen sekä pitkäaikaisen kasvuprosessin lisäksi ammatilliseen kasvuun 

kuuluu tuen ja avun vastaanottaminen. Halu kehittää itseään jatkuvasti haastavissakin 

tilanteissa, työilmapiiri, työn arvostus. Kasvun kannalta merkittävää on myös esimerkiksi 

riittävä työkykyä ylläpitävä toiminta organisaatiossa sekä työyhteisön antama tuki. Kas-

vua tukee myös työntekijän tietoinen pyrkimys kehittää ammattitaitoaan yhteiskunnallisia 

muutoksia mukaillen sekä myönteinen asenne omaan kehittymiseen. (Tampereen yli-

opisto 2020.) 

Osoitimme opinnäytetyön myötä ammatillista kypsyyttä, sekä perehtyneisyyttä omaan 

ammattialaamme. Toteutimme myös itsearviointia opinnäytetyön aikana arvioimalla ja 

kehittämällä toimintaamme kriittisen tarkastelun avulla. Ammatillisen kasvun pohja on 

meillä alkanut rakentumaan bioanalytiikan tutkinto-ohjelman alussa ja se on jatkanut ke-

hittymistään yli kolmen opiskeluvuoden aikana vuosi vuodelta. Ammatillinen kasvu meillä 

on alkanut erityisesti koulun luentojen, opiskelumateriaalien, laboraatiotuntien sekä työ-

harjoittelujen myötä. 

Työharjoittelujaksot ovat toimineet meille merkittävänä polkuna käytännön työelämään. 

Niiden kautta olemme molemmat päässeet jatkamaan kesätöitä sekä keikkatöitä opis-

kelujen ohessa. Ennen käytännön harjoitteluun menoa, perehdyimme teoreettiseen tie-

toon koulussa, jota sitten hyödynsimme työelämäjaksoilla. Opintojen aikana meillä oli 

kolme harjoittelujaksoa, joista ensimmäisen vuoden harjoittelu oli viisi viikkoa, toisen 
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vuoden harjoittelu kymmenen viikkoa ja kolmannen vuoden harjoittelu kymmenen viik-

koa. Ammatillinen kasvu kehittyi harjoittelu harjoittelulta ja edeltävien harjoittelun tieto-

taitoja pystyimme soveltamaan seuraavassa harjoittelujaksossa aina joiltakin osin. Har-

joittelujaksojen aikana teimme oppimistehtäviä, kuten oppimispäiväkirjoja. Oppimispäi-

väkirjojen myötä tapahtuva reflektointi opiskelijan ja ohjaajien välillä toimi hyvänä palau-

tejärjestelmänä omasta oppimisesta, joka oli hyvin opettavaista sekä palkitsevaa joka 

omalta osaltaan kohotti osaamisen ja onnistumisen tunnetta omaan työskentelyyn liit-

tyen.  

Keväällä 2019 suoritimme mikrobiologian 10 opintopisteen laajuisen opintojakson, johon 

sisältyi teoria- sekä laboraatiotunteja. Mikrobiologian opintojaksolla sekä 3 viikon mikro-

biologian harjoittelujaksolla HUSLABilla oppimamme käytännön tiedot sekä teoriataidot 

tukivat vahvasti opinnäytetyömme tekoa. Opinnäytetyön teossa olemme kehittyneet laa-

jan kirjallisen työn tekijöinä oman alamme, eli bioanalyytikon näkökulmasta sekä onnis-

tuneet kehittämään ammatillista kasvuamme mikrobiologian osa-alueella käytännön 

sekä kasvaneen teoriatiedon myötä.  
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