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Kemian ja immunokemian tutkimuksissa tulossa muutoksia HUS-alu-

eella syksyn 2019 aikana, vaihtoprojekti jatkuu kevääseen 2020 asti 

Johdanto HUSLAB on solminut uuden kemian ja immunokemian laitteistoja ja menetelmiä koskevan so-

pimuksen Siemens Healthcare Oy:n kanssa. Vaihto uuteen analytiikkaan alkaa syyskuussa 2019 

ja tapahtuu vaiheittain eri tutkimuksien osalta. Koko vaihtoprojekti jatkuu kevääseen 2020 asti. 

Asia HUSLAB vaihtaa kemian ja immunokemian laitteistot menetelmineen HUS-alueen laboratori-

oissa (Jorvi, Hyvinkää, Peijas, Lohja, Raasepori, Malmi, Töölö, Porvoo) sekä HUSLAB-talon 

Automaatiolaboratorion automaatiolinjastolla (Meilahti). Automaatiolaboratorioon pystyte-

tään myös uusi päivystysrata parantamaan kiire-näytteiden vastausviiveitä. Muutos alkaa alu-

een laboratorioissa 18.9.2019 ja kestää useita kuukausia. 

Suurimmassa osassa perustutkimuksista ei tapahdu kliinisesti merkittäviä muutoksia menetel-

mävaihdoksesta huolimatta. HUSLAB tiedottaa erikseen kliinisesti merkittävistä 

muutoksista, joista keskustellaan myös HUSin asiantuntijalääkäreiden kanssa.  

Muutos ei koske verenkuva- eikä hyytymistutkimuksia eikä suurinta osaa ns. erikoisanalytii-

kan tutkimuksista. Muutos ei koske myöskään Kymenlaakson laboratorioissa tehtäviä tutki-

muksia (Kymsoten alue).  

Siirtymäkauden 

poikkeusjärjes-

telyt 

Muutosvaihe aiheuttaa suurimmat poikkeusjärjestelyt HUSLAB-talon Automaa-

tiolaboratoriossa ja Meilahden alueella. Muutosvaiheen aikana mm. näytelogistiikka ja 

näytteiden varastointi ovat poikkeuksellisia.   

Vastausviiveitä voi syntyä nykyistä enemmän, vaikka pyrimme vastaamaan etenkin kiireelliset 

näytteet luvatussa ajassa. Pahoittelemme muutosvaiheen aiheuttamia ylimääräisiä, hoitoyksi-

köille kohdistuvia haasteita. 

Meilahden alueella haluamme välttää muuta ylimääräistä työtä. Muutosvaiheen sujuvan etene-

misen vuoksi pyydämme hoitoyksikköjä välttämään jo otetuista näytteistä ns. lisäpyyn-

töjä; lisätutkimuksia tehdään ainoastaan likvori- tai muista punktionäytteistä sekä lasten eri-

koisnäytteistä. Tämä johtuu siitä, että näytteiden välivarastointi ja näytteiden etsiminen on siir-

tymävaiheessa manuaalista. 

Laitemuutosten myötä tutkimusvalikoima laajenee osassa alueemme laboratorioita, mikä näkyy 

näiden tutkimusten lyhentyneinä vastausviiveinä. Tutkimusvalikoiman muutoksia voi tiedus-

tella erikseen kunkin sairaalan omasta laboratoriosta (alla).  

Tutkimusmene-

telmien muutok-

set 

Merkittävistä tutkimusmenetelmämuutoksista tiedotamme myöhemmin erilli-

sillä tiedotteilla (ks. Lisätietoa). Näitä on odotettavissa ainakin seuraaviin tutkimuksiin:  

kilpirauhastutkimukset, sydänmerkkiaineet, syöpämerkkiaineet, lääkepitoisuustutkimukset. 

Lisätietoa Julkaistut tiedotteet: www.huslab.fi/tiedotteet  

HUSLABin tutkimusohjekirja: www.huslab.fi/ohjekirja  

HUSLABin Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut -linjan prosessivastaavat sekä tutkimusten 

vastuulääkärit ja -kemistit 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html
http://www.huslab.fi/tiedotteet
http://www.huslab.fi/ohjekirja
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Tiedustelut HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00 

Meilahti, Automaatiolaboratorio, HUSLAB-talo, päivystysaikaan puh. 09 471 72645 

Meilahti, Näytteiden vastaanotto, HUSLAB-talo, K1-kerros, puh. 09 471 72563  

Jorvin sairaalan laboratorio (arkisin ja päivystysaikaan) puh. 09 471 82610 tai 050 428 4364 

Hyvinkään sairaalan laboratorio, arkisin puh. 050 5131919, päivystysaikaan puh. 050 513 1919 

Peijaksen sairaalan laboratorio, arkisin puh. 09 471 67258, päivystysaikaan puh. 09 471 67258 

Lohjan sairaalan laboratorio, arkisin puh. 019 380 1888, päivystysaikaan puh. 050 571 1356 

Raaseporin sairaalan laboratorio, puh. 019 224 2264 (klo 22 saakka)  

Malmin sairaalan laboratorio arkisin puh. 050 427 9832, päivystysaikaan puh. 050 402 5832 

Töölön sairaalan laboratorio, puh. 050 427 0300 

Porvoon sairaalan laboratorio, arkisin puh. 040 623 3374, päivystysaikaan puh. 050 464 4057 

Allekirjoitukset Lotta Joutsi-Korhonen 

ylilääkäri 

HUSLAB 

Kliininen kemia ja näytteen-

ottopalvelut, Meilahti 

puh. 050 427 2402 

Hannele Kangas 

apulaisylikemisti 

HUSLAB 

Kliininen kemia ja näytteen-

ottopalvelut, Uusimaa 

puh. 050 428 6180 

Tiina Mäki 

linjajohtaja 

HUSLAB 

Kliininen kemia ja  

näytteenottopalvelut 

puh. 050 428 6160 

 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html

