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Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 

ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

Terveyskeskusnäytteiden pyyntökäytäntömuutos patologian laborato-

rioissa 1.2.2021 – 861 Ts-PAD-TK poistuu käytöstä ja ihopatologian tutki-

musnimikkeistö yhtenäistetään 

Asia Pyyntökäytäntömuutos  

Johdanto Siirrymme käyttämään HUSLABin patologian laboratorioissa Kuntaliiton tutkimusnimikkeis-

töä ja samassa yhteydessä rinnakkaisten tutkimusnimikkeiden käytöstä luovutaan vaiheittain 

ja tutkimusnimikkeiden käyttöä yhtenäistetään Kuntaliiton ohjeiden mukaisiksi. Ts-PAD-TK 

tutkimusnimike poistuu käytöstä 1.2.2021 alkaen. Tässä ohjeessa käydään läpi kaikki terveys-

keskuksista tilattavat ihonäytteiden tutkimusnimikkeet. Suurinta osaa tutkimusnimikkeistä 

käytetään myös muissa kuin ihonäytteissä. Muita näytteitä koskeva ohjeistus löytyy tutkimus-

ohjekirjasta. 

Perustelut Yhtenäistämme patologian laboratorioissa tutkimusnimikkeistöä. 

Poistuva tutkimus 861 Ts-PAD-TK Ts-Terveyskeskuksen histologinen tutkimus 

Korvaavat tutki-

mukset 
4054 Ts-PAD-1 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus  

Pienen ≤ 1 cm ihokasvaimen tai ihomuutoksen (esim. luomen) poistonäytteet, jokaiselle erilli-

selle muutokselle oma lähete. 

Samasta muutoksesta otetut biopsiat, 1-3 biopsiaa. 

   

4055 Ts-PAD-2 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4 tai useampia 

  eriteltyjä pieniä näytteitä 

Samasta muutoksesta otetut biopsiat, 4 tai useampia (kookkaan tuumorin reunabiopsiat en-

nen operaatiota) 

4056 Ts-PAD-3 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea  

  leikkauspreparaatti 

Yli 1 cm:n kokoinen kudospala, josta ei aiempaa histopatologista diagnoosia/arpiresekaatti. 

Yksi muutos/tutkimus. 

4194 Ts-PAD-4 Ts-Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja  

  leikkauspreparaatti 

Aiemmin histopatologisesti pahanlaatuisiksi varmistettujen kasvainten poistonäytteet, joissa 

on otettava kantaa kasvaimen kokonaispoistoon ja marginaaleihin. 

6274 Ts-PAD-PNB Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 

Ihon paksuneulabiopsianäyte (ihokasvaimen metastasointi yleisin kysymyksenasettelu).  

4184 Sk-PADIhot Ihottumanäytteen histologinen tutkimus 

Biopsianäyte (stanssi tai veneviiltopala). Jos potilaalta on otettu 2-3 näytettä saman ihottu-

man selvittämiseksi, tulisi ne laittaa yhden lähetteen alle. 
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4047 Sk-PAD-IF Iho, immunfluoresenssitutkimus 

4766 Sk-IF-IgA Iho, immunofluoresenssitutkimus, IgA 
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