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Histologisen näytteen lähettäminen patologian laboratorioon 

Preanalytiikan ohje 

Lähettävän yksikön on huomioitava seuraavat vaiheet histologisia näytteitä lähettäessä. Näytteiden tarkem-

mat käsittelyohjeet löytyvät tutkimusohjekirjasta erikseen kunkin tutkimuksen osalta. 

1. Näyteastian identifikaatio: Potilastiedot (nimi ja sosiaaliturvatunnus) on laitettava näyteastiaan ja 

niiden tulee täsmätä lähetteen tietojen kanssa. Potilastiedot merkitään viivakoodillisella näytetarralla. 

Jos tiedot joudutaan kirjoittamaan käsin, käytetään lyijykynää tekstin säilymisen takaamiseksi. Li-

säksi näyteastiaan merkitään tieto lähettävästä yksiköstä. 

2. Jos näyteastioita on useita, tulee ne numeroida 1, 2, 3 jne. 

3. Näytteenottokohdat tulee olla nimettyinä sekä näyteastioissa, että lähetteessä. 

4. Lähetteessä tulee mainita riittävät tiedot: 

- Näytetyyppi 

- Näytteenottokohta 

- Mahdolliset diagnosoidut sairaudet 

- Kysymyksenasettelu (miksi näyte on otettu) 

5. Lähetteessä tulee olla lähettävän yksikön yhteystiedot, sekä lähettävän lääkärin nimi ja puhelinnu-

mero. 

6. Biopsianäytteissä formaliinia on oltava näytteen tilavuuteen nähden vähintään kymmenkertainen 

määrä, jotta fiksoituminen onnistuu. Leikkauspreparaateissa formaliinia on oltava näytteen tilavuu-

teen nähden kolminkertainen määrä. Mikäli näytteen suuri koko estää vaadittavan formaliinimää-

rän lisäämisen ja säännönmukaisen astian käyttämisen, näytteen voi laittaa pienempään astiaan, 

minkä jälkeen astian kanteen tulee merkitä ”näyte vaihdettava suurempaan astiaan”. 

7. Lähetettävän näytepakkauksen on koostuttava kolmesta osasta: formaliininkestävästä näyteastiasta, 

nestetiiviistä sekundääriastiasta sekä näytekuljetuslaukusta. Pakkaukset on suljettava niin, etteivät 

ne pääse vuotamaan kuljetuksen aikana. Kuljetuslaukun pohjalle on laitettava imeytysliina.  

8. Jos työpyyntöön kuuluu useampi pieni formaliiniastia, olisi ne hyvä pakata samaan sekundääriasti-

aan (esim. muovipussiin tai Vacuette Transport Container -astiaan). Jos potilaasta on otettu sekä 

tuore- että formaliininäyte, tulisi ne lähettää samassa kuljetuserässä, mikäli tämä on mahdollista.  

9. Histologisia näytteitä ja papa-laseja voidaan lähettää samassa kuljetuslaatikossa vain, jos molemmat 

näytetyypit ovat pakattu huolellisesti erillisiin sekundääriastioihin.  
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YHTEYSTIEDOT 

Meilahden patologian laboratorio  

Asiakaspalvelu 050 428 6960 (näytevastauksiin liittyvät asiat, näytteiden kiirehtimiset) 

Näytteiden vastaanotto 050 428 7759 (näytteenottoon liittyvät asiat, läheteasiat) 

Biopsianäytteiden vastaanotto 09 471 71304 (näytteenottoon liittyvät asiat, läheteasiat) 

Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio 050 427 0434 

Jorvin patologian laboratorio 09 471 82670  

Hyvinkään patologian laboratorio 040 665 4872 

Kymenlaakson patologian laboratorio 040 481 5229 

Etelä-Karjalan patologian laboratorio 040 651 3928 


