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Johdanto

Suomen kliinisen kemian yhdistys ry:n (SKKY) lähestyessä 50. toimintavuottaan heräsi
ajatus aikaansaada historiikki. Hallitus kääntyi emeritusprofessori Nils-Erik Sariksen puo-
leen, joka suostui projektin vetäjäksi. Historiikkia pohdittiin ensin työryhmässä, jossa oli
mukana useita kauan alalla toimineita. Työryhmä päätyi suosittelemaan, että historiikkiin
tulisi varsin vapaamuotoisia kirjoituksia, jotka koskisivat SKKY:n varsinaisen toiminnan
lisäksi kliinisen laboratoriotoiminnan kehittymistä maassamme. Toimituskuntaan valittiin
Sariksen lisäksi SKKY:n puheenjohtaja, dosentti Kari Pulkki ja ylilääkäri Erkki Leskinen.
Tarkoitus oli saada historiikki jaettavaksi juhlakokouksessa 18.04.1997, mutta odottamat-
tomien vaikeuksien vuoksi tätä tavoitetta ei saavutettu. Nyt työ on saatu päätökseen ja
kädessänne on Suomen kliinisen kemian yhdistys ry:n historiikki. Kiitämme kaikkia kolle-
goja, jotka ovat osallistuneet historiikin kirjoittamiseen. Kiitämme myös FM Tuula Leina-
moa avusta tekstin viimeistelyssä painatusta varten sekä yhdistyksen nykyistä hallitusta
ja puheenjohtaja, FT Päivi Laitista tuesta toimitustyön loppuvaiheessa.

Inledning

Föreningen för klinisk kemi i Finland r.f. är en tvåspråkig förening, som år 1997 firade
sitt 50-års jubileum. Man beslöt grunda föreningen redan år 1946 inför det första Nordiska
Laboratorioläkarmötet i Finse, Norge, där också den Nordiska föreningen grundades. Vid
det grundande mötet den 22 februari 1947 erhöll vår förening ett namn i vilket ingick
både ”klinisk kemi” och ”(klinisk) fysiologi”. Denna historik är skriven på finska med
svenska och engelska sammandrag, några uppsatser är skrivna på svenska eller engelska.
Sålunda är det möjligt också för sådana kolleger, som icke behärskar finska, att i denna
bok finna läsvärt. Vi tackar alla de kolleger, som bidragit med uppsatser till denna historik!

En kort redogörelse för föreningens historia ingår i det supplement av Klinisk Kemi i
Norden, som redigerats av överläkare Johan Killander och som nyligen utkommit (Suppl.
1997, s. 23–27).

Introduction

The Board of the Finnish Society of Clinical Chemistry decided to publish the Society’s
history for the 50th anniversary celebration on April 18, 1997. The idea of founding the
Finnish Society of Clinical Chemistry and Clinical Physiology came up in 1946, before
a meeting was to be held in Finse, Norway, with the purpose to foster cooperation between
laboratories in these fields in the Nordic countries. The formal founding meeting was held
on February 22nd 1997. When Professor Mathias Müller forwarded the greetings of the
International Federation of Clinical Chemistry to the 11th IFCC European Congress of
Clinical Chemistry in Tampere in 1995, he stated that the Finnish Society was the first
national society in Europe to incorporate ”Clinical Chemistry” in its name. In order to
make the contents of this publication available also to an international readership, we have
enclosed an English summary at the end of each chapter, and two chapters have been
written in English.

Nils-Erik Saris, Kari Pulkki, Erkki Leskinen
Toimittajat/Redaktörer/Editors
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Kuva 1. Uuden klinikan eli Medisiinin laboratorio v. 1952. (ks. 1.1.)
Bild. 1. Nya Klinikens (Medicinens) laboratorium år 1952. (se 1.1.)

Fig. 1. Laboratory of the New Clinic in Helsinki in 1952 (see Ch. 1.1.)
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1. KLIINISEN KEMIAN ALKUVAIHEET
SUOMESSA/DEN KLINISKA KEMINS
FÖRSTA SKEDEN I FINLAND/ EARLY
YEARS OF CLINICAL CHEMISTRY
IN FINLAND

1.1. SUOMEN ENSIMMÄISET SAIRAALAT JA
LABORATORIOTUTKIMUKSET

Aira Harjanne

Suomen sairaalalaitoksen syntymästä

Ruotsi-Suomen ensimmäinen lasaretti, Serafimerlasaretti, avattiin Tukholmassa v. 1752.
Siinä oli kahdeksan sairaansijaa. Pian myös Suomen asukkaat halusivat oman lasaret-
tinsa, kun varojakin kerättiin sitä varten kolehtien, arpajaisten tai veronkannon muo-
dossa. Vuonna 1756 Kuningas Adolf Fredrik hyväksyi rahvaanvalituksen, ja Turun lää-
ninlasaretti, jossa oli kuusi sairaansijaa, valmistui Aurajoen rannalle v. 1759.

Lasaretin avaamisen yhteydessä sen hallitus antoi sairaalaan ottamista koskevan oh-
jeen: ”Sen Turun caupungissa, Cuning:sen Maj:tin Asettamisen jälkeen, Alammaisesta
cuuliaisuudesta Istutetun ja Raketun Lazaretin eli Sairasten-Parannushuonen Edes-Sei-
soitten Yhteinen Julistus, Ajasta, Cosca ne parannusta, holhousta ja ruockousta tarwit-
zewaiset, heidän terweyteensä auttamiseen, sinne otetan. Annettu Turussa s.9.p. Maa-
lis-cuusa W. 1759" (Forsius, 1982).

Myöhemmin, v. 1784, lasaretti sai suuremmat tilat Linnankadun varrelta. Lasaretin
ensimmäinen johtaja oli Suomessa syntynyt professori Johan Haartman, joka oli suo-
rittanut tohtorintutkintonsa Upsalassa. Hän oli paitsi teoreettisen systematiikan tutkija
myös ahkera praktiikan harjoittaja, ja häntä voidaan huomattavan elämäntyönsä joh-
dosta kutsua ”Suomen lääketieteen isäksi”. Hän mm. julkaisi v. 1759 lääkärikirjan, jossa
sairauksien nimet oli esitetty jopa suomen kielellä (Bonsdorff, 1978).

Helsingin yliopistoklinikat

Alunperin Turkuun perustettu yliopiston lääketieteen opetusklinikka eli Kliininen ins-
tituutti siirrettiin Turun palon jälkeen Helsinkiin. Tarkoitukseen rakennettu ns. Vanha
klinikka, Institutum clinicum, oli C. L. Engelin piirtämä. Se valmistui v. 1832 Unio-
ninkadun, Liisankadun ja Snellmaninkadun rajaamaan kortteliin ja avattiin tammikuussa
1833. Siinä oli 30 potilaspaikkaa, ja se oli jaettu aluksi sekä kirurgiseen että sisätau-
tien osastoon. Myöhemmin siellä toimivat vielä synnytysosasto, johon kuuluivat myös
lastentaudit, ja kuppaosasto sekä ns. patologinen osasto. Kun siihen v. 1838 vielä lii-
tettiin veneerisiä tauteja hoitava Kurhus (= hoitola), niin klinikan tilat kävivät ahtaik-
si. Niinpä Keisarillinen Aleksanterin yliopisto, joka oli vihitty uudelleen Helsingissä
v. 1832, katsoi pian tarvitsevansa uutta tilaa opetustarpeisiinsa: Uusi klinikka raken-
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nettiin Vanhan klinikan läheisyyteen, Unioninkatu 33:een, niinikään Engelin piirustus-
ten mukaan. Talo valmistui v. 1848 ja se oli ensimmäinen pelkästään yliopistoa varten
suunniteltu klinikkarakennus. Vanha klinikka sai jäädä Helsingin yleiseksi sairaalaksi
lääkintöhallituksen alaisuuteen. Myös Uuden klinikan potilaspaikat oli aluksi jaettu si-
sätautien ja kirurgisen osaston kesken (”Kirurgi” toimi siellä v:een 1860). Lisäksi siel-
lä sijaitsivat silmäklinikka ja patologian laitos. Vuodesta 1911 lähtien Uudessa klini-
kassa hoidettiin yksinomaan sisätauteja. Helsingin yleinen sairaala oli muodostettu v.
1860 Vanhasta ja Uudesta klinikasta. Myöhemmin, kun Kirurginen sairaala v. 1888 val-
mistui, sekin liitettiin yleisen sairaalan osaksi.

Professori Wasastjernan jälkeen Uuteen klinikkaan eli ns. ”Medisiinille” tuli sisä-
tautiopin professoriksi Johan Wilhelm Runeberg (vv:iksi 1877–1907), kansallisrunoi-
lijamme J. L. Runebergin poika. Hän oli sisätautiopin uranuurtajia maassamme, tutki
mm. munuaistauteja (kirjoitti esim. albuminuriasta), verisuonten kalkkeutumista ja
pernisiöösiä anemiaa suhteessa heisimatoon. Laboratorio on siis jo ollut olemassa n.
vv. 1880–1900. Taidemaalari Albert Edelfelt maalasi v. 1902 J. W. Runebergistä kuu-
luisan muotokuvan, joka alkuperäisenä on nähtävissä Meilahden sairaalan kahvion
kabinetissa.

Julius Ossian Schauman, joka myös oli professori Runebergin oppilas ja assistent-
ti, oli sisätautiopin ylimääräisenä professorina vv. 1908–1922. Hänen aikanaan (v. 1922)
perustettiin Propedeuttinen klinikka, joka aluksi sijaitsi ”Medisiinin” alakerrassa. Vuo-
den 1919 alusta, Suomen itsenäistymisen jälkeen, saatiin kadun vastakkaisella puolella
sijainnut Venäläinen sotilassairaala, joka oli toiminut v:sta 1832, myös Helsingin ylei-
sen sairaalan käyttöön. Yliopiston, jonka nimi nyt oli muuttunut Helsingin yliopistok-
si, II sisätautien klinikka eli Prope muutti sen päärakennukseen ja sisätautien polikli-
nikka sen pohjoiseen sivurakennukseen. Molempiin rakennettiin omat laboratoriot.

Helsingin kaupungin sairaaloista vanhin on Kivelän sairaala, joka perustettiin nimellä
Edesvikin (Taivallahden) työ- ja vaivaistalo v. 1873. Sairaalaksi se muutettiin v. 1878.
Sen laboratorio on perustettu v. 1919 ja laajennettu v. 1933. Kivelässä toimi v:sta 1938
myös yliopiston III sisätautien klinikka ensimmäisenä esimiehenään professori William
Kerppola. Laboratoriolääkärin virka perustettiin Kivelään v. 1948, ja viranhaltijaksi tuli
F.-E. Krusius. Marian sairaala perustettiin v. 1894, ja vuosisadan alkukymmeninä siellä
lienee toiminut pieni laboratorio, jota laajennettiin v. 1929.

Ensimmäiset laboratoriotutkimukset

Kun taidemaalari Torsten Wasastjerna v. 1883 sai tehtäväkseen maalata setänsä, Alek-
santerin yliopiston sisätautiopin professori (v. 1867–1876) Selim Oswald Wasastjernan
muotokuvan, hän lisäsi siihen rekvisiitaksi kirjoituspöydälle kokoelman sairaalaesineitä,
arvatenkin maalauksen kohteen toivomuksesta. Voimme tarkastella muotokuvaa Mei-
lahden sairaalan luentosalin portaikossa. Löydämme siitä ainakin sormivaa’an, kaasun-
pesupullon, sentrifugin, öljylampun, pulloja ja suppiloita. Missä laajuudessa noita tava-
roita silloin käytettiin ja kuka niitä käytti, siitä ei jälkipolville ole jäänyt kirjallista tietoa.

Hollantilaisten uranuurtajien Z. Jensenin ja Antony van Leeuwenhookin 1500–1600-
luvulla kehittämät mikroskoopit levisivät koko Eurooppaan, ja voitaneen olettaa, että
mikroskooppi sisältyi jo v. 1827 tapahtuneen Turun palon jälkeen Helsinkiin muutta-
neen yliopiston lääketieteen opetusklinikan, ns. Kliinisen instituutin, instrumenttiluet-
teloon.

J. W. Runeberg oli ensimmäinen, jonka nimi löytyy kliinisen laboratoriotutkimuk-
sen opaskirjasta: Rivalta-Runebergin kokeella mitattiin punktionesteiden valkuaisaine-
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pitoisuutta ja ominaispainoa. Jos koe oli positiivinen, oli tutkittava neste eksudaattia,
jos negatiivinen, oli kysymyksessä transudaatti.

Kuitenkin vasta seuraava vakinainen professori Theodor Waldemar Tallqvist (vv.
1910–1927) ryhtyi varsinaisesti kehittämään ”Medisiinillä” sijainnutta laboratoriota. Hän
oli Runebergin oppilas ja kiinnostunut hänkin veritaudeista, lähinnä lapamatoanemias-
ta. Hänen aikanaan, v. 1915, perustettiin Uuteen klinikkaan maan ensimmäinen kandi-
daattilaboratorio, sillä hän piti kemian opetusta tuleville lääkäreille erittäin tärkeänä.
Varsinainen keksintö oli kuitenkin ns. Tallqvistin skaala v:lta 1899. Se levisi nopeasti
kautta maailman ja teki keksijänsä vuosisadan alussa kansainvälisesti tunnetuksi mie-
heksi. Tällä skaalalla tarkoitettiin vahvenevaa punavärisarjaa, johon paperiliuskaan
imeytettyä veripisaraa verrattiin: näin saatiin veren hemoglobiini määritettyä nopeasti
10 %:n tarkkuudella. Tallqvist kirjoitti klinikastaan viisiosaisen kirjan ”Arbeten från Me-
dicinska kliniken i Helsingfors 1912–1924”. Hänen kohtalokseen tuli menehtyä itse
pernisiöösiin anemiaan juuri, kun maksahoito tämän taudin parantamiseksi oli keksit-
ty. Hän ei, kehotuksista huolimatta, uskonut maksan parannuskykyyn.

Professori Tallqvist oli onnistunut saamaan apulaisekseen laboratorion käytännön
töihin neuvokkaan nuoren miehen Karl Lindströmin (Uudessa klinikassa vv. 1901–
1951), jota voidaan hyvällä syyllä kutsua Suomen ensimmäiseksi sairaalalaboraatto-
riksi. Hän oli tullut taloon jo Runebergin aikana. Hän toimi ensin apulaisvahtimestari-
na, mutta sai pian muitakin tehtäviä. Hän ryhtyi suunnittelemaan laboratorion huoneti-
loja, kalustusta ja tarvittavia laitteita; niinpä tuloksena olikin siihen aikaan erittäin asi-
anmukainen osasto, joka oli käyttökelpoinen ja toimiva aina 1950-luvulle asti. Profes-
sori Tallqvist toimi laborantti Lindströmin innostavana oppi-isänä, joka neuvoi paitsi
hemoglobiini- ja verensokerimääritykset myös erityisesti verisolujen kammiolaskennan
ja valkosolujen erittelylaskennan eli ns. diffin niksit. Lindström puolestaan kehitti Uu-
teen klinikkaan koko joukon menetelmiä ja opetti niitä myös muille. Laboratoriohoita-
jakoulutusta ei noina vuosikymmeninä vielä ollut, vaan sairaanhoitajille annettiin työ-
paikkaopetusta klinikoiden laboratorioissa. Lindström oli mukana tässä opetuksessa
paitsi yliopiston klinikoilla myös muissa kaupungin sairaaloissa. Hän käytti hemoglo-
biinimäärityksissä Tallqvistin skaalaa silloin, kun aika tai muut syyt eivät sallineet Hel-
ligen hemometrin käyttöä; väriasteikon hän oli valmistanut itse skaalaan. Samaten hän
oli valmistanut taulukon, josta voitiin suoraan katsoa hemoglobiinipitoisuuden ja pu-
nasolujen lukumäärän välinen suhde eli punasolujen keskimääräinen hemoglobiinipi-
toisuus. Tämä ns. punasoluväri-indeksi oli erittäin tärkeä määre anemioiden tyypityk-
sessä: pernisiöösissä anemiassa indeksi oli korkea, vuotoanemiassa taas tavallisesti
matala.

Laitevalikoima tuon ajan laboratoriossa ei ollut kovin suuri. 1920-luvulla se lienee
sisältänyt mikroskoopin, hemoglobiinimittarin, termostaatin, Crecelius-Seifertin kolo-
rimetrin verensokerin määrittämiseen ja titraukseen tarvittavia byrettejä ym. lasitava-
raa, jota lasinpuhaltamo Hanslin valmisti Lindströmin suunnitelmien mukaan. EKG-
laite, jossa käyrä piirtyi kehitettävälle filmille, oli saksalainen.

Karl Lindströmin vakavaa suhtautumista työhönsä osoittaa hänen yhdessä profes-
sori Tallqvistin kanssa v. 1923 julkaisemansa, 70 normaalihenkilöä käsittävä materiaa-
li, jossa määritettiin verenkuva, diffit ja väri-indeksit naisille ja miehille, kaupunkilai-
sille ja maalaisille sekä lisäksi eri ikäryhmille: ”Den normala blodbilden hos fullvuxna
finländare med beaktande av variationer beroende på kön, ålder och bosättning i stad
eller å landsbygd” (Lindström ja Tallqvist, 1923).

Tämän kirjoittajalla oli harvinainen kunnia astua kuvaannollisesti katsoen herra Lind-
strömin saappaisiin, kun hän vastavalmistuneena biokemistinä tuli ”Medisiinin” labo-
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ratorioon 1.7.1950. Sain Lindströmin vakanssin puoleksitoista vuodeksi, kun hän tuol-
loin 67-vuotiaana jäi hyvinansaitulle eläkkeelle virastaan. Vielä tuon päivän jälkeen-
kin hän teki klinikassa verenkuva- ym. määrityksiä potilaista, joita kaupungin lääkärit
hänelle lähettivät aina v:n 1951 loppuun saakka. Hän oli koko Helsingin yhteinen la-
boraattori.

Hemoglobiinimäärityksiä ja verisolujen laskentaa oli alettu tehdä 1880-luvulla.
Ossian Schauman mittasi pääasiassa punasolujen läpimittaa sivelyvalmisteesta, aluksi
Ehrlichin värjäyksellä. Vuonna 1894 hän julkaisi suuren monografian matoanemioista.
Leukosyyttien värjäys tuli rutiiniksi 1890-luvulla; silloin erotettiin neutrofiilit, baso-
fiilit ja eosinofiilit sekä granulosyytit, monosyytit ja lymfosyytit. Leukosyyttien nor-
maaliarvot määritteli Axel von Bonsdorff v. 1912 (von Bonsdorff 1912).

Mielenkiintoinen tieto laboratorion kannalta on, että Robert Ehrström, joka vv. 1920–
41 toimi sekä ylimääräisenä että vakinaisena professorina mm. poliklinikassa, oli alun-
perin kemisti ja tutkijana tuottelias. Propen laboratoriossa toimi 1930-luvulla, aina II
maailmansodan alkuun saakka, saksalainen laborantti, Fräulein Schlein, arvatenkin pro-
fessori Gösta Beckerin (II sisätautien klinikan ylilääkäri v. 1927–38) palkkaamana. Sai-
raanhoitaja Aune Tirkkonen työskenteli niinikään Propen laboratoriossa ennen kuin hän
v. 1933 siirtyi Ruotsiin, josta hän sai kimmokkeen laboratorio-opaskirjaa varten (Tirk-
konen 1935).

Kivelän sairaalan laboratorio perustettiin v. 1919, ja sitä laajennettiin v. 1933. La-
boratoriolääkärin virka Kivelään perustettiin v. 1948. Marian sairaala perustettiin v.
1894, ja vuosisadan alkukymmeninä siellä lienee toiminut pieni laboratorio, jota laa-
jennettiin v. 1929, sen jälkeen kun Fredrik Saltzman nuorempi oli tullut sisätautiosas-
ton ylilääkäriksi (1927–1948). Mariaan perustettiin maan ensimmäinen laboratorioali-

Kuva 2. Medisiinin laboratorio v. 1920. Lääkäri tutkii virtsan sedimenttiä.
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lääkärin virka v. 1930, ja siihen nimitettiin Inga Schröder. Hän siirtyi v. 1939 Turun
lääninsairaalan laboratoriolääkärin virkaan. Marian virka muuttui laboratoriolääkärin
viraksi v. 1949. Yksityislaboratorioitakin perustettiin Helsinkiin; ensimmäisiä olivat Koe
(1927) ja Yhtyneet Kliiniset Laboratoriot (1955).

Turun kohtaloksi koitui v:n 1827 tulipalo, jossa 75 % kaupungista tuhoutui. Sen seu-
rauksena yliopisto siirtyi Helsinkiin, ja Turun lääninsairaala sai odottaa yli sata vuotta
sisätautiosaston itsenäistymistä (v. 1938) ja sen myötä laboratorion kehittymistä.

Helsingin yliopiston sisätautiklinikoilla ja kaupungin sairaaloilla näyttää täten ol-
leen pioneeriasema Suomen sairaalalaboratorioiden varhaishistoriassa, ks. 1.2. (Kru-
siuksen kirjoitus). Edellä kuvatut laboratoriot olivat siten poikkeuksia Suomen oloissa
vuosisadan alkukymmeninä. Maassa oli tällöin joitakin lääninsairaaloita ja suurimmis-
sa kaupungeissa kaupunginsairaaloita. Jos niissä oli laboratorioita, ne olivat erittäin vaa-
timattomia. Kirurgiset potilaat olivat tällöin enemmistönä; myös erilaisia tarttuvia tau-
teja ja sukupuolitauteja oli runsaasti, samoin keuhko- ja mielitauteja. Sisätauteja tun-
nettiin huonommin. Esimerkiksi sellaiset peruskäsitteet kuten ”senkka”, ”maksafunk-
tiokokeet” ja ”ikterustyypit” samoin kuin insuliinihoidon mahdollisuudet diabetekses-
sä esitettiin vasta Pohjoismaisessa sisämedisiinikongressissa Tukholmassa v. 1925. Siel-
lä, missä ei ollut laborantti Lindströmiä, saivat lääkärit itse suorittaa ne tutkimukset,
jotka tuolloin tunnettiin. Nämä olivat yksinkertaisia virtsa- ja ulostetutkimuksia, koe-
aamiaistitrauksia, Tb-basillien värjäyksiä ym. Verikokeita tai selkäydinpunktioita teh-
tiin harvoin. Vasta kun sairaanhoitajia alettiin kouluttaa laboratoriotekniikassa tai he
oppivat sitä enemmän tai vähemmän omin päin, annettiin laboratoriotyö heille. Täten
hoitajat tekivät esim. verenkuva-, verensokeri- ja likvoritutkimukset, mutta suoniveri-
näytteet kuten senkan (Fåhraeus-Westerberg) ottivat lääkärit itse. Senkasta tehtiin lu-
kuisia julkaisuja eri aloilla vv. 1925–26. Seuraavina vuosina kehitettiin jäännöstypen,
virtsahapon, kolesterolin ja bilirubiinin kolorimetriset määritykset. Pulfrichin ”Stufen-
photometri” kuului kaikkien suurten kliinisten laboratorioiden varustuksiin. Elektrolyyt-
timäärityksiä, esim. kalium, tehtiin harvoin. Vain seerumin kalsiumin määritys oli helppo
tehdä, ja niinpä sitä pyydettiin mitä erilaisimmissa sairauksissa. Näihin aikoihin alet-
tiin tutkia seerumin fosforia ja fosfataaseja. Vuonna 1918 kehitetty Hagedorn-Jensenin
verensokerimääritysmenetelmä otettiin yleisesti käyttöön. Joissakin sairaaloissa tehtiin
bakteriologisia rutiinitutkimuksia, mutta useimmat sairaalat lähettivät ne, kuten myös
serologiset kokeet (Wassermann, Kristensen, Widal) yliopiston serobakteriologiselle
laitokselle (von Bonsdorff, 1978).

Lopulta lääkäreiden oli yhä vaikeampi oppia ja ehtiä tekemään kaikkia näitä labo-
ratoriotöitä ”o.t.o.”. Perustettiin laborantin virkoja, vaikka koulutusta ei vielä ollutkaan.
Fredrik Saltzman nuoremman ansiota on, että Marian laboratoriota modernisoimalla ja
laboratorioapulaislääkärin viran perustamisella (v. 1930) päästiin alkuun Suomen sai-
raalalaboratorioiden kehitystyössä. 1930-luvun loppuun mennessä akateemista henki-
lökuntaa ei laboratorioissa ollut edellämainittuja Turun lääninsairaalan ja Marian sai-
raalan virkoja lukuunottamatta. Muut sairaalat tulivat toimeen sisätautiylilääkärin tai
apulaislääkärien osapäiväohjauksessa tai ilman sitä. Tutkimustyötä kuitenkin tehtiin.

Yhteydet Eurooppaan, Pohjoismaihin ja ennen kaikkea Saksaan olivat ylläpitäneet
jonkinlaista tasoa maassamme. Sieltä saatiin ainakin kirjallisuutta; esim. hematologi-
nen diagnostiikka oli Saksassa pitkälle kehittynyt. Suomessa ensimmäisen sairaalala-
boratorion ohjekirjan teki sairaanhoitaja Aune Tirkkonen v. 1935 (”Laboratoriotekniik-
ka sairaaloita varten”). Kansallissosialismin aikana Saksan laboratoriolääketieteen ke-
hitys pysähtyi tärkeämpien ajatusten tieltä ja Yhdysvallat alkoi saada johtoaseman lää-
ketieteessä sinne paenneitten lukuisten eurooppalaisten tiedemiesten ansiosta.
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Vuodet 1945–1950

Vasta toisen maailmansodan jälkeen alettiin Suomen sairaaloissa yleisemmin kiinnit-
tää huomiota laboratorion tarpeellisuuteen. Riippui paljolti ylilääkäreiden omista in-
tresseistä, missä järjestyksessä uudistustyöhön ryhdyttiin. 1930-luvulla opiskelleet oli-
vat nauttineet lääketieteellisen kemian professorin P. E. Simolan opeista. Hän puoles-
taan oli akateemikko A. I. Virtasen työ- ja ikätoveri. Simola toi modernin biokemian
menetelmät lääketieteen tutkimusaloille ja paneutui aluksi elimistön hiilihydraattiaineen-
vaihduntaan, mutta myös muut ajankohtaiset biokemian ja entsymologian aiheet kiin-
nostivat häntä. Metodiikka kehittyi nopeasti: syntyi uusia kolorimetrisiä määrityksiä,
rakennettiin universaalikolorimetri, kehitettiin pH-indikaattoripapereita ja jopa pH-mit-
tareita. Vähitellen uusia menetelmiä otettiin käyttöön myös sairaalalaboratorioissa (ks.
seuraavat luvut: 1.2 (Krusius), 1.3. (Laurent) ja 1.4. (Harjanne).

Osmo Helve, joka oli ollut Marian sairaalassa laboratoriolääkärin virassa vv. 1940–
43, julkaisi yhdessä työtoveriensa kanssa v. 1947 kirjan ”Kliinisen laboratoriotutkimuk-
sen opas”, joka oli sen ajan mittapuun mukaan melko täydellinen sisältäen uusimmat
silloin tunnetut määritykset. Kirja levisi maan kaikkiin sairaaloihin ja oli vielä 1960-
luvun alkupuoliskolla laboratorion ”pääsoppakirja” (Helve ym. 1947)

Kuva 3. Osmo Helve.
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Sammandrag

Aira Harjanne: De första sjukhusen och laboratorieundersökningarna i Finland
I uppsatsen beskrivs hur sjukhusväsendet uppstod i Finland och dess utveckling efter
grundandet av Länslasarettet i Åbo år 1759. Dess första chef, Johan Haartman (1759–
67) kan på grund av hans betydande livsverk kallas den ”finländska medicinens fader”.
Den på 1820-talet grundade medicinska undervisningen vid Universitetet i Åbo eller
det Kliniska Institutet flyttades efter branden i Åbo år 1827 till Helsingfors, där den
s.k. Gamla Kliniken byggdes år 1833 för det Kliniska Institutet. Det Kejserliga Ale-
xandersuniversitetet, till vilket den medicinska undervisningen flyttades, lät år 1848
bygga den Nya Kliniken, som till början hade delats för behandling av invärtes och
kirurgiska sjukdomar.

Åren 1877–1907 verkade Johan Wilhelm Runeberg som professor i inre medicin.
Han var en pionjär inom inre medicin och intresserad av laboratoriet, utvecklade bl.a.
Rivalta-Runeberg provet. Professor Theodor Waldemar Tallqvist (1910–1927), som upp-
fann den s.k. Tallqvist skalan (1899), grundade i Nya Kliniken ett fungerande labora-
torium med hjälp av landets första laborant Karl Lindström (1901–1951). Huvudvik-
ten lades på hematologiska undersökningar, men också kemiska analyser introducera-
des. Theodor Tallqvist grundade år 1915 även det första kandidatlaboratoriet. Profes-
sor Julius Ossian Schauman (1908–1922) grundade år 1912 Propedeutiska Kliniken,
som år 1919 flyttades från Nya Kliniken till det gamla ryska sjukhuset på Unionsgatan
38. På 1920-talet byggdes ett laboratorium vid ”Prope”. Av Helsingfors stads sjukhus
hade både Maria och Stengårds sjukhus laboratorier redan på 1920–30 talen. Fredrik
Saltzman d.y. var överläkare vid Maria sjukhus inremedicinska avdelning och grunda-
de landets första laboratorieunderläkartjänst år 1930. Han kan med skäl kallas Finlands
sjukhuslaboratoriers far.

Summary

Aira Harjanne: First hospitals and laboratory investigations in Finland
In this essay, the establishment and development of the hospital system in Finland are
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described. The first hospital of the country, the County Clinic, was founded in Turku
in 1759. Johan Haartman (1759–67), the first head of the Clinic, can, on the basis of
his significant contributions, be called the ”Father of Medicine in Finland”. A teaching
clinic, called the Clinical Institute, was founded at the Royal Academy University in
Turku in the 1820s. After the great fire ravaged Turku in 1827, the University was trans-
ferred to Helsinki and opened as the ”Czar Alexander University”. Also the Clinical
Institute was moved to Helsinki. In 1833 a new building, known as the Old Clinic,
was opened in Helsinki to house the Institute. Soon it became too small and Czar Ale-
xander University then built the New Clinic in 1848. It was divided into two sections,
those of internal medicine and surgery.

Johan Wilhelm Runeberg, Professor of Internal Medicine in 1877–1907 and a pio-
neer in this field in Finland, was also interested in the laboratory. He developed the
Rivalta-Runeberg test. Professor Theodor Waldemar Tallqvist (1910–1927), the inven-
tor of the Tallqvist scale for hemoglobin (1899), founded a laboratory at the New Cli-
nic with the help of the first laboratory technician in the country, Karl Lindström (1901–
1951). The focus of interest in the laboratory was hematology, but also several chemi-
cal tests were introduced there. Theodor Tallqvist founded the first teaching laboratory
for medical students at the New Clinic in 1915. Professor Julius Ossian Schauman
(1908–1922) founded the Propedeutic Clinic in 1912. It was transferred in 1919 from
the New Clinic to the Russian Hospital, located at Unioninkatu 38. A laboratory was
established at the Propedeutic Clinic in the 1920s. Two Helsinki City Hospitals, Maria
and Kivelä, already had laboratories in the 1920s and 1930s. Fredrik Saltzman Jr was
the head physician of the Department of Internal Medicine of Maria Hospital in 1927–
48 and founded the first post of laboratory physician in 1930. He can with good rea-
son be regarded as the father of hospital laboratories in Finland.
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1.2. SUOMEN KLIINISEN KEMIAN PIONEERI-
VAIHEISTA

Franz-Eduard Krusius

Suomen Kliinisen Kemian ja Fysiologian Yhdistys rekisteröitiin virallisesti vasta v.
1950, mutta epävirallisesti yhdistys oli toiminut ainakin v:sta 1946 lähtien, jolloin Fin-
sessä, Norjassa, pidettiin ensimmäinen pohjoismainen laboratoriolääkärikokous. Tässä
kokouksessa olivat tietämäni mukaan mukana Suomen yhdistyksen puheenjohtaja, pro-
fessori Guido Tötterman vaimoineen, laboratoriolääkäri Inga Schröder ja yhdistyksen
ensimmäinen sihteeri, professori Lauri Rauramo. Ensimmäiset löytämäni yhdistyksen
säännölliset pöytäkirjat ovat v:lta 1947. Puheenjohtajia oli v:een 1975 mennessä ollut
11 ja sihteereitä – alkuvuosina puhuttiin vielä pöytäkirjureista – 15. Kunnia yhdistyk-
sen perustamisesta ja alkuvaikeuksien voittamisesta kuuluu epäilemättä suureksi osak-
si Guido Töttermanille, josta myöhemmin tuli yhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen.
Hänen panoksensa yhdistyksen hyväksi ja hänen suuri arvovaltansa, ei ainoastaan Suo-
messa vaan kaikissa Pohjoismaissa, olivat merkitykseltään ratkaisevia. Varapuheenjoh-
tajana toimi ensivuosina professori Osmo Helve ja tarmokkaina sihteereinä professorit
Lauri Rauramo ja Aimo Pekkarinen.

Vuonna 1975 vietettiin siis samanaikaisesti yhdistyksen virallista 25-vuotisjuhlaa ja
todellista 30-vuotisjuhlaa eli yhden sukupolven tehokasta toiminta-aikaa. Voimme lii-
oittelematta todeta, että kliinisen kemian ja kliinisen fysiologian kehitys maassamme
on sinä aikana ollut valtava. On tärkeää, että nuorempi polvi, joka nyt on siirtynyt asi-
oita hoitamaan ja kehittämään eteenpäin, tietää, minkälainen tilanne aikaisemmin on
ollut ja minkälaisten vaikeuksien kanssa heidän edeltäjänsä saivat taistella. On syytä
tässä todeta, että SKKFY oli sen toiminnan 30 ensimmäisenä vuotena jokseenkin yk-
sin kehittämässä tai ainakin johtamassa kehitystä sairaalalaboratorioalalla. Tämä oli
valtava tehtävä, sillä sotien aikana Suomi oli olosuhteiden pakosta jäänyt kovasti jäl-
keen kehityksestä sivistysmaissa. Vasta v:n 1960 jälkeen, kun Suomen Lääkäriliiton ala-
osastona perustettiin Suomen Laboratoriolääkärit ajamaan ammatillisia ja organisato-
risia asioita, osa tästä työstä siirtyi pois yhdistykseltä ja puhtaasti tieteellinen puoli jäi
sen pääasialliseksi toiminta-alueeksi. Samoihin aikoihin perustettiin myös kemistien
toimesta Suomen Kemistiliiton alaosastoksi Sairaalakemistit, joka puolestaan hoitaa sai-
raalakemistien ammatillisia asioita.

Laboratorio-oloista ennen toista maailmansotaa

Louis Pasteurin ja Robert Kochin ajoilta nykypäivään on lääketieteessä ja siihen liit-
tyvissä teoreettisissa tieteissä tapahtunut valtava kehitys, joka yhä edelleen on kiihty-
mässä. Tämä on ollut ja on edelleen suuri haaste sairaalalaboratorioille, joissa teoreet-
tisen tutkimuksen saavutuksia olisi sovellettava käytännön tutkimustyöhön sairauksi-
en diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. Suomessa sairaalalaboratoriot olivat vuosisadan
alussa, aina II maailmansotaan asti, varsin alkeellisia. Usein laboratorio oli vain pieni
koppi tai huoneennurkkaus osastojen yhteydessä. Tosin tilanne yliopiston ja Helsingin
kaupungin sairaaloissa oli jo siihen aikaan vähän parempi. Yleensä laboratorioita hoi-
tivat sairaanhoitajat, jotka tavallisesti olivat saaneet korkeintaan kuuden kuukauden pi-
tuisen työpaikkakoulutuksen. Mahdolliset uudistukset ja parannukset tapahtuivat ao.
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sairaaloiden kliinisten ylilääkäreiden aloitteesta, sikäli kuin heillä riitti aikaa ja kiin-
nostusta laboratorioalalle. On selvä, ettei tällaisissa oloissa voinut tapahtua mitään ri-
peätä kehitystä. Vain teknillisesti koulutettujen sairaanhoitajien varassa olevat labora-
toriot eivät mitenkään voineet pysyä ajan vaatimusten tasalla, saatikka seurata alan ke-
hitystä. Sen vuoksi kaikissa johtavissa sivistysmaissa oli jo aikoja sitten siirrytty sii-
hen, että laboratoriot olivat akateemisen erikoiskoulutuksen saaneiden asiantuntijoiden
johtamia.

Tilanne sotien jälkeen

Helsingin kaupungin sairaalalaitos on aikaisempina vuosina ollut edelläkävijä sairaa-
lalaboratorioiden kehittämistyössä. Marian sairaalan laboratorio lienee maamme van-
hin sairaalalaboratorio. Siellä ovat lukuisat laboratoriolääkärit ja kemistit saaneet kou-
lutuksensa. ”Ajanmukainen” laboratorio perustettiin Marian sairaalaan v. 1928, ja sii-
hen tuli laboratorion apulaislääkärin virka v. 1930. Ensimmäinen viran vakinainen haltija
oli Inga Schröder (1930–33) ja hänen jälkeensä serobakteriologit professori K.-O. Ren-
konen (1933–36) ja Tauno Vartiovaara (1936–39), sekä professori Thorolf Packalén
(1939–40). Vasta v. 1940 viran sai varsinainen kliinisen kemian edustaja, professori
Osmo Helve (1941–43). Sotien jälkeen Marian sairaalan laboratorioapulaislääkärin virka
ei tietääkseni ollut täytetty, mutta v. 1949 virka muutettiin vakinaiseksi laboratoriolää-
kärin viraksi ja sen haltijaksi tuli lääkekemian vanha tekijämies Tauno Kalaja (1949–
53). Kalajan jälkeen oli Marian sairaalan laboratorio useita vuosia ilman viranhaltijaa,
mikä johtui maamme laboratoriolääkäripulasta. Vasta v. 1960 Marian maineikas labo-
ratorio sai taas vakituisen hoitajan professori Ralph Gräsbeckistä (1960–90).

II maailmansodan jälkeen tuli toisena kaupungin sairaalana Kivelän sairaala mukaan
kuvaan. Tähän vanhaan kunnalliskotiin ja tuberkuloosisairaalaan oli vv. 1931–33 val-
mistunut kaksi uutta rakennusta, ja sisätautien klinikan yhteyteen oli perustettu senai-
kaisen käsityksen mukaan varsin suuri kliininen laboratorio. Sairaalassa toimi siihen
aikaan kunnallisen sisätautien osaston ohella myös Helsingin yliopiston III sisätautien
klinikka. Esimiehenä oli kunnallisella puolella professori Pauli Soisalo (1939–66) ja
yliopiston puolella professori William Kerppola, hänen jälkeensä lyhyemmän ajan pro-
fessori Mons-Christian Ehrström, sitten professori Pentti I. Halonen ja viimeksi pro-
fessori Esko Nikkilä, joka oli III sisätautien klinikan esimiehenä siihen asti, kunnes yli-
opistoklinikat v. 1965 siirtyivät Meilahden uuteen sairaalaan. Professori Soisalo oli mo-
dernin lääketieteen, erikoisesti sisätautialan edustaja, ja yliopiston lääketieteellisen ke-
mian professorin Paavo Eevertti Simolan hyvä ystävä. Hän rupesi tarmokkaasti aja-
maan laboratorion kehittämistä sairaalassa. Alkuvuosina professori Ilmari Vartiainen
huolehti laboratoriosta oman tutkimustyönsä ohella, mutta myöhemmin (v. 1941) va-
littiin apulaislääkäreiden joukosta allekirjoittanut huolehtimaan laboratoriosta, niinikään
oman toimensa ohella. Varsinainen, maamme ensimmäinen vakinainen laboratoriolää-
kärin virka (osastonlääkäri) perustettiin v:n 1948 alussa Kivelän sairaalaan, ja sen hal-
tijaksi tuli Franz-Eduard Krusius (v:iksi 1948–75). Virka muuttui keskuslaboratorion
viraksi v. 1957. Kolmas kaupungin sairaala, johon perustettiin laboratoriolääkärin vir-
ka, nyt jo ylilääkärin virkana, oli Auroran sairaala, johon nimitettiin dosentti Jouni Jän-
nes (v:iksi 1957–73). Malmin sairaalan laboratorion ensimmäinen viranhaltija oli toh-
tori Erkki Leskinen (v. 1968–75), joka myöhemmin (v. 1975) siirtyi Kivelän sairaalaan.

Olisi väärin tässä yhteydessä jättää mainitsematta Turun kunnianarvoisa lääninsai-
raala, jossa jo ennen sotia oli laboratorion osastolääkärin virka. Inga Schröder hoiti
virkaa vv. 1939–48, minkä jälkeen sitä tietääkseni hoiti oman toimensa ohella lääke-
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tieteellisen kemian professori Eino Kulonen, kunnes Turun yliopistolliseen keskussairaa-
laan v. 1958 saatiin vakituinen laboratorioylilääkäri dosentti Bernt Laurentista (1958–84).

Helsingin yliopiston klinikoiden laboratorioissa laboratoriolääkäriorganisaatio ke-
hittyi hitaammin, arvatenkin esimiesten vastahakoisuuden vuoksi. Aikaisempina vuo-
sina olivat klinikoiden johtajat olleet laboratorioittensa itseoikeutettuja esimiehiä, ei-
vätkä he halunneet kovin helposti tästä ”omasta laboratoriosta” luopua. Sen vuoksi niihin
perustettiin sairaalakemistien virkoja. Tiettävästi ensimmäinen vakituinen laboratorio-
lääkärin vakanssi tuli Unioninkadun klinikoihin v. 1963, josta lähtien dosentti Elja Pit-
känen toimi siinä (1963–93). Vuodesta 1973 lähtien hän työskenteli klinikassa os. yli-
lääkärinä. Vähän myöhemmin professori Ruben Gordin otti vastaan vanhan ”Kirurgin”
ja Töölön sairaalan yhdistetyn laboratoriolääkärin viran (1959–77). Meilahden sairaa-
lan keskuslaboratorion johtajana toimi v:sta 1965 alkaen professori Esko Nikkilä ja v:sta
1967 lähtien Suomen ensimmäinen kliinisen kemian professori Herman Adlercreutz.
Professori Raimo Tenhunen toimi Meilahden sairaalan keskuslaboratoriossa v:sta 1973
lähtien os. ylilääkärinä ja v:sta 1984 lähtien ylilääkärinä.

Sairaalakemistit

Sairaalakemistien panos sairaalalaboratorioiden kehitystyössä on ollut aivan erikoisen
tärkeä. Ensimmäinen sairaalakemistin virka perustettiin Kivelän sairaalaan v. 1951.
Maisteri Veikko E. Leppänen on maamme sairaalakemistien ”Grand old man”. Hän toimi
Kivelän keskuslaboratoriossa v:een 1962, jolloin hän siirtyi Tampereelle, Tampereen
keskussairaalan johtavaksi kemistiksi. Aira Harjanne kertoo ensimmäisistä kemistin vi-
roista ja niiden haltijoista enemmän toisessa kirjoituksessaan (1.4.).

Kehitys 1960-luvulla

Keskussairaalaverkoston kehittyessä ripeässä tahdissa 1950-luvun loppupuolella perus-
tettiin kaikkiin isoihin keskussairaaloihin sekä laboratorioylilääkärin että kemistin vir-
ka. Pienempiin, alle 200–250-paikkaisiin sairaaloihin tuli kuitenkin vain kemistin vir-
ka. Pulmana vv. 1955–60 eivät enää olleetkaan puuttuvat vakanssit sairaalalaboratori-
oissa, vaan pätevien hakijoiden puute. Niin laboratoriolääkäreille kuin kemisteillekään
ei pitkään aikaan järjestetty erikoiskoulutusta sairaalatyötä varten. SKKFY/SKKY on
vuosien varrella tehnyt lukuisia aloitteita ja esityksiä asianlaidan korjaamiseksi. Me-
nestys oli valtion alituisen rahapulan vuoksi alkuvuosina hyvin huono. Helsingin kau-
punki on tässäkin suhteessa ollut tiennäyttäjänä. Helsingissä on ollut kaksi laborato-
riolääkärin koulutusvirkaa v:sta 1957 lähtien, toinen Kivelässä, toinen Mariassa. Kive-
lässä erikoistui v:een 1975 mennessä yhteensä kahdeksan laboratoriolääkäriä, jotka eri-
koistumisensa jälkeen ovat toimineet ympäri maata laboratorion ylilääkäreinä tai yli-
opiston opettajina. Samoin on Turussa ollut yksi opetusvirka, mutta vasta kun yliopis-
tolliset keskussairaalat Helsingissä, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa pää-
sivät toimimaan suuremmalla teholla, saatiin maahan enemmän koulutusvakansseja sekä
sairaalalaboratoriolääkäreitä että sairaalakemistejä varten.

Pohjoismaiden yhteistoiminta

Yhteistyö skandinaavisten veljesyhdistysten kanssa on ollut kaikkina oman yhdistyk-
semme toimintavuosina erittäin vilkasta ja antoisaa. Voidaan epäilemättä todeta, että
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me suomalaiset olemme olleet enemmän saajan asemassa ja muut Pohjoismaat taas an-
tamassa. Varsinkin SKKFY:n toiminnan alkuvuosina saimme aina tukea, neuvoja ja
konkreettista apua pohjoismaisilta ystäviltämme. Pohjoismaiden kansallisten yhdistyk-
sen keskinäistä yhteistyötä sen alkuajoista lähtien kuvataan Erkki Leskisen kirjoituk-
sessa (4.4.).

Kirjallisuutta

Krusius F-E (1975) Kliinisen kemian vaiheet Suomessa. Suomen Lääkärilehti 30, 1509–
1515.

Sammandrag

Franz-Eduard Krusius: Den kliniska kemins pionjärtid
Föreningen för Klinisk Kemi och Fysiologi i Finland hade sitt konstituerande möte den
22 februari 1947 men registrerades officiellt först år 1950. Den kan sägas ha haft ett
informellt möte år 1946 inför Finse mötet i Norge. I detta deltog som delegater fören-
ingens ordförande, docent Guido Tötterman, laboratorieläkaren Inga Schröder och för-
eningens första sekreterare, Dr Lauri Rauramo. Efter kriget var Helsingfors stads sjuk-
husverk pionjär i utvecklandet av sjukhuslaboratorier. Den första egentliga laborato-
rielunder-läkartjänsten inrättades å Maria sjukhus år 1928 och sköttes främst av bak-
teriologer. Den förste kliniskt-kemiskt inriktade laboratorieläkaren var Osmo Helve
(1941–43). Ralph Gräsbeck verkade som laboratoriechef under åren 1960–90. Sten-
gårds sjukhus laboratorium hade författaren som laboratorieläkare 1948–75, redan 1941
hade han som assistentläkare även haft ansvar för laboratoriet. Även Åbo Länslasarett,
senare Åbo Universitetscentralsjukhus hade även tidigt en laboratorieläkarbefattning,
som sköttes av Inga Schröder (1939–48) samt som bitjänst av professorn i medicinsk
kemi Eino Kulonen, tills docent Bernt Laurent (1958–84) övertog den som laboratorie-
överläkare vid Universitetscentralsjukhuset. Den första sjukhuskemisttjänsten inrätta-
de med fil. mag. Veikko Leppänen (1951–62) som pionjär.

Även för utbildning av laboratorieläkare var dessa sjukhus pionjärer med var sin
utbildningstjänst vid Stengårds och Maria sjukhus och i Åbo. Slutligen ökades antalet
skolningstjänster med de nya universitetscentralsjukhusen med Mejlans sjukhus (1965)
i spetsen, varmed pionjärtiden kan anses avslutad.

Summary

Franz-Eduard Krusius: Beginnings of clinical chemistry in Finland
In this article, the beginnings of the Finnish Society of Clinical Chemistry and the de-
velopment of clinical laboratories and creation of academic positions in them are re-
viewed.

The Finnish Society of Clinical Chemistry was officially registered in 1950, but the
founding meeting had actually been held already on February 22nd 1947. Before the
first Nordic meeting of laboratory physicians, i.e. clinical chemists and physiologists,
in Finse, Norway, in May 1946, an inofficial meeting had been held in Finland to select
delegates to that meeting and it was decided that a Society would be formed.

The first positions of laboratory physicians were established in the following
hospitals: Maria Hospital (Helsinki) in 1928, Turku County Hospital (later Turku
University Hospital) in 1938 and Kivelä Hospital (Helsinki) in 1948. The Author of
the article, F.-E. Krusius, worked as an assistant physician in Internal Medicine in Kivelä
Hospital, and he also was responsible for the laboratory since 1941. The first non-
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medical clinical biochemist position was created also in Kivelä Hospital (1951).
M. Sc. Veikko Leppänen was the first holder of this position. These three above-
mentioned hospitals also were the first ones with training positions for laboratory
physicians.
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1.3. EN LABORATORIELÄKARES HÅGKOMSTER

Bernt Laurent

I januari 1945 begynte mina medicinestudier vid Helsingforsfakulteten, fyra och ett halvt
år efter inledandet av studierna för den medicinska preliminärexamen (medikofilen).
Vår krigsveterankurs lotsades förtjänstfullt av Antti Telkkä. Kurskamraten Bror-Axel
Lamberg blev en nära vän och arbetskamrat vid medicinsk-kemiska institutionen. Vi
anhöll nämligen av chefen, professor Paavo E. Simola om att tillsammans få utföra ett
specialarbete, vilket beviljades. Vår handledare blev med.lic. Tapio Raekallio, kursas-
sistent i likhet med med.lic. Olavi Kinnunen och med.lic. Lauri Rauramo. Specialar-
betet handlade om utvecklandet av en metod för bestämning av totalproteinkoncentra-
tionen i serum.

Professor Simola ansåg, att till hans institutions uppgifter även hörde utarbetandet
av metoder för diagnostik och uppföljning av sjukdomstillstånd. Institutionen hade en
avdelning, vilken utförde kemiska specialanalyser på insända blod- och urinprov. Av-
delningen förestods av fil.mag. Aira Ketomaa, som kan betraktas som landets första
kliniska kemist. Man kan utan överdrift påstå, att medicinskt-kemiska institutionen i
Helsingfors var den finländska kliniska kemins vagga. Landets första laboratorieläkare
erhöll här grundutbildning i medicinsk och klinisk kemi. Även blivande barnläkare,
gynekologer och inremedicinare doktorerade vid institutionen. Flera av dem anslöt sig
sedermera till den år 1946 grundade Föreningen för Klinisk Kemi och Fysiologi i Fin-
land.

Biuretreaktionen

Bror-Axel Lamberg och jag utarbetade åren 1945–46 en fotometrisk metod för bestäm-
ning av totalprotein i serum baserad på den fascinerande biuretreaktionen. Avläsningarna
utfördes, i motsats mot existerande metoder, vid två olika våglängder. Arbetet utfördes
i ett laboratorium beläget intill Raekallios (Tiselius-) elektroforeslaboratorium. Vår
metod publicerades 1947 i Nordisk Medicin.

Våren 1946 kommenderades vi av professor Simola till Propedeutiska inremedicinska
klinikens föreläsningssal, dit han även själv begav sig. Närvarande var bl.a. docent
Guido Tötterman, fil.mag. Aira Ketomaa och med.lic. Lauri Rauramo. Man beslöt grun-
da en förening för klinisk kemi och klinisk fysiologi och sända representanter till Finse
i Norge, där det sommaren samma år skulle grundas Nordisk Förening för Klinisk Kemi
och Klinisk Fysiologi. Tötterman och Rauramo befullmäktigades åka till Norge. När
vårt specialarbete blev klart, beslöt Bror-Axel ägna sig åt inremedicinen. Jag däremot
önskade fortsätta vid medicinskt-kemiska institutionen och erhöll år 1947 förordnande
som assistent efter Lauri Rauramo.

Proteinbundna kolhydrater

Vid institutionen fann jag särtryck av där utförda arbeten av professor Hannu Haahti
om bestämning av proteinbundna hexoser i serum, vilkas koncentration befanns öka
vid lungtuberkulos. Bindningen kolhydrat-protein väckte mitt intresse. Skedde det nå-
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got med kolhydraterna, då proteinmolekylerna passerade njurarna? Professor Simola
accepterade frågeställningen som tema för en doktorsavhandling. Jag begynte samla
serum- och urinprov från proteinuripatienter vid olika kliniker i Helsingfors. Protein-
fraktionerna frampreparerades som torrpulver. Hexos- och hexosaminvärdena bestäm-
des fotometriskt. Vid mina besök på sjukhuslaboratorierna träffade jag aldrig på någon
laboratorieläkare.

Zürich

Tack vare ett stipendium donerat av en schweizisk finlandsvän var jag i tillfälle att tjänst-
ledig tillbringa året 1949 som doktorand vid fysiologisk-kemiska institutionen vid Uni-
versitetet i Zürich, vars chef var professor Franz Leuthardt. Jag fick tillstånd att ana-
lysera mina medhavda proteinpreparat. Genom min nya chefs förmedling fick jag även
lov att följa med arbetet vid medicinkliniken vid Kantonspital Zürich.

Professor Willi Löffler var en krävande chef för inremedicinska kliniken och ronderna
var ofta rätt elektrifierande. När jag diagnosticerade inälvsmask (taenia, troligen schwei-
zisk) hos mig själv, blev professor Löffler eld och lågor. Han hoppades in i det sista,
att jag hade en bothriocephalus med mig hemifrån. Jag intogs en kväll på kliniken för
maskkur enligt en omständlig procedur. Då vid ronden följande morgon en rentvättad,
hel och vacker taenia i sprit visades för professorn, tog han sin motgång som en man
och visade min taenia vid föreläsningen samma dag.

Det kliniska laboratoriets chef var farmacie doktor Hans Rosenmund. Laboratoriet
var betydligt större än motsvarande i Helsingfors, men analysregistret var i stort sett

Bild 4. Professor Paavo E. Simola
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identiskt. Metodiken var rätt konservativ och laboratorieläkare inom den kliniska kemin
saknades. I motsats därtill var samarbetet med patologerna dagligt och intensivt.

Då jag besökte chefen för barnkliniken, professor Guido Fanconi, för att anhålla
om tillstånd att få prov från nefrospatienter, avbröt han mig genast. I sitt forskningsla-
boratorium visade han mig entusiastiskt papperskromatogram från två nyligen inlagda
cystinuripatienter och hänvisade till den kliniska lagen om den dubbla förekomsten av
sällsynta fall. Det var första gången jag såg en klinisk tillämpning av papperskromato-
grafin.

Året i Schweiz bjöd på både arbete och förströelse. Jag fick goda vänner vid insti-
tutionen och bland studeranden vid Tekniska Högskolan (E.T.H.). Det blev skidturer
på Rigi, bergsklättring på Stockhorn, rodd vid Skandinaviska Roddklubben och långa
cykelturer, bl.a. över St. Gotthard. En behövlig avkoppling efter krig och pressande
studier parallellt med arbetet vid medicinskt-kemiska institutionen i Helsingfors. Någ-
ra vänskapsband är fortfarande oavbrutna.

Åter hemma

I juni 1950 hölls ett nordiskt laboratorieläkaremöte för första gången i vårt land. Nordisk
Förening för Klinisk Kemi och Klinisk Fysiologi samlades vid turisthotellet Aulanko
nära Tavastehus. Då fick jag för första gången kontakt med laboratorieläkare inom kli-
niska kemin. Det hölls en mängd föredrag, även jag refererade ett arbete om serum-
glykoproteiner, utfört i Zürich. Midsommarfirandet, som hade börjat idylliskt, fördunk-
lades plötsligt av meddelandet om att det hade brutit ut krig i Korea. Man befarade ett
tredje världskrig. Mötet grundlade många bestående vänskapsband, som fördjupades
under kommande laboratoriekongresser. Bland prominenta nordbor märktes Bertil
Josephson, Einarne (Einar Bjerring och Einar Nielsen) jämte Svein Sveinsson. Bland
deltagarna fanns även några kemister, bl.a. Aira Ketomaa. Även flera kliniker var med,
som t.ex. professor Pekka Brummer från Åbo.

Vid medicinskt-kemiska institutionen i Helsingfors arbetade då som doktorander och
assistenter min kurskamrat Eino Kulonen jämte Jouni Jännes, Martti Koivusalo, Esko
Nikkilä, Aimo Pekkarinen och Elja Pitkänen. Kulonen och jag var de sista medlem-
marna av Cursus Telkkä, som i december 1950 blev klara med studierna. Esko Nikkilä
och jag utförde tillsammans ett experimentellt arbete om immunnefrit (typ Masugi) hos
råttor och därvid uppstående förändringar i serumproteinernas sammansättning, påvi-
sade elektroforetiskt. Mitt avhandlingsarbete framskred i maklig takt, emedan pappers-
kromatografin av kolhydraterna i serumproteinhydrolysat beredde svårigheter.

Professor Erik Jorpes från Stockholm besökte sin vän professor Simola i början på
1950-talet. Då herrarna gjorde en rond genom vårt laboratorium förfrågade sig Simola
om en gemensam bekant i Sverige. Jorpes svarade: ”Han är helt på dekis, för han har
börjat med kancerforskning”.

I maj 1953 uppmanades jag av professor Simola att besöka Länssjukhuset i Åbo.
Professor Pekka Brummer hade nämligen begärt att få sökande till en avdelningsläka-
retjänst vid sjukhusets laboratorieavdelning. Tjänstens mångåriga innehavare, med.lic.
Inga Schröder, hade avgått och övertagit en anställning på annat håll. Vid det välut-
rustade laboratoriet fanns även två kemisttjänster, vilka innehades av en filosofiema-
gister respektive en diplomingenjör. Det var troligen det bäst bemannade sjukhuslabo-
ratoriet i hela landet.

Jag blev vänligt mottagen av chefsläkaren, professor A. R. Klossner, och var efter
besöket beredd att söka avdelningsläkaretjänsten. Den blev dock förklarad i blockad
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av Finlands Läkareförbund, emedan den var placerad i för låg löneklass. Då jag som-
maren 1953 vikarierade laboratorieläkaren Tauno Kalaja vid Maria sjukhus i Helsing-
fors, märkte jag att mina kunskaper beträffande den kliniska laboratorieverksamheten
var otillräckliga. Jag insåg, att jag även måste skaffa mig formell kompetens för den
påtänkta laboratorieläkarebanan. Vid den tiden kunde sådan erhållas endast genom
tjänstgöring utomlands.

Stockholm

Från 1 september 1953 anställdes jag som extraläkare (underläkare) vid kliniskt-ke-
miska laboratoriet vid Stockholms Epidemisjukhus, senare omdöpt till Roslagstulls Sjuk-
hus. Docent Ingmar Jungner, som var chef för laboratoriet, hade gedigen utbildning
vid Karolinska Institutet och Sabbatsbergs Sjukhus kliniskt-kemiska centrallaboratori-
um. Stockholm drabbades sommaren 1953 av en omfattande paratyfusepidemi föror-
sakad av kött från Uruguay infekterat med Salmonella Montevideo. Epidemisjukhuset
översvämmades av diarrépatienter med allvarligt störd vätskebalans. Jag fick i all hast
sätta igång med att ställa upp ny metodik anpassad efter situationens krav. Den svens-
ka sjukhuslaboratorieverksamheten visade sig smidigt anpassa sig efter de kliniska be-
hoven. Den var både effektiv och av hög professionell nivå. När Salmonellapatienter-
na hade kurerats, var det dags för nästa katastrof.

Polion kom till Stockholm våren 1954, ett år efter debuten i Köpenhamn. Kontrol-
len av patienterna i Engströmspiratorerna blev laboratoriets nya, alltöverskuggande upp-
gift. Van Slykeapparaterna var i flitig användning för bestämning av syre- och kolsy-
retensionerna i artärblod. Även syremättnaden bestämdes. För bestämning av blod-pH
byggdes ett 37 ºC termostatskåp, från vilket ledningarna gick ut till pH-mätaren utan-
för. Poul Astrup besökte oss och berättade om sin nya metodik, som vi sedan införde.
Innan jag flyttade över till min nästa utbildningsplats, arbetade jag närmare ett år vid
olika kliniska avdelningar vid Roslagstulls Sjukhus. Då fick jag en ytterligare inblick i
det smidiga samspelet mellan den kliniska verksamheten och laboratoriedisciplinerna.

Chefen för Sabbatsbergs sjukhus kliniskt-kemiska centrallaboratorium, docent Bo
Nordberg, erbjöd mig år 1955 ett längre vikariat som underläkare. Den kliniska verk-
samheten vid Sabbatsberg dominerades av den öppna hjärtkirurgin, utförd av profes-
sor Clarence Crafoord och docent Åke Senning. Bo Nordberg t.o.m. frystorkade blod-
kärl för kirurgerna. Laboratoriet engagerades särskilt för blod- och plasmavolymbestäm-
ningar jämte koagulations-kontroll. Vi brukade för volymbestämningarna injisera ope-
rationspatienterna med en cocktail bestående av med radioaktivt krom märkta röda blod-
kroppar, med radioaktiv jod märkt albumin och Evans Blue. Till underläkarens plikter
hörde även att bestämma förgiftningspatienternas barbituratkoncentrationer, även nat-
tetid. Det var uppenbart, att jag i Stockholm fick bästa möjliga utbildning för min på-
tänkta levnadsbana.

Då jag anlände till Stockholm år 1953 besökte jag givetvis professor Erik Jorpes
vid medicinsk-kemiska institutionen vid Karolinska Institutet. När han fick höra om
min planerade laboratorieläkarebana, varnade han mig för att akademikern A.I. Virta-
nen i Helsingfors planerade att dirigera biokemistöverskottet i Finland till sjukhusla-
boratorierna. Jorpes ansåg, att detta kunde leda till att man icke inrättade laboratorie-
läkaretjänster i Finland i önskad utsträckning.

Vid Jorpes’ institution blev jag god vän med docent Sven Gardell, som även fors-
kade i proteinbundna kolhydrater. Vi åkte tillsammans till Uppsala för att träffa docen-
terna Lars Odin och Ivar Werner och höra om deras forskningar berörande protein-
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bunden sialinsyra och fucos (metylpentos) i serum. Jag inspirerades till att plocka fram
mina från hemlandet medhavda proteinpreparat. Sven Gardell differentierade mellan
aminosockren och jag började bestämma fucos och sialinsyra på Sabbatsberg. Avhand-
lingsarbetet tog åter ett skutt framåt. Jag förbättrade den engelska texten och tillförde
de nya resultaten, varefter jag i april 1957 postade manuskriptet till professor Simola i
Helsingfors. Specialitetsnämnden vid Finlands Läkareförbund beviljade mig specialist-
kompetens i laboratorieundersökningar sommaren 1957 (specialist i klinisk kemi kun-
de man bli först några år senare). Mina lärlingsår i Sverige var avslutade och jag åter-
vände till Helsingfors, där jag äntligen disputerade våren 1958.

Åbo

År 1958, fem år efter mitt första besök vid Länslasarettet i Åbo, blev jag utnämnd till
avdelningsöverläkare vid laboratorieavdelningen vid Universitetscentralsjukhuset i Åbo,
d.v.s. samma sjukhus som nu hade fått högre status. Fil.mag. Jussi Harri var kemist
och med.lic. Eero Haahti assistentläkare. Laboratoriearealen var densamma som förut.
Verksamhetens tyngdpunkt låg vid den kliniska kemin.

Under de närmast följande åren utvidgades verksamheten till att omfatta lungfunk-
tionsprov, hematologisk diagnostik och radioisotopundersökningar. Samtidigt planera-
des ett nybygge med laboratorier bl.a. för hormonbestämningar jämte djuravdelning,
vilket togs i bruk år 1968. Senare tillkom ytterligare laboratorieutrymmen  jämte blod-
bank.

I Sverige hade man vid sjukhusen gått in för ett centrallaboratorium för varje labo-
ratoriedisciplin. Jag däremot önskade grunda en centrallaboratorieorganisation omfat-
tande sjukhusets alla laboratoriespecialiteter, vilket skulle medföra både förvaltnings-
mässiga och andra fördelar. Med tiden förverkligades planen, så att centrallaboratoriet
till slut bestod av avdelningar för klinisk kemi, klinisk hematologi med blodbank, kli-
nisk fysiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi och cytopatologi, ledda av
specialister. Denna modell synes fungera rätt väl i praktiken.

Laboratorieläkarens yrke begränsas ingalunda enbart till att leda laboratorieverksam-
heten. Våra kliniska kollegor har rätt att vänta sig en omfattande konsultverksamhet
från centrallaboratoriets sida. I Åbo genomfördes ett system, enligt vilket varje klinik
har minst en egen konsult vid centrallaboratoriet. Varje laboratorieläkare är konsult vid
en eller flera kliniker. Även sjukhuskemisterna deltar vid behov i konsultverksamhe-
ten, både inom sjukhuset och inom ramen för centralsjukhusdistriktet.

Slutord

Den ovan skisserade utvecklingen har varit möjlig endast tack vare den dedikerade och
samarbetsvilliga personalen vid centrallaboratoriet i Åbo, vars insatser icke nog kan
berömmas. Den finländska kliniska kemins internationellt sett höga nivå baseras även
i hög grad på arbetet inom Föreningen för Klinisk Kemi och Fysiologi i Finland och
dess efterföljare Föreningen för Klinisk Kemi i Finland. Det har varit en stor förmån
att under många år få samarbeta med alla angenäma och kunniga personer inom vår
laboratorievärld.
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Yhteenveto

Bernt Laurent: Laboratoriolääkärin muistumia
Katsaukseni kertoo lääketieteen opiskelijan suuntautumisesta kliinisen laboratoriotoi-
minnan alalle ja hakeutumisesta pätevän koulutuksen piiriin. Oppivuosieni jälkeen sain
tilaisuuden ryhtyä toteuttamaan ajatustani uudesta laboratorio-organisaatiomallista.
Käsittääkseni se on toiminut hyvin sekä klinikoiden että palvelevan laboratoriohenki-
lökunnan kannalta. Kunnia siitä kuuluu kaikille työtovereilleni. On myös ollut suuri
etu saada olla yhteistoiminnassa laboratorioväen yhdistyksen kanssa.

Summary

Bernt Laurent: Memories of a laboratory physician.
These memories describe the path of a medical student towards a career in the clinical
laboratory field and his striving for competent training in clinical chemistry in the
1950’s. After my years of apprenticeship I got the opportunity to realize my ideas of a
new kind of organization of laboratory activities. This organization involved a central
laboratory with all specialties of laboratory medicine represented. Each ward or clinic
has at least one laboratory physician as consultant; also clinical biochemists may take
part in this. In my opinion this system has served well both from the points of view of
the clinics and of the laboratory personnel. The credit goes to all colleagues. Partici-
pation in the life of the Finnish Society of Clinical Chemistry has been a valued privi-
lege.
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1.4. SAIRAALAKEMISTIN MUISTUMIA

Aira Harjanne

1950-luvun laboratorioon tutustuminen

Henkilökohtaiset kokemukseni alkavat kesästä 1950, jolloin tulin juuri valmistuneena
biokemistinä Helsingin yleisen sairaalan I sisätautiklinikkaan vt. kemistiksi laborantin
vakanssilla. Klinikan ylilääkärinä oli tuolloin professori William Kerppola, jolla oli tar-
kat suunnitelmat siitä, mitä hän halusi. Hän oli tutkimustyössään omaksunut biokemi-
allisia menetelmiä niin Kivelän sairaalassa kuin myös Amerikassakin ollessaan. Ame-
rikasta hän oli tuonut mukanaan mm. Warburgin kojeen, jolla piti mitattaman oksida-
tiivista fosforylaatiota maksan mitokondrioissa. Lisäksi piti laittaa rutiinilaboratorio
”ajan tasalle”. Haasteita siis riitti.

Talossa oli juuri alkanut korjaustyö, jonka jälkeen laboratorion tilat kaksinkertais-
tuivat. Lopulta huoneita oli jo 10, vaikka sairaalan potilasmäärä oli vain vähän toista
sataa. Korjauksen yhteydessä saatiin mm. kylmähuone, reagenssihuone ja kemikaali-
varastot.

Työni alkoi rutiinimenetelmiin ja kirjoihin tutustumisella. Käytössä olevia tutkimuk-
sia oli valtava määrä: verta, virtsaa, ulostetta, ysköstä, mahanestettä, selkäydinnestettä
ja erilaisia punktionesteitä sekä kiviä. Lisäksi oli EKG ja perusaineenvaihdunnan tut-
kiminen Kroghin kojeella. Useat kokeista, eritoten virtsasta tehtävät, olivat ns. osoi-
tuskokeita, kvalitatiivisia tai puolikvantitatiivisia, ja niillä oli niin hupaisat nimet, että
sairaalamaailman ulkopuolelta tulleella ei voinut olla aavistustakaan, mistä oli kysy-
mys. Vai mitä tiedätte esim. seuraavista: Ehrlich, Schlesinger, Esbach, Hijmans van den
Bergh, Nonne, Pandy, Meulengracht, Sulkowitch, Takata-Ara, Wagner, Weber, Wohl-
gemuth? Kaikki nämä olivat käytössä, ja vielä paljon muita.

Kemian laboratorion kvantitatiivisia määrityksiä olivat mm. verensokeri, kalsium,
natriumkloridi, seerumin valkuainen, kolesteriini, veren jäännöstyppi, diastaasi, fosfa-
taasi, alkalireservi ja plasman hiilidioksidi. Näistä useat olivat titrauksia, mutta esim.
kolesteriini ja fosfataasi mitattiin akkukäyttöisellä Coleman Junior -fotometrillä (Ame-
rikan-tuliainen), jossa oli vaihdettavat värisuodattimet. Laboratorion perusvarustus oli
senaikaiseksi kohtalaisen hyvä: oli lattialla seisova sentrifugi, vaaka ratsastajineen (ai-
van uusi), mikroskooppeja 3–4 (jopa 2-silmäisiä), polariskooppi, edellä mainittu Cole-
man-fotometri, Van Slyken Apparaatti, Pulfrichin Stufenphotometri. Viimemainittu oli
tosin jo nostettu kaapin päälle samaten kuin Crecelius-Seifertin verensokerikolorimet-
rikin, koska laboratoriossa oli siirrytty Hagedorn-Jensenin kaliumferrisyanidi-natrium-
tiosulfaattititraukseen. Lisäksi pöydän alla oli avaamattomassa puulaatikossa kemistiä
odottamassa uusi Lumetron-fotometri (myös Amerikasta) oikeine nelikulmaisine ky-
vetteineen, joilla päästäisiin tarkkoihin tuloksiin. Kyvetit tosin olivat 10 kertaa tarvit-
tavaa suuremmat.

Eräät silloiset tutkimukset olivat tosi ”näppäriä”, kuten seerumin valkuaisen määri-
tys: valmistettiin sarja kuparisulfaattiliuoksia nousevin ominaispainoin (1.015–1.030),
tiputettiin Pasteur-pipetillä pisara seerumia liuoksiin, ja se purkki, jossa seerumipisara
kellui ensimmäiset 10 sekuntia, oli se oikea, ja valkuaisprosentti seisoi purkin kyljes-
sä. Samat liuokset kelpasivat kuukausikaupalla.
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”Kunnanlääkärin jäännöstyppimääritys” kuului samaan sarjaan: valkuaisvapaata ve-
risuodosta titrattiin sublimaattiliuoksella ja seosta tiputettiin valkealla posliinilevyllä
oleviin natriumkarbonaattipisaroihin. Ruskean sakan ilmaantuminen pisaraan antoi, las-
kennan jälkeen, tuloksen milligrammaprosentteina. Tulos sisälsi kaikki trikloorietikka-
hapolla saostumattomat typpiyhdisteet, urean, kreatiniinin, virtsahapon ja aminohapot,
joten se ei voinut olla kovin ”spesifinen”. Hämmästyttävää olikin, ettei Jaffen kreati-
niinimääritys v:lta 1886 ollut tuolloin yleisessä käytössä, vaikka sen ohje oli kirjassa.
Harvoin tuolloin käytettiin myöskään seerumin kokonaisproteiinimääritystä Biuret-
reaktiolla, jäännöstypen määritystä Folinin mukaan rikkihapon kanssa polttamalla tai
alkalireservin määritystä van Slyken kojeella niiden työläyden vuoksi.

Ns. rasituskokeista täällä olivat käytössä ainakin glukoosirasitus-, galaktoosirasitus-,
bromsulftaleiini- ja kongopunakokeet.

Kaikille sairaalaan otetuille potilaille tehtiin Wassermann-koe (v:lta 1910), joka lä-
hetettiin yliopiston serobakteriologian  laitokselle. Se oli määräys, jota noudatettiin pit-
källe 1960-luvulle.

Suoniveret otettin teräsneuloilla ja lasiruiskulla, joita pestiin ja steriloitiin monta
kertaa päivässä. Sormenpääveret otettiin Francken-neulalla, jossa oli säädettävän pi-
tuinen irtokärki, jousella laukaistava. Kaikki tarvittavat lasi- ja metallitavarat, joita oli
todella paljon, pestiin omassa laboratoriossa, koska mitään kertakäyttötavaraa ei ollut.
Jopa pumpulisykeröt ja harsotaitokset tehtiin paikalla. Tutkimuspyynnöt tilattiin osas-
toilta listoilla, ja samoihin listoihin kirjoitettiin vastaukset. Mustakantiset vihot olivat
käytössä laboratorion omaa tilastoa varten.

Hematologia oli tämän laboratorion vahvinta aluetta, olihan täällä tutkittu veritau-
teja viime vuosisadasta lähtien. Laborantti Karl Lindström oli aikaisemmin hoitanut la-
boratoriota aivan yksin, mutta sai 1920-luvun lopulla erään hoitajattaren klinikan osas-
tolta oppilaakseen. Lindströmin lähdettyä eläkkeelle tästä tuli osastonhoitaja ja hema-
tologisen laboratorion esimies.

Hemoglobiini määritettiin ns. Sahlin menetelmällä Helligen normaalihemometrillä,
jossa suolahapolla happameksi hematiiniksi tehdyn veriseoksen väriä verrattiin värilli-
seen lasiin. Tulos ilmoitettiin prosentteina normaalista. Verta tähän suoritukseen tar-
vittiin 20 µl, joka imettiin sormenpäästä kumiletkullisella erikoispipetillä. Tallqvistin
taulukkoa en nähnyt täällä enää käytettävän.

Veren solut, sekä punaiset että valkoiset, laskettiin mikroskoopilla ns. Bürkerin kam-
miossa, punaiset laimennoksesta 1/200, valkoiset 1/20. Bürkerin laskukammio on hy-
vin tarkkaan hiottu, moninkertaisella ruudukolla varustettu lasilevy, jossa peitinlasin
avulla saadaan tarkka tilavuus verilaimennokselle. Tarvittavat pipetit olivat pitkällä
imukkeella varustettuja Ellerman-tarkkuuspipettejä, joissa oli asteikot, esim. 10, 20 ja
25 µl. Laimennusnesteet mitattiin hanallisilla automaattipipeteillä, joiden tilavuudet oli-
vat 1990 ja 475 mm3. Punasolujen väri-indeksi laskettiin hemoglobiiniprosentista ja
punasolujen lukumäärästä (vastannee nykyistä MCH:ta) tai se katsottiin laborantti Lind-
strömin tekemästä indeksitaulukosta, ja se oli tärkeä luku.

Valkosolujen erittelylaskenta eli diffi tehtiin värjäämällä aluslasille vedetty sively-
valmiste May-Grünwald-Giemsa-värjäyksellä (MGG) ja laskemalla solut mikroskoo-
pissa immersiolinssillä. Laskennassa käytettiin apuna erilaisia näppäilylaitteita, jotka
antoivat tuloksen prosentteina, kun 200 solua oli laskettu. Eri valkosolujen tunnista-
minen on oppi sinänsä, näytteitä oli paljon ja usein sama henkilö saattoi istua mikro-
skoopin ääressä 5–6 tuntia yhteen menoon.

Paljon muitakin tutkimuksia tehtiin: laskettiin veren trombosyyttejä ja retikulosyyt-
tejä, mitattiin punasolujen läpimittaa ja resistenssiä, vuoto- ja hyytymisaikaa sekä pro-
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trombiinia Quickin mukaan. Hematokriitti tehtiin aluksi erikoisputkissa tavallisessa sent-
rifugissa, mutta melko varhain saatiin hematokriittisentrifugi taloon. Myös luuydinso-
lujen tutkiminen (sternaalipunktiosta) oli täällä jokapäiväistä työtä.

Hematologinen laboratorio oli klinikan korjauksen jälkeen tyylikäs, siisti ja hiljai-
nen laboratorion muihin osastoihin verrattuna.

Virtsalaboratorio tai -koppi, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, oli edellisen täydelli-
nen vastakohta: likainen, haiseva ja meluinen. Niinpä sinne komennettiinkin aina la-
boratorion tuorein oppilas, joita täällä jatkuvasti oli, sairaanhoitajan peruskoulutuksen
saaneita. Näytteet (virtsa, uloste, koeaamiainen, yskös, punktionesteet) ja tutkimusta-
vat olivat sellaisia, että äärimmäistä siisteyttä ei voitu noudattaa.

Virtsat tuotiin osastoilta avonaisissa kartiolaseissa (150–200 ml), koeaamiaiset mit-
talaseissa, ulosteet pahvirasioissa ja yskökset lasipikareissa. Ylivoimaisesti suosituin
tutkimus oli albumiini-Nylander eli virtsan valkuaisen ja glukoosin osoittaminen. Edel-
lisessä tutkimuksessa muutama ml virtsaa keitettiin bunsenlampulla kuumentaen koe-
putkessa 10-prosenttisen typpihapon kera, jälkimmäisessä Nylanderin reagenssin (mm.
vismuttinitraattia) kanssa kaksi minuuttia. Valkoinen sakka oli albumiinia, musta Ny-
landerissa ilmoitti glukoosin olemassaolon metallisen vismutin saostuessa. Ympäristö
oli mustana, kun nesteet eivät aina tahtoneet pysyä putkissa sisällä.

Ensimmäiset ”stixit”, Amesin Clinistix ja Albustix, tulivat Suomen laboratorioihin
eräiden ylilääkäreiden pitkällisen vastustuksen jälkeen syksyllä 1962. Clinitest-tablet-
teja oli tosin kokeiltu jo v:sta 1958 lähtien. Dextrostix tuli käyttöön v. 1975.

Positiiviset glukoosivirtsat tutkittiin polariskoopilla, jonka lukema, se kuinka pal-
jon glukoosi kääntää valoa oikealle, näytti suoraan glukoosimäärän prosentteina. Teh-
tiin Ehrlich-Schlesingeriä (urobilinogeeni-urobiliini), Esbachia, (virtsan valkuaisprosent-
ti), Wohlgemuthia (diastaasi = amylaasi), porfyriinejä, Bence-Jonesin valkuaista. Se-
dimentit tietysti sentrifugoitiin. Ulosteesta tutkittiin Wagner ja Weber (veri – herkkä ja
vähemmän herkkä), MM (madonmunat), Schmidtin sublimaattikoe (bilirubiini) ym.
Hematest oli ensimmäinen verenosoitustabletti v:lta 1960; sitä seurasi Hemastix v. 1963.

Erityisen mielenkiintoinen oli ulosteen hiilihydraattien määritys Graven käymisput-
kistolla, jossa koko laitteisto jätettiin 37-asteiseen lämpökaappiin 24 tunniksi ilman ve-
tokaappia. Kun kemisti saapui taloon, hänelle lankesivat kokonaisrasvamääritykset ulos-
teesta. Punktionesteistä (kuten virtsastakin) mitattiin ominaispaino areometrillä, jossa
oli asteikko 1.000–1.050. Ysköksistä etsittiin soluja, kiteitä ja varsinkin Tb-basillia.
Koeaamiaisnäytteistä titrattiin suolahappoa NaOH:lla. Virtsakiviä tuli osastolta melkein
viikoittain kemistin ihmeteltäväksi. EKG:n ottoa varten oli laboratorioon rakennettu
sähköisesti eristetty huone, oikea Faradayn häkki. Samassa tilassa mitattiin myöskin
hapenkulutus ns. Kroghin perusaineenvaihtokojeella, joka oli monimutkainen raken-
nelma metallilaatikoita, vettä, happea, letkuja ja natronkalkkia.

Henkilökuntaa täällä oli taloon tullessani neljä laboratoriohoitajaa, yksi laborantti
(kirjoittaja), kaksi sairaala-apulaista ja vaihtelevasti yksi tai kaksi oppilasta. Työaika
oli kello 7–15, lauantaisin 7–14. Kaikilla hoitajilla oli valkea hoitajanpuku sekä hilkka
ja esiliina, ja he asuivat klinikan vinttikerroksessa olevissa pikku huoneissa. Kun vielä
ylihoitajatarkin asui klinikalla ja sekä vaatteet että ruoka saatiin talosta, oli tämä sai-
raala oma sisäänkääntynyt maailmansa, jonka rajoja oli vaikea rikkoa. Olinkin aluksi
vaistoavinani pientä vastahakoisuutta niitä uudistuksia kohtaan, joita suunnittelin. Mikä
minä olin heitä neuvomaan, olinhan kaikkia nuorempi, ensi kertaa sairaalassa ja, sitä
paitsi, laboratoriohan toimi hyvin.
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”Uudistajan” työ alkaa

Muutamia uusia menetelmiä otettiin käyttöön pian tuloni jälkeen professorin tieteente-
on ohella, muistaakseni juuri kreatiniini, seerumin kokonaisvalkuainen biuretilla, epä-
orgaaninen fosfori ja virtsahappo. Seuraava toimeksianto olikin sitten vaikeampi: ”osas-
tonlääkärit haluavat, että pitää saada kalium seerumista”. Oppikirjan menetelmät tun-
tuivat kovin heppoisilta. Juuri silloin oli englantilainen EEL-tehdas ryhtynyt valmista-
maan liekkifotometrin nimellä kulkevaa laitetta, jolla voitiin mitata sekä K että Na suo-
raan seerumilaimennoksesta, eri suodattimilla ja erilaisista laimennoksista, ja he mai-
nostivat sitä alan lehdissä. Esitin tämän ihmeen professorille. Hän innostui asiasta kuin
pikkupoika: ”Tilataan heti!” Silloin tilaaminen olikin helppoa, puhelinsoitto maahan-
tuojalle ja anomus lisenssivirastoon, hyvin perusteltuna. Ulkomaan valuutta oli tarkasti
säännösteltyä, ja sitä saatiin vain tärkeisiin kohteisiin.

Liekkifotometriä odotellessa sain kuulla, että Kivelän sairaalassa – jossa oli tuol-
loin maan johtava laboratorio, kaikkien ihailema – oli jo sellainen laite, Veikko Leppä-
sen itsensä rakentama. Tietysti riensin sitä heti katsomaan, olihan sensaatio, että joku
rakensi itse laitteen, vieläpä toimivan. Pöydällä puhisi ja naksutti valtava musta hökö-
tys, jota Veikko ujosti esitteli. Kun meidän laitteemme vihdoin saapui, niin sen suosio
ylitti kaikki odotukset. Pitkät pullorivit pöydällä paljastivat, että joka potilaasta oli vält-
tämättä saatava K ja Na, eikä vain omassa klinikassa, vaan muihinkin taloihin oli mai-
ne kiirinyt. Tutkijat eri laitoksista saapuivat tänne mittailemaan omia liuoksiaan.

Liekkifotometrin tulo aloitti uuden aikakauden laboratorion historiassa: laitehuol-
lon tarpeen. Kova käyttö vaati jatkuvaa säätöä ja korjausta. Kemistin oli joskus öisin-
kin käytävä laboratoriossa liekkifotometriä huoltamassa. Seuraavat 15–20 vuotta oli-
vatkin aikaa, jolloin ruuvimeisseli oli kemistin tärkein työkalu. Vasta mekaanikkojen
tulo sairaaloihin vapautti meidät kemistit tästä turhauttavasta työstä, johon emme ol-
leet mitään koulutusta saaneet.

Parin seuraavan vuoden aikana laitekanta kasvoi melkoisesti. Vuosina 1951–52 saa-
tiin Beckman DU-spektrofotometri, fluoresenssimittauksiinkin sopiva, akkukäyttöinen
– sellaisia ei vielä ollut Suomessa kuin pari kappaletta – sekä jäähdytettävä nopea IEC-
sentrifugi, Radiometer-pH-mittari, sähköinen puolimikrovaaka ym. Nyt oli laitteisto
valmiina entsyymimittauksiin, joihin ryhdyttiinkin laaja-alaisesti: glukoosi-6-fosfaat-
tidehydrogenaasi, isositraattidehydrogenaasi ja glutationireduktaasi seerumissa olivat
professorin tutkimustyön aiheita, samaten eräät B-vitamiinitutkimukset. Kun laitevali-
koima parani vielä sähköisellä Beckman DB -kaksisädespektrofotometrillä, aloitimme
GOT- ja GPT- (ASAT ja ALAT) sekä LDH-määritykset seerumista, yhtenä ensimmäi-
sistä laboratorioista Suomessa, v. 1954. Tuolloin ei tietenkään ollut tietoakaan mistään
valmiista reagenssikiteistä, vaan Colowick-Kaplanin mahtava yhdeksänosainen ”Met-
hods in Enzymology” oli luotettava ”keittokirjamme”. Laboratoriohoitajat kilpailivat
sorminäppäryydessä mittailemalla kineettistä entsyymireaktiota kyvettiä koneessa vaih-
taen, kymmenenkin näytettä minuutissa, ja samalla vielä kirjasivat lukemat muistiin.
Se oli ”manuaalista automaatiota” parhaimmillaan.

Propen laboratoriossa toimi 1930-luvulla, aina II maailmansodan alkuun saakka, sak-
salainen laborantti, Fräulein Schlein, arvatenkin professori Gösta Beckerin, (II sisätau-
tiklinikan ylilääkärinä v. 1927–1938), palkkaamana. Sairaanhoitaja Aune Tirkkonen oli
niinikään Propen laboratoriossa ennen kuin v. 1933 siirtyi Ruotsiin, josta hän todennä-
köisesti sai kimmokkeen laboratorio-opaskirjaansa varten.

1950-luvun alussa oli Propen laboratorio suunnilleen naapurinsa kaltainen; siellä toi-
mi 2–4 laboratoriohoitajaa ja pari oppilasta. Ylilääkärinä oli professori Ilmari Vartiai-
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nen, hänkin jo Kivelän sairaalassa olonsa aikana kliinisestä kemiasta suuresti kiinnos-
tunut tiedemies. Hänellä oli klinikassaan eläintalli, ja hän oli laajentamassa laboratori-
otaan puoli kerrosta käsittäväksi tilaksi syksyllä 1952. Hänkin halusi taloonsa kemis-
tin ja kysyi minulta, tiesinkö sopivaa ehdokasta. Niin aloitti Hilkka Toivonen toisena
kemistinä Helsingin yleisessä sairaalassa joulukuussa 1952, tosin silloin vielä ilman
virkaa. Propen töiden erikoisuuksista mainittakoon Antweilerin mikroelektroforeesilait-
teisto, jossa kukin näyte tutkittiin erikseen kyvetissä, hitaasti mutta varmasti. Sen kor-
vasi myöhemmin paremmin sarjatyöskentelyyn sopiva paperielektroforeesilaite, jossa
taas näperreltiin saksilla sinisiä paperitäpliä, joista uutettiin väri etikkahappoon ja mi-
tattiin näin eri fraktiot fotometrillä. Prope oli melko varhaisessa vaiheessa saanut EEL-
kolorimetrin tilalle Beckman B -spektrofotometrin, jolla tuloksetkin tarkentuivat. Kau-
passa myytiin nimittäin noina vuosina pieniä, värillisillä suodattimilla varustettuja ko-
lorimetrejä, englantilaista EEL:ää, amerikkalaista Colemania ja saksalaista Klettiä, joihin
jotkut firmat olivat teettäneet valmiit vakiokäyrät, tai, mikä parempi, valmiin galvano-
metrin asteikon, josta mitattavan yhdisteen tai alkuaineen konsentraatio oli suoraan lu-
ettavissa. Tämä tapa oli levinnyt koko maahan, ja oli selvää, ettei näitä asteikkoja en-
nen kemistien tuloa kukaan kontrolloinut, vaikka menetelmä ei ehkä ollut lainkaan käy-
tetylle asteikolle sopiva.

Propella tehtiin hyytymistutkimuksia Owrenin P + P-menetelmällä, johon trombo-
plastiini piti valmistaa itse ihmisaivoista preparoimalla; määrä riitti aina puoleksi vuo-
deksi. Plasman hiilidioksidi taas titrattiin Conwayn diffuusiokammiossa, mikä oli se-
kin tarkkaa hommaa. Professori oli kiinnostunut lapamadoista, joita kuivatettiin ja mi-
tattiin viikoittain.

Propen laboratorio teki kliinisen kemian historiaa kahdella tavalla: tänne hankittiin
50-luvun lopulla Suomen ensimmäinen lattialla seisova, revolverityyppinen Astrup-laite
veren happo-emäs-tasapainomäärityksiin, laite, joka sitten levisi kaikkiin sairaaloihin
yli maan. Samaten tänne hankittiin maan ensimmäinen Auto-Analyzer, yksikanavainen
virtaustyyppinen automaatti, jolla saatiin vuorotellen määritettyä verensokerit (glukoo-
sioksidaasimenetelmällä) sekä kreatiniinit. Tulostus ei tällöin vielä kuitenkaan ollut au-
tomaattinen, vaan piirturin käyrältä piti konsentraatiot laskea. Nopeus oli 40–60 näy-
tettä/h. Oli vuosi 1960 ja automaatioaika vahvasti alkamassa.

1950-luvun reagenssit ja työskentelytavat olivat usein sellaisia, että nykypäivän työ-
suojeluviranomaiset eivät taitaisi niitä suopein silmin katsella. Monissa reaktioseok-
sissa käytettiin väkeviä happoja sellaisenaan; esim. kolesterolimäärityksessä pipetoi-
tiin jokaiseen näyteputkeen kloroformia, väkevää rikkihappoa ja etikkahappoanhydri-
dia. Väkeviä happoja ostettiin aina 2,5 litran pulloissa, useita kerralla. Pikku haave-
reilta ei aina voitukaan välttyä: usein olivat vaatteet reikiä täynnä ja sormista nahka
pois. Petrolieetteriä puhdistettiin tislaamalla vakuumissa laboratoriopöydällä, ja ammo-
niakkia kaadettiin isosta pullosta pieneen keskellä huonetta. Elohopeaa oli Van Slyken
kojeessa kilokaupalla ja kalsium-titrauksen mikrobyretissä vähän vähemmän. Bentseeni
ja ksyleeni olivat jokapäiväisiä liuottimia, bentsidiinillä etsittiin verta virtsasta ja ulos-
teesta ja ninhydriinillä värjättiin kromatogrammeja ruiskua käyttäen.

Kaikki pipetoinnit suoritettiin tietysti suulla ja yleensä suurta 10 ml:n pipettiä käyt-
täen; seerumia pipetoitiin tavallisesti 1 ml:n mittapipetillä. Vähän myöhemmin saatiin
kuitenkin kumipumpetteja isoja pipettejä varten – koska imeminen oli raskasta. Han-
sikkaita ei käytetty, koska saatavilla olevat kumiset olivat liian kömpelöitä. Kaikesta
tästä huolimatta työntekijät säilyivät kutakuinkin terveinä. 50-luvun lopulla pari hoita-
jaa sairastui tarttuvaan hepatiittiin. Tartunta oli arvatenkin potilaista saatu.

Kemisteille tämänkaltainen työskentelytapa oli tuttua jo opiskeluajoilta; silloin ei
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kemian ”vaarallisuutta” vielä ollut havaittu – tai tiedostettu. Medisiinillä oli runsaasti
kilpirauhaspotilaita, koska talossa oli sen alan erikoislääkäri Bror-Axel Lamberg. Niin
ollen oli toivomuslistalla proteiiniin sidotun jodimäärityksen (SPJ, PSJ) saaminen la-
boratorioon. Hankittiin muhveliuuni, jolla päästiin 1000 oC:n lämpötilaan, ja pantiin
menetelmä pystyyn. Se toimikin monta vuotta, vaikka epäpuhtauksille erittäin herkkä-
nä aiheutti usein harmaita hiuksia tekijöilleen. Sen rinnalle ja osittain tilallekin tuli sitten
radioisotooppimenetelmien yleistyttyä SP131I, T

3
U ja kilpirauhasradiojodikertymämit-

taukset. Tämä tietysti edellytti isotooppilaboratorion perustamista, mikä tapahtuikin 50-
luvun loppupuolella: talon kellarikerrokseen rakennettiin laboratorio- ja mittaushuone.
131I-kertymämittauslaitteisto oli tosi omintakeinen: vanha hammaslääkärintuoli vintil-
tä, röntgenstatiiviin ripustettu gammakidekollimaattori ja yksinkertainen taajuuslaskin
kaupasta. Veri- ja virtsamittauksia varten saimme sitten oikein kolokidedetektorit tui-
kelaskimeen, kaikki käsikäyttöisiä. Isotooppihoitajalta kului työpäivä rattoisasti kella-
rissa näytteitä joka 100:s sekunti vaihtaessa ja laskimen tuloksia muistiin merkatessa.
Tutkimusvalikoimakin lisääntyi vuosien myötä; tuli Schilling-koe, verivolyymi, puna-
solujen ikä, trombosyyttien ikä ym. Isotooppilaboratorio oli noina vuosina täystyöllis-
tetty. Syynä tähän oli ainakin osittain se, että Maailman terveysjärjestö WHO oli ru-
vennut jakamaan kehitysmaiden sairaaloiden työntekijöille opiskelustipendejä sellai-
siin maihin, joissa isotooppilääketiede oli pitkällä, esim. Isoon-Britanniaan. Niinpä Suo-
mikin yhtenä ”kehitysmaana” pääsi osalliseksi tästä avusta: 50-luvun loppupuolella moni
sairaalakemisti kävi mm. Harwellin isotooppikurssin ja sai käytännön oppia lontoolai-
sissa sairaaloissa. Ensimmäisiä lähtijöitä v. 1956 olivat Veikko Leppänen Kivelän
sairaalasta, Jouni Puranen Lastenklinikasta ja Ahti Harjanne Marian sairaalasta. Hilkka
Toivonen II sisätautiklinikasta, Ola Forssell Joensuusta ja tämän kirjoittaja olivat
vuorossa v. 1958, Helena Halme Ihotautiklinikasta v. 1960. Muutamat kävivät
vastaavassa opissa Yhdysvalloissa – mm. Aulis Hyvärinen ja Nils-Erik Saris – tai Rans-
kassa.

Tieteenteko oli 1950–60-luvuilla vilkasta molemmissa sisätautiklinikoissa; väitös-
kirjatyöntekijöitä oli jatkuvasti laboratorioissa. Medisiinillä tutkimustyötä tekivät pro-
fessori Kerppolan lisäksi mm. professori Jorma Pätiälä, dosentti Esko Nikkilä, dosentti
Elja Pitkänen ja arkkiatri Risto Pelkonen. Taloon palkattiin apurahoilla lisää kemiste-
jä; mm. Ulla Rautanen ja Kaarina Ojala aloittivat sairaalakemistinuransa I sisätauti-
klinikassa vv. 1958–62.

Laaduntarkkailun alkuvaiheet

Tutkimustulosten luotettavuuteen ei alkuvuosina ollut kiinnitetty systemaattista huo-
miota; rinnakkaismääritysten tekeminen oli kuitenkin sääntönä. Kemistien tulo labora-
torioihin sai aikaan menetelmien vakioinnin, joko vakiokäyrän tai työsarjan mukana
seuraavan yhden tai useamman vakioliuoksen muodossa. Melko pian alettiin laborato-
riokohtaisesti käyttää kontrollinäytteitä, jotka olivat päivän jäännösseerumeista koot-
tuja, sekoitettuja ja pikku erissä pakastettuja, tutkimussarjojen mukana seuraavia ”la-
boratoriokontrolleja”. Pian näitä alettiin vaihtaa eri sairaaloiden kesken. Tarvittiin vain
yksi asiaan henkeä puhaltava, innostunut kemisti, joka pian pani pystyyn koko Helsin-
gin yhteisen kontrolliseerumin, ”Mansikin”: hän oli Aulis Hyvärinen, joka silloin työs-
kenteli Meilahden klinikoissa. Tästä lähti käyntiin koko maahan laajentunut kontrolli-
toiminta, jonka kaikki nykyisin tuntevat Kliinisten laboratoriotutkimusten laaduntark-
kailun nimellä. Sen maine esimerkillisenä tutkimusten luotettavuuden, yhtenäisyyden



34 Harjanne: Sairaalakemistin muistumia

ja tarkkuuden alullepanijana on kuuluisa koko Euroopassa ja sen julkaisema Moodi-
lehti kaikkien suomalaisten laboratorioihmisten hyvä taustatuki.

Akateemiset kontaktit tulevat sairaalalaboratorioihin

Heti klinikkaantulostani lähtien oli professori Kerppola ryhtynyt anomaan kemistin vir-
kaa valtiolta, koska hän katsoi, ettei laboratorio voinut kehittyä, ellei sitä johtamassa
ollut tälle alalle koulutuksen saanutta akateemista henkilöä. Klinikassa tehtiin myös
paljon tiedettä, eivätkä lääkärien taidot uusien menetelmien ja laitteiden käytössä ol-
leet hänen mielestään riittävät. Kemistillä oli siis paljon annettavaa tässäkin suhteessa.
Nämä vetoomukset taisivat tehota sen ajan poliitikkoihin, koska virka tuli ennätysno-
peasti: Suomen ensimmäinen valtion kemistinvirka Helsingin yleisen sairaalan I sisä-
tautiklinikassa alkoi 1.1.1952. Hakemukseni virkaan hyväksyttiin, ja samalla kertaa va-
pautui laborantin virka, joten siihen nimitettiin vielä kemistille apulainenkin. Veikko
Leppänen oli maan ensimmäisenä sairaalakemistinä ollut tuolloin jo vuoden verran vi-
rassa Kivelän sairaalassa. Myös Lastenklinikassa ja Valtion Seerumlaitoksessa oli ke-
mistejä, mutta he työskentelivät apurahojen turvin. Sairaalamaailman johtoporras oli
kuitenkin tuolloin herännyt huomaamaan sen kehitystarpeen, mikä laboratorioalalle oli
päässyt syntymään pitkien sotavuosien ja niiden jälkeisten raskaitten aikojen seurauk-
sena. Yksi ja toinen sairaala rupesi anomaan kemistinvirkoja, ja niitä syntyi seuraavi-
na vuosina kunnioitettava määrä: v. 1952 Heinolan Reumasairaalaan (1.7. Helka-Mar-
jatta Ruutsalo), v. 1953 Helsingin Diakonissalaitokseen (Aulis Hyvärinen), Salus-sai-
raalaan (Veikko Kärkkäinen) ja Valtion Seerumlaitokseen (Antti Louhivuori), v. 1954
Turun lääninsairaalaan (Anni Björklund), v. 1955 II sisätautiklinikkaan (Hilkka Toivo-
nen) ja Marian sairaalaan (Ahti Harjanne), Auroran sairaalaan (Nils-Erik Saris) ja Ete-
lä-Suomen keskussairaalaan Lappeenrannassa (Ville Becker), muiden muassa. Kun kes-
kussairaaloiden rakentaminen pääsi vauhtiin saman vuosikymmenen lopulla ja 60-lu-
vun alussa, perustettiin kaikkiin 20 keskussairaalaan myös kemistin virat. Sama tapah-
tui aluesairaaloiden kohdalla, joita rakennettiin pienemmille paikkakunnille ympäri
maata. Ensimmäisenä valmistui Savonlinnan keskussairaala v. 1956 sekä myöhemmin
Joensuun, Lappeenrannan ja Jyväskylän keskussairaalat. Valtion Seerumlaitos Fabia-
ninkadulla oli 50-luvun alussa vetovoimainen paikka kemisteille ja lääkäreille. Taloa
johti vahvalla kädellä professori, dermatologi Eero Uroma, jonka ylivertaisena  har-
rastuksena oli mitä monimutkaisempien kemiallisten ongelmien ratkaiseminen, lähin-
nä proteiinikemiallisten. Hän oli hankkinut laitokseensa mahtavan kokoelman sen ajan
huippulaitteita, ultrasentrifugin, Tiseliuksen elektroforeesilaitteen, kylmäkuivauslaitteis-
ton, spektrofotometrejä ym. Täällä työskenteli useita kemistejä, kuten Antti Louhivuo-
ri, Eeva Alameri (Vahvaselkä) ja P. I. Forsius sekä kesätöissä Hilkka Toivonen, Jussi
Harri ym. Tänne kertyi usein iltaisin muutakin lääkäri- ja kemistiporukkaa haastamaan
asiaa tai muuten vain seurustelemaan. Näitten istuntojen seurauksena syntyi ajatus sai-
raalakemistien oman yhdistyksen perustamisesta, olihan meitä jo täällä pääkaupunki-
seudulla pari kourallista. Ongelmat olivat yhteiset, eikä järjestettyä jatkokoulutusta ol-
lut. ”Ajatus” johti sitten Kemistiliiton sairaalakemistien jaoston perustamiseen joulu-
kuussa 1955. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Ahti Harjanne ja sihteeriksi Jussi
Harri, ja yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin aluksi sairaalakemistien ammattitaidon
kohottaminen, myöhemmin myös edunvalvonta.

1950-luvulle tultaessa oli laboratoriolääkärin virkoja Suomessa kolme kappaletta –
Turussa sekä Marian ja Kivelän sairaaloissa – joista vain Kivelän virka oli vakinainen
(siinä toimi F.-E. Krusius v:sta 1948). Lääkäreilläkään ei ollut systemaattista jatkokou-
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lutusta kliinisessä kemiassa eivätkä  laboratoriovirat olleet muutenkaan suosittuja huo-
non palkkaustason vuoksi. Ns. ”sporttelijärjestelmä”,  jota korvattiin erikoismaksuluo-
kan maksuilla ei ollut tällä alalla silloin vielä käytössä, ja niinpä sellaisetkin lääkärit,
jotka olivat tehneet väitöskirjansa joko lääkekemian laitoksessa tai sairaalan laborato-
riossa, etsivät leipäpuunsa muilta erikoisaloilta. Koulutus lähti vähitellen käyntiin, kun
kahteen Helsingin kaupungin sairaalaan (Mariaan ja Kivelään) v. 1957 perustettiin la-
boratorioapulaislääkärin virat. Kun HYKS v. 1958 syntyi – ja etenkin kun Meilahden
sairaala v. 1965 valmistui – tuli sinne paitsi useita laboratoriolääkärin ja kemistin vir-
koja myös koulutusvirkoja kummallekin ammattikunnalle. Samaten niitä tuli useisiin
maaseudun keskussairaaloihin. I sisätautiklinikka sai oman laboratoriolääkärin virkan-
sa v. 1963, ja siihen valittiin Elja Pitkänen.

Vuonna 1966 Suomen Kemistiliiton asettama pätevyyslautakunta alkoi myöntää sai-
raalakemistin pätevyyksiä, ensin kokemuksen, sitten jatko-opintojen perusteella. Lää-
kärit saivat ensimmäisinä palkka-asiansa järjestykseen – epävirallisista sporttelipalk-
kioista siirryttiin sairaalalisiin – ja kemistit halusivat samaa. Se ei kuitenkaan onnistu-
nut ilman kovaa palkkataistelua, jossa kemistien asiaa ajoivat jaoston puheenjohtaja
Nils-Erik Saris ja Akavan toiminnanjohtaja Aulis Lintunen. Sitkeys voitti, ja sairaalali-
sää myönnettiin kemisteille 1.4.1961 lähtien. Samalla rinnastettiin apulaislääkäreiden
ja apulaiskemistien palkat.

Menetelmät, nimet ja yksiköt järjestykseen

1960-luvun alkupuolella ruvettiin kaipaamaan uutta kliinisen kemian opaskirjaa, olihan
edellisen ilmestymisestä kulunut jo 15 vuotta ja ala mennyt näinä vuosina huiman harp-

Kuva 5. Franz-Eduard Krusius
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pauksen eteenpäin. Uudet metodit kulkivat kyllä ”suusta suuhun” ja valmiita reagensse-
jakin oli ruvennut ilmestymään markkinoille. Yhdistyksemme, silloin SKKFY, asetti
v. 1963 keskuudestaan toimituskunnan – puheenjohtajana Jouni Jännes, sihteerinä Aulis
Hyvärinen, jäseninä Esko Nikkilä ja Nils-Erik Saris - laatimaan uutta opaskirjaa, joka
sitten tehtiin 35 jäsenen voimin. Kirja ilmestyi v. 1965 nimellä Kliinisen kemian labo-
ratorio-opas, ks. 3.3.3. (Hyvärisen kirjoitus).  Seitsemän vuotta myöhemmin siitä jul-
kaistiin uusi, laajennettu painos, nyt nimellä Kliiniset laboratoriotutkimukset.

Kuten lääketieteessä useat taudit olivat saaneet nimet keksijänsä mukaan, niin myös
vuosisadan alkupuolen laboratoriotutkimukset oli ristitty samalla periaatteella; herra
Meulengracht keksi, mistä seerumin keltainen väri oli peräisin ja herra Nylander taas
tiesi, millä reaktiolla virtsan sokeri voitiin osoittaa. Ulkopuoliselle tällainen nimitys ei
paljon informaatiota antanut. Yhtä erikoista olivat kliinisessä kemiassa käytetyt suu-
reet ja yksiköt, milligrammaprosentit, lambdat, Wohlgemuth-yksiköt ym. Vielä seka-
vammaksi tilanne muodostui entsyymikemian yleistyessä, kun jokainen komponentti
ilmoitettiin omana yksikkönään. Oli aldolaasin Bruns-yksiköt, fosfataasin Bondanskyt
ja King-Armstrongit, GOT:n ja GPT:n Wroblewskit ym. Tätä me pioneerikemistit olim-
me vuosia ihmetelleet ja tiesimme, että tilanne oli vaikea. Kliinikot olivat omaksuneet
oman laboratoriosanastonsa ja usein vielä sairaalakohtaisen sellaisen. Eikä tämä edes
koskenut vain Suomea, vaan asiat olivat yhtä hullusti koko Euroopassa, Amerikasta
puhumattakaan.

Tarvittiin tarpeeksi vahva henkilö, jolla olisi taustatukenaan asiantunteva elin, yh-
distys tai seura, jotta nämä ilmiselvät epäkohdat saataisiin muutetuksi järkevästi ja tar-
koituksenmukaisesti. Sellainen löytyikin ylikemisti, dosentti Nils-Erik Sariksesta, joka
SKKFY:n asettaman yksikkötoimikunnan puheenjohtajana ryhtyi 1960-luvun lopulla
ajamaan peräänantamattomalla sisulla yksikköuudistusta maassamme, ks. 4.3. (Sarik-
sen kirjoitus aiheesta). Kansainväliset järjestöt (IUPAC ja IFCC) olivat tehneet suosi-
tuksensa, ja useiden muidenkin Euroopan maiden piti siirtyä samanaikaisesti uusiin yk-
siköihin ja suosituksen mukaiseen kliinisen kemian nimikkeistöön. Lopulta kävi niin,
että Suomi oli tässä asiassa tiennäyttäjänä. Meillä siirryttiin kertaheitolla, tosin usei-
den informaatiotilaisuuksien ja -kirjelmien saattelemana, käyttämään uusia kliinisen
kemian yksiköitä 1.1.1971.

Yhdistyksen huomassa

Oma professorini William Kerppola, itse yhdistyksen aktiivinen jäsen, houkutteli minut
mukaan yhdistyksen toimintaan. Vuotta en tarkalleen muista, 50-luvun alkupuolta se
kuitenkin oli, koska en ollut vielä paljonkaan ”sisäistänyt” lääketieteen terminologiaa.
Niinpä minulta menivät ohitse esim. seuraavanlaiset esitelmät: ”Kuormituksen vaiku-
tus eristetyn sydäneteispreparaatin elektrogrammaan” ja ”Eräitä näkökohtia ateroskle-
roosin patogeneesistä”.

Lisäksi noina vuosina oli paljon innokkaita tiedemiehen alkuja, jotka halusivat ker-
toa yleisölle, mitä uutuuksia olivat omilla ”rottakokeillaan” keksineet. Niistäkään en
paljon ymmärtänyt. Ns. yleiskatsaukset olivat esitelmissä etusijalla, mutta kyllä niistä
toisaalta heijastui tietty ajankohtaisuus; uudet menetelmät ja diagnostiikat tuotiin ko-
kouksissa ripeästi julki. Voitiinpa harrastaa vähän henkilöstöpolitiikkaakin, kuten esim.
v. 1953 Veikko Leppäsen esitelmän ”Veren glukoosin määrityksestä” jälkeen, jolloin kir-
jattiin pöytäkirjaan: ”On saatava yleisempään tietoisuuteen ne vaikeudet, jotka labora-
toriolla on esim. yksinkertaista verensokeria määrittäessä, sekä selvitettävä menetel-
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miin liittyvät suuret virhemahdollisuudet, jotka ovat vain riittävän laboratoriokoulutuk-
sen saaneiden asiantuntijoiden hallittavissa”. Kokouksia oli 60-luvun puoliväliin saak-
ka melko usein, 4–7 vuodessa, ja niissä esitelmiä 2–3 per kokous, paitsi jos oli ns. tee-
mapäiviä, kuten v. 1963 fysiologiset tutkimukset ja kilpirauhastutkimukset. Kokouk-
set pidettiin yleensä joko Fysiologisessa laitoksessa tai Helsingin ja Turun sairaalois-
sa. Näyttää siltä, että jäseneksi liityttiin aluksi ”aus Liebe zur Kunst”, koska esim.
v. 1959 jäseniä oli 101, joista 8 oli sairaaloiden laboratoriolääkäriä ja 9 kemistiä. Vuonna
1964 oli 183 jäsentä, v. 1968 jäseniä oli 228 ja v. 1975 määrä oli jo 390.

Vuonna 1957 yhdistys järjesti matkan II kansainväliseen kliinisen kemian kongres-
siin Tukholmaan, jossa meitä oli useita suomalaisia ensi kertaa mukana. Vuonna 1961
Savonlinna oli isäntänä VIII pohjoismaisessa laboratoriolääkärikokouksessa.

Aina 1960-luvun alkuvuosille saakka yhdistyksen voimia koetteli huoli laboratorio-
lääkäreiden jatkokoulutuksesta; ei ollut koulutuspaikkoja, ja jos saatiin virkoja, niihin
ei ollut päteviä hakijoita. Kemistejä sen sijaan oli 60-luvulla jo melkein joka sairaalas-
sa, joissakin jopa laboratorion johdossa. Lukemattomien kirjelmien kirjoittaminen asi-
an puolesta vei paljon puheenjohtajan ja sihteerin aikaa. Kun Suomen lääkäriliiton la-
boratoriolääkärialaosasto v. 1960 perustettiin vastuu lääkäreiden edunvalvonta- ja eri-
koistumisasioita siirtyi tälle osastolle.

Osasto ajoi myös laboratoriohoitajien ja -apulaisten koulutuksen tehostamista ja pi-
dentämistä; koulutushan oli alkanut varsinaisesti v. 1953, ensin vain yksivuotisena.
Vuonna 1963 yhdistystä alkoi kiinnostaa sairaalalaboratorioiden työmäärä. Oliko työ
eri sairaaloissa jakaantunut tasaisesti työntekijää kohti, menetelmäthän saattoivat olla
erilaisia ja automaatioaste vaihteleva? Automaatio oli tuolloin juuri alkamassa ja etsi
muotoaan. Niinpä yhdistys järjesti ensimmäisen ”pistegallupin”, jossa töitä eri tavoin
arvottamalla pisteytettiin ja yhteissummasta voitiin laskea työntekijäkohtaiset pisteet.
Työvoimavajausta löytyikin, ja pisteitä laskettiin laboratorioissa useina vuosina, sys-
teemiä aina välillä muuttaen.

Vuonna 1966 järjestettiin ensimmäinen automaatiota ja tietojenkäsittelyä koskeva
luentopäivä, jolloin esiteltiin mm. AutoAnalyzerin-monikanavajärjestelmä, Mecolab-
järjestelmä, Auto Chemist ja Robot Chemist.

Vuoden 1967 alkupuolella pidettiin yksikköasioita käsittelevä tiedotustilaisuus ja
pohdittiin standardisointiin ja laaduntarkkailuun liittyviä kysymyksiä. Aulis Hyvärinen
esitteli ensimmäiset ”Mansikin-tuloksensa”, jotka rohkaisivat jatkamaan työtä. Seuraa-
van vuoden alussa perustettu kontrollitoimikunta ja sen jatkaja laaduntarkkailutoimi-
kunta tähtäsivät toiminnan vakinaistamiseen. Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laa-
duntarkkailu Oy syntyi v. 1972, ja yhdistys sai siinä huomattavan vaikutusvallan.

Vuosina 1970–71 tehtiin yksikköuudistusta, laadittiin normaaliarvoja, yhdenmukais-
tettiin entsyymimäärityksiä ja pohdittiin niiden mittauslämpötilaa. Autoklinikka järjesti
normaaliaineiston keruun. Seuraavina vuosina kokousten lukumäärä väheni kolmeen
vuodessa, ja kokouksia pidettiin usein jonkun toisen yhdistyksen, esim. endokrinolo-
gien tai sairaalakemistien, kanssa. Samalla kokoukset muuttuivat ns. teemasympo-
siumeiksi, mikä tapa on jatkunut aina näihin päiviin asti.

Takavuosien kokousten jälkeen nautittiin yhteinen illallinen ja vietettiin muutenkin
hauskaa iltaa jonkun ystävällisen alan firman kustannuksella. Tämä tapa lienee viime
vuosina ollut vähän kuihtumaan päin, mihin talouden ankeilla ajoilla lienee painava
osuutensa. Joitakin traditioita tällainen ”vanhojen hyvien päivien” jäsen kuitenkin hai-
kailee muuten mukavalle yhdistykselle. Sellaisesta voisin tässä esittää yhden esimer-
kin vuodelta 1958, jolloin minulla oli tilaisuus opiskella kuninkaallisessa Isossa-Bri-
tanniassa.
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Royal Biochemical Society vietti vuosikokoustaan London University Collegessa
koko päivän kestävin esitelmin ja tiedonannoin. Courtauld Instituten ylikemisti, joka
oli esimieheni Middlesex Hospitalissa työskennellessäni, oli ystävällisesti kutsunut
minut vieraakseen tähän tilaisuuteen, jossa isäntänä toimi University Collegen
biokemian professori Ernest Baldwin. Päivän päätteeksi tarjottiin Dinner Collegen juhla-
salissa suurten hopeisten kynttilänjalkojen kannattamien elävien valojen loisteessa.
Vanhat parrat riippuivat seinillä, ja avonaisessa oviaukossa korokkeellaan, valaistussa
lasikaapissaan istuen, katseli monisatapäistä joukkoa Sir Jeromy Benthon, Collegen pe-
rustaja, kuollut v. 1840. Hän oli testamentissaan määrännyt ruumiinsa säilytettäväksi
ikuisesti, jotta hän voisi aina olla mukana Collegen kokouksissa. Tunnelma Dinnerillä
oli erittäin leppoisa, pieniä, huumorilla höystettyjä puheita pitivät mm. professorit
E. J. King ja E. Baldwin. Viimeksi mainitun kanssa sain jopa keskustella ja esittää kom-
mentteja hänen biokemian oppikirjastaan, jonka minäkin olin aikoinani tenttinyt.

Kohokohtia yhdistykseen liittyvissä muistoissa näin rivijäsenen kannalta olivat tie-
tenkin yhdistyksen järjestämät matkat kansainvälisiin ja Euroopan kliinisen kemian
kongresseihin. Omalta kohdaltani muistan Tukholman lisäksi Kööpenhaminan, Mün-
chenin, Brightonin, Toronton, Prahan, Wienin ja Haagin kongressit. Oli hauskaa tavata
jo tutuksi käyneitä ulkomaisia kasvoja, kuunnella loistavia esitelmiä ja ennen kaikkea
tutustua näyttelyiden tarjoama antiin, kun eri firmat kilpaa tarjosivat mallejaan kliini-
sen kemian ongelmien ratkaisemiseksi.

Loppusanat

1950-luvun loppupuolella alkoi maassamme kiihkeä sairaaloiden rakentamiskausi. Ra-
kennettiin 16 keskussairaalaa, 5 yliopistollista keskussairaalaa ja 23 aluesairaalaa; li-
säksi useita parantoloita muutettiin yleissairaaloiksi. Mitkään potilaspaikat eivät tun-
tuneet riittävän tälle maailman sairaimmalle kansalle. Nyt, 40 vuotta myöhemmin, olem-
me uuden tilanteen edessä: sairaaloita tyhjennetään, yhdistetään ja pannaan jopa myyn-
tiin. Sairaalapaikkoja on auttamatta liikaa, eikä yhteiskuntamme talous kestä erikois-
sairaanhoidon aiheuttamia valtavia kustannuksia.

Omissa pikku ympyröissäni HYKS:n Kruunuhaan klinikoissa on tapahtunut pahin,
mikä mitään laitosta voi kohdata: ne ovat hävinneet, lakanneet olemasta. Vuonna 1982
Medisiini, tuo uljas Uusi klinikka, lopetti kokonaan palveltuaan sairaalana 134 vuotta,
ja sen kaunis rakennus siirtyi Suomen Pankille, edustustilaksi. Vuonna 1992 Ihotauti-
klinikka muutti pois Vanhasta klinikasta ja siirtyi supistettuna Allegiasairaalan yhtey-
teen rakennettuun uudisrakennukseen. Vanhan klinikan rakennus muuttui Helsingin yli-
opiston valtiotieteellisen tiedekunnan laitosrakennukseksi.

Vuoden 1966 tammikuussa IV sisätautien klinikka, entinen Prope, muutti Kirurgi-
seen sairaalaan, jonne tehtiin tilat Suomen suurimmalle dialyysiosastolle. Propen ra-
kennukset Unioninkadulla siirtyivät nekin Helsingin yliopiston käyttöön, humanistiselle
tiedekunnalle. Tähän päättyi sairaalan 164-vuotinen historia.

Toisin kuin Suomen sairaalat, niiden laboratoriot ovat menestyneet viimeisinä 40
vuotena. Kliinisen kemian kehitys on ollut niin mahtavaa, että alkuaikojen työntekijä
ei nykylaboratoriota edes sellaiseksi tunnistaisi: automaatit surisevat ja sylkevät tulok-
sia jatkuvana nauhana, tietokoneet tilaavat tutkimukset ja syöttävät vastaukset potilas-
tiedostoihin käsin koskematta ja näytteet, jos niitä yleensä näkee, kulkevat pienenpie-
nissä putkissa laitteiden uumenissa. Laboratoriolääkärit ja sairaalakemistit ovat löytä-
neet paikkansa tässä tehtailussa ja jyräävät eteenpäin aina vain uusien tieteellisten ky-
symysten ratkaisemiseksi. On siirrytty molekyylitasolta geenitasolle.
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Silti, tämän kaiken muutoksen nähneenä, pieni yksilö kaipaa sitä ”referenssimene-
telmän vakiokäyrää spektrofotometrillä kvartsikyvetissä tehtynä”, jolta saatu tulos oli
aina oikein.

Sammandrag

Aira Harjanne: En sjukhuskemists hågkomster.
Författarens första erfarenhet av ett sjukhuslaboratorium var år 1950, då hon efter att
ha avlagt sin fil.kand. examen fick ett vikariat som laborant vid Allmänna sjukhusets I
Medicinska Klinik i Helsingfors, från år 1952 var hon kemist vid samma laboratori-
um. Prefekt för Kliniken var professor William Kerppola. Författaren beskriver den ti-
dens laboratoriemetoder och apparatur i klinisk kemi och hematologi. Hennes uppgift
var att införa mer moderna metoder såsom flamfotometri, enzymologiska bestämningar,
bestämning av protein-bunden jod, senare isotopmetoder och Astrup-apparaten. På den
tiden var säkerhetsföreskrifter så gott som obefintliga.

Författaren beskriver också sjukhusväsendets expansion på 50- och 60-talen, infö-
randet av befattningar för sjukhuskemister, deras skolning, först i kliniska laboratorier
och på radioisotopkurser utomlands med finansiering av Medicinalstyrelsen, sedan från
1966 enligt ett postgradualt program övervakat av Sjukhuskemisternas Kompetens-
nämnd, tillsatt av Kemistförbundet i Finland, men i gott samarbete med Medicinalsty-
relsen.

Författaren redogör också för sina hågkomster av Föreningens för Klinisk Kemi och
Klinisk Fysiologi möten och andra aktiviteter, såsom utvecklandet av specialistskol-
ningen av laboratorieläkare och utbildningen av laboratoriesköterskor och laboratorie-
biträden, ävensom aktiviteterna inom kvalitetskontroll, rekommendationer för kvanti-
teter och enheter m.m. För dessa redogörs i mer detalj i andra essäer.

Summary

Aira Harjanne: Memories of a clinical biochemist.
The Author’s experience of a clinical laboratory began in 1950 when she, after her
graduation, became a deputy laboratory technician at the 1st Clinic of Internal Medi-
cine of Helsinki General Hospital. From 1952 she worked as a clinical biochemist at
the same laboratory. The head of the Clinic was Professor William Kerppola. In this
article, the Author describes the laboratory methodology at that time, both in clinical
chemistry and hematology. Her task was to introduce more modern methods, such as
flame photometry, enzymatic methods, protein-bound iodine, later isotope techniques
and the Astrup apparatus. The work was carried out without much regard for laboratory
safety.

The Author also describes the expansion of the hospital system in Finland from the
50’s on, the creation of positions for clinical biochemists and their training, first abroad
and then in Finland under the guidance of a Certifying Board. She also recalls their
organisation as a section of the Association of Chemists in Finland and the wage conflict
that ensued.

The Author also looks back on the meetings of the Society of Clinical Chemistry
and Clinical Physiology in Finland, her training in England in 1958, and attendance at
Congresses in the field. She recalls the activities of the Society in promoting the spe-
cialist training of laboratory physicians, the training of laboratory technicians as well
as the work on quality control and the introduction of recommended quantities and units.
These topics are treated in more detail by other Authors.
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1.5. KOKEMUKSIA YKSITYISSEKTORISTA: AIKANI
HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN LABORA-
TORION KEMISTINÄ

Aulis Hyvärinen

Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalan laboratorion toiminnassa tapahtui v. 1954 sel-
vä käänne kohti parempia kehitysmahdollisuuksia, kun laboratorioon perustettiin ke-
mistin toimi. Aloitin ensimmäisenä tämän toimen haltijana 1.3.1954 professori Lauri
Kalajan alaisena tehtävänmäärittelyllä laboratorion johtaja. Tapaus on historiallisesti
laajemmankin huomion arvoinen sikäli, että työpaikka oli ensimmäisiä vakinaisia ko-
kopäiväisiä sairaalakemistin toimia Suomessa. Ennen tätä ajankohtaa laboratoriolla oli
ollut konsultoivana kemistinä Aira Ketomaa, tietämäni mukaan käyden paikalla kah-
desti viikossa. Laboratoriossa oli tuohon aikaan kolme huonetta, vähän myöhemmin
yksi lisää, pohjoissiiven Eläintarhan puoleisessa nurkassa. Vastaavana hoitajana toimi
alkuvuosina sisar Senja Pietilä, myöhemmin sisar Aune Mäkinen.

Kemistin tärkeimpiä tehtäviä aluksi oli työmenetelmien ja ohjeiden tarkistaminen
ja korjaaminen tarpeen vaatiessa sekä henkilökunnan kouluttaminen sitä mukaa uusiin
asioihin. Siihen asti käytössä olleet menetelmät olivat yleensä parhaimmillaankin nii-
tä, joita senaikainen Helve–Koulumies–Forssell–Åberg: Kliinisen laboratoriotutkimuk-
sen opas (WSOY 1947) ja ruotsalaisen Astran julkaisema ohjekirja pystyivät tarjoa-
maan. Vanhoja huonoja menetelmiä ryhdyttiin ensi tilassa kemiallisten analyysien osalta
korvaamaan uusilla käytännöllisemmillä, tarkemmilla ja mahdollisimman spesifisillä
(useimmiten) kolorimetrisillä menetelmillä. Näitä korjattavia menetelmiä olivat mui-
den muassa sellaiset kuin verensokeri (Hagedorn-Jensen), jäännöstyppi (”kunnanlää-
kärin menetelmä”) ja maksatoimintakokeet (Meulengracht, Takata, tymolikoe). Hemo-
globiinin määrityksen modernisointiin kuului myös mittauksen standardointi rautamää-
rityksen perusteella ja tulostasojen yhtäpitävyyden tarkistaminen vertailukokeilla mui-
den laboratorioiden kanssa, alussa varsinkin Helsingin lastenklinikan ja Helsingin kau-
pungin Kivelän sairaalan kanssa. Laboratorioiden välisistä vertailukokeista tulikin näistä
ajoista lähtien tärkeä laaduntarkkailukeino myös muiden analyysien kohdalla. Labora-
toriolla oli mittalaitteina Beckman B spektrofotometri ja yksinkertaisempi suodatinko-
lorimetri. Uusia laboratoriotutkimuksia ruvettiin heti kehittämisen alkuvaiheessa otta-
maan ohjelmaan, ensimmäisinä näistä virtsahappo, bromsulfaleiinikoe, seerumin pro-
teiinien paperielektroforeesi, kivianalyysit, alkalinen ja hapan fosfataasi, sekä natriumin
ja kaliumin määrittäminen liekkifotometrillä, mitä varten hankittiin liekkilisälaite Beck-
man B spektrofotometriin. Kuitenkin kaikkein kiireellisin ja suuritöisin tehtävä oli pys-
tyttää Owrenin P+P-hyytymistekijöiden (protrombiinin ja prokonvertiinin) määritys
antikoagulanttihoidon kontrollointia varten. Reagenssina tarvittavan alhaisen P+P-ak-
tiivisuuden omaavan plasman valmistamiseksi noin puolivuosittain piti itse mennä jo
aikaisin aamulla kaupungin teurastamolle ottamaan talteen huomattavan suuri määrä
lehmän verta suoraan juuri teurastetun eläimen avatusta kaulavaltimosta. Tästä erotet-
tu plasma suodatettiin sitten vielä laboratoriossa paineella absorptiosuodattimen läpi.
Toisen reagenssin, aivouutteen, valmistamiseksi tarvittiin nuoren henkilön terveet ai-
vot, mitkä onnistuttiin saamaan tavallisesti patologian tai oikeuslääketieteen laitoksen
obduktioista. Näistä eroteltiin sitten harmaa aines talteen uutteen valmistamiseksi. Näitä



41Hyvärinen:Kokemuksia yksityissektorista

töitä varten hankittiin laboratorioon myös tavallista suurempitehoinen ja suurempika-
pasiteettinen sentrifugi.

Aivan uudeksi erikoisalueeksi laboratoriossa tuli kuitenkin pian kilpirauhasen toi-
minnan tutkiminen radiojodin 131J avulla. Sairaalan lääkäreistä erityisesti Raine Jussila,
vastikään USA:ssa opiskeltuaan ja takaisin palattuaan, oli hyvin innostunut ja aloitteel-
linen laboratoriotutkimusten hyväksikäytön kehittämiseen, nimenomaan radioisotoop-
pitutkimusten erikoisalueella. Hänen panoksensa uusien tutkimusten käyttöön otta-
misessa olikin silloin huomattava. Tarkoituksella perehtyä radioisotooppitekniikkaan,
hormonianalyyseihin ja muihinkin laboratoriomenetelmiin minut lähetettiin Herman
Hortlingin järjestämänä jo kesäkuussa 1954 kahdeksi viikoksi Tukholman Serafimer-
sairaalan laboratorioon dosentti Rolf Luftin luokse. Diakonissalaitoksen laboratorioon
saatiin tähän aikaan hankituksi Lääke Oy:n lahjoitusvaroin säteilynmittauslaitteet Ekco
Ratemeter ja skintillaatioputki. Näitä käyttäen ja Serafimer-sairaalan ruotsalaisten mallia
seuraten päästiin Diakonissalaitoksen sairaalan laboratoriossa aloittamaan kilpirauha-
sen radiojodikertymän ja virtsaerityksen mittaukset potilaille jo v. 1954. Tietämäni mu-
kaan tämä tapahtui aikaisemmin kuin missään muualla Suomessa, lähes jokseenkin sa-
moihin aikoihin kuin niitä alettiin tehdä myös Helsingin kaupungin Marian sairaalas-
sa. Toiminta alkoi vaatimattomissa tiloissa poliklinikan vastaanoton vieressä. Vuoden
1954 keväällä kemistille oli palkattu apulaiseksi Eeva Hamarila ja hän ryhtyi sitten
muiden tehtäviensä ohella vakinaisesti suorittamaan näitä radioisotooppimittauksia.
Seuraavan vuoden (1955) lokakuussa, kun käyttöön oli saatu kolokide-skintillaattori
ja laskin, päästiin myös mittaamaan seerumista radioaktiivisen proteiiniin sidotun jo-
din ns. conversion ratio-arvo eli prosenttiosuus kokonais-131:J:sta 48 tuntia annoksesta.
Myöhemmin (v. 1958) Suomen säteilysuojauslautakunnan pätevyystutkinnon läpäistyäni
olin myös oikeutettu olemaan voimaan tulleen uuden säteilyturvallisuuslain edellyttämä
vastaava henkilö näissä tutkimuksissa.

Sain palkatonta vapaata kemistin toimestani ajaksi 1.7.1957 – 15.7.1958, jolloin pää-
sin ASLA-stipendiaattina harjoittamaan kliinisen kemian jatko-opintoja USA:ssa Penn-
sylvanian yliopiston sairaalan William Pepper laboratoriossa, Philadelphiassa. Tämä
erittäin onnistunut valintani opiskelupaikaksi perustui Raine Jussilan suositukseen, kos-
ka hän oli itse ollut vastikään tässä sairaalassa opiskelemassa. Opiskeluvuoteni päät-
teeksi keväällä 1958 osallistuin lisäksi radioisotooppitekniikan kurssiin ”atomipommin
kaupungissa” Oak Ridge’ssa (Oak Ridge Institute of Nuclear Studies, Oak Ridge Tenn.
USA). Eräs tärkeä anti tuolta opiskeluvuodelta oli perehtyminen USA:ssa jo silloin va-
kiintuneeseen laboratorion tutkimustulosten laadun valvontaan. Tämän seurauksena
Diakonissalaitoksen sairaalan laboratoriossa alettiin takaisin palattuani käyttää vv. 1958–
59 kontrolliseerumia laboratorion rutiinityön sisäisessä laaduntarkkailussa. Poissaoloni
aikana sijaisenani laboratoriossa toimi aluksi v. 1957 Eino Piironen ja hänen jälkeensä
kemisti-diakonissa Isa Sundholm, joka sitten jäikin tämän jälkeen edelleen laboratori-
oon työskentelemään.

Erosin Diakonissalaitokselta 30.4.1959 siirtyäkseni Helsingin kaupungin Malmin
sairaalan kemistiksi, ja Isa Sundholm otti hoitaakseen kemistin tehtävät siitä lähtien.
Siihen mennessä oli jo aloitettu suunnittelemaan uuden laboratorion rakentamista Hel-
singin Diakonissalaitoksen sairaalalle.
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Sammandrag

Aulis Hyvärinen: Erfarenhet från ett privatlaboratorium. Minnen från Diakoniss-
anstaltens i Helsingfors laboratorium
Vid Diakonissanstaltens laboratorium grundades på initiativ av professor Lauri Kalaja
i mars 1954 ett av landets första sjukhuskemisttjänster, till vilken författaren utnämn-
des. Laboratoriet omfattade tre rum och som ansvarig sköterska verkade syster Senja
Pietilä, senare syster Aune Mäkinen. Till kemistens åliggande hörde att införa nya, tids-
enliga analysmetoder och skola personalen. Som litteraturkällor användes främst Hel-
ves bok och Astras manual. Apparaturen bestod av Beckman B spektrofotometer och
dito kolorimeter. Författaren införde hemoglobinstandarisering med järnbestämning,
papperselektrofores för serumproteiner, analys av njur- och gallstenar, enzymatiska och
flamfotometriska bestämningar. En av de viktigaste nya bestämningarna var Owrens
protrombin och prokonvertin (P+P) för att följa med antikoagulantterapin. Det behöv-
liga nötplasmat erhölls vid besök på slakteriet! För hjärnextrakt-reagens gjordes ex-
trakt på den grå hjärnsubstansen från unga friska människor vid obduktioner. Ett helt
nytt undersökningsgebit blev nukleärmedicinen. I juni 1954 var författaren vid Serafi-
mer-lasarettet i Stockholm för att lära sig isotopmätning m.m. och samma år började
vi göra sköldkörtelfunktionsprov med användande av 131J-radioisotop. År 1957–59 gick
jag på en radioisotopkurs i Oak Ridge, Tennessee, och lärde mig klinisk kemi som ASLA
stipendiat i laboratoriet vid Pennsylvania universitetssjukhuset i Philadelphia. Från maj
1959 skötte Isa Sundholm kemisttjänsten vid Diakonissanstaltens laboratorium.

Summary

Aulis Hyvärinen: Memories from a private laboratory: The Laboratory of the Dea-
coness Hospital in Helsinki.
One of the first positions for clinical biochemists in the country was created in March
1954 at the laboratory of the Deaconess Hospital in Helsinki on the initiative of Pro-
fessor Lauri Kalaja. The author of this article was appointed to this post. There were
three rooms in the laboratory. Sister Senja Pietilä worked as a Head Nurse, followed
later by Sister Aune Mäkinen. The task of the clinical biochemist was to introduce new
up-to-date methods and to train the laboratory staff. The laboratory had a Beckman
B spectrophotometer and colorimeter. The Author introduced standardisation of
haemoglobin and the assay of serum ion analysis of kidney and gall stones, enzymatic
assays and flame photometry. One of the most important new assays was that of pro-
thrombin and proconvertin (P+P) of Owren for anticoagulant therapy. The beef plasma
for the assay was obtained by visiting the slaughterhouse! The gray brain substance
from young healthy individuals for the brain extract reagent was obtained at autopsies.
A novel area was nuclear medicine. In June 1954 the author was at the Serafimer Hos-
pital in Stockholm to learn isotope measurements etc. In the same year the thyroid
function tests with 131J were introduced. In 1957–59, the author attended a basic course
in radioisotope techniques at Oak Ridge, Te., and learned more about clinical chemistry
at the Pepper Laboratories at the University Hospital of Pennsylvania in Philadelphia.
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2. KLIININEN FYSIOLOGIA/KLINISK
FYSIOLOGI/CLINICAL PHYSIOLOGY

2.1. KLIINISEN FYSIOLOGIAN ALKUVAIHEET
SUOMESSA

Eva Hirsjärvi

Kun kliinisen laboratorioalan tutkimus vaikeista sodanjälkeisistä olosuhteista huolimatta
pääsi maassamme vilkkaan kehityksen alkuun, oli kliinisen kemian ja mikrobiologian
rinnalle nousemassa myös kliininen fysiologia, mikä heijastui myös yhdistyksemme ni-
meen – Suomen Kliinisen Kemian ja Fysiologian Yhdistys. Kun SKKFY rekisteröitiin
v. 1950, sen hallituksessa oli varapuheenjohtajana fysiologi, dosentti Eeva Jalavisto.

Eeva Jalaviston osuus kliinisen fysiologian kehityksessä oli erittäin merkitykselli-
nen. Jo tätä ennen hän oli antanut ratkaisevan panoksen vegetatiivisen fysiologian tut-
kimukselle Suomessa. Robert Tigerstedtin jälkeen, Carl Tigerstedtin ja Yrjö Reenpään
aikana, fysiologian tutkimus oli keskittynyt hermo- lihas- ja aistinfysiologiaan, myö-
hemmin havaintofysiologian alueelle, ja myös Eeva Jalavisto oli väitellyt ja saanut do-
sentuurin lihas-hermofysiologiaa käsittelevillä tutkimuksilla.

Reenpään filosofiaa lähellä olevat aistin-ja havaintofysiologiset tutkimukset olivat
kaukana vegetatiivisesta fysiologiasta, mutta hän ymmärsi kuitenkin, että maan aino-
assa, Helsingin yliopiston fysiologisessa laitoksessa oli välttämätöntä herättää henkiin
Robert Tigerstedtin kunniakkaasti aloittaman vegetatiivisen fysiologian traditio. Tätä
tehtävää varten hän lähetti nuoren dosentti Eeva Jalaviston v. 1943 Göttingeniin opis-
kelemaan vegetatiivista fysiologiaa. Suomalaisen fysiologiantutkimuksen kannalta rat-
kaisu oli tärkeä, ja henkilövalinta oikeaan osunut. Avarakatseinen ja monipuolinen Ja-
lavisto paneutui innokkaasti vegetatiivisen fysiologian ongelmiin ja keräsi Suomeen
palattuaan sodan jälkeen ympärilleen innostuneiden nuorten oppilaiden piirin.

Jalaviston organisoimassa ja johtamassa fysiologian laitoksen vegetatiivisen fysio-
logian osastossa oli alusta alkaen vallitsevana kliinis-fysiologinen ajattelu. Jalavisto
korosti fysiologian merkitystä kliinisten tieteiden perustana, ja vastavuoroisesti myös
sitä, että fysiologian tulisi etsiä tutkimusaiheensa kliinisistä ongelmista. Jalaviston ja
hänen oppilaidensa toimesta fysiologian kurssityöt, jotka siihen mennessä olivat koos-
tuneet käytännön lääketieteelle vieraista sammakon hermo- ja lihastoimintaa koskevista
kokeista, korvattiin imettäväisten ja ihmisen fysiologisia toimintoja laajasti kattavilla
tutkimuksilla.

Fysiologian henkilökohtaisena professorina Jalavisto piti 1950-luvun alussa luku-
kauden kestävän luento- ja demonstraatiosarjan kliinisestä fysiologiasta, lähinnä sydän-
ja keuhkofysiologiasta. Hän korosti myös lukuisissa suullisissa ja kirjallisissa esityk-
sissä kliinisen fysiologian kehityksen tärkeyttä.

SKKFY:n alkuaikoina pääasiallinen aktiivisuus liittyi vilkkaasti kehittyvään kliini-
seen kemiaan, johon silloin kuului myös hematologia. 1940-luvun lopulla oli sairaa-
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loiden pienistä nurkkalaboratorioista alkanut kehittyä tieteellisen koulutuksen saanei-
den lääkäreiden ja kemistien johtamia osastoja, joissa rutiinitöiden ohella suoritettiin
alan tutkimusta, ks. 1.5. (Harjanteen kirjoitus). Hautomona kliinisen laboratoriotutki-
muksen pioneereille – varsinkin kemisteille – toimi Lastenklinikan kliinisen laborato-
rion hyvin varustettu tutkimusosasto, jossa kehitettiin ansiokkaasti mm. nestetasapai-
notutkimuksia.

Fysiologian osuus 1940–1950-luvun sairaalalaboratorioissa oli vielä vaatimaton.
Tutkimukset rajoittuivat perinteisiin aineenvaihduntatutkimuksiin, yksinkertaisiin keuh-
kojen toimintakokeisiin (spirometria) sekä elektrokardiografiaan levossa ja rasitukses-
sa. Tarve vaativampiin tutkimuksiin tuli kuitenkin yhä ilmeisemmäksi. Nopeasti kehit-
tyvä keuhkokirurgia edellytti yhä tarkempia tietoja keuhkojen toiminnasta ja kaasuvaih-
dosta, kardiologian uudet suuntaukset edellyttivät monipuolisempaa tietoa sydämen toi-
minnasta, mm. valtimo- ja laskimoveren sekoittumisesta eri olosuhteissa, neste- ja hap-
poemästasapaino olivat nousemassa tutkimusrutiiniin monen erikoisalan puitteissa.

Samaan aikaan kun Eeva Jalavisto teoreettisen fysiologian puolella nosti esiin klii-
nisen fysiologian merkityksen, oli Kivelän laboratorion johtaja, dosentti F.-E. Krusius
Amerikan-matkallaan tutustunut kliinis-fysiologisiin menetelmiin ja hankkinut labora-
torioonsa alan tutkimuslaitteistoa. Kivelän laboratorion akateemisen henkilökunnan (yli-
lääkäri, apulaislääkäri ja kemisti) aika – eikä mahdollisesti asiantuntemuskaan – ei kui-
tenkaan riittänyt laitteiden täysipainoiseen hyväksikäyttöön. Kun myös Kivelän sairaalan
johtaja, professori P. Soisalo, ymmärsi kliinisen fysiologian kehittämisen tarpeen, ryh-
dyttiin Kivelän keskuslaboratorion yhteyteen suunnittelemaan erikoislääkärijohtoista
kliinisen fysiologian osastoa. Suunnittelua kiirehti se, että professori Pentti Halosen
johtama HYKSin kardiologinen klinikka toimi Kivelän sairaalan tiloissa ja tarvitsi run-
saasti kliinis-fysiologisia tutkimuksia. Apulaislääkärinä Kivelän keskuslaboratoriossa
toimi 1959–62 yliopiston fysiologisessa laitoksessa ja Englannissa koulutuksensa saa-
nut LKT Eva Hirsjärvi, jonka oli määrä siirtyä vastaamaan Kivelän keskuslaboratori-
on kliinis-fysiologisista tutkimuksista.

Vuodeksi 1962 suunniteltua kliinisen fysiologian erikoislääkärin virkaa Kivelään ei
lääkärien työtaistelun takia saatu, ja kliinisen fysiologian tutkimus keskittyikin myö-
hemmin (70-luvulla) Laakson sairaalaan ja HYKSin keuhkofunktiolaboratorioon sekä
klinikoiden yhteydessä toimiviin tutkimuslaboratorioihin.

Kliinistä kemiaa vaatimattomammasta asemastaan huolimatta kliininen fysiologia
oli mukana laboratoriolääketieteen kehityksessä: Pohjoismaisissa laboratoriolääkäriko-
kouksissa oli fysiologian osasto, SJCLI:ssä julkaistiin kliinis-fysiologisia tutkimuksia
ja sen toimituskuntaan kuului fysiologian edustaja kustakin Pohjoismaasta. Ja kun v.
1961 saatiin eri laboratorioaloille erikoislääkäritutkinto, oli kliininen fysiologia spe-
sialiteettina kliinisen kemian ja mikrobiologian rinnalla, ks. 2.2. (Uusitalon kirjoitus)
ja 3.3.1. (Penttilän kirjoitus).

Kliinisen fysiologian kehitys tapahtui kuitenkin suurelta osin kliinisten tieteiden yh-
teydessä: HYKS:in sydäntutkimusasemalla ja keuhkofunktiolaboratoriossa, Turun sy-
däntutkimusasemalla, myöhemmin Oulun ja Kuopion yliopistojen tutkimusyksiköissä.
Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan oli perustettu kliinis-fysiologinen labora-
torio, joka toimi kiinteässä yhteistyössä kliinisten tieteiden kanssa. Kliinisen fysiolo-
gian tieteelliset ja ammatilliset kontaktit alkoivat yhä enemmän liittyä kliinisiin aloi-
hin ja etääntyä laboratoriolääketieteen muista aloista. Kliininen fysiologia oli valmis
itsenäistymään, ks. 2.2. (Uusitalon kirjoitus).
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Sammandrag

Eva Hirsjärvi: Den kliniska fysiologins första skeden i Finland
Initiativet till utvecklandet av klinisk fysiologi i Finland togs av Eeva Jalavisto, biträ-
dande professor i fysiologi vid Helsingfors universitet. Hon underströk vikten av fy-
siologiska principer i klinisk arbete samt kliniska problem som inspirationskällor för
fysiologisk forskning.

Under 1940- och 1950-talen bestod fysiologiska undersökningar i sjukhuslaborato-
rier av enkla ämnesomsättningsprov, EKG och spirometri. Den snabba utvecklingen i
kliniska specialiteter skapade emellertid behov av mer utvecklade fysiologiska meto-
der och bättre utrustare laboratorier.

Mer specifika fysiologiska undersökningar infördes i centrallaboratoriet vid Sten-
gårds sjukhus i Helsingfors i början av 1960-talet. Mot slutet av årtiondet grundades
lungfunktionslaboratorier vid Dals sjukhus i Helsingfors och vid Kliniken för lungsjuk-
domar vid Helsingfors Universitetscentralsjukhus (Mejlans). Avancerade specifika
fysiologiska undersökningar (t.ex. kardiologiska) utfördes också vid andra universitets-
kliniker. Då den medicinska specialiteten i laboratorieundersökningar godkändes år
1961, nämndes klinisk kemi, klinisk fysiologi och mikrobiologi som alternativa utbild-
ningslinjer.

Summary

Eva Hirsjärvi:Early development of clinical physiology in Finland.
Clinical physiology as an area of medical research was initiated in Finland in the 1950’s
by Eeva Jalavisto, Associate Professor of Physiology at the University of Helsinki. She
stressed the importance of understanding the basic physiological mechanisms for solving
clinical problems, and clinical conditions as a source of topics in physiological research.

In the 1940’s and 50’s clinical physiology in hospital laboratories consisted of simple
mearurements of metabolic rates and cardiac and respiratory functions. Soon, however,
more sophisticated physiological methods were demanded by the developing clinical
disciplines.

More specific tests in clinical physiology were started in Kivelä Hospital, Helsinki,
at the beginning of the 1960’s. In the late 60’s, lung function laboratories were
established at Laakso Hospital, Helsinki, and at the Clinic of Lung Diseases of the
Helsinki University Hospital. Advanced investigations in clinical physiology (i.e.
cardiology) were also carried out at other university clinics. When the medical ”specialty
of laboratory investigations” was established in 1961, clinical chemistry, clinical
physiology and clinical microbiology were mentioned as alternative fields of training.
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2.2. KLIINISEN FYSIOLOGIAN KEHITYS OMAKSI
ERIKOISALAKSEEN

Arto Uusitalo

Toisen maailmansodan jälkeen teknologian ja myös lääketieteellisen teknologian kehi-
tys oli valtava. Uusia tutkimusperiaatteita ja menetelmiä kehitettiin, mikä vaati myös
laboratoriotieteiden erikoistumista ja eriytymistä. Fysiologisten menetelmien alalla ke-
hitettiin keuhkofunktiotutkimuksia ja erityisesti verenkierron tutkimuksia, ks. 2.1. (Hirs-
järven kirjoitus). 1950-luvulla isotooppien käyttö astui myös näyttämölle, ks. 3.1. (Gräs-
beckin kirjoitus).

Uusien menetelmien tieto-taidon eriytyminen vaati eriytymistä myös koulutukses-
sa. 1950-luvulla perustettiin Ruotsiin kliinisen fysiologian laboratorio-spesialiteetti.
Vuonna 1965 myös Suomessa oltiin tultu tilanteeseen, että yhtenäinen laboratorioalan
erikoislääkärispesialiteetti jaettiin eri osiin, ks. 3.3.1. (Penttilän kirjoitus). Näin muo-
dostettiin myös kliinisen fysiologian erikoisala, vaikka tällöin ei ollut vielä yhtään alalle
koulutettua laboratoriolääkäriä. Alan tutkimuksia harrastaneille muutamille lääkäreille
myönnettiin kuitenkin kyseisien erikoisalojen oikeudet. Kliinisen fysiologian kantai-
siksi todettiin mm. Kaarlo Hartiala, Leo Hirvonen ja Tuomas Peltonen Turusta ja Martti
Karvonen ja Samuli Sarajas Helsingistä.

Ensimmäiset varsinaiseen erikoisalan koulutukseen lähtijät olivat v. 1966 Uppsa-
laan lähtenyt Arto Uusitalo ja Malmöhön lähtenyt Esko Länsimies. Samanaikaisesti Tu-
russa koulutusta sai Heikki Wendelin. 1960-luvun lopussa perustettiin näiden koulutet-
tujen lääkäreiden voimin ensimmäiset kliinisen fysiologian laboratoriot Tampereelle,
Turkuun ja Kuopioon. Ruotsista alan koulutusta hakivat myös Ritva Tammivaara ja
Anssi Sovijärvi.

Laboratorioalojen eriytyminen aiheutti eriytymispaineita myös tieteellisessä yhtei-
sössä. Patologit, mikrobiologit ja hematologit olivat jo eriytyneet omiksi yhdistyksik-
siin v:een 1970 mennessä. Laboratoriolääkärit jatkoivat SKKFY:n puitteissa vielä 1970-
luvulla yhdessä pitäen yhteisiä kansallisia ja pohjoismaisia kokouksia sulassa sovussa.
Varsinkin Ruotsista tuli kuitenkin jatkuvasti painetta oman kliinisen fysiologian yhdis-
tyksen perustamiseen, joka Ruotsissa oli jo tapahtunut.

V. 1975 oltiin tultu tilanteeseen, että perustettiin oma kliinisen fysiologian yhdis-
tys, jonka perustava kokous oli 7.11. Perustavina jäseninä olivat Pekka Halttunen, Risto
Härkönen, Markku Saraste, Asko Seppänen, Barbro Sjövall, Ritva Tammivaara, Arto
Uusitalo, Antti Viljanen, Ilkka Vuori ja Heikki Wendelin. Yhdistyksen perustamiskokouk-
sessa puheenjohtajaksi valittiin Arto Uusitalo ja sihteeriksi Heikki Wendelin.

Näin kliininen fysiologia eriytyi omaksi erikoisalakseen sekä lääketieteellisessä or-
ganisaatiossa että tieteellisessä yhdistyksessä. Erikoisalan koulutuspaikkoja perustet-
tiin aluksi Tampereelle ja Turkuun, myöhemmin myös Kuopioon ja Helsinkiin.

Sammandrag

Arto Uusitalo: Den kliniska fysiologins utveckling till en specialitet
De nya teknikerna, som infördes på 50-talet, medförde en differentiering även av ut-
bildningen inom klinisk fysiologi. År 1965 uppdelades laboratorieläkarspecialiteten med
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bildning av en specialitet i klinisk fysiologi. På basen av tidigare verksamhet tilldela-
des en del läkare denna, bland de första Kaarlo Hartiala, Tuomas Peltonen, Martti
Karvonen och Samuli Sarajas. Författaren hörde till de första som erhöll en egentlig
specialistutbildning i Sverige. De första speciallaboratorierna i klinisk fysiologi grun-
dades under dessas ledning i Tammerfors, Åbo och Kuopio i slutet av 1960-talet. Slut-
ligen bildades år 1975 en egen förening i klinisk fysiologi med författaren som ordfö-
rande och Heikki Wendelin som sekreterare. Föreningen för Klinisk Kemi och Fysiolo-
gi i Finland strök då den kliniska fysiologin ur sitt namn.

Summary

Arto Uusitalo: The development of clinical physiology to a specialty
The introduction of clinical physiological laboratory procedures and radioisotope
techniques at the end of the 1960’s also led to a differentiation in education. In 1965
the medical specialty of clinical laboratory medicine was differentiated and clinical
physiology became a specialty of its own. A few acknowledged physicians in the field
specialized in clinical physiology and three physicians received formal training, two
of them in Sweden. These physicians formed the first genuine laboratories of clinical
physiology in Tampere, Turku and Kuopio at the end of the 60’s. Finally, in 1975, the
former joint Society of Clinical Chemistry and Physiology was split and a separate
Society of Clinical Physiology was founded. Arto Uusitalo was elected the first President
and Heikki Wendelin the first Secretary.
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3. ERITYISAIHEITA/SPECIALTEMAN/
SPECIAL TOPICS

3.1. HUR NUKLEÄRMEDICINEN BÖRJADE
I FINLAND

Ralph Gräsbeck

Upptäckten av fenomenet radioaktivitet intresserade läkarna tidigt. Det var framförallt
radium man använde vid behandlingen av kancer. Jarl Hagelstam och Jalmari Lydecken
berör radium i publikationer som utkom före första världskriget. Gynekologen Oskar
Boije var den förste som använde radium för att behandla livmoderkancer. På 1940-
talet beskrev Yrjö Seuderling och Harry Zilliacus användningen av radioisotoper i med-
icinen (von Bonsdorff 1978).

De första isotopförsöken

Det är dock professorn i farmaci Jim Östling vi har mest att tacka för att radioisotoper
tidigt togs i bruk i vetenskapligt syfte och även började användas rutinmässigt. På sin
60-årsdag 1944 donerade han en miljon gamla mark (1960 blev 100 gamla mark 1 ny-
mark) till en fond i Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa. Fonden under-
stöder forskning med radioisotoper. Östling hade i sin ungdom arbetat i Manchester
hos Rutherford, som sedermera fick Nobel-priset (i likhet med nedan nämnda de He-
vesy, Kapitsa och Siegbahn). Östling var ålänning och hade starka kontakter med
Sverige. På grund av nazismen och kriget vistades banbrytaren inom spårämnestekni-
ken George de Hevesy i Stockholm och också han hade varit hos Rutherford. Antagli-
gen träffades Östling och de Hevesy i Stockholm.

Strax efter senaste världskrig sökte fysikprofessorn Lennart Simons en biolog som
vore intresserad av den nya tracertekniken. Gustaf Östling, son till nyssnämnde Jim
Östling anmälde sitt intresse, ty han ville undersöka digitalis-glykosidernas omsättning.
Emellertid saknades både litteratur och erfarenhet i Finland, varför Östling d.y. besök-
te de Hevesy i Köpenhamn. Det visade sig att säkerhetsåtgärdena var betydligt enklare
än vad han befarat (ännu tiotals år framåt ansåg man i Finland att de var dyra och in-
vecklade). Professor Simons lät bygga en Geiger-mätare, och assistenten i fysik, fil.mag.
Runar Gåsström* spelade härvid en avgörande roll. Liv och Hälsa betalade apparatu-
ren och den fungerade i ca 10 års tid. Den hade en timer som fungerade med en pen-
del, en provbytare med aluminiumkoppar med en diameter pa c:a 15 mm och en im-
pulsräknare avsedd för en telefoncentral. Apparaten användes först på läkemedelsfa-
briken Medica, men flyttades sedan till IV Medicinska universitetskliniken som var in-
hyst på Maria sjukhus i Helsingfors. Avsikten var att skänka apparaten till det Medi-
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cinhistoriska Museet, men den blev tyvärr bortslängd vid en storstädning. Den har dock
beskrivits i en publikation (Simons 1950).

Östling hade stora svårigheter att få tag på isotoper. Han försökte bl.a. framställa
32P  genom att bestråla kolsvavla (CS

2
) med radium. Professor Manne Siegbahn skänk-

te honom små, men otillräckliga mängder 32P.  Slutligen ansökte han år 1948 om lov att
köpa isotoper av

 
den amerikanska atomenergikommissionen. Just då pågick det kalla

kriget som intensivast och amerikanerna var rädda för atombombsspionage. Leveran-
sen dröjde, varför Östling följande år vände sig till Atomic Energy Establishment i
England. Britterna levererade varför han annullerade beställningen från USA. Ameri-
kanerna trodde att Sovjet hade stoppat köpet och saken slogs upp som en tidningssen-
sation. Östling injicerade radiofosfor i leverpatienter och undersökte fosfatidsyntesen.
(Digitalisprojektet lades på hyllan, ty de Hevesy ansåg det omöjligt att utföra.) Vid dessa
försök märkte han att den injicerade radioaktiviteten inte blandades i blodet utan att
skiktningsfenomen uppträdde. Dessa fenomen sysslade han även med senare. År 1961
visade han att 32P, som absorberats från tarmen, skiktas i portakretsloppet. Samma iso-
top använde han även vid behandling av polycytemi.

Ökande verksamhet

Carl-Erik Johansson (numera Unnerus), Östling och Gåsström beskrev år 1951 en ny
strålbehandlingsmetod som ersätter radium, som är mycket dyrt. Därtill i någon mån
inspirerade av schweizaren J. H. Müllers förberedande försök, skaffade nämnda herrar
radiokobolt för 180.000 gamla mark (motsvarande mängd radium hade kostat 3.5 gamla
mk) och filtrerade bort betastrålningen genom att innesluta strålaren i ett nickelhölje.
Uppfinningen innebar ett betydande medicinskt framsteg.

På IV Medicinska kliniken föreläste Johannes Wahlberg, som var endokrinolog och
personlig extraordinarie professor. Nuvarande professorn Bror-Axel Lamberg gjorde sin
doktorsavhandling med Wahlberg som handledare. Den utkom år 1953 och beskrev en
metod att bestämma tyreotropin genom att mäta 32P-upptaget i sköldkörteln hos kyck-
lingar. National Institutes of Health använder fortfarande metoden. Två år senare dis-
puterade Wahlbergs son Peter på en avhandling med besläktat tema och där också 131I
användes och med Lamberg som handledare. Lamberg, P. Wahlberg och endokrinolo-
gen Carl-August Hernberg, som arbetade pa den kommunala sidan av Maria sjukhus,
tog i början av 1950-talet i bruk radiojodexkretionsprovet, upptagsmätning av radio-
jod och enkel manuell sköldkörtelscanning samt behandling av sköldkörtelkancer med
radiojod. Harry Lybeck disputerade år 1957 på tyroxinbindande proteiner i serum. Hern-
berg använde 32P för att undersöka benstommen och Lamberg 35S för retrobulbarväv-
naden.

Klinikens isotopapparatur utökades med en scintillationsräknare. Detektorn bestod
av ett slutet kärl innehållande ett scintillerande ämne upplöst i ett organiskt lösnings-
medel. Apparaten hade konstruerats av ingenjör Kaj Stenius vid Oy Scienta Ab. Sena-
re köptes en pulsräknare och en talliumaktiverad natriumjodidkristall av market Ekco.
Enligt en av cheferna vid The Radiochemical Centre i Amersham, var Maria sjukhus
firmans första utländska kund.

Forskarna på IV Medicinska kliniken fick småningom brist på utrymme, och år 1959
hyrdes därför med stipendiemedel utrymmen av privatsjukhuset Konkordia. De nya ut-
rymmena fick namnet Medicinska forskningsinstitutet Minerva och dess ägare blev
Minervastiftelsen. Klinikens isotopapparatur flyttades dit. Härigenom blev Maria sjuk-
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hus utan isotopfaciliteter, varför Helsingfors stad måste köpa ny apparatur i brådskan-
de ordning.

Chefen för IV Medicinska kliniken, professor Bertel von Bonsdorff intresserade sig
för maskanemi, d.v.s. megaloblastisk anemi förorsakad av den breda bandmasken Dip-
hyllobothrium latum. Både bandmasken och anemin var under efterkrigstiden allmän-
na, men är numera närmast rariteter. Hans elever Wolmar Nyberg och författaren gjor-
de omfattande isotopförsök för att utreda hur masken stor upptaget av B12-vitamin.
Både Nyberg och Gräsbeck hade vistats i USA i början av 1950-talet, och de fick där-
för lätt till sitt förfogande radioaktivt B12-vitamin, i början märkt med 60Co, senare
med andra koboltisotoper. Nyberg visade år 1955 att masken tog upp mycket stora mäng-
der B12-vitamin in situ. Gräsbecks doktorsavhandling av år 1956 studerade den kon-
troversiella frågan huruvida intrinsic factor (IF) i magsaften var identisk med den prin-
cip, som band B12-vitamin i form av ett stormolekylärt komplex. Han visade, att det i
magsaften fanns två bindare, den ena var tydligtvis IF, den andra saknade biologisk
IF-aktivitet och döptes till R-binder (från rapid electrophoretic mobility). Den sist-
nämnda principen visades sedan av Kai Simons uppträda i alla kroppsvätskor och leu-
kocyter. Proteinet kallas nuförtiden haptokorrin. Gräsbeck och Nyberg införde Schil-
ling-provet i Norden och tog i bruk radiokrom och radiojärn för undersökning av he-
matologiska patienter.

Innan Mejlans sjukhus uppfördes i mitten av 1960-talet, hade det uppstått en ”upp-
dämning” eller ”stas” av mycket kompetenta läkare, vanligen docenter, som satt på as-
sistentläkartjänster i huvudstadsregionen, mest kanske på Maria sjukhus. Ett stort an-
tal av dem utnyttjade isotoplaboratoriet. Sjukhusets kemist, Ahti Harjanne, deltog år
1956 i en isotopkurs i England och arbetade där bl.a. med dr Roger Ekins, som var
banbrytare inom RIA-tekniken. Från Maria sjukhus spreds kunnandet snabbt till andra
sjukhus, ehuru en del helt självständigt ställde upp isotopmetoder. Själv blev jag do-
cent år 1959 och föreläste grundligt om isotopmetoder för alla som studerade medi-
cinsk kemi i Helsingfors.

Isotoper på andra sjukhus

Bror-Axel Lamberg utnämndes till biträdande professor vid II medicinska kliniken på
Unionsgatan och tog med sig sitt stora kunnande inom tyreoideologi, annan endokri-
nologi och isotopmedicin. Under slutet av 1950-talet grundades ett isotoplaboratorium
och ett mätrum. Kemisten Aira Harjanne berättar, att anordningen för upptagsmätningar
(huvudsakligen av 31I i sköldkörteln) byggdes av en gammal tandläkarstol och ett rönt-
genstativ. I den sistnämnda hängdes en gammakollimator och en enkel ratemeter in-
köptes. Så småningom fick man en gammadetektor med brunnskristall. Alla prov byt-
tes för hand. Man började mäta tyreoideahormoner med isotopteknik, införde Schil-
lingtestet och bestämning av blodcellers livslängd osv. De nukleärmedicinska under-
sökningarna ökade snabbt när allt flera lärde sig teknikerna. Aira Harjanne, Ola Fors-
sell, Ahti Harjanne, Veikko Leppänen, Helena Halme, Jouni Puranen, Hilkka Toivonen
m.fl. gick isotopkursen vid Harwell i England medan Aulis Hyvärinen och Nils-Erik
Saris gick motsvarande kurs i Oak Ridge i USA.

På Diakonissanstalten var man tidigt ute (se Hyvärinens uppsats). Det var framfö-
rallt internisten Raine Jussila, som efter ett studiebesök i USA började använda isoto-
per inom endokrinologi. Med donationsmedel från Lääke Oy anskaffades en Ekco ra-
temeter och en scintillationsdetektor, med vilka man sedan mätte upptaget av radiojod
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i sköldkörteln och dess utsöndring i urinen. Detta skedde redan år 1954, alltså samti-
digt som dessa metoder togs i bruk på Maria sjukhus. Följande år började man även
undersöka serumprov i avsikt att räkna ut den s.k. conversion ratio, dvs. proteinbun-
den/total radiojod i serum 48 timmar efter dosen.

På Barnkliniken använde Olli Somersalo i slutet av 1950-talet 14C-märkt glukos för
att studera sockeromsättningen, och samma isotop använde docent Sakari Piha på Hel-
singfors universitets fysiologiska institution. Piha räknade radioaktiviteten som gas med
en apparatur som även användes för 14C-datering av arkeologiska fynd. Dick Halloway
hade byggt anordningen, som liknade en orgel av glas.

På Institutet för Arbetshygien bestämde Jeddi Hasan omkring år 1960 tritium vid
metaboliska studier och byggde även egna apparater. Internisterna Max Siurala och Juha
Hakkila använde radiojodmärkt albumin och triolein för att kvantitera tarmabsorptio-
nen. Hakkila satte även i gång med radiokardiografi.

Vid omkring år 1960 kan man anse att nukleärmedicinen trampat ut barnskorna i
vårt land. Diagnostiska metoder hade införts på många större sjukhus i landet, t.ex. cen-
tralsjukhusen i Nyslott, Kuopio, Vasa, Åbo och Joensuu. Vid experimentell forskning
var isotopmetoderna redan rutin. På 1960-talet kan man nämna som nykomlingar li-
nearscanning efterföljd av gammafotografering samt nefrografi. Bland banbrytarna kan
man nämna läkarna Helge Honkapohja, Antero Voutilainen och Bernt Laurent samt fy-
sikerna Mårten Brenner och Timo Heiskanen, och bland kemisterna de ovannämnda
samt Matti Haikonen.

Terapi mm

Kirurgiprofessorn P. E. A. Nylander använde tidigt radioguld (198Au) för behandling av
pleurakancer. Chefsläkaren för Maria sjukhus, kirurgen Pauli Tuovinen, behandlade blås-
kancer med radioguld och -tantal. Han var entusiastisk över nukleärmedicinens möj-
ligheter och tog år 1959 initiativet till grundandet av Medicinska Radioisotopföreningen,
som är en av de första i världen på sitt område. Medlemmarna är läkare, kemister, fy-
siker, ingenjörer och andra med akademisk skolning. Föreningens historia har skrivits
av Lamberg (1985). Specialkompetens i ämnet började utdelas år 1970 av Medicinal-
styrelsen och sedan år 1979 är nukleärmedicinen subspecialitet inom klinisk kemi, kli-
nisk fysiologi och radiologi.

Slutord

Under efterkrigstiden stod isotopmedicinen otvivelaktigt på en hög nivå i vårt land.
Man kan spekulera över varför. Kanske ett inspirerande arv från Rutherford förmedlat
av Jim Östling tillgång till fysiker med djupare kunskaper än man anat – speciellt om
atombomben – och den efterkrigstida generationens beslutsamhet att föra upp vår sjuk-
vård och forskning till västerländsk nivå?

Senare svalnade intresset något. Nyhetens behag försvann förstås. En del apparatur
blev väldigt dyr, speciellt gammakamerorna. Under den radikala politiska vågen i slu-
tet av 1960-talet blev mången övertygad om att sjukdomarna berodde på sociala orsa-
ker. I deras föreställningsvärld var radioaktiviteten intressant bara som skadegörare.

Trots att en viss nedvärdering av nukleärmedicinen skedde, fortsatte förstås ansvars-
kännande personer att använda isotoper i medicinen. I dag är nukleärmedicinen väl eta-
blerad i vårt land, och sjukhuslaboratorierna kan svårligen klara sig utan radioisoto-
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per. Även de stabila isotoperna är på kommande genom den ökande användningen av
masspektrometri.
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Fotnot

* Gåsström var född i Helsingfors, emigrerade som ung med sina föräldrar till Kana-
da, varifrån han under den ekonomiska depressionen på 1930-talet flyttade till Sovjet-
unionen. Där blev han diplomfysiker under Pjotr Kapitsas ledning. Efter krigen kom
han till Finland och blev assistent i fysik och dokumenterade sig som mycket skicklig
i vakuumteknik. Han tillverkade bl.a. Geiger-rör. Senare flyttade han till Centraleuro-
pa för att forska i kärnfysik. Slutligen återvände han till Sovjetunionen och blev pro-
fessor i Novosibirsk. Finländska forskare har träffat honom i början av 1990-talet.

När den västerländske atombomsexperten Bruno Pontecorvo hoppade av till Sov-
jet, påstods det att Gåsström i egenskap av sovjetagent medverkat i saken, vilket han
bestämt förnekade. Författaren har forskat litet i saken och blivit rätt övertygad om att
Gåsström var sovjetagent. Hans släkt var mycket ”röd”. En farbror blev avrättad av de
vita under inbördeskriget, och en kusin (?) skjuten som spion av de finländska myn-
digheterna under fortsättningskriget.

Yhteenveto

Ralph Gräsbeck: Isotooppilääketieteen ensiaskeleet Suomessa
Radiumhoitoa annettiin Suomessa jo ennen toista maailmansotaa. Tracertutkimukset
32P:lla aloitettiin heti sodan jälkeen käyttäen Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella
rakennettua geigerlaskijaa, joka lopuksi joutui Helsingin kaupungin Marian sairaalas-
sa sijaitsevan IV Sisätautien klinikan haltuun. Klinikassa ryhdyttiin käyttämään isotoop-
peja 131I, 35S  kilpirauhastutkimuksiin ja 60Co B 12-vitamiinitöihin, jotka tehtiin sekä
diagnostisessa että tieteellisessä tarkoituksessa. 1950-luvun loppupuolella varsinkin kil-
pirauhastutkimukset levisivät melkein kaikkiin suuriin sairaaloihin, ja lukuisat kemis-
tit ja jotkut lääkärit hankkivat itselleen alan koulutuksen. Nefrografia ja gammakuvaus
yleistyivät 1960-luvulla. Isotooppilääketieteen yhdistys perustettiin v. 1959. Alan eri-
koispätevyyksiä ruvettiin jakamaan v. 1970. Sodanjälkeisenä kautena Suomi oli alan
eturintamassa.

Summary

Ralph Gräsbeck: Beginnings of nuclear medicine in Finland
In Finland radium therapy was given already before World War 2. Immediately after
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the war tracer studies were begun using 32P and a Geiger counter built in the Depart-
ment of Physics of the University of Helsinki. The device ultimately found its way to
the 4th Department of Medicine, located in Maria Hospital in Helsinki. Subsequently,
in the Department 131I, 35S and 60Co were used for diagnosis and experimental studies
related to the thyroid and vitamin B12. During the latter half of the 50’s radioisotope
investigations, especially of the thyroid, spread to the main hospitals in the country
and their chemists and physicians attended courses in the use of radioisotopes. By the
1960’s nephrography (renography) and gamma photography had spread to the main hos-
pitals. The Society of Nuclear Medicine was founded in 1959. The first certificates of
special competence were given to persons qualified in the field in 1970. During the
postwar period, Finland was at the forefront of nuclear medicine.
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3.2. LAADUNTARKKAILUTOIMINTA/
KVALITETSKONTROLL/ QUALITY CONTROL

3.2.1. KLIINISTEN LABORATORIOIDEN LAADUN-
TARKKAILUN ALKUVAIHEET SUOMESSA

Aulis Hyvärinen

Eroja laboratoriotutkimuksissa

Kliinisten laboratorioiden tulosten luotettavuutta oli alunperin ryhdytty tutkimaan
USA:ssa jo ainakin 1940-luvulla (Bell & Sunderman 1947), myöhemmin Englannissa
kansainvälisellä tutkimuksella 1950-luvulla (Wootton 1956), Kanadassa v. 1963 (Tonks
1956) ja monissa Euroopan maissa ja Pohjoismaissa mm. Norjassa (Rootwelt & Nes-
vik 1966) 1960-luvun puoliväliin mennessä. Näissä survey-tyyppisissä laboratorioiden
välisissä vertailututkimuksissa oli yhdenmukaisesti todettu, että eri laboratorioiden sa-
masta näytteestä saamat tulokset erosivat toisistaan huomattavastikin, yleensä vaatimuk-
siin nähden aivan liian paljon, ja tilanne oli huolestuttava. Suomessa näitä laboratori-
oiden välisiä vertailututkimuksia tekivät ensimmäisenä hemoglobiinimittauksissa Harri
(1960), sitten vv. 1963–67 Saris, Nuutinen ja Närvänen aluksi seerumin raudan määri-
tyksessä (Nuutinen ja Närvänen) ja myöhemmin muissa kliiniskemiallisissa analyyseissa
ja veren happo-emäs-tasapainon mittauksessa (Saris ym. 1967). Myös näissä tutkimuk-
sissa todettiin tulosarvoissa suuria eroja laboratorioiden välillä ja päädyttiin siis Suo-
menkin osalta sellaisiin johtopäätöksiin, että tulosten tarkkuus ei ole tarpeeksi hyvää
ja että on tarpeellista harjoittaa tulosten tarkkailua kontrollinäytteiden avulla säännöl-
lisin vertailuin. Laboratoriotyön laadun kontrollointi oli jo noihin aikoihin varsinkin
USA:ssa yleistä käytäntöä ja sitä varten oli maailmanmarkkinoilla valikoima ihmis- tai
eläinperäisiä kontrolliseerumeita, käsiteltynä siten, tavallisimmin kylmäkuivattuna, että
säilyvyyden piti olla riittävä. Usein valmistaja oli antanut näytteelle myös ”oikeat” ta-
voitearvot. Vertailututkimuksissa joihin edellä viitattiin, sekä kansainvälisissä että kan-
sallisissa, käytettiin tavallisimmin tämäntyyppisiä kylmäkuivattuja kontrollinäytteitä
(ilman tavoitearvoja), joskus nimenomaan paikallisissa vertailuissa itse kerättyä pakas-
tettua tai muuten stabiloitua kokoomaseerumia (esim. Saris ym. 1967).

Näille tutkimuksille, niinkuin monille myöhemmillekin, oli ominaista kerta- ja mää-
räaikaisuus ja sen toteaminen, että laboratoriotutkimuksissa oli liian suuria eroja. Tämä
sai varmasti aikaan huomion kiinnittämisen virheisiin, niiden korjaamista monissa ta-
pauksissa, toimintojen yhtenäistämistä ja tehostettua kontrollia. Kuitenkin aikaa myö-
den erojen jatkuva pysyminen jätti jälkeensä itse asiassa yhä varmistuneemman epä-
varmuuden ja epäluottamuksen laboratoriotutkimuksia kohtaan.

Jotakin pitäisi tehdä!

Laboratoriotulosten epätarkkuudet herättivät erityisesti 1960-luvun alkupuoliskolla
maamme laboratoriopiireissä, mm. SKKFY:ssä ja Suomen Kemistiliiton Sairaalakemis-
tien jaostossa, paljon keskustelua ja tilanteeseen toivottiin saatavan vähitellen jollakin
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tavalla parannusta. Eräs tällainen keskustelutilaisuus pidettiin toukokuussa 1966 Hel-
singissä kaupallisten kemistien järjestämänä yhdessä sairaalakemistien ja laboratorio-
lääkärien kanssa, aiheena teknillisen palvelun kehittäminen. Tässä tilaisuudessa kes-
kusteltiin vilkkaasti myös laboratoriotyön laadun kontrolloinnista ja esitettiin mieles-
täni mm. kaksi huomionarvoista asiaa. Ensinnäkin lausuttiin toivomus, muistaakseni
kaupallisten kemistien taholta, että saataisiin aikaan jonkinlainen suositeltavia tekniik-
koja ja metodeja kuvaava opaskirja. Vastasin tähän, vähän ihmetellenkin yleistä tietä-
mättömyyttä, että aivan vastikään juuri tuota tarkoitusta varten oli ilmestynyt uusi suo-
menkielinen käsikirja Kliinisen kemian laboratorio-opas (Hyvärinen ym., 1965) ja että
olisi parasta käyttää sitä mahdollisimman paljon hyväksi, kun kerran tarvetta oli – mikä
sinänsä oli hyvä asia. Toiseksi oltiin sitä mieltä, että yhdenmukaisten tulosten saami-
seksi olennaisen tärkeätä olisi kontrolliseerumeiden jatkuva käyttö laboratorioiden laa-
dunkontrollissa. Tähän ehdotti Sakari Närvänen vielä sen, mikä itsellänikin oli ollut
mielessä, että jospa käytettäisiin yhdessä samaa kontrolliseerumia. Nämä spontaanisti
esiin tulleet ajatukset antoivat silloin omalla kohdallani pontta yhteiskontrollin aloitta-
miseen ja myöhempään kehittämiseen.

Laadunvalvonta yhteistyönä

Tiedon kertyessä laboratorioiden välisistä eroista oli laboratorion sisäinen laadunval-
vonta vakiintunut rutiiniksi USA:ssa jo 1950-luvulta lähtien (Council on Clinical Che-
mistry, 1960). Se toimi siten, että päivittäisessä työsarjassa oli aina mukana tunnettu
kontrollinäyte, joka tavallisesti oli itse kerättyä kokoomaseerumia pakastettuna. Tälle
saatujen tulosarvojen tuli sitten jatkuvasti pysyä vakaina sallituissa virherajoissa. Opis-
kellessani USA:ssa vv. 1957–58 perehdyin tähän menetelmään. Sitten Suomeen palat-
tuani otin sen käyttöön omissa laboratorioissani ja myös suosittelin sitä muille labora-
torioille uudessa Kliinisen kemian laboratorio-oppaassa v. 1965 (Hyvärinen ym., 1965).
Tähän mennessä menetelmä oli kylläkin jo tullut tunnetuksi meilläkin suurissa labora-
torioissa, mutta tuskin oli laajalti vakinaisessa käytössä. Kun HYKS:in uuden Meilah-
den sairaalan laboratoriotoiminta käynnistettiin talvella 1965–66, sisäinen laadunval-
vonta aloitettiin sielläkin tällä menetelmällä. Myös uusien metodien tarkistamiset la-
boratorioiden välisillä vertailuilla tulivat tuolloin tarpeellisiksi ja tuossa vaiheessa, toi-
miessani Meilahdessa va. ylikemistinä, heräsi pyrkimys yrittää hyödyntää muitakin
mahdollisia rationaalisia yhteistoimintamuotoja HYKS:in laboratorioiden piirissä. Näi-
den asioiden ajankohtaisuus ja edellä mainitut ”ilmassa liikkuneet” ongelmat laborato-
riotulosten virheistä haasteineen houkuttelivat silloin nimenomaan ”suoraan toimintaan”.

Yhteiskontrollin malli

Asioiden kehittyminen johtikin ajatukset loppukesällä 1966 sellaiseen toimintamalliin,
jonka avulla tuntui olevan mahdollista vähällä vaivalla käydä käsiksi ehkä useampaankin
esiintulleista ongelmista samalla kertaa, vieläpä niin, että ei vain jatkuvasti tutkittaisi
tuloseroja vaan myös korjattaisiin niitä parempaan päin. Tämä malli oli laboratorioi-
den jatkuvan yhteiskontrollin ohjelma, jossa yksinkertaisesti käytettiin yhteistä samaa
kontrollinäytettä jokaisen laboratorion sisäisessä päivittäisessä laadunvalvonnassa ja
samalla tarjottiin tästä saatujen kaikkien tulosarvojen yhteistilastoja ajantasaisena ver-
tailutietona kaikille muille osanottajalaboratorioille. Itse asiassa oli kysymyksessä yh-
distetty sisäinen ja ulkoinen kontrolli – oikeastaan: tälle tarpeelliset puitteet. Pian sel-
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visi myös järjestelmän muita etuja: se tarjosi osanottajille helpon elämän, koska kes-
kus teki varsinaisen työn lähes kokonaan kaikkien puolesta! Hanke sai lopullisen läh-
tösysäyksensä Sakari Närväsen ja Aulis Hyvärisen toimeenpanemasta HYKS:in lasten-
klinikan ja Meilahden sairaalan kreatiniinivertailusta. Varsinainen säännöllinen HYKS:in
laboratorioiden yhteiskontrolli lähti tästä alkuun kliiniskemiallisissa analyyseissä lo-
kakuussa 1966. Mitään suoranaista esikuvaa ei tälle ohjelmalle silloin ollut eikä tie-
tääkseni päivittäin jatkuvaa ja säännöllistä yhteiskontrollijärjestelmää ollut toiminnas-
sa vielä silloin missään muualla (Närvänen, 1968; International Symposium on Quali-
ty Control, Geneva, 1970). USA:ssa alkoi CAP:n (College of American Pathologists)
säännöllinen laadunvarmistusohjelma (Quality Assurance Program) määräaikaiskont-
rollikierroksilla vasta vuodesta 1967 lähtien (johon Suomikin osallistui v. 1968, ks.
myöhemmin). Samantyyppinen Englannin kansallinen kontrolliohjelma (National Qua-
lity Control Scheme) alkoi vuodesta 1969 lähtien ja vähitellen vastaavia sitten myös
esim. Länsi-Saksassa, Norjassa ja muualla.

Operaatio ”Mansikki”

Työryhmä ja osanoton laajuus. Yhteiskontrollin nimi tuli siitä kun kontrollinäyttee-
nä alussa oli lehmän seerumi. Operaatio käynnistyi lokakuussa 1966 HYKS:in kaik-
kien yhdeksän laboratorion piirissä, kaksihenkisen työryhmän (Aulis Hyvärinen ja Sakari
Närvänen) johdolla. Heti tammikuusta 1967 alkaen osanottajapiiri laajeni, kun mukaan
tulivat myös Helsingin kaupungin sairaalain laboratoriot ja myöhemmin samana vuonna
vielä muut Helsingissä toimivat sairaanhoitoalan huomattavimmat (akateemisjohtoiset)
laboratoriot, niin että osanottajina oli kaikkiaan 23 laboratoriota. Myös työryhmä laa-
jennettiin jo tammikuussa 1967 nelihenkiseksi ja se sai silloin seuraavan pysyvän ko-
koonpanon: Aulis Hyvärinen (puheenjohtaja ja toiminnan hoitaja), Erkki Leskinen,
Sakari Närvänen (vuoteen 1968) ja Nils-Erik Saris sekä myöhemmin Antti Louhivuori
(vuodesta 1968). Työryhmä kokoontui yhteiskontrollijärjestelmän ohjaamista, kehittä-
mistä ja suunnittelua varten säännöllisesti varsinaisina aktiivisina aikoina noin viikoit-
tain. Yhteiskontrollin myöhemmissä vaiheissa v. 1970–71 toimintaa pyrittiin laajenta-
maan valtakunnalliseksi ja luotiin kansainvälisiä yhteyksiäkin (katso jäljempänä). Alku-
peräisessä päivittäisen kontrollin muodossaan se laajennettiin siinä vaiheessa Tampe-
reen alueelle, jolloin osanottajamäärä kohosi 28:aan ja toisessa määräaikaiskontrollien
muodossa, jossa käytettiin kaupallista kylmäkuivattua kontrolliseerumia, lisäksi maan
kaikkiin 18 keskussairaalaan, jolloin osanottajina oli tässä loppuvaiheessa yhteensä 46
laboratoriota. Eri analyysejä ohjelmassa oli sen mukaan mitä osanottajat tekivät, alussa
26 kohoten vähitellen 46:een.

Toiminta yhdistyspohjalla. Jo melko varhaisessa vaiheessa yhteiskontrollin ohjelman
vakiinnuttua haluttiin toiminnan taustatueksi kylliksi laaja-alainen kollegiaalinen yh-
distyspohja, jollaiseksi katsottiin SKKFY. Toinenkin painava syy tähän oli se, että jo
ennestään yhdistyksen toimipiirissä oleva Kliinisen kemian laboratorio-opas (Hyväri-
nen ym. 1965) tuntui läheisesti liittyvän yhteiskontrollin pyrkimyksiin ja näissä mo-
lemmissa työryhmissä oli jo kaksi yhteistä aktiivijäsentä (Hyvärinen ja Saris). Työryh-
män ehdotuksesta SKKFY hyväksyi vuoden 1968 alussa yhteiskontrolliohjelman toi-
mintojensa piiriin ja työryhmän yhdistyksen kontrollitoimikunnaksi. Itse sain samalla
virallisen määräyksen toimia o.t.o. yhteiskontrollin hoidon vaatimissa tehtävissä, joi-
hin sitten loppuvaiheissa v. 1971 myös Antti Louhivuori otti huomattavassa määrässä
osaa ja hoiti järjestelmän siirtämisen uuden organisaation suojiin.
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Yhteiskontrollin käytännöllinen suorittaminen

Operaatio Mansikki toimi sillä tavalla (kuva 6), että kontrollinäyte analysoitiin poti-
lasnäytteiden tavoin ja niiden mukana kaikissa päivittäisissä kemiallisissa työsarjois-
sa. Kontrolliseerumi oli kaikille sama yhteinen erä kerrallaan 6 kuukauden jaksoa var-
ten. Sen valmisti tai hankki keskus (alussa Aulis Hyvärinen) ja Sakari Närvänen, sit-
ten Aulis Hyvärinen) ja jokainen osanottaja säilytti kontrollinäytteet putkissa pakastet-
tuina. Kontrollinäytteelle saatuja tulosarvoja saattoi jokainen laboratorio hyödyntää oma-
aloitteisesti omassa sisäisessä laadunvalvonnassaan esim. pitämällä kontrollitaulua, kont-
rollitilastoa jne. sekä toteamalla joka kerta onko tulos hyväksyttävä. Nämä tulosarvot
kerättiin kuukausittain (myöhemmin puolikuukausittain) erityisellä kaavakkeella kes-
kuspaikkaan (Aulis Hyvärinen, Meilahden keskuslaboratoriossa) ja samalla täydennet-
tiin tai korjattiin metodeja koskevia tietoja. Kultakin kuukaudelta keskus laski kunkin
analyysin kohdalla jokaiselle laboratoriolle erikseen ja kaikille yhteensä tulosten tilas-
tolliset tunnusluvut sekä teki näistä yhdessä ao. metoditietojen kanssa kuukausitilas-
ton (kuva 7), jonka osanottajat saivat yleensä seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen.
Näiden tilastojen perusteella oli jokaisen vallassa nyt arvioida jatkuvasti saiko riittä-
vän hyviä tuloksia vai olivatko tulokset systemaattisesti vai hajonnaltaan huonompia
kuin muilla ja oliko syy ehkä metodissa, standardoinnissa tai muussa – eli mitä piti
ruveta korjailemaan. Laadun ja virheiden arviointi oli kuitenkin siis jokaisen oma asia.
Osanottajat olivat raporteissa anonyymeinä. Eräs arvostelun kohde on ollut se, että kont-
rollinäyte oli aina se sama tunnettu ja tuloksia ”vängättäisiin” aina siksi samaksi. Osan-
ottajille pyrittiin kuitenkin korostamaan sitä, että kontrolli tehdään kuten muutkin näyt-
teet ja että oikealla asenteella omakohtaista (ei ulkopuolisen tekemää!) valvontaa koh-

Kuva 6.  Yhteiskontrollijärjestelmän Operaatio Mansikin toimintakaavio v. 1968.
Selityksiä: Pharmaceutical company = Orion Oy, Helsinki, Computer centre = Oy Nokia Ab Elekt-
roniikka, Helsinki (kirjallisuusviite 15).
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taan epäaitous olisi vain velttoa itsensä pettämistä eikä parantaisi itse työn tarkkuutta
eikä selviämistä mahdollisista tuntemattomista kontrolleista. Erilaisia esiintulevia ky-
symyksiä varten pyrittiin pitämään kaikkien yhteisiä kontrollikokouksia näytejaksoit-
tain eli puolivuosittain.

Operaatio Mansikin tekniset kehitysvaiheet

Kontrollinäytemateriaali. Koko Operaatio Mansikin ajan systeemiä pyrittiin kehittä-
mään paremmaksi. Kuten edellä mainitsin, lähdettiin aluksi liikkeelle käyttäen kont-
rollinäytteenä lehmän seerumia. Tämän saamiseksi menivät Hyvärinen ja Närvänen itse
kaupungin teurastamolle ottamaan tarvittavan suurehkon verimäärän suoraan teuraste-
tun eläimen avatusta kaulavaltimosta. Tämä vaiva sekä hankaluudet seerumin erotta-
misessa ja varsinkin todetut erot aineiden pitoisuuksissa ihmisseerumiin verrattuna ai-
heuttivat kuitenkin jatkossa siirtymisen ihmisperäisen kokoomaseerumin käyttöön. Pää-
asialliset erot, ainakin nimenomaan tämän lehmänseerumin tapauksessa, olivat karotii-
neista johtuva vahva punakeltainen väri, korkea kalium, fosfori ja entsyymit ASAT,
ALAT, LD, sekä matala bilirubiini ja kolesteroli. Toimikunnan kontrollinäytteelle laa-
timiin spesifikaatiovaatimuksiin sisältyi se, että näytteen tuli olla rakenteeltaan mah-
dollisimman lähellä natiivia ihmiseerumia. Osanottajat keräsivät kokoomaseerumin päi-
vittäin potilasnäytteiden ylijäämistä pakastukseen etukäteen. Sitten keskus yhdisti ja
valmisti näistä – lisäämällä bilirubiinia ja suodattamalla – yhteisen näyte-erän puolen
vuoden kontrollijaksoa varten ja jakeli siitä osuudet osanottajille edelleen koeputkiin
jaettavaksi. PSJ:tä varten piti jodisaasteen yleisyyden vuoksi käyttää kaupallista kyl-
mäkuivattua ihmisperäistä kontrolliseerumia (Monitrol, Dade Reagents Inc., Miami).
Pahana epäkohtana kokoomaseerumilla oli potilasnäytteistä johtuva infektioriski, joka
vaati varokeinoja seerumin käsittelyssä. Ongelmana saattoi myös olla erityisesti her-
kimpien entsyymien kohdalla säilyvyys, mikäli pakastuslämpötila ei ollut kyllin mata-
la (< –20 °C). Siksi muitakin näytemahdollisuuksia haettiin ja kokeiluna käytettiin yh-
den kontrollijakson ajan kaupallista kylmäkuivattua ihmisperäistä kontrolliseerumia.
Tämän epäkohtina olivat kuitenkin kunkin näyteampullin sisällön liuottamiseen liitty-
vät mahdolliset mittavirheet, näytteen sameus ja mahdolliset kylmäkuivauksen aiheut-
tamat muutokset sekä kuitenkin vielä jonkinverran jäljellä ollut infektioriski. Vuoden
1968 puolivälistä lähtien saatiin näytteen valmistus helpommaksi ja parempaan hallin-
taan kun kokoomaseerumin putkitus saatiin Orion Oy:lle.

Tietojen ja tulosten käsittely. Yhteiskontrollin kaikista työläin osa oli kontrollikes-
kuksen huolehtima tietojen keruu (myös ”kerjuu”!), tulosten laskenta ja raportointi.
Alussa melko pian päästiin käyttämään Meilahden keskuslaboratorion silloin uudenai-
kaista ohjelmoitavaa pöytälaskukonetta Olivetti Programma 100:aa, jonka avulla saa-
tiin tilastolliset tunnusluvut tulostetuiksi heti nauhalle tulosarvojen syötön yhteydessä.
Avuksi tulosten laskemiseen sain aika ajoin koululomien aikana omat kouluikäiset kak-
sostyttäreni Arjan ja Tuijan ja muulloin laboratorion kanslia-apulaisen, joka joskus auttoi
myös raporttien ja tiedotteiden puhtaaksikirjoituksessa. Järjestelmä koki huomattavan
parannuksen vuoden 1968 puolivälissä myös tulosten käsittelyn osalta, kun Oy Nokia
Ab Elektroniikka Helsingin Salmisaaressa otti tulosten laskentaprosessin tehtäväkseen
tietokoneiden avulla. Tämän ohjelman suunnitteli operaatio Mansikkia varten Nokia
Elektroniikan suunnitteluryhmä yhteistoiminnassa kontrollitoimikunnan kanssa minun
välitykselläni. Ohjelma toimi siten, että laboratorioiden ilmoittamat tiedot ja tulosar-
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Kuva 7.  Näytejaksoa koskevat ohjeet yhteiskontrollin osanottajille. Esimerkki vuodelta 1970
(–71).
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vot siirtyivät keskuksesta tarkistukseni jälkeen keräilykaavakkeilla kahdesti kuukau-
dessa Nokialle rouva Häkkisen edelleen hoidettaviksi ja lävistykseen. Väliaikaiset tu-
loslistat kävivät minun tarkistettavinani virheiden varalta ja tämän jälkeen Nokia laski
tulokset ja teki kuukausitilastot (kuva 7). Tarkistusteni ja hyväksymiseni jälkeen toi-
mitin lopulliset kuukausitilastot osanottajille mahdollisimman pian eli seuraavan kuun
puolivälin tienoilla joko postissa tai useinkin asioiden jouduttamiseksi jakelemalla ne
suoraan autolla perille (Helsingissä). Tässä kehitysvaiheessa tuli välttämättömäksi se,
että osanottajat maksoivat näistä kuluista ja palveluista hyvin kohtuulliset kustannuk-
set. Siihen asti tämä kaikki oli ollut ilmaista talkootyötä (kuva 8).

Julkaisutoiminta ja ulkoiset yhteydet

Muut järjestelmät. Muita maassamme tuohon aikaan toimineita yleisiä ja jatkuvia yh-
teiskontrollisysteemejä ei tiedossani ollut eikä ole paitsi joitakin paikallisia laboratori-
oiden välisiä hankkeita kuten ilmeisesti Turun seuduilla ja Pohjois-Suomessa eräiden
sairaalakemistien kesken. Täsmällisempi tieto on eräästä Pohjois-Savossa vv. 1968–69
toimineesta yksityisestä yhteiskontrollijärjestelmästä, jossa tehtiin laboratorioiden vä-
lisiä kontrollikierroksia jatkuvasti määräajoin (Kärhä & Paakkanen, 1969, 1970).

Julkaisu- ja tutkimustoiminta, kansainväliset yhteydet. Operaatio Mansikista ja siinä
saaduista tuloksista kerrottiin aina osanottajille yhteisissä kontrollikokouksissa 1–2 ker-
taa vuodessa. Yleisesti muille pyrittiin näistä kertomaan jo varhaisessa vaiheessa esi-
telmillä mm. SKKFY:n (Hyvärinen 1967) ja sairaalakemistien jaoston (Närvänen 1967)
tilaisuuksissa vv. 1967–68.

Alusta lähtien oli sveitsiläisen firman Merz+Dade SA:n edustaja Petri T. Matikai-
nen mukana tukemassa yhteiskontrollin alkuunpääsyä ja toimintoja nimenomaan tar-
joamalla, kuten muutkin alan yrittäjät, edustamansa valmistajan kontrolliseerumeita
yhteiskontrollin käyttöön. Erittäin antoisaksi muodostui kontrollitoimikunnan jäsenten
Matikaisen kautta saama tilaisuus osallistua Suomen edustajina mainitun firman jär-
jestämään lähes vuosittaiseen kansainväliseen laadunkontrollia käsittelevään symposi-
um-tapahtumaan Genevessä (International Symposium on Quality Control). Sympo-
siumin osanottajina olivat edustajat USA:sta ja Länsi-Euroopan maista. Suomen edus-
tajina olivat vuosina 1967 Sakari Närvänen ja Nils-Erik Saris, 1968 Aulis Hyvärinen,
1969 Aulis Hyvärinen ja Herman Adlercreutz ja 1971 Nils-Erik Saris. Näissä tilaisuuk-
sissa keskusteltiin eri maiden kontrollijärjestelmistä, pohdittiin kontrolliin liittyviä ky-
symyksiä ja suunniteltiin yhteishankkeita. Vuoden 1968 tilaisuuteen liittyi osanottaji-
en laboratorioiden välinen (Eurooppa ja USA) vertailukoesarja, jonka tuloksia sympo-
siumissa tarkasteltiin. Vielä on syytä mainita se, että muita laajemmassa vuoden 1975
kansainvälisessä symposiumissa Genevessä (VI International Symposium on Quality
Control) (Anido ym, 1975) luovutettiin ns. Dade-palkinto yhdelle laadunkontrollin alu-
eella ansioituneelle henkilölle kustakin Euroopan maasta ao. maan alan yhdistyksen
valinnan perusteella. Suomen kohdalla palkinnon sai Aulis Hyvärinen, ilmeisesti myös
SKKFY:n osoittamana tunnustuksena juuri tässä kuvaamastani toiminnasta.

Muita kansainvälisiä vertailuja, joissa kontrollitoimikunta (käytännössä Aulis Hy-
värinen) oli osallisena asioita hoitamassa Suomessa, oli College of American Patholo-
gists (CAP) Survey 1968, mukana USA, Länsi-Saksa (20 lab.), Sveitsi (10 lab.) ja Suomi
(10 keskussair.lab.). Ainakin toinen tällainen vertailu oli Pohjoismaisen Kliinisen Ke-
mian Yhdistyksen pohjoismainen vertailukoesarja Otaniemen kongressia varten v. 1969.

Esitin Operaatio Mansikin systeemin kuvauksen ja siitä saatuja tuloksia Otaniemen
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XII pohjoismaisessa laboratoriolääkärikongressissa v. 1969 (Hyvärinen & Saris, 1969)
ja kliinisen biokemian kongressissa Stresassa Italiassa v. 1970 sekä eräässä tätä seu-
raavassa artikkelissani (Hyvärinen 1971). Päätelminä näissä tutkimusraporteissa ensim-
mäisten kahden vuoden kokemusten ja tulosten mukaan oli, että vaikka edistystä pa-
rempaan suuntaan olikin ollut havaittavissa niin kuitenkin asetettaviin vaatimuksiin näh-
den tulokset enimmältään eivät olleet riittävän hyviä. Tässä laboratoriojoukossa vain
K ja PSJ olivat laadultaan melko tyydyttäviä, kun taas toisaalta Na, Cl ja glukoosi oli-
vat melko heikkoja. Pääasiallinen virhelähde osoittautui olevan korkea laboratorionsi-
säinen virhevaihtelu (Hyvärinen & Saris 1969, Hyvärinen 1971). Koska Operaatio Man-
sikki liittyi myös Helsingin yliopiston kliinisen kemian laitoksen toiminnan piiriin, on
sitä kuvailtu lyhyesti äskettäin myös tämän laitoksen historiikin yhteydessä (Adlercreutz
ym., 1991).

Keväällä v. 1968 suoritti Lääkintöhallituksen Terveydenhoito-osasto Suomessa la-
boratorioiden välisen vertailututkimuksen 100:n kliinisen laboratorion kesken, joista 95
osallistui (Parmala 1969, Matikainen 1969). Tulokset olivat, kuten aikaisemmatkin ver-
tailut olivat osoittaneet, varsin hälyttäviä. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että toimin-
nan kirjavuus on saatava vähemmäksi, tulosarvot on saatava yhteismitallisiksi ja ver-
rannollisiksi, ja siksi on käytettävä jatkuvaa laaduntarkkailua viranomaisten toimesta

Kuva 8. Yhteiskontrollin kuukausitilasto. Esimerkki ALAT (”GOT”) lokakuulta 1970. Huom.
Tunnuslukujen laskenta myös menetelmäryhmittäin (R): kolorimetriset (4) ja muut. C% = variaa-
tiokerroin, N = tuloshavaintojen lukumäärä.
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ja on varattava riittävät määrärahat tähän toimintaan (Parmala 1969)! Kumma kyllä,
tässä raportissa ei kuitenkaan mainittu sanallakaan sitä, että operaatio Mansikin toimi-
kunta oli jo siihen mennessä ensi kertoja selvittänyt Lääkintöhallitukselle yhteiskont-
rollin toimintaa ja hakenut rahoitustakin tämän kustannuksiin kuten seuraavassa lähem-
min kerron. Toisessa, em. savolaista yhteiskontrollia koskevassa tutkimusraportissa
(Kärhä & Paakkanen 1970) kuvailtiin siitä saatuja tuloksia ja päädyttiin aikaisempien
mukaiseen toteamukseen, että huomattava osa laboratorioista ei saa hyväksyttäviä tu-
loksia. Päähuomio näissä molemmissa tutkimuksissa oli edelleenkin se, kuinka moni
laboratorioista oli toiminnaltaan hyväksyttäviä ja kuinka moni hylättäviä, eikä se, mis-
sä ja minkälaisia virheet olivat ja millä tavoin voitaisiin yrittää pysyvästi parantaa ti-
lannetta, niinkuin pyrkimykset operaatio Mansikissa olivat. Tiedon välittyminen tutki-
joiden välillä oli meillä näinkin pienessä piirissä valitettavan heikkoa. Kumpikaan em.
tutkimuksista ei viittaa jo aikaisemmin Sariksen ym. (1966) havaitsemiin eroihin suo-
malaisten laboratorioiden tulosten välillä eikä operaatio Mansikkiin, vaikka tuloksia
näistä esitettiin jopa samassa Pohjoismaisessa Laboratoriolääkärikongressissa v. 1969
(Hyvärinen & Saris, 1969, Kärhä & Paakkanen, 1969).

Organisaation kehittäminen ja uusi muoto

Jo vuoden jatkuneen toiminnan jälkeen yhteiskontrollin työryhmä kääntyi Lääkintöhal-
lituksen puoleen käymällä marraskuussa 1967 selostamassa menossa olevaa hanketta
ja jättämällä 22.2.1968, silloin jo SKKFY:n toimikuntana, kirjallisen esityksen toimin-
nan vakinaistamisesta ja laajentamisesta. Samalla toimikunta esitti hakemuksen mää-
rärahan saamiseksi kustannusten korvaamiseen. Vastauksena Lääkintöhallitus ilmoitti
25.6.1968, että hankkeen kehittäminen on valtakunnan kannalta tärkeä ja keskeinen asia
ja sitä tulisi laajentaa sekä totesi tyydytyksellä pyrkimyksemme ja saavutuksemme,
mutta katsoi että sairaaloiden olisi itse maksettava täydet kustannukset, jotka voitai-
siin sitten ottaa huomioon valtionavussa. Heidän mielestään yksityiset laboratoriot voi-
taisiin jopa velvoittaa ottamaan osaa tällaiseen kontrolliin. Eräänä ratkaisumahdollisuu-
tena, ellei yhdistyspohjalla edistyttäisi, Lääkintöhallitus mainitsi Valtion Seerumlaitok-
sen tehtävien laajentamisen siltä osin ja esittikin että SKKFY ilmoittaisi tulevaisuuden
suunnitelmistaan, niin että Lääkintöhallitus voisi harkita sairaaloiden velvoittamista
suorituttamaan näitä kontrollitutkimuksia. Tästä rohkaistuneina toimikunta esitti
27.10.1969 SKKFY:n johtokunnalle edelleen kehittelemänsä suunnitelman toiminnan
vakinaistamiseksi, laajentamiseksi ja mahdollisten muidenkin tähän liittyvien toimin-
tojen koordinoimiseksi (”standardikeskus”). Asiasta keskusteltiin SKKFY:n kokouksessa
28.11.1969 vilkkaasti, kritikoidenkin menetelmäpuolta, ja lopulta päädyttiin siihen, että
toimikunnan tulisi neuvotella Sairaalaliiton kanssa tämän asian järjestämiseksi. Tämän
johdosta sekä aikaisempien Lääkintöhallituksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjal-
ta toimikunta lähetti 25.2.1970 Sairaalaliitolle, Lääkintöhallitukselle ja Kansaneläke-
laitokselle määrärahaesityksen v. 1970 budjettia varten (menot yht. 15000:–). Mukaan
liitettiin toimikunnan laatima tilannetta koskeva muistio ”Kliinisten laboratorioiden laa-
duntarkkailu Suomessa”. Aikaa kului, karavaani kulki eteenpäin ja yhteiskontrolli oli
laajentumassa maamme kaikkiin keskussairaaloihin. Uusi kehittyneempi Nokia Elek-
troniikan tulostenkäsittelyohjelma valmistui ja sen lunastusta varten saatiin hakemuk-
sesta lupaus määrärahasta Lääkintöhallitukselta 7.10.1970. Kun kuitenkaan toiminta-
muotoa koskevaa varsinaista ratkaisua ei ollut syntymässä, toimikunta ryhtyi kiirehti-
mään asiaa pyytämällä Antti Louhivuoren aloitteesta varatuomari Veikko Palotieltä lau-
suntoa siitä, mikä olisi sopiva organisaatiomuoto tälle toiminnalle. Hänen ehdotuksen-
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sa (1.10.1970) oli osakeyhtiö, jonka osakekannan omistaisi SKKFY. Kontrollitoimikunta
ehdottikin sitten SKKFY:n johtokunnalle 7.10.1970 tällaisen osakeyhtiön perustamis-
ta. Johtokunta päätyi kokouksessaan 14.10.1970, jossa lainopillisena neuvonantajana
oli mukana varatuomari Tiitola, ehdottamaan yhdistykselle osakeyhtiön perustamista.
Tilanteen ollessa tässä vaiheessa oli Sairaalaliitossa järjestetty 2.11.1970 yhteiskoko-
us, jossa olivat edustettuina Sairaalaliitto, Kansaneläkelaitos, Lääkintöhallitus, SKKFY
& HYKS (Herman Adlercreutz) ja kontrollitoimikunta, ja aiheena oli ”Laboratorion laa-
dunkontrolli”. Puhetta johti Erkki Leskinen. Selostin tässä kokouksessa kontrollitoimin-
nan siihenastisia saavutuksia ja tulevia pyrkimyksiä. Tästä aiheesta ja siihen liittyvistä
seikoista keskusteltiin erittäin paljon ja päätettiin, että SKKFY tekee kiireellisesti toi-
mikuntansa välityksellä toimintasuunnitelman vuodeksi 1971, laatii budjetin ja nime-
ää vastuuhenkilön. Lopulta SKKFY päätti vuosikokouksessaan 26.3.1971 perustaa kont-
rollitoimintaa varten osakeyhtiön, jossa enemmistön osakkeista omistaa yhdistys, ja
kutsui kirjeellä 13.4.1971 eräät huomattavimmat alan yhteisöt perustajajäseninä mer-
kitsemään osakkeita.

Uuden Kliinisten Laboratorioiden Laaduntarkkailu Oy:n yhtiösopimus allekirjoitet-
tiin 8.6.1971 (ks. 3.2.2., Simolan, Tenhusen ja Pikkaraisen kirjoitus) ja näin tämä or-
ganisaatio jatkoi siitä, mihin Operaatio Mansikki oli päässyt toukokuuhun 1971 men-
nessä, toimittuaan yhtäjaksoisesti lähes viisi vuotta. Toiminnan aloittamisesta tuli si-
ten v. 1996 kuluneeksi tasan 30 vuotta.
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Sammandrag

Aulis Hyvärinen: Hur kvalitetskontroll infördes i de kliniska laboratorierna i Fin-
land
På 1960-talet blev det aktuellt med regelbunden utvärdering av kvaliteten på det ana-
lytiska arbetet i de kliniska laboratorierna även i Finland. Barnkliniken och Mejlans
sjukhus vid Helsingfors Universitetssjukhus började jämföra sina resultat av analys av
serumpooler år 1966 under ledning av kemisterna Sakari Närvänen och Aulis Hyväri-
nen. Föreningen grundade ett kontrollutskott år 1967 med kemisten vid Mejlans sjuk-
hus som ordförande. Jämförelse av serumprover utvidgades snabbt till andra laborato-
rier i Helsingfors och på andra orter med målsättningen att få med samtliga kliniska
laboratorier. Som prov användes en pool av nötkreaturserum, som erhölls från slakte-
riet i Helsingfors. Resultat med medeltal och standardavvikelser räknades ut med da-
tabehandling och meddelades månatligen till sändarna. Småningom blev detta så ar-
betsdrygt, att en annan organisationsform måste sökas. Detta ledde till grundandet av
ett kvalitetskontrollbolag år 1971.

Summary

Aulis Hyvärinen: Beginning of quality assessment in Finland
In the 1960’s a need for a regular quality assessment between the clinical laboratories
arose in Finland. A model for a continuous common quality assessment was developed.
This model actually combined internal and external quality assessment: each partici-
pating laboratory would use the same control sample in its internal quality control and
then common statistics of the results would be given to each of them. The operation
was launched by Aulis Hyvärinen  and Sakari Närvänen  in 1966 at the laboratories of
the Helsinki University Hospital. The control sample used was bovine serum which
was obtained from the Helsinki City Slaughterhouse. At the beginning of 1967, the
laboratories of Helsinki City Hospital and some other Helsinki laboratories joined the
control system and at the beginning of the 1970’s efforts were made to expand the
activity to the whole country. Gradually it had became necessary to create a more stable
system to take care of the control, and in 1971 Labquality Inc was founded.
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3.2.2. KLIINISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN LAADUN-
TARKKAILU OY 25 VUOTTA

Heikki Simola, Raimo Tenhunen ja Raija Pikkarainen

Laaduntarkkailutoiminnan lähtökohdat

Kliinisten laboratoriotutkimusten merkitys sairauksien diagnostisoinnissa ja hoitome-
netelmien valinnassa on lääketieteen ja laboratoriotekniikan kehittyessä viime vuosi-
kymmeninä jatkuvasti kasvanut. Tällöin on jouduttu kiinnittämään painavaa huomiota
myös tutkimusten luotettavuuteen ja laatuun. Eräät tutkijat Suomessa totesivat jo yli
30 vuotta sitten kliinisen kemian laboratoriotutkimusten vertailtavuuden eri laborato-
rioiden kesken heikoksi. Laboratorioiden analyysitulosten havaittiin vaihtelevan hälyt-
tävän paljon. Tämä kävi selville erityisesti ylikemisti Nils-Erik Sariksen, kemisti Mat-
ti Nuutisen ja kemisti Sakari Närväsen tutkimuksissa (Saris ym. 1967).

Tämän johdosta ryhdyttiin eri puolilla maata keräämään kokoomaseerumipuuleja ja
tutkituttamaan niitä yliopistollisten keskussairaaloiden laboratorioissa. Tämän toimin-
nan aloittivat kemisti Aulis Hyvärinen ja kemisti Sakari Närvänen vuonna 1966
HYKS:ssä. Toiminnan laajentuessa perustettiin vuonna 1967 Suomen Kliinisen Kemi-
an  ja Fysiologian yhdistykseen kontrollitoimikunta, jonka tehtävänä oli laajentaa toi-
minta kaikkiin alan laboratorioihin. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Aulis Hy-
värinen. Näistä vaiheista on hänellä laajempi selostus, katso edellistä lukua.

Pian voitiin todeta, ettei laajamittaista laaduntarkkailutoimintaa voitu hoitaa riittä-
vän tehokkaasti asiantuntijoiden vapaaehtoisena harrastuksena. Kun lisäksi suurin osa
laboratorioista oli kuntien ylläpitämissä ja valtion taloudellisesti tukemissa sairaalois-
sa ja terveyskeskuksissa, ryhdyttiin tutkimaan mahdollisuuksia organisoida laaduntark-
kailutoiminta siten, että vastuu sen kehittämisestä ja ylläpitämisestä siirrettäisiin asi-
anomaisten intressipiirien yhteisesti perustamalle yleishyödylliselle osakeyhtiölle.

Osakeyhtiön perustaminen

Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:n perustava kokous pidettiin
8.6.1971 Meilahden sairaalassa. Kokouksessa olivat edustettuina Suomen Kliinisen
Kemian ja Fysiologian Yhdistys ry  (Herman Adlercreutz, Erkki Leskinen, Eeva Levo-
nen, Antti Louhivuori, Antti Viljanen ja Pertti Virkola), Sairaalaliitto ry (Heikki Simo-
la, Suomen Lääkäriliitto ry (Juhani Aho, Matti Niemistö ja Aarno Schrey) Suomen Ke-
mistiliitto ry (Arvo Relander), Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ry (Harri Nevan-
linna), Lääkärikeskusten Yhdistys ry (Juhani Aho ja Matti Niemistö) ja Suomen Klii-
niset Yksityislaboratoriot ry (Esteri Kalervo ja Birgitta Kuronen).

Osakeyhtiön toimialana oli yhtiöjärjestyksen mukaan kliinisen laboratoriotutkimuk-
sen edistäminen Suomessa harjoittamalla mm. laaduntarkkailunäytteiden jakelua labo-
ratorioille sekä keräämällä ja käsittelemällä analyysitulokset tutkia laboratorioiden suo-
ritustasoa. Lisäksi yhtiön toimintaan kuuluu menetelmien standardointiin liittyvä tut-
kimus ja kehitystoiminta, alaan kuuluvan informaation jakelu sekä kansainvälisen ke-
hityksen seuraaminen alalla. Yhtiöjärjestyksessä mainitaan myös, että osakkaille ei voida
jakaa osinkoa.
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Osakeyhtiön osakepääoma oli 10.000 markkaa, joka jakaantui 100 osakkeeseen. Osa-
kepääoma merkittiin osakkaitten kesken seuraavasti:

Suomen Kliinisen Kemian ja Fysiologian Yhdistys ry 30 osaketta
Sairaalaliitto ry 30 osaketta
Suomen Punainen Risti 10 osaketta
Suomen Kliiniset Yksityislaboratoriot ry 10 osaketta
Lääkärikeskusten Yhdistys ry 10 osaketta
Suomen Lääkäriliitto 5 osaketta
Suomen Kemistiliitto ry 5 osaketta

Osakeyhtiön perustavassa kokouksessa valittiin yhtiön hallitus, jonka jäseniksi tu-
livat professori Herman Adlercreutz, ylilääkäri Juhani Aho, apulaisylilääkäri Urban
Furuhjelm, tekninen johtaja Esteri Kalervo, kemisti Veikko Leppänen, ylilääkäri Erkki
Leskinen, kemisti Antti Louhivuori, lääkintöneuvos Risto Pätiälä, ylikemisti Nils-Erik
Saris ja johtaja Heikki Simola. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi johtaja Heikki Simo-
lan ja varapuheenjohtajaksi professori Herman Adlercreutzin.

Osakeyhtiön perustamisen avulla saatiin julkinen sektori Sairaalaliiton välityksellä
mukaan laaduntarkkailutoiminnan aktiiviseksi ylläpitäjäksi. Näin voitiin myös yhdis-
tää eräissä sairaaloissa käynnistetyt ja monet vireillä olleet laaduntarkkailuaktiviteetit.
Osakeyhtiön perustaminen loi lisäksi edellytykset laaduntarkkailutoiminnan olennai-
seen laajentamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen. Toiminnan lähtökohtana oli Suomen
Kliinisen Kemian ja Fysiologian Yhdistyksen kontrollitoimikunnan perustavaa laatua
oleva työ, jonka pohjalta osakeyhtiö ryhtyi jatkamaan laaduntarkkailujärjestelmän ke-
hittämistä.

Toimintavuodet 1971–1980: Organisaation luominen ja
toiminnan rakentaminen

Hallinto. Hallitus asetti työvaliokunnan. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin yli-
kemisti Nils-Erik Saris ja jäseniksi kemisti Veikko Leppänen, ylilääkäri Erkki Leskinen
ja kemisti Antti Louhivuori. Viimeksi mainitun tilalle valittiin 2.11.1971 kemisti Jussi
Harri. Hallitus asetti myös talousvaliokunnan. Talousvaliokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin Heikki Simola ja jäseniksi professori Herman Adlercreutz, ylilääkäri Juhani Aho,
talouspäällikkö Matti Niemistö ja ylikemisti Nils-Erik Saris.

Hallitus ja valiokunnat työskentelivät etenkin toiminnan alkuvuosina tiiviisti, sillä
tavoitteena oli toiminnan pikainen laajentaminen. Lisäksi jouduttiin tekemään lukuisia
perustavaa laatua olevia päätöksiä yhtiön toiminnan tavoitteista ja suuntaviivoista.
Niinpä vuonna 1971 hallitus kokoontui 6 kertaa, työvaliokunta 13 kertaa ja talousvalio-
kunta 5 kertaa. Ensimmäisenä täytenä toimintavuotena 1972 hallitus kokoontui 4 kertaa,
työvaliokunta 15 kertaa ja talousvaliokunta 2 kertaa.

Ensimmäisen toimintavuosikymmenen aikana hallituksen jäsenistö uusiutui jonkin
verran. Perustavassa kokouksessa valittujen lisäksi hallituksen jäseninä olivat osasto-
päällikkö Olavi Elo, kemisti Jussi Harri, kemisti Riitta Hekali, apulaisprofessori Matti
Härkönen, ylilääkäri Antti Jäättelä, tekn. johtaja Ulla Karjalainen, kemisti Birgitta
Kuronen, hammaslääket. lis. Pekka Paatero, ylilääkäri Arto Pakarinen, ylilääkäri Ilk-
ka Penttilä, ylilääkäri Elja Pitkänen, kemisti Maija Pänkäläinen, kemisti Eeva-Liisa
Rahiala, ylilääkäri Allan Rajamäki, ylilääkäri Raimo Tenhunen, talousjohtaja Olavi Val-
tonen ja ylilääkäri Pekka Vuopio. Hallituksen puheenjohtajana oli koko kauden ajan
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johtaja Heikki Simola. Varapuheenjohtajina olivat Herman Adlercreutz, Arvo Relander,
Raimo Tenhunen ja Olavi Valtonen.

Työvaliokunnan jäseninä olivat aikaisemmin mainittujen lisäksi ylilääkäri Paul Grön-
roos, kemisti Riitta Hekali, apul. professori Matti Härkönen, tekn. johtaja Ulla Karja-
lainen,  kemisti Birgitta Kuronen, kemisti Eeva Levonen, ylilääkäri Ilkka Penttilä, pro-
fessori Jarmo Pikkarainen, kemisti Maija Pänkäläinen, kemisti Eeva-Liisa Rahiala,
ylilääkäri Allan Rajamäki, kemisti Seppo Vilkki, ylilääkäri Martti Vorne ja ylilääkäri
Pekka Vuopio. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin professori Nils-Erik Sariksen
jälkeen vuonna 1978 ylilääkäri Raimo Tenhunen.

Yhtiön ensimmäiseksi työntekijäksi ja toimitusjohtajaksi valittiin heinäkuussa 1971
fil. kand. Riitta Keisalo. Maaliskuussa 1972 toimitusjohtajaksi valittiin valt. kand. Raija
Pikkarainen. Muuta henkilökuntaa palkattiin vähitellen ja hyvin harkitusti niin, että hen-
kilökunnan kokonaismäärä oli ensimmäisen toimintavuosikymmenen päättyessä vuon-
na 1980 yhteensä 5.

Toiminnan pääpiirteitä. Toiminnan alkuvuosina neuvoteltiin lääkintöhallituksen kanssa
useita kertoja siitä, miten ”laaduntarkkailu ja laitekontrolli” tulisi järjestää maassam-

Kuva 9. Organisaatio
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me. Suhteet lääkintöhallitukseen olivat muutoinkin tiiviit, sillä ensimmäisen hallituk-
sen jäsenenä oli osastopäällikkö Risto Pätiälä ja hänen jälkeensä ylilääkäri Olavi Elo.
Lisäksi toimistopäällikkö Olavi Aaltonen toimi yhtiön tilintarkastajana. Lääkintöhalli-
tus lähetti vuonna 1972 yksityisille sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksille kirjeen, jossa
määrättiin jokainen yksityinen laboratorio liittymään yhtiön hoitamaan ulkoiseen laa-
duntarkkailuun.

Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:llä oli näinä vuosina keskei-
nen rooli myös toteutettaessa SKKFY:n ehdottamaa ja Lääkintöhallituksen hyväksy-
mää yksikköuudistusta ensimmäisenä Hollannin kanssa Euroopassa.

Vuonna 1979 Lääkintöhallitus antoi yleiskirjeen no 1609, jossa määrättiin keskus-
sairaalan kuntainliiton velvollisuudeksi huolehtia terveyskeskusten ja sairaanhoitolai-
tosten laboratorio- ja röntgenpalveluiden ja muiden niihin verrattavien erityispalvelui-
den kehittämisen ohjaamisesta ja laadunvalvonnasta. Tämä yleiskirje vaikutti merkit-
tävästi myös yhtiön toimintaan. Keskussairaaloiden kuntainliitot ohjasivat sen perus-
teella alueensa terveyskeskukset yhtiön hoitaman ulkoisen laaduntarkkailun piiriin.

Työvaliokunnan vastuulla oli ensisijaisesti laaduntarkkailutoiminnan ammatillinen
kehittämistyö. Eräinä tärkeimpinä tehtävinä on mainittava 1) asiantuntijaverkoston laa-
timinen, 2) asiantuntijatyöskentelyn perusteiden luominen siten, että jokaiselle laadun-
tarkkailukierrokselle määrättiin ns. kierrosasiantuntija, jonka vastuulla on kierroksen
lopullinen laatu, 3) kontrolliseerumien hankinnat tarjouskierrosten perusteella, 4) laa-
duntarkkailutoimintaan liittynyt pohjoismainen yhteistyö ja 5) ns. liigasysteemin ke-
hittäminen, minkä mukaan laaduntarkkailuun osallistuvat laboratoriot olisi asetettava
paremmuusjärjestykseen tulosten perusteella.

Kuva 10.  Raija Pikkarainen ja Raimo Tenhunen esittelevät ensimmäistä kertaa Laaduntarkkailu
Oy:n työtä kansainväliselle yleisölle kliinisen kemian kongressissa Odensessa 1986.
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Kuva 12. Ensimmäistä Laaduntarkkailupalkintojen jakamista odottelemassa Arvo Relander (vas.)
sekä palkinnonsaajat Nils-Erik Saris, Heikki Simola, Paul Grönroos ja Erkki Leskinen. Vuosi
oli 1994.

Kuva 11. Laaduntarkkailupäivillä käsitellään paitsi ammatillisia myös yhteiskunnallisia asioita.
Vuoden 1991 avausluennon piti johtaja Kari Puro aiheesta ”Löytyykö meidän eläkkeillemme
maksajia?”. Laaduntarkkailun entinen hallituksen puheenjohtaja Heikki Simola (oik.) ja nykyi-
nen puheenjohtaja Arvo Relander pitävät Kari Purolle seuraa ennen luennon alkamista.
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Vuonna 1972 järjestettiin ensimmäiset käyttäjäkokoukset, joita vuodesta 1973 al-
kaen alettiin kutsua Laaduntarkkailupäiviksi. Silloin päivien osanottajamäärä oli jo 180.

Vuoteen 1971 asti ainoana laaduntarkkailukierroksena oli ns. pitkäjaksoinen laadun-
tarkkailukierros. Vasta 1974 aloitettiin ensimmäiset ns. erilliskierrokset, jotka olivat
valkosolujen erittelylaskenta ja verenkuvavalmisteen tarkastelu, tromboplastiiniaikamää-
ritys sekä virtsakontrollikierros.

Vuosi 1978 oli laaduntarkkailutoiminnassa merkittävä vuosi. Silloin käynnistettiin
vilkas työryhmätyöskentely. Perustettiin proteiini-, glukoosi-, kalsium-, bilirubiini-,
kolesteroli- ja triglyseridi-työryhmät. Tämä on käytäntö, jota on sittemmin käytetty
menestyksellisesti monien uusien toimintojen käynnistämiseen ja jo vakiintuneissa laa-
duntarkkailutoiminnoissa esiintyvien ongelmien poistamiseen.

Talous. Ensimmäisen puolentoista vuoden tuloslaskelman mukainen kokonaisliikevaihto
oli 266 535,67 markkaa. Taseen loppusumma oli 46 913,71 markkaa ja tilikauden tap-
pio 151,51 markkaa. Vuonna 1980 vastaavat luvut olivat: liikevaihto 1 497 000 mark-
kaa ja taseen loppusumma 470 000 markkaa.

Laaduntarkkailutoiminnassa mukana olevien laboratorioiden lukumäärä oli vuoden
1971 lopussa 54 ja vuonna 1980 yhteensä 614.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on alusta lähtien ollut itsekannattavuus. Taloudel-
linen ylijäämä on käytetty toiminnan kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksessähän on maininta,
että osinkoa ei voida jakaa.

Toiminnan laajetessa ja keskussairaaloiden kuntainliittojen kiinnostuksen kasvaes-
sa yhtiön toimintaa kohtaan yhtiön osakepääoma korotettiin vuonna 1979 kolminker-
taiseksi eli  10 000 markasta 30 000 markkaan. Uusia osakkeita tarjottiin yliopistollis-
ten keskussairaalaliittojen ja keskussairaaloiden kuntainliittojen merkittäväksi. Yhteensä
5 yliopistollista keskussairaalaliittoa ja 13 keskussairaalan kuntainliittoa liittyi yhtiön
osakkaaksi. Myöhemmin osakkaaksi tuli myös Ahvenanmaan maakunta.

Osa alkuperäisistä osakkaista vastusti osakaspohjan laajentamista peläten yhtiön ”po-
litisoitumista” ja asiantuntijajohtoisuuden syrjäyttämistä. Tämä pelko osoittautui kui-
tenkin aiheettomaksi.

Toimintavuodet 1981–1990: Toiminnan vakiinnuttaminen

Uudelle vuosikymmenelle lähdettiin Heikki Simolan toimiessa edelleen hallituksen pu-
heenjohtajana ja Raimo Tenhusen johtaessa työvaliokuntaa, jonka nimi oli muutettu tek-
niseksi valiokunnaksi. Toimistoa johti edelleen Raija Pikkarainen.

Hallituksen jäsenistössä tapahtui joitakin muutoksia. Uusina jäseninä olivat johtaja
Jorma Back, kemisti Helena Holmberg, ylikemisti Hannu Jokela, ylilääkäri Kale Juva,
ylilääkäri Timo Koivula, ylikemisti Gösta Kvist, kemisti Lena-Maja Lampinen, kemis-
ti Kari Mattila, kemisti Ruth Naukkarinen, apul. professori Veikko Näntö, kemisti Ulla-
Maj Pomoell, ylikemisti Eino Puhakainen ja ylikemisti Matti Puukka.

Johtaja Heikki Simola luopui puheenjohtajan tehtävästä vuonna 1990 siirryttyään
eläkkeelle. Hänen seuraajakseen valittiin sairaalanjohtaja Arvo Relander.

Teknisen valiokunnan jäsenistössä tapahtui myös muutoksia. Uusina jäseninä oli-
vat kemisti Helena Holmberg, ylilääkäri Juho Huovinen, kemisti Hanna-Leena Kaiho-
la, kemisti Lena-Maja Lampinen, kemisti Ulla-Maj Pomoell, kemisti Raija Puukka, yli-
lääkäri Aimo Ruokonen, kemisti Aira Sorto ja ylilääkäri Kalle Willman.

Näiden toimintavuosien aikana ohjelmassa oli 16 erilaista laaduntarkkailukierrosta.
Tulokset käsiteltiin pääosin omalla tietokoneella. Ensimmäinen oma laitteisto hankit-
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tiin vuonna 1979, mutta 1980-luvun alkupuolella laitteistoksi hankittiin Data Genera-
lin Nova MP 200 sekä kirjoittimet Dasher TP 2 ja Versatec 80. Keskusyksikkö vaih-
dettiin useita kertoja 1980-luvulla. Kaikki ensimmäiset ohjelmat olivat Ulla ja Erkki
Karjalaisen laatimia. Myöhemmin yhtiön palvelukseen otettiin suunnittelija, joka hoiti
ohjelmien kehittämisen.

Laaduntarkkailupäiviä järjestettiin edelleen vuosittain. Ne saavuttivat hyvin suuren
suosion, sillä parhaimmillaan osanottajien määrä oli yli tuhat.

Vuonna 1989 perustettiin tytäryhtiö Bioclin Oy, jonka tarkoituksena oli eriyttää tarvi-
kemyynti emoyhtiön toiminnasta. Tämä järjestely katsottiin tarkoituksenmukaiseksi
verotuksellisista syistä.

Yhtiön palveluja käyttävien laboratorioiden lukumäärä oli vuosikymmenen lopussa
yli 1 200. Vuonna 1986 toiminta laajeni ulkomaille, kun 15 pohjoismaista laboratoriota
liittyi mukaan toimintaan.

Samana vuonna aloitettiin laaduntarkkailupalvelujen markkinointi myös muulla ta-
voin kuin kirjeitse osallistumalla omalla näyttelyosastolla Pohjoismaiseen Kliinisen Ke-
mian kongressiin Odensessa Tanskassa. Yhtiön kansainvälisessä toiminnassa käytettä-
väksi toiminimeksi valittiin LABQUALITY.

Yhtiön henkilökunnan määrä oli tämän toimintakauden päättyessä 11. Vuonna 1990
yhtiön liikevaihto oli 4 713 000 markkaa ja taseen loppusumma 2 209 000 markkaa.

Toimintavuodet 1991– : Kansainvälistyminen

Hallituksen puheenjohtajana toimi edelleen Arvo Relander. Teknisen valiokunnan pu-
heenjohtajana oli edelleen Raimo Tenhunen. Toimitusjohtajana jatkoi Raija Pikkarai-
nen.

Tämän artikkelin kahden kirjoittajan (Heikki Simola, Raimo Tenhunen) mielestä eri-
tyisen keskeistä yhtiön 25 vuotta jatkuneessa toiminnassa on ollut toimitusjohtaja Rai-
ja Pikkaraisen työpanos. Hänet valittiin toimitusjohtajaksi jo yhtiön toisena toiminta-
vuotena. Siitä lähtien hän on hyvin määrätietoisesti ja tarmokkaasti hoitanut yhtiön hal-
lintoa ja taloutta. Hänen lujan otteensa ansiosta yhtiö selviytyi ennen muuta toiminnan
alkuvuosina esiintyneistä toiminnallisista ja taloudellisista ongelmista. Toiminnan olen-
nainen laajeneminen myöhempinä toimintavuosina sekä kotimaassa että kansainväli-
sellä tasolla on ollut mahdollista vain sen vakaan taloudellisen pohjan ansiosta, jonka
yhtiö on saavuttanut ennen muuta toimitusjohtaja Pikkaraisen taitavan taloudellisen joh-
don avulla.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vain muutamia muutoksia. Uusina jäseninä toi-
mivat kemisti Matti Laitinen, ylilääkäri Onni Niemelä, apulaisylilääkäri Erkki Seppälä
ja kemisti Gunnel Sievers. Teknisen valiokunnan uusia jäseniä olivat ylilääkäri Olli-
Pekka Lehtonen, professori Pauli Leinikki ja ylikemisti Eino Puhakainen. Työryhmä-
työskentelyyn osallistuivat myös insinööri Heidi Steensland ja professori Sverre Sand-
berg Norjasta sekä tohtori Adam Uldall Tanskasta.

Yhtiön palvelujen kansainvälinen kysyntä alkoi laajentua myös Norjan ja Tanskan
ulkopuolelle. Hallitus päätti laajentaa toimintaa ulkomaille vain ”hallitun aktiivisesti”.
Vuoden 1994 lopussa ulkomaisten asiakkaiden määrä oli noussut 321 laboratorioon.
Tämä johtui ennen muuta siitä, että 90 Norjan ja 70 Tanskan sairaalalaboratoriota liit-
tyivät yhdistystensä välityksellä mukaan toimintaan.

Ulkomaisten laboratorioiden mukaantulo lisäsi kierrosten osallistujamääriä ja teki
mahdolliseksi kierrosten järjestämisen harvinaisempien määritysten osalta. Kansainvä-
listymisestä huolimatta Laaduntarkkailu Oy on pitänyt ensisijaisena tehtävänään pal-
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vella kotimaisia laboratorioita. Tämän vuoksi kaikki kierrokset tulostetaan suomeksi
ja sen jälkeen englanniksi. Osa kierroksista tulostetaan myös norjaksi ja tanskaksi jne,
mikäli kysyntää on riittävästi.

Tämän toimintakauden aikana toiminnassa on ollut mukana 1644 laboratoriota. Eri-
laisia laaduntarkkailukierroksia on ollut yhteensä 54. Kierrosten yhteismäärä oli 224.
Toimiston henkilökuntamäärä oli kauden lopussa 14. Ulkomainen toiminta on osaltaan
lisännyt liikevaihtoa. Koko konsernin  liikevaihto oli vuonna 1994 yhteensä 7 207 000
markkaa ja taseen loppusumma 4 066 000 markkaa.

Moodi

Laaduntarkkailun tiedotuslehti Moodi ilmestyi ensimmäisen kerran keväällä 1978 16-
sivuisena kaksoisnumerona Nils-Erik Sariksen aloitteesta ja toimittamana. Ensimmäi-
nen numero oli omistettu proteiinianalytiikalle. Sen ensimmäinen artikkeli ”Mikä on
proteiini?” vei lukijan oikopäätä ongelmien ytimeen. Vuosina 1978–1979 Moodia toi-
mitettiin 5 numeroa vuodessa. Menetelmäsuositusten ja laitekoestusten ohella koettiin
hyödylliseksi teemanumeroiden julkaiseminen. Niinpä vuosittain toistuivat kliinisen
kemian, hematologian ja mikrobiologian teemanumerot. Vuonna 1980 Moodia alettiin
julkaista 6 numeroa vuodessa, vuoden viimeisen numeron sisältäessä laaduntarkkailu-
päivien luentolyhenteet.

Laaduntarkkailupäivien pitoajankohdan siirtyessä v. 1984 marras–joulukuusta tam-
mi–helmikuun vaihteeseen, muodostui pian tavaksi julkaista esitelmälyhenteet vuoden
ensimmäisenä ja yhtiön toimintakertomus toisena numerona. Ulkoasultaan Moodi oli
vuoteen 1986 saakka pieni, yksipalstainen, yksivärinen, monistemainen julkaisu, jota
varsin usein elävöittivät selventävät grafiikat ja pilapiirrokset. Vuonna 1986 Moodi tie-
totekniikan kehityksen myötä muutettiin aikaisempaa suurempikokoiseksi ja kaksi-
palstaiseksi. Samalla mahdollistui myös kuvien ja värien käyttö. Moodi sai tällöin lo-
pulta arvoisensa ulkoasun; sisällöltään se oli koko ilmestymisensä ajan ollut tasokas.
Vuosien kuluessa on Moodin 6 numeron vuosisarjaa täydennetty useilla täydennyskoulu-
tukseen soveltuvilla suplementeilla ja kuvasarjoilla. Moodin päätoimittajana oli vv.
1978–1979 Nils-Erik Saris ja v:sta 1979 alkaen Raimo Tenhunen. Toimituskuntaan ni-
meävät Suomen lääkäriliiton kliinisen kemian alaosasto, Suomen laboratoriohoitajayh-
distys ja Sairaalakemistit vuosittain edustajansa. Erityinen ansio lehden toimittamises-
ta ja ulkoasusta vuodesta 1986 lähtien kuuluu Aino Siukolalle.

Koulutus- ja kurssitoiminta

Laaduntarkkailutoimintaan kuuluu tärkeänä osana koulutus- ja tiedotustoiminta. Jo ai-
van alkuvuosista lähtien ovat erilaiset koulutus- ja kurssitilaisuudet kuuluneet vuosit-
taiseen ohjelmaan.

Vuonna 1972 pidettiin ensimmäiset ns. käyttäjäkokoukset, toinen Jyväskylässä ja
toinen Kuopiossa. Kuopiossa pidetyssä kokouksessa päätettiin mm. laaduntarkkailukier-
roksissa käytettävistä kliinisen kemian tavoiterajoista, joita sitten vähäisin muutoksin
käytettiinkin aina 90-luvulle saakka. Vuosina 1973 ja 1975 järjestettiin niin ikään käyt-
täjäkokoukset, mutta vasta vuonna 1976 järjestetystä kokouksesta alettiin painaa esi-
telmälyhenteet. Vuonna 1979 järjestettiin varsinaisten Laaduntarkkailupäivien lisäksi
neuvottelukokous aiheesta ”kliinisten laboratoriotutkimusten laaduntarkkailutoiminta ja
sen kehitysnäkymät”. Osanottajat oli kutsuttu eri keskussairaalapiireistä, Lääkintöhal-
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lituksesta jne. 1970-luvulla tilaisuudet järjestettiin yhdessä SKKY:n kanssa ja ne oli-
vat aluksi maksuttomia.

Vuosina 1980, 1981 ja 1982 jatkettiin Laaduntarkkailupäivien järjestämistä ja osan-
ottajamäärät kasvoivat. Vuosina 1983 ja 1985 Laaduntarkkailu osallistui alueellisten
koulutustilaisuuksien järjestämiseen Tampereella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Näinä
vuosina ei Laaduntarkkailupäiviä järjestetty. Vuodesta 1986 lähtien on Laaduntarkkai-
lupäiviä järjestetty säännöllisesti tammi–helmikuun vaihteessa ja jo v. 1986 osanotta-
jamäärä oli noussut yli 900 osanottajaan. Ulkomaisten laboratorioiden mukaantulon
myötä myös Laaduntarkkailupäivien luonne muuttui kansainvälisemmäksi. Ohjelmaan
on kuulunut englanninkielinen ohjelma 1990-luvun alkupuolelta lukien.

Koulutusmateriaalia alettiin myöskin tuottaa 1980-luvulla. Vuonna 1982 valmistui
”punasolumorfologian koulutuspaketti” diasarjana Allan Rajamäen toimesta. Vähitel-
len yhä useampia diasarjoja oli tarjolla: punasolumorfologia, leukemiat, valkosolumor-
fologia ja virtsan sakan morfologia. Koulutusmateriaalia on valmistunut myös Moodin
erikoisnumeroina: HIV-etiologia, diagnostiikka, riskit hoito- ja laboratoriotyössä; PLV-
tutkimukset; Spirometria- ja PEF-tutkimukset sekä uusia diasarjoja: EKG ja Gram-vär-
jäys. Ensimmäiset pienryhmäkurssit järjestettiin mikrobiologiassa v. 1985. Vuosina
1986–1989 järjestettiin keskimäärin 3 pienryhmäkurssia vuosittain mikrobiologiassa ja/
tai PLV-tutkimuksissa. Vuodesta 1990 lähtien on mikrobiologian kurssien lisäksi jär-
jestetty myös verisolumorfologiakursseja sekä virtsan solumorfologiakursseja; enim-
millään 8 kurssia vuodessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaa on johtanut tekninen valiokunta. Tämä on tapahtunut an-
tamalla kehitystehtäviä toimiston tehtäväksi, yksittäisten ulkopuolisten asiantuntijoiden
tehtäväksi tai asettamalla työryhmiä tiettyjä tehtäviä tai tehtäväryhmiä varten.

Ensimmäisessä toimintaohjelmassa asia ilmaistiin siten, että ”suoritetaan analyysi-
toiminnan hajontatekijöiden poistamiseen tähtääviä toimenpiteitä mm. laitespesifikaa-
tioiden selvitystyötä, vakioliuosten lähettämistä laboratorioille sekä menetelmä- ja va-
kiosuositusten julkistamista, suositusten, jotka ovat syntyneet joko kansallisesti, poh-
joismaisesti tai kansainvälisesti”.

Ulkoisen laaduntarkkailun jatkuva kehittäminen on ollut ilman muuta myöskin yri-
tyksen päämääränä. Tämä on tapahtunut teknisen valiokunnan, toimiston ja kierrosasian-
tuntijoiden yhteistyöllä. Laaduntarkkailutulosten esittämistapaa on hiottu vähitellen,
mutta myös tehty suuria kokonaisuudistuksia kolme kertaa yrityksen historian aikana.

Vuonna 1976 aloitti toimintansa ensimmäinen erityistyöryhmä: proteiinityöryhmä.
Hyvin pian se sai seuraa glukoosi-, kalsium-, bilirubiini-, kolesteroli- ja triglyseridi-
työryhmistä. Jo v:sta 1976 lähtien on lähes vuosittain tehty osanottajille maksuttomia
kierroksia eri työryhmien toimesta. Mm. jo v. 1976 tehtiin hemoglobiinimäärityskier-
ros, johon otettiin kaikki ne neuvola- ja kouluterveydenhuoltopisteet, joiden osoitteet
oli saatu tietoon, yhteensä n. 1700 toimipistettä.

1980-luvulla toimivat mm. amylaasi-, glykohemoglobiini-, immunokemiallisten pro-
teiinimääritysten-, PLV-, tavoitearvo- ja tuotekehittely-, HDL-kolesteroli-, kuivakemia-,
laitekoestus-, patologian- ja viitearvotyöryhmät. Edellä mainittujen ryhmien lisäksi on
ollut myöskin muita työryhmiä ja kaksi useimmin toistuvaa n. viiden vuoden välein
ovat olleet laatutavoite- ja tulostusmuotojen kehittämisryhmät. Työryhmien raportit ja
mahdolliset suositukset on julkaistu Moodissa. Vaikutuksiltaan mittavin on varmaan-
kin ollut ”Suositus virtsan perustutkimuksia ja virtsaviljelyä varten”.
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Yhtiö on tukenut alan kehityksen seuraamista myös kustantamalla asiantuntijoiden
osallistumista pohjoismaisten ja kansainvälisten työryhmien kokouksiin ja kongressei-
hin. Laaduntarkkailun saavutuksista ja ongelmista on esitelmöity Laaduntarkkailupäi-
villä, muissa koulutustilaisuuksissa sekä alan kongresseissa, joissa 1990-luvulla on ol-
lut myös lukuisa määrä laaduntarkkailuaineistosta tehtyjä posteriesityksiä.

Laaduntarkkailupalkinto

Vuodesta 1994 lähtien on jaettu Laaduntarkkailupalkinto laaduntarkkailutyössä mer-
kittävästi ansioituneille. Vuonna 1994 palkinnon saivat: Paul Grönroos, Erkki Leski-
nen, Nils-Erik Saris ja Heikki Simola. Vuonna 1995 palkinnon saajia olivat: Aulis Hy-
värinen, Ilkka Penttilä, Allan Rajamäki ja Raimo Tenhunen. Vuonna 1996 palkittiin
Raija Pikkarainen, Heidi Steensland ja Adam Uldall.

Lopuksi

Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:n toiminnan onnistumiseen ovat
vaikuttaneet niin monet tahot ja yksittäiset henkilöt, että heidän tärkeän panoksensa jul-
kituominen tässä lyhyessä historiikissa ei ole ollut mahdollista.

Toiminnan onnistumiselle on luonnollisesti ollut tärkeätä se työ, jota oli tehty Mei-
lahden sairaalassa Aulis Hyvärisen johdolla ennen yrityksen perustamista. Sen jälkeen
on ollut erittäin merkityksellistä se yhteishenki, jolla tähän laaduntarkkailutoimintaan
on lähdetty eikä se yhteishenki ole sirpaloitunut vuosien kuluessakaan. Kaikki Kliinis-
ten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:tä tavalla tai toisella kehittämässä ol-
leet voivat nyt 25. toimintavuoden täyttyessä todeta olleensa mukana ei vain kansalli-
sesti vaan jopa kansainvälisesti merkittävässä laadunparantamisprosessissa, joka mo-
nelta osin voisi toimia esimerkkinä myös muulle terveydenhuollolle.

Taulukko 1. Laaduntarkkailukierrokset vuodesta 1971 lähtien ja osallistujamäärät vuonna 1995.

Kierros Aloitettu Kierroksia/ Osallistujia/
vuonna vuosi kierros v. 1995

Kliininen kemia, pitkäjaksoinen 1971 24 565
Hemoglobiini 1972 12 854
Valkosolujen erittely 1973 2 354
Tromboplastiiniaika 1973 4 340
Kliininen kemia, lyhytjaksoinen 1974 12 746
Virtsatutkimukset
Solulaskenta ja liuskakokeet 1974 3 315
Kvantitatiiviset määritykset 1974 3 60
Perusverenkuva 1976 4 420
Veriryhmäserologia 1976 9 172
Virtsan bakteerit 1977 2 103
Selkäydinnesteen proteiinit 1977 2 94
Korkea bilirubiini 1977 5 93
Happoemästase 1977 2 206
Reumafaktori 1980 1 159
Gamma- ja beetalaskurit 1981 1 57
Fotometrit 1981 5 236
CRP, erilliskierros 1983 2 200
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APTT + fibrinogeeni 1983 4 139
Hemoglobiinimittarit 1984 2 111
Hormonit 1985 6 150
Lääkeaineet 1985 4 84
Glykohemoglobiini 1985 3 152
Lipidit ja lipoproteiinit 1986 2 88
Laboratoriopesukoneet 1986 2 178
Mononukleoosi 1987 2 163
HI - virusvasta-aineet 1987 2 24
Infarktimerkkiaineet 1987 2 98
Virtsan solumorfologia 1987 3 362
Klamydia 1988 6 75
Immunokemialliset proteiinimääritykset 1989 3 96
Retikulosyytit 1989 4 146
Aerobibakteerien tunnistaminen 1989 2 30
Pitkäjaksoinen humaniseerumi 1989 12 214
CRP, lyhytjaksoinen 1983 12 168
Tumavasta-aineet 1990 1 20
Gram-värjäykset 1990 2 108
Kuivakemia 1990 4 125
Glukoosimittarit 1991 2 350
Virtsan albumiini 1991 2 80
Minidiffi 1991 2 58
Nivelnesteen kiteet 1991 1 41
Kilpirauhasvasta-aineet 1991 1 21
Nielun streptokokki 1991 2 180
Raskauskoe 1992 1 187
Syöpämerkkiaineet 1992 2 36
Mykobakteerien tutkimus 1992 1 26
Nieluviljely 1992 3 133
Hepatiitti B ja C 1992 2 20
Huumausaineseulonta 1993 2 45
Allergiatutkimukset 1993 3 26
Virtaussytometriset tutkimukset 1993 4 5
Spermatutkimukset 1993 1 32
Immunohistokemialliset tutkimukset 1993 2 20
Histopatologia 1993 1 29
Salmonellaviljely 1994 2 55
Antistreptolysiinititteri 1994 2 35
Histologisen näytteen valmistus 1994 1 45
Radiolääkkeet 1994 1 10
Luuston gammakuvaus 1994 1 11
Kromosomitutkimukset 1995 1 11
Luuston gammakuvaus 1994 1 11
Hyytymistutkimukset, laaja 1995 4 13
Kvantitatiiviset virtsaviljelyt 1995 2 91
Sieniviljely 1995 2 14
Rota- ja adenovirus 1995 2 20
Keliakiatutkimukset 1995 1 14
Kudosantigeenitutkimukset B 27 1995 1 5
Sytologiset tutkimukset 1995 1 38
Aivophantom-tutkimukset 1995 1 13

Kierros Aloitettu Kierroksia/ Osallistujia/
vuonna vuosi kierros v. 1995
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Lähteet

Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy
– yhtiökokouspöytäkirjat liitteineen vuodesta 1971–
– hallituksen pöytäkirjat liitteineen vuodesta 1971–
– työvaliokunnan/teknisen valiokunnan pöytäkirjat liitteineen vuodesta 1971–
– Moodin vuosikerrat vuodesta 1977–

Taulukko 2. Kierrosten lukumäärä.

1971 1981 1991 1996

Kliininen kemia 12 40 82 148
Hematologia 15 23 37
Mikrobiologia 2 15 50
Andrologia 1
Patologia 4
Lab. laitteet 2 7 10
Isotooppitutkimukset 4

12 59 127 254

Kuva 13. Laaduntarkkailukierroksiin osallistuneiden laboratorioiden lukumäärät vv. 1971–1996.
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Sammandrag

Heikki Simola, Raimo Tenhunen, Raija Pikkarainen: Labquality
År 1996 hade bolaget verkat 25 år. Dess verksamhet har utsträckts från 54 till 1830
laboratorier, av vilka 144 är utomlands. Antalet kontrollsurveys var i början 12 per år
och år 1996 254 per år. Alla olika intressegrupper har varit med om att utveckla verk-
samheten både i styrelsen och i de olika utskotten och arbetsgrupperna. Bolagets eko-
nomi har hållits på en sund bas, vilket har möjliggjort en behärskad expandering. In-
formationstidskriften ”Moodi” och de årliga Kvalitetskontrolldagarna har befäst sin ställ-
ning bland de kliniska laboratorierna. Organisationsmodellen, som skapades för ett
kvarts sekel sedan, har visat sig vara funktionsduglig; hittills har inga ändringar behövts.

Summary

Heikki Simola, Raimo Tenhunen, Raija Pikkarainen: Labquality
In this essay, the formation and activities of Labquality Inc are described. The company
was established in 1971 and there were 7 share-holders. These were organisations active
in the field and interested in the clinical laboratory performance, including the Society
of Clinical Chemistry of Finland and the Hospital League of Finland. The composition
of the Board of Directors and the Executive Technical Board is described, as is the
creation of the Newsletter ”Moodi” and other educational activities, including the
Annual Conference on Quality Control. The economy of this non-profit-making
organisation has been sound and has enabled the company to expand in a planned
manner. The number of laboratories served has expanded from 54 to 1830 in 1996, of
which 144 were abroad. During this time, the number of surveys has increased from
12 to 254.

Kuva 14. Käsiteltyjen tulosten lukumäärät 1987–1995.
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3.3. KLIINISEN KEMIAN KOULUTUS/
UTBILDNING I KLINISK KEMI/
EDUCATION IN CLINICAL CHEMISTRY

3.3.1. LABORATORIOLÄÄKÄRIN KOULUTUS: KLIININEN
KEMIA

Ilkka M. Penttilä

Laboratoriolääkäriksi koulutettavalta edellytetään, että hän on suorittanut lääketieteen
lisensiaatin tutkinnon ja saanut sen jälkeen itselleen laillistetun lääkärin oikeudet. Tämä
periaate on ollut voimassa koko erikoislääkärikoulutuksen ajan.

Erikoislääkärikoulutuksen katsotaan alkaneen Suomessa 1920-luvun alussa, kun
Helsingin Lääkäriyhdistys antoi ensimmäiset säännöt erikoislääkärikoulutukseksi. Kou-
lutettavan tuli toimia 1–2 vuotta pätevämmän (= vanhemman) alaisena opissa, minkä
jälkeen lääkäri sai luvan käyttää erikoislääkärin nimikettä. Mutta sittemmin 1930-lu-
vun alussa Suomen Lääkäriliitto määritteli erikoislääkärikoulutuksen niin, että v:n 1932
alusta lähtien erikoistumista haluavan laillistetun lääkärin piti suorittaa yhden vuoden
mittainen yleiskoulutus ja sen jälkeen kahden vuoden mittaiset opinnot kyseisellä eri-
koisalalla. Tällaisena koulutus jatkui aina 1960-luvulle saakka.

Ensimmäiset laboratoriolääkärit olivat joko patologeja (Ivar Wallgren, 1930) tai mik-
robiologeja (Karl-Olof Renkonen, 1937 bakteriologia-serologia). Ensimmäinen varsi-
naisesti kliinisen kemian erikoislääkäri päätoimisessa työssä laboratoriolääkärinä oli
professori Franz-Eduard Krusius (Kivelän sairaalan laboratoriolääkärinä vuodesta 1948)
ja professori Esko Nikkilä (kliinisen kemian dosentti 1955) sekä ylilääkäri Bernt Lau-
rent (1957). Vuonna 1961 vahvistettiin varsin monen laboratoriolääkärin erikoislääkä-
rioikeudet lääkintöhallituksen toimesta. Ja edelleen vuonna 1967 ensimmäiseksi klii-
nisen kemian professoriksi nimitettiin apulaisprofessori Herman Adlercreutz.

Varsinaisesti laboratoriolääkärikoulutus saatiin maassamme käyntiin, kun keväällä
1950 työryhmä Tauno Kalaja (pj.), Osmo Helve, Rolf Koulumies, Franz-Eduard Kru-
sius ja Aimo Pekkarinen (siht.) esittivät, lähinnä Ruotsin ja Norjan laboratoriolääkä-
reitä kuultuaan, 3-vuotista koulutusta laboratorioaloille pääaineena joko lääketieteelli-
nen kemia, fysiologia tai serologia. Koulutuksen tuli olla pääalalla kahden vuoden mit-
tainen ja sen lisäksi vaadittiin koulutusta joko teoreettisella alalla tai kliinisellä alalla.
Suomen Lääkäriliiton hyväksyttyä tämän koulutuksen esittivät dosentit Osmo Helve ja
Aimo Pekkarinen heti seuraavana vuonna, että maahamme tulisi perustaa laboratorio-
lääkärin virkoja kaikkiin suurimpiin sairaaloihin muiden Pohjoismaiden tapaan.

Tämä erikoislääkärikoulutus muuttui olennaisesti v. 1960, kun lakia lääkärintoimen
harjoittamisesta muutettiin niin, että erikoislääkärien koulutusvaatimusten hyväksyminen
tuli erityisen valtioneuvoston nimeämän spesialiteettineuvottelukunnan tehtäväksi. Eri-
koislääkärin oikeudet siirrettiin tässä laissa lääkintöhallituksen myönnettäväksi kirjalli-
sen hakemuksen perusteella (laki 308/20.6.1960, laki tuli voimaan 1.7.1960) ja samalla
edellytettiin, että koulutettava suorittaa hyväksytysti erikoislääkärikuulustelun. Tätä
ennen Suomen Lääkäriliiton tuli antaa lääkintöhallitukselle luettelo pätevyyden jo saa-
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neista erikoislääkäreistä. Erikoislääkärien pätevyysvaatimusten määrittelemistä ja vah-
vistamista varten valtioneuvosto asetti kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan.

Kun lääkintöhallitus oli saanut lakisääteisen oikeuden erikoislääkärikoulutuksen jär-
jestämiseksi, sen piirissä aloitettiin laaja eri erikoisaloja koskettava koulutuksen suun-
nittelu, jonka pohjalta annettiin yleiset säännöt yhteisesti kaikille erikoisaloille seuraa-
vasti: lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen laillistetun lääkärin on suoritettava kaksi
vuotta yleiskoulutusta, neljä vuotta erikoisalakohtaista koulutusta ja suoritettava hyväk-
syttävästi valtakunnallinen kuulustelu. Nämä määräykset astuivat voimaan vuonna 1966
ja ovat pohjana myös nykyisille määräyksille erikoisalakohtaisen neljän vuoden jak-
son sisällön riippuessa ajasta. Myöhemmin vuonna 1976 lisättiin koulutukseen 60 tun-
nin vaatimus teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta. Mutta vasta vuonna 1978
muutettiin lakia lääkäritoimen harjoittamisesta (laki 562/1978) niin, että (10 vuoden
siirtymisajan kuluessa) erikoislääkärikoulutus siirrettiin korkeakoulujen tehtäväksi ja
samalla lisättiin kaikille aloille koulutusvaatimuksiin 20 h laajuinen hallinnon koulu-
tus sekä täsmennettiin kullakin erikoisalalla vaadittava yliopistosairaalatasoinen kou-
lutusaika. Samalla yleisnimike laboratoriolääkäri poistui ja kliininen kemia tuli yhdeksi
viralliseksi nimeksi. Muut laboratorioalat olivat kliininen fysiologia, kliininen mikro-
biologia, kliininen neurofysiologia ja patologia.

Asetus nykyisestä erikoislääkärin tutkinnosta annettiin edellä mainitun 10 vuoden
siirtymisajan lähestyessä loppuaan, 27.6.1985 (A 69/85) ja sen voimaantulon ajankoh-
daksi säädettiin 1.8.1985. Asetuksen perusteella erikoislääkärikoulutus siirtyi kokonai-
suudessaan yliopistoissa toteutettavaksi koulutukseksi 1.9.1988.

Nykyinen erikoistumiskoulutus kliinisen kemian alalla toteutetaan maamme viides-
sä yliopistosairaalassa jokseenkin samanlaisena. Seuraavassa on kuvattu koulutuksen
sisältö Kuopion yliopistossa toteutettuna lukuvuosille 1995 – 1997:

Tavoitteet

Kliinisen kemian erikoislääkärin tulee kyetä toimimaan alansa erikoislääkärinä siten,
että hän
– hallitsee kemiallisten tutkimusten analytiikan ja tulosten käytön potilaan diagnos-

tiikassa ja hoidossa
– hallitsee hematologisten tutkimusten analytiikan ja tulosten käytön potilaan diag-

nostiikassa ja hoidossa
– hallitsee isotooppitutkimusten suorituksen ja tulosten käytön potilaan diagnostiikassa

ja hoidossa
– hallitsee lääkeaine- ja myrkytysanalyysien suorittamisen ja tulosten käytön potilaan

diagnostiikassa ja hoidossa
– kykenee toimimaan alansa erityiskysymysten opettajana terveydenhuoltohenkilös-

tön koulutuksessa
– on perehtynyt terveydenhuollon hallintoon
– kykenee johtamaan ja kehittämään alansa laboratoriotoimintaa
– kykenee hallitsemaan alueellisen laboratoriotoiminnan yleiset periaatteet ja niiden

toteuttamisen

Koulutusohjelman rakenne

Yleiskoulutus (2 vuotta): Jatkokoulutettavan lääkärin on palveltava päätoimisessa lää-
kärin virassa, toimessa tai tehtävässä vähintään kaksi vuotta niin, että tuona aikana lää-
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käri saa ns. eurolääkärin pätevyyden. Täten vapaavalintaiseen koulutukseen tulee si-
sältyä vähintään kuusi kuukautta sairaalapalvelua.

Erikoiskoulutus (4 vuotta): Erikoiskoulutukseen kuuluu käytännön palvelu ja toimi-
paikkakoulutus.

Käytännön palvelu: Neljä vuotta palvelua yliopistollisen keskussairaalan kliinisen
kemian yksikössä, mistä ajasta voidaan korkeintaan 2 vuotta suorittaa palvelemalla
koulutusyksikön hyväksymässä keskussairaalan kliinisen kemian laboratoriossa. Koko-
naiskoulutusajasta 1 vuosi voidaan korvata palvelulla yliopiston lääketieteellisen
(bio)kemian assistentin virassa tai vastaavassa opetustehtävässä ja 2 vuotta palvelulla
yliopiston kliinisen kemian assistentin virassa tai vastaavassa opetustehtävässä kuiten-
kin niin, että yliopistosairaalakoulutusta on oltava aina vähintään 2 vuotta.

Toimipaikkakoulutus: Toimipaikkakoulutuksen tehtävänä on antaa jatkokoulutettavalle
lääkärille riittävät perustiedot ja -taidot kliinisen kemian osa-alueilta, jotta hän saavut-
taisi kyvyn itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn kliinisen kemian erikoislääkärinä.

Toimipaikkakoulutuksen sisällöstä: Kun lääkärin peruskoulutus antaa suhteellisen
pienen valmiuden toiminnalle laboratoriolääkärin tehtävissä, joudutaan toimipaikkakou-
lutus suunnittelemaan henkilökohtaisena koulutusohjelmana, joka huomioi koulutetta-
van taustan ja parhaassa tapauksessa jo suuntautumisen jollekin kliinisen kemian sup-
pealle erikoisalalle. Toimipaikkakoulutus muodostuu seuraavista elementeistä: lausun-
tojen antaminen laboratoriotutkimuksista, osallistuminen kliiniseen toimintaan, ammat-
tikirjallisuuden opiskelu, laboratorioanalyysien suorittaminen, tieteellinen tutkimus- ja
kehitystyön suorittaminen, seminaarien pitäminen, osallistuminen projektityöskentelyyn
ja opetustyö.

Teoreettinen ja kurssimuotoinen koulutus (80 tuntia): Teoreettinen kurssimuotoi-
nen koulutus on perusopintoja syventävää, tiettyjä aihekokonaisuuksia käsittelevää ope-
tusta, jonka järjestää ja hyväksyy koulutusyksikkö. Koulutukseen kuuluu oman erikois-
alan opintoja sekä terveydenhuollon hallintoon ja suunnitteluun perehdyttäviä opinto-
ja. Kliinisen kemian erikoisalan koulutusta vaaditaan vähintään 60 tuntia. Opetukseen
kuuluvat seuraavat vähintään joka kolmas vuosi järjestettävät kurssit:

– kliinis- ja kemiallinen perusanalytiikka ja sen automaatio
– kliinis- ja hematologinen analytiikka ja sen automaatio
– hematologisten erikoistutkimusten analytiikka
– endokrinologisten häiriöiden laboratorioanalytiikka
– lääkeainemääritysten ja vitamiinien laboratorioanalytiikka
– akuuttien sairauksien ja myrkytysten laboratorioanalytiikka
– proteiini- ja entsyymitutkimukset
– laboratoriotutkimusten laadunvalvonta
– alueellinen laboratoriotyö
– laiteuutuudet ja analytiikan kehittäminen
– taloudelliset näkökohdat ja laboratoriotoiminta
– isotooppitutkimukset
– kliinisen mikrobiologian ja fysiologian perusteet

Opetuksesta järjestetään koulutusyksikköjen välisenä yhteistyönä 30 tuntia. Kuopion
yliopiston kliinisen kemian laitos järjestää kurssimuotoista koulutusta vähintään 30 tun-
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tia. Koulutettava voi käyttää myös hyväksi muiden erikoisalojen sekä kliinisen kemian
alan kahdeksanvuotisten erikoisalojen koulutustilaisuuksia, joiden sisältö vastaa tasol-
taan teoreettisen koulutuksen tavoitteita. Koulutustilaisuuksien hyväksymisestä teoreet-
tiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi päättää yliopisto.

Valtakunnallinen kuulustelu

Valtakunnallinen kuulustelu yliopistojen yhteisesti toteuttamana järjestetään koulutus-
yksikköjen yhteistyönä neljä kertaa vuodessa ja kuulustelussa edellytetään tietoja ja tai-
toja käytännön toiminnan, kirjallisuuden, aikakauslehtien ja lääkintölainsäädännön aloil-
ta (Hyväksytty kaikissa yliopistosairaaloissa vuonna 1991).

Taulukko 3. Ensimmäisiä laboratoriolääkäreitä eri aloilla.

Wangel, Gustaf A 1927 patologia
Wallgren, Ivar 1930 patologia
Renkonen, Karl-Olof 1937 bakt. serologia
Oker-Blom, Nils CE 1950 bakt. serologia
Ritama, Viljo V 1952 patol. anatomia
Gordin, Ruben 1952 patologia, 1959 hematologia
Saxén, Erkki A 1953 patologia
Setälä, Kai ME 1953 patologia
Helve, Osmo A 1954 laboratoriotutkimukset (kliininen kemia)
Parmala, Mauri E 1954 sero-bakteriologia
Nikkilä, Esko A 1955 kliininen kemia
Teir, Harald G 1955 patologia
Wager, Odd A 1955 sero-bakteriologia
Schröder, Inga 1956 kl. mikrobiologia
Kalaja, Tauno A 1956 kliininen kemia
Virtanen, Simo KJ 1956 sero-bakteriologia
Kunnas, Kyllikki MA 1957 kl. mikrobiologia
Laurent, Bernt SL 1957 kliininen kemia
Härö, Sakari H 1957 sero-bakteorologia
Kärkelä, Aimo E 1958 kliininen kemia
Kärkelä, Jouni 1958 kliininen kemia
Grönroos, Paul W 1960 sero-bakteriologia
Hirsjärvi,  Eva EA 1961 kl. fysiologia
Hirvonen, Leo L 1961 kl. fysiologia
Mäkelä, Olavi VE 1961 kl. mikrobiologia
Mäkelä, Pirjo H 1961 kl. mikrobiologia
Gräsbeck, Ralph AG 1961 kliininen kemia
Haahti, Eero OA 1961 kliininen kemia
Jännes, Jouni AA 1961 kliininen kemia
Krusius, Franz-Eduard MT 1961 kliininen kemia
Nyberg, Wolmar 1961 kliininen kemia
Pitkänen, Elja M 1961 kliininen kemia
Salminen, Aimo LA 1961 virologia
Poppius, Håkan CG 1962 kl. fysiologia
Isomäki, Matti AM 1963 pat. anatomia
Leskinen, Erkki EA 1965 kliiniset laboratoriotutkimukset (kliininen kemia)
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Kliinisen kemian suppeat erikoisalat

Lisäksi toistaiseksi erikoislääkäri voi jatkaa opintojaan kahden vuoden ajan tähtäime-
nään suppean erikoisalan pätevyys ja nämä alat ovat: endokrinologiset laboratoriotut-
kimukset, hematologiset laboratoriotutkimukset, isotooppilaboratoriotutkimukset, lää-
keaineiden laboratoriotutkimukset, proteiinikemialliset laboratoriotutkimukset ja teolli-
suustoksikologiset laboratoriotutkimukset. Pätevyyden saamiseksi edellytetään hyväk-
sytysti suoritettua suppean erikoisalan kuulustelua. Suppeiden erikoisalojen koulutus
on sovittu eri yliopistosairaaloiden kesken ja suurimmat resurssit tässä suhteessa ovat
Helsingin yliopistossa.

Jos henkilöllä on suppea erikoislääkärin pätevyys, esimerkiksi isotooppilaboratorio-
tutkimukset, saa hän tällä hetkellä pyynnöstä todistuksen eurooppalaiseen spesialiteettiin
”nuclear medicine”. Aikanaan selviää, mitkä laboratorioalat lopullisesti hyväksytään
Euroopan unionin tasolla ja mitkä suppeat erikoisalat muuttunevat tällöin pääaloiksi.

Tulevaisuus

Miten lääkäriä koulutetaan ja millä nimellä kliinisen kemian erikoislääkäriä tullaan kut-
sumaan (laboratoriolääketieteen erikoislääkäri?) selvinnee lähivuosien aikana euroop-
palaisen direktiivin valmistuttua ja saatua yleisen hyväksynnän.

Sammandrag

Ilkka Penttilä: Specialistutbildningen av laboratorieläkare: klinisk kemi
Läkarnas specialutbildning anses ha börjat i början av 1920-talet, då Helsingfors Lä-
karförening gav de första direktiven om specialistskolningen. Man skulle arbeta 1–2
år i lära hos en erfaren läkare, och erhöll specialiteten. De första laboratorieläkarna
var antingen patologer (Ivar Wallgren, 1930) eller mikrobiologer (Karl-Olof Renkonen,
1937 bakteriologi-serologi). De första inom klinisk kemi var docent Esko Nikkilä år
1955 och Tauno Kalaja år 1956, Osmo E. Helve hade erhållit den allmänna specialite-
ten i laboratoriemedicin år 1954. Specialistutbildningen ändrades betydligt år 1960, då
Statsrådet utnämnde en Delegation för specialläkare och Medicinalstyrelsen enligt en
ny lag blev behörig att bevilja specialläkarrättigheter på anhållan. År 1961 erhöll sex
läkare specialisträttigheter inom klinisk kemi. Medicinalstyrelsen specifierade regler-
na år 1966: efter 2 års allmän fortbildning följde 4 års utbildning inom specialiteten
och slutligen föranstaltades förhör. År 1976 tillkom 60 timmars teoretisk skolning (kur-
ser, symposier etc.). År 1978 tillkom en lag, enligt vilken (med 10 års övergångstid)
specialistutbildning överflyttades till högskolorna. Samtidigt tillkom en 20 timmars skol-
ning i administration. Alla 5 universitet med medicinska fakulteter har program, som
leder till en specialläkarexamen i klinisk kemi.

Summary

Ilkka Penttilä: The Postgraduate Education of Laboratory Physicians: Clinical
Chemistry
The postgraduate education of laboratory physicians started at the beginning of the
1920’s. At that time, to become a specialist, the trainee had to work under the guidance
of an experienced physician in the field for 1 to 2 years. A specialty in general laboratory
medicine was given; the first to get this specialty was Osmo E. Helve in 1954. Esko
Nikkilä obtained the first specialty in clinical chemistry in 1955.  Other specialties were
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those of pathology and microbiology (sero-bacteriology or virology). In 1960 a new
law changed the postgraduate training considerably. From that year on, the requirements
of a specialty were to be approved by a National Board appointed by the Government.
The Central Medical Board would then give the rights of a specialist physician on
request. In 1966 the details had been worked out; the training entailed 2 years of general
training in the wards, followed by 4 years of training in the specialty and a pass in an
examination set by the National Board. In 1961, 5 physicians obtained specialities in
clinical chemistry. In 1976, 60 hours of theoretical training were added to the
programme, and in 1978, 20 hours of classes in administration were added. According
to a new law in 1978, the universities were given the charge of this postgraduate training.
There was, however, a transition period of 10 years, so the programme was completed
by 1988. All 5 universities that have a Faculty of Medicine provide postgraduate training
leading to the specialty of clinical chemistry.
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3.3.2. UTBILDNINGEN AV SJUKHUSKEMISTER

Nils-Erik Saris

Bakgrund

I olika länder har av historiska skäl akademiker med olika grundutbildning utbildats
för verksamhet i kliniska laboratorier. I Norden liksom i de flesta länder har vi en kår
av laboratorieläkare. I Finland, U.S.A., Stor-Britannien, Australien och Central-Euro-
pa finns det gott om personer med en grundutbildning i biokemi eller kemi, i Danmark
och många fransk- och spansktalande länder har vi en yrkeskår med grundexamen i
farmaci, i Frankrike i biologi. I alla dessa länder har man någon form av postgradual
utbildning och oftast också en examen med certifikat. I Sverige och på senare tid även
i Norge finns det många med ingenjörsexamen verksamma i kliniska laboratorier.

I Finland rådde under efterkrigstiden på 40- och 50-talen en svår läkarbrist. Under
Föreningens för klinisk kemi och fysiologi första verksamhetsår verkade styrelsen ak-
tivt för att få laboratorieläkartjänster till sjukhuslaboratorierna och få en specialitet med
de Skandinaviska ländernas sjukhusväsen som modell. Det var dock svårt att få sö-
kanden till dessa tjänster, dels på grund av läkarbristen, dels på grund av sämre avlö-
ning. Man fick dock småningom i början på 50-talet en kompetens i laboratorieunder-
sökningar, som småningom utvecklades till en specialitet, se 3.3.1. (Penttiläs uppsats).
Oftast hade dock någon av de kliniska läkarna, oftast en inre medicinare, ansvar även
för laboratoriet. Då det under den svåra läkarbristens år samtidigt fanns ett överutbud
av kemister och biokemister, låg det nära till hands att rekrytera dem, kanske främst
för att befordra vissa överläkares forskningsbehov, se 1.4 (Aira Harjannes uppsats). Då
erfarenheterna av detta var goda, fanns det ett intresse att också använda dem för att
introducera nya kliniska laboratoriemetoder och höja undersökningarnas kvalitet.

Kemister i sjukhuslaboratorierna

Kemister började verka i Helsingfors vid 1950-talets början, både vid Helsingfors all-
männa sjukhus år 1950 och vid Stengårds sjukhus år 1951, sedan vid II Inre medicin-
ska kliniken och Maria sjukhus. Även på den privata sidan anställdes kemister, fil.mag.
Aulis Hyvärinen vid Diakonissanstalten i Helsingfors och Esteri Kalervo vid Yhtyneet
Kliiniset Laboratoriot (De Förenade Kliniska Laboratorierna) år 1954. Också Barnkli-
niken i Helsingfors hade biokemister anställda av Lastentautien Tutkimussäätiö (Forsk-
ningsstiftelsen för Barnsjukdomar). Själv fick jag en kemisttjänst vid Aurorasjukhuset
i mars 1956, då där byggts ett nytt kliniskt laboratorium, som skulle köras i gång med
moderna metoder.

De första kemisterna i sjukhuslaboratorierna hade ingen speciell utbildning för dessa
uppgifter. En statskommitté under ledning av fil.dr. Väinö Taipale hade tillsatts år 1955
för att göra förslag om skolning och arbetsfördelning för personal vid sjukhuslabora-
torier och serobakteriologiska institut såsom Statens Seruminstitut (nu benämt Folk-
hälsoinstitutet). Enligt kommitténs förslag skulle de första kemisterna på sjukhusen med
Medicinalstyrelsens stöd få träning i kliniskt-kemiska och radioisotopundersökningar
i kända centra utomlands, främst i England. Detta realiserades också, med början år
1956.
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Klinisk biokemi i grundexamen

Följande steg var att ge någon skolning redan på grundexamensnivå. Vårterminen 1957,
under Jorma Erkamas tid som professor i biokemi vid Helsingfors universitet (1950–
75), blev biokemin ett självständigt ämne (det fanns tidigare en biokemisk linje inom
kemin). Sedan bildades snart tre linjer, av vilka en var i allmän biokemi, en i livme-
delsbiokemi och en i kliniskt-analytisk biokemi. Linjerna skilde sig från varandra i lau-
daturskedet av studierna. I alla linjer fordrades cum laude i kemi, formellt motsvaran-
de 2 års studier, och approbatur i fysik, motsvarande ett års studier. I den kliniskt-ana-
lytiska linjen fanns det en föreläsningskurs i klinisk kemi och även laborationer. Man
rekommenderade praktik på sjukhuslaboratorier under studietiden. Specialarbetet – då
en 5–6 månader lång experimentell studie – och pro gradu-avhandlingen skulle också
göras på ett för linjen relevant tema.

Den förste föreläsaren i kliniskt-analytisk biokemi var docent, fil. dr. Sakari Piha
från Fysiologiska Institutionen vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Han blev sedermera professor i biokemi vid Uleåborgs universitet. Han hade ingen per-
sonlig erfarenhet av verksamhet vid sjukhuslaboratorier. Han torde ha betonat fysiolo-
giska skeenden, vilket var nog så nyttigt med beaktande av att minimiämneskombina-
tionen för en fil. kand. examen med biokemi som huvudämne var så dominerad av kemi
och fysik. I praktiken studerade många dock även biologiska ämnen såsom zoologi,
botanik och mikrobiologi. Själv började jag lära på linjen som timlärare år 1961, och
som docent från år 1965.

Benämningen på linjen är rätt speciell och tarvar en kommentar. Professor Erkama
hade föreslagit, att linjen skulle heta klinisk biokemi. Detta stötte dock på patrull, då
professorn i medicinsk kemi, Paavo Simola, fann det betänkligt, att ett ”kliniskt” ämne
lärdes utanför Medicinska fakulteten. Han var ju själv en pionjär och förkämpe för kli-
nisk kemi i Finland. Kliniskt-analytisk biokemi, med tonvikt på ”analytisk”, blev se-
dan den accepterade kompromissen. Man kan dock i efterhand konstatera, att klinisk
biokemi blivit den vedertagna termen i många länder, så professor Erkama hade nog
egentligen ett gott förslag till benämning på linjen, se Büttner 1994.

Den klinisk-analytiska linjen tjänade som förebild för inrättandet av motsvarande
linjer vid andra universitet i landet, närmast då Åbo universitet och Uleåborgs univer-
sitet. Vid Kuopio universitet inrättades en fil. kand. examen i biokemi år 1972 med
beaktande av vilka färdigheter och kunskaper, som var nyttiga för en verksamhet i med-
icinska och kliniska laboratorier. Undervisningsprogrammet kompletterades och utvid-
gades år 1975. Man kan hävda, att undervisningen i klinisk biokemi senast begynte då
med flere biologiskt och medicinskt inriktade kurser redan i början av studiegången.

Sjukhuskemistexamen

Dr. Taipales kommitté kom också med förslag för hur kemisternas fortbildning skulle
organiseras. Det föreslogs framsynt, att det skulle inrättas överkemisttjänster i skol-
ningslaboratorier. Överkemisten skulle ha docentbehörighet och skulle leda skolning-
en av blivande sjukhuskemister. Det skulle för ändamålet inrättas tidsbegränsade bi-
trädande kemisttjänster. Systemet skulle alltså vara analogt med läkarnas fortbildning
till specialistläkare.

Den första överkemisttjänsten grundades vid Mejlans sjukhus år 1965. Professor Esko
Nikkilä var ordförande för den arbetsgrupp, som planerade utrustningen och persona-
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len för det blivande universitetscentrallaboratoriet. Medlemmar i den var docent Ralph
Gräsbeck, docent Elja Pitkänen, docent Pekka Vuopio och jag. Jag föreslåg en överke-
misttjänst, fyra kemisttjänster och fyra biträdande kemisttjänster och skolningstjänster
vid de andra universitetscentrallaboratorierna, som verkade som de egentliga skolnings-
laboratorierna. Gräsbeck kom med en lista på över 20 laboratorieläkartjänster av olika
slag. Detta förslag kunde dock inte godkännas.

Dr. Taipale var också primus motor för att grunda Sjukhuskemisternas kompetens-
nämd. Den grundades av Suomen Kemistiliitto – Kemistförbundet i Finland den 11 feb-
ruari 1966. Till medlemmar i nämnden kallades den högsta sakkunskapen i läroämnena
biokemi, klinisk kemi, d.v.s. professor Jorma Erkama och professor Esko Nikkilä samt
jag som överkemist med Dr Taipale som ordförande och fil. mag. Matti Martti som
sekreterare. Från början var också kemistförbundets avdelning för sjukhuskemister
representerad med sin ordförande, fil. mag. Jouni Puranen från Kvinnokliniken i Hel-
singfors. År 1975 hade professor Pekka Mäenpää från Kuopio universitet efterträtt pro-
fessor Erkama och Avdelningens representant var fil. mag. Jussi Harri från Åbo stads-
sjukhus. Senare kallades också medlemmar från Medicinalstyrelsen och från Sairaala-
liitto – Sjukhusförbundet och professor Ilkka Penttilä kom i stället för professor Nikkilä.
Efterhand som nya överkemistbefattningar inrättades, kompletterades nämnden med
dem. Dr Taipale verkade som ordförande ända till sommaren 1980, då jag blev vald
till ordförande.

Till Nämndens uppgifter hörde enligt dess reglemente att övervaka och utveckla de
kemisters specialutbildning och yrkeskompetens, vilka verkar i sjukhus och övriga sjuk-

Bild 15. Dr Väinö Taipale
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vårdsinrättningar. Sålunda hade Nämnden att fastställa villkoren för avläggandet av sjuk-
huskemistexamen, bringa dessa till de under denna utbildning varandes kännedom, utse
skolningslaboratorier och ansvariga handledare för utbildningen, fastställa erforderli-
ga skolningstider, ge rekommendationer om litteratur och skolningsgång, granska om
sökandens meriter och utbildning motsvarade Nämndens krav, föranstalta förhör, ge
skriftliga betyg över avlagd sjukhuskemistexamen, på anmodan godkänna skolnings-
tillfällen såsom möten och symposier som teoretisk skolning samt på anmodan ge för-
handsbesked över hur lång skolningstid ännu återstod för en under utbildning varande
biträdande kemist.

Målsättningen med sjukhuskemistexamen var att säkerställa, att de blivande sjuk-
huskemisterna besatt gedigna kunskaper inom klinisk kemi och närliggande laborato-
riediscipliner på det att de kunde verka självständigt också i mindre sjukhuslaboratori-
er, att de kände till organisationen av och lagstiftningen för hälsovårdssektorn, fysio-
logiska och patologiska processer samt analytiken på området. Samtidigt fanns det också
en fackförbundsaspekt; en hög faktisk yrkeskompetens var givetvis en god grund för
erhållandet av en tillfredsställande avlöning och ställning!

Kompetensnämnden beviljade efter sin tillkomst betyg över examen åt några erfar-
na sjukhuskemister, inklusive mig. Sedan tillämpades de fastställda villkoren noggrannt.
Under dess verksamhet, som upphörde den 31 oktober 1995, avlade sammanlagt 214
biokemister och kemister denna examen. I början var avlagd sjukhuskemistexamen icke
ett behörighetskrav för dessa befattningar, men snart blev examen allmänt accepterad.
Till detta bidrog, att Medicinalstyrelsen kom med i verksamheten, kallade Kompetens-
nämndens medlemmar till sina sakkunniga, stod  för kostnaderna och förde register över
personer, som avlagt examen. Dock var examen icke lagstadgad. Det är först med La-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) som examen och
självständigt utövandet och ledning av klinisk laboratorieverksamhet kom att juridiskt
erkännas.

Villkoren för avläggandet av sjukhuskemistexamen har preciserats ett flertal gång-
er. Som exempel kan nämnas något om de senaste bestämmelserna. Behörighet för att
börja specialiseringstudierna var en fil. kand. examen i biokemi eller kemi eller en dip-
lomingenjörsexamen inom ämnesområdet kemi. Skolningen ansågs inledd, när sökan-
den blivit utnämnd till en skolningstjänst eller ett längre kemistvikariat på ett skol-
ningslaboratorium. Skolningstiden var fyra år, dock 3,5 år för en person med fil. kand.
examen i biokemi och tre år om den var avlagd på den kliniskt-analytiska linjen. En
licenciat- eller doktorsexamen kunde också förkorta tiden enligt Nämndens övervägande.
En del av tiden kunde göras som tjänsteinnehavare på andra än skolningssjukhuslabora-
torier i s.k. skolningslaboratorier med delvisa skolningsrättigheter eller ersättande
laboratorier såsom vissa stora centralsjukhus och privata laboratorier. Dock måste i varje
fall minst två år av skolningstiden fullgöras på ett universitetscentralsjukhus. Skolnings-
laboratoriet skulle också ha ett ordnat skolningsprogram med seminarier samt vinnläg-
ga sig om en mångsidig praktik på olika specialområden såsom automation, enzymologi,
endokrinologiskt laboratorium, radioisotoplaboratorium och hematologiskt laboratorium.
Till kraven hörde också deltagande i teoretisk kursverksamhet i 45 timmar och admi-
nistrativa kurser 20 timmar. Slutligen skulle den statliga lagstadgade examen i strål-
ningssäkerhet med öppna strålningkällor avläggas. Det kan nämnas, att Nämnden fick
behörighet att själv föranstalta förhör för detta år 1991. Slutligen föranstaltade Nämn-
den två gånger i året skriftliga förhör för sjukhuskemistkompetens. De senaste åren har
man kunnat avlägga också examina för specialområden, men blott ett fåtal sådana har
avlagts.



88 Saris: Utbildningen av sjukhuskemister

Sjukhuskemistexamens överförande till universiteten

Ansvaret för examina för de kliniska specialiteterna överfördes enligt förordningen 671/
85 till de medicinska fakulteterna, men efter en viss övergångstid begynte skolningen
vid t.ex. Helsingfors universitet först höstterminen 1988. Givetvis övervägdes då ock-
så lämpligheten av att göra sammaledes med sjukhuskemistexamen. Eftersom syste-
met fungerade väl, såg man inget trängande behov för en sådan ändring. Dock förbe-
reddes en sådan vid Kuopio universitet och från höstterminen 1995 blev den verklig-
het, i december 1995 antogs ett motsvarande program också vid Helsingfors universi-
tets medicinska fakultet. Examen är dock icke en universitetsexamen. Dessa följer rikt-
linjerna för Sjukhuskemisternas kompetensnämnds examen med en nationell kompe-
tensnämnd, som började sin verksamhet med ett gemensamt möte med den ”gamla”
nämnden den 31 oktober 1995. Till den nya nämnden utsågs överkemist Matti Puuk-
ka, Uleåborgs universitetssjukhus, ordförande; professor (biokemi) Pekka Mäenpää och
professor (klinisk kemi) Ilkka Penttilä, Kuopio universitet, samt överkemisterna Kari
Mattila (Åbo), Eino Puhakainen (Kuopio), och t.f. överkemist Sirkka-Liisa Karonen
(Helsingfors) samt beslöts inkalla representanter för Avdelningen för sjukhuskemister
i Kemistförbundet, Finlands Kommunförbund och Sjukvårdens rättskyddscentral (Ter-
veydenhuollon Oikeusturvakeskus). Den senare har ersatt en del av Medicinalstyrel-
sens uppgifter, då denna upplösts.

Kuopio universitet har planerat den nya examen så, att den kan ingå i en fil. lic.
examen. Den har också en engelsk benämning – Diploma in Clinical Biochemistry.

Slutord

Finland skiljer sig från de övriga nordiska länderna genom att i kliniska laboratorier
verkar ett rätt stort antal akademiker med biokemisk eller kemisk grundexamen. Den
historiska bakgrunden till denna skillnad är, att det vid expansionen av sjukvården ef-
ter andra världskriget rådde en stor brist på läkare. I ett tidigt skede utvecklades skol-
ningsprogram både inom ramen för fil. kand. examen i biokemi och postgraduala ut-
bildningsprogram, som ledde till en sjukhuskemistexamen. I denna ingick skolnings-
tjänster i analogi med specialistläkarutbildningen. Detta bidrog till skapandet av en stab
av välskolade akademiker i de kliniska laboratorierna, vilket bidrog till att utveckla den
kliniska kemin till den internationellt sett höga standard vi har i Finland. Analoga post-
graduala examina utvecklades samtidigt för fysiker och senare för psykologer, mikrobio-
loger och genetiker i sjukvården.
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Yhteenveto:

Nils-Erik Saris: Sairaalakemistien koulutus
Toisen maailmansodan jälkeen, kun sairaalalaitos kasvoi, oli lääkäripulan takia vaikeata
saada laboratorioihin riittävästi laboratoriolääkäreitä Skandinavian malliin. Koska bio-
kemistejä ja kemistejä oli paljon ja heistä oli hyviä kokemuksia kliinikkoprofessorei-
den harrastamassa tutkimustyössä, heitä ryhdyttiin käyttämään. Ensimmäisillä ei ollut
mitään erikoiskoulutusta, mutta tarve siihen oli ilmeinen. Kun biokemia tuli itsenäi-
seksi oppiaineeksi v. 1957, biokemian professori Jorma Erkama perusti Helsingin yli-
opistoon eri linjoja, mm. kliinis-analyyttisen biokemian linjan, jossa laudaturvaihees-
sa oli luentoja ja harjoitustöitä kliinisen kemian alalta, harjoittelua sairaalalaboratori-
ossa ja erikoistyö. Myös pro gradu-tutkielma suositeltiin suoritettavan tästä aihepiiris-
tä. Ensimmäisiä opettajia linjalla olivat dosentti Sakari Piha Fysiologian laitoksesta sekä
kirjoittaja (Nils-Erik Saris). Linja toimi mallina muillekin yliopistoille. Kuopion yli-
opistoon perustettiin biokemian opetusohjelma v. 1972 ja sitä laajennettiin v. 1975. Jo
aikaisemminkin fil.kand.-tutkinnon biokemian opiskelu oli Kuopiossa ollut suunnitel-
tu siten, että se oli antanut valmiuksia toimimiseen lääketieteellisissä laboratorioissa.

FT Väinö Taipale vaikutti ratkaisevasti siihen, että Sairaalakemistien Pätevyyslau-
takunta perustettiin 11.02.1966 Suomen Kemistiliiton alaisuuteen. Lautakunnan tehtä-
vänä oli antaa suosituksia ja ohjeita alan jatko-opinnoista, valvoa niitä, toimeenpanna
kuulusteluja ja antaa tutkintotodistuksia. Taipale myös toimi sen ensimmäisenä puheen-
johtajana v:een 1980, jolloin Sariksesta tuli puheenjohtaja. Ensimmäisiä jäseniä olivat
opetuksen edustajana professori Jorma Erkama, kliinisen kemian edustajana professori
Esko Nikkilä, ylikemistinä Nils-Erik Saris, Sairaalakemistien Alaosaston puheenjohta-
jana FM Jouni Puranen HYKSin Naistentautien klinikasta, sekä sihteerinä FM Matti
Martti STM:stä. Alussa tutkintoa ei aina noteerattu virkanimityksissä, mutta vähitellen
se tuli kemistien pätevyysvaatimuksiin sairaaloissa. Tähän vaikutti se, että Lääkintö-
hallitus piti rekisteriä tutkinnon suorittaneista, nimesi Pätevyyslautakunnan jäsenet
asiantuntijoikseen ja kun Pätevyyslautakuntaa laajennettiin, nimesi jäsenensä siihen.
Lautakuntaan tuli mukaan myös Sairaalaliiton edustaja sekä ylikemistejä sitä mukaa
kun virkoja perustettiin yliopistollisiin keskussairaaloihin. Vasta lailla 559/94 tutkinto
ja sairaalakemistinä itsenäisesti toimiminen saivat lain voiman. Pätevyyslautakunta
myönsi toimintansa aikana pätevyyden 214:lle henkilölle.

Koulutukseen kuului monipuolinen toimiminen Pätevyyslautakunnan hyväksymäs-
sä laboratoriossa hyväksytyn kouluttajan – yleensä ylikemisti – valvonnassa eri kliini-
sillä laboratorioaloilla. Työskentelyjakson pituus määräytyi perustutkinnon mukaan,
pääsääntöisesti se oli neljä vuotta. Pätevyyslautakunnan harkinnan mukaan osa palve-
luksesta voitiin korvata myös muulla koulutuksen kannalta mielekkäällä palveluksel-
la, esim. toimimalla assistenttina yliopistossa, mutta joka tapauksessa koulutettavan tuli
toimia vähintään kaksi vuotta täydet koulutusoikeudet omaavassa laboratoriossa. Kou-
lutuslaboratoriolla tuli olla määrätty koulutusohjelma ja koulutettavan oli osallistutta-
va määrätty tuntimäärä teoreettisiin koulutustilaisuuksiin ja saatava hallinnollista koulu-
tusta. Tutkinnon suoritukseen kuului kuulustelun hyväksytty suorittaminen sekä säteily-
turvakuulustelun (avoimet säteilylähteet) hyväksytty suorittaminen. Vuonna 1991 Pä-
tevyyslautakunta sai oikeudet tämänkin kuulustelun toimeenpanemiseen. Yksityiskoh-
taiset määräykset ovat vuosien varrella muuttuneet.

Pätevyyslautakunta korvattiin uudella lokakuun lopussa 1995, kun sairaalakemistien
koulutus siirtyi yliopistojen tehtäväksi. Nils-Erik Saris toimi puheenjohtajana ja FM
Martti sihteerinä tähän asti. Uuden Pätevyyslautakunnan puheenjohtajaksi tuli ylike-
misti Matti Puukka, mukana edellisestä Kuopion yliopiston biokemian professori Pekka
Mäenpää ja kliinisen kemian professori Ilkka Penttilä sekä muutamia ylikemistejä.
Koulutuksen siirtäminen yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien yhteyteen oli seu-
rausta lääketieteen erikoislääkäritutkintojen siirtämisestä Lääkintöhallituksen valvon-
nasta yliopistoihin. Tätä valmisti Kuopion yliopisto ja Helsingin yliopisto seurasi pe-
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rässä. Sairaalakemistien pätevyystutkinto ei kuitenkaan vielä ole tiedekuntien antama,
vaan Pätevyyslautakunnan; edelliset antavat todistuksia suorituksista.

Summary

Nils-Erik Saris: The education of clinical biochemists
Finland has a fairly large body of clinical biochemists. This is due to the expansion of
the health service after the Second World War when there was an acute shortage of
physicians but there were biochemists and chemists available for training. In 1957, a
special program for a M.Sc. degree in biochemistry was developed at the University
of Helsinki – the study program of clinical-analytical biochemistry. Similar programs
were created in other universities. In 1966, a postgraduate program was developed by
the Association of Finnish Chemists in cooperation with the universities and medical
authorities. For this kind of training, internships were provided in the central laboratories
of university hospitals. The postgraduate education was supervised by principal
biochemists. The training period was maximally 4 years and was shorter for trainees
with a M.Sc. in biochemistry (3.5 years) or in clinical-analytical biochemistry. Part of
the training could be substituted by other experiences of relevance and by higher degrees
such as Ph. D., but still at least two years had to be served in a full training position.
The training also involved 45 h of theoretical classes and 20 h of administrative training
classes.  To obtain a diploma, a written examination had to be passed as well as the
State Examination in Radiation Safety. The training regulations were developed by the
National Certifying Board in clinical biochemistry, which also organized the
examinations and issued the diplomas. Altogether 214 diplomas have been issued by
the Board. In October 1995 the National Certifying Board was replaced by a new
National Board. Then a Diploma in Clinical Biochemistry program was created at the
University of Kuopio, followed by a corresponding program at the University of
Helsinki.
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3.3.3. KLIINISEN LABORATORIOKÄSIKIRJAN VAIHEET
1963–72

Aulis Hyvärinen

Kirjaprojektin käynnistäminen ja työryhmä

1960-luvun alussa tunnettiin SKKFY:n jäsenten piirissä suurta tarvetta saada käyttöön
hyviksi todettujen ajanmukaisten laboratoriomenetelmien kokoelmakirja. Siihen asti
ainut yleisessä käytössä ollut käsikirja v:lta 1947, Kliinisen laboratoriotutkimuksen opas
(Helve ym.), oli jo auttamattomasti vanhentunut, ja siitäkin oli painos lopussa. Näytti
myös siltä, etteivät tekijät julkaisisi kirjastaan enää uutta painosta. Aiheesta keskustel-
tiin vilkkaasti yhdistyksen kokouksissa vv. 1962–63. Vihdoin todettiin, että tällainen
kirja olisi saatava aikaan, mieluiten rengaskirjan muodossa, jotta metodiohjeet voitai-
siin helposti uusia erillisinä tarpeen mukaan niiden vanhetessa. Kuitenkin tässä vaiheessa
aikaisemman käsikirjan tekijät ilmoittivat yllättäen tekevänsä kirjastaan uuden painok-
sen. Tämän johdosta yhdistys päätti luopua kirjahankkeestaan kannattamattomana. Pian
tämän jälkeen yksi tekijöistä, ylilääkäri Rolf Koulumies, kääntyi puoleeni, koska työs-
kentelimme silloin molemmat Helsingin kaupungin Malmin sairaalassa, ja hän pyysi
minua mukaan kirjansa uudistamiseen. Kieltäydyin kuitenkin sanoen perusteena sen,
että kirja oli niin auttamattomasti vanhentunut, että sitä ei korjaamalla enää uudeksi ja
hyväksi saanut. Vähän ajan kuluttua tekijät vastasivat tähän ilmoittaen minulle luopu-
vansa lopullisesti kirjansa enemmästä julkaisemisesta, ja tällöin kirja-asiassa siis pa-
lattiin takaisin ”lähtöruutuun”. Ajatus tällaisen käsikirjan tarpeellisuudesta nimenomaan
työn suorittajatasoa ajatellen jäi kuitenkin mieleeni. Keskustelin tästä ja syntyneestä
tilanteesta dosentti Esko Nikkilän kanssa HYKS:ssa, koska hän oli tuohon aikaan kon-
sultoivana laboratoriolääkärinä sairaalassamme. Päätimme silloin hänen ehdotuksestaan
tehdä yhdessä uuden käsikirjan. Työryhmää täydennettiin vielä pyytämällä mukaan yli-
lääkäri Jouni Jännes (puheenjohtajaksi) ja dosentti Nils-Erik Saris, molemmat Helsin-
gin kaupungin Auroran sairaalasta. Itse sain toimituskunnan sihteerin tehtävät. Tiedo-
timme nyt uudesta tilanteesta SKKFY:lle ja ehdotimme, että suunnittelemamme hanke
hyväksyttäisiin yhdistyksen aktiviteetiksi. Näin tapahtui, ja ryhmä aloitti työnsä tässä
kokoonpanossa SKKFY:n laboratoriokäsikirjan toimituskuntana keväällä 1963. Myös
kustannussopimus WSOY:n kanssa saatiin solmituksi näihin aikoihin. Toimituskunnan
työ jatkui tämän ensivaiheen yli Kliinisen kemian laboratorio-oppaan ilmestymiseen,
v:een 1965 saakka ja siitä edelleen, täydennettynä v. 1968 yhdellä uudella jäsenellä,
mukaan otettavien hematologisten tutkimusten aluetta edustaneella dosentti Pekka Vuo-
piolla. Tiivis työ jatkui sitten aina kirjan uusitun ja laajennetun – nyt Kliiniset labora-
toriotutkimukset -nimisen – laitoksen ilmestymiseen, v:een 1972 asti. Alunperin yh-
distyksen piirissä oli kaavailtu, että vastaavanlaisia työryhmiä lähtisi liikkeelle, jotta
käsikirjoja saataisiin muitakin laboratoriotutkimusten erikoisaloja varten. Näin ei kui-
tenkaan tietääkseni tapahtunut.

Kliinisen kemian laboratorio-opas

Kliinisen kemian laboratorio-opas oli tarkoitettu käsikirjaksi laboratorioille, erityisesti
niille, joilla ei ollut mahdollisuuksia seurata alan vieraskielistä kirjallisuutta, mutta myös
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oppikirjaksi laboratoriohenkilökunnan koulutuksessa ja oppaaksi muille alalla toimi-
ville. Tekstissä sekä kuvattiin työn suoritus yksityiskohtaisesti että selvitettiin mene-
telmän periaate ja tutkimuksen merkitys, jotta työntekijä saisi käsityksen siitä, mitä tut-
kimuksessa tapahtuu ja mitä tulokset kertovat. Menetelmä valittiin siten, että toimitus-
kunta pyysi kunkin tutkimuksen kohdalla parhaaksi katsomansa asiantuntijan valitse-
maan ja kuvaamaan mielestään käyttökelpoisimman ja luotettavimman menetelmän.
Näinmuodoin, toimituskunta mukaan luettuna, kaikkiaan 35 henkilöä osallistui kirjan
noin 84 tutkimusnimikkeen tai luvun kirjoittamiseen. Sivuja kirjaan tuli 429. Varsinai-
sesta toimitustyöstä muotoutui rutiini, jossa kirjoittajalta saatu alkuperäinen käsikirjoitus
kiersi toimituskunnan jokaisen jäsenen kautta ja kukin liitti mukaan omat komment-
tinsa. Viikoittaisissa kokouksissa toimituskunta käsitteli kommentit ja muodosti niistä
yhteisen synteesin. Puheenjohtaja ja sihteeri tekivät tämän mukaiset korjaukset käsi-
kirjoitukseen, jonka kirjoitti puhtaaksi ulkopuolinen konekirjoittaja. Lopullinen versio
kiersi vielä toimituskunnan jäsenet ja alkuperäisen kirjoittajan tullakseen lopullisesti
hyväksytyksi ja valmiiksi kirjapainoa varten. Toimituskunta joutui ponnistelemaan en-
nalta-aavistamattoman uutterasti yrittäessään yhtenäistää edes kohtuullisesti näin kir-
javan ja varsin persoonallisen lähtötekstin esitystapaa. Varsinaiselle törmäyskurssille
ei sentään jouduttu kuin poikkeustapauksissa. Kirjoittajille maksettiin kohtuulliset palk-
kiot. Tarvittavat tulot saatiin kirjaan liitetyistä mainoksista ja Suomalaisen Kirjallisuu-
den Edistämisvarojen Valtuuskunnan ensimmäistä laitosta varten antamasta avustuk-
sesta sekä ammattikasvatushallituksen oppikirjaosaston toista laitosta varten myöntä-
mästä tuesta. On aivan selvää, että tämänkaltaisen suppean intressipiirin kirjan aikaan-
saaminen pienessä maassamme suomen kielellä – painos oli 4000 kpl – ei voi olla, eikä
tässä tapauksessa ollut, tekijänpalkkioiltaan tekijöilleen taloudellisesti kannattava yri-
tys. Toimituskunnan jäsenet eivät onnekseen aloittaessaan ajatelleet siinä mielessä ko-
vin järkevästi, vaan toimivat koko ajan paremminkin idealistiselta pohjalta. Kirjan val-
mistuttua toimittajat olivat kuitenkin itse tyytyväisiä, ja heille muodostui se oma käsi-
tys, että kirja täytti tehtävänsä ainakin joksikin aikaa. Julkaistu kirjan arviointi (Pura-
nen, 1966) oli varsin kriittinen, mitä kai kriitikolta aina odotetaankin. Se mitä varsi-
nainen kenttäväki kirjasta ajatteli on jäänyt suurelta osalta toivearvailuksi.

Kliiniset laboratoriotutkimukset

Käsikirjan toinen uudistettu ja laajennettu laitos Kliiniset laboratoriotutkimukset ilmestyi
painosta v. 1972. Toimituskuntaa oli lisätty yhdellä jäsenellä, puheenjohtajana toimi
nyt dosentti Nils-Erik Saris ja sihteerinä neiti Pirkko Pasanen. Kirjan kansien väri oli
vaihtunut aikaisemmasta vihreästä punaiseen, muuten kirjan tyyli oli säilynyt kutakuin-
kin ennallaan. Menetelmiä sen sijaan oli uudistettu ja uusia tutkimuksia lisätty kehi-
tyksen vaatimusten mukaisesti. Huomattavin laajennus oli hematologisten tutkimusten
sisällyttäminen tähän käsikirjaan kemiallisten tutkimusten lisäksi. Tästä johtuen kirjoit-
tajia oli nyt huomattavasti entistä enemmän – varsin edustava luettelo maamme eturivin
asiantuntijoita, kaikkiaan 65. Kirjoituksia oli noin 120 ja kirja itsessään aikaisempaa
selvästi laajempi, 580-sivuinen.

Jälkipohdintaa

Nyt kun tämän laboratoriokäsikirjan jälkimmäisenkin laitoksen ilmestymisestä on eh-
tinyt kulua liki neljännesvuosisata, on ensinnäkin muistutettava mieliin, että kolme vii-
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destä toimituskunnan jäsenestä on tuona aikana, jo 70- ja 80-luvuilla, siirtynyt pois tästä
maailmasta, nimittäin Jouni Jännes, Pekka Vuopio ja Esko Nikkilä. Toisekseen on ehkä
hyvä kysyä, olisiko kuitenkin ollut vielä tarvetta jatkaa suunnitellulla kirjalinjalla, toi-
sin sanoen uusia entistä painosta ja laatia uusia käsikirjoja muillekin erikoisaloille. Voi
olla, että toisia idealisteja ei ole enää löytynyt tällaisiin yrityksiin, mutta toisaalta tästä
ei tietääkseni ole myöskään käyty mitään keskustelua esim. SKKY:ssä. Ilmeisesti laa-
duntarkkailutoiminnan kehittyminen maassamme vakinaiseksi organisaatioksi, Kliinisten
Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:ksi, on tehnyt tarpeettomaksi erillisen kä-
sikirjalinjan. Yhtiö on varmaankin pystynyt antamaan riittävät menetelmäsuositukset
ja työohjeet sekä vastaamaan niihin koulutustarpeisiin, joita laaduntarkkailu on osoit-
tanut. Tällainenhan kangasteli mielessä jo silloin, kun käsikirja ja laaduntarkkailu noin
30 vuotta sitten olivat alussaan, kuten laaduntarkkailun alkuvaiheita käsittelevässä his-
toriikin osassa olen kuvaillut.
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Sammandrag

Aulis Hyvärinen: Kliniska laboratoriehandböcker 1963–72
I början av 1960-talet blev det aktuellt med nya laboratoriehandböcker, sedan överlä-
kare Osmo Helves m. fl. handbok blivit föräldrad. Föreningen tillsatte en arbetsgrupp
med överläkare Jouni Jännes som ordförande och Aulis Hyvärinen som sekreterare,
medlemmar professor Esko Nikkilä och docent Nils-Erik Saris, för att planera en ny
handbok, som också skulle tjäna standardisering och utbildningsändamål. I den skulle
ingå både metodik, bakgrund och klinisk interpretation och referensvärden för de kli-
niska bestämningarna. Sammanlagt 35 sakkunniga anlitades för att skriva 84 artiklar
inom klinisk kemi. Handboken utkom år 1965 utgiven av Werner Söderström Ab och
omfattade 429 sidor. En ny upplaga (581 sidor), som omfattade även hematologiska
undersökningar utkom år 1972 med docent Pekka Vuopio ansvarig för hematologin.
Sedan ett bolag för kvalitetskontroll (Labquality) grundats år 1971, tillsatt olika arbets-
grupper för olika analyter och övertagit standardiseringsfrågor, minskade behovet för
nya handböcker.

Summary

Aulis Hyvärinen: First manuals in clinical laboratory procedures 1963–72
At the beginning of the 1960’s, the only commonly used Finnish laboratory manual
for clinical laboratories, dating from 1947, was regarded as outdated. There was a need
for a new manual. A working group of 4 (Jouni Jännes, Aulis Hyvärinen, Esko Nikkilä,
Nils-Erik Saris) was established within the Finnish Society of Clinical Chemistry to
compile a new manual which would serve both as a laboratory handbook and a text-
book for the training of laboratory staff. Altogether 35 experts were involved in the
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writing of the handbook which was then published in 1965. There were 84 chapters
and 429 pages in the book. The working group continued its work and the second,
enlarged version was published in 1972. A new member, Pekka Vuopio, was in
charge of the addition of hematological investigations in the new version. Since the
establishment of Labquality Inc in 1971 there has no longer been a need for such general
laboratory handbooks.
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4. KANSAINVÄLISET SUHTEET/
INTERNATIONELLA RELATIONER/
INTERNATIONAL RELATIONS

4.1. SUHTEET KANSAINVÄLISIIN JÄRJESTÖIHIN

Nils-Erik Saris ja Ralph Gräsbeck

Aluksi professori Bertil Josephson Tukholmasta hoiti kaikkien Pohjoismaiden puoles-
ta suhteita kansainvälisiin alan järjestöihin, IUPAC:iin (International Union of Pure and
Applied Chemistry) ja IFCC:hen (International Federation of Clinical Chemistry). Vuon-
na 1962 SKKY haki itse IFCC:n jäsenyyttä. Sen saamisen ehtona on, että yhdistys edus-
taa kliinistä kemiaa kyseisessä maassa ja on pääasiallinen alan yhdistys. Se ei myös-
kään saa olla suppeasti yhden ammattikunnan järjestö, kuten laboratoriolääkäreiden tai
kemistien, vaan sen tulisi edustaa koko alaa. Yhdestä maasta vain yksi yhdistys voi
olla IFCC:n jäsen ja käyttää äänioikeutta kansallisen edustajansa välityksellä yleisko-
kouksessa (Council). Yleensä SKKY:n puheenjohtaja valittiin IFCC:n kansalliseksi edus-
tajaksi. IUPACin jäsenjärjestöjä ovat kemian alan keskusjärjestöt, meillä Suomen Ke-
mian Seura – Kemiska Sällskapet i Finland r.y. Tämä valitsee kansallisen edustajansa
IUPAC:iin ja myös ehdottaa jäseniä sen eri elimiin, kliinisen kemian osalta SKKY:n
ehdotuksen mukaan. IUPAC:issa oli Commission of Clinical Chemistry, joka kuului
Division of Biological Chemistryn alaisuuteen. Vuonna 1966 se ylennettiin statukseen
Division.

Saris toimi vuosina 1964–68 kansallisena edustajana IFCC:ssä sekä IUPAC:ssa, vii-
memainitussa myös v. 1984. Tämä aika oli murroskautta IFCC:n kehityksessä. Siihen
asti sen pääasiallisena tehtävänä oli ollut päättää kansainvälisen kliinisen kemian kong-
ressin järjestämisestä joka kolmas vuosi, eli valita paikka ja paikalliset järjestäjät sekä
valvoa valmistelujen edistymistä. Keskeisenä elimenä oli toiminut  IUPACin Kliinisen
Kemian Komissio. Tämän Komission ja IFCC:n hallituksen kokoonpano oli sama.
IUPAC:in kongressissa 1967 Prahassa kliinisen kemian status kohotettiin omaksi Sek-
tioksi ja samalla päätettiin antaa IFCC:lle aktiivisempi rooli. Sen tulisi soveltaa
IUPAC:in suosituksia kliiniseen kemiaan ja tehdä aloitteita alan kehittämiseksi ja epä-
kohtien poistamiseksi. IFCC:hen tuli valiokuntia valmistamaan uutta aktiivista roolia:
talous-, sääntö- sekä koulutusvaliokunnat.

Prahan kokouksesta minulla (Saris) on varsin erikoiset muistot. IFCC:n president-
tinä toimi professori J. Courtois Pariisista ja sihteerinä Manuel Sanz Genevestä. Ko-
kouskielenä oli ranska. Sanz, joka on puoleksi espanjalaista syntyperää, mihin hänen
nimensäkin viittaa, oli charmikas ja boheeminen. Pöytäkirjat olivat sen mukaisia. Ryhmä
kansallisia edustajia Pohjoismaista, Englannista ja Saksasta ihmetteli meininkiä ja kes-
kusteli mahdollisuuksista saada parannusta aikaiseksi. Tämä johti siihen, että tapahtui
eräänlainen vallankumous, ja presidentiksi valittiin professori Martin Rubin Washing-
ton DC:stä ja sihteeriksi Jürg Frei Lausannesta. Ylilääkäri Herbert Palmer Norjasta
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sai sitten sääntövaliokunnan vetäjänä vuoden aikaa tehdä ehdotukset IFCC:n uusiksi
säännöiksi. Prahan kokouksesta professori Büttner on laatinut raportin (1968).

SKKY:n jäsenillä on ollut huomattava panos sekä IFCC:ssä että IUPACissa. Gräs-
beck tuli mukaan kun hänet valittiin IFCC:n viitearvopaneelin (Expert Panel of Refe-
rence Values) jäseneksi v. 1969 Geneven kliinisen kemian kongressin yhteydessä. Vii-
tearvoasiassa hänellä on ollut uranuurtajarooli (katso 4.2., hänen kirjoituksensa viitear-
voista). Hän toimi myös vv. 1982–84 puheenjohtajana vaikutusvaltaisessa vaalikomi-
teassa, joka ehdottaa jäseniä uuteen hallitukseen, ja seuraavana kaksivuotiskautena hän
oli komitean varsinaisena jäsenenä.

IFCC ja IUPAC:in kliinisen kemian elimet toimivat läheisessä yhteistyössä ja mo-
lempien puheenjohtajat ja sihteerit osallistuvat toistensa hallitusten kokouksiin. Gräs-
beckin käydessä viitearvopaneelin kokouksessa Washington DC:ssä v. 1970 hänelle il-
moitettiin, että hänet oli valittu IUPAC:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi (Titular
member) vuodesta 1971. IUPAC:in kaikki elimet kokoontuvat joka toinen vuosi
IUPAC-konferenssiin. Paikalla on silloin suuri määrä jaoksia (Division), sektioita ja
komissioita ja vielä alakomissioita. Eräillä aloilla IUPAC on varsin tärkeä, se vahvis-
taa mm. atomipainot, alkuaineiden lyhenteet ja yhdisteiden nimistösäännöstöt, esim.
orgaanisten molekyylien atomien numeroinnin. Valitettavasti biokemistit ovat perusta-
neet oman maailmanjärjestönsä, International Union of Biochemistryn, IUB:n, joka kui-
tenkin on yhteistyössä IUPAC:in kanssa. IUPAC on vanha kansainvälinen järjestö, jonka
yksi etu on, että monet ”suljetut” maat kuten entinen Neuvostoliitto osallistuvat toi-
mintaan, kun taas uusiin järjestöihin ei ole liitytty. Kliiniset kemistitkin pystyvät siten
IUPAC:in avulla vaikuttamaan näihin maihin. Toinen etu on siinä, että kuulumalla
IUPAC:iin on mahdollista saada varoja sekä IUPAC:ilta että IFCC:lta!

Seuraavat IUPAC:in konferenssit olivat Madridissa, Davosissa ja Varsovassa. Gräs-
beck nousi hierarkiassa, ollen Kliinisen kemian komission sihteerinä vv. 1975–77, va-
rapuheenjohtajana (President-elect) vv. 1977–79 ja puheenjohtajana vv. 1979–81. Hä-
nen kaudellaan Kliinisen kemian sektiosta tuli Division, eli samanarvoinen kuin epä-
orgaanisen, orgaanisen ja analyyttisen kemian divisionit. Häntä edelsi puheenjohtaja-
na sveitsiläinen Marc Roth. Seuraaja puolestaan oli amerikkalainen William Sunder-
man Jr., ja hänen jälkeensä italialainen Norberto Montalbetti.

Tällaisessa organisaatiossa on helppo olla saamatta mitään aikaan, etenkin kun oli
jatkuva rahapula. Gräsbeck kuitenkin toimi aktiivisti IUPAC:in ja IFCC:n toimintojen
koordinoimiseksi ja integroimiseksi, jotta toimintojen päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin
ja siten varojen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Yritettiin kokoontua samoissa
paikoissa ja ylläpitää yhteisiä komiteoita. Ilmeisesti tässä onnistuttiinkin. Gräsbeck
myös edusti IUPAC:ia International Committee for Standardisation in Hematology-toi-
mikunnassa vv. 1976–78.

IUPAC:in Divisionilla on komissioita, jotka tekevät varsinaisen työn, eli laativat suo-
situksia. Kliinisen kemian Divisionilla oli seuraavia tehtäväkenttiä: kliinisen kemian
yksiköt, verikaasut ja elektrolyytit, toksikologia, automaatio, opetus. Monet näistä oli-
vat IFCC:n kanssa yhteisiä. Toksikologian komissiossa toimi Jorma Järvisalo Turusta.

Vaikkakin monella Kliinisen kemian Divisionin jäsenellä oli lääketieteellinen pe-
ruskoulutus, olivat he varsin arvostettuja IUPAC:in piirissä. Siihen vaikutti alamme pit-
källe kehitetty automatisointi sekä mikromenetelmät, joita mm. lasten tutkiminen vaa-
tii. Verikaasujen ja elektrolyyttien parissa työskentelevät, mm. tanskalaiset kollegam-
me, hallitsevat taas fysikaalisen kemian tavattoman hyvin. He jopa joskus korjasivat
fysikokemistien suositusten tekstejä! Kerran Gräsbeck asettui vastahankaan, kun yk-
sikkökomitea ehdotti uudeksi yksiköksi kappaletta, kpl, lyhennettynä I. Punasoluja olisi
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4.5.2. LAITEAPUA VIROON

Pekka Rintola

Kun Viro toisen kerran saavutti itsenäisyyden v. 1991, alkoi Suomessa kaikilla aloilla
valtava innostus auttaa heimoveljiämme. Kliinisillä aloilla alku oli enemmänkin mate-
riaalista apua. Sairaaloiden vanhojen käytöstä poistettujen laitteiden varastot tyhjen-
nettiin ja lähetettiin Viroon, ajattelematta sen enempää avun käyttökelpoisuutta. Kun
sitten vierailin ensi kerran Tallinnan ja Tarton kaupunkien kliinisissä laboratorioissa,
käytävillä ja takahuoneissa lojui kasoittain mitä erilaisimpia ”uusia” vanhoja laitteita,
joita ei voitu ottaa käyttöön. Tähän löytyi monia eri syitä:

1. Laitteet oli jo Suomessa loppuunkuluneina siirretty pois käytöstä.
2. Laitteisiin ei saanut enää käyttötarvikkeita eikä reagensseja.
3. Käyttö- ja huolto-ohjeet olivat kadonneet.
4. Virolaisilla käyttäjillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia käyttää työvoimaa

säästäviä, mutta kalliita reagensseja kuluttavia laitteita.
5. Aluksi käyttäjiltä puuttui myös tietotaitoa.
6. Huolto-organisaatio puuttui.

Itse olen ollut mukana toimittamassa laitteita ensin Tallinnaan (4 kpl) ja myöhem-
min Tarttoon (6 kpl). Tietoisesti pyrin välttämään niitä toimittamiseen liittyviä virhei-
tä, joita luettelin edellä. Niinpä kaikki laitteet kunnostettiin ja testattiin Suomessa joko
maahantuojan tai sairaalan teknisessä huollossa. Tärkein vaihe oli Virossa tapahtuva
käyttäjien perehdyttäminen. Teoreettinen ja käytännön koulutus jäi väkisinkin pinta-
puoliseksi, sillä omat työt Suomessa eivät sallineet kolmea päivää pidempiä vierailu-
jaksoja Virossa.

Seuraava esimerkki kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joihin olen törmännyt käytännön
tasolla Viro-projektin aikana. Tarton kaupungin terveyskeskus, Tartu linna polikliinik,
tarvitsi hematologian rutiinimäärityksiin solulaskijaa. Koska hyppäys ”mikroskooppi-
hematologiasta” täysautomaattiseen analysaattoriin olisi ollut liian suuri ja koska käyt-
tökustannukset olisivat nousseet huomattavasti, päädyin puoliautomaattisen laitteen
hankkimiseen. Oma vanha analysaattorini (Coulter S7) oli viety jo Tallinnaan Musta-
mäen (Kiirabi) sairaalaan. Muutaman puhelinsoiton jälkeen Uudestakaupungista löy-
tyi kunnostettavissa oleva laite, Coulter CBC 5 (parametrit B-Hb, B-Eryt, B-Hkr, E-
MCV, B-Leuk). Todettakoon, että tarttolaisessa laboratoriossa hematologiset indeksit
eivät olleet rutiinikäytössä, vaan vastaus annettiin lausuntona mikroskooppisen tarkas-
telun jälkeen.

Laite kunnostettiin maahantuojan huollossa, jossa se todettiin hyväkuntoiseksi. So-
lulaskijan lisäksi pakkasin autooni välineitä, joilla analysaattorin eri tutkimusten tasot
voidaan tarkistaa (kalibroida) referenssimenetelmillä. Opetin laboratorion henkilökun-
nalle analysaattorin käytön lisäksi referenssimenetelminä hematokriitti-sentrifugin (B-
Hkr) ja Burkerin kammion (B-Leuk) käytön. B-Hb-tason tarkistamiseen he olivat saa-
neet jo aikaisemmin ohjeet. Tosin tässä laboratoriossa ei ollut spektrofotometria syan-
methemoglobiiniliuoksen pitoisuuden mittaamiseksi. Virossa ei vielä silloin ollut käy-
tössä kaupallisia hematologisia kontrolleja, joten kaikki piti varmistaa referenssimene-
telmillä. Laaduntarkkailutoiminta oli vasta aluillaan.

Koulutus kesti kaksi päivää. Ensimmäisenä päivänä kaikki meni hyvin. Toisena päi-
vänä laboratoriohoitajat jo käyttivät laitetta valvovan silmän alla itsenäisesti. Sitten
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yht’äkkiä hälytys: ERROR ! En ole tekniikan miehiä, mutta olen aina ollut uteliaan
kiinnostunut siitä, ”mitä laite on syönyt”. Syy löytyi, ja vikaa ei voitu korjata ilman
merkkihuollon apua. Ei muuta kuin laite mukaan kotimatkalle. Yhden pienen sähkö-
komponentin vaihto poisti vian (kosteus ei päässyt enää vaurioittamaan ilmasuodatin-
ta). Olin luvannut laitteen takaisin mahdollisimman pian. Käyttäjät olivat saaneet esi-
makua siitä, miten laitteen käyttö helpottaa heidän työntekoa. Joulukin lähestyi uhkaa-
vasti, ja omat kiireet painoivat päälle. Mutta kun tuli luvattua ...

Niinpä itse joulupukki (viroksi joulumees) puuttui asiaan. Joulupukki matkusti va-
leasuisena omalla autolla 19.12.1994 Tarttoon, lahjojen joukossa uudelleen korjattu ja
niin paljon odotettu solulaskija. Virkavallan ja eräiden epärehellistä elämää viettävien
ihmisten välienselvittelyt Tallinna-Tartto-tiellä saivat joulupukin yöpymään Tallinnas-
sa. Kovan pakkasen (–25 ºC) takia kaikki laitteet ja liuokset piti kantaa yöksi sisälle
hotelliin. Mutta joulupukilla oli kiire, sillä aattoillan työt odottivat Suomessa.

Seuraavana aamuna pukki olikin jo auringon nousun aikaan Tartossa ja kaupungin
terveyskeskuksen ala-aulassa. Valeasuinen joulupukki kysyi ensimmäiseltä näkemältään
valkotakkiselta: ”Kas sa räägid soome keelt?” Suomenkielen taitoinen tulkki löytyi.
Pukki puki virka-asun päälle. Avustaja meni sopimuksemme mukaan ilmoittamaan la-
boratorioon joulupukin tulosta. Koko henkilökunnan pitäisi välittömästi kokoontua sa-
maan huoneeseen. Jo laboratorion odotustiloissa pukilla oli jaettavanaan namuja poti-
laille hyvän joulun toivotuksineen: ”Head joulud, head joulud !”. Näin jälkeenpäin aja-
tellen, oliko nyt järkevää jakaa veren glukoosiarvoja nostavia karkkeja paastonneille
ja näytteenottoon meneville ihmisille. Laboratorion väki otti hämmentynein ilmein van-
han partaisen miehen vastaan. Muutamalla tätä matkaa varten opitulla vironkielisellä
lauseella ja virka-asuunsa piiloutuneena joulupukki säilytti salaisuutensa ja aitoutensa:
”Kuidas käsi käib?” tai ”Kas oled olnud pai laps?” Voi sitä yllätyksen riemua. Solulas-
kija tuli jouluksi takaisin. Ainakin minä koin tapahtumassa herkkää joulumieltäkin.

Roolinvaihdon jälkeen kytkin laitteen sähköverkkoon. Välittömästi näytölle ilmes-
tyi hälytys: LOW POWER. Ajattelin sen johtuvan kylmyydestä, olihan laite juuri haettu
kylmästä autosta. Otin aikalisän ehdottamalla kahville menoa. Vika vaan ei häipynyt.
Miten voi olla mahdollista, että verkkojännite on liian alhainen? En ollut nyky-Suo-
messa sellaista ennen kokenut. Aikaa oli vähän. Pikainen käynti Maarjamõisan labora-
toriossa osoitti laitteen toimivan siellä moitteetta. Löysimme laboratorion käytävän toi-
selta puolelta pistorasian, jossa jännite oli riittävä. Myöhemmin sähköjohtoja ja sulak-
keita on suurennettu kestämään kovan pakkasen aiheuttaman sähkönkulutuksen lisä-
ykset. Huojentuneena pääsin kotimatkalle aikataulun mukaisesti. Laite on toiminut ko.
laboratoriossa nyt kahden vuoden ajan.  Myös laboratorion laaduntarkkailu, niin ulkoi-
nen kuin sisäinenkin, on kehittynyt nopeasti.

Halusin tällä esimerkillä valaista, mitä kaikkea voi tapahtua, vaikka valmistautumi-
sessa pyrkii ennakoimaan tilanteet. Vanha laite on aina vanha. Pitää kuitenkin muistaa,
että uudetkin laitteet tarvitsevat ohjelmoitua huoltoa sekä laboratorion käyttäjien että
tekniikan asiantuntijoiden toimesta. Liian vanhoja ja vanhanaikaisia tai huonosti va-
rustettuja laitteita ei Viroon kannata viedä. Tallinnan ja Tarton kliiniset laboratoriot al-
kavat olla laitteistoltaan suhteellisen nykyaikaisia. Mikä on tilanne muualla Virossa?
Sitä en tiedä. Jos saan vastakaikua Virosta ja Suomesta, olen valmis paremmin organi-
soidun työryhmän puitteissa jatkamaan laiteprojektia.

Edellä kuvattu on ollut osa välttämätöntä välivaihetta Viron kliinisten laboratorioi-
den kehityksessä. Kaikki on vain tapahtunut niin nopeasti, sanoisin monessa suhteessa
liiankin nopeasti. Onko nyt edetty vain kapeana kärkenä? Vain muutamat laboratoriot
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ovat huipulla. Mutta näiden huippujen velvollisuus on vetää muut mukaan tasaisena
rintamana koko Virossa.

Olen tätä työtä tehnyt aluksi oman sairaalan tukemana ja myöhemmin STM:ltä,
SKKY:ltä sekä TEMPUS-projektilta saadun tuen turvin. Tästä kaikesta minulla on si-
simmässäni sellainen tunne, että pienimuotoinen työni ei ole mennyt hukkaan.

Sammandrag

Pekka Rintola: Apparathjälp till Estland.
Här redogörs för personliga erfarenheter av besök till estniska laboratorier med done-
rade, använda apparater. Apparaterna var i allmänhet sådana som tagits ur bruk och
som sådeles var föga moderna och ofta ej i gott skick. Detta medförde vissa svårighe-
ter i synnerhet som den tekniska servicen i de estniska laboratorierna ofta var bristfäl-
lig och reservdelar saknades. Ofta fanns det ej heller bruksanvisningar eller reagenser,
ej heller medel för dessa. Kvalitetskontroll saknades eller var i sin linda. Även labora-
toriepersonalens skolning lämnade en hel övrigt att önska. Det var uppenbart, att här
fanns ett arbetsfält på många plan. Liknande erfarenheter redogör Anders Kallner för i
sin uppsats.

Summary

Pekka Rintola: Donations of instruments to Estonia.
The author tells about his experiences of visiting Estonian laboratories, taking donated
instruments there with him. These instruments had been removed from use in Finland
and usually were in a poor shape and outdated. This caused difficulties in their proper
use, especially as the technical service facilities in the Estonian laboratories often were
limited and there were mostly no spare parts available. Often there were no manuals,
special reagent kits were not available and funds for their purchase were scarce. There
were little of no quality control routines and the training of personnel was limited. It
was obvious that measures were needed in many areas.
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4.5.3. DE FÖRSTA LABORATORIEMEDICINSKA
KONGRESSERNA I BALTICUM

Anders Kallner

Under de diskussioner som jag kunde föra under ett besök år 1990 till Tallinn förstod
jag att hjälp till Estland i form av reagens och instrument sannolikt inte skulle kunna
leda till särskilt mycket utan att en avsevärd kunskaps överföring först kommit till stånd.
Tanken väcktes att vi gemensamt skulle försöka organisera den första baltiska kongres-
sen i laboratoriemedicin under år 1991 och under tiden bygga upp ett kontaktnät som
sträckte sig till Lettland och Litauen. Den estniska professionella föreningen var inak-
tiv och det fanns knappt några kemister eller någon tradition inom laboratoriemedicin.
Laboratoriearbetarna hade en utomordentligt låg status i den mån de kunde identifie-
ras och mitt ursprungliga kontaktnät byggdes upp med fysiker och kemister. Det var
mot denna bakgrund, som jag företog flere resor till Tallinn. Vid ett tillfälle var vi en
liten grupp från Karolinska sjukhuset som gjorde en helgresa för att knyta kontakter
på alla nivåer och för att visa upp den pluralistiska kompetens som fordras för att dri-
va ett modernt laboratorium. Småningom kunde jag utsträcka resorna till Tartu, den
tidigare stängda universitetsstaden med anor från Gustav II Adolf, som grundade uni-
versitetet endast några månader före sin död vid Lützen år 1632.

Utbildningen av kliniska kemister skedde då på universitetets kemiska och bioke-
miska institutioner utan anknytning till sjukhus eller klinik. Lärarna hade synbarligen
endast biokemisk och kemisk kompetens. Undervisningen bestod i att man studerade
sediment med ett enda enkeltubigt mikroskop, man gjorde motsvarande Heller’s och
Almén’s prov på urin, och demonstrerade enkla hematologiska undersökningar. Några
mätningar på serum såg jag inte. Under ett av dessa besök träffade jag Agu Tamm, då
närmast gastroenterolog och den nyutnämnde laboratorieöverläkaren Urmas Siigur. Tan-
ken på att ordna en kongress tog ytterligare fart och vi lyckades finna kliniska kemis-
ter i Riga och i Vilnius.  Med medverkan av prorektorn på universitetet i Tartu, profes-
sor Ants Kallikorm, tidigare endokrinolog, sammankallade vi en planeringsgrupp som
första gången träffades i Tallinn. Förutom de baltiska kollegorna, dr Viktorus Ulmonas
från Vilnius, prof Viestur Baumanis (molekylärbiolog), Almils Helds (endokrinolog) och
dr Biruta Bandere (klinisk kemist) från Riga, prof Lembit Tähepõld (biokemi), dr Agu
Tamm (klinisk kemi), dr Aino Ilisjan (klinisk kemi) dr Helgi Kasesalu (klinisk kemi)
och dr Ülle Vaher (biokemi) från Tartu och Tallinn, var också Lasse Viinikka och Arto
Pakarinen från Finland med, i förberedandet av följande kongresser Veikko Näntö (Vil-
nius) och Eino Puhakainen (Jurmala). Detta var en spännande uppgift, ingen av de bal-
tiska kollegorna hade tidigare deltagit i ett arbete där inte förutsättningar och resultat
var dikterade uppifrån. Detta yttrade sig i att deltagarna – professorer och laboratorie-
föreståndare – inte kunde fatta beslut och var tvungna att få direktiv hemifrån i alltför
många frågor för att planeringen skulle kunna fortskrida komplikationsfritt.

Arbetet gick emellertid framåt och datum för kongressen kunde fastställas till novem-
ber 1991. Vi hade bestämt ytterligare ett avslutande planeringsmöte för att formulera
program, inbjudningar etc men då kom Moskvakuppen emellan. Situationen förändra-
des snabbt och en osäkerhet om utvecklingen både i de unga republikerna och i Ryss-
land. Oron var stor i Estland, man fruktade bl. a. att riksdagsbyggnaden skulle intas av
sovjetisk trupp. Delar av Tallinn blockerades av stora stenar och andra barrikader. I
Lettland och Litauen försökte ännu sovjetregimen under Gorbatjov hindra utveckling-
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en. Vid demonstrationer i Vilnius och Riga sköts flera demonstranter ihjäl och detta
bidrog naturligtvis till att ifrågasätta om tiden var mogen för en kongress.

Vår bedömning var att det skulle vara olyckligt om kongressen trots alla yttre vid-
righeter inte genomfördes men vi flyttade den till mitten av februari 1992.  Det veten-
skapliga programmet var avpassat efter tillgången på föreläsare och planeringsgrup-
pens önskemål och resurser. Ett förvånansvärt stort antal posters (55 stycken) sändes
in och intresserade kolleger från framför allt Finland och Sverige kom att delta. En
liten utställning av baltiska produkter kunde ordnas och någon enstaka utställare från
Sverige och Finland var också med. Ett större anslag till resor, uppehälle, tryckning
och övrig administration lämnades av Stiftelsen Clinical Chemistry Lookout.

Kongressen hölls i en av de tidigare partilokalerna som var relativt bra utrustad med
högtalare och projektorer. Långt mer än det förutsedda antalet deltog, hur man ordna-
de inkvartering kan vi bara ana men det existerande hotellet rymde inte många. Det
var kallt och blåsigt men stämningen, gästfriheten och allas entusiasm övervann alla
hinder och eventuella obehag. Många kontakter knöts, som kunnat vidmakthållas och
utökas genom åren, jag vill särskilt nämna Urmas Siigur, överläkare på universitets-
sjukhuset och Agu Tamm som nu är professor i klinisk kemi. En så liten kongress blir
ganska intim och vad vi lärde oss och de vi lärde känna har lagt grunden för mycket
av det fortsatta engagemanget i Balticum. Ett av de viktigaste besluten som fattades
under kongressen var att fortsätta med baltiska kongresser var annat år och cirkulera
platsen mellan länderna.

Vid en efterföljande Nordisk kongress i Reykjavik fattade man ett principbeslut som
gick ut på att Finland i huvudsak skulle skapa ”twinning” med Estland, Sverige med
Lettland och Danmark med Litauen. På den vägen är det, massor med utrustning har
förts över till länderna under åren, undervisnings- och utbildningsprogram har kommit
igång och de ekonomiska förhållandena har blivit något bättre. Mycket återstår att åstad-
komma och uppnå. Laboratoriemedicin har ingen verklig tradition ännu och är under-
utnyttjad naturligtvis också beroende på bristande utrustning. Medicin, hälsovård och
därmed också laboratoriemedicin är ‘under fire’ också på denna sida av Östersjön.

Kongressen i Vilnius år 1994 blev en stor framgång och likaså den i september 1996
i Riga. En mycket stor del av kostnaderna för initiativet i Estland täcktes genom me-
del från Stiftelsen Clinical Chemistry Lookout i Sverige både för trycksaker och resebi-
drag till föredragshållare och deltagare. Samma var förhållandet i Litauen även om vi
då kunde trappa ned det praktiska engagemanget väsentligt. Vid Rigakonferensen var
utställningen verkligen professionell, deltagandet över 200 och antalet posters svårö-
verskådligt. Kongressen var i huvudsak självbärande och även om nordiska kollegor
fått förmånen att delta i planeringen fattades alla beslut och skapades alla resurser av
organisatörerna i Riga. Vi ser nu fram emot den konferens som skall anordnas i Tartu
år 1998 och hoppas att det baltisk-nordiska kunskapsutbytet skall ytterligare öka och
en bättre balans uppnås.

Yhteenveto

Anders Kallner: The first Baltic Congresses
Kirjoittaja kertoo vierailuistaan Tallinnaan ja Tarttoon vv. 1990 ja 1991. Molemmissa
kaupungeissa hän tapasi virolaisia kollegoita ja tutustui laboratorioihin. Koulutuksen
puute samoin kuin nykyaikaisten laboratoriolaitteiden ja -menetelmien puute maassa
oli ilmeinen. Syntyi ajatus Baltian maiden laboratoriolääketieteen kongressin järjestä-
misestä. Kirjoittaja ja kollegat muista Pohjoismaista, lähinnä Ruotsista ja Suomesta,
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työskentelivät paikallisten alan edustajien kanssa tämän tavoitteen toteuttamiseksi.
Ensimmäinen Baltian kongressi järjestettiin Tartossa v. 1992 ja se loi hyvän pohjan
seuraaville, jotka on järjestetty Vilnassa, Liettuassa v. 1994 ja Jurmalassa, Latviassa,
v. 1996. Seuraava kongressi pidetään jälleen Tartossa v. 1998. Kongresseilla on ollut
suuri merkitys kliinisen kemian kehitykselle alueella.

Summary

Anders Kallner: The first Baltic Congresses
The author recalls his visits to Tallinn and Tartu in 1990 and 1991. In both cities he
met Estonian colleagues and visited laboratories. It was obvious that there was a great
need for training and upgrading of laboratory instrumentation and practises. It was
decided that the first Baltic Congress of Laboratory Medicine woud be organised. The
Author and colleagues from other Nordic countries, mainly Sweden and Finland, worked
together with the Baltic colleagues towards this aim. The first Baltic Congress was
organized in Tartu in 1992 and it formed a good basis for the next Baltic congresses,
which have been held in Vilnius, Lithuania, in 1994 and in Jurmala, Latvia, in 1996.
The next one will be held again in Tartu in 1998. The Congresses have contributed a
lot to the development of clinical chemistry in the Baltic countries.
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4.5.4. ESTONIAN SOCIETY OF LABORATORY MEDICINE

Urmas Siigur

The ENSV Vabariiklik Arstide-laborantide Teaduslik Selts (Estonian Society of
Laboratory Physicians) was founded in 1963. In those days, almost everything in Estonia
was organised ”at a high level”; typically, also the Estonian Society of Laboratory
Physicians formed a branch of the corresponding All-Union society. It was formally a
scientific society. Its main tasks were to arrange and coordinate postgraduate teaching
events in the form of refreshing courses, with lecturers from other centres of the Soviet
Union, and to organise research in the field. During the first years, the Chairman of
the Society was Dr. B. Vurzel and there was about 20 to 25 members. As the majority
of the laboratory physicians in Tallinn were Russian-speaking, the working language
of the Society was mainly Russian. From 1979 to 1988 the Chairman of the Society
was Dr. H. Kapral, thereafter to 1993 Dr. A. Ilisjan and from 1993 up to now Dr.
U. Siigur.

At the moment the Society has about 120 members. Most of them are laboratory
physicians working at hospital laboratories, but the number of nonmedical laboratory
professionals (chemists, biologists, etc.) is increasing. Therefore in 1994 the Society
was renamed the Eesti Laborimeditsiini Selts (Estonian Society of Laboratory
Medicine). There is also a number of other societies that unite people working in spe-
cific laboratory disciplines (bacteriology, immunology, etc.), and some of those people
belong also to our Society. The Society has a board of 10 members. The activities of
the Society are funded by membership fees. The fee is quite symbolic (25 EEK per
year) and most of the events are also sponsored by companies.

During its existence, the Society has organised a number of educational events of
different types. Meetings have been held more or less regularly (3–4 times per year).
In these meetings, the members of the Society have made reports on specific topics
and organisational problems have been discussed. A wide variety of topics has been
covered, starting from routine analysis (e.g., urinalysis) to modern methods of labora-
tory investigation (molecular methods of diagnosis) and ”Laboratory science in philat-
ely”, to demonstrate the range. Several joint meetings with other Societies (neurologists,
rheumatologists, orthopaedists, etc.) have also been held.

The second aspect of the activities of the Society has been to organise courses which
have lasted from some days to some weeks. In the Soviet time, lecturers from other
centres (Moscow, Leningrad, Minsk) came to teach on these courses. Wide topics like
laboratory diagnoses of disorders of haemostasis, enzyme analysis, etc., have been
handled. In earlier days such courses were very popular because the University of  Tartu
could not contribute much to the postgraduate training. Since the beginning of the 90’s,
the role of Western lecturers has increased significantly, the Finnish colleagues having
been the most used and useful ones. Several seminars on quality assurance, cost
accounting and other topics have taken place, with the participation of Finnish
colleagues as co-organisers and lecturers.

The Society has also organised various scientific conferences. The first Conference
of Estonian Laboratory Physicians took place in Tallinn in 1982. Besides the
contribution of Estonian laboratory physicians, a number of lectures and reports were
made by colleagues from Moscow, Minsk, Pensa, Leningrad, Riga, Tbilisi, Kishinyov
and Odessa. In 1985, the third All-Union Conference of Laboratory Physicians was
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arranged in Tallinn by the Estonian Society. In 1989, the Second Conference of Estonian
Laboratory Physicians was held, with the participation of specialists from several
Russian and Baltic cities, and also from Finland, Sweden and the USA.

In 1992, the first Baltic Congress of Laboratory Medicine was arranged in Tartu
and the contribution of Nordic colleagues was highly significant, both for the scientific
program and the organisational aspects. This event has been followed by conferences
in Lithuania (1994) and Latvia (1996), and the fourth Baltic Conference will take again
place in Tartu in 1998.

At the moment the Society is in a sort of status quo, searching for its place and
ways. The list of tasks and duties is expanding and the Society is becoming more and
more responsible for such work as licensing of laboratory specialists and laboratories,
planning of the staff needs for the future, establishing the pricing policy for the
laboratory services, etc. Respective workgroups have been formed by the Society (work-
group for prices, workgroup for licensing of laboratories). The workgroups then make
proposals to the Ministry via the Expert of Laboratory Questions (Dr. H. Kasesalu).
However, the official status of the Estonian medical societies is still undefined. Having
once upon a time been registered at the Ministry of Health Care (of the Soviet Estonia!),
it remains unclear what kind of organisations they are now considered to be in the frames
of the legislation of the Estonian Republic. After the official status of the Society has
become fixed (hopefully this spring), we plan to apply also for the membership in the
IFCC. We look upon the future of the organisation as that of a scientific and professional
society, working for the development of the discipline of laboratory medicine in Estonia
and also fighting for the rights of its members together with the Eesti Arstide Liit
(Estonian Medical Association).

Yhteenveto

Urmas Siigur: Viron laboratoriolääketieteen yhdistys
Yhdistys perustettiin v. 1963 ENSV Vabariiklik Arstide-laborantide Teaduslik Selts-ni-
misenä. Sen ajan mukaan se syntyi ”ylhäältä” ohjattuna. Sen tehtävänä oli järjestää jat-
ko- ja täydennyskursseja sekä alan tutkimustyötä. Alkuvuosina puheenjohtajana toimi
B. Vurzel ja yhdistyksellä oli parikymmentä jäsentä. Viime vuosina Urmas Siigur on
toiminut puheenjohtajana. Jäseniä on nyt n. 120, pääasiassa laboratoriolääkäreitä, mutta
kemistien ja biologien osuus on kasvamassa. Vuonna 1994 nimi muutettiin Eesti La-
borimeditsiini Seltsiksi. Yhdistys on pitänyt 3–4 kokousta vuodessa, usein yhdessä lää-
ketieteen erikoisalojen yhdistysten kanssa. Yhdistyksen järjestämät kurssit olivat suo-
sittuja Neuvostoliiton aikana, kun alan opetusta ei Tarton yliopistossa ollut. Tällä vuo-
sikymmenellä on saatu esitelmöitsijöitä kursseille länsimaista, varsinkin Suomesta. En-
simmäinen Baltian laboratoriolääketieteen kongressi järjestettiin Tartossa v. 1992, ks.
4.5.3. (Kallnerin kirjoitus). Nyt yhdistys etsii asemaansa ja toimintatapojaan, muodos-
taen työryhmiä. Yhdistys oli rekisteröity Neuvostoliiton aikana terveysministeriössä,
mutta nyt sen asema on epävirallinen. Se aikoo hakea IFCC:n jäsenyyttä, kun tilanne
on selvinnyt.

Sammandrag

Urmas Siigur: Föreningen för Laboratoriemedicin in Estland
Föreningen grundades år 1963 under namnet ENSV Vabariiklik Arstide-laborantide
Teaduslik Selts och ändrade namnet år 1994 till Eesti Laborimeditsiini Selts. De första
åren var ordförande dr B. Wurzel och medlemstalet 20–25, de senaste åren har Urmas
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Siigur varit ordförande och medlemskåren har stigit till c:a 120, främst laboratorielä-
kare men med ett stigande antal kemister och biologer. Föreningen har hållit 3–4 mö-
ten i året och organiserat fortbildning samt den första baltiska kongressen i laboratorie-
medicin, se 4.5.3. (Kallner). Under sovjettiden var föreläsarna på kurserna från andra
rådsrepubliker, under 90-talet från västvärlden, främst från Finland och Skandinavien.
Föreningen grundades ”uppifrån” enligt tidens system och registrerades i Hälsovårds-
ministeriet, nu söker föreningen sin plats och uppgift. Den har grundat ett flertal ar-
betsgrupper och hoppas snart bli officiellt erkänd och ämnar sedan söka medlemskap i
IFCC.
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4.6. YHDISTYKSEN VENÄJÄN-SUHTEIDEN
KEHITTÄMINEN

Elja Pitkänen

HYKSin sisätautiklinikan v. 1976 tekemän onnistuneen Vironretken (ks. kappale 4.5.1.)
jälkeen heräsi ajatus saada yhteys myös Neuvostoliiton Venäjän osaan, lähinnä Lenin-
gradin laboratoriokollegoihin. Kirjoitimme Neuvostoliiton edustustoon kauniin, veto-
avan ja hyvin sovinnaisen kirjeen, jossa tiedustelimme olisiko Leningradissa jokin sai-
raalalaboratorio, joka voisi ottaa meidät vastaan. Saimme aikanaan myöntävän vasta-
uksen. Unioninkadun laboratorioväki lähti v. 1980 turistimatkalle Leningradiin. Peril-
lä pyrimme sitten varmistamaan käynnin ja osoitteen. Kuulimme hotellin virkamiehel-
tä hetken päästä, että laboratorio on juuri tänään suljettu. Nyt oli rajummat otteet pai-
kallaan. Puhuimme lähetystöstä, korkeista virkamiehistä ja kaikkein korkeimmista ni-
mistä, mitä saatoimme muistaa ja ennenkaikkea virallisesta yhteistoimintakomiteasta.
Ja niinpä hetken päästä saavuimmekin kohteeseemme, Alueelliseen Biokemialliseen
Laboratorioon No 1. Perillä meitä odotti kaksi aivan viehättävää naiskollegaa, tri Poli-
na E. Nemirova ja tri Asja G. Reprintseva. He olivat aluksi ihan reserveerattuja ja kat-
soivat epäluuloisesti, mutta keskustelutilaisuuden ja kiertokäynnin aikana tilanne suli.
Saimme tutustua laboratoriohenkilökuntaan rutiinityössään. Lopulta olimme molemmin
puolin iloisia tästä verrattomasta tutustumisesta ja vaihdoimme osoitteita.

Nyt olimme oppineet jo virkatien. Otimme (lähinnä Viro mielessä) yhteyttä STM:ään,
joka hyväksyikin meidät asialistalle esiteltäväksi Suomen-Neuvostoliiton terveydenhuol-
lon, lääketieteen ja sosiaaliturvan yhteistyökomissionkokoukseen. Toiminta hyväksyt-
tiin ja jo v. 1984 saapui neuvostoliittolainen delegaatio Suomeen, kaikki Moskovasta.
Mukana olivat Ludmila Delektorskaja ja Viktoria Morozova, jotka yhdessä Boris Ko-
rovkinin kanssa muodostivat myöhemminkin neuvostoliittolaisten ydinjoukon.

Delegaatiotoiminta. Näitä valtuuskuntavierailuja pidettiin kaikkiaaan viisi, kaksi Mos-
kovassa, yksi Leningradissa ja kaksi Suomessa. Ohjelmakehys oli vakiintunut. Dele-
gaation jäsenluku oli 5–7 ja vierailupäiviä viisi. Jokaisen delegaatiovierailun ohjelmaan
kuului seminaari, jossa esitelmien muodossa käsiteltiin ajankohtaisia teemoja, kuten
hyperlipemiaa, koronaaritaudin patogeneesia, uusia laboratoriomenetelmiä, munuais-
tautien laboratoriokokeita ja laboratoriokokeita akuutissa lääketieteessä. Laaduntark-
kailu, laboratorioalan opetus ja alueellinen laboratorio-organisaatio olivat myös lähei-
siä kysymyksiä vieraille. Suomalaiset delegaatiojäsenet joutuivat jokainen pitämään
esitelmän, toiset jopa kaksi, jos vierailupaikoissa oli järjestetty omia tilaisuuksia. Kuuli-
joita oli Neuvostoliiton tilaisuuksissa 50–200, jotkut kaukaakin Siperiasta. Esitelmien
jälkeen oli yleensä vilkas keskustelu. Venäläiset selvästikin halusivat tällä tavoin osal-
listua. Toisinaan – jos oli mutkallinen kysymys – saattoi jopa kaksi auditoriojäsentä
olla seisomassa ja puhumassa yhtä aikaa. Näin ei meillä.

Paikalliset tutustumiskohteet. Vierailupäiviin oli siroteltu käyntejä alan laitoksissa.
Suomessa esiteltiin vieraille mm. HYKS, TYKS, OYKS, Laaduntarkkailu Oy, Labsys-
tems Oy, Kone Oy, Farmos Oy, Wallac Oy.

Moskovassa näimme monta mielenkiintoista alan paikkaa. Ehkä kaikkein tutuim-
maksi tuli All-Union Scientific Methodical and Control Center, jossa tri Delektorskaja
ja prof. Mensikov työskentelivät. Laitos pyrkii keskitetysti hoitamaan koko Neuvosto-
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liiton laaduntarkkailun, metodisuositukset ja reagenssien toimitukset. Kuvaavaa oli, että
kun lanseerattiin uusi metodisuositus oli alkupainoksen määrä 20000 kpl. Molemmat
valittivat, että useita metodeja on pidettävä vanhanaikaisella tasolla, koska Neuvosto-
liiton laboratorioissa on puutetta automaatiosta ja huipputason laitteista. Heidän tehtä-
väkuvaansa kuuluivat käynnit eri laboratorioissa. Tri Delektorskaja oli vuoden sisään
käynyt Moldaviassa ja Vladivostokissa. Toinen tutuksi tullut paikka oli prof. Korovki-
nin vetämä kliinisen entsymologian laitos, joka oli puhtaasti tutkimuslaboratorio.

Pavlov-instituutti Leningradissa oli mieleenpainuva. Kyseessä oli odottamattoman
iso ja tyylikäs tutkimuskeskus. Akateemikko A.N. Klimov antoi paljon aikaansa mei-
dän delegaatiollemme ja raportoi heidän tuloksiaan ateroskleroosin tiimoilta. Sklifo-
sovskyn instituutin akuutin sairaalan laboratorio Moskovassa oli laboratorioteknisesti
hyvinkin kiinnostava. Samoin All-Union Cardiological Centerin laboratorio, jossa ah-
kera Suomen vierailija prof. Vladimir Titov työskenteli. Minulla oli mahdollisuus käy-
dä Moskovan ydinfysiikan laitoksen biologisella osastolla. Se oli vireä, luovantuntui-
nen työpaikka. En missään ole nähnyt niin monta biologisiin tarkoituksiin valmistet-
tua NMR-laitetta saman katon alla.

Vapaa ohjelma. Vierailuohjelmiin sisällytettiin tietysti illanviettoja, jotka pyrittiin pi-
tämään parhaissa paikoissa, sekä lähtölounas vierailun päätteeksi, jolloin kiteytettiin
tulevan toiminnan puitteet ja laadittiin protokolla. Joka paikassa täytyi pitää puhe ja se
sai mielellään olla hauska. Joku neuvostolaisista yritti kerran hartaasti puhua rauhan
aatteesta ja kansojen yhteistyöstä, mutta muiden neuvostolaisten tympeät ilmeet ja huo-
kailut pakottivat puhujan pian luopumaan alkulauseistaan ja siirtymään asiaan. Erikoi-
sesti moskovalaiset pitivät Suomenlinnasta ja Valhallan illasta.

Kuva 19. Valtuuskuntavierailulta Helsingissä v. 84. Eturivissä vasemmalta prof. A.S. Petrova,
tri L.N. Delektorskaja, prof. V.T. Morozova, tri U.E. Mihailovsky ja kirjoittaja, Elja Pitkänen.
Kiitämme Kliin • lab -lehteä luvasta julkaista kuva.
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Pietari (Leningrad) on lähellä. Silloiseen Leningradiin kollegojen luo teimme yhden
delegaatiovierailun (v. 1990). Matkalla ilahdutti se vireä, milteipä vapautunut henki mikä
kollegojen kesken vallitsi, samoin valmius kontakteihin Suomeen päin. Kontaktit ovat
kuitenkin päässeet sammumaan, vaikka Pietari-projektille saatiin yhteistyöapurahaa
STM:ltä v. 1993. Ruotsalaiset (Åke Holmgård, Anders Kallner) ovat ryhtyneet ideoi-
maan ja toteuttamaan omaa Pietari-projektia. Ehkä tältä pohjalta voisi löytyä tehtäviä
suomalaisillekin.

Toiminta valtuuskuntatyön ohella. Valtuuskuntavierailujen lisäksi järjestettiin molem-
piin suuntiin yksittäisten tutkijoiden vierailuja. Vierailut tihenivät 90-luvulle tultaessa.
Suomalaisten matkat olivat esitelmämatkoja Neuvostoliiton kongresseihin. Kaukaisin
paikka lienee ollut Ivano-Frankovsk Ukrainassa, jonne Lasse Uotila ja allekirjoittanut
(Elja Pitkänen) kutsuttiin v. 1991. Usgorod lähellä Unkaria oli myös kiintoisa paikka.
Siellä kävin v. 1989. Kolmasosa väestöstä oli unkarilaisia, komeat linnat olivat ennen
olleet unkarilaisten, kauppojen ikkunoissa oli tuoteilmoituksia kirjoitettuna unkariksi
kynällä näyteikkunoihin. Unkaria rangaistiin I maailmansodan jälkeen leikkaamalla
kunnon siivuja Unkarista reunavaltioille.

Suomalaiset asiantuntijat olivat luennoimassa kahdessa huomattavassa Kone Oy:n
järjestämässä kliinisen laboratorioalan symposiossa Moskovassa (v. 1979 ja v. 1991).

Vierailujen ansiosta saimme ilmeisesti aika monipuolisen käsityksen neuvostojär-
jestelmästä kliinisen laboratoriotoiminnan osalta. Totesimme, että Neuvostoliitossa on
mahtava joukko työhönsä paneutuneita, parhaaseen länsimaiseen tapaan tietorikkaita
ja työnsä osaavia laboratoriotyöntekijöitä, jotka ainaisen rahapulan alla pitivät pintan-
sa ja tekivät alansa eteen minkä voivat. Tutkimuksen ja tutkimuslaitosten suuri määrä
on Venäjällä traditionaalista. Keskuslaboratorioiden hyvää tasoa kuvastaa heidän am-
mattilehtensä Laboratornoe Delo, joka sisältää hyviä katsauksia ajankohtaisia aiheista.
Keskeisiin oppikirjoihin kuuluu TT Berezovin ja BF Korovkinin ”Biologitseskaja Khi-
mija”.

Yhteistoiminta alkoi yleistietämyksen karttumisen lisäksi tuottaa muutakin. Käytä-
essä 90-luvulle saatiin aikaiseksi, paitsi yksittäisten tutkijoiden lyhytaikaisia vierailu-
ja, mm. että laboratoriolehdet Kliin • lab ja Laboratornoe Delo sopivat artikkelien vaih-
dosta. Neuvostoliittolaiset pitivät tärkeänä kehittää omaa lehteään niin että siinä esiin-
tyisi enemmän ulkolaisia artikkeleja. Kliin • lab- lehden painoasu kiinnosti heitä ja alet-
tiin selvitellä painatuksen järjestämistä samassa kirjapainossa. Suomen Laaduntarkkailu
Oy tuli heille varsin tutuksi ja kaupallisia toimenpiteitä suunniteltiin. Opetuksesta kiin-
nostuneet löysivät toisensa ja vaihtoivat tietoja ja kokemuksia. Ainakin yhdestä laitos-
yhteistyöstä kerittiin sopia koskien tieteellistä teemaa. Ehkä saimme laitevientiämme
edesautettua, en tosin osaa sanoa miten sitä saisi mitattua. Kaiken kaikkiaan ei ehkä
ihan huono tulos vajaan kahdeksan vuoden mittaiselle, hankalasti alkaneelle toimin-
nalle.

Hyvät puolet ja heikkoudet. Toiminta oli mahdollista, koska yhteistyösopimus takasi
jatkuvuuden, määrärahat ja loi puitteet. Sopimus oli siinä mielessä lähes ideaali. Mi-
tään vaikeuksia ei myöskään ollut löytää halukkaita pitämään esitelmää Neuvostolii-
tossa. Systeemiheikkouksiakin oli. Pahin oli ehkä se, että järjestelmä oli liian jäykkä
ja sisäänlämpiävä. Joitakin yksittäisiä tutkijavierailuja lukuunottamatta järjestelmä piti
pysyvien kontaktien laajenemista liian hankalana. Tapasimme monta kiinnostavaa asi-
antuntijaa Neuvostoliitossa tietäen, että hyvästijätön jälkeen myöhemmät kontaktit ei-
vät luultavasti onnistu.
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Oma STM:mmekään ei tarpeeksi hoitanut asiakkaitaan. Koetin saada tapaamista
kanslian päätöksentekijöiden kanssa tärkeistä yhteistoiminta-asioista. Tapaaminen ei
koskaan onnistunut ministeriön kokousten, matkojen ym. takia. Käynti ministeriössä
ei onnistunut, puhelimella ei koskaan oltu löydettävissä. Lopuksi jätin soittopyynnön.
Ei soitettu. Vaikutelmaksi jäi, että ministeriö oli ottanut liiaksi mallia naapuristaan ja
pystyttänyt muurin rahvaan eteen. SKKY:n tiimoilta löytyi kyllä hankalampikin vas-
tus. Oli mahdotonta löytää laboratorioalan ihmistä, joka olisi voinut pysyvämmin kont-
ribuoida idänsuhteiden kehittämiseen. Kaikki kyllä myönsivät, että aihe on tärkeä, että
Neuvostoliitossa varmasti on kosolti taitoa ja tietoa omaavia kollegoja. Jopa arveltiin,
että eri alojen hyvät kontaktit ovat suorastaan henkivakuutus Suomelle. Omat kiireet
kuitenkin estivät asiaan paneutumisen. Tämä oli se seikka, mikä aiheutti että toiminta
oli jatkuvasti kuin kivireen vetämistä hiekalla. Oikeastaan vain Lasse Uotila ja Peter
Elg osoittivat pitkäjänteisyyttä.

Vientiä harrastavan teollisuuden puolella oli paljon valoisampaa. Avustusrahojen
saannissa katon asetti oikeastaan vain oma kehtaaminen. Teollisuus auttoi auliisti myös
monissa käytännön kysymyksissä. Veikko Peltonen, Raija Pikkarainen, Kaija-Stiina
Saarinen, Harri Timonen ja useat muut, jotka tässä pitäisi mainita, olivat rohkeita, esiin-
tymiskykyisiä ja ennenkaikkea ennakkoluulottomia avustajia. Kielitaitokin löytyi teol-
lisuuden puolelta. Professori Menshikov on selostanut yhteistyötä suomalaisten toimin-
imien kanssa Baselin Medlab-kongressissa 1997.

Sitten tuli Gorbatshovin aika ja kaikki romahti. Poissa olivat yhteistyökomiteat ja
määrärahat. Seurasi epätietoisuuden aika, jolloin kukaan ei osannut sanoa kenen puo-
leen kääntyä. Kuulin, että SKKY:n idäntoiminta on sammunut ja uutta vetäjää ei ole
löydetty. En tätä ihmettele. Yhdistys on hento näin mittavan tehtävän edessä. Jotain
tarttis tehdä, sillä on vain tappioksi, jos naapurisuurvallan tiedot, taidot ja kulttuuri jäävät
kokematta ja yhteistyöhön valmiit, tasokkaat venäläiset kollegat huomiotta. Tueksi ehkä
tarvitaan katto-organisaatio, jolla olisi resursseja ja joka pystyisi ideoimaan. Nordkem,
joka toimi hyvin Skandinaviassa, voisi olla eräs malli. Pietarin suhteen on huomatta-
va, että lähiseutujen suhteiden kehittämiseen on valtion budjettia olemassa.
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Sammandrag

Elja Pitkänen: Umgänge med ryska laboratoriekolleger under Sovjettiden
År 1980 började vår förening etablera kontakter med kolleger i kliniska laboratorier i
Sovjetunionen. Aktiviteterna nådde sin topp i början av 1990-talet. Projektet baserade
sig på ett avtal mellan länderna om samarbete inom hälsovård och socialskydd. Hälso-
och Socialvårdsministeriet beviljade medel och stod för den administrativa samordning-
en.

Aktiviteten bestod huvudsakligen av turvisa besök för 4–6 dagar av delegationer
bestående av 4–6 laboratoriespecialister. Man organiserade seminarier om aktuella la-
baoratorietemata, möten för planering av gemensamma aktiviteter, besökte sjukhusla-
boratorier, forskningsinstitut och firmor inom laboratoriereagens och -apparatbranschen.
En målsättning var att bekanta sig med utbildningen på området och träffa laboratorie-
chefer. Våra delegationer uppskattade våra värdars goda kunskaper och praktiska lös-
ningar i laboratorieprocedurer, vilket delvis kompenserade de mycket begränsade eko-
nomiska tillgångarna i de sovjetiska laboratorierna med undantag av några få ”flagg-
skepp”. Också de sovjetiska kollegernas intresse för samarbete var uppmuntrande. Me-
daljens frånsida av denna kollektiva, uppifrån ledda verksamhet blev uppenbar, när detta
projekt började utvidgas. Avtalet tryggade ekonomiskt en fortsatt aktivitet, men under
stela former, som lämnade föga rum för spontana individuella kontakter.

Projektet lamslogs i början av 90-talet av de stora förändringarna, som svepte över
Sovjetunionen. Man borde kunna få i gång olika nya initiativ för vilket de tidigare eta-
blerade kontakterna kunde vara nyttiga.

Summary

Elja Pitkänen: Communication with the Russian laboratory professionals during
the Soviet period.
In 1980 the Finnish Society of Clinical Chemistry embarked on building up contacts
with colleagues working in the clinical laboratories of the Soviet Union. A rather
lacklustre initial period was soon left behind. The activity scaled up, acquired a
structured form and started to diversify. The campaign peaked during the early 90s.

The project relied on the Pact of cooperation in the domains of public health care,
medicine and social security, signed by the two countries. The Ministry of Health and
Social Affairs appropriated the funding and marshalled the administrative coordination.

The mainstay of the activity was formed by visits of delegations, consisting of a
party of four to six laboratory professionals staying for a duration of four to six days
in the host country, the order fixed by the principle of rotation.

The visits were dedicated to seminars with discourses on topical laboratory issues,
meetings dealing with further elaboration of concerted activity and sightseeing tours
to hospital laboratories, research institutes and to business enterprises manufacturing
laboratory equipment and material. A further goal was to become acquainted with the
education and training of the profession and to become introduced to individual
laboratory executives. As expected, our delegations enjoyed the atmosphere created by
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the dexterity and good laboratory knowledge of the Soviet colleagues. These merits at
least in part seemed to compensate for the financial difficulties that generally afflicted
Soviet laboratories, apart from a few flagship laboratories. The interest of Soviet
colleagues in cooperation was encouraging.

The amenities and the flip side features of this kind of collective, state-regulated
management became manifest as soon as the project started to proliferate. The fiscally
reinforced Pact secured continuity of the endeavour. The pact ordinance, however,
squeezed communication into a non-resilient, almost petrified template, that left little
leeway for spontaneous individual interaction.

The project was stunned in the early 90s by the reverberations stemming from the
sweeping changes that took place in Russia. Renaissance of the relations, however, is
in the realm of possibilities and may provide an avenue for a diversity of promising
interactions. Tapping the experience accumulated to date should prove rewarding in
the revitalization process.
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4.7. SUHTEET UNKARIIN JA PUOLAAN

Ilkka Penttilä ja Nils-Erik Saris

SKKY:n ja Unkarin Kliinisen Patologian Yhdistyksen (Hungarian Society of Clinical
Pathology, HSCP) välinen yhteistyö on ollut hyvin vilkasta, ovathan unkarilaiset hei-
mokansamme. Yhteistyö alkoi virallisesti v. 1988. Yhteyksiä oli kuitenkin runsaasti jo
sitä ennen. Kommunistivallan aikana v:sta 1974 lähtien toimi Unkarin ja Suomen vä-
lillä kaupallisella tasolla ”The Working Group for Cooperation in the Field of Health
Care and Medical Techniques”- työryhmä, jota rahoittivat kummankin maan kauppa-
ja teollisuusministeriöt (KTM). Vuonna 1979 röntgenylilääkäri Eero Lehtinen (TAYKS)
ja laboratorioylilääkäri Ilkka Penttilä (KYKS) osallistuivat 5th Finnish-Hungarian Work-
shop-tilaisuuteen Budapestissa alojensa asiantuntijoina tutustuen matkalla laboratorio-
laitteisiin, ennenkaikkea isotooppilaitteisiin (gammakamerat, gammalaskimet) ja ult-
rasentrifugeihin. Suurin hyöty matkasta koitui Wallac Oy:lle, joka tuolloin hankki gam-
malaskimien kiteet valmistamiinsa laitteisiin Unkarista. Isäntinä Unkarissa toimivat
pääasiallisesti Medicor ja Reanal-yritykset ja Suomesta olivat mukana Wallac Oy:n li-
säksi Suomen ulkoministeriön, KTM:n, lääkintöhallituksen, Sairaalaliiton, Instrumen-
tarium Oy:n, Labsystems Oy:n, Medix Oy:n, Farmos-yhtymän, Valmet Oy:n, Tunturi-
pyörä Oy:n, ja Huhtamäki-Leiras Oy:n edustajat.

Yksittäiset suomalaiset tutkijat kävivät Unkarin yhdistyksen vuosikokouksissa 1960-,
70- ja 80-luvuilla unkarilaisten kutsumina. Heistä mainittakoon erityisesti dosentti Elja
Pitkänen (HYKS), joka piti Unkarissa lukuisia luentoja 70- ja 80-luvuilla ja dosentti
Eino Puhakainen (KYKS) joka teki yhteistyötä nikotiinimetaboliittitutkimuksissa pro-
fessori Michaly Horvathin kanssa v. 1983–1989. Professori Veikko Näntöllä oli yhteis-
työtä professori Michaly Nemeth-Csokan kanssa.

1980-luvulla dosentti Elja Pitkänen pohjusti useilla vierailuillaan SKKY:n ja HSCP:n
välisen yhteistyön aloittamista. Sitten Ilkka Penttilä kutsui SKKY:n puheenjohtajana
XXI Pohjoismaiseen Kliinisen Kemian Kongressiin Kuopioon v. 1988 HSCP:n edus-
tajina HSCP:n puheenjohtajan, professori Kazmér Jobstin ja hallituksen jäsenen, pro-
fessori Michaly Nemeth-Csokan Suomen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Kuo-
pion yliopiston tuella. Tämän vierailun aikana laadittiin alustava luonnos SKKY:n ja
HSCP:n väliseksi yhteistyön muodoksi. Vielä saman vuoden (1988) aikana vierailivat
Ilkka Penttilän johdolla ja STM:n tuella HSCP:n vuosikokouksessa Sopronissa Timo
Koivula (TAYKS), Veikko Näntö (TYKS) ja Eino Puhakainen (KYKS). Tämän vierai-
lun aikana tehtiin lopullinen yhteistyösopimus, jonka allekirjoittivat HSCP:n puolesta
puheenjohtaja, professori Kazmér Jobst ja sihteeri Ivan Nagy ja SKKY:n puolesta pu-
heenjohtaja Ilkka Penttilä ja dosentti Timo Koivula.

Yhteistyön näkyvänä muotona järjestettiin 16.–19.4.1989 Dabasissa Unkarissa kan-
sainvälinen konferenssi ”International Conference on Clinical Laboratory Service in
Primary Health Care: Organization and Requirements” Suomen ja Unkarin sosiaali- ja
terveysministeriöiden suojeluksessa. Suomesta tähän konferenssiin osallistuivat ylilää-
käri Juho Huovinen, sairaalakemisti Hanna-Leena Kaihola, sairaalakemisti Aira Sorto,
ylilääkäri Klas Winell ja professori Ilkka Penttilä sekä heidän lisäkseen suomalaisten
yritysten tuella professori Mogens Hørder Tanskasta, professori Nils Tryding Ruotsista
ja professori Peter Scott Englannista. Dabasin konferenssi antoi paljon miettimisen ai-
hetta laboratoriotoimintojen kehittämiseksi Unkarissa ja Tsekkoslovakiassa. Kun vielä
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luennoitsijoina oli, edellä mainittujen lisäksi, Englannin, Italian, Itävallan, Saksan ja
WHO:n laboratorioalojen ja perusterveydenhuollon edustajia, konferenssi oli menes-
tys.

Vuoden 1989 Kemian Päivien yhteyteen SKKY järjesti kromatografisia menetelmiä
käsitelleen satelliittisymposiumin Helsingissä. Ilkka Penttilä kutsui symposiumiin pu-
hujiksi Unkarista professori Ivan Nagyn, ylilääkäri Endre Nagyn ja ylilääkäri Lajos
Nagyn, jotka myös vierailivat KYKS:ssa ja Kuopion yliopistossa.

Vuonna 1990 SKKY:n edustajat Esa Hämäläinen¸ Eija Mahlamäki, Aarno Palotie,
Tarja-Terttu Pelliniemi, Juhani Vilpo ja Ilkka Penttilä osallistuivat HSCP:n 40. vuosi-
kokoukseen Budapestissa STM:n tuella. Tilaisuudessa suomalaiset osanottajat esittivät
korkealaatuiset luennot malignien veritautien tutkimisesta ja hoidosta. Samassa tilai-
suudessa Ilkka Penttilä nimitettiin HSCP:n kunniajäseneksi ja hänelle luovutettiin
Jendrassik-mitali.

Vuoden 1991 HSCP:n vuosikokouksessa Szombathelyssä luennoivat dosentti Teddy
Weber synnynnäisen hypotyreoidismin, fenyyliketonurian, galaktosemian ja biotinidaa-
sin puutteen fluorometrisista seulontatutkimuksista ja Ilkka Penttilä tiedonsiirrosta sai-
raalan sisällä ja sairaanhoitopiirin alueella eri yksiköiden välillä.

Vastaavasti Unkarista pyydettiin edustajat SKKY:n syyskokoukseen v. 1991. Vie-
raat tutustuivat mm. Laaduntarkkailu Oy:n toimintaan ja osallistuivat matkalle Helsin-
gistä Tukholmaan ja takaisin ja kävivät mm. Riksstämman näyttelyssä. Tässä SKKY:n
syyskokouksessa nimettiin professori Kazmér Jobst SKKY:n kunniajäseneksi.

Professori Roza Adany Debrecenista vieraili puolestaan kaksi viikkoa Kuopiossa elo-
kuussa 1991 tutustuen KYS:n molekyylibiologiseen analytiikkaan ja virtaussytomet-
rillä tehtäviin pinta-antigeenimäärityksiin leukemioita tyypitettäessä.

Seuraavana vuonna ylikemisti Hannu Jokela (TAYKS) ja professori Ilkka Penttilä
osallistuivat Veszpremissä Unkarissa pidettyyn HSCP:n 42. vuosikokoukseen. Heidän
esityksensä olivat osa kokouksen ohjelmaa.

Vuonna 1993 Kaposvarissa erikoislääkäri Eija Mahlamäki (KYKS) luennoi krooni-
sen T-soluleukemian immunofenotyypityksistä virtaussytometriaa hyväksikäyttäen ja
professori Ilkka Penttilä esitelmöi sikiön rakenteellisten ja kromosomipoikkeavuuksi-
en diagnostiikan laatuvaatimuksista seulontatutkimuksina. Matkan mahdollisti STM:n
tuki. Tämän kokouksen aikana sovittiin, että suurempi joukko unkarilaisia alan edus-
tajia kutsuttaisiin Suomeen XI Euroopan Kliinisen Kemian Kongressiin Tampereelle
v. 1995, jonka vuoksi matkustelua maiden välillä päätettiin vähentää ja keskittyä v. 1995
yhteydenpitoon. Toisaalta samalla sovittiin, että unkarilainen tutkija voisi saapua Kuo-
pioon 1–2 kk:n ajaksi tutustumaan KYKS:n kliinisen kemian osaston laboratoriotoi-
mintaan, mikä sitten toteutuikin tutkija Arpad Farkadin vieraillessa Kuopiossa vv. 1995
ja 1996.

Vuonna 1994 Ilkka Penttilä kävi jälleen Unkarissa, nyt Pecs’issä, luennoimassa sy-
däninfarktin nykyaikaisesta diagnostiikasta ja sen uusista mahdollisuuksista. Kokouk-
sen yhteydessä keskusteltiin HSCP:n puheenjohtaja Laszlo Muszbekin ja sihteeri Roza
Adanyn kanssa viiden unkarilaisen kliinisen kemistin kutsumisesta Tampereen kongres-
siin. Unkarilaiset ottivat tarjouksen kiitollisina vastaan ja lupasivat nimetä osallistujat
tähän kongressiin.

SKKY kutsui Tampereen kongressiin kuusi Unkarin yhdistyksen edustajaa ja kus-
tansi heidän osallistumisensa. Unkarin yhdistyksen puheenjohtaja, professori Laszlo
Muszbek toimi yhden symposiumin puheenjohtajana. Kongressin aikana sovittiin yh-
distysten puheenjohtajien johdolla siitä, miten yhteistyötä tulisi tulevaisuudessa kehit-
tää ainakin luennoitsijavaihdon, tutkimustyön ja opetustyön aloilla.
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Saman vuoden elokuussa järjestettiin Egerissä Unkarin yhdistyksen 45. toiminta-
vuoden kokous, johon SKKY:n edustajina osallistuivat dosentti Aarno Palotie ja tutki-
ja Hanna Mikkola sekä professori Ilkka Penttilä luennoitsijoina. Saman vuoden joulu-
kuussa kävi Ilkka Penttilä Pecs’issä onnittelemassa Kazmér Jobstia tämän 70-vuotis-
päivänä.

Miskolcissa v. 1996 pidetyssä 46. HSCP:n vuosikokouksessa luennoivat SKKY:n
sihteeri Aila Leino ja puheenjohtaja Kari Pulkki Turusta. Samalla Kari Pulkki sopi tut-
kimusyhteistyöstä Turun ja Szeged’in yliopistojen kesken.

Huhtikuussa 1997 Suomen Ulkomaankauppaliitto toi Suomeen edustavan joukon
HSCP:n edustajia tutustumaan suomalaisen laboratorioalan teolliseen toimintaan. Vie-
railun aikana (17.4.1997) Ilkka Penttilä järjesti SKKY:n johdon ja maamme viiden yli-
opistosairaalan edustajien yhteiskokouksen Suomen Ulkomaankauppaliiton tiloissa. Li-
säksi vieraat osallistuivat myös SKKY:n 50-vuotisjuhlaan 18.4.1997 Radisson SAS-ho-
tellissa. Tilaisuudessa saivat useat SKKY:n edustajat kutsun saapua HSCP:n 47:n vuo-
sikokoukseen Szeged’iin elokuun 1997 lopussa. Dosentti Kari Pulkki ja professori Ilk-
ka Penttilä osallistuivatkin Szegedin kokoukseen luennoiden lihassairauksiin liittyvis-
tä aiheista: apoptoosi syynä sydänlihaksen sairauksiin (Pulkki) ja troponiinit T ja I sy-
däninfarktin ja angina pectoriksen diagnostiikassa (Penttilä).

Yhteistyö Puolan kanssa. Syksyllä 1990 valt.kand. Zophia Grodzinska, syntyperäl-
tään puolalainen maahanmuuttaja, otti yhteyttä Nils-Erik Sarikseen, joka silloin toimi
Helsingin yliopiston II vararehtorina, vastuualueena mm. kansainväliset yhteydet. Hän
ilmoitti, että KTM:ssä oli jäänyt Taivaallisen Rauhan aukion tapahtumien seurauksena
käyttämättä Kiinan teollisen viennin edistämiseksi osoitettuja varoja. Hän ehdotti, että
anottaisiin niiden käyttämistä viennin edistämiseksi Puolaan. Saris otti yhteyttä
KTM:ään ehdottaen, että varat osoitettaisiin kliinisen laboratorioalan spesialisteille tar-
koitettuun kurssiin ”Frontiers in laboratory diagnostics”. Näin kävi ja kurssi pidettiin
kaksiviikkoisena 11.–22.2.1991. Kurssin koordinaattorina ja kontaktihenkilönä Puolaan
toimi luonnollisesti Zophia Grodzinska. Ensimmäisen viikon aiheena oli Immunoas-
say techniques, toisen Use of gene technology. Eri Puolan kaupungeista saapui yhteensä
32 osanottajaa, joista 17 seurasi ensimmäisen viikon ohjelmaa, 21 toisen, intresseistä
riippuen, osa osallistui siis koko ohjelmaan. Luentoja ja demonstraatioita pidettiin Hel-
singin yliopiston Lääketieteellisen kemian laitoksessa, Kansanterveyslaitoksessa (gee-
niteknologia), jolloin opettajia oli myös Väestöliiton perinnölllisyysklinikasta, sekä fir-
moista. Näistä ohjelmaan osallistuivat Diacor, Labsystems, Kone Instruments, Medix,
Orion Diagnostics, Pharmacia and Wallac.

Sammandrag

llkka Penttilä och Nils-Erik Saris: Kontakter med Ungern och Polen
År 1974 etablerades med stöd av respektive Handels- och Industriministerier en arbets-
grupp för att befordra samarbete inom hälsosektorn och -teknologi. I denna verksam-
het deltog olika finländska företag och en del medlemmar av vår förening. Sedan 1960-
talet deltog finländska forskare i den ungerska föreningens årsmöten. Speciellt docent
Elja Pitkänen från HUCS IV Inremedicinska klinik var tidigt med. Som dåvarande ord-
förande för den finländska föreningen inbjöd författaren den ungerska föreningens ord-
förande, professor Michely Nemeth-Csoka till den XXI Nordiska Kongressen i Klinisk
Kemi i Kuopio år 1988. Samma år slöt föreningarna ett samarbetsavtal vid besök av
en finländsk delegation vid den ungerska föreningens årsmöte. Med ministeriernas stöd
deltog ett flertal finländska representanter följande år i den av den ungerska förening-
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en organiserad konferens i Dabas. Detta utbyte av forskare och föredragshållare fort-
satte sedan dess regelbundet och utvidgades enligt avtal mellan föreningarnas ordfö-
randen år 1995 till att omfatta förutom föreläsarutbyte även samarbete inom forskning
och undervisning.

På förslag av pol.kand. Zophia Grodzinska anhöll dåvarande II prorektor vid Hel-
singfors Universitet Nils-Erik Saris att Handels- och Industriministeriet skulle anslå
medel för exportfrämjande ändamål, som ursprungligen var avsedda för Kina, men på
grund av händelserna vid Himmelska Fridens torg blivit oanvända, till en kurs i labo-
ratoriediagnostik för polska experter i laboratoriemedicin. Kursen hölls 11.–22.2. 1991
med deltagande av 32 polacker, med första veckans delterna över immunoassaymeto-
der, andra över genteknik. Kursen hölls delvis på Institutionen för medicinsk kemi i
Helsingfors, Folkhälsoinstitutet och i industrin och omfattade föreläsningar, demonstra-
tioner och exkursioner.

Summary

Ilkka Penttilä and Nils-Erik Saris: Relations to Hungary and Poland
The cooperation between the Finnish and Hungarian Societies started in 1974 in the
form of the Working Group for Cooperation in the Field of Health Care and Medical
Technologies. The working group was sponsored by the respective Ministeries of
Commerce and Industry and furthered the export of Finnish companies in the field.
Individual Finnish researchers in the field increasingly participated in the annual
meetings of the Hungarian Society from the 1960’s to the 1980’s. The President of the
Hungarian Society, Professor Michaly Nemeth-Csoka, was invited to the XXI
Scandinavian Congress of Clinical Chemistry 1988 in Kuopio. The same year a Finnish
delegation paid a visit to the annual meeting of the Hungarian Society and a formal
agreement on cooperation was made. The close cooperation was deepened over the years
as an exchange of lecturers and invitations of Hungarian trainees to Finnish clinical
laboratories.

On the initiative of Zophia Grodzinska, Nils-Erik Saris applied for export-promoting
funds from the Ministry of Commerce and Industry to organize a course on Frontiers
in Laboratory Diagnostics for Polish clinical laboratory scientists. The funds had been
originally reserved for China but had not been used due to the massacre in the Tien
Min Square. The course was held on February 11–22, 1991, with 32 participants,
following one or both of the two one-week programmes on Immunoassay Techniques
and Use of Gene Technology. The course contained lectures, demonstrations and
excursions to laboratories and industrial companies (Labsystems, Kone Instruments,
Medix, Orion Diagnostics, Pharmacia and Wallac).
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5. YLEISAIHEITA/ALLMÄNT/
GENERAL TOPICS

5.1. RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CLINICAL
CHEMISTRY AND RELATED FIELDS
IN FINLAND

Nils-Erik Saris

Though Finland has a population of only five million, it has made significant contri-
butions to both laboratory medicine and to the development of laboratory equipment.
In this essay we’ll present some of these contributions. In this essay we refer to clinical
chemistry in a broad sense, corresponding to laboratory medicine and analytical
techniques and equipment used in clinical laboratories as well as description by clinical
chemists and members of the Finnish Society of Clinical Chemistry of new pathological
states and entities of general interest. It is not easy to select which contributions to the
understanding of biochemical, physiological and pathological processes and description
of new diseases should be mentioned in this context.

Research

The Department of Medical Chemistry at the University of Helsinki and then later those
at other universities have played a central role in educating clinical teachers and
practitioners including clinical chemists. They have made their dissertations in basic
or applied biochemistry and moved on to other departments, universities or hospitals
where they have applied their skills. Also in the Department of Physiology of the
University of Helsinki pioneering work has been done. Here renin was already found
in 1898 (Tigerstedt & Bergman, 1898).  At the same department Eeva Jalavisto studied
a factor promoting the formation of red blood cells and named the factor eryhtropoietin
in 1948. The work of Jalavisto has been described in more detail in the essay of Eva
Hirsjärvi (2.1.).

Of clinical chemical interest is the first description of gel-like coagulates that may
fill blood vessels and the heart in myeloma by Professor Johan Wilhelm Runeberg
(1882). One of the pioneers was professor Theodor Waldemar Tallqvist at the New Clinic
(Department) of the University of Helsinki. He was interested in anemias and developed
a simple laboratory test to quantitate B-hemoglobin, the so-called Tallqvist scale
(Tallqvist 1900). This assay made him internationally known. The assay was based on
application of a drop of blood onto a filter paper and the comparison of the intensity
of the color to a scale with increasing intensity. It was marketed in numerous countries
and can be said to be one of the first strip tests! Tallqvist was fortunate to have in the
laboratory a knowledgeable man, Karl Lindström, who could be called the first clinical
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laboratory scientist in Finland. He made a scale to the Hellige hemoglobinometer
indicating the hemoglobin values and with this equipment obtained reference values
for hemoglobin (Lindström & Tallqvist, 1923). The contributions of Tallqvist and
Lindström have been described in more detail (in Finnish) in the essay of Aira Harjanne
(1.1.) on the first hospitals and laboratory investigations in Finland.

One special area studied in Finland is related to vitamin B12. That is due to the once
wide-spread infection by the helminth Diphyllobothrium latum acquired by eating raw,
lightly salted fish. Now this species is an endangered one! The connection between
the infection and pernicious anemia was demonstrated early, as the tapeworm pernicious
anemia was cured by expulsion of the worm (Runeberg 1887). This finding was widely
observed as it suggested that genuine pernicious anemia was curable, too. No wonder
examining feces for worm ova was long used in Finnish hospitals as a screening test
for all new patients! The relation between the gastric intrinsic factor (IF) and extrinsic
factor (Vitamin B12) in pernicious tapeworm anemia was studied by the group of Pro-
fessor Bertel von Bonsdorff (see review 1977) who showed that the parasite avidly takes
up the vitamin, thus depriving the host of it. There were several dissertations related
to vitamin B12. Professor Ralph Gräsbeck showed (1956) that gastric juice contains
two Vitamin B12 binders, one of which is IF, the other he called R-binder. His students
also contributed to this field. Professor Kai Simons showed in his dissertation (1964)
that the R-binder, today called haptocorrin, occurred everywhere in body fluids and
leukocytes. The next year the group isolated IF (1965). The group was very early to
use isoelectric focusing, and with this technique Ulf-Håkan Stenman (1974) showed
that the numerous transcobalamins described by various authors were, in fact, the same
protein with different degrees of glycosylation. Gräsbeck et al. (1960) also described
a new disease – hereditary selective Vitamin B12 malabsorption. The affected gene is
localized in chromosome 10; the defect causing missing or nonexpressed receptor for
the complex between IF-B12 in the intestinal mucosa (Aminoff et al., 1995). The
receptor was isolated by Ilkka Kouvonen (1981), now Executive Director of Medix
Biochemica.

The main research interest of Professor Raimo Tenhunen at Meilahti Hospital Central
Laboratory has been the study of synthesis and breakdown of heme. He described and
characterized the enzymatic conversion of heme to biliverdin and bilirubin by biliverdin
reductase and heme oxygenase. He also took part in the isolation of the intestinal heme
receptor (Gräsbeck et al., 1979).

Research on thyroid hormones was undertaken at a relatively early date. The
connection between goiter and low iodine in drinking water was suggested by Dr Erik
Adlercreutz in 1928. The doctoral thesis of Professor Bror-Axel Lamberg (1953)
”Radioactive phosphorus as indicator in a chick assay of thyrotropic hormone” was
the first medical thesis in Finland in which a radioactive isotope was used. For the rest
of his life he was devoted to the study of iodine metabolism, and of the diagnosis and
treatment of thyroid diseases. He has been actively engaged in introducing and
developing thyroid function tests; protein-bound iodine, PBI (Lamberg et al., 1956),
radioiodine tests (Lamberg et al., 1957), the determination of total and free thyroxin
(Liewendahl & Lamberg, 1965, 1969; Lamberg et al., 1970), and thyroid-stimulating
antibodies (Lamberg et al., 1969; Wägar et al., 1969). A long-time project has been
studies on the endemic goiter in Finland and the changes in the iodine metabolism
induced by iodine prophylaxis (see review Lamberg, 1986). Pioneering studies on
peripheral resistance to thyroid hormones were also performed (Lamberg 1973; Lamberg
& Liewendahl, 1980). Lastly, one pioneering observation was that of the influence of



150 Saris: Research and development

chlorothiazides on the urinary excretion of calcium that has been applied to the treatment
of kidney stones (Lamberg and Kuhlbäck, 1959).

Even the Nobel Laureate Artturi I. Virtanen with coworkers have studied goitrogenic
factors in diet, though his main interest was in agricultural chemistry. There was a
concern that cruciferous plants might cause goiter; ”cabbage goiter” was developed in
rabbits and other rodents fed excessive cabbage diets. This was due to thiocyanate
formed from CN formed enzymatically in crushed plant material from precursors. AIV
identified the compounds from which CN was formed and also compounds that in the
thyroid gland compete with tyrosine for iodination. There was in the 1950’s a wide-
spread apprehension that milk from cows in pasture in fields with plenty of cruciferous
plants might contain enough thiocyanate to cause goiter in people on low-iodine diets,
since isothiocyanate inhibits iodine uptake by the thyroid gland. The extensive studies
carried out in Virtanen’s laboratory both with laboratory animals and human subjects
did not give any support to milk having goitrogenic properties (Virtanen, 1963).

Kari Kivirikko started his studies on collagen biochemistry at the Helsinki
Department of Medical Chemistry and became then Professor in Medical Biochemistry
at Oulu University. His group has made significant contributions also to the pathology
and clinical chemistry of this field, as the use of hydroxyproline excretion to evaluate
collagen degradation. His method (Kivirikko et al., 1967) is still in general use. Docents
Juha and Leila Risteli have been studying the clinical chemical methods for the
assessment of collagen synthesis and degradation in patient samples. This involved
purification and characterization of the human antigens, e.g. the aminoterminal (Melkko
et al., 1996) and carboxyterminal propeptides of type I procollagen and the amino-
terminal propeptide of type III procollagen. The elimination routes for the propeptides
have also been solved (Melkko et al., 1994). These methods have been applied for the
follow-up of the development of fibroses, osteoporosis and bone metastases. Recently
their work has focused on the isolation and characterization of the crosslinked amino-
and carboxyterminal telopeptides of type I and III collagen, which are liberated during
the degradation of fibrillar collagens (Risteli & Risteli, 1995). The first serum assay
for the degradation of collagens was developed for the cross-linked carboxyterminal
telopeptide of type I collagen (Risteli et al., 1993). The assay has been applied to the
measurement of collagen degradation in patients with, e.g., rheumatoid arthritis, multiple
myeloma and osteolytic bone disease.

A pioneer of the study of cholesterol and plasma lipoproteins and the influence of
diet on plasma levels was the late Esko Nikkilä, first at the Department of Medical
Chemistry in Helsinki, later as Professor in Internal Medicine at Meilahti University
Hospital. His dissertation in 1953 was on lipid-protein interactions, high-density
lipoprotein (HDL) and ”clearing factor” found in plasma after administration of heparin.
He later purified it (Nikkilä & Pesola, 1956). His later studies contributed to the
exploration of that ”clearing factor”. It included lipoprotein lipase and hepatic lipase
which regulate HDL and very low-density lipoprotein (VLDL) metabolism. He also
studied the lipids and lipoproteins in old age (Nikkilä & Niemi, 1957) and the effect
of polyunsaturated fat in the diet on these (Nikkilä & Jokipii, 1960). Finland, especially
the population in Northern Karelia, has had the questionable honour of having topped
the hypercholesterolemia statistics. Now, thanks to public education, the situation has
been improved.

Another of the former teachers at the Helsinki department, student of Professor
Nikkilä, later professor in internal medicine at the Meilahti Hospital himself, Taavetti
(Tatu) A. Miettinen, has worked on trying to treat hypercholesterolemia by inhibiting
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cholesterol absorption and increasing the conversion of cholesterol to bile acids,
procedures promoting the excretion of cholesterol itself and bile acids in feces. For
these purposes sterol balance techniques were developed, allowing measurement of
cholesterol precursors, plant sterols and cholesterol in serum. The precursor sterols
reflect cholesterol synthesis, the other sterols cholesterol absorption. Now he and his
team have managed to reduce cholesterol resorption with the aid of plant sterols, recently
introduced into margarin (Benecol® (Miettinen et al., 1995).

In steroid biochemistry Professor Tapani Luukkainen has worked in the field of
contraception. As a former teacher of the Department of Medical Chemistry in Helsinki,
he has continued his research mainly in this laboratory. (The group is presently headed
by Pekka Lähteenmäki) This laboratory has obtained the status of the Population Council
Core Immunoassay Laboratory mainly due to the activities in steroid biochemistry,
especially female sex hormones and contraception. Early in his career while being at
NIH and Rockefeller University, New York, he introduced the use of trimethylsilyl
ethers in gas chromatography of steroids (Luukkainen & Adlercreutz, 1963). Professor
Herman Adlercreutz is also well known for his work in the female sex hormone field.
He is Professor of Clinical Chemistry at Meilahti University Hospital, the first chair in
this field in Finland. With his coworkers he has identified several estrogens in human
material (Adlercreutz & Luukkainen, 1970, Adlercreutz et al., 1986). The enterohepatic
circulation of estrogens and progesterone was also investigated, see review (Adlerceutz
& Martin, 1980). This led him to study dietary factors influencing steroid hormone
metabolism and breast cancer, see review (Adlercreutz, 1991). From around 1980,
estrogen-like substances – lignanes and isoflavonoids – were identified in human urine.
The health effects of these substances of plant origin were studied especially in regard
to hormone-dependent carcinogenesis. In this field he has become a leading expert in
the world, see reviews (Adlercreutz, 1990, 1995).

Steroid biochemistry is also a main field in the Department of Clinical Chemistry
at Oulu University where Reijo Vihko served as professor for many years (he is presently
President of the Academy of Finland). Here a WHO Collaborative Centre has been
formed. In the group of Prof. Vihko, Lasse Viinikka presented his thesis in 1978 on one
of the progestins developed by Organon, desogestrelin, later to be used widely in
contraceptive pills. Ilpo Huhtaniemi, currently the Professor of Physiology at the Uni-
versity of Turku, belonged to the same group. His scientific contributions to clinical
chemistry concern improvements of gonadothrophin assays and mutations in genes of
gonadotrophins and their receptors. Also Olli Jänne, now Professor of Physiology at
the University of Helsinki, originated in this group. He studied mainly androgen
receptors, and the stimulation and repression of the transcription of their genes (Kallio
et al., 1996).

One laboratory that has made significant contributions to laboratory medicine is that
of Minerva Foundation in Helsinki. The decision to found it was made in December
1958 in Maria Hospital by both clinical and laboratory scientists, mainly at that hospital
and the IV Department of Internal Medicine, then housed there. Its Executive Board in
1959 had Professor Harald Teir (Pathology) as Chairman, Ralph Gräsbeck as Secretary
and Bror-Axel Lamberg as one member. In 1984 Lamberg was Chairman, Gräsbeck
Vice-Chairman and Albert de la Chapelle (later Professor in Medical Genetics), and
Professor Harry Nevanlinna (Genetics and Hematology) were also members of the
Board. The name ”Minerva Foundation” was Gräsbeck’s idea. The Foundation first
rented laboratory space from the private hospital Konkordia and placed the first gamma-
counter there, later it rented more spacious facilities. The Foundation Laboratory served
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for many years as an affiliated Endocrinology Research Laboratory to the University
of Helsinki with Professor Lamberg (thyreodology) as Head. Gräsbeck led the
biochemical group (Vitamin B12 and intrinsic factor), Professor Fyhrquist the clinical
physiology group (hypertension-related endocrinology), Professor de la Chapelle the
genetics group (chromosome analysis and gene mapping), Docent Teddy Weber the cell-
biological group (lymphocyte activation and hemaglutinine) and Docent Kristian
Liewendahl the isotope diagnostics group, to mention the most important groups over
the years. In order to make the laboratory assays developed in the research available
to the medical community, a private laboratory – Oy Medix Ab – was founded in 1964.

The first Norberto Montalbetti Memorial Award ceremony was held at the Minerva
Foundation in Helsinki in 1994. The recipient was Benoit Dugué from Nancy, France,
for the outstanding work on a topic of interest in the field of preanalytical factors (Dugué
et al.). He had made his dissertation at the Foundation in 1993.

Of a certain historical interest is that Arvo Relander in his licentiate thesis
(corresponds roughly to PhD) at the laboratory of the Children’s Hospital of the Helsinki
University discovered the formation of covalent binding of glucose to proteins. This
was reported at the meeting of the Society of European Diabetes Researchers in 1968,
see Pelkonen 1993. This finding did not receive much attention at the time and he did
not pursue this study further. After having worked as clinical biochemist at the Aurora
Hospital in Helsinki he made a career as a hospital administrator, being the Director
of the University Hospital of Helsinki since many years. Analytical studies on
hemoglobin A

1C
 have later been carried out at the Oulu University Hospital by Ph.D. ’s

Raija and Matti Puukka (Puukka & Leppilampi, 1982; Puukka & Puukka, 1994); they
have also found a rare case of hederitary abnormal hemoglobin (Puukka et al., 1982).
Another important study was on purine-metabolizing enzymes in Down’s syndrome
(Puukka et al., 1986).

At the laboratory of the IV Clinics of Internal Medicine of the Helsinki University
Hospital docent Elja Pitkänen has identified several sugars in human fluids. Of a certain
interest is 1,5-anhydroglusitol that reflects the glucose status in diabetes without being
subject to short-term fluctuation. It may be of value in evaluating the state in type-2
diabetes and in nephrosis (Pitkänen, 1990,1991).

Professor Nils-Erik Saris had served as a clinical biochemist at Aurora hospital before
Relander. During a leave in 1959 to the University of Pennsylvania he worked in the
laboratory of Professor Britton Chance (then at the University Hospital building). He
discovered mitochondrial Ca2+ uptake and that the uptake exceeds a certain threshold,
Ca2+, is released and mitochondrial swelling occurs. He reported this in his dissertation
(Saris 1963). The release is of clinical interest since in many pathological conditions
such as ischemia-reperfusion damage (see Saris & Eriksson, 1995). The methodology
developed in his studies of mitochondrial Ca2+ transport have become a standard of the
field (Saris & Allshire, 1989). Of analytical interest in clinical chemistry was the finding
(Saris, 1988) that protein did not interfere with ion-selective cation measurements as
reported in several studies.

”Reference values” is a fairly recently introduced term. It was suggested by Ralph
Gräsbeck and Nils-Erik Saris at a Nordic meeting in Finland in 1969 and the response
was enthusiastic; working groups were set up both in the Nordic Society of Clinical
Chemistry and in IFCC. Gräsbeck has contributed significantly to this work and the
term is now accepted world-wide after having been approved as an IFCC Recommen-
dation. He has written an essay on this work (in Finnish) in this volume (see 4.2.)

Another general area to which Finnish colleagues have contributed is quality
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assessment, though this work is of more regional interest. The first general survey in
Finland was published in 1967 by Saris et al., In this study, analysis of serum pools
showed as appalling differences as in surveys elsewhere, and led to systematic work
to improve the performance and comparatibility. Regular surveys were introduced under
the supervision of Aulis Hyvärinen at the Meilahti University Hospital in Helsinki. He
has presented his dissertation on part of this work in 1985, see also the essay in this
volume (3.2.1., in Finnish). Hyvärinen was the Chairman of the Control Committee.
The work expanded and had finally to be reorganized and continued in the form of a
company, Labquality Inc. This proved to be a successful arrangement. Under the
ownership of the Finnish Society of Clinical Chemistry, the Association of Physicians
in Finland, Dito Chemists, The Hospital League of Finland, The Finnish Red Cross,
the Association of Private Clinical Laboratories in Finland and others, the company
could develop the external survey system and use its revenues to promote education
and standardisation work in the field, see essay by Simola et al. (3.2.2., in Finnish).
Thus the activities have been extended first to all clinical laboratories in Finland and
to all clinical laboratory fields. Labquality has also achieved some international
recognition and has been invited to run corresponding surveys in the neighboring and
other countries in Europe.

Research and Development

After the use of radioisotopes had been introduced in the 1950’s, RIA-kits were first
developed by Farmos Diagnostica, Nordic Lab in Oulu, Oy Medica Ab and Oy Medix
Ab (later by its subsidiary Oy Medix Biochemica Ab). Counters were first manufac-
tured by Scienta Oy, later by Wallac Oy, Oy Nokia Ab and Valmet Oy. The Wallac
Company in Turku is well known for its various counters including ß-counters that are
specially programmed for RIA. In cooperation with clinical chemists it also has devel-
oped several fluoroimmunoassays employing europeum as a phosphorescent marker,
see, e.g., Eskola & al. (1983), Itkonen & al. (1990).

The Department of Medical Chemistry at the University of Helsinki played a central
role in the birth of a Finnish industry that produces analyzers and supplies for the clinical
laboratory market. There were two dissertation projects by the younger assistants of
the department which, as spin-offs, resulted in the first analyzers made by Finnish man-
ufacturers. Erkki Karjalainen studied cell nuclei and Osmo Suovaniemi studied ATPase.
The shape of their pipetting racks resulted in the characteristic modules of System Olli
3000 and FP9000. The rack format for Olli 3000 was 3 by 8, the rack for FP9000 was
3 by 3. Cell nuclei are easy to precipitate in swing-out rotors whereas ATPase needs
angle rotors.

In 1970 Erkki Karjalainen persuaded the owner of the Kone Company to set up a
small electronics company to manufacture an analyzer based on parallel liquid
dispensing. He obtained a patent for a parallel pipet (Finnish Patent number 41466,
1972). The analyzer prototype was designed under his direction at the Department of
Medical Chemistry where also the prototype was tested while Professor Kalevi
Kalliomäki was responsible for the planning of the electronics. Other patents were then
obtained later in the project that resulted in the System Olli 3000 analyzer that was
exhibited at the International Congress in Copenhagen in 1972. The following analyzer
developed was Kone C in 1977 and the automatic dispenser Olli D in 1978. In later
instruments from the company the input was mainly from customers abroad. However,



154 Saris: Research and development

in the development of more recent clinical instruments like Kone Microlyte, based on
ion-selective electrodes, the Professor in Analytical Chemistry at Åbo Akademi Uni-
versity in Turku, Andrzej Lewenstam was involved.

As a continuation of his use of computers as a laboratory tool E. Karjalainen
developed chemometric methods for the separation of spectra from two-dimensional
measurements such as GC-MS. This has also resulted in a textbook for analytical
chemists (Karjalainen & Karjalainen, 1996). Chemometrics is defined to be that part
of chemical research that uses computers and statistical methods to analyze chemical
measurements.

Also Osmo Suovaniemi got fed up with the tedious pipetting. He went home to his
workshop to construct a suitable pipette to facilitate laboratory work. Eventually, in
1971, he founded a company, Labsystems Inc, to develop and sell the pipettes success-
fully as single and multichannel adjustable Finnpipettes. In this company complete
analytical systems were developed around the pipettes, including tube holders,
centrifuges and photometers, such as the FP-9 Analyzer, later FP-901 Analyzer. The
Department of Medical Chemistry was involved in the development and testing of the
above-mentioned analyzers (Saris et al., 1983). The photometer in this system has a
special design: the optical path used for the measurement was vertical. The device can
be viewed as the forerunner for the common photometers now measuring reactions in
microplates as in enzyme immunoassays, EIA. One such instrument is the Multiscan.
Many patents were obtained in this work, see the thesis of Suovaniemi (1994). The
development of screening tests for cancer (US patent 5,420,012) with monoclonal an-
tibodies was carried out by the associated company Locus Genex Oy, while the
marketing was through the joint venture (between Labsystems and the U.S. Company
Flow Inc.) company Eflab, founded in 1978.

Thus, in the open atmosphere of the Department of Medical Chemistry, mechaniza-
tion and automation concepts were freely discussed which stimulated important
commercial development of analytical instruments. It is sad that the enthusiasm of young
scientists and inventors too often is followed by conflicts in patent rights, in market-
ing and with financial investors. Thus, bitter lawsuits ensued between the companies
about priorities and patent rights. Suovaniemi finally won the lawsuit against Kone on
the priority right to the parallel pipette. Another bitter experience was the takeover of
the Labsystems Company by the main bank financing the company, SKOP, that forced
Suovaniemi out of it. In 1987 he then formed a second company, Biohit Inc, that is
now the world market leader for electronic manual pipettes, one of them being the
Finnpipette.

In the area of contraception the group of Professor Tapani Luukkainen has made
significant contributions, most importantly, the development of intrauterine systems
releasing levonorgestrel (marketed by Leiras Inc as Levonova/Mirena), used also for
the treatment of menorrhagia and hormonal replacement therapy (Luukkainen et al.,
1990). In the group of Professor Reijo Vihko at the University of Oulu, contraception
was studied in cooperation with Organon, CH. Lasse Viinikka presented his thesis (1978)
on Org 2969, later widely used in many contraceptives as a progestin under the name
desogestrel.

At the Department of Clinical Chemistry at the University of Oulu and at its
Biocentre Oulu Juha and Leila Risteli have, in connection with their collagen research,
developed five radioimmunoassay kits that are currently available through Orion
Diagnostics, Oulunsalo, Finland. Five patents have been obtained or are pending (Risteli
& Risteli as inventors). In Oulu, Professor Pirkko Vihko has developed tests for pros-
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tatic acid phosphatase (U.S. Patent Nr 4205130). At the Biocentre gene technology is
being applied to the development of diagnostic materials. One example of this is the
making of prostate-specific antigen (PSA) by DNA recombinant techniques (Kurkela
et al., 1995). Tumour-specific markers have also been studied by Docent Ulf-Håkan
Stenman and coworkers at the University Hospital of Helsinki, Clinic of Obstretics and
Gynecology. In serum PSA occurs in complex with (

1
-antichymotrypsin (ACT),

estimation of this complex is superior to the assay of PSA alone since the frequency of
false positive results is reduced by 30–60 % in screening, see patents of Lilja & Sten-
man 1996. Commercial reagents for this assay have been developed by Wallac Inc.
Another marker studied early was tumour-associated trypsin inhibitor (TATI), found to
be elevated in urine in patients with ovarian cancer (Stenman et al., 1982). Elevated
TATI is a sign of poor prognosis, presumably because it is associated with increased
expression of trypsin that contributes to tumor invasion. A commercial RIA for TATI
has been developed and is being sold by Orion Diagnostica Inc. In the pathogenesis of
pancreatitis the activation of trypsinogen to trypsin plays a major role. Especially the
complex of trypsin-2 with plasma (

1
-antitrypsin is a good marker of pancreatitis as is

the excretion of trypsinogen-2 in urine. These findings have led to the development of
an easy immunochromatographic test for pancreatitis by Medix Biochemica Inc. This
company has also pioneered the production of monoclonal antibodies for immunoassays,
first directed by professor Jim Schröder. Of these 90 % are exported and in 1997, this
earned the company one of the three Finnish prizes for successful exports.

One application of the heme studies of Professor Raimo Tenhunen is the use of heme
arginate to treat porphyria patients. This life-saving drug is in general use and available
from Orion Pharma Inc as Normosang®.
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Yhteenveto

Nils-Erik Saris: Kliinisen kemian ja lähisukuisten alojen tieteelliset aikaansaannok-
set ja teolliset sovellutukset Suomessa
Kirjoituksessa selostetaan lähinnä SKKY:n jäsenkunnan kansainvälisesti merkittäviä
aikaansaannoksia ja heidän myötävaikutuksellaan syntyneitä teollisia sovellutuksia lai-
terintamalla ja kittien ja reagenssien kehittämisessä. Yliopistojen lääketieteellisen ke-
mian laitokset, yliopistosairaaloiden keskuslaboratoriot ja biokeskukset ovat olleet tär-
keitä tässä kehitystyössä. Kirjoituksessa mainitut henkilöt ja heidän aikaansaannoksensa
on otettu mukaan kirjoittajan subjektiivisen harkinnan ja kyseisten henkilöiden kyse-
lyyn vastaamisen perusteella.

Sammandrag

Nils-Erik Saris: Internationellt signifikanta vetenskapliga bidrag inom klinisk kemi
och närbeslaktade områden samt deras tillämpningar inom produktutveckling
inom industri i Finland. I uppsatsen redogörs för forskning utförd av föreningens med-
lemmar samt industriella tillämplingar av dessa, närmast gällande utveckling av appa-
rater och kits och reagenser. Universiteternas institutioner för medicinsk kemi, univer-
sitetscentrallaboratorier och biocentra har varit centrala i detta. De kolleger, som nämns
och deras viktigaste bidrag, har valts på basen av författarens subjektiva bedömning
och deras respons vid förfrågan.
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5.2. KLIININEN KEMIA MUUTOSMYRSKYSSÄ

Reijo Vihko

Laadin tätä tekstiä toimittuani kliinisen kemian alalla yli neljännesvuosisadan ajan. En-
sin oli intensiivinen koulutusvaihe Helsingissä, sitten Oulun yliopistollisen keskussairaa-
lan laboratorion suunnittelu ja käynnistäminen ja muutama vuosi rutiinia ja tutkimus-
työtä. Sitten seurasi keskittyminen tutkimustyöhön ja tiedepolitiikkaan ja osallistumi-
nen kliinisen kemian alan kotimaiseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen toimintaan.
Nyt olen alan ulkopuolella, keskellä tieteen, tieteen rahoituksen ja tiedepolitiikan on-
gelmia. Yhteytenä alaan on European Clinical Chemistry Review Board, joka kansain-
välisesti, arvovaltaisesti ja syvällisesti pohtii alan peruskysymyksiä.

Seuraavassa hyvin henkilökohtaisia näkemyksiäni alan tulevaisuudesta:
Kliinisessä kemiassa ei ole paljoakaan jäljellä siitä, mitä se oli 30 vuotta sitten, alalla

aloittaessani. Pääosaa tapahtuneesta kehityksestä voidaan tervehtiä mielihyvällä. Au-
tomaatio on korvannut käsityön, ja hoitaa tehtävänsä hyvin. Maamme terveydenhuol-
lon piirissä on nyt alan kapasiteettia 2–3 kertaa yli tarpeen. On varmaankin turha ihas-
tella tai kauhistella tapahtunutta kehitystä; tärkeämpää on suunnata katse tulevaisuu-
teen. Tulevaisuudelle on kliinisen kemian laboratorioissamme uhrattu ajatuksia varsin
säästeliäästi. Mieluummin on roikuttu menneisyydessä, vanhoissa rakenteissa, virka-
rakenteissa, hierarkioissa, järjestelmissä. Jos kliinisen kemian laboratoriot eivät olisi
niin perusteellisesti onnistuneet eristäytymään omaan maailmaansa, olisivat muutos-
voimat tarttuneet niihin jo aikoja sitten. Itse asiassa kliininen kemia on siirtynyt histo-
riaan – mitä tilalle?

Kuuluuko kliininen kemia todella historiaan? Voidaanko näin sanoa aikana, jolloin
koeputkessa tapahtuva diagnostiikka saavuttaa ennennäkemättömiä riemuvoittoja ja tu-
levaisuus on auki taivasta myöten? Voidaanko näin sanoa aikana, jolloin geenien toi-
minnan ymmärtämisen kautta voimme päästä käsiksi suurien kansantautien taustaan ja
entistä parempaan diagnostiikkaan? Voidaanko näin sanoa aikana, jolloin pystymme
mittaamaan makromolekyylien interaktioita, muuttamaan geneettistä materiaalia, jol-
loin itse asiassa olemme kemiallisen elämän syntysijoilla? Samalla näemme, kuinka
laboratoriotutkimukset siirtyvät potilaan viereen ja sisään, ja ihon pinnalta ja ihmisen
viereltä mitataan elimistön kemiallisia tapahtumia.

Ehkä onkin niin, että kliininen kemia on tehtävänsä tehnyt ja saa siirtyä historiaan.
Uudet teknologiat klassisen kemiallisen informaation tuottamisessa eivät juurikaan nojaa
sairaaloissa ja niiden laboratorioissa tehtävään tutkimustyöhön vaan teollisuuteen ja sen
tutkijoiden tietoihin ja taitoihin. Myös hoitotieteen kautta syntyy osaajia, jotka pysty-
vät organisoimaan rutiinipalveluksia tarjoavan laboratorion palvelutoimintaa, henkilös-
töhallintoa ja analyysitoimintaa sekä käyttämään laitteita.

Millainen sitten on tämän päivän ja tulevaisuuden laboratorio? Millainen on labo-
ratorio, joka seuraa aikaansa, elää kehityksen virroissa, ratkaisee potilaan ongelmia?
Aikaansa seuraava laboratorio panostaa voimakkaasti tutkimustyöhön, niihin valtavir-
toihin, jotka vievät kehitystä eteenpäin. Jo kymmenen vuoden ajan keskeisessä asemassa
ovat olleet molekyylibiologiaan ja yleensäkin moderniin biotekniikkaan liittyvät kehi-
tyskulut. Ne tullevat vallitsemaan vielä vuosikaudet lääketieteellistä laboratorio-orien-
toitunutta työskentelyä. Solubiologia tulee entistä tärkeämmäksi ja sen taitajia kliini-
set laboratoriot tarvitsevat jo nyt, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa, mitä kipeim-
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min. Geeniterapiaan tulee liittymään vaativa laboratoriokomponentti. Eräät modernit
syövän hoidon muodot vaativat hyvin paljon ammattitaitoa edellyttäviä solujen mas-
sakasvatusmenetelmiä. Näiltä aloilta löytyvät tulevaisuuden teknologiat, tulevaisuuden
laitteet ja tulevaisuuden osaaminen, joilla terveydenhuoltoa viedään eteenpäin.

Rutiininomaisen laboratorion taustalla ja uusia rutiineja kehittävinä ovat monipuo-
lisen lääketieteellisen ja/tai luonnontieteellisen koulutuksen saaneet osaajat, jotka tut-
kimustyönsä rinnalla huolehtivat rutiininomaisista asiantuntijatehtävistä. He huolehti-
vat alansa korkeatasoisesta harjoittamisesta ja kehittämisestä, eikä heidän tarvitse miettiä
laboratorion hallinnollisia ja ekonomisia vastuita, sillä nekin on parasta antaa asian-
tuntijoiden käsiin. Kaukana takana historiassa ovat vanhoista rakenteista johtuvat eri-
koisalat. Käsillä on aito potilaan ongelmien ratkaisemisen aika, johon laboratoriossa
toimivat asiantuntijat osallistuvat yhdessä kliinisen laboratoriolääketieteen edustajina.
Tulee laajan yhteistyön aika, jossa kilpaillaan vain osaamisessa ja osaamisen laadussa.

Sammandrag

Reijo Vihko: Den kliniska kemin i tid av förändningar
Efter att ha varit aktiv i disciplinen mer än ett kvartssekel och fått min utbildning i
Helsingfors och sedan verkat som professor i klinisk kemi i Uleåborg, kom en tid med
verksamhet i vetenskapspolitik. Som Preses och Generaldirektör i Finlands Akademi
har jag en central position i vetenskapspolitik och forskningsfinansiering. Jag har kon-
takt till fältet genom att vara med i ett organ: European Clinical Chemistry Review
Board. Det följande är mina högst personliga åsikter.

Det är inte mycket kvar av vad den kliniska kemin var för 30 år sedan. Automatio-
nen har ersatt det manuella arbetet, och analyskapaciteten överskrider mångfaldigt ef-
terfrågan. Det finns en konservativ önskan att hålla fast vid gamla system och hierar-
kier. Med det kliniska kemin så gott som borta, vad har vi fått i stället? Vi kan nu för-
stå många sjukdomars basis på gennivån och kan utveckla diagnostiska procedurer och
terapier baserade på gentekniken. Samtidigt utförs allt fler laboratorieundersökningar
vid sjukhussängen och kemiska ämnen kan mätas kontinuerligt direkt på kunskap och
tillämplingar utvecklade i industrin. Vi behöver knappast mera så många experter med
rutinarbetet, administrationen och bruka apparaterna.

Vad skall ett laboratorium, som önskar följa med utvecklingen och bidra till att lösa
patienternas problem, då göra? Det skall investera i forskning för att öka kunskapen,
vilket ju har givit molekylärbiologin och bioteknologin en så central roll. Cellbiologi
blir allt viktigare. En betydande del av laboratorieundersökningarna kommer att tjäna
genterapin. I kancerterapin vinner cellkultivering terräng. För allt detta kommer det att
behövas en stab av medicinskt och/eller naturvetenskapligt utbildade experter, som för-
utom forskning ansvarar för rutinanalyser inom sitt specialgebit utan att behöva syssla
med administrativa och ekonomiska frågor, som best sköts av sakkunniga för sådant.
Borta är gamla specialiteter som klinisk (bio)kemi, som ersatts av olika specialister,
som tillsammans representerar klinisk laboratorievetenskap och tävlar med varandra
endast i hur bra de gör sitt jobb.

Summary

Reijo Vihko: Clinical chemistry in the turmoil of change.
Having been active in the field for more than a quarter century, having been trained in
Helsinki and then having worked as professor in clinical chemistry at the University
of Oulu, I began my participation in science policy. Now, as President of the Academy
of Finland, I am at the center of science, its funding and science policy. My connection
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to the field is through the European Clinical Chemistry Review Board. The following
thoughts represent my very personal views.

There is not much left of what clinical chemistry was 30 years ago. Automation has
replaced manual work, the capacity for analyses exceeds the need severalfold. There
is a conservative desire to keep to old systems and hierarchies. With clinical chemistry
virtually gone, what then? We are now able to understand on the gene level the
background of many common diseases and develop diagnostic procedures and gene
therapies. At the same time laboratory procedures are performed at the bed-side and
chemistry is monitored directly in and on patients. New technologies are mainly based
on the know-how and R & D in industrial companies. We don’t need the large body of
academically trained experts any more but rather people that can organize the routine
work and services, administration and use the instruments.

What will a progressive laboratory that endeavours to solve the problems of the
patients then do? It should invest in research to advance the knowledge, in the way
that have made molecular biology and biotechnology central. Cell biology will become
ever more important. There will be a large component of laboratory investigations
associated with gene therapies. Cell culture will become even more important in cancer
therapy. This will necessitate a body of medically and/or scientifically educated
specialists that, in addition to research, are responsible also for routine work in their
specific expertise without having to bother with administrative and economic matters
that are better taken care of by experts in these fields. Gone are the old specialties like
clinical (bio)chemistry, replaced by the various specialists that jointly represent clinical
laboratory science, competing only in skills and the quality of expertise.
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LIITTEET/BILAGOR/ADDENDA

LIITE 1
Yhdistyksen ensimmäiset säännöt (22.2.1947)/
Föreningens första stadgar/
First rules of the Society

SUOMEN KLIINISEN KEMIAN JA KLIINISEN FYSIOLOGIAN YHDISTYKSEN
– FÖRENINGEN FÖR KLINISK KEMI OCH FYSIOLOGI I FINLAND säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on SUOMEN KLIINISEN KEMIAN JA FYSIOLOGIAN YHDIS-
TYS – FÖRENINGEN FÖR KLINISK KEMI OCH FYSIOLOGI I FINLAND, sen ko-
tipaikka Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja
ruotsi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen kliiniseen kemiaan ja kliiniseen fysiologi-
aan kiinnostuneet lääkärit ja kemistit sekä valvoa heidän ammatillisia etujaan sekä edis-
tää kliinisen laboratoriotutkimuksen käytännöllistä ja teoreettista kehitystä Suomessa.
Yhdistyksen toiminta käsittää kokousten ja esitelmätilaisuuksien järjestämisen sekä alan
ulkomaisen yhteistyön ylläpitämisen, kongressien, kirjeenvaihdon y.m. samantapaisen
toiminnan avulla.

3 §

Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen lääkäri, korkeakoulututkinnon suorittanut ke-
misti ja lääketieteen kandidaatti, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Li-
säksi voi yhdistys johtokunnan ehdotuksesta valita jäsenikseen muitakin yhdistyksen
tarkoituksien hyväksi toimivia henkilöitä.

4 §

Kukin jäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

5 §

Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena huomautuksista huolimatta jättää jäsenmak-
sunsa maksamatta, voi johtokunta eroittaa yhdistyksestä. Jäsen voidaan yhdistyksen
kokouksen päätöksellä eroittaa yhdistyksestä, mikäli hän on tehnyt itsensä syypääksi
tekoon, joka sotii hyvää tapaa vastaan tai on tehdystä huomautuksesta huolimatta toi-
minut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.
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6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuodeksi kerrallaan valitta-
va johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdes-
sä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosiker-
tomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 15 päi-
vää annettava yhdistyksen tilintarkastajille sitä tarkoitusta varten kuin 8 §:ssä maini-
taan.

8 §

Tilintarkastajain tulee ennen helmikuun 1 päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdis-
tyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja
tilien tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuussa, muulloin yhdistys kokoon-
tuu, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintäin seitsemän yhdistyk-
sen jäsentä anoo sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta. Yh-
distyksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintäin seitsemän jäsentä on läsnä. Yhdis-
tyksen kokouksista on viimeistään neljä vrk ennen kokousta ilmoitettava joko Suomen
Lääkärilehdessä tai jäsenille postitse. Yhdistyksen kokouksissa voidaan tehdä päätök-
siä myös jonkin jäsenen vasta itse kokouksessa käsiteltäväksi esittämistä asioista, mi-
käli päätös on yksimielinen kuitenkin huomioonottaen yhdistyslain 14 §: n määräyk-
set.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään johtokunnan toimintakertomus ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään

johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta.
2. Määrätään vuosimaksun suuruus.
3. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet, joista yksi varapuheenjohta-

jaksi, yksi sihteeriksi ja yksi rahastonhoitajaksi, sekä varajäsenet.
4. Valitaan tilintarkastajat ja yksi varatilintarkastaja.
5. Käsitellään muita johtokunnan tai yhdistyksen jonkun jäsenen tekemiä ehdotuksia.

11 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä paitsi milloin yh-
distys toisin päättää. Kaikki näissä säännöissä mainitut vaalit tapahtuvat suljetuin li-
puin. Äänten langetessa tasan ratkaistaan asia arvalla. Päätökset tehdään yksinkertai-
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sella äänten enemmistöllä, paitsi jos on kysymys yhdistyksen purkamisesta, sääntöjen
muutoksesta tai jäsenen valitsemisesta tai eroittamisesta, jolloin vaaditaan vähintäin
3/4 enemmistö äänestyksessä.

12 §
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintäin kerran lukukaudessa tai jos kaksi joh-
tokunnan jäsentä sitä anoo kirjallisesti puheenjohtajalta. Johtokunta on päätösvaltainen,
kun puheenjohtajan lisäksi vähintäin kaksi varsinaisista tai varajäsenistä on saapuvil-
la. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan rat-
kaisee puheenjohtajan ääni.

13 §

Johtokunnan tehtävänä on:
1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi,
2. valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
3. hoitaa yhdistyksen varat, kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
4. tarvittaessa edustaa yhdistystä,
5. huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset viipymättä toteutetaan,
6. pitää jäsenluetteloa.

14 §

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jotka tarkastetaan
joko seuraavassa kokouksessa tai kahden kokouksen valitseman henkilön toimesta.

15 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouk-
sessa. Jos yhdistys päätetään purkaa, luovutetaan sen omaisuus Helsingin Yliopistolle
käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.
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LIITE 2
Yhdistyksen nykyiset säännöt vuodelta 1990/
Föreninggens nuvarande stadgar/
Present rules of the Society

SUOMEN KLIINISEN KEMIAN YHDISTYS

SÄÄNNÖT
1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen kliinisen kemian yhdistys ry., ruotsiksi Föreningen för
klinisk kemi i Finland rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallisena englanninkielisenä nime-
nään Finnish Society of Clinical Chemistry.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä kliinisestä kemiasta kiinnostuneiden
lääkäreiden ja kemistien välillä sekä edistää alan käytännöllistä ja teoreettista kehitys-
tä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmä-
tilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää kustannustoimintaa. Lisäksi yhdistys yllä-
pitää alan ulkomaista yhteistyötä  kongressien, kirjeenvaihdon, komiteatyöskentelyn ja
vastaavan toiminnan avulla.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa kliinisen kemian alalla toimiva tai
siitä muuten kiinnostunut lääkäri tai kemisti. Lisäksi voidaan yhdistyksen jäseneksi ottaa
muitakin yhdistyksen tavoitteiden hyväksi toimivia henkilöitä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kliinisen kemian alalla erityisen ansioi-
tunut henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Jäseneksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta päättää hakemusten perusteella yhdistyk-
sen johtokunta ja kunniajäsenten kutsumisesta yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen jäsenistä ei saa olla enempää kuin 1/3 muita kuin Suomen kansalaisia.
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5 §

Kukin jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen
syyskokous. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja kunniajäsenet, eläkkeellä olevat jäsenet
sekä tilapäisesti ulkomailla oleskelevat jäsenet.

6 §

Jäsenen, joka huomautuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena pe-
rättäisenä vuotena, katsoo johtokunta päätöksellään erotetuksi yhdistyksestä. Yhdistyk-
sen kokouksen päätöksellä voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä, mikäli hän on johto-
kunnan tai yhdistyksen kokouksen antamasta huomautuksesta huolimatta toiminut yh-
distyksen tavoitteiden vastaisesti.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheen-
johtaja ja kuusi jäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdes-
sä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima toimin-
takertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava yhdistyksen
tilintarkastajille 9 §:ssä mainittua tarkoitusta varten viimeistään 3 viikkoa ennen ke-
vätkokousta.

9 §

Tilintarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle
osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta vii-
meistään viikkoa ennen kevätkokousta.

10 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous syys-,
loka- tai marraskuussa. Muulloin yhdistys kokoontuu milloin johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä anoo sitä kirjallisesti johto-
kunnalta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Kutsu yh-
distyksen kokoukseen on toimitettava julkaisemalla se vähintään 14 päivää ennen ko-
kousta ilmestyvässä yhdistyksen lehdessä taikka vähintään 14 päivää ennen kokousta
yhdistyksen jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille
tulevat asiat. Kokouksessa käsiteltävät esitykset on toimitettava johtokunnalle kevät-
kokouksen osalta tammikuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.
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11 §

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Hyväksyä johtokunnan antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastaji-

en antama tilintarkastuskertomus
4. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
5. Käsitellä muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Hyväksyä johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. Päättää jäsenmaksun suuruudesta
5. Valita johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä määrätä valituista jäsenistä

varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
6. Valita kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
7. Käsitellä muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat

12 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä ellei kokous toi-
sin päätä. Kaikki näissä säännöissä mainitut vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin. Päätök-
set tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin, mikäli on kyseessä jäse-
nen erottaminen, yhdistyksen purkaminen tai yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, vaa-
ditaan 3/4 enemmistö. Äänten langetessa tasan ratkaistaan asia arvalla.

13 §

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tar-
peen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa, tai jos kaksi johtokunnan jä-
sentä sitä anoo kirjallisesti puheenjohtajalta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Pää-
tökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

14 §

Johtokunnan tehtävänä on:
1. Hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä
2. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
3. Antaa yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä sitä

koskeva tilinpäätös
4. Esittää yhdistyksen syyskokoukselle suunnitelma seuraavan vuoden toiminnasta ja

sitä koskeva talousarvio
5. Valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
6. Ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteidensa eh-

doista.
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15 §

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan joko
seuraavassa kokouksessa tai kahden kokouksen valitseman henkilön toimesta.

16 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain
siten, että kaksi peräkkäistä vähintään 30 vuorokauden välein pidettävää yhdistyksen
kokousta näin päättää. Asia on mainittava kokouskutsussa. Tässä pykälässä mainitut
päätökset on tehtävä vähintään 3/4:n enemmistöllä annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mu-
kaisesti jollekin sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, jonka
tarkoituksena on edistää kliinisen kemian käytännöllistä ja teoreettista kehitystä Suo-
messa.
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LIITE 3
SKKY:n toimihenkilöt 1947–1998/
Föreningens funktionärer/
Officers of the Society

A. Puheenjohtajat/Ordföranden/Chairmen of the Society

1947–50 Guido Tötterman
1951–53 Osmo Helve
1954–56 Franz-Eduard Krusius
1957–58 Jouni Jännes
1959–60 Aimo Pekkarinen
1961 Franz-Eduard Krusius
1962–63 Bernt Laurent
1964–65 Nils-Erik Saris
1966–68 Eva Hirsjärvi
1969–72 Herman Adlercreutz
1973–75 Raimo Tenhunen
1976–77 Reijo Vihko
1978–79 Matti Härkönen
1980–81 Arto Pakarinen
1982–83 Elja Pitkänen
1984–85 Timo Koivula
1986–87 Veikko Näntö
1988–89 Ilkka Penttilä
1990–91 Aimo Ruokonen
1992–93 Gunnel Sievers
1994–95 Erkki Seppälä
1996–97 Kari Pulkki
1998– Päivi Laitinen

B. Varapuheenjohtajat/Viceordföranden/Vice chairpersons

1947–50 Osmo Helve, Eeva Jalavisto
1951–52 Franz-Eduard Krusius
1953 Antti Louhivuori
1954–58 Aimo Pekkarinen
1959 Jouni Jännes
1960–61 Ralph Gräsbeck
1962–63 Nils-Erik Saris
1964–66 Elja Pitkänen
1967–68 Ruben Gordin
1969–71 Kari Kivirikko
1972 Raimo Tenhunen
1973–75 Reijo Vihko
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1976–77 Matti Härkönen
1978 Arto Icén
1979 Arto Pakarinen
1980–81 Jarmo Pikkarainen
1982–83 Timo Koivula
1984–85 Veikko Näntö
1986–87 Ulf-Håkan Stenman
1988–89 Aimo Ruokonen
1990 Lasse Viinikka
1991 Hannu Jokela
1992–93 Erkki Seppälä
1994–95 Kari Pulkki
1996–97 Päivi Laitinen
1998– Sanna Siitonen

C. Sihteerit/Sekreterare/Secretaries

1947–50 Lauri Rauramo, Aimo Pekkarinen
1951 Aimo Pekkarinen
1952–53 Kaarlo Hartiala
1954–56 Eino Kulonen, Jouni Jännes
1957–58 Elja Pitkänen
1959–60 Bernt Laurent
1961–62 Eva Hirsjärvi
1962–63 Erkki Leskinen
1964–65 Simo Salminen
1966–68 Ilkka Penttilä
1969–71 Juho Huovinen
1972 Pertti Virkola
1973 Arto Pakarinen
1974– 75 Kristian Liewendahl
1976– 77 Lasse Viinikka
1977 Aimo Ruokonen
1978–79 Ulla Karjalainen
1980–81 Esko Sajanti
1982–83 Peter Elg
1984–85 Erkki Seppälä
1986–87 Hanna-Leena Kaihola
1988–89 Esa Hämäläinen
1990–91 Seppo Laitinen
1992–93 Marjaana Ellfolk
1994–95 Pauli Vuorinen
1996–97 Aila Leino
1998– Pirjo Ketola
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LIITE 4
Kunniajäsenet ja kunniamerkit/
Hedersmedlemmar och hederstecken/
Honorary Members and Badges of Honour

A. Suomalaiset kunniajäsenet/Finländska hedersmedlemmar/
Honorary Members

Paavo Simola 1960
Guido Tötterman 1975
Franz-Eduard Krusius 1985
Bernt Laurent 1985
Veikko Leppänen  1985
Herman Adlercreutz 1987
Nils-Erik Saris 1987
Ralph Gräsbeck 1987
Veikko Näntö 1995
Ilkka Penttilä 1995
Elja Pitkänen  1997

B. Ulkomaiset kunniajäsenet/Utländska hedersmedlemmar/
Foreign Honorary Members

Bertil Josephson, Ruotsi, 1972
Svein L. Sveinsson, Norja, 1975
Poul Astrup, Tanska
Carl-Henric de Verdier, Ruotsi 1987
Kazmér Jobst, Unkari, 1991
Lorenz Eldjarn, Norja, 1995
Rudolf Keiding, Tanska, 1990

C. Kunniamerkit/Hederstecken/Badges of honour

Carl-Henric de Verdier, Ruotsi;
Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkki 1989
(Kommendörstecknet av Finlands lejons Orden)

Rudolf Keiding, Tanska;
Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkki 1989
(Kommendörstecknet av Finlands lejons Orden)
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LIITE 5
Yhdistyksen viiri/
Föreningens vimpel/
Award of the Society

A. Suomen kliinisen kemian yhdistyksen viiriohjesääntö (1992)

1 §  Suomen kliinisen kemian yhdistyksen (SKKY:n) viiri voidaan myöntää tunnus-
tuksena SKKY:n hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä tai yhdistyksen päämääriä
edistävästä muusta merkittävästä toiminnasta tai muuna yhdistyksen huomionosoituk-
sena.

2 § Viiri voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle SKKY:n johtokunnan päätöksen
mukaan ottaen huomioon mitä 1 §:ssä on sanottu

3 § SKKY:n viiri on valkoinen, alareunastaan kolmikielekkeinen suorakaide, joka on
kiinnitetty tankoon. Kielekkeiden välissä on valkoiset tupsut. Kentässä on yhdistyksen
tunnus SKKY sinisenä. Viirin jalkaan kiinnitetään laatta, jossa on saajan nimi, viirin
numero ja luovutuspäivä.

4 § Ehdotuksen SKKY:n viirin myöntämisestä voi tehdä SKKY:n jäsen

5 § Viirin luovuttaminen pyritään suorittamaan juhlallisesti

6 § Viirin saajista pitää SKKY:n sihteeri luetteloa. Luetteloon merkitään viirin saaja,
numero ja luovutuspäivä.

7 § Nämä säännöt on vahvistettu SKKY:n varsinaisessa kokouksessa.

B. Viirin saajat 1992–1996

Nro 1 Herman Adlercreutz 1992
2 Raimo Tenhunen 1994
3 Kazmér Jobst 1994
4 Suomen kemistiliiton

sairaalakemistien jaosto 1995
5 Veikko Näntö 1995
6 Johannes Büttner 1996
7 Kale Juva 1996
8 Aimo Ruokonen 1996
9 Tanskan kliinisen kemian yhdistys 1996
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