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Pääkirjoitus

Suomi 100 -juhlavuosi on takana ja olemme kääntäneet kalenterin sivua kohti 36. Pohjoismaista
Kliinisen Kemian Kongressia 12-15.6.2018 Helsingissä. On ilo olla mukana toteuttamassa tätä pohjoismaista ammatillista koulutustapahtumaa, joka järjestetään 10 vuoden välein Suomessa. Nopeastipa kului vuosi siitä, kun muistuttelin tulevan kongressimme kalenteriin merkitsemisestä Kliinlabin
01/2017 pääkirjoituksessani. Ja kohta tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun SKKY:n johtokunta
tiedusteli puheenjohtajia kongressitoimikuntiin. Yllätyin viime syksynä saadessani tietää, että tilastojen mukaan vain kolmessa prosentissa maailmanlaajuisesti järjestettävistä tiedekongresseista
osallistujamäärät ylittävät 2000 osallistujaa keskimääräisen osallistujamäärän ollessa vain n. 250.
Kyseessä tulee siis olemaan keskisuuri tiedekongressi. Järjestäjien keskuudessa olemme ylpeitä siitä.
Information beyond numbers -teemainen ohjelma on nyt hyvällä mallilla ja painettuna myös
tämän numeron sisäsivuilla. Saimme yksityiskohtaisemman ohjelman julkaistua viime vuoden
marras-joulukuun vaihteessa kotisivuillamme, missä viimeinen päivitetty versio on saatavilla.
Pieniin muutoksiin ohjelmassa kannattanee varautua. Kaupallisten yritysten työpajat tulevat tarjoamaan runsaasti ajankohtaista tietoa diagnostiikasta varsinaisen tieteellisen ohjelman rinnalla.
Toivomme ohjelmasta löytyvän jokaiselle osallistujalle omat kiinnostuksen kohteensa. Ohjelma
ei synny ilman laajaa kontaktiverkostoa. Nimekkäiden plenary-puhujien ja esitelmöijien hankkimisesta monipuoliseen kongressiohjelmaan pitääkin antaa tunnustusta. Yhteistyö on ollut aivan
mahtavaa. NFKK2018 Järjestelytoimikunnan puolesta katson ajankohtaiseksi jo tässä vaiheessa
antaa lämpimät kiitokseni kaikille, jotka ovat olleet tuottamassa ohjelmaamme.
Kongressin markkinointitoimet jatkuvat agendalla koko ajan kärjessä. Tapahtuman houkuttelevuus perustuu pitkälti arvostettuihin hyviin puhujiin ja kiinnostaviin symposiokokonaisuuksiin.
Haluamme nostaa samalla esiin puhujien joukossa myös nuoria laboratoriolääketieteen parissa
työskenteleviä tai sille erikoistuvia. Pyydämme huomioimaan ohjelmassa myös mahdollisuudet
osallistua Astrup Prize - ja Lorentz Eldjarn Prize for Best Publication-kilpailuihin, joiden järjestelyvastuu on NFKK:n edustajilla. Abstraktin voit lähettää 15. tammikuuta alkaen maaliskuun loppuun.
Tule mukaan! Konferenssin arkkitehtonisten puitteiden sekä järjestämämme sosiaalisen ohjelman
tarkoituksena on paitsi tarjota upeat kokoustilat, ruokaa, juomaa ja viihdettä, ennen kaikkea mahdollistaa kanssakäyminen kollegojen kanssa sekä luoda myös uusia kontakteja. Tapahtuman näkyvyyttä lisäävät roll-up -kongressimainoksemme, jotka ovat esillä Oulussa, Kuopiossa, Tampereella,
Turussa ja Helsingissä. Kongressimme paikallismarkkinoinnista näiden osalta järjestelytoimikunta
kiittää lämpimästi. Mainoksia on jaettu monessa muodossa ja monilla foorumeilla, jopa viime kesänä EuroMedLab Athens 2017 -kongressissa. Tutustu kokemuksiimme siellä tämän numeron sisäsivuilla sekä muihin kirjoittamiimme kongressiartikkeleihin erityisesti NFKK:n aikakausilehdessä
Klinisk Biokemi i Norden eli KBN:ssä.
Monet Teistä olemme jo tavanneet NFKK2018-merkeissä 2016 Sairaalakemistien ja SKKY:n
syyskoulutuspäivillä 2016 Vuorannassa, Labquality Daysissä 2017, SKKY:n kevätkokouksessa 2017
Katajanokan vankilassa ja Laboratoriolääketiede 2017 -tapahtumassa sekä lukuisissa muissa tapaamisissa ja yhteydenpidossa. Olemme näkyvästi mukana myös Labquality Days 2018 -kongressissa helmikuussa Messukeskuksessa Bronze-tason näytteilleasettajana sekä Speakers Corner´illa.
Tapaamisiin kesäkuussa Finlandia-talolla!

Solveig Linko
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Matkakertomus

Massaspektrometrian kongressi (MSACL)
Annual Congress & Exhibition
10.-14.2017
Salzburg, Itävalta
Anna Becker ja Mikael Lindström

Mass Spectrometry Applications to the Clinical Lab
kongressi järjestettiin 10.-14.9.2017 neljättä kertaa
Salzburgssa Itävallassa. MSACL on lähtöisin Palm Springista Kaliforniasta, jossa se järjestetään jo kymmenettä
kertaa tammikuussa 2018. Nämä kongressit keskittyvät
vahvasti kliiniseen massaspektrometriaan, uusien aplikaatioiden ja näytteenesikäsittelytekniikoiden esittelyyn. Lisäksi näissä kongresseissa panostetaan erityisesti
uusien käyttäjien kouluttamiseen. Luentotarjonnassa
on valittavana niin aloitteleville kuin kokeneille massaspektrometristeille eri vaihtoehtoja ja luentojen välillä
oli mahdollista keskustella eksperttien kanssa lisää.
Ennen varsinaista kongressiohjelmaa järjestettävät
lyhytkurssit olivat suosittuja ja osallistuminen sisältyi
järjestäjien myöntämään nuorten tutkijoiden matkaapurahaan. Tällä kertaa valinta kohdistui uusien kliinisten massaspektrometristen menetelmien validointiin
keskittyneeseen kurssiin, jonka aikana käytiin läpi juurta jaksaen sekä analyyttisen että preanalyyttisen kehityksen yksityis- ja ongelmakohtia. Kurssi oli suunnattu
edistyneille käyttäjille ja etenemistahti oli nopea, mutta
mukaan sai runsaasti materiaalia itseopiskelua varten.
Matkustimme molemmat apurahan turvin (SKKY
ry:n ja MSACL:n tukemina) Salzburgiin järjestettävään
kongressiin. Kongressin kaikki järjestelyt toimivat moitteettomasti, ruoka oli hyvää ja sitä oli usein tarjolla ja
luennoilla oli rento ja välitön tunnelma. Järjestäjien
tavoitteena oli saada keskustelua aikaiseksi ja siinä
amerikkalaiset myös onnistuivat. Luentoihin liittyi pienryhmäkeskusteluja, kysymyksiä yleisölle ja ongelmanratkaisutehtäviä, joiden tarkoituksena oli tietenkin saada
yleisö osallistumaan. Kongressissa oli 421 osallistujaa,
20 näytteilleasettajaa, 104 posteria ja 70 luentoa sekä
neljä plenary esitystä. Mobiili- ja nettiohjelmien lisäksi
kongressissa oli käytössä BadgerScan mobiiliappi, jolla pystyi skannaamaan osallistujakortissa olevan QRkoodin ja lisäämää näin henkilön yhteystiedot itselle
talteen. Verkostoituminen ei voisi olla helpompaa!
Muilta osallistujilta kuulimme myös pelkkiä kehuja järjestelyistä, ainoana puutteena Salzburgin vaikea tavoi-
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tettavuus. Helsingistäkään ei pääse lentämään suoraan
Salzburgiin. Me lensimme tällä kertaa Berliinin kautta
sujuvasti lyhyellä vaihdolla.
Meillä molemmilla oli omat posterit mukana esitettävänä kongressissa otsikoilla:
Improved sample preparation for whole blood sirolimus LC-MS/MS assay (Annan) ja New liquid chromatography tandem mass spectrometric assay for plasma
bradykinin (Mikaelin). Postereita pääsi kiertämään
kokeneiden alan eksperttien kanssa, jotka valitsivat
mielenkiintoisimpia tai esim. visuaalisesti parhaiten
esitettyjä postereita ja kävivät haastattelemassa niiden
kirjoittajia. Molempien postereita käytiin vilkkaasti lukemassa ja kommentoimassa, lisäksi Annan posteria
kävi ihmettelemässä kaksi MEET-THE-EXPERTS -asiantuntijaryhmää.
Posterinäyttelystä löysimme molemmat myös omiin
projekteihimme liittyviä mielenkiintoisia töitä. Immunosuppressiivisten lääkeaineiden LC-MS/MS määritysmenetelmään liittyen oli Annan posterin lisäksi
pari muuta saman aiheista posteria, jotka käsittelivät
erityisesti näytteiden esikäsittelyä. Näissä postereissa
oli samankaltaisia ajatuksia ja kokeiluja, kuin meillä
HUSLAB:ssa on ollut immunosuppressanttinäytteiden
homogenisoimiseksi jäädyttämällä. Lisäksi näissä tutkimuksissa oli käytetty Shimadzun uutta CLAM2000
LC-MS/MS instrumenttia, jossa on näytteiden esikäsittely integroituna. Näiden postereiden tulokset olivat
lupaavia, mutta mielestäni vielä kaukana rutiinilaboratorion työstä. Kehitettävää siis riittää! Peptidit olivat
taas kokonaisuutena selvästi vähemmän suosittu tutkimusaihe, mutta myös bradykiniinin osalta syntyi hyvin
keskustelua. Mikaelin posteri käsitteli bradykiniinin
käyttökelpoisuutta septisen shokin merkkiaineena,
mutta keskustelu jatkui sujuvasti myös terapeuttisten
peptidien analytiikkaan sekä yleisiin asioihin kuten
näytteiden puhdistukseen ja säilyvyyteen. Vaikka juuri
peptidianalytiikkaan keskittyviä esityksiä ei ollut montaa, oli useamman laboratorion edustajilla kiinnostusta
kokeilla ja kehittää tätä osa-aluetta.
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Mirabell Palace iltavalaistuksessa ja taustalla Salzburgin linna.

Hotellimme ja sen edustalla oleva vesitaideteos.
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Thermo Scientific esitteli uuden Cascadion SM Clinical Analyzer-laitteiston, joka on ensimmäinen täysautomatisoitu random-access massaspektrometri. Laitteisto on lanseerattu tänä vuonna Ateenan EuroMedLabkonferenssissa, Kreikassa. Suuren vaikutuksen meihin
teki erityisesti USB-tikulla kiinnitettävä ”kolonnikasetti”, joka sisälsi esikäsittelykolonnin ja analyyttisen
kolonnin. Liitosten tiiviys ja kuollut-tilavuus on siis valmistajan vastuulla, ei enää analysoijan kolonnin ruuvaustaidoista kiinni. Laitteisto on suunniteltu erityisesti
kliinisen laboratorion tarpeita ajatellen ja ensimmäiset
kitit tulevatkin olemaan testosteronin, immunosuppressiviisten lääkeaineiden ja D-vitamiinin määritykseen.
Tämän laitteiston vapautumista markkinoille jäämme
odottamaan mielenkiinnolla.
Luennoissa oli rutkasti valinnanvaraa, sillä jatkuvasti oli käynnissä kuusi eri luentosarjaa. Näiden aiheet
kattoivat mm. metabolomiikkaa, proteomiikkaa, hormonianalytiikkaa sekä käytännön nestekromatografi- ja massaspektrometrikoulutusta. Näistä erityisesti
viimeinen luentopolku sisälsi meille ehkä eniten mielenkiintoisia aiheita, kuten esimerkiksi epäsäännöllisesti
käyttäytyvien laitteiden ongelmanselvitystä käytännön
esimerkein. Erityisen hyödyllistä oli käydä erilaisia ongelmia läpi kategoria kerrallaan; esimerkiksi nestekromatografin käytöksen muuttuminen voi johtua niin
näytteisiin, ajoliuoksiin kuin laitteen liitoksiin tehdyistä
muutoksista, joita voi pitkän ajan kuluessa olla hankala havainnoida. Visuaalinen havainnointi on kaikkein
tärkeintä, mutta myös painekäyrää, lokikirjoja, system
suitability arvoja ja piikin muotoa seuraamalla saa paljon vihjeitä ongelmasta.
Järjestettyä iltaohjelmaa ei kongressissa ollut, joten illat olivat vapaita uusien kontaktien tapaamiseen.
Voimme lämpimästi suositella tätä kongressia kaikille
massaspektrometristeille, niin aloittelijoille kuin kokeneemmille.

Anna postereineen.

Lämpimät kiitokset SKKY:lle sekä
MSACL:lle matka-apurahoista.
Anna Becker, FM
Tutkija, HUSLAB
Mikael Lindström, FM
Tutkija, HUSLAB
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Mikael postereineen.
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NFKK:n hallituksen kokous Islannissa
17.-19.11.2017
Anna Linko-Parvinen
NFKK (Nordisk Forening for Klinisk Kemi) koostuu
Pohjoismaiden, eli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan
ja Islannin kliinisen kemian yhdistyksistä. NFKK:n tavoitteena on edistää pohjoismaiden yhteistyötä laboratoriolääketieteen alalla. NFKK:n hallituksen muodostavat kaikkien jäsenmaiden kansallisten yhdistysten puheenjohtajat sekä erikseen nimetyt maaedustajat, yksi
jokaisesta maasta. Suomen maaedustajana toimii tällä
hetkellä Eeva-Riita Savolainen. Puheenjohtajana toimii
kiertävän vuoron mukaan henkilö jäsenmaista. NFKK:n
hallitus kokoontuu vaihtuvin vuoroin eri pohjoismaissa.
Tällä kertaa kokouksen järjestämisvuoro oli Islannilla.
Hallitus oli hyvin edustettuna. Kaikista pohjoismaista
oli kaksi edustajaa ja lisäksi norjalainen puheenjohtaja Yngve Thomas Bliksrud. Hallituksen kokoonpano
ja paljon lisätietoa löytyy NFKK:n nettisivuilta (http://
www.nfkk.org/).
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Hallitus käsitteli yhden päivän kestäneessä kokouksessaan yhdistyksen ajankohtaisia asioita. Kävimme läpi Klinisk Biokemi i Norden –lehden (KBN) tilannetta. Lehti on varsin laadukas ja siihen kannattaa
tutustua. Samalla saa harjoitettua ruotsin ja muiden
pohjoismaisten kielten taitoa. Lehteen on mahdollista
ja toivottavaakin lähettää juttuja julkaistavaksi. Mikäli
kielimuuri tuntuu korkealta, SKKY on päättänyt käännättää tekstejä KBN-lehteä varten. Eli jos sinulla on
juttu, jonka haluaisit jakaa Pohjoismaisten kollegoiden
kanssa, ole yhteydessä Kliinlabin toimitukseen. Näin
saataisiin lehteen tekstiä Suomestakin, joka on jäänyt
hieman aliedustetuksi KBN:ssä.
Hallitus käsitteli budjettia ja siihen liittyen NFKK:n
järjestämiä koulutustilaisuuksia. Näitä ovat kahden
vuoden välein järjestettävä The Arctic Experience,
jossa tavoitteena on tieteellisen kirjoitustaidon vah-
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vistaminen. Tämän lehden ilmestyessä vuoden 2018
kurssi Norjan Finsessä on jo mennyt, mutta seuraavaan
kannattaa harkita osallistuvansa varsinkin jos olet erikoistumisen alkuvaiheissa tai teet tutkimustyötä ja koet
tarvetta vahvistaa kirjoitustaitojasi. Kurssia on kehuttu
erinomaiseksi.
Toinen säännölliseksi suunniteltu, mutta vasta kerran
aikaisemmin järjestetty kurssi on Nordic Course, joka
on kohdennettu ensisijaisesti kliinisen kemian erikoistuville lääkäreille. Seuraava kurssi tullaan järjestämään
syksyllä 2018. Kurssi järjestetään kolmen vuoden välein, viimeksi siis 2015, jolloin itsekin osallistuin kurssille. Kurssi oli tuolloin monipuolinen ja tarjosi hyvän
mahdollisuuden tavata pohjoismaisia kollegoita, joskin oma osallistumiseni sijoittui hyvin viime metreille
erikoistumiskoulutustani. Suosittelen kurssia vahvasti
erikoistumisen alkuvaiheissa oleville.
Käsittelimme myös tulevaa NFKK2018-kongressia,
jossa SKKY on tänä vuonna järjestämisvastuussa (http://
www.nfkk2018.fi/) ja päivitimme tietoja ja kongressijärjestelyjen sujumista. Käsittelimme myös NORIP:a
(Nordic Reference Interval Project) ja tähän liittyen
kontrollinäytteenäkin käytettyä Serum X –näytepoolia.
NORIP-projektiin voi tutustua: http://nyenga.net/norip/
index.htm. Serum X –näytteen tilannetta ja käyttötarvetta selvitellään lisää ja asiaan palataan tarvittaessa.
Isäntäjärjestön edustajat olivat järjestäneet erinomaiset kokouspuitteet maukkaine ruokineen. Yhtenä päivänä pääsimme myös tutustumaan Reykjavikin
lähiympäristön luontoon, jossa talvisessa maisemassa
mustaa ja valkoista väritti vain valtameren syvä turkoosi
väri. Upeaa! Tästä reissusta on muutamia kuvia ohessa.
Kannustan aktiiviseen yhteistyöhön Pohjoismaisten kol-
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legoiden kanssa, tutustumaan KBN-lehteen ja jos olet
uran alussa, osallistumaan Nordic Course –kurssille
sekä myös The Arctic Experience -kurssille.
Anna Linko-Parvinen
SKKY:n puheenjohtaja
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Opinnäytetyö

Olantsapiinin kvantitatiivinen määritys
seerumista LC-MS/MS-tekniikalla –
menetelmän kehitys ja validointi
Anssi Lemmetti
Metropolia Ammattikorkeakoulun Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelman opiskelijan Anssi Lemmetin
opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja validoida antipsykoottiselle lääkeaineelle, olantsapiinille, uusi kvantitointimenetelmä seerumista käyttäen esikäsittelyssä
proteiinisaostusta, ja kvantitoinnissa nestekromatografia-tandem massaspektrometria-tekniikkaa (LC-MS/
MS). Työ suoritettiin Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n
(YML) huume-, lääkeaine- ja dopinganalytiikan osastolla aikavälillä 18.4.2017-23.6.2017.
Kehitetty menetelmä korvasi aikaisemmin käytetyn
neste-neste-uuttoon ja nestekromatografiaan perustuvan menetelmän. Projektissa kehitetyn menetelmän
suurimmat edut vanhaan menetelmään nähden ovat
sen nopeus ja tarkkuus, ja täten tuli tarpeeseen osaston
jatkuvan näytevolyymien lisääntymisen vuoksi.

Menetelmän kehitys
Menetelmän kehitysvaiheessa optimoitiin näytteen
proteiinisaostuksessa käytettävät reagenssit ja näyteliuotin suhde, sekä kromatografian parametrit. Testien
lähtökohtana käytettiin kemiallisesti samankaltaisen
analyytin, klotsapiinin, analyysimenetelmässä käytettäviä parametreja, jotta rutiinianalytiikkaa voitaisiin
suorittaa samalla laitteistolla mahdollisimman sujuvasti.
Näytteiden esikäsittely suoritettiin saostamalla seeruminäytteen proteiinin orgaanisella liuottimella. Kehitysvaiheessa vaihtoehtoisina saostusliottimina kokeiltiin
metanolia ja asetonitriiliä, joista päädyttiin käyttämään
asetonitriiliä paremman saostumisen, ja tästä johtuen
paremman retention, vuoksi. Suuri etu, joka uuden
menetelmän esikäsittelyvaiheessa saavutettiin vanhaan
neste-neste-uuttoon nähden, oli kuluvan näytevolyymin pieneneminen 2 ml:sta 40 µl:aan. Tämä vähentää
tapauksia, joissa näyte joudutaan laimentamaan näytemateriaalin loppumisen vuoksi.
Nestekromatografian optimoinnissa tavoitteena oli
saavuttaa tehokas retentio käyttäen samaa kolonnia sekä
eluentteja, kuin edellä mainitun klotsapiinin analyysis-
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sa. Tämän vuoksi optimoinnissa vertailtiin vain orgaanisen liuottimen suhteita eluentissa, virtausnopeuksia,
injektiotilavuuksia, sekä erilaisia gradienttieluutioita.
Paras retentio saavutettiin pienellä orgaanisen liuottimen osuudella ja kevyellä gradientilla virtausnopeudella 0,500 ml/min. Menetelmän ajoaika on 2,5 min,
joka on kymmenys korvattavan menetelmän ajoajasta.
Tämän lisäksi menetelmän kalibraatio- ja kontrollialuetta päätettiin laajentaa ylöspäin, jotta näytteet
jotka ylittävät kalibraatioalueen, ja täten vaativat uusinta-analyysin laimennettuina, vähenisivät. Kaikki
kehitysvaiheen kokeet suoritettiin analysoimalla puhdasaineista valmistettuja korkean pitoisuuden näytteitä.

Validointi
Validointi suoritettiin YML:n oman validointiohjeen,
sekä European Medicines Agencyn (EMA) ohjeen
”Guideline on bioanalytical method validation, 2012”
perusteella. Kyseinen EMA:n dokumentti määrittelee
biologisia matriiseja käyttävien kvantitatiivisten menetelmien validoinnin pääkohdat ja antaa suosituksia
validoitavien ominaisuuksien määrittämiseksi. Validoitavan menetelmän kohdalla määritettiin menetelmän
selektiivisyys, spesifisyys, kvantitointiraja, satunnaisvirhe (sarjojen sisäinen ja – välinen), systemaattinen
virhe, mittausepävarmuus, analyyttinen säilyvyys, sekä
menetelmän mahdollinen ionisupressio, matriisivaikutus ja siirtymävirhe.
Projektissa validoitavat parametrit täyttivät hyväksyttävät kriteerit, ja menetelmä otettiin käyttöön välittömästi validoinnin valmistumisen jälkeen.

Anssi Lemmetti
Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017
anssi.lemmetti@metropolia.fi
Hakaniemenranta 12 A 11, 00530 Helsinki
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Ylikemisti

Eino Puhakainen
7.6.1947 – 12.11.2017
In memoriam

Murheellinen marraskuu sai entistä surumielisemmän
sävyn, kun kuulimme, että ylikemisti Eino Puhakainen
on menehtynyt äkillisesti. Laboratorioalan arvostettu
asiantuntija, kunnioitettu kollega ja hyvä ystävä on
poissa.
Eino Vertti Johannes Puhakainen oli kotoisin Saarijärveltä. Siellä hän vietti lapsuutensa, kävi koulunsa ja
kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1966. Kirjoitusten jälkeen
hän siirtyi Turkuun opiskelemaan biokemiaa ja valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1972.
Jo opiskeluaikanaan hän liittyi professori Osmo Hännisen tutkimusryhmään. Kun professori Hänninen siirtyi
Kuopioon, lähti Eino Puhakainen hänen mukaansa ja jatkoi tutkimustyötään Kuopion korkeakoulun fysiologian
laitoksen assistenttina. Näihin tutkimuksiin perustuvaa
väitöskirjaansa ”Formation of free D-glucuronic Acid
from UDP-Glucuronic Acid in Rat Liver Microsomes”
hän puolusti ansiokkaasti ja sai filosofian tohtorin arvon 1977. Kuopion yliopiston biokemian dosentiksi
Eino Puhakainen nimitettiin vuonna 1979.
Ennen väitöstään Eino Puhakainen oli siirtynyt Kuopion keskussairaalan palvelukseen, ensin apulaiskemistiksi vuonna 1974 ja sitten saatuaan sairaalakemistin
pätevyyden kemistiksi vuonna 1977. Kuopion yliopistollisen sairaalan ylikemistiksi hänet nimitettiin vuonna 1979. Tässä virassa hän toimi aina vuoteen 1999,
joskin pienin poikkeuksin. Vuosina 1984 ja 1985 Eino
Puhakainen toimi Kuopion yliopiston fysiologisen kemian ja biokemian vt. professorina. Suomen Akatemian
myöntämän apurahan turvin hän oli tutkijana Oxfordin
yliopistossa Englannissa vuosina 1985 -1986.
Tieteellinen toiminta jatkui myös KYSissä, mutta
siellä hän keskittyi yhä enemmän laboratorion keskeiseen tehtävään, tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Hänen aikanaan KYSin laboratorioon
koottiin ns. kustannuslaskentaryhmä, jonka tehtävänä
oli määrittää laboratoriotutkimuksille kustannuksiin
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perustuva ”oikea hinta”. KYSin laboratorio luopuikin
ensimmäisenä KELAn palautustaksoihin perustuvasta
hinnoittelusta, jota kaikki Suomen laboratoriot olivat
tähän saakka käyttäneet soveltaen sitä kukin omalla
tavallaan.
Keskeisinä johtoajatuksina Eino Puhakaisen uralla
olivat laatutietoisuus ja kustannustehokkuus. Ylikemistinä ollessaan hän toimi KYSin diagnostisten alojen laatupäällikkönä. Laadukas työ myös huomattiin. FINAS
myönsi KYSin kliinisen kemian yksikölle standardin
SFS-EN 45001 ja ISO/IEC Guide 25-oppaan mukaisen
akkreditointitodistuksen 18.10.1996. Laboratorion innoittamana laatutietoisuus levisi myös sairaalan muihin
yksiköihin ja vuonna 1999 koko sairaalalle myönnettiin ISO 9002-laatusertifikaatti ensimmäisenä sairaalana Euroopassa.
Näistä Kuopiossa kertyneistä opeista ja kokemuksista oli paljon hyötyä, kun hänen ylikemistiuransa jatkui
Helsingissä.
Eino Puhakainen toimi ylikemistinä HUSLABissa ja
sen edeltäjäorganisaatioissa vuosina 1999 – 2011. Hänen aikanaan laboratoriotoiminta yhtenäistyi voimakkaasti. Ensin yhdistyivät HYKSin kahdeksan sairaalan ja
Helsingin kaupungin terveysviraston kuuden sairaalan
ja 28 terveysaseman laboratoriot. Vähitellen toiminta
laajeni käsittämään koko Uudenmaan läänin alueen.
Ylimmän laboratoriojohdon edustajana Eino Puhakainen oli keskeisiä henkilöitä tässä prosessissa. Vankka
ammattitaito, mutta myös hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa auttoivat häntä tässä vaativassa tehtävässä.
Eino oli hyvä neuvottelija, avoin ja huumorintajuinen.
Hän tuli kaikkien ihmisten kanssa hyvin toimeen, oli
sitten kyseessä työnantaja, kollegat, alaiset tai työntekijäliittojen edustajat.
Näin suureen laboratoriotoiminnan harmonisointiin
liittyi myös lukuisia ja mittavia hankintoja. Hänen neuvottelutaitonsa, mutta myös hänen vahva osaamisensa
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julkisissa hankinnoissa ja erityisesti hankintalainsäädännön tuntemuksensa saivat tunnustusta myös laitetoimittajien ja -valmistajien taholta.
Uusien laitteiden ja menetelmien testaus, käyttöönotto, analyysimenetelmien tulostason ja laadun yhtenäistäminen sekä koko laboratoriotoiminnan harmonisointi
vaativat valtavia ponnistuksia kaikilta ammattiryhmiltä.
Lukuisista suunnittelukokouksista ovat HUSLABin kemistien mieleen jääneet Einon sanat: ”No, tämähän on
vain tekemistä vaille valmis”, kun hän kannusti alaisiaan
lukuisten vaativien tehtävien edessä. Vähitellen kansainväliset akkreditointivaatimukset täyttävä toiminta
tuli osaksi laboratorion arkipäivää.
HUSLABin sairaalakemistit ja erikoistuvat kemistit
muistavat Einon vastuuntuntoisena, kollegiaalisena ja
luotettavana asiantuntijaesimiehenä, jota oli helppo
lähestyä ja jolla oli aina aikaa.
Laboratorioalan laatutietoisuutta Eino Puhakainen
edisti myös toimimalla Labquality Oy:ssä. Hän oli yhtiön hallituksessa vuosina 1987-1989 ja uudelleen
vuosina 2003 - 2009. Hän oli pitkäaikainen koulutusryhmän puheenjohtaja ja paljon käytetty luennoitsija
Labquality Oy:n koulutustilaisuuksissa. Toki hänen
luennoitsijalahjojaan hyödynsivät muutkin organisaatiot kuten SKKY ry ja Sairaalakemistit ry.
Sairaalakemistien kouluttujana ja koulutuksen kehittäjänä on Eino Puhakaisen panos erityisen merkittävä.
Hän toimi pitkään sairaalakemistien pätevyyslautakunnassa ja laati usein myös pätevyystentin kysymykset.
Kun sairaalakemistien koulutusta uudistettiin 1980ja 1990-luvuilla keskeiset toimijat olivat professorit
Ilkka Penttilä ja Nils-Erik Saris sekä dosentti, FT Eino
Puhakainen. Koulutusrakenne muuttui ammatillisesta
ohjelmasta yliopistolliseksi erikoistumisohjelmaksi,
ensin Kuopion yliopistoon vuonna 1994, sittemmin
myös Helsingin yliopistoon.
Sairaalakemistit ry:n puheenjohtajana Eino Puhakainen toimi vuosina 1993 -1996.
Vielä eläkkeellä ollessaan hän oli vahvasti sairaalakemistien toiminnassa mukana. Sairaalakemistit ry täytti
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kaksi vuotta sitten 60 vuotta. Yhdistyksen tuolloin julkistaman historiikin aktiivisin kirjoittaja ja toimituskunnan
jäsen oli Eino Puhakainen. Hän oli myös ensi kesänä
Helsingissä järjestettävän NFKK2018 Pohjoismaisen
kliinisen kemian kongressin järjestelytoimikunnassa
jakamassa kokemustaan kansainvälisen kongressin
järjestämisessä.
Suomen Kuntaliitto myönsi Eino Puhakaiselle Kuntaliiton hopeisen kunniamerkin vuonna 1996, Sairaalakemistit ry:n Saris-palkinnon hän sai vuonna 1997
ja Labqualityn myöntämän Laadunedistämispalkinnon
vuonna 2004.
Eino Puhakaisen mieluisin urheilulaji oli golf. Hän
kävi mielellään golf-turneilla sekä kotimaassa että ulkomailla hyvien ystäviensä kanssa. Eino oli uuttera puuhamies vuosittain järjestettävän Kemisti Golf-tapahtuman
järjestäjänä sen alkuhetkistä alkaen.
Puhakaisen suvun kesäpaikka Saarijärven Summassaaressa oli Einolle kaikki kaikessa. Hän kutsui sinne
mielellään myös kollegoita nauttimaan häkellyttävän
kauniista maisemasta, tarinoista Summassaaresta, sen
historiasta sekä sen nykyisistä ja aiemmista asukkaista.
Kaikki siellä käyneet muistavat myös hänen mainion
kalakeittonsa. Eino olikin ahkera kalamies ja tunsi hyvin
isänsä kanssa kartoitetut apajat, jotka antoivat runsaita
saaliita myös suvun ja ystävien iloksi. Viimeisin pyyntireissu Summasen ulapalle koitui kuitenkin kokeneen
kalastajan kohtaloksi.
Eino Puhakainen siunattiin Saarijärven kirkossa
2.12. 2017 omaisten ja lähimpien ystävien läsnäollessa. Eino-isää ja -vaaria jäivät kaipaamaan kaksi lasta
ja neljä lastenlasta.

Aimo Harmoinen
Tapani Korppi-Tommola
Matti Laitinen
Solveig Linko
Ilkka Penttilä
Sari Väisänen
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Akropolis by night.

EuroMedLab Athens2017 –
Kongressikokemuksia ja antiikinajan
historianhavinaa
Annakaisa Herrala, Sanna Valtanen, Tuomas Mäntylä ja Solveig Linko
Taustaa
NFKK2018 Järjestelytoimikunnan edustajille tarjoutui mahdollisuus osallistua EuroMedLab Athens2017
-kongressiin 11-15.6.2016 SKKY ry:n kustantamana.
Tehtävämme oli markkinoida tulevaa 36. Pohjoismaista
Kliinisen Kemian Kongressia, NFKK2018-tapahtumaa
kongressiosallistujille, diagnostiikkayrityksille ja muille
alamme organisaatiolle sekä tutustua yleisesti tämän
tiedetapahtuman toteutustapoihin omien kongressijärjestelyjen näkökulmasta. Agendalla oli myös sovittu
tapaaminen NFKK2020-kongressin norjalaisten järjestäjien kanssa. Matkaan lähtivät Annakaisa Herrala,
Sanna Valtanen, Tuomas Mäntylä ja Solveig Linko.

Matkaan!
Kongressin ajankohdan vuoksi Helsingistä Ateenaan ei
vielä juurikaan mennyt suoria lentoja. Muun muassa
lomalennot olivat alkamassa vasta myöhemmin kesäkuussa. Onneksi olimme varanneet omat lentomme
hyvissä ajoin, joten pääsimme matkustamaan ilman
välilaskuja suoraan Helsingistä Ateenaan. Viileä Hel-
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singin alkukesän aamu vaihtui muutaman tunnin lentokoneessa istumisen jälkeen Ateenan suorastaan paahtavan aurinkoiseen helteeseen. Ennen kongressin alkua
meillä oli hiukan aikaa tutustua Ateenaan, joten kesävaatteet päälle, aurinkorasvaa pintaan ja kaupungille.
Ystävällisen hotellihenkilökunnan neuvoessa meidät väärään bussiin, emme päätyneetkään lounaalle
Ateenan keskustaan, vaan laskeuduimme bussista Kansallisen Arkeologisen museon edessä. Museo on yksi
Ateenan ehdottomista käyntikohteista, jossa vietimme
muutaman päivän kuumimman tunnin tutkien uskomattoman upeita esineitä, kulta-aarteita, patsaita, ruukkuja
ja ruukun kappaleita, joista jälkimmäisiä nähtiin ihan
riittävästi ainakin erään seurueemme jäsenen mielestä. Museossa parhaillaan ollut Odysseia-näyttely oli
todellinen helmi ja Egypti-osasto upea.
Sunnuntaina ennätimme kiivetä vielä toiselle Ateenan ehdottomalle vierailukohteelle, vaikuttavalle Akropoliille ja Neitsyt Athenen, Parthenonin temppelille
ennen kongressin virallisia avajaisia. Nousimme kukkulalle etelärinnettä ja törmäsimme muihin turisteihin
vasta kukkulan laella. Huolimatta tungoksesta ja ukkosen uhasta, teki antiikin pyhäkkö meihin lähtemättömän

KLIIN • LAB

1/2018

vaikutuksen. Valitettavasti kongressin avajaiset, jotka oli
määrä pitää Herodes Atticuksen odeionissa Akropoliin
juurella, jouduttiin peruuttamaan rankkasateen vuoksi
ja siirtämään pidettäväksi tiistaina Megaron Areenalla.
Harmillisesti avajaisten peruutus ei tavoittanut kaikkia
kongressivieraita ja monet olivat käyneet turhaan paikan päällä. Kongressin mainioita internet-sovelluksia
ei kaikessa viestinnässä hyödynnetty. Yllättävät muutokset kongressiohjelman toteuttamisessa asettavatkin
omat haasteensa järjestäjille. Kreikkalaiset kertoivat
sään olevan ajankohtaan nähden epätavallinen, lähinnä
keväinen epävakaudessaan. Myöhemmin viikolla sää
palautui kesäiseksi ja lämpötilat nousivat reippaasti yli
30 Celsiukseen.

EuroMedLab 2017 Megaronissa
EuroMedLab Athens 2017 -tapahtumassa oli
noin 5000 osallistujaa. Kongressina se sisältyy
tilastoihin perustuen niihin kolmeen prosenttiin
maailmanlaajuisesti järjestettävistä tiedetapahtumista. Kyseessä oli nk. iso tiedetapahtuma ja osallistujamäärältään noin 10-kertainen verrattuna keskimääräiseen pohjoismaiseen kliinisen kemian kongressiin.
Kongressipaikkana Megaron aivan oli Ateenan sykkeessä helposti tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä,
busseilla ja metrolla. Tapahtuman järjestäjänä oli italialainen MZ Congressi SRL. Kongressivieraiden vastaanotossa palvelu oli sujuvaa. Oma hotellimme sijaitsi
kivenheiton päässä kongressipaikasta.
Helpot kulkuyhteydet on pyritty ottamaan huomioon
myös tulevassa NFKK2018 -kongressissa, joka järjestetään Helsingissä keskeisellä paikalla Finlandia-talolla
lähellä päärautatieasemaa sekä keskustan hotelleja ja
muita kulkuyhteyksiä.

Tieteellinen ohjelma
Kongressin tieteellinen ohjelma oli hyvin monipuolinen,
josta on jo kirjoitettu ja tulossa artikkeleita Kliinlab-

lehteen. Puhujina oli useita kliinisen kemian alan tunnettuja ja ansioituneita nimiä. Kongressipäivät alkoivat
kaikille yhteisillä tunnin pituisilla alustusluennoilla,
joita seurasivat aamupäivien tieteelliset symposiumit
sekä mm. iltapäivien workshopit. Samanaikaisesti
käynnissä oli enimmillään ohjelmaa jopa seitsemässä
eri luentosalissa. Lisäksi nuorille tutkijoille oli järjestetty muutama erityisesti aloitteleville tieteentekijöille
suunnattu symposiumi. Kokonaisuudet oli kuitenkin
jaoteltu selkeästi aamu- ja iltapäiväsessioihin, joiden
välissä jäi mukavasti aikaa markkinoida omaa tulevaa
tapahtumaamme, hankkia uusia kontakteja, kierrellä
näyttelyissä, katsella postereita sekä ruokailla. Kongressipäiväänsä pystyi suunnittelemaan joko perinteisellä
paperiohjelmalla sekä kongressin internet-sovelluksella,
josta löytyi mm. ohjelma, luennoitsijainfo, posteriabstraktit, sponsorit ja näytteilleasettajat ja kongressiuutiset. Luentotiivistelmät sieltä sen sijaan puuttuivat.
Kongressissa jaettiin myös päivittäin kongressin omaa
uutislehteä, johon oli koottu kongressin tärkeimmät kohokohdat ja uutiset. Posterisessiot osuivat tieteellisten
symposiumien ja workshoppien väliin puolen päivän
kieppeille. Posterinäyttely oli toteutettu rauhallisessa
erillistilassa, Megaronin atriumissa, kylläkin auringon
suojassa, mutta keskipäivällä erittäin kuumassa tilassa.
Postereita oli kongressissa 932 kpl.
Tieteellisen ohjelman toteutustapa oli pääsääntöisesti
melko perinteinen. Luennoitsijat esiintyivät kuulijoille
powerpoint-esityksiensä kanssa. Powerpoint-esitykset
oli toteutettu siten, että kunkin luennoitsija näkyi yhdessä dian kanssa valkokankaalla, minkä takia varsinaiset
diat näkyivät yleisölle häiritsevän pieninä ja pääosan
tilasta vei ”puhuva pää”. Kunkin esityksen jälkeen
kuulijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä saliavustajien juostessa mikrofoneja kysyjille. Kysymyksiä oli
lisäksi mahdollista esittää kongressissa käytössä olleen
applikaation kautta. Symposiumien puheenjohtajat esittivät kongressi-app´in kautta tulleet kysymykset luennoitsijoille. Aplikaation kautta oli mahdollista lähettää
myös twiittejä sekä tehdä muistiinpanoja, jotka pystyi

Paikallinen järjestelytoimikunta toimessa
minuuttia ennen
ensimmäistä luentoa.
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Kongressin gaalaillallisella, vasemmalta
Solveig Linko, Tanja
Savukoski, Tuomas
Mäntylä ja Annakaisa
Herrala.

lähettämään omaan sähköpostiinsa. Aplikaation käyttöä
ja hyödyntämistä olisi ehkä voinut tehostaa, myöskin
aikataulu- ja ohjelmamuutosten osalta.

Banketti
Kongressi-illallisen alku hieman kaoottisine busseihin
ahtautumisineen ja pitkältä tuntuneen bussimatkan
osalta pyyhkiytyi kertaheitolla mielestä, kun bussit
yksi toisensa jälkeen kurvasivat Ateenan ulkopuolella
sijaitsevalle idylliselle rannalle. Pöydät tuhatpäiselle
osallistujajoukolle oli katettu rannalla oleville laitureille. Illan aikana pääsimme nauttimaan maistuvasta
kreikkalaisesta ruuasta sekä juomasta hyvässä seurassa.
Ruokailun päätyttyä seurasimme kreikkalaisia kansantansseja, joihin halukkailla oli myös mahdollisuus
osallistua. Ilta huipentui näyttävään ilotulitukseen sekä
puolille öin jatkuneeseen tanssimiseen vanhojen ja
uusien listahittien rytmittämänä.

Näyttely
Kongressin näyttely oli jakautunut ainakin neljään eri
kerrokseen. Näyttelytilojen lievän sokkeloisuuden ja
luentosalien sijaintien vuoksi toiset näyttelyosastot
saivat hiukan enemmän näkyvyyttä kuin toiset. Näyttelyssä mukana olivat kaikki keskeisimmät ja suurimmat
laboratorioalan yritykset (laitetoimittajat/valmistajat),
alamme muita toimijoita ja organisaatioita sekä koko
joukko ainakin Suomessa hiukan tuntemattomampia
yrityksiä mm. Aasiasta. Etenkin Siemens Healthineersin näyttelyosasto yllätti jättikoollaan ja keskeisellä
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sijainnillaan. Suurempaa ei meistä kukaan ollut aiemmin nähnyt. Toki näyttäviä ständejä oli myös monella
muulla näytteilleasettajalla.
Näyttelytilojen sokkeloisuudesta välittyi näytteilleasettajilta selkeää palautetta heidän kanssaan käymissämme keskusteluissa ja osa koki, että kongressivieraat
eivät löytäneet heidän osastojaan. Myös itse kongressivieraana oli välillä vaikea löytää oikeaan paikkaan ja
opasteita olisi saanut olla enemmän. Samoin sähköjohdot oli näyttelytiloissa niputettu korkeiksi kynnyksiksi,
joihin tuli useamman kerran kompastuttua.
Pientä harmitusta aiheutti myös näyttelyosastojen
purkamisen alkaminen viimeisenä päivänä jo ennen
itse kongressin päättymistä. Tästä syystä luentosalien
etsimisen lomassa joutui puikkelehtimaan työmiesten
ja näyttelyosastojen lomassa.
Kongressin osallistujille jaettuja Pohjoismaisen kliinisen kemian kongressin mainoksia olisi mennyt huomattavasti enemmän jakoon kuin mitä meillä oli mukana.
Matkatavaroidemme maksimipainolla oli valitettavasti
omat rajoituksensa.

Nähtävyydet ja kokemukset
Historiallisena kaupunkina Ateenalla oli paljon tarjottavaa myös kongressin ulkopuolella. Kaupungin keskellä
kohoava Akropolis oli vaikuttava näky etenkin upeassa iltavalaistuksessaan. Historian siipien havinaa oli
nähtävissä lisäksi ympäri kaupunkia antiikin aikaisissa
raunioissa. Lisäksi lukuisat Ateenan museot tarjosivat
halukkaille paljon nähtävää: antiikin patsaista, ruukuista
ja reliefeistä oli mahdollista saada ähky niin halutes-
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IFCC:n presidentti Maurizio Ferrari pitämässä Workshop-luentoa.

saan. Paikoittainen Kreikan pääkaupungin rähjäisyys ja
sotkuisuus oli yllätys, liekö syynä Kreikan talouskriisi.
Megaron-kongressikeskuksessa oli joitakin ruokapaikkoja. Onneksi lähistöltä löytyi lisäksi useampi viihtyisä ravintola, bistro ja kahvila. Luentojen ja näyttelyn
välissä oli rentouttavaa istahtaa lounaalle ulkona puiden
ja köynnösten varjossa suojassa auringon paahteelta.

Paluu arkeen!
Pääsimme nauttimaan tasokkaasta tieteellisestä kuin
muustakin kongressin ohjelmasta. Lisäksi saimme luotua arvokkaita kontakteja näytteilleasettajiin ja paljon
hyviä muita kontakteja. Mutta mukava on kuitenkin
aina palata kotiin. Kongressin päätöspäivänä siirtyminen
Ateenan lentokentälle oli tehty helpoksi. Lentokentän
ja kongressipaikan välillä kulki myös kongressijärjestäjän tarjoama ilmainen bussiyhteys, nk. ”shuttle service” ja Megaronin edestä lähti ilmaisia bussikyytejä
lentokentälle säännöllisin väliajoin. Osa porukastamme
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lensi takaisin Kööpenhaminan kautta ja osa Frankfurtin
kautta. Palasimme Suomeen kokemusta rikkaimpina,
paljon uutta oppineina ja virkistäytyneinä.

Lopuksi
EuroMedLab Athens2017 -kongressiin osallistujat ja
kirjoittajat haluavat esittää lämpimät kiitoksensa SKKY
ry:n johtokunnalle matkasta, kongressista sekä tästä
mahdollisuudesta vierailla niin nykypäivän kuin historiallisessa Ateenassa.

Annakaisa Herrala
Sanna Valtanen
Tuomas Mäntylä
Solveig Linko
Kuvat:
Annakaisa Herrala ja Tuomas Mäntylä
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Johtokunnan kuulumisia
Johtokunta kokoontui
13.12.17 Helsingissä.
Kokouksessa oli mukana
johtokunnan uutena jäsenenä Eeva-Riitta Savolainen Nordlabista Tiina
Lehdon jättäytyessä pois
johtokunnasta.
Johtokunta käsitteli pitkään kesäkuussa 2018 pidettävän NFKK2018-kongressin asioita. Järjestelytoimikunta on puheenjohtaja Solveig Lingon
johdolla ollut aktiivinen sekä sosiaalisen ohjelman että
käytännön asioiden eteenpäin viemisessä. Sosiaalinen
ohjelma alkaa olla pääpiirteissään valmis, ohjelma on
musiikkipainotteinen ja varmasti viihdyttävä sekä osallistujia yhteen kokoava. Järjestelyihin liittyen on vielä
tärkeitä päätöksiä tehtävänä, kuten erilaisten kongressiin liittyvien käyttöliittymien soveltaminen. Tieteellinen
ohjelma alkaa olla lähes valmis. Aktiivinen tieteellinen
toimikunta on puheenjohtaja Kari Pulkin johdolla saanut
mukaan erinomaisia yhteisluentojen puhujia ja sessioiden puheenjohtajia, jotka edelleen ovat koonneet mielenkiintoisia sessioita. Puhujia on sekä kotimaasta että
Pohjoismaista kuin myös kauempaa ulkomailta. Sessioiden sisältö alkaa olla melko valmis, muutamia varmistuksia suoritetaan edelleen. Päivitettävä ohjelma löytyy
sivuilta www.nfkk2018.fi. Käy katsomassa ja tule tapaamaan pohjoismaisia kollegoita kesäiseen Helsinkiin!
Kongressijärjestelyiden lisäksi johtokunta keskusteli
koulutustapahtumista yleisesti. Vuonna 2017 järjestettiin
ensimmäisen kerran kevätkoulutuspäivät yhteistyössä
Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistyksen ja
Sairaalakemistit ry:n kanssa. Kokemus oli erittäin positiivinen ja kolmen tahon yhteistyötä on päätetty jatkaa.
Erillisiä syyskoulutuspäiviä SKKY ei järjestä. Johtokunta
linjasi, että SKKY:n edustaja osallistuu sekä Labquality
Days:n että Laboratoriolääketiedepäivien järjestelyihin
nimeämällä molempien koulutusten järjestelytoimikuntiin edustajan. Labquality Days:n koulutustyöryhmässä
toimii Petra Anttila ja Laboratoriolääketiedepäivien koulutustyöryhmään nimettiin Hanna-Mari Pallari. Tällä tavoin tavoitteena on tuoda koulutuksiin SKKY:n toivomia
elementtejä sekä myös osallistua yhdistyksenä molempien koulutusten järjestämiseen. Jäsenistöllä on myös
mahdollisuus esittää koulutustoiveita johtokunnalle.
Liittyen linjaukseen koulutuspäivistä, johtokunta
päätti ehdottaa jäsenistölle luopumista erillistä kevät- ja
syyskokouksista ja pitää jatkossa vuosikokouksen kevätkoulutuspäivien yhteydessä. Asia tullaan esittelemään
kevätkokouksen yhteydessä kevätkoulutuspäivillä to
19.4.2018 Helsingissä.
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Kansainväliseen yhteistyöhön liittyen puheenjohtaja
Anna Linko-Parvinen ja Suomen maaedustaja Eeva-Riitta
Savolainen osallistuivat NFKK:n hallituksen kokoukseen
17.11. Islannissa. Tästä puheenjohtaja on kirjoittanut
erillisen raportin. IFCC hakee jatkuvasti ehdokkaita erilaisiin työryhmiin, katso lisätietoa myös sihteerin palstalta. EFLM on laatimassa yleistä näytteenoton suositusta,
jonka alustavan version jäsenistö sai luettavaksi sähköpostitse. Saimmekin muutamia arvokkaita kommentteja. Pohjoismainen preanalytiikan työryhmä on laatinut
vastineen EFLM:lle, jossa on huomioitu pohjoismaista
saatuja kommentteja. Sekä IFCC että EFLM tarjoavat
mahdollisuutta luennoitsijoiden kutsumiseen kansallisiin koulutuksiin. Johtokunta huomioi nämä mahdollisuudet tulevia koulutuksia pohdittaessa.
Johtokunta on laatimassa dokumenttia yhdistysrekisteristä liittyen vuonna 2018 voimaan tulevaan tietosuojaasetukseen. Dokumentti tullaan saattamaan jäsenistön
tietoon kevään 2018 aikana.
Johtokunta keskusteli kliinisen kemian alan tilanteesta
maan yliopistoissa. Johtokunnalle on esitetty huoli alan
professuurien täyttämättä jättämisestä tai jopa mahdollisesta katoamisesta. Osin ongelmana on pätevien hakijoiden puute, tutkimustyö on kliinistä sairaalatyötä tekevillä jäänyt usein toissijaiseksi tai lähes mahdottomaksi
toteuttaa. Toisaalta yliopistojen preferenssit professuurien
täytössä ovat olleet keskustelun kohteena. Tämä ei saisi
kuitenkaan romuttaa alan laadukasta erikoistumiskoulutusta ja alan arvostusta. SKKY:n johtokunnan jäsenet
ovat olleet mukana keskustelussa yliopistojen edustajien kanssa ja heille on esitetty toive professuurien täyttämisestä ja koulutuksen jatkumisen varmistamisesta.
Jää nähtäväksi, miten asia kehittyy.
Johtokunta myönsi hakemuksen perusteella apurahan
Tuomas Kerolalle 4 kk ajaksi tutkimustyöhön (10 000 €).
Johtokunta muistuttaa, että apurahahaku on jatkuva ja
kannustaa jäsenistöä apurahojen hakemiseen. Apurahasäännöt ovat nähtävillä sivuilla www.skky.fi.
Johtokunta on tulevan kevään aikana kiireinen
NFKK2018-kongressin järjestämisessä. Työ on kuitenkin mielenkiintoista ja antoisaa. Uskomme, että kongressista tulee erinomainen ja odotamme innolla suunnitelmien toteutumista. Toivomme jäsenistöltä runsasta
osallistumista! Tätä ennen on tulossa myös erinomaiset
koulutuspäivät Labquality Days ja kohdennetummin kevätkoulutuspäivät.
Hyvää ja antoisaa vuoden 2018 alkua toivottaen!
SKKY:n johtokunnan puolesta,
Puheenjohtaja Anna Linko-Parvinen

KLIIN • LAB

1/2018

Tykkää meistä ja seuraa sivua niin
saat tiedot reaaliaikaisena. Perustamme myös LinkedIn -sivut, joista
tiedotamme erikseen.

Apurahat

Uusia jäseniä
Johtokunnan kokouksessa on hyväksytty yhdistykseen seuraavat uudet jäsenet: Elisa Heikkilä ja Saara
Wittfooth.

Sähköpostilista ja
sosiaalinen media
Ilmoitathan sähköpostisi SKKY:lle!
Aiomme jatkossa tiedottaa ajankohtaisista asioista sähköpostitse, jotta
viesti ehtii perille kaikille jäsenille
ajoissa. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön tai
kaupallisiin tarkoituksiin. Listalta
on mahdollista poistua milloin vain
ilmoittamalla asiasta SKKY:n sihteerille. Lomake sähköpostilistalle liittymiseksi löytyy SKKY:n Internet
-sivuilta www.skky.fi
Olemme myös perustaneet yhdistykselle Facebook -sivut osoitteessa
www.facebook.com/SKKYFinland.

SKKY myöntää matka-apurahoja
kokouksiin ja koulutuspäiville osallistumista varten. SKKY myöntää
apurahoja myös kliinisen kemian
ja laboratoriolääketieteen tutkimustyöhön ja jäsenistön oman ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.
Apurahan saaminen edellyttää täysipäiväistä työskentelyä ja tulosten
raportointia johtokunnalle. Vapaamuotoiset SKKY:n johtokunnalle
osoitetut hakemukset, joissa on
esitetty hanke ja kuluerittely, lähetetään sihteerille. Apurahasäännöt
löydät SKKY:n nettisivuilta osoitteesta http://www.skky.fi/etusivu/
apurahasäännöt.

Kansainvälinen toiminta
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan
alan kansainvälisissä yhteistyöelimissä (esim. IFCC:n erilaiset työryhmät), ilmaise kiinnostuksesi
johtokunnalle. Ilmoituksia uusista
työryhmistä tai vanhoissa työryhmissä vapautuvista paikoista tulee joh-

Päätoimittaja
Henrik Alfthan
HUSLAB -talo,
Topeliuksenkatu 32, 00290 Helsinki
P. 050-427 1457
henrik.alfthan@hus.fi
Toimituskunta
Petra Anttila, p. 06-415 4713
Annakaisa Herrala, p. 050 -427 9844
Inga Hjelm, p. 040 -723 4756
Outi Itkonen, p. 050-427 9277
Lotta Joutsi-Korhonen, p. 050-427 2402
Britt-Marie Loo, p. 029-524 6761
Tuija Männistö, p. 040-635 6432
Ilkka Penttilä, p. 040-166 2498
Elina Porkkala-Sarataho, p. 014-269 1608
Tanja Savukoski, p. 050 - 466 9545
Sanna Valtanen, p. 050-430 4630

tokunnalle ympäri vuoden ja näihin
tehtäviin toivotaan ehdokkaita eri
maista. Laitamme jatkossa avoimia
tehtäviä sähköpostilla jäsenille ja
ilmoitamme niistä myös Facebook
-sivuillamme.

Seuraa nettisivuja
Osoitteessa www.skky.fi on ajankohtaista asiaa muun muassa EFLM:n
sekä IFCC:n koulutuksista, apurahoista sekä muista jäsenistöä koskettavista asioista. Muista vierailla
sivuilla aktiivisesti ja jos sinulla on
vinkkejä sivulle laitettavista tiedotteista niin ole yhteydessä sihteeriin!

Osoitteenmuutokset ja
eläkkeelle jäämiset
Muistathan ilmoittaa sihteerille mikäli nimesi/osoitteesi muuttuu tai
jäät eläkkeelle (eläkkeellä olevat
ovat vapautettuja jäsenmaksusta).
Näin varmistat myös jäsenkirjeiden
ja Kliinlab -lehden tulemisen oikeaan osoitteeseen.
Reipasta alkuvuotta,
sihteeri
Jonna Pelanti
s-posti jonna.pelanti@labquality.fi

Ilmoitukset
Aimo Harmoinen, p. 040-533 5315
sähköposti: aimo.harmoinen@gmail.com
Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Jonna Pelanti, p. 050 - 370 6110
sähköposti: jonna.pelanti@labquality.fi
Tilaushinta: 30 €
Kongressikalenteri
Ilkka Penttilä,
p. 040-166 2498
sähköposti: ilkka.m.penttila@gmail.com
Julkaisija
Suomen kliinisen kemian yhdistys r.y.,
Föreningen för klinisk kemi i Finland r.f.
Kirjapaino
Offset Ulonen Oy, Tampere
Taitto
Marja Rissanen
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ing ’’Outlining the forefront research
in the field of Gastroenterology”,
Barcelona, Spain:
https://gastro.conferenceseries.com/

Tämä kalenteri on päivitetty 20.12.
2017. Koulutus- ja kongressikalenterin
ylläpidosta vastaa emeritusprofessori
Ilkka Penttilä. Tiedot uusista tai puuttuvista kliinisen kemian alaan liittyvistä
ja sivuavista kongresseista ja koulutustilaisuuksista ovat tervetulleita
e-mail osoitteeseen ilkka.m.penttila@
gmail.com tai ilkka.penttila@uef.fi.
SKKY:n kongressitiedossa on yleensä
myös maininta, jos ryhmämatka
järjestetään. Kalenterin alussa ovat
tärkeimmät vahvistetut Pohjoismaiset
ja kansainväliset kliinisen kemian
alan kongressit. Kalenteri kokonaisuudessaan on luettavissa elektronisessa
muodossa SKKY:n sivulta (www.skky.
fi) Koulutus- tai SKKY:n Linkistä Kongressikalenteri. Uusi tieto tai muutos
edelliseen kalenteriin nähden on
*-merkitty.

Congress calender
The calendar has been updated on
2017-12-20. The contents of the calendar for congresses and meetings in
the field of clinical chemistry and the
related disciplines are collected by
emeritusprofessor Ilkka Penttilä, MD,
PhD (ilkka.m.penttila@gmail.com or
ilkka.penttila@uef.fi). I kindly ask for
information about new meetings and
congresses which are not present in
the calendar. The calendar is readable
as Kongressikalenteri in the links of
the web-page of the Finnish Society
of Clinical Chemistry (SKKY, www.
skky.fi). The first congresses on the
list are the future International and
Nordic Congresses of Clinical Chemistry/Clinical Biochemistry. The *-sign
mean new or changed information to
the previous one.
12.6.-15.6.2018
NCCC 2018 - XXXVI Nordic Congress
in Clinical Chemistry (NFKK 2018)
“Information beyond numbers”,
Finlandia House, Helsinki, Finland
(Abstract deadline 1.3.2018);
www.nfkk2018.fi/www.skky.fi
19.5.-23.5.2019*
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019, Barcelona, Spain; www.ifcc.org, e-mail
info@euromedlab2019barcelona.org
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24.5.-28.5.2020
XXIV IFCC WorldLab 2020, Seoul,
South Korea; www.seoul2020.
org/2020/hom, www.ifcc2020.org/

16.5.29.5.2021*
XXIV IFCC-EFLM EuroMedlab 2012,
Munich, Germany; www.ifcc.org
21.5.-25.5.2013*
XXV IFCC-EFLM Wordlab-EuroMedlab 2013, Rome, Italy; www.ifcc.org

2018
10.1.-12.1.
Lääkäripäivät 2018, Messukeskus,
Helsinki, Finland; www.duodecim.fi
8.2.-9.2.
Labquality Days 2018/International
Congress on Quality in Laboratory
Medicine, Messukeskus, Helsinki,
Finland; www.labquality.fi
14.2.-17.2.
ECCO 2018 – The European Cancer
Congress, Vienna, Austria;
www.ecco-ibd.eu
15.2.*
Helsingin Hematologiapäivä/Helsinki
Hematology Day, Helsinki, Finland;
www.hematology.fi/
15.-16.2.
Equalis användarmöte: Koagulation,
Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm-Arlanda, Sverige;
www.equalis.se
2.3.-5.3.*
Annual Joint Congress, American Academy Allergy Asthma & Immunology/
WAO, Orlando, FL, USA:
www.aaaai.org
8.3.-9.3.
Equalis användarmöte: Hematologi,
Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm-Arlanda, Sverige;
www.equalis.se
15.3.-16.3.*
12th Global Gastroenterologist Meet-

20.-23.2.
Pohjolan lääkäripäivät, Oulun Musiikkikeskus, Oulu, Finland;
www.duodecim.fi
21.3.-23.3.
Tampereen lääkäripäivät 2018, Tampere-talo, Tampere, Finland;
e-mail kirsi.valli@duodecim.fi
22.3.-23.3.*
Equalis användarmöte: Läkemedel
och toxikologi, Radisson Blu Arlandia
Hotel, Stockholm-Arlanda, Sverige;
www.equalis.se
18.4.-21.4.*
10th International Palestinian Conference of Laboratory Medicine (IPCLM-10), Ramallah, Palestine; www.
ipclm-10.ps/content/welcome-letter,
www.ifcc.org
18.4.-22.4.*
WCO – IOF – ESCEO 2018 – World
Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
2018, Kracow, Poland;
www.wco-iof-esceo.org/
21.4.-25.4.
ECCMID 2018 - The 28th European
Congress of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases, Madrid, Spain;
www.eccmid.org
21.4.-27.4.*
AAN 2018 - The Annual Meeting of
the American Academy of Neurology,
Los Angeles, CA, USA; www.aan.com
5.5.-8.5.*
EAS 2018 – 86th European Atherosclerosis Society Congress, Lisbon,
Portugal;: www.eas-society.org
16.5.-17.5.*
Biosensors 2018 Conference, Boston,
MA, USA; www.chicorporate.com/
corporate_unsubscribe.aspx
19.5.-22.5.
The 20th European Congress of Endocrinology (ECE), Barcelona, Spain;
www.ece2018.org
23.5.-25.5.*
14th EFLM Symposium for Balkan
Region and 21st Serbian Congress of
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Medical Biochemistry, Belgrade, SRB;
www.ifcc.org
6.6.-8.6.*
Focus 2018: Annual Meeting of
ABC, Manchester, United Kingdom;
http://acb.org.uk/whatwedo/events/
national_meetings/focus-2018
12.6.-15.6.
XXXVI Nordic Congress in Clinical
Chemistry (NFKK 2018) “Information
beyond numbers”, Finlandia House,
Helsinki, Finland (abstract deadline
1.3.2018);
www.nfkk2018.fi/www.skky.fi
14.6.-17.6.
23th EHA 2018 Congress, European
Hematology Association, Stockholm
Sweden; www.ehaweb.org/
16.6.-19.6.*
EAN 2018 – The 4th Congress of the
European Academy of Neurology,
Lisbon, Portugal;
www.eurolink-tours.com/2018/ean/
21.6.-22.6.
Critical Care Testing and Blood Gases,
7th International Symposium, Antibes,
France; www.criticalcaretestingantibes2018.eu/home
25.6.-26.6.*
The 20th International Conference on
Oxidative Stress Reduction, Redox
Homeostasis and Antioxidants - Paris
Redox 2018, University Pierre et Marie
Curie, Paris, France;
www.isanh.net/
25.6.-26.6.*
Immuno-Oncology 2018 World Congress, Vienna, Austria;
www.immuno-oncology2018.com/
30.6.-3.7.*
International Society of Enzymology
(ISE) Conference 2018: All aspects of
Laboratory Medicine, Naxos Island,
Greece; http://ise.biol.uoa.gr/
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1.7.-3.7.
ESHRE 2018 - The 34th Annual Meeting of the European Society of Human
Reproduction and Embryology, Barcelona, Spain; www.eshre2018.eu/
2.7.-4.7.*
1st IFCC Conference “Laboratory
Medicine: Meeting the needs of
Mediterranean Nations, Rome Italy;
www.ifcc.org/
7.7.-12.7.
43rd FEBS Congress, Prague, Czech
Republic; www.febs.org
29.7.-2.8.
AACC Annual Meeting and Expo
2018, McCormick Place, Chicago,
IL, USA; www.aacc.org/
30.9.-1.10.
Santorini Conference "Systems medicine and personalised health &
therapy" - "The odyssey from hope to
practice"., Thira Santorine, Greece;
http://santoriniconference.org, e-mail
info@thera-conferences.grcom

21.7.-25.7.
AACC Annual Meeting and Expo
2019, Philadelphia, PA, USA;
www.aacc.org/

2020
24.5.-28.5.
XXIV IFCC WorldLab 2020, Seoul,
South Korea; www.ifcc2020.org/
11.6.-14.6.
25th EHA 2019 Congress, European
Hematology Association;
www.ehaweb.org/
26.7.-30.7.
AACC Annual Meeting and Expo
2020, Chicago, IL, USA;
www.aacc.org/

2021
16.5.29.5.*
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab 2012,
Munich, Germany; www.ifcc.org

2019
19.5.-23.5.*
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019, Barcelona, Spain; www.ifcc.org, e-mail
info@euromedlab2019barcelona.org
19.5.-22.5.
The 21st European Congress of Endocrinology (ECE 2019), Lion, France;
www.ece-hormones.org/meetings/

2023
21.5.-25.5.*
XXV IFCC-EFLM Wordlab-Euromedlab 2013, Rome, Italy,
www.ifcc.org

19.5.-23.5.*
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019, Barcelona, Spain; www.ifcc.org, e-mail
info@euromedlab2019barcelona.org
13.6.-16.6.
24th EHA 2019 Congress, European
Hematology Association;
www.ehaweb.org/
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