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Pääkirjoitus

Citius, altius, fortius
Kesä 2016 on hemmotellut urheilun ystäviä. Tällä hetkellä maailman huomio kiinnittyy Rion
olympialaisiin ja siellä ”nopeutta, korkeutta, voimaa” tavoitteleviin urheilijoihin. Wimbledonin
viheriöillä Henri Kontinen pelasi suomalaista tennishistoriaa voittamalla nelinpeliparinsa kanssa
grand slam -mestaruuden. Vahva jalkapallomaa Portugali saavutti heinäkuussa ensimmäisen Euroopan mestaruutensa jännittävien vaiheiden jälkeen. Vielä ei nähty suomalaisia futaajia EM-kentillä,
mutta se päivä koittaa kyllä. Huippu-urheilijoiden työtä on hieno seurata ja ihailla, sekä yksilö- että
joukkuesuorituksia. Vanhat mestarit näyttävät taitonsa, varmuutensa ja kokemuksensa, ja uusia
tähtiä syntyy. Voitokkaisiin hetkiin ja tavoitteiden täyttymiseen on tarvittu paljon pitkäjänteistä
harjoittelemista, yrittämistä, sitkeyttä, onnistumisia - ja epäonnistumisia.
Me oman alamme ammattilaiset teemme laboratoriossa tiimityötä. Työskentelemme saavuttaaksemme laadukasta analytiikkaa, sujuvia prosesseja, oikea-aikaista palvelua asiakkaiden tarpeisiin
potilaiden parhaaksi. Joukkueemme tarvitsee moniammatillista osaamista, yrittämistä ja vahvaa
tekemistä sekä taidokasta valmennusta ja johtamista yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.
Työmme vaatii vankkaa peruskoulutusta, pitkäjänteistä perehtymistä, välillä hyvin pitkällekin
erikoistumista ja paljon harjoittelua omaan rooliin ja vastuunkantoon. Työtehtävämme vaativat
kestävyyttä, venymistä ja luovuutta. Jokaisella saa ja pitää olla omaa kunnianhimoa sekä halua
näyttää. Muuttuvissa tilanteissa on tehtävä tulkintoja, löydettävä ratkaisuja sekä uskallettava kokeilla – ja epäonnistua.
Miten inspiroidumme epäonnistumisesta? Miten saamme vastoinkäymisistä voimaa? Hyvä työilmapiiri ja oma asenne ainakin auttavat. Jotta uutta voi syntyä, tarvitsemme turvaa, arvostusta ja
luottamusta. Voimme helpommin olla rohkeita ja innostuneita, kun työyhteisö sallii ja kannustaa.
Henkilöstöresurssien rajallisuus on helposti nähtävissä, taloudelliset seikat sanelevat aiempaa enemmän ympäristöämme ja toimintaamme. Talouden tulee olla tasapainossa, potilasturvallisuudesta
tinkimättä. HUSLABin kehittämispäällikkö Tommi Jokiniemi korostaa, että laboratoriotyössä tarvitaan uskallusta hakea ja kokeilla uutta. Jos kaikki asiat tehdään kuten ennenkin, kyseenalaistamatta
mitään, emme voi löytää uusia ratkaisuja. Johtamisen tuella löydetään ja saavutetaan tehokkaampia
prosesseja. Muutos ei tapahdu itsestään, vaan sen tekemiseen tarvitaan koordinointia ja kokeilua.
Päivittäisjohtamisen keinoin edetään kohti tahtotilaa ja yhteisiä päämääriämme. Vaikutuksia voi
olla vaikea ennustaa, joten ideoita pitää kokeilla. Ja epäonnistumisesta voi oppia ja inspiroitua.
Ilmapiiriin voimme jokainen vaikuttaa osaltamme. Oma asenteemme ratkaisee. Meillä jokaisella
tulee olla aktiivinen ja joustava asenne kohdata uutta. Jokaisen ammattilaisen tulee myös ottaa vastuu itsestään, omasta jaksamisestaan ja osaamisensa ylläpidosta. Kunpa meillä olisi myös riittävästi
kykyä katsoa asioita laaja-alaisesti kunnioittaen myös toistemme näkemyksiä ja epäonnistumisia.
Osaamisen rakentaminen ja tulostavoitteinen johtaminen ovat kulmakiviä niin urheilussa kuin
laboratoriotyössä. Tilanteita tulee, ja meillä pitää olla halua ja uskallusta yrittää. Voimme tehdä
tavoitteista totta - yhdessä. Toivotaan kaikille suomalaisille menestystä erilaisilla kentillä.

Lotta Joutsi-Korhonen
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Suomen kliinisen kemian yhdistys
70 vuotta
Suomen kliinisen kemian yhdistys juhlisti 70. toimintavuottaan huhtikuussa. Juhlat järjestettiin helsinkiläisessä
GLO Hotel Artissa kevään koulutuspäivien yhteydessä.
Suomen kliinisen kemian yhdistys (SKKY) perustettiin
vuonna 1946 ja se oli Euroopan kansallisista järjestöistä ensimmäinen, jonka nimessä mainittiin sanapari
”kliininen kemia”. SKKY:n tarkoituksena on toimia

yhdyssiteenä kliinisestä kemiasta kiinnostuneiden lääkärien ja kemistien välillä sekä edistää alan teoreettista
ja käytännöllistä kehitystä Suomessa.
Kaksipäiväisillä koulutuspäivillä kuultiin luentoja
ajankohtaisista aiheista. Kansainvälisestikin palkitun
suomalaisen Hellon-yrityksen edustaja kertoi palvelumuotoilusta, ja toisena päivänä syvennyttiin koko päi-

Vierailu uuteen HUSLAB -taloon ja ajan hermolla olevaa palvelumuotoilua jugend –ympäristössä (GLO Hotel Art).
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Hands-on LEAN workshop.

väksi LEAN-ajattelun maailmaan. Osallistujat pääsivät
kokemaan LEAN-filosofian tehokkuuden konkreettisesti
pienryhmäharjoituksessa, jossa kuljetettiin tennispalloja
tiimin jäseneltä toiselle. Koulutuspäiviin sisältyi myös
vierailu uuteen huippumoderniin HUSLAB-taloon, jossa
tutustuttiin mm. Euroopan pisimpään automaatiorataan,
sekä nykyaikaisen laboratorion tarpeisiin suunniteltuihin tila- ja taloteknisiin ratkaisuihin.
Koulutuspäivät huipentuivat juhlaillalliseen, johon
SKKY:n entiset puheenjohtajat oli kutsuttu kunniavieraina. Satakunta SKKY:läistä nautti puheista, hyvästä
ruuasta, erinomaisesta seurasta sekä standup-koomik-
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ko Mikko Vaismaan huumorista. Ilta päättyi tanssiin
taidokkaan Flipper-orkesterin tahtiin.
SKKY jatkaa aktiivisesti työtään kliinisen kemian
edistämiseksi Suomessa. Seuraava SKKY:n järjestämä
suuri tapahtuma on 36. pohjoismainen kliinisen kemian
kongressi, joka pidetään Helsingin Finlandia-talossa
12.–15. kesäkuuta 2018. Lämpimästi tervetuloa, nähdään siellä!

Teksti: Heidi Nousiainen
Kuvat: Petra Anttila
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Verenluovuttajatutkimus:
Ihopistonäytteen hemoglobiinipitoisuudessa vaihtelua vuoden- ja
vuorokaudenajan mukaan
Bäckman S, Larjo A, Soikkeli J, Castrén J, Ihalainen J. ja Syrjälä M.

Matala hemoglobiinipitoisuus on sekä Suomessa että
kansainvälisesti yleisin verenluovuttajien väliaikaisen
luovutusesteen syy. Hemoglobiinipitoisuus mitataan
sormenpäästä otettavasta ihopistonäytteestä ennen jokaista verenluovutusta. Verenluovuttajilta vaadittavan
hemoglobiinipitoisuuden alaraja osuu sekä naisilla
(125 g/l) että miehillä (135 g/l) normaalin viitearvovälin alaosiin, joten varsin suuri osa sinänsä terveistä
verenluovuttajista keikkuu aivan luovutusrajan tuntumassa. Tästä johtuen pienilläkin ulkoisista seikoista johtuvilla heilahteluilla hemoglobiinimäärityksen
luotettavuudessa voi olla merkittäviä vaikutuksia luovuttajien luovutuskelpoisuuteen ja sen myötä muun
muassa verivalmisteiden saatavuuteen ja verenluovutuksen taloudellisuuteen.
Yksittäisissä tutkimuksissa on aiemmin todettu
erilaisten ulkoisten seikkojen, kuten vuodenajan, ilmaston ja vuorokaudenajan, vaikuttavan mitattuun
hemoglobiinipitoisuuteen. Ilmiön vaikutusta verenluovutukseen ei ole kuitenkaan selvitetty aiemmin
kovin kattavasti. Ilmiön tutkimiseksi kerättiin Veripalvelussa analysoitavaksi kaikki ihopistonäytteestä
vieritestauslaitteella (HemoCue Hb201+) mitatut hemoglobiinipitoisuudet vuosilta 2010 - 2014, yhteensä
lähes 1,4 miljoonaa mittaustulosta. Analyysissa ovat
mukana kaikki luovuttamaan tarjoutuneet. Aineisto
sisältää siten sekä verta luovuttaneet henkilöt että ne,
jotka eivät jostain syystä voineet tuolla kertaa luovuttaa.
Mitatuissa hemoglobiinipitoisuuksissa todettiin tilastollisesti merkitsevää vaihtelua vuoden- ja vuorokaudenajasta riippuen. Matalimmat hemoglobiinipitoisuudet mitattiin kesällä ja iltaisin ja korkeimmat
talvella ja aamuisin. Vuoden mittaan keskimääräinen
hemoglobiinipitoisuus vaihteli miehillä välillä 154,1
g/l (heinäkuu) – 156,9 g/l (tammikuu) ja naisilla välillä
139,6 g/l (heinäkuu) – 141,8 g/l (tammikuu) (Kuva 1).
Kellonajan aiheuttama vaihtelu oli miehillä 153,8 g/l
(klo 19) – 157,2 g/l (klo 11) ja naisilla 138,9 g/l (klo
19) – 142,8 g/l (klo 11) (Kuva 2). Ilmiö ei selittynyt ainakaan yksinkertaisilla luovuttajapopulaation eroilla,
kuten luovuttajien ikäjakauman vaihtelulla. Lämpöti-
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la korreloi jossain määrin hemoglobiinipitoisuuteen
ja vuodenaikavaihtelu oli hieman voimakkaampaa
Oulussa kuin Helsingissä, mikä viittaa siihen, että ilmastoseikoilla saattaa olla vaikutusta ilmiöön; toisaalta Oulun ja Helsingin välillä voi olla myös luovuttajapopulaatioissa eroja, joita on vaikea huomioida
analyyseissa.
Ilmiöstä johtuen todettiin matalan hemoglobiinipitoisuuden takia annetuissa luovutusesteissä tilastollisesti merkitsevä, jopa 6,2 prosenttiyksikön vaihtelu
talviaamujen ja kesäiltojen välillä (vaihteluväli 1,6 –
7,8 %). Ei ole syytä olettaa, että kesällä ja iltaisin verta luovuttamaan tarjoutuisi aneemisempia tai muuten
sairaampia luovuttajia. Todennäköisesti korkeampi
luovutusesteiden määrä liittyy jollain tavalla näytteenotto-olosuhteisiin tai elimistön nestetasapainon
vaihteluun. Suomen keskimääräisistä luovuttajamääristä laskien tämä saattaisi tarkoittaa, että pahimmassa
tapauksessa jopa yli 17 000 verenluovuttajaa saatettaisiin evätä vuosittain turhaan matalan hemoglobiinipitoisuuden vuoksi; kyseessä on siis verenluovutustoiminnan kannalta hyvin merkittävä asia.
Hemoglobiinipitoisuuden lasku kesällä on kuvattu jo 1980-luvulla (1). Ilmiö on havaittu pienemmistä
aineistoista myös verenluovuttajatutkimuksissa ja sen
on todettu vaikuttavan matalasta hemoglobiinipitoisuudesta johtuvien luovutusesteiden määrään (2-5).
Sen sijaan vuorokaudenajan vaikutusta verenluovuttajien hemoglobiinipitoisuuteen ei tietääksemme ole
tutkittu aiemmin. Muissa aineistoissa, kuten dopingtutkimuksissa, hemoglobiinipitoisuudella on kuitenkin todettu selkeä vuorokausirytmi (6-8).
Mitatun hemoglobiinipitoisuuden vaihteluun vaikuttavat syyt eivät ole tiedossa. Nestetasapainon heilahteluilla lienee ainakin osuutta asiaan. Plasmavolyymin on kuvattu nousevan kesällä 9 % ja hematokriitin
laskevan vastaavasti (7). Plasmavolyymin vaihtelun
taustalla on arveltu olevan lämpötilan vaihtelu, ja
suurin vaihtelu hemoglobiinipitoisuudessa onkin todettu paikoissa, joissa myös lämpötilavaihtelu vuoden mittaan on suurta (1, 4, 9). Tämä tuskin on kuitenkaan koko totuus, sillä pelkkä lämpötila ei näytä
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täysin selittävän ilmiötä. Todennäköisesti ilmiö liittyy
osittain ihopistonäytteen laatuun eikä todelliseen hemoglobiinipitoisuuden vaihteluun elimistössä, vaikka hemoglobiinipitoisuuden vuodenaikavaihtelu on
kuvattu myös laskimoverinäytteistä (9-10). Myös hemoglobiinipitoisuuden vuorokausirytmin selitykseksi
on arveltu nestetasapainon muutoksia, kuten yöllistä
suhteellista kuivumaa (6), mutta asiaa on tutkittu varsin vähän.

Verenluovuttajien terveys, erityisesti rautatasapaino, on vilkkaan kansainvälisen tutkimuksen kohteena. Myös Veripalvelussa tutkitaan verenluovuttajien
terveyttä hemoglobiinipitoisuuden ja rautavarastojen
näkökulmasta vuonna 2015 käynnistyneessä FIN Donor 10 000 -tutkimushankkeessa. Erityisen mielenkiintoinen tutkimuksen kohde on seurata yksittäisen
verenluovuttajan hemoglobiinipitoisuuden vaihtelua
luovuttajauran varrella sekä tunnistaa tähän vaikut-

Kuva 1 A-B. Hemoglobiinipitoisuuden keskiarvo, g/l (yhtenäinen viiva) ja matalan hemoglobiinipitoisuuden
vuoksi asetetut verenluovutusesteet, % luovuttajista (pisteviiva) kuukausittain. Katkoviiva on koko aineiston
hemoglobiinipitoisuuden keskiarvo. Miehet kuvassa A ja naiset kuvassa B. (Julkaisusta Bäckman et al, Transfusion 2016.)
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Kuva 2 A-B. Luovutuskellonajan ja hemoglobiinipitoisuuden yhteys. Tunnittaiseen hemoglobiinipitoisuuden
keskiarvoon (g/l, x) sovitettu sinikäyrä, jonka jakso 24 h (yhtenäinen viiva). Miehet kuvassa A ja naiset
kuvassa B. (Julkaisusta Bäckman et al, Transfusion 2016.)
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tavia tekijöitä. Tavanomaisessa laboratoriodiagnostiikassa, jossa hemoglobiinin mittauksen tavoitteena on
pääsääntöisesti todeta selvä anemia tai viite erytrosytoosista, ei hemoglobiinipitoisuuden lievällä heittelyllä ulkoisten seikkojen vuoksi liene potilaan kannalta merkitystä, mutta on hyvä muistaa, että terveitä
väestömassoja tutkittaessa pienetkin asiat voivat saada suuren merkityksen.
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Syyskoulutuspäivät 2016
Vuoden 2016 syksyn Sairaalakemistit ry:n ja SKKY:n koulutuspäivät järjestetään Helsingin
Hotel Rantapuistossa 17. - 18.11.2016.
Torstaina workshopeissa pureudutaan useassa laboratoriossa tällä hetkellä pinnalla oleviin aihealueisiin mm. kontrollisääntöihin ja -frekvensseihin, trendiseurantaan sekä validoinnin laatutavoitteiden
asettamiseen.
Perjantaina on luentoja preanalytiikasta, näytteenottosuosituksesta ja näytteiden lähettämisestä.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lähempänä järjestöjen kotisivuilla (www.luonnontieteilijat.fi/jaostotoiminta/alakohtaiset_jaostot/sairaalakemistit ja www.skky.fi) sekä Kliinlab -lehdessä.
Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään myös molempien järjestöjen sääntömääräiset syyskokoukset.
Tervetuloa!
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Väitöskirja
Accelerated aging after hematopoietic stem
cell transplantation in childhood

Anu Vatanen

Altistuminen lapsena DNA:ta vaurioittavalle säde- tai
solunsalpaajahoidolle altistaa ennenaikaiselle vanhenemiselle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää,
todetaanko lapsena kantasolusiirtohoidon saaneilla
ikäverrokkeja useammin raihnaisuutta tai suonten tai sukurauhasten vanhenemista. Pyrimme lisäksi arvioimaan
raihnaisuuden yhteyttä sydän- ja verisuoniterveyteen,
tulehdukseen ja telomeerien pituuteen.
Ensimmäinen tutkimuskohortti käsitti 92 parantunutta
naispotilasta, jotka olivat alle 20-vuotiaita saadessaan
kantasolusiirron Lastenklinikalla Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tai Karoliinisessa yliopistosairaalassa
Tukholmassa vuosina 1978-2000. Toinen potilasryhmä
oli vuosina 1980-2000 Suomessa hoidettu kansallinen
kohortti, joka koostui 19:stä korkean riskin neuroblastoomasta parantuneesta potilaasta.
Korkeampi ikä kantasolusiirron hetkellä ja koko
kehon sädetys tai busulfan-pohjainen esihoito ennustivat munasarjatoiminnan ennenaikaista loppumista ja
munasarjojen vanhenemista. Leukemiasta parantuneilla
pään sädehoito ennen kantasolusiirtoa tai kantasolusiir-
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to taudin uusimisen jälkeen lisäsivät riskiä munasarjojen
toiminnan hiipumiseen.
Korkean riskin neuroblastoomapotilaiden valtimoissa
todettiin useammin plakkeja, verisuonen sisäkerroksen
paksuuntumista, valtimoiden joustavuuden alentumista
sekä enemmän sydän- ja verisuoniriskitekijöitä kuin ikävakioiduilla verrokeilla. Potilailla sydämen vasemman
kammion massa oli lisääntynyt, systolinen ja diastolinen
toiminta huonontunut, merkkiaineet veressä olivat
koholla ja fyysinen suorituskyky oli alentunut verrokkeihin verrattuna. Lisäksi todettiin yhteys kohonneen
verenpaineen ja lisääntyneen vasemman kammion
massan välillä. Potilailla oli lyhyemmät telomeerit kuin
verrokeilla, minkä lisäksi heillä todettiin useammin
raihnaisuuteen liittyviä löydöksiä, kuten vähentynyttä
lihasmassaa, hitautta, heikkoutta ja vähäistä fyysistä
aktiivisuutta. Raihnaisuus liittyi huonoon sydän- ja
verisuoniterveyteen sekä krooniseen tulehdukseen.
Johtopäätöksenä todetaan, että lapsuuden kantasolusiirtohoitoon liittyy riski verisuonten ja sukurauhasten
ennenaikaiseen vanhenemiseen ja raihnaisuuteen.
Lapsena kantasolusiirtohoidon saaneita tulee seurata
säännöllisesti aikuisiässä mahdollisesti heikkenevän
sydän- ja munasarjatoiminnan, kohonneen verenpaineen ja kehittyvän ateroskleroosin vuoksi. Koska
elämäntapavalinnoilla voidaan vaikuttaa sydän- ja
verisuoniterveyteen ja raihnaisuuteen, tulee kaikkia
lapsuudessa kantasolusiirron saaneita aktiivisesti ohjata
terveellisiin elämäntapoihin, tupakoinnin välttämiseen
ja kuntoiluun.
LL Anu Vatanen väitteli 10.6.2016 Helsingin yliopiston
lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Accelerated
aging after hematopoietic stem cell transplantation in
childhood - Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty". Väitöstyön ohjaajana dos.
Kirsi Jahnukainen (Lasten hematologia ja onkologia
ja kantasolusiirtoyksikkö, Lastenklinikka, Helsinki).
Vastaväittäjänä dos. Olli Lohi (TaY) ja kustoksena prof.
Markku Heikinheimo (HY).
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Matkakertomus hematologisen
morfologian kursseilta Lontoossa
Anna Linko-Parvinen

Osallistuin hematologisen morfologian kursseille (St
Mary’s Courses at Hammersmith Hospital, Imperial
College London) Lontoossa 5.-8.4.2016. Kurssipaikkana oli Hammersmithin sairaala Länsi-Lontoossa.
Englannissa sään vaihtelut ovat usein sekä uutisten
että keskusteluiden keskeisenä tekijänä. Lähtöpäivänä sää Suomessa oli keväisen lämmin, Lontoossa oli
vain muutamia asteita lämpimämpää, mutta keväinen
kasvu jo kuitenkin selkeästi edellä. Kaikkina päivinä
ilmat pysyivät kohtuullisina, kotimaahan verrattuna
lämpiminäkin. Vain yksi sadekuuro pääsi kastelemaan
oikein kunnolla.
Kurssien vastuuhenkilönä toimi professori Barbara
J. Bain, jolla on vuosikymmenien kokemus hematologisesta morfologiasta. Kyseessä oli tomera rouva, jota
ikä ei selvästikään ole hidastanut. Kurssien vetämisestä
hänellä on vahva kokemus, nyt taisi olla menossa 32.
vuosi kurssittamista.
Ensimmäinen kurssipäivä (Laboratory Aspects of
Haemoglobinopathy Diagnosis) keskittyi otsikkonsa
mukaisesti hemoglobiinipoikkeavuuksien diagnostiikkaan. Päivän aikana tutustuimme omatoimisesti veren
sivelyvalmisteisiin ja erityisesti punasolumorfologian
poikkeavuuksiin erilaisissa hemoglobinopatioissa. Mikroskoopit olivat varsin erilaisia arkityössäni käyttämään
mikroskooppiin verrattuna ja jo useamman vuosikurssin
koettelemia. Kävimme potilastapausten avulla läpi
myös geelielektroforeesi- ja HPLC-tuloksia erilaisten
talassemioiden ja Hb-varianttien yhteydessä. Itselleni
tämä osuus kurssista oli haastavampi. En ole rutiinityössäni näihin tutkimuksiin hemoglobiinipoikkeavuuksien
yhteydessä käytännön tasolla tutustunut, koska nämä
tutkimukset on meillä hankittu Huslabista.
Omatoimista näytteiden tarkastelua seurasi näytteiden läpikäynti yhteisesti sekä luennot hemoglobiinipoikkeavuuksista ja niiden diagnostisista menetelmistä.
Luennoitsijoina toimivat erikoislääkäri Subarna Chakravorty ja laboratorioteknikko Joan Henthorn. Päivä oli
erittäin opettavainen ja antoisa. Suomessa, ainakin
Tykslabissa, saamme säännöllisesti tutkittavaksi veren
sivelyvalmisteita, joiden toivotaan auttavan arvioinnissa
esimerkiksi talassemian mahdollisuudesta. Kurssipäivän
tärkein oppi oli erityisesti herätellä uusia ajatuksia ja
näkökulmia sellaisten näytteiden kohdalla, jotka on
otettu hemoglobiinipoikkeavuusepäilyn vuoksi tai joissa esimerkiksi mikrosytäärinen anemia ei selkeästi sovi
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raudanpuutteeseen. Morfologinen löydös voi helposti
jäädä epäspesifiksi. Kurssi havainnollisti hyvin miten
paljon sivelyvalmisteesta voi saada irti ja toisaalta kuinka
paljon muut tutkimukset auttavat erotusdiagnostiikassa.
Seuraavat kaksi kurssipäivää (Advanced Haematological Morphology) keskittyivät veri- ja luuydinnäytteiden morfologiaan erilaisissa tautitiloissa, kuten
hemoglobiinipoikkeavuuksissa ja maligneissa sairauksissa. Tälle kurssille sain suomalaista seuraa eval
Hannele Kinnusesta Fimlabista. Hänen kanssaan oli
mukavaa ja hyödyllistä vaihtaa mielipiteitä näytteistä ja
päivittää vähän tietoja erilaisista käytännöistä Suomessakin. Kurssin päävetäjänä toimi erikoislääkäri Vishal
Jayakar, joka oli selvästi hyvin innoissaan morfologian
tulkinnasta ja löydöksistä.
Kurssilla koko ryhmä tutustui jälleen ensin itsenäisesti näytteisiin, joista osa oli jo vuosikymmenien
ajan kursseille osallistuneiden tarkastelemia. Omaan
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näytteiden tarkasteluun oli varattu useampia tunteja
molempina päivinä, minkä ansiosta näytteisiin ehti perehtymään perusteellisesti. Näytteiden tarkasteluun toi
haastetta se, että melko suuri osa luuydinnäytteistä oli
suomalaisesta käytännöstä poiketen biopsiavalmisteita
tuttujen MGG-värjättyjen painantavalmisteiden sijaan.
Lopulta kävimme lasit läpi yhteisesti herra Jayakarin
toimesta. Hänen puhevauhtinsa oli päätähuimaava,
eikä kysymyksille valitettavasti jäänyt juurikaan aikaa.
Ehdimme kuitenkin käydä läpi monenlaisia morfologisia
muutoksia eri solulinjoissa liittyen erilaisiin tauteihin
tavallisista löydöksistä harvinaisempiin poikkevuuksiin.
Kurssipäivien aikana kuulimme myös muutamia hyviä
morfologian luentoja prof. Bainilta, el Jayakarilta ja vierailevalta luennoitsijalta, erikoislääkäri Mark Laytonilta.
Harmillisesti näitä luentoja ei ennakko-odotuksesta
huolimatta myöhemmin löytynytkään jaetuilta muistitikuilta. Muistitikuilta löytyi kuitenkin vastaukset potilastapauksiin havainnollisten kuvien kera, joten tapausten
kertaaminen on mahdollista myös kotona.
Kävimme läpi myös Suomessa onneksi harvinaisia
parasiittitauteja ja niiden ilmenemismuotoja veren sivelynäytteissä. Oli oikein havainnollista nähdä löydöksiä
todellisista näytteistä kirjan kuviin verrattuna, vaikka
diagnostiikka ei enää useimmiten perustukaan veren
sivelyvalmisteen tarkasteluun.
Viimeinen kurssipäivä (Histopathology of the Bone
Marrow) käsitteli histopatologisia tutkimuksia. Näitä en
erilaisen erikoisalojen välisen työnjaon vuoksi tarkastele
Suomessa ja tavoitteeni olikin lähinnä saada tuntumaa
näihin näytteisiin ja niistä saatavaan informaatioon.
Jouduin lähtemään paluulennon vuoksi kesken kurssipäivän. Ehdin kuitenkin tarkastella useita näytteitä ja
kuulla erikoislääkäri David Clarkin orientoivan luennon
ja erikoislääkäri Bridget Wilkinsin hyvän luennon luuytimen lymfosyyttien muutoksista. Koen, että saavutin
tavoitteeni tutustua sellaisiin biopsianäytteisiin, joista
vastaavan diagnoosin kohdalla saan aspiraatiovalmisteen tarkasteltavakseni ja sain lisäoppia painantavalmisteiden tarkasteluun.
Kokonaisuudessaan koen, että kurssit toivat lisähyötyä kirjassa sanallisesti kuvailtuihin löydöksiin ja painettuihin kuviin. Olin odottanut kurssin olevan enemmän
luentomainen, jossa opettajan johdolla käytäisiin läpi
erilaisia esimerkkejä morfologisista poikkeavuuksista.
Omatoiminenkin opiskelu ja sen jälkeen tapausten
läpikäynti oli kuitenkin myös hyvin opettavaista. Kuten
Hannelen kanssa yhdessä pohdimme, katson morfologisia näytteitä uusin silmin kurssin jälkeen.
Kolme ensimmäistä kurssipäivää oli selkeästi suunniteltu tukemaan Englannissa erikoistuvien lääkärien
tenttiin valmistautumista ja kurssilaisista valtaosa olikin
pian osallistumassa erikoislääkäritenttiin. Viimeisenä
kurssipäivänä osallistujajoukko oli kansainvälisempi
ja kurssi organisoitu hieman laajemmalla fokuksella.
Kurssien organisoinnissa oli jonkinasteista haparointia,
vaikka kokemusta löytyikin. Harmillinen puute oli
luentojen puuttumien muistitikuilta.
Kurssin alussa järjestäjätkin heittivät ilmaan ajatuksen, onko aika ja tutkimusvalikoimien kehittyminen
ajanut ohi morfologisista tutkimuksista. Joidenkin tut-
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Hammersmith Hospital julkisivu.

Muuallakin osataan yhdistää modernia ja ehkä hieman
epäedustavampaa sairaalarakentamista vanhaan. Kurssi
pidettiin tässä rakennuksessa.
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kimusten kohdalla näin voikin olla. Peruslinjan tutkimuksena veren tai luuytimen solujen morfologisella
tutkimuksella on kuitenkin edelleen vahva jalansijansa
erityisesti erotusdiagnostisissa kysymyksissä.
Kurssit venyivät iltaisin klo 17-18 asti, joten vapaaaikaa ei kovin paljon jäänyt. Ensimmäisenä iltana käväisin keskustassa ostamassa tuliaiset lapsille Hamleys:ltä.
Lelukaupassa oli leluja ja leluesittelijöitä useassa
kerroksessa. Kävin myös Waterstones-kirjakaupassa,
jossa olisin kyllä viihtynyt tovin jos toisenkin. Kahtena
iltana tein pitkät kävelylenkit Kensingtonin puiston ja
Hyde Parkin alueella. Puistot olivat komeita ja hyvin
hoidettuja. Puistoissa ja lammissa oli runsaasti erilaisia
lintuja, joista nokikanatkin olivat kesyjä suomalaisiin
serkkuihinsa verrattuna.
Hotellini oli W12 Rooms Shepherd’s Bush-alueella.
Hotelli oli siisti ja hyvin toimiva. Olin tyytyväinen valintaani, vaikka aamupalaa ei ollutkaan tarjolla. Heti
hotellin lähellä oli suuri ostoskeskus Westfield, josta
olisi löytynyt sekä luksusmerkkejä että tavallisempia
vaatteita. Erikoisuutena oli myös Teslan esittelypiste.

!
ssarilta.
o
i
B to

k
m
he ian se
C
a
m

an ke
uk isen !

t m liin jät
ny uus k n kävi
y
la
t r ais

!

oa
iet
t
ä
lis
55
sta 2 99
em aari a tav
a
k
0
m
7
jel
ala in an
oh . 040
ira sa semsettaj
a
a
j
h
S vas lea
pu
sta
Lu ytteil
ise äki, m
m
m
o
u
e
Nä
list urr us.c
sal ka M kesk
o
u
a,
su
ast kö Jo mes
m
S- !
u
k
@
i
t
i iO uihin
ah pääll maki
p
p
p ss
Ta ynti urre
lia
e
bii tu m
o
My ka.m
m
s
u
jou
sen tut
uk e ja
k
s
ell
ke
ssu laitte
e
M
dtaa roi
La And
tai
a
i
ist kokon oitat

Sähköautoja näki liikenteessä selvästi Suomea enemmän. Haaveeksi jääkin saada oma Tesla jonakin päivänä.
Saatuani vapaata kodin ruuanlaittorutiineista, päätin jo
lähtiessäni syödä sushia päivälliseksi joka päivä ja tämän
ajatuksen myös toteutin. Kotimatka sujui leppoisasti.
Helsinki-Turku -lento on aina yhtä elämyksellinen
potkurikoneella varsinkin kun paikka sattuu olemaan
suoraan potkurin vieressä. Muistuivatpa ne muutamat
suorittamani laskuvarjohypyt mieleen.
Suosittelen kurssia kliiniseen kemiaan ja hematologiaan erikoistuville tai vasta erikoistuneille lääkäreille.
Kurssia järjestetään vuosittain kevään lisäksi myös
syksyisin. Lisätietoa saa osoitteesta: (https://www1.
imperial.ac.uk/departmentofmedicine/divisions/experimentalmedicine/haematology/shortcourse/).
Kiitän lämpimästi SKKY:tä saamastani matka-apurahasta.
Anna Linko-Parvinen
Erikoislääkäri ja kliininen opettaja
Tykslab ja Turun yliopisto

Kemian ja bioalan
huipputapahtuma
ammattilaisille
29.–30.3.2017 MESSUKESKUS HELSINKI

Johtokunnan esittäytyminen
Petra Anttila, pj
Olen FT, sairaalakemisti Seinäjoelta. Kouluni kävin ja ylioppilaaksi kirjoitin
Raumalla. FM-tutkinnon (pääaineena biokemia) suoritin Turussa.
Väittelin päihdelääketieteestä 12.11.2004 (tasan kolme kuukautta esikoiseni
syntymän jälkeen) ja sairaalakemistiksi valmistuin 2006 (samoihin aikoihin
keskimmäisen lapsemme syntymän kanssa). Nuorimmaisen odotusaikana 2008
rakensimme talon (pitihän siihenkin joku projekti saada).
Perheeseen kuuluu siis aviomiehen lisäksi kolme alakouluikäistä lasta ja
akvaariollinen kaloja.
SKKY:n johtokunnassa olen ollut mukana vuodesta 2013: ensin kaksi vuotta
sihteerinä ja nyt toista vuotta puheenjohtajana.
Seinäjoen keskussairaalassa toimin kliinisen kemian laboratorion laatupäällikkönä sekä vastaan immunokemian tutkimuksista, riskiraskausanalytiikasta
ja proteiinielektroforeesista.
Harrastukset: lukeminen, kävely ja (hyvin kausiluonteisesti) käsityöt. Olen myös vuosien tauon jälkeen palannut
järjestelmäkameroiden maailmaan ja yritän pikkuhiljaa opetella.
Anna Linko-Parvinen, vpj
Olen ollut mukana SKKY:n johtokunnassa vuoden 2015 alusta ja saman
vuoden syksyllä minut valittiin SKKY:n varapuheenjohtajaksi. Olen syntynyt
Turussa v. 1976. Suoritin FM-tutkinnon (biokemia/elintarvikekemia) Turun
yliopistossa ja LL-tutkinnon Helsingin yliopistossa, jossa myös väittelin lääketieteen tohtoriksi sittemmin edesmenneen emer. prof. Herman Adlercreutzin
ohjauksessa. Palasin kuitenkin Turkuun esikoisen syntymän aikoihin ja suoritin erikoistumisen kliiniseen kemiaan Turussa. Olen työssä erikoislääkärinä
Tykslabissa laboratoriohematologian osastolla, aloitin virassa kesällä 2015.
Ammatillisesti kiinnostukseni kohteet ovat erityisesti hematologian alalla ja
yritän jatkuvasti oppia lisää laboratoriohematologiasta. Harrastuksiini kuuluvat
ratsastus, mökkeily saaristossa, veneily sekä perheen, johon kuuluvat mies ja
kaksi lasta, ja koiriemme kanssa ulkoilu. Pyöräilen töihin kesät ja talvet lyhyen, muutaman kilometrin työmatkan.

Elina Porkkala-Sarataho, rahastonhoitaja
Olen Porkkala-Sarataho Elina (sairaalakemisti, FT) ja tällä hetkellä johtokunnan
pitkäaikaisin jäsen. Vuodet ovat vierineet, puheenjohtajat ovat vaihtuneet,
mutta rahastonhoitaja on pysynyt! Nyt on kuitenkin aika antaa tilaa myös
muille ja kausi 2016 tulee olemaan minun viimeinen johtokunnan jäsenenä
ja SKKY:n rahastonhoitajana. Johtokuntatyöskentely on ollut varsin antoisaa ja
opettavaista ja mikä hienointa olen päässyt seuraamaan alaa aitiopaikalta ja
samalla tutustunut useisiin upeisiin ihmisiin. Tämä aika on ollut ammatillisesti
minulle hyvin merkitsevä ja samalla hyvä lisä työlleni.
Työskentelen Fimlab Laboratoriot Oy, Keski-Suomen alueella tuotantopäällikkönä. Pääpaikkani on Jyväskylässä, jossa olemme perheen kanssa pitäneet
kotia vuodesta 2005. Kemisti, ylikemisti ja tuotantopäällikkö ovat tehtäviä,
joiden parissa olen Jyväskylän vuosien aikana saanut tehdä rakastamaani
työtä. Työnantaja on vaihtunut kertaalleen, tehtävät muutamaan otteeseen, mutta tekemisen paikka on pysynyt
samana. Voisiko enempää toivoa!
Jos työtä ei nyt julkisesti tohdi harrastukseksi kutsua, niin muita tärkeitä asioita elämässäni on perhe, metsä,
monipuolinen liikunta, joksi myös moottoripyöräilyn lasken kuuluvaksi ja pihalla touhuilu. Lasten muutettua
osittain jo pois kotoa, perheemme täydentyi karvaisella ”iltatähdellä” Lagotto Brunolla. Toiveeni on, että tulevaisuudessa voisin operoida osittain toisesta kodistamme maaseudulta, jonne ehdottomasti haluan omia kanoja.
Vierivä kivi ei sammaloidu!
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Jonna Pelanti
Diplomi-insinööri, sairaalakemisti
Espoo
Työpaikka: Tuotantojohtaja Labqualityssä. Eniten minua työllistää IT-järjestelmämme LabScalan projektiomistajuus sekä ulkoisen laadunarvioinnin prosessi.
Pidän myös paljon esitelmiä ja koulutuksia.
Kiinnostuksen kohteet: Modernien sovellusten käyttö kaikessa terveydenhuoltoon liittyvässä, varsinkin koko prosessin laatuun (brain to brain quality)
liittyen.
Toimi SKKY:ssä: Olen ollut mukana SKKY:n johtokunnassa vuodesta 2014 ja
nyt toista vuotta sihteerinä. Huolehdin jäsenkirjeistä ja -maksuista, koulutuspäiväjärjestelyistä sekä yleisestä kirjeenvaihdosta yhdistyksen jäsenistön kanssa.
Olen myös Suomen edustajana pohjoismaisessa preanalytiikan ryhmässä.
Harrastukset: Vapaa-aikani kuluu tehokkaasti hevosten parissa. Pidän
kimppatallia parin ystäväni kanssa Espoonlahdessa ja harrastan aktiivisesti kilpaesteratsastusta aluetasolla. Kilpakumppanina oma 9-vuotias itse kouluttamani Irish Sport Horse ruuna Moksu. Lisäksi olen elokuva- ja skandidekkarifriikki ja olen hurahtanut samppanjoihin. Perheeseen kuuluu hevosen lisäksi mies ja tytär.

Heidi Nousiainen
Olen ollut SKKY:n johtokunnan jäsen vuodesta 2014. Biokemian maisteriopintoni suoritin Helsingin yliopistossa Viikin kampuksella valmistuen vuonna
2008. Jo opiskeluaikanani hakeuduin töihin silloiselle Kansanterveyslaitokselle,
Helsingin Biomedicumissa sijaitsevalle Molekyylilääketieteen osastolle, jonka
keulakuvana toimi nyt jo edesmennyt akateemikko Leena Palotie. Leenan
muistan paitsi huippulahjakkaana tiedenaisena, myös pistämättömästä tyylistä,
johon kuuluivat vaalea kiharapilvi, korkokengät sekä Chanelin logolla varustettu labratakki. Pääsin dosentti Marjo Kestilän tutkimusryhmään selvittämään
kolmen sikiöaikana kuolemaan johtavan sairauden aiheuttavia tautigeenejä ja
geenivirheitä. Teimme läheistä yhteistyötä OYS:n patologi Riitta Hervan sekä
HUS:n Naistenklinikan Sikiötutkimusyksikön kanssa. Koska projekti oli mielenkiintoinen ja työskentely opintojen ohella valtavan opettavaista, innostuin
jatkamaan tutkimusta väitöskirjaksi asti. Työ tuottikin tulosta ja Hervan taudin,
Vuopalan taudin sekä Cocoon-oireyhtymän tautigeenit löytyivät. Vuosina
2009–2010 kävin kartuttamassa kansainvälistä kokemusta vierailevana tutkijana Wellcome Trust Sanger -instituutissa Cambridgessa, Englannissa, jossa tein tutkimusta seeprakaloilla osana
väitöskirjaprojektiani. Nostelin haavilla tyttö- ja poikakaloja samaan akvaarioon kutemaan ja kasvatin mätimunista pikkuisia kalanpoikasia. Samalla perehdyin myös uuden sukupolven sekvensointimenetelmiin sekä pääsin
tutustumaan Sangerin kuuluisaan sekvensointilaboratorioon, jossa oli sekvensoitu ihmisen kromosomit 1, 6, 9,
10, 11, 13, 20, 22 ja X osana Human Genome -projektia. Palasin Suomeen keväällä 2010 ja väittelin Helsingin
yliopistosta vuotta myöhemmin pääaineenani perinnöllisyystiede. Väitöskirjastani sain arvosanaksi laudatur ja
Helsingin yliopiston rehtorin väitöskirjapalkinnon, joka luovutettiin juhlallisesti yliopiston vuosipäivänä 26.3.2012.
Väitöksen jälkeen pohdin ensin sairaalageneetikon uraa, mutta maisterintutkinnon pääaineeni biokemia sulki
pois tämän uramahdollisuuden. Siispä hakeuduin töihin professori Pirkko Vihkon tutkimusryhmään tavoitteenani
erikoistua sairaalakemistiksi. Sainkin ennen pitkää erikoistumistoimen HUSLABista ja valmistuin sairaalakemistiksi vuonna 2014. Melko pian valmistuttuani sain vakituisen työpaikan Yhtyneet Medix Laboratorioista. Vastaan
työssäni mm. automaatioradalla tehtävistä immunokemian tutkimuksista. Koen että monipuolisesta biokemian
ja molekyyligenetiikan osaamisestani on hyötyä myös nykyisessä toimessani. Seuraan edelleen mielenkiinnolla
genetiikan alan huimaa kehitystä. YML:ssä pääsin heti tositoimiin rakentamaan uutta automaatiolaboratoriota
sekä keskelle muuttopuuhia, kun siirsimme toimintamme Helsingin Kivihakaan SPR Veripalvelun tiloihin. Nyt
kun eloa uudessa labrassa on takana reilu viikko, voin todeta että ensimmäisestä vuodesta uudessa työpaikassa
ei ole ainakaan vauhtia puuttunut! Olen kuitenkin nauttinut jokaisesta haasteesta ja odotan jo innolla tulevia
projekteja. SKKY:ssä seuraava iso projekti on vuoden 2018 pohjoismainen kongressi, jonka järjestelyt ovat jo
hyvällä mallilla.

Esittely jatkuu seuraavalla sivulla –>
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Outi Itkonen
Työskentelen sairaalakemistinä ja Erikoiskemian prosessin vastuuhenkilönä
HUSLABissa Meilahden uudessa HUSLAB-talossa. Koulutukseltani olen biokemisti, filosofian tohtori ja sairaalakemian dosentti. Erikoiskemian prosessiin
kuuluu aineenvaihdunta- ja seulontatutkimuksia, steroidihormoni- ja lääkeaineanalytiikkaa, kivianalytiikkaa ja kasvainmerkkiainetutkimuksia. Omaan
erityisosaamisalueeseeni kuuluu HPLC-, LC-MS/MS- ja mitokondrioiden
biokemiallinen analytiikka. Uusien diagnostisten menetelmien kehittäminen
LC-MS/MS – teknologialla innostaa erityisesti. Perheeseeni kuuluu puolison
ja 13-vuotiaan pojan lisäksi kaksi aikuista lasta. Vapaa-ajallani harrastan kesämökkeilyä ja liikuntaa monipuolisesti. Lempilajit ovat golf, hiihto, tennis
ja pyöräily. Sienestäminen, marjastaminen, käsityöt ja lukeminen ovat myös
lähellä sydäntä. Todennäköisimmin huulillani karehtii hymy istuessani mökin
rantaterassilla ilta-auringossa onnistuneen golf-kierroksen ja saunan jälkeen
tai nauttiessani eväitä nuotion äärellä kodassa hiihtolomalla Pohjois-Suomen
upeissa talvimaisemissa! SKKY:n johtokunnan jäsen olen ollut vuodesta 2015.

Tiina Lehto
Olen peruskoulutukseltani biokemisti, filosofian tohtori. Valmistuttuani biokemistiksi olin muutaman vuoden Saksassa Max Planck -instituutissa, josta tulin
takaisin Suomeen ja Ouluun. Erikoistumiseni sairaalakemistiksi tein Oulun
yliopistollisen sairaalan laboratoriossa ja tämän jälkeen palvelin muutaman
vuoden ajan Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Ouluun palasin
Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitoksen NordLabin muodostumisen aikoihin.
Tällä hetkellä toimin sairaalakemistinä NordLab:n Oulun aluelaboratoriossa. Vastuualueeni sisältää preanalytiikkaa, laboratorion IT-järjestelmiä sekä
hormonianalytiikka. Näiden edellä mainittujen lisäksi vierianalytiikka on
erittäin lähellä sydäntäni ja olemmekin yhdessä kollegani kanssa aloittaneet
vetovastuun koko NordLab:n kattavasta vierianalytiikan osaamisalueesta.
NordLab kattaa fyysisesti lähes puoli Suomea, joten vierianalytiikalla ja sen
harmonisoimisella pyrimme antamaan tasalaatuista analytiikkaa kaikille
asuinpaikkakunnasta riippumatta. Työ on erittäin haastavaa mutta äärettömän
antoisaa.
Olen aloittanut SKKY:n hallituksessa vuoden 2016 alussa, joten kaikki
siihen liittyvä on vielä hyvin uutta minulle. Mielenkiinnolla odotan tulevaa.
Vapaa aikani on hyvin antoisaa, sillä kolme pientä poikaa sekä tyttö työllistävät työajan ulkopuolisen elämäni suhteellisen ansiokkaasti.

SAIRAALAKEMISTIEN 60-VUOTISHISTORIIKKI ILMESTYNYT
Värikäs, 184-sivuinen teos kertoo, miten sairaalalaboratoriotoiminta
on vuosikymmenten saatossa muuttunut ja kuinka sairaalakemistit ovat
olleet siinä mukana.
Teos valaisee myös Sairaalakemistien jaoston ja Sairaalakemistit ry:n
toimintaa ammattiyhdistysliikkeen osana, jäsenistön yhdyssiteenä ja kouluttajana. Oman osansa saavat myös erilaiset henkilökuvat ja yhteistyökuviot.
Tilaukset: Aimo Harmoinen, puh. 040-533 5315 tai
aimo.harmoinen@gmail.com
Ilmoita tilauksen yhteydessä toimitus- ja laskutusosoite.
Maksu suoraan
Sairaalakemistit ry:n tilille
FI46 3636 3010 5689 05
Viestiksi Historiikki +
tilaajan nimi
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Teoksen hinta 30 € +
lähetyskulut
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Vuoden 2016 syksyn SKKY:n ja
Sairaalakemistit ry:n koulutuspäivät järjestetään Helsingissä Hotel
Rantapuistossa 17. - 18.11.2016.
Torstaina workshopeissa pureudutaan useassa laboratoriossa tällä
hetkellä pinnalla oleviin aihealueisiin mm. kontrollisääntöihin ja
-frekvensseihin, trendiseurantaan
sekä validoinnin laatutavoitteiden
asettamiseen. Perjantaina on luentoja preanalytiikasta, näytteenottosuosituksesta ja näytteiden lähettämisestä. Tiedotamme tapahtumasta
ajankohtaisesti SKKY:n kotisivuilla
(www.skky.fi) sekä Kliinlab -lehdessä. Samassa yhteydessä järjestetään
myös SKKY:n sääntömääräinen
syyskokous, jonka esityslista julkaistaan seuraavassa Kliinlabissa sekä
nettisivuilla. Tervetuloa!

Sähköpostilista
Olemme perustamassa sähköpostilistan SKKY:n jäsenille. Sähköposti-

listan kautta on tarkoitus tiedottaa
SKKY:n ajankohtaisista asioista. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön tai kaupallisiin
tarkoituksiin. Listalta on mahdollista
poistua milloin vain ilmoittamalla
asiasta SKKY:n sihteerille. Mikäli
haluat liittyä sähköpostilistalle, täytä
lomake SKKY:n kotisivuilla.

Uusia jäseniä
Johtokunnan kokouksissa on hyväksytty yhdistyksen uusiksi jäseniksi
Anna Becker, Annika Kouki, Sanna
Valtanen ja Tanja Savukoski.

Apurahat
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.

Olethan muistanut
maksaa tämän vuoden
jäsenmaksun!
SKKY:n jäsenmaksu henkilöjäseniltä vuodelle 2016 on 10 euroa. Jäsenmaksun eräpäivä oli 1.4.2016
(jäsenkirje 1/2016). Mikäli maksusi
on vielä suorittamatta, maksathan
sen ensi tilassa tilille Danske Bank
FI77 8000 1801 2731 79. Maksusta
tulee käydä ilmi viitenumero, jotta
maksu saadaan kohdistettua oikealle henkilölle!

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.

Kesähelteitä
kaikille toivottaen,
sihteeri
Jonna Pelanti
s-posti jonna.pelanti@labquality.fi

Kuva Henrik Alfthan

74

KLIIN • LAB

4/2016

Mediakortti 2016
K L I I N I S E N
Suomen Kliinisen Kemian
Yhdistyksen jäsenlehti

L A B O R A T O R I O A L A N
Medlemstidning för Föreningen
för Klinisk Kemi i Finland r.f.

Päätoimittaja
Henrik Alfthan
henrik.alfthan@hus.fi
050-427 1457
Toimituskunta
Annakaisa Herrala
annakaisa.herrala@hus.fi
050- 427 9844
Inga Hjelm
inga.hjelm@tyks.fi
040-723 4756
Outi Itkonen
outi.itkonen@hus.fi
050-427 9277
Lotta Joutsi-Korhonen
lotta.joutsi-korhonen@hus.fi
050- 427 2402
Britt-Marie Loo
britt-marie.loo@thl.fi
029-524 6761
Tuija Männistö
tuija.mannisto@fimnet.fi
Ilkka Penttilä
ilkka.penttila@uef.fi
040 -582 5564
Taina Savukoski
taina.savukoski@hus.fi
050 - 4669545
Sanna Valtanen
sanna.valtanen@hus.fi
050 - 4304630
Sari Väisänen
sari.vaisanen@islab.fi
044 -717 8742
Ilmoitukset
Aimo Harmoinen
aimo.harmoinen@gmail.com
040-533 5315
Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Jonna Pelanti
jonna.pelanti@labquality.fi
050-370 6110
Kongressikalenteri
Ilkka Penttilä
ilkka.penttila@uef.fi
040 -582 5564, fax 017- 288 4488
Tilaushinta 30 €
Julkaisija
Suomen kliinisen kemian yhdistys r.y.,
Föreningen för klinisk kemi i Finland r.f.
33. vuosikerta

ISSN 0782-1549

KLIIN • LAB

4/2016

J U L K A I S U

Journal of The Finnish
Elektroninen osoite:
Society of Clinical Chemistry www.skky.fi

Levikki
1250 kpl; kliinisen kemian laboratoriot,
sairaalat, terveyskeskukset ja yhdistyksen jäsenet.
Ilmestyminen 2016
Nro

ilmestyy

1
2
3
4
5
6

31.01.
15.03.
15.05.
15.08.
15.10.
30.11.

ilmoitusten ja artikkeleiden
viimeinen jättöpäivä
31.12.
15.02.
15.04.
15.07.
16.09.
1.11.

21.12.
1.02.
1.04.
5.07.
4.09.
18.10.

Painoala ilman marginaaleja
210 mm x 297 mm, leikkausvara 3 mm
Painomenetelmä
offset, rasteritiheys 80 linjaa/cm, kuvat 300 dpi, CMYK
Ilmoitushinnat
• etusivu 1430 €
• takasivu 1220 €
• sisäsivu 1150 €
• puolisivua 860 €
• neljännessivu 600 €
• värillisyys 4/4 väriä
Ilmoitusaineiston toimitus
sähköposti lehtiapu@kolumbus.fi
Tiedustelut Marja Rissanen puh. 0400-733 612
Ilmoitusmääräykset
Aimo Harmoinen
Silmäkkeenkatu 5 B 6
33560 Tampere
Alennukset
Vähintään kolmen ilmoituksen sarja 10 %.
Kirjapaino
Offset Ulonen Oy, Tampere
Pankkiyhteys
IBAN FI97 1147 3000 2048 30
BIC NDEAFIHH

75

10.9.-12.9.
ESPE 2016 - 55th Annual European Society For Paediatric Endocrinology, Paris,
France; www.eurospe.org/meetings

Tämä kalenteri on päivitetty 8.7.2016.
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 calendar
The calendar has been updated on
2016-07-09
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.
11.6.-15.6. 2017
22th European Congress of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine
EuroMedLab2017, Athens, Greece
(Poster deadline 01.11.2016);
www.athens2017.org
22.10.-25.10.2017
WorldLab 2017 - 23rd International
Congress of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicin, Durban, South
Africa with The V Congress of AFCC
(Abstract deadline 16.5.2017);
www.durban2017.org/
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12.6.-15.6.2018*
NFKK 2018 Decade Jubilee Meeting,
Finlandia House, Helsinki, Finland;
www.nfkk2018.fi
18.5.-23.5. 2019*
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019, Barcelona, Spain; www.ifcc.org
24.5.-28.5. 2020
XXIV IFCC WorldLab 2020, Seoul, South
Korea; www.ifcc.org

2016
24.8.-25.8.
Potilasturvallisuuden suunnittelu,
seuranta ja kehittäminen, Labquality
Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki,
Finland; www.labquality.fi

12.9.-16.9.
EASD 2016 - 52st European Association
for the Study of Diabetes Annual Meeting, Munich, Germany; www.easd.org
13.9.-16.9.
AACB ASMS 2016 Combined Scientific
Meeting and Mass Spectrometry, Brisbane, Australia;
www.aacb.asn.au/events.info
15.9.-18.9.*
NSCMID2016, The Nordic Society of
Clinical Microbiology and Infectious
Diseases 33rd Annual Meeting, Rovaniemi, Finland; www.nscmid2016.com
17.9.-20.9.
ECNP 2016 – The 29th College of
Neuropsychopharmacology Congress,
Vienna, Austria;
www.ecnp2016.org

25.8.-26.8.
Laatujärjestelmän prosessi ja prosessikartta, Labquality Oy, Kumpulantie 15,
Helsinki, Finland; www.labquality.fi

19.9.-20.9.*
Leqanin hyödyntäminen prosessien
kehittämisessä. Labquality Oy, Kumpulantie 15, Helsinki., Finland;
www.labquialirty.fi

25.8.-27.8.
58th National Conference of the Hungarian Society of Laboratory Medicine,
Szeged, Hungary; www.ifcc.org

20.9.-22.9.
Preventing overdiagnosis, Barcelona,
Spain; E-mail Ruth.davis@phc.ox.ac.uk

27.8.-31.8.
ESC 2016 - European Society of Cardiology Congress, Rome, Italy;
www.esacardio.org/

21.9.-24.9.
The Benefits and Challenges of Pointof-Care Testing Across the Clinical
Spectrum, Copenhagen, Denmark;
www.aacc.org

28.8.-1.9.
FIP 2016 – World Congress of Pharmacology and Pharmaceutical Sciences,
Buenos Aires, Argentina;
http://pswc2016.fip.org/
1.9.-3.9.
WCCS 2016 - XVI World Congress on
Cancers of the Skin, Vienna, Austria;
www.wccs2016.com/
3.9.-7.9.
ESR 2016 – The European Respiratory
Society International Congress, London,
United Kingdom; www.ersnet.org/
3.9.-8.9.*
41st FEBS congress, Ephesus/Kusadasi,
Turkey; www.febs.org
7.9.*
ISO 15189-standardi potilaan parhaaksi. Labquality Oy, Kumpulantie 15,
Helsinki, Finland; www.labquality.fi

21.9.-24.9.
4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine at the Clinical Interface”,
Warsaw, Poland (Abstract deadline
2016-05-15);
www.eflm-uems.warsaw2016.eu
24.9.-28.9.
IFFS 2016 - 22nd World Congress on
Fertility and Sterility, New Delhi, India;
www.iffs-reproduction.org/event
27.9.-30.9.
SBPC/ML&IFCC Joint Symposium, Rio
de Janeiro, Brazil;
www.cbpcml.org.br/2016/
28.9.-30.9.*
2nd German Congress on Laboratory
Medicine DKLM 2016 and 13th Annual Congress of the German Society
for Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine Congress Center Rosengarten,
Mannheim, Germany; www.dgkl.de/
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SETTLE FOR
CLASSIFYING
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OR SEE
INSPIRATION
IN ACTION.

ADD-00004094

With just a provider, your diagnostics may never deliver more than test results. At Abbott Diagnostics,
we help you deliver on the clinical and financial commitments you’ve made to your whole institution.
We analyze the entire hospital system from sample intake to patient outcomes – driving smarter medical
and economic decision-making across the continuum of care. And that’s why this is one choice that can
transform the decisions you make for every physician and patient in your institution.

CHOOSE TRANSFORMATION
CORE LAB

TRANSFUSION

See where it will take you at AbbottDiagnostics.com/Transform.

MOLECULAR

POINT OF CARE

INFORMATICS

Capillarys 3
– KAPILLAARIELEKTROFOREESIN UUSI AALTO

• Laaja testivalikoima: seerumin ja virtsan proteiinit, immunotyypitys, HbA1c, hemoglobiini, CDT
• Täysautomatisoitu kapillaarielektroforeesilaite
• Tarkka fraktioiden erottelu ja korkea resoluutio
• Helppokäyttöinen Phoresis-ohjelmisto
• Laitevaihtoehtoja stand alone -mallista rataratkaisuun
Lisätietoja:
Satu Peltola, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1706, satu.peltola@mediq.com

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo. Puh. 020 112 1500, Faksi 020 112 1501, www.mediq.ﬁ

