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Pääkirjoitus
Syksy on uusien alkujen aikaa. Vaikka vuosi virallisesti alkaa tammikuussa, budjetit laaditaan
kalenterivuosittain ja dieetit, liikunta ja tupakkalakko aloitetaan perinteisesti uuden vuoden
jälkeen, on kouluvuoden mukaan kulkeva kalenteri myös varsin syvään juurtuneena. Kesälomien jälkeen aloitetaan uuden suunnittelu ja kalenteri alkaa täyttyä myös seuraavan vuoden
alkupuoliskon osalta. Syksy on uuden energian lataamaa sivun kääntämistä.
Uusia asioita näkyy myös SKKY:n ja Kliinlabin toiminnassa. Lokakuun alussa SKKY oli ensimmäistä kertaa mukana järjestäjätahona Laboratoriolääketiede päivillä, jossa vire oli positiivinen ja
väkeä riitti. Samoin SKKY on koulutustyöryhmään nimetyn edustajan kautta mukana myös ensi
vuoden LabqualityDays -tapahtuman suunnittelussa. Kliinlab -lehden toimituskunnan kesäkuun
kokouksen jäljiltä lehden sisältöä lähdetään jatkossa muokkaamaan enemmän teemanumeroiden suuntaan. Kirjoituksen alla on mm. kokonaisuus liittyen leikkaussaleissa ja toimepiteissä
hyödynnettävään vierianalytiikkaan.
”Oikiat asiat pysyy ja paranoo.” Niin kuin nyt tuo SKKY. Vanhat, hyväksi havaitut asiat säilytetään, mutta myös uutta kokeillaan rohkeasti. Yhteistyöverkkoja levitetään aiempaa laajemmalle, oman jäsenistön tarpeita unohtamatta mutta samalla pyrkien pysymään alan muutosten
vauhdissa. Vierivä kivi ei sammaloidu.
Suurimpana yksittäisenä ponnistuksena lienee kuitenkin ensi kesän pohjoismainen kliinisen
kemian kongressi, NFKK2018, joka järjestetään kesäkuussa 2018 Helsingissä, Finlandia-talossa,
ja jonka järjestelyvastuu on tällä kertaa SKKY:lla. Varsinaiseen työhön on valittu erilliset järjestelytoimikunta ja tieteellinen toimikunta, joissa on mukana laajasti alan konkareita ympäri
Suomen. Toivomme laajaa osanottoa ja hyviä säitä Helsinkiin. Tästä lisää lehden sisäsivuilla.
Itse jätimme vuoden alussa, usean vuoden rupeaman jälkeen, SKKY:n johtokunnan tehtävät
uusiin käsiin. Emme kuitenkaan kadonneet kokonaan kartalta, vaan siirryimme – edelleen työparina – Kliinlab -lehden toimitukseen. Tätä kautta siis toivotamme:
Aurinkoisia päiviä ja rauhaisaa joulun odotusta kaikille!

Petra Anttila ja Elina Porkkala-Sarataho
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EuroMedLab 2017; Laboratorion rooli kriittisesti
sairaan potilaan hoidossa – Parantaako POC
kriittisesti sairaan potilaan hoitopolun
tehokkuutta päivystys- ja tehohoitoyksiköissä
22. IFCC – EFLM European Congress of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine 11-15.6.2017 Ateena
Viviane Van Hoof
Luentolyhennelmä
Vierianalytiikan käyttöönoton tavoitteena päivystys- ja
tehohoitoyksiköissä on usein TAT (turn around time)
ajan lyhentäminen näytteenotosta tuloksen käytettävyyteen. Vierianalytiikka mahdollistaa pienet näytemäärät,
analytiikan pienessä koossa, personoinnin ja TAT -ajan
minuuteissa. Mm. nämä asiat ovat edesauttaneet vierianalytiikan käyttöönottoa päivystys- ja tehohoitoyksiköissä tavoitteena saavuttaa paremmat hoitotulokset.
Päivystysyksiköissä vierianalytiikan käytön tulisi nopeuttaa tunnistamaan mm. henkeä uhkaavia tilanteita,
helpottaa päätöksentekoa (esim. D-dimeeri, troponiini,
verikaasut, elektrolyytit) ja vähentää samanaikaista potilasvirtaa. Tehohoidossa vierianalytiikan tulisi lähinnä
nopeuttaa tulosten saatavuutta nopeastikin vaihtelevissa
tilanteissa. Yhtä kaikki nämä johtavat parhaimmillaan
sairastuvuuden ja kuolleisuuden laskuun, parantavat
potilaiden läpimenoaikoja, parantavat työnkulun tehokkuutta ja edelleen potilastyytyväisyyttä ja tuovat
taloudellista hyötyä. Esimerkkeinä lisäarvoa tuovista
tutkimuksista mainittakoon mm. verikaasut, glukoosi,
ketoaineet, sydänmarkkerit, D-dimeeri- ja INR- analytiikka.
TAT-ajan lyhentäminen vierianalytiikan avulla ei
kuitenkaan vielä riitä optimoimaan työnkulun tehokkuutta tai paranna potilaan hoitotuloksia. Tämän lisäksi
tarvitaan kriittiset arvot ylittävien tulosten raportointia,
tulosten käytettävyyteen ja tulkintaan liittyviä mahdollisuuksia, nopea diagnoosi ja oikea lääkehoito perustuen
seurantatuloksiin. POC on yksi osa kokonaisprosessin
uudelleen arviointia tavoitteena optimaalinen työnkulku ja parantuneet hoitotulokset. Olemassa olevia prosesseja pitää arvioida uudelleen ja tarvittaessa tehdä
korjaavia liikkeitä.
POCin täysivaltainen hyödyntäminen saavutetaan
ainoastaan silloin, kun kliinikolla on mahdollisuus käyttää näyttöön perustuvia tutkimuksia, POC -analytiikka
on käyttäjäystävällistä ja potilasturvallisuus taataan
noudattamalla ohjeistuksia ja määräyksiä (osataan
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hyödyntää laboratorion osaamista niin käyttäjien tukemiseen kuin laadunvarmistamiseen). Näyttöön perustuvilla tutkimuksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan
tutkimuksia, joilla on suora vaikutus potilaaseen esim.
poistaa ylimääräisen jonotustarpeen, suora vaikutus kliiniseen päätöksentekoon, leikkaustoiminnan läpimenoa
nopeuttava vaikutus jne. Vuodon ja koagulaationriskin
arvioinnissa vierianalytiikalla on merkittävä rooli mm.
leikkaustoiminnassa, jolloin keskuslaboratorion tarjoamat koagulaatioparametrien (PT, APTT) käytettävyys
ei ole riittävä. Viimeisestä esimerkkinä ACT -tutkimus
(activated clotting time) tai tromboelastometria.

Onko vierianalytiikkalaitteiden
evaluointi tarpeellista?
POC tuloksiin ei tule luottaa sokeasti. Tästä esimerkkinä
Rivaroksabaani – voimmeko luottaa näyttöön? -tapaus.
BMJ:n toimesta tutkittiin ns. väärän vierilaitteen käyttöä
ROCKET-AF -tutkimuksessa, jossa potilaat mahdollisesti
asetettiin tarpeettomaan riskiin. Kyseisessä tutkimuksessa verrattiin rivaroksabaanin ja varfariinin kykyä suojata
eteisvärinäpotilaita (ei läppäperäinen) iskeemiseltä
aivohalvaukselta. Tutkimukseen osallistui n. 14 000
potilasta. Varfariini ryhmässä INR -arvoja mitattiin vierianalytiikkalaitteella, jonka nimeä ei julkaisussa (NEJM
2011;365:883-91) mainittu. ROCKET-AF -tutkimuksen
mukaan rivaroksabaani vähensi aivohalvauksen ja keskushermoston ulkopuolella olevan verisuonitukoksen
riskiä vähintään yhtä tehokkaasti kuin varfariini ilman
lisääntynyttä vuotoriskiä. BMJ selvitti tutkimuksessa
käytetyn vierianalytiikkalaitteen valmistajan ja totesi,
että sama laite oli ”kutsuttu takaisin” FDA:n toimesta
joulukuussa 2014. FDA:n antamassa luokan yksi huomautuksessa (vakavin huomautusluokka) todettiin, että
kyseinen INR laite saattoi antaa kliinisesti merkittävästi
matalampaa tulostasoa kuin laboratoriomenetelmä.
Kyseinen laitevalmistaja oli saanut 18924 vikaraporttia,
joista 14 vakavia. Laitevalmista myönsi BMJ:lle, että
ensimmäiset virheet oli havaittu jo vuonna 2002 eli
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ennen ROCKET-AF -tutkimuksen alkua.
Virheellisen matalat INR arvot saattoivat altistaa
ROCKET-AF -tutkimuksessa varfariini ryhmän tutkimushenkilöt todellista suurempaan verenvuotoriskiin. Toisaalta tutkimustulosten valossa rivaroksabaani saattoi
näyttäytyä turvallisempana kuin se todellisuudessa oli
arvioitaessa vuotoriskiä ja asetti epäilyksenalaiseksi
tulokset, jotka tukivat maailman eniten myytyä uutta
antikoagulanttia. Tutkimuksen aikana pakastetuista
näytteistä (6 % POC-INR:n näytemäärästä) analysoitiin
INR uudelleen laboratoriossa. Kolmessatoista prosentissa näytteitä, jotka oli kerätty joko 12 tai 24 viikon
kohdalla, löytyi tasoero POC-INR:n ja laboratoriossa
määritetyn INR:n väliltä. Potilailla, jotka saivat varfariinia ja joiden tulostasoissa oli ero, oli suurempi riski
vuotoon ja aivohalvaukseen kuin niillä potilailla, joiden
tulostasoissa ei ollut eroa. Rivaroksabaania saavien
potilaiden osalta vuotoriski oli myös suurempi, jos
tasoero oli havaittavissa, mutta pienempi aivohalvausriski verrattuna potilaisiin, joilla ei tasoeroa havaittu
POC-INR:n ja laboratoriossa määritetyn INR -arvon
välillä. BMJ:n selvityksen seurauksena laitevalmistaja
ilmoitti heinäkuussa 2016 vetävänsä kyseiset mittarit/
järjestelmät (INRatio ja INRatio2) pois USA:n markkinoilta vapaaehtoisesti.

Kuinka tämä saattoi olla mahdollista?
Kyseiset vierianalytiikkalaiteet olivat FDA:n hyväksymiä
ja olivat saaneet myyntiluvan. Tutkimuksen vastuuhenkilöt luottivat täysin laitteen antamiin INR tuloksiin.
Laite oli valikoitunut tutkimukseen ns. sattuman kautta,
laitteita ei oltu validoitu eikä niiden laatua seurattu.
Laboratorioalan asiantuntijat eivät myöskään olleet
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tutkimuksessa mukana. Laitteiden ei luonnollisesti olisi
pitänyt läpäistä FDA:n hyväksyntää, mutta toisaalta
artikkelin esitarkastajien olisi pitänyt pyytää lisätietoja
sekä tutkimuksessa käytetyistä laitteista että niiden
suorituskyvystä.

Kuinka vierianalytiikan
turvallisuus ja laatu voidaan taata?
Vierianalytiikkaan koskevia suosituksia ja ohjeistuksia
ovat antaneet mm. FDA/CLIA, CLSI, JCI, CAP, EU ja
ISO 22870, joita noudattamalla tulisi taata laatu ja
potilasturvallisuus. Suosituksista löytyy kuitenkin myös
porsaanreikiä, mitkä ovat edelleen mahdollistaneet
vakavia seurauksia vierianalytiikan käytöstä.

Lopuksi
Vierianalytiikan avulla voidaan parantaa kriittisesti sairaiden potilaan hoitopolun tehokkuutta, hoitotuloksia
ja potilasturvallisuutta sekä päivystys- että tehohoidonyksiköissä silloin kun
1. Yksiköiden kokonaisprosessit on arvioitu ja tarvittaessa suunniteltu uudelleen
2. Käytettävät vieritutkimukset ovat harkittuja
3. Porsaanreiät vierianalytiikka koskevissa säädöksissä
on saatu poistettua
4. Laboratorioammattilaiset, jotka ymmärtävät testauksen monimutkaisuuden, ymmärtävät vaatimukset ja
ohjeistukset sekä asianmukaiset laatuvaatimukset,
ovat osa prosessia ja sen hallintaa.
Kirjoittaja
Elina Porkkala-Sarataho
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NFKK2018 – Kulissien takana
Petra Anttilan haastattelussa Solveig Linko
Petra Anttila

Pohjoismainen kliinisen kemian (NFKK) kongressi
järjestetään joka toinen vuosi ja se kiertää vuoroperiaatteella kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2018 järjestelyvastuussa on Suomi ja päätimme tehdä tapahtumaa
kävijöille tutuksi myös hieman kulissien takaa.

tieteellisessä toimikunnassakin mukana olleena voin
jo allekirjoittaa edellä mainittujen ennakko-odotusten
kirkkaasti ja varsin myönteisesti toteutuneen. Ja lisää
kokemuksia, toivottavasti mukavia seikkailujakin on
varmasti tulossa.

Kuinka kaikki alkoi?

Mitä voit kertoa
Järjestelytoimikunnan työskentelystä?

Suunnittelu SKKY:n johtokunnassa alkoi ajatustasolla
jo 2014 ja aiemminkin, mutta varsinaisesti toimeen
tartuttiin keväällä 2015, jolloin SKKY:n johtokunta
kilpailutti Helsingin mahdolliset kongressipaikat. Lopullinen sopimus Finlandia-talon kanssa allekirjoitettiin
lokakuussa 2015.
Alkuun pääsemiseksi oli jo tätä ennen konsultoitu
edellisen Suomessa järjestetyn NFKK kongressin (2008)
järjestelyissä mukana olleita Virva Huotaria ja Jarkko
Ihalaista.
Kari Pulkkia ja Solveig Linkoa pyydettiin johtokunnan
toimesta kongressin tieteellisen- ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajiksi huhtikuussa 2015.
Pyysin Solveigia vastaamaan muutamaan kysymykseen järjestelyjen etenemisestä ja tunnelmista nyt, kun
kongressiin on aikaa alle vuosi.

Solveig kommentoi kongressivalmistelujen
käynnistymistä itse seuraavasti
Vastaukseni SKKY:n pyyntöön oli heti myönteinen ja
innostunut. Sitten iski ilmiö nimeltä ”Huh, mitä tulikaan luvattua?”. Työkiireiden keskellä sain kuitenkin
perusteltua itselleni, että suostumus oli ollut oikea: 1.
Kongressiahan ei tarvitse tehdä yksin, 2. Pitkän urani
aikana minulla oli ollut mahdollisuus osallistua, rohkenen sanoa, jopa kymmeniin kongresseihin, kokouksiin,
seminaareihin ym. tiedetapahtumiin. Niistä oli ehtinyt
muodostua selkeä näppituntuma, miten joku tapahtuma on ollut hyvin tai edes tyydyttävästi organisoitua,
ja 3. Kongressitapahtumien järjestelyissä oli kertynyt
kokemusta Labquality Daysin ohjelmatoimikunnan
jäsenenä 10 vuotta ja sen vetovastuussa viisi vuotta.
Otin siis tehtävän vastaan isona haasteena, tosin tietämättä, kuinka monipuolinen, vaativa, uusia kokemuksia
ja seikkailujakin tarjoava tehtävä tulisi olemaan. Nyt
vajaat puolitoista vuotta kongressijärjestelyissä, ja
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NFKK2018 Järjestelytoimikunnan tärkeimmät tehtävät
XXXVI Pohjoismaisen Kliinisen Kemian Kongressin toteuttamiseksi, niin kuin olen toimeksiannon ymmärtänyt, kiteytän seuraaviksi: 1. luoda ja järjestää puitteet
tieteellisen ohjelman onnistuneeksi toteuttamiseksi yhteistyössä Tieteellisen toimikunnan kanssa, 2. ideoida ja
järjestää kongressivieraille viihdyttävää ja rentouttavaa
sosiaalista ohjelmaa tieteellisen ohjelman sallimissa
rajoissa, 3. kantaa kokonaisvastuuta kongressijärjestelyistä (tilat, ilmoittautuminen, ruokailut, näyttely,
kontaktit puhujiin, kongressin oheismateriaali, tiedottaminen jne.) siten, että niiden toteutuminen tapahtuu
ajallaan, onnistuneesti ja kustannustehokkaasti (so.
paljon tyytyväisiä osallistujia!), 4. pysyä budjetissa, 5.
tehdä yhteistyötä NFKK:n ja muiden pohjoismaisten
kollegojen kanssa (NFKK2020 Trondheim) ja ennen
kaikkea, 6. sitoutua tehtävään.
Ensimmäinen järjestäytynyt NFKK2018 järjestelytoimikunnan (jäljempänä jtmk) kokous pidettiin
HUSLAB-talossa 1.3.2016. Aloimme heti valmistella
kongressitoimiston hankintaa, päätimme kongressin
kotisivujen avaamisesta sekä aloitimme valmistelut
Odensen NFKK2016 - kongressissa osallistumista ja
näkymistä varten. Siitä lähtien on tosiaan tehty urakalla
töitä tempolla, joka välillä on vähintään kohtalainen.
Ihan ensimmäisissä kokouksissa oli ilmassa selkeää
alkulämmittelyä, kunnes järjestelytiimin työnjako yhteisymmärryksessä paremmin selkeytyi. Maalia kohti
työskentelyn tempo on tuntunut vain kiihtyvän, musiikkitermein Accelerando!
NFKK2018 Järjestelytoimikunta, virallisemmin
Organizing Committee, saatiin siis kasattua jo heti
alkumetreillä. Etäämmältä eläkkeeltään ja lähinnä puhelinkontaktien välityksellä ylikemisti Eino Puhakainen
on ollut myös mukana ilmaisemassa mielipiteitään
sekä antamassa lisäarvoa pitkällä kokemuksellaan
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Tervetuloa Helsinkiin 2018 -puheenvuoro NFKK2016 -kongressissa Odensessa.

kongressijärjestelyihin.
Järjestelytoimikunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt toimikunnan puheenjohtajan lisäksi: Petra Anttila
(vara-pj), Annakaisa Herrala (siht.), Heidi Nousiainen
(taloudenhoitaja), Henrik Alfthan (jäsen), Sanna Valtanen (jäsen), Tuomas Mäntylä (jäsen). Kongressitoimiston
saimme kilpailutuksen jälkeen valittua lokakuussa 2016
ja tiimiimme tuli mukaan CongCreator CC Oy:stä Aira
Raudasoja vuosikymmenien vankalla kokemuksellaan.
Aivan mahtava porukka! Ryhmässämme riittää ideointikykyä, huumorintajua, ahkeruutta, vastuunkantamista
ja sitoutuneisuutta. Meillä on kaikilla myös erinomaisia
kontakteja moneen järjestelyjen kannalta välttämättömiin tahoihin. Olemme kokoustaneet Airan koolle
kutsumina noin kerran kuukaudessa, miinus kesälomat
sopivaksi katsomassamme Helsingin keskustan paikassa, johon useimmilla on helppo pääsy. Etäämmällä
olevat ovat usein jossain langattomassa yhteydessä
kokouksiin. Näin myös olin itse kerran Turun saariston
merimaisemista. Onnistuu se niinkin! Kiireellisiä, nopean aikataulun ratkottavia asioita ei ”haudota” tuleviin
kokouksiin, sillä puhelimella tavoittaa ja sähköpostillakin joskus ”lepakkoaikaankin”. S-postailu on vilkasta
ja tavoitettavuus keskuudessamme kiitettävää kaikkien
päivittäiset arkikiireet huomioon ottaen. Toisinaan puheenjohtajan valtuuksilla on tehtävä lopulliset päätök-

KLIIN • LAB 6/2017

set, jos kongressin etu ja järjestelyjen aikataulutus on
niin vaatinut.. Tiedostot, kuten muistiot ja arkistoitavat
asiakirjat jaamme yhteisesti Dropboxin pilvipalvelussa.
Yhteydenpito Tieteelliseen toimikuntaan ja aikataulutus on ollut koko ajan tärkeää. Jtmk luo raamin ja sen
sisään rakennetaan tieteellinen ohjelma, se oleellinen
ja tärkein. Jtmk:n puheenjohtajana raportoin kongressijärjestelyjen edistymisestä säännöllisin välein ja myös
tarvittaessa SKKY:n johtokunnalle. Annan katsauksen
mm. kaupallisen näyttelyn myynti- ja kongressin sponsorointitilanteesta, toteutuneista ja tulevista kansallisista
ja kansainvälisistä markkinointi- ja mainonta-aktiviteeteista, ml. Klinisk Biokemi i Norden - ja KliinLab
-aikakausilehtiin kirjoitetut pääkirjoitukset ja artikkelit,
yhteistyöstä kongressitoimiston ja Tieteellisen toimikunnan kanssa, kongressiohjelman julkaisutilanteesta ja
deadline ´ista sekä sosiaalisen ohjelman suunnittelun
aikaansaannoksista. Kongressin budjetista raportoi
sen seurantavastuullinen taloudenhoitajamme Heidi.
SKKY:n johtokunnan raportoinnissa ja jtmk:n kokousten
agendalla on jatkossa luonnollisesti myös tilannekatsaus kongressiin ilmoittautuneista ja vastaanotetuista
abstrakteista. Kongressin varsinaiset tulothan syntyvät
näyttelystä, sponsoroinnista ja osallistumismaksuista.
Ilmoittautuminen kongressiin avattiin 2.10.2017. Olethan jo ilmoittautunut?
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Mitä tieteellisessä
ohjelmassa on luvassa?

… entä sosiaalisessa ohjelmassa?
Kongressipaikkana Finlandia-talo tulee tarjoamaan
meille mahtavat ja juuri suomalaiset puitteet tapahtuman järjestämiseksi. Finlandia-taloon sopivat niin
kongressin pitäminen kuin myös musiikki aivan kuin
luonnostaan. Olemme ylpeitä siitä. Tapaamiset ja kuulumisten vaihtaminen ovat tärkeää. Siksi kanssakäymistä
kollegojen ja näytteilleasettajien kanssa ohjelman
lomassa edesautetaan lounasjärjestelyjen ja näyttelyn
sijoittamisesta samaan tilaan Finlandia-talon Piazzalla.
Toivomme ideoimamme ja tarjoamamme musiikillisen ohjelman viihdyttävän tulevia kongressivieraita.
Kongressin avajaiset pidetään tiistaina 12.6.2018
Finlandia-talon Piazzalla tervetuliaispuheen, avausluennon ja Astrup Prize Competition 2018´n jälkeen. Tervetuloa! Helsingin kaupunki tervehtii kongressiamme

Kuva Petra Anttila

Tieteellisestä ohjelmasta vastaa Tieteellinen toimikunta
ttmk:n puheenjohtajan johdolla. Ilman superhyvää
ohjelmaa kongressi ei houkuttele. Lisäksi ohjelman
tulee olla riittävän ajoissa valmis, jotta ammatilliseen
täydennyskoulutukseen hakeutuminen on perusteltua ja
että kannattaa lähteä. Nyt ohjelmassa on luvassa kuusi
plenarya huippunimien pitäminä, 15 symposiumia
tunnettujen kollegoidemme järjestäminä ja vetäminä,
Astrup Prize Competition 2018, Lorentz Eldjarn Prize
Competition for Best Publication 2018 ja firmojen
järjestämiä työpajoja. Tieteellisen ohjelman yhteisteemana on ”Information beyond numbers”, jonka
alle on koottu kattavasti kiinnostavia ja ajankohtaisia
aihekokonaisuuksia mm. laboratorioanalyysien vaikuttavuudesta, diabeteksesta, kardiovaskulaarisesta
testauksesta, vastasyntyneiden seulonnasta, nykypäivän
hematologiasta, hyytymisanalytiikasta, bioinformatiikasta laboratoriossa, IT-turvallisuuden merkityksestä
laboratoriossa, hiljaisen maksasairauden testauksesta,
genetiikan ja epigenetiikan testien perusteista, genomidatan soveltamisesta terveydenhuollossa ja kliinisessä
työssä sekä laboratorioprosessin postanalyyttisen vaiheen laatunäkökulmista. Tulemme kuulemaan myös
niin pohjoismaisen preanalytiikan laatutyöryhmän
yhteenvedon kuin IFCC:n, EFLM:n ja NFKK:n kuulumiset kansainvälisestä yhteistyöstä. Tapahtumassa jär-

jestetään lisäksi kliinisen kemian työpaja ”Publication
Ethics & Scientific writing”. Perinteitä noudattaen ovat
omina sessioinaan ja NFKK:n toiveita kunnioittaen
sekä “Astrup Prize Competition 2018” että “Lorentz
Eldjarn Prize Competition for Best Publication 2018”.
Symposiumien alle on jo NFKK2018-verkkosivuilla
avattu yksityiskohtaisempi ohjelma, johon ystävällisesti kannustan tutustumaan http://www.nfkk2018.fi/
program/ . Posterisessio on suunnitelmissa toteuttaa
aiempaa perinteistä tapaa modernimmalla periaatteella.
Tule osallistumaan!

Finlandia-talo syyskuussa 2017.
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tarjoamalla tervetuliaismaljat ja jatkamme leppoisissa
tunnelmissa pikkusuolaisia napostellen viihdyttävän
musiikin tahdittamana. Vastaanoton jälkeen on mahdollisuus siirtyä omatoimisesti viettämään kaupungille
Helsinki-päivää 12. kesäkuuta. Keskiviikon 13.6. vapaaajan viettoa varten tarjoamme kongressivieraillemme
hyviä vinkkejä kesäisessä Helsingissä oman valinnan
mukaan. Torstai-iltana 14.6. on aika juhlia ja kiittää sekä julkistaa palkinnot. Kongressi-illallinen järjestetään
Crowne Plaza Helsinki -hotellissa, Mannerheimintie
50. Jotkut kongressivieraista ja lukijoista saattavat vielä
muistaa sen paremmin Hotelli Hesperiana. Musiikkia
ja tanssia myös luvassa. Siis sinne!

Mikä kiinnostaa itseäsi erityisesti?

Kuva Henrik Alfthan

No, elämässä pitää olla haasteita. Isot projektit ovat aina
olleet minulle mieluisia. Kun SKKY 2015 kääntyi asiassa
puoleeni, otin tehtävän vastaan ainutkertaisena tulevana
kokemuksena. Tällaista tuskin tulisi toista. Osallistuin
syyskuussa SKKY:n edustajana Messukeskuksessa
Vuoden tiedekongressivaikuttaja -seminaariin, jossa
julkistettiin Tiedekongressivaikuttaja 2017, terveyden
biokemian yliopistonlehtori dos. Pia Siljander. Onnea
vielä Pialle! Tilaisuudessa opin uutta. Maailmanlaajuisesti järjestettävistä tiedekongresseista vain noin kolmessa prosentissa on osallistujia enemmän kuin 2000

ja keskimäärin osallistujia on vain noin 250. Olemme
siis järjestämässä varmuudella selvästi keskimääräistä
suurempaa tapahtumaa, sillä odotammehan satoja
osallistujia.
Toiseksi kongressinjärjestäminen on monipuolista
puuhaa monien eri tahojen ja kollegojen kanssa. Se sopii
minulle vallan hyvin. Lisäksi NFKK2018-järjestely on
todellinen projekti, koska sillä on selkeät alku ja loppu.
On mielenkiintoista olla vetovastuussa, pitää lankoja
käsissä, seurata järjestelyjen etenemistä, arvioida jatkuvasti monien pikku ”osaprojektien” valmistumisen
aikatauluja ja itse myös osallistua niiden toteutukseen.
Tiimihän meillä on kerta kaikkiaan mahtava! Mahdollisiin yllättäviin muutoksiin matkan varrella pitää
varautua, reagoida nopeasti ja sitten toteuttaa plan B.
Homma edellyttääkin jatkuvaa hereillä oloa ja pitää
pienessä jännityksessä. Tekemistä ja aikataulussa pysymistä piisaa.
Tässä vaiheessa, vaikka ohjelma onkin monilta osin
jo kasassa, on toki vielä kaikenlaista puuhaa. Olemme
jtmk:ssa helpottuneina jo todenneet ”kyllä se vielä tästä”
-vaiheen jo menneen. Tekeminen on ollut värikästä ja
uutta tekemistä ja kannanottoa on vielä tulossa ennen
kuin pääsemme maaliin. Kongressin toteutuminen
pohjoismaiselle kliinisen kemian yhteisölle ja kaikkien hyväksi on ykköstavoite. Onnistuminen siinä on
erityisen tärkeää minulle.

Töölönlahti ja Linnunlaulu helmikuussa.
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Vuoden 2017
kliininen kemisti
on Ilkka Mononen
Outi Itkonen
Ilkka Mononen on 16. SKKY:n valitsema kliininen kemisti.
Vuoden 2017 kliininen kemisti julkistettiin 5.10.2017
Laboratoriolääketiedepäivillä, joiden järjestelyissä
SKKY:kin oli mukana. Palkinnoksi Ilkka Mononen sai
Lars Holmströmin grafiikanlehden ja matka-apurahan
arvoltaan 2000 € tieteelliseen kongressiin osallistumista
varten. Valitsijaraatiin kuuluivat dosentit Päivi Laitinen
(pj.), Lotta Joutsi-Korhonen ja Ursula Turpeinen.
Professori (emer.) Ilkka Mononen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1977,
väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1982
ja sai kliinisen kemian erikoislääkärin oikeudet vuonna
1983. Kuopion yliopiston kliinisen kemian dosentiksi
hänet nimitettiin vuonna 1986. Toimittuaan tutkijana
Etelä-Kalifornian yliopistossa (1989-1991) ja biokemian professorina Kuopion yliopistossa (1997-1998)
Ilkka Mononen nimitettiin kliinisen kemian professoriksi Turun yliopistoon, Yhteislaboratorion johtajaksi ja
TYKSin keskuslaboratorion ylilääkäriksi vuonna 2000.
TYKS-SAPA-liikelaitoksen johtavaksi ylilääkäriksi hänet
nimitettiin vuonna 2009. Vuodesta 2016 hän toimi Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus
Sasken johtajana ja ylilääkärinä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Näistä tehtävistä Ilkka Mononen jäi
eläkkeelle 31.8.2017.
Ilkka Monosen tutkimustyö on käsitellyt monipuolisesti uusien diagnostisten laboratoriomenetelmien
kehittämistä erityisesti perinnöllisissä aineenvaihdunta
-sairauksissa. Hän on julkaissut 124 tieteellistä artikkelia,
kuusi patenttia ja hän on ohjannut 9 väitöskirjaa. Hänelle
on myönnetty neljä kansainvälistä tieteellistä palkintoa.
Ilkka Mononen on toiminut lukuisien dosentin ja professorin virkojen asiantuntijana ja vastaväittäjänä. Hän
on toiminut myös monien tieteellisten julkaisusarjojen
arvioijana ja tieteellisten konferenssien asiantuntijana
sekä kotimaassa että ulkomailla.
Ilkka Monosella on ollut lukuisia luottamustehtäviä
lääketieteen alan eri järjestöissä ja säätiöissä Hän on
ollut perustamassa Suomen Laboratoriolääketieteen
Edistämissäätiötä ja toiminut sen hallituksessa (19962008). Hän on toiminut Suomen edustajana Union
Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) laboratoriolääketieteen osastossa (2008-2017). Ilkka Mononen
on toiminut useiden biolääketieteen alan yritysten hallitusten jäsenenä ja puheenjohtajana. Näistä ansioista
Ilkka Mononen on palkittu Suomen Yrittäjien kultaisella
ansiomerkillä (2012). Ilkka Mononen on sotilasarvoltaan
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SKKY ry:n puheenjohtaja Anna Linko-Parvinen kukitti
sekä ojensi kunniakirjan ja palkinnon vuoden 2017 kliiniselle kemistille Ilkka Monoselle Laboratoriolääketiedetapahtuman iltatilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla.

lääkintäluutnantti.
Valintaa vuoden kliiniseksi kemistiksi Ilkka Mononen
arvostaa suuresti erityisesti siksi, että sitä ovat olleet
valmistelemassa ja tekemässä työtoverit ja kollegat.
Ilkka Monosen kertoo itse, että hänen uraa on ohjannut
kiinnostus aineenvaihduntatauteihin.Väitöskirjatutkimus
AGU-taudista valmistui Helsingin yliopiston maineikkaalla Lääketieteellisen kemian laitoksella Siltavuorenpenkereellä, jossa oli erittäin innostava tutkimusyhteisö.
Tutkimustyö aineenvaihdutatautien parissa jatkui sittemmin USA:ssa, jossa hän sai olla mukana tekemässä
maailman johtavaa alan tutkimusta. Palattuaan Suomeen
Ilkka Mononen toi tullessaan moderneja ajatuksia laboratoriodiagnostiikan kehittämisestä laajemminkin.
Tietämys ja ymmärrys seulottavien tautien merkityksestä
ja vaikuttavuudesta synnytti halun auttaa potilaita, heidän
perheitään ja koko yhteiskuntaa. Tämän Ilkka Monosen
pitkäjänteisen työn seurauksena Suomessa on tällä
hetkellä valtakunnallinen synnynnäisten aineenvaihduntatautien seulontajärjestelmä. Meidän muiden lisäksi
Ilkka Mononen itse pitää juuri tätä merkittävimpänä
saavutuksenaan ammatillisella urallaan. Saamastaan
matka-apurahasta Ilkka Mononen sanoo, että käyttökohdetta ei vielä ole valittu, mutta hän arvostaa sitä kovin,
seuraa laboratoriolääketiedettä laajemminkin ja tulee
matka-apurahan varmasti hyödyntämään.
SKKY ry. onnittelee lämpimästi Ilkka Monosta vielä kerran!
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Raimo Antero Tenhunen
17.11.1934 – 27.8.2017

Professori, ylilääkäri Raimo Antero Tenhunen kuoli
82-vuotiaana 27.8.2017 Helsingissä haimasyöpään.
Hän syntyi 17.11.1934 Kiuruvedellä ja kävi siellä koulunsa ja kirjoitti ylioppilaaksi, opiskeli lääketiedettä
Helsingin yliopistossa ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1961. Tenhunen kiinnostui tutkimustyöstä jo
opiskeluaikana ja aloitti työskentelyn Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian laitoksella. Elämänikäisen
tutkimustyön kohteeksi muodostuivat hemoglobiinin
synteesi ja hajoaminen sekä näihin liittyvät sairaustilat, erityisesti porfyriat. Hän väitteli lääketieteen ja
kirurgian tohtoriksi 1965, ja jatkoi työtä tutkijatohtorina (post-doctoral research fellow) San Franciscossa
Kalifornian yliopistossa (UCSF) 1967-1969. Tenhunen
saavutti tutkimusalallaan kansainvälisesti näkyvän aseman.Tutkimustyön jatkaminen kotimaassa johti ensimmäisen Suomessa ihmiselle kehitetyn lääkemolekyylin,
hemiarginaatin kehittämiseen. Valmiste on edelleen
tehokkain lääke tiettyjen porfyriamuotojen vaikeiden
oireiden hoidossa. Porfyriat ovat ryhmä harvinaisia
sairauksia, joita Suomessa on todettu muutamalla sadalla potilaalla.
Raimo Tenhusen käytännön työura oli kliinisen kemian erikoislääkärin erilaiset tehtävät Helsingin yliopiston, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorioissa.Hän valmistui kliinisen kemian erikoislääkäriksi
v.1967 ja hänelle myönnettiin alan dosentuuri 1971.
Hän toimi vuosikymmenten kuluessa erikoislääkärinä,
ylilääkärinä, professorina ja tulosjohtajana eläkkeelle
siirtymiseensä v.1999 asti. Nämä vuosikymmenet olivat
laboratoriolääketieteen kasvun ja kehityksen vuosia.
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Hänen aloittaessaan juuri valmistuneessa Meilahden
sairaalassa 1960-luvun puolivälissä erilaisia kemiallisia
laboratoriotutkimuksia oli vähän ja niiden tekeminen
oli lähinnä käsityötä. Yksittäisiä laboratorioita oli paljon
mutta alan erikoislääkäreitä maassamme vain muutama.
Ensin laboratorioihin tulivat tietokoneet ja sitten jatkuvana virtana erilaiset vaihtelevaisesti automatisoidut
analysaattorit. Kehitys eteni myös tietämyksessä, millä
mittauksilla voitiin sairauksien diagnosointia ja hoitoa
tehostaa. Eräänä viimeisimpänä kehityskulkuna on mainittava geenianalytiikan vähittäinen tulo sairaaloiden
käyttöön. Raimo Tenhunen kuljetti vahvasti alaansa
työpaikallaan kansainvälisen kehityksen mukana. Tässä
työssä tarvittiin voimakasta kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomeen syntyi mm. Suomen Kliinisen
Kemian Erikoislääkäriyhdistys ja Labquality Oy. Alan
koulutustarkoituksiin perustettiin Koulab Oy. Näissä
ja useissa muissa yhteisöissä Raimo Tenhunen toimi
puheenjohtajana ja halltuksen jäsenenä.
Hän toimi myös laboratoriojohtajana Mehiläinen
Oy:ssä 1985-2005.
Raimo Tenhusen elämässä työ ja perhe olivat keskeisiä ja tasapainottivat toisiaan. Lääkärivaimo Tuija ja
kolme lasta olivat hänen elämänsä keskeisiä toimijoita
ja eläkevuosina yhdeksän lastenlasta erityisen tärkeitä. Mökkeily ja matkailu olivat tärkeitä harrastuksia,
jälleen tasapainossa tämän rauhallisen ja harkitsevan
persoonan maailmassa.

Reijo Vihko, Tapani Ruutu, Pertti Mustajoki
Kirjoittajat ovat Raimo Tenhusen kollegoita ja ystäviä
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Kuvat Henrik Alfthan
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Väitöskirja
Laboratory monitoring of direct oral
anticoagulants

Tuukka Helin

Suorat oraaliset antikoagulantit trombiini-inbiittori dabigatraani ja hyytymistekijä Xa (FXa) -inhibiittorit rivaroksabaani ja apiksabaani ovat uusia lääkeaineita, joita
käytettäessä ei tarvita rutiininomaista hyytymisjärjestelmän laboratorioseurantaa. Lääkeaineen vastearvio
on kuitenkin tarpeen mm. akuutin tukoksen, vuodon,
munuaisten tai maksan vajaatoiminnan yhteydessä.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin näiden lääkeaineiden
vaikutuksia sekä hyytymisjärjestelmän seulontakokeisiin (TT, INR ja APTT) että lääkeainespesifiin trombiini- (dabigatraani) ja FXa-pohjaisiin (rivaroksabaani ja
apiksabaani) hyytymiskokeisiin. Vaikutuksia selvitettiin
sekä näytteissä, joihin lääkeainetta oli lisätty jälkikäteen
että potilailla, jotka käyttivät kyseistä lääkeainetta. Potilasnäytteissä pystyttiin tutkimaan näiden lääkkeiden
vaikutuksia myös laajemmin hyytymisjärjestelmässä
trombiinigeneraatiotestillä
Hyytymisjärjestelmän seulontakokeet TT, INR ja
APTT osoittautuivat epäherkiksi rivaroksabaanille ja
apiksabaanille sekä potilasnäytteissä että näytteissä,
joihin lääkeainetta oli lisätty. Dabigatraaninäytteissä
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todettiin vaste APTT-ajassa. Käytetty reagenssi vaikutti
vasteen voimakkuuteen. Spesifeistä menetelmistä trombiiniaikapohjaisella menetelmällä saatiin luotettavia dabigatraanipitoisuuksia ja FXa-pohjaisilla menetelmillä
rivaroksabaani- ja apiksabaanipitoisuuksia niin potilasnäytteissä kuin näytteissä, joihin lääkeainetta oli lisätty.
Potilasnäytteissä nähtiin selkeitä eroja trombiinigeneraatiovasteissa eri antikoagulanteilla. Trombiininestäjä
dabigatraanilla todettiin paradoksaalinen trombiinigeneraatiovasteen kiihtyminen lääkeainepitoisuuden kasvaessa. Rivaroksabaanilla oli apiksabaaniin verrattuna
voimakkaampi trombiinigeneraatiota hillitsevä vaste
huippupitoisuudella, mutta jäännöspitoisuudella rivaroksabaanin vaikutus trombiinigeneraatioon oli vähäisempi kuin apiksabaanilla.
Suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutukset hyytymisjärjestelmään eivät tämän tutkimuksen perusteella
ole helposti ennustettavia. Vaikka lääkeainepitoisuus
pystytään arvioimaan spesifeillä menetelmillä varsin
tarkasti, vaihtelu trombiinigeneraatiotestissä osoittaa,
että muutkin tekijät kuin lääkepitoisuus vaikuttavat
vasteisiin hyytymistutkimuksissa. Potilaan kokonaistilanne tuleekin aina huomioida lääkeainevaikutuksia
arvioitaessa.
LL Tuukka Helinin väitöstilaisuus aiheesta ”Laboratory
Monitoring of Direct Oral Anticoagulants” oli Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa (Haartman-instituutti, luentosali 2) perjantaina 25.8.2017.
Vastaväittäjänä toimi dosentti Andreas Hillarp Lundin
yliopistosta. Väitöskirjan ohjaajina toimivat dosentti
Lotta Joutsi-Korhonen ja professori Riitta Lassila Helsingin yliopistosta.
Tuukka Helin
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SKKY ry:n sääntömääräinen
syyskokous 2017
Outi Itkonen

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin
5.10.2017 Marina Congress Centerissä Helsingissä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna LinkoParvinen, sihteeriksi Jonna Pelanti ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Christel Pussinen ja Heidi Nousiainen.
Puheenjohtaja esitti ja kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Vuosi 2018 on
yhdistyksen 72. toimintavuosi. Vuonna 2018 pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset,
joista ilmoitetaan Kliinlab-lehdessä ja yhdistyksen
internetsivuilla. Huomioitavaa on, että toisin kuin
kevätkokouksesta, syyskokouksesta ei lähetetä kotiin kutsua, ellei ole syytä erilliselle jäsenkirjeelle
myös syyskaudella. Kevätkoulutuspäivät järjestetään yhdessä Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistyksen ja Sairaalakemistit ry:n kanssa.
SKKY jatkaa keväällä 2018 kesäkuussa järjestettävän pohjoismaisen NFKK2018 -kongressin valmistelutyötä yhdessä tehtävään erikseen nimettyjen toimikuntien kanssa (tieteellinen toimikunta, pj. Kari
Pulkki ja järjestelytoimikunta, pj. Solveig Linko).
SKKY antaa tarvittaessa laboratorioalaan liittyviä suosituksia. Tätä tarkoitusta varten SKKY voi
nimittää suosituksia valmistelevia asiantuntijatyöryhmiä ja tukea työryhmien toimintaa. Tällä hetkellä SKKY:n työryhmiä ovat Laatutavoitetyöryhmä
(pj. Solveig Linko), Opetuksen työryhmä (pj. Kari
Pulkki) ja Preanalytiikan työryhmä yhteistyössä Labquality Oy:n kanssa (pj. Kerttu Irjala). Suunnitteilla
on perustaa Vieritestauksen työryhmä yhteistyössä
Labquality Oy:n kanssa.
Yhdistys on osakkaana Labquality Oy:ssä. Yhdistys pyrkii osakkuutensa ja saamansa osinkotulon
kautta edistämään sääntöjensä mukaisesti laboratorioalan ja terveydenhuollon kehittymistä Suomessa.
Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan Nordisk Forening for Klinisk Kemi:n (NFKK) välityksellä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen erikseen
nimeämä Eeva-Riitta Savolainen toimivat SKKY:n
edustajina NFKK:n hallituksessa vuonna 2018.
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Klinisk Biokemi i Norden -lehden toimituskuntaan
kuuluu yksi SKKY:n edustaja. Vuonna 2018 SKKY:n
edustajana toimii Henrik Alfthan. Lehti lähetetään
jäsenetuna jokaiselle SKKY:n jäsenelle.
SKKY osallistuu International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)
-järjestön toimintaan ja yhdistyksellä on edustajia
IFCC:n komiteoissa ja työryhmissä. Yhdistys tukee
edustajiaan mahdollisuuksiensa mukaan IFCC:n
asioiden hoitamisessa ja edistämisessä. Yhdistys
ilmaisee Suomen kannan IFCC:n toimeenpanemissa äänestyksissä ja kommenttikierroksissa. SKKY:n
kansallisena yhdyshenkilönä IFCC:lle vuonna 2018
toimii Päivi Laitinen.
SKKY toimii yhteistyössä European Federation
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFLM) -järjestön kanssa ja osallistuu järjestön toimintaan ja pyrkii asettamaan ehdokkaita työryhmiin.
SKKY:n kansallisena yhdyshenkilönä EFLM:ssa toimii vuonna 2018 Kari Pulkki. EFLM:n työryhmän
WG-A/ISO (Working Group on Accreditation and
ISO/CEN standards) ulkojäsenenä (corresponding
member) toimii Solveig Linko vuosina 2017-2018.
SKKY toimii EFLM:n alaisen EC4-rekisterin (The
Register of Specialists in Laboratory Medicine (EuSpLM)) kansallisena koordinoijana ja lausunnonantajana. SKKY:n nimeämänä kansallisena edustajana
rekisterissä toimii vuonna 2018 Eeva-Liisa Paattiniemi. EC4RC-rekisteröityminen oikeuttaa käyttämään nimikettä EurClinChem/ EuSpLM.
Johtokunta nimeää SKKY:n edustajat ja asiantuntijat tarpeelliseksi katsottuihin muihin kansainvälisiin tapahtumiin, työryhmiin, yhdistyksiin ja yhteisöihin tapauskohtaisesti ja taloudellisten resurssien
asettamissa rajoissa.Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen
alan kansainvälisistä kokouksista ja tapahtumista
internetsivuillaan ja Kliinlab-lehdessä.
Yhdistyksellä on omat Internet-sivut osoitteessa
www.skky.fi ja Facebook-sivut. Yhdistys on ottanut
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käyttöön jäsenistön sähköpostilistan, johon jäsenet
voivat halutessaan liittyä. Tavoitteena on lisätä tiedotusta sähköpostin avulla.
SKKY jatkaa jäsenetuna jaettavan Kliinlab -lehden
julkaisemista toimintavuonna 2018. Lehti ilmestyy
vuonna 2018 kuusi kertaa.
Seitsemästoista ”Vuoden Kliininen Kemisti”
julkistetaan syyskokouksen 2018 yhteydessä.
Rahastonhoitaja Heidi Nousiainen esitti yhdistyksen talousarvion vuodelle 2018. Yhdistys on myös
budjetissa varautunut pohjoismaisen kongressin
NFKK2018 järjestämiseen. Talousarvio hyväksyttiin
ja jäsenmaksuksi sovittiin edellisten vuosien tapaan
10 €. Kannattajajäsenmaksun suuruus (180 €) pidettiin myös ennallaan.
Johtokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Anna
Linko-Parvista. Johtokunnan muiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Outi Itkonen, Hannele
Kinnunen, Heidi Nousiainen, Hanna-Mari Pallari,

Jonna Pelanti ja Eeva-Riitta Savolainen. Ehdotus hyväksyttiin. Valituista jäsenistä määrättiin Outi Itkonen varapuheenjohtajaksi, Jonna Pelanti sihteeriksi
ja Heidi Nousiainen rahastonhoitajaksi.
Tilintarkastajaksi ja toiminnantarkastajaksi valittiin Ernst & Young Kuopiosta ja Harri Laitinen.
SKKY jakaa jäsenistölleen taloudellisten resurssiensa asettamissa rajoissa apurahoja mm. koulutuksiin osallistumista varten sekä mahdollistamaan
tutkimustyötä. Apurahoja jaetaan vuosittain myös
muuhun kliiniseen kemiaan läheisesti liittyvään
toimintaan hakemusten perusteella. Johtokunta esitti
apurahasääntöjen päivittämistä siten, että kotimaan
ja ulkomaan koulutusten maksimikorvauksia nostetaan 2000 € ja vastaavasti 3000 € toteutuneiden
kohtuullisten kulujen mukaan. Tutkimusapurahan
kestoa ehdotettiin nostettavan kolmesta kuudeksi
kuukaudeksi. Muutokset hyväksyttiin. Ajantasaiset
apurahasäännöt löytyvät yhdistyksen internetsivuilta.

Johtokunnan kuulumisia
Outi Itkonen
Johtokunta kokoontui kongressihotelli Marina Palacessa
Helsingissä 4.10.2017 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:
Käytiin läpi talousarvio ja toimintasuunnitelma
2018 sekä päivitetyt yhdistyksen apurahasäännöt syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin mm. budjetti Kliinlab -lehden tuottamiseksi vuonna 2018 ja
NFKK2018 kongressitoimiston oikeus osallistumismaksujen seurantaan ja kongressilaskujen maksamiseen.
Keskusteltiin NFKK2018 valmistelun tilanteesta. Todettiin, että ilmoittautuminen on jo käynnissä, ohjelma
alkaa olla valmis muutamaa kohtaa lukuun ottamatta.
Päivitettävä ohjelma on internetissä osoitteessa www.
nfkk2018.fi/. SKKY järjestää kevätkoulutuspäivät Sairaalakemistit ry ja Erikoislääkäriyhdistyksen kanssa
yhteistyössä. Kevätkokous pidetään koulutuspäivien
yhteydessä. Keskusteltiin syyskoulutuspäivien 2018
järjestämisestä. NFKK2018 työllistää tällä hetkellä yhdistystä niin paljon, että harkitaan syyskoulutuspäivien
järjestämättä jättämistä.
Päätettiin julkaista kaikki IFCC:n työryhmien yms.
jäsenyydet jäsenistölle sähköpostilistalla ja Facebookissa. Viimeksi on haettu mm. e-JIFF Editor-in chief:iä,
Internet and elearning -komitean ja IFCC Emerging
Display Technologies -ryhmän jäseniä. IFCC on tiedustellut kansallisten yhdistysten halukkuutta tukea
rahallisesti Foundation for Emerging Nations’ia (FEN).
FEN on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on
kehittyvien maiden tukeminen. Päätettiin odottaa ainakin NFKK2018 yli ja viedä asia kevät- tai syyskokouksen päätettäväksi, mikäli asia katsotaan tulevaisuudessa tärkeäksi. IFCC:n alueellisten edustajien board
kaudelle 2018–2020 on valittu. EFLM:n edustajaksi
valittiin Sverre Sandberg Norjasta.
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Muina asioina käsiteltiin yhdistyksen jäsenrekisterin
hallinnan dokumentaatiota lain edellyttämällä tavalla.
Johtokunta jatkaa dokumentin työstämistä ja pyrkii saamaan sen valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Päätettiin hyväksyä matka-apurahoissa kongresseihin liittyvät illallisen kulut, sillä illallinen on tärkeä
tilaisuus verkostoitua ja niissä jaetaan usein parhaan
posterin ja/tai kongressiin kuuluvien kilpailujen palkinnot. Todettiin, että yhdistyksen logon sähköinen versio
on heikkolaatuinen. Päätettiin, että pyydetään ehdotuksia yhdistyksen uudesta logosta samalta suunnittelijalta kuin NFKK2018 logo. Arvioitu kustannus on noin
1000 €. Todettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri ovat
menossa tutustumaan yhdistyksen varastossa säilytettävään aineistoon. Varaston kustannus on 139 € kuussa.
Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vakuutusten sisältöä.
Palataan vakuutusten sisältöön seuraavassa kokouksessa
ja arvioidaan niiden ajantasaisuus.
Keskusteltiin Vuoden kliininen kemisti valintaprosessista. Johtokunnan uusiuduttua viime vuosina valintakriteerit ja valitsijaraadin muodostumista selvitettiin
vanhoista pöytäkirjamerkinnöistä. Pohdittiin toimikunnan kokoonpanon sekä palkinnon historiaa.
SKKY:llä ei suoranaisesti ole edustajaa pohjoismaisen
kliinisen kemian lehden Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (SJCLI) toimituskunnassa, vaikka toimituskunnassa on kaksi suomalaisista
edustajaa. Prof. Kari Pulkki ja dos. Arto Orpana ovat
tällä hetkellä niin sanotusti maaedustajina. Jäädään
miettimään, haluammeko jatkossa ehdottaa yhdistyksen edustajia toimituskuntaan, mikäli toimituskunnasta
vapautuu paikkoja.
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Kliinlab -lehden uudet toimittajat
esittäytyvät
Kuten pääkirjoituksesta saitkin jo lukea ei Anttila – Porkkala-Sarataho aisapari malttanut kuitenkaan jättäytyä kokonaan pois SKKY:n
toiminnasta. Vuodet johtokunnassa rahastonhoitajan roolissa olivat
minulle henkilökohtaisesti merkittävät ja tästä syystä lupautuminen
Kliinlabin toimittajan tehtävään oli helppoa. Tosin totuuden nimissä kerrottakoon, että johtokuntatehtävästä luopumisen yhteydessä
vannoin, etten heti ota korvaavaa tehtävää vastaan, mutta kuinkas
kävikään. Sieltä se kyllä -sana tuli suustani ennen kuin edes itse
tajusin. Pohjustus oli loistava – Itkosen Outi lähestyi ja Anttilan Petra
komppasi. Asiansa osaavia rautarouvia:) molemmat.
Kliinlab -lehdessä 4/2016 julkaistu esittelyni SKKY:n rahastonhoitajan roolissa pitää edelleen kutinsa. Rakastan työtäni Fimlab Laboratoriot Oy, Keski-Suomen alueen tuotantopäällikkönä. Työnimu
on edelleen valtava ja se tuo energiaa! Substanssin osalta erityisen
mielenkiinnon kohteita ovat pre- ja vierianalytiikka. Vastapainona
”sisätyölle” liikun luonnossa, hoidan veljeni kanssa metsätilaa ja
viihdyn perheen kanssa maaseudun rauhassa. Lasten muutettua pois
kotoa on sohvan vallanneet kaksi Lagotto poikaa, jotka huolehtivat
jatkossakin terveestä työnimusta vaatimalla osansa säännöllisestä
elämänrytmistä. Positiivisella otteella kohti uusia haasteita!

Petra Anttila
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Elina Porkkala-Sarataho

Myös täällä Etelä-Pohjanmaalla vuodet SKKY:n johtokunnassa sihteerinä ja puheenjohtajana koettiin mielenkiintoisina ja antoisina.
Vaikka omasta toiveestani astuin sivuun (lähinnä logististen aikatauluongelmien vuoksi), henkinen napanuora oli ehtinyt kasvaa ja
jättäytyminen sivuun oli jossain määrin haikeaa. Siksipä ei Outin
tarvinnut kovin paljoa suostutella, kun jo lupauduin mukaan Kliinlabin toimintaan… ja kun vielä Elina kulki sopivasti ohi ja sain
houkuteltua mieluisan toimittaja-aisaparin, oli homma valmis.
Seinäjoen keskussairaalassa toimin kliinisen kemian laboratorion laatupäällikkönä sekä vastaan immunokemian tutkimuksista, riskiraskausanalytiikasta ja proteiinielektroforeesista. Näistä
tehtävistä tällä hetkellä suurinta paloa koen laatutyön suuntaan.
Kuten Elinalla, myös oma esittelyni Kliinlab -lehdessä 4/2016
on edelleen ajan tasalla, paitsi että perheemme on kasvanut Jack
Russellin terrieripennulla. Tässä vaiheessa se kasvattaa lähinnä
kärsivällisyyttä ja moppaustaitoja, mutta on havaittavissa myös
liikuntaharrastuksen lisääntymistä.
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Härmed lediganslås

MINERVASTIFTELSENS RALPH GRÄSBECK STIPENDIUM FÖR
LABORATORIEMEDICIN
Ralph Gräsbeck-stipendiet beviljas vartannat år till en forskare som doktorerat under de
senaste sju åren inom klinisk laboratoriemedicin och fortsätter med innovativ och högklassig forskning inom detta område. Stipendiesumman är 10.000 €.
Till ansökan bör bifogas den sökandes CV, publikationsförteckning och en högst 5 sidor
lång
forskningsplan. Ansökningarna inlämnas elektroniskt senast 31.1.2018 till professor Vesa
Olkkonen, vesa.olkkonen@helsinki.fi.
www.minervafoundation.fi
--Haettavaksi julistetaan

MINERVASÄÄTIÖN RALPH GRÄSBECK-APURAHA LABORATORIOLÄÄKETIETEESEEN
Ralph Gräsbeck-apuraha myönnetään joka toinen vuosi tutkijalle, joka on väitellyt viimeisen
seitsemän vuoden aikana kliinisen laboratoriolääketieteen alalta ja joka on jatkanut innovatiivista ja korkeatasoista tutkimusta samalla alalla. Apurahan suuruus on 10.000 €.
Hakemusten tulee sisältää hakijan CV, julkaisuluettelo ja korkeintaan 5 sivun mittainen
tutkimussuunnitelma. Hakemukset toimitetaan sähköisesti 31.1.2018 mennessä professori
Vesa Olkkoselle, vesa.olkkonen@helsinki.fi.
www.minervafoundation.fi
---Open for application

THE MINERVA FOUNDATION’S RALPH GRÄSBECK GRANT FOR RESEARCH IN
LABORATORY MEDICINE
The Ralph Gräsbeck grant is awarded every other year for a scientist who has defended his/
her
doctoral thesis during the past seven years in the field of laboratory medicine and continued doing innovative and high quality research in the same field. The sum awarded is
10.000 €.
The application should include the applicant’s CV, list of publications and a research plan
(max five pages). The deadline for applications is 31 January 2018. Please send your applications electronically to professor Vesa Olkkonen, vesa.olkkonen@helsinki.fi.
www.minervafoundation.fi
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NFKK2018:
Information beyond numbers
Outi Itkonen
The Finnish Society of Clinical Chemistry (FSCC)
is proud to organise the XXXVI Nordic Congress in
Clinical Chemistry, NFKK2018, subtitled ’’Information
beyond numbers” on 12-15 June 2018 in Helsinki,
Finland (www.nfkk2018.fi). We are expecting 400-600
participants mostly from Europe, but also from other
countries. The scientific program will cover a wide spectrum of laboratory medicine. The social program will
enable a pleasant opportunity to meet old colleagues
and to establish new connections. Have a glance at
the program below and note, that registration is open
from the 1.10.2017!
Preanalytical quality: The work and progress of the
European and the Nordic working groups on preanalytical issues will be presented on Wednesday morning
June 13th. First, Janne Cadamuro from the European
working group will tell us what is new in the European
sampling guideline. In order to keep the atmosphere
engaged and use the time efficiently we will then have
short presentations from representants of the Nordic
working group. The topics will be everything preanalytical: EQA, e-learning, fasting harmonization, sample
auditing and haemolysis in connection to sample reject.
Newborn screening: Newborn screening for inborn
errors of metabolism has been a standard method
for several years or decades in several countries. It
was started first as a pilot study in Finland in 2007,
and during the last few years the screening has been
widened to cover the whole country. The feedback
from the screening has been good and the screening
practice has generally been accepted. The purpose of
the scientific session of newborn screening is to hear
long term, as well as more recent, experiences from
the screening in the Nordic countries. The objective
is to learn how the screening could be improved and
how other countries might have tackled the obstacles
in the screening. Including new target diseases in the
screening will be discussed. We plan to get a broad
view on newborn screening of metabolic disorders in
the Nordic countries in this two hour session.
IT safety and laboratory: Medical laboratories
identify situations and potential events which might
risk the patient safety with different severity and probability. The risk may be either direct or non-direct.
From the risk management point of view IT safety in a
modern laboratory should be highly prioritized. This is
because information technology and digitalization are
strongly connected to laboratory work day and night.
The dimensions of IT safety are many. Subtitles under
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IT security, such as information and computer security,
data protection, malicious software and even terrorist
network, will be enlightened. IT network in health care
including the laboratory, is challenged by the diversity
of software and applications supplied and maintained
by independent providers. To ensure the patient safety
the importance of IT continuity in all situations will be
discussed also from practical laboratory point of view.
Modern Hematology Laboratory Session: Modern
techniques have already now revolutionized our understanding of the pathobiology of many hematological malignancies. Gradually these techniques such as
different next generation sequencing (NGS) platforms
and high throughput flow cytometry applications are
entering to the routine diagnostic laboratories. In this
session, we will hear up-to-date information of NGS
applications in hematology, explore the possibilities
of digital microscopy and artificial intelligence, and
learn what mass cytometry (a novel platform for highdimensional phenotypic and functional analysis of
single cells) can offer for hematology diagnostics. We
expect inspiring talks entitled ’’Digital microscopy
and diagnostics supported by artificial intelligence”
by prof. Johan Lundin, Institute of Molecular Medicine
Finland and ’’Next generation sequencing in hematology: current status and future visions” by prof. Richard
Rosenquist Brandell, Karolinska Institutet. Application
of Mass Cytometry (CyTOF) in hematology will also
be discussed.
Clinical Chemistry Workshop on Publication Ethics
& Scientific Writing: This workshop led by professors
Thomas A. Annesley, University of Michigan, Ann Arbor,
MI, USA and Nader Rifai, Boston Children’s Hospital
& Harvard Medical School, Boston, MA, USA has
been very popular in several EuroMedLab meetings
and NFKK2012 in Reykjavik, Iceland. The Workshop
is divided into Ethical conduct and misconduct in the
publication process (40 min), Guide to scientific writing:
how to organize your manuscript, present your data,
and respond to reviewers’ comments (50 min) and
Interactive discussion (30 min). During this workshop,
the roles of editors, authors and reviewers in assuring
the scientific integrity of the publication process will
be discussed. The implications of egregious transgressions (fraud, plagiarism, and data fabrication) and bad
practices (duplicate and redundant publications) will
be addressed. The workshop will also cover ways to
maximize the clarity and consistency of a scientific
paper. Examples of both effective and ineffective titles,
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abstracts, results and figures will be used to highlight
ways to improve your chances of success.
Laboratory and the Silent Liver Disease Session:
With epidemic levels of obesity, diabetes and excess
alcohol consumption in current societies, doctors are
encountering never before seen record numbers of
abnormal liver function tests, which may indicate silent
fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) is now the most common cause of chronic
liver disease especially in children and adolescents due
to obesity, insulin resistance, and metabolic syndrome.
Alcohol consumption is another highly common cause
of compromised liver function, which in individuals with
excess body weight may also lead to additive hepatotoxic effects. This symposium will discuss the clinical
implications of excess liver fat and its associations with
metabolic syndrome, diabetes and cardiovascular morbidity. Topics include recent advances in the diagnostic
tests of liver function and the differential diagnosis of
alcoholic versus non-alcoholic liver disease. With no
approved pharmacological treatments, lifestyle and
dietary therapies remain the only hope for reversing
the course of the disease. Recent experiences from
clinical studies on the role of behaviour change and
monitoring such treatment with laboratory tests will be
discussed. The invited speakers are professors Hannele
Yki-Järvinen, University of Helsinki, Onni Niemelä,
University of Tampere, and Markku Savolainen, University of Oulu, Finland and Anders Helander, Karolinska
Institutet, Sweden.
Recent Advances in Clinical Mass Spectrometry:
Professor Ravinder Singh, the director of the Mayo
Clinic Endrocrine Laboratory in Rochester, MN, USA,
is also the leading expert in application of liquid
chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/

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

MS) to clinical laboratory analysis. Many of the methods
that Dr. Singh developed are now considered reference
methods. They have subsequently been utilized for
method standardization efforts as well as to establish
clinical disease correlates. Dr. Singh has focused on
development of novel LC-MS/MS methods and increasing throughput of the methods in the clinical laboratory.
In his plenary talk Dr. Singh will tell us about the latest
advances in clinical mass spectrometry.
Post-Analytical Quality Symposium: Clinical laboratories have improved their quality over the years,
mainly analytical quality. As important are the preand post-analytical processes. The post-analytic phase
is the final phase of the total laboratory process. It
comprises all steps from verification and review of the
results to reporting the results and their interpretation
by the clinician. In the symposium we hear lectures
on what needs to be considered when improving the
post-analytical quality by Elvar Theodorsson and Sverre
Sandberg among others.
Impact of laboratory tests symposium: We laboratorians have recognized the importance of laboratory
medicine in the diagnosis and care of patients. We
have improved our processes, pre-analytical, analytical
and post-analytical to enable faster and more accurate
diagnosis and effective treatment of the patients as well
as risk assessment and screening of healthy persons for
a latent disease. However, the so-called 70% claim
indicating the value of laboratory medicine, has been
widely used to describe the value of laboratory medicine. In this symposium we will hear lectures on the
evidence of the value of laboratory.
Other symposia will be presented in the next issue of
Klinisk Biokemi i Norden and KliinLab.

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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Tilastotiedettä ja laatua Tukholmassa
Tuomas Mäntylä
”Statistics and Quality Management in Laboratory
Medicine” -kurssi pidettiin Tukholmassa Karoliinisessa
instituutissa 5.-9.12.2016. Kokeneina opettajina vuosittain järjestettävällä kurssilla toimivat Anders Kallner
ja Elvar Theodorsson. Aiempina vuosina opetuskielenä
on ollut ruotsi, mutta tällä kertaa kurssi järjestettiin
englanninkielisenä. Osallistujina oli nelisenkymmentä
kemistiä ja lääkäriä Islantia lukuun ottamatta kaikista
Pohjoismaista.
Kurssipäivät jakautuivat aamupäivien teoriaopetukseen ja iltapäivien itsenäiseen Excel -harjoitusten
tekemiseen. Aamupäivien opetuksissa käsiteltyjä asioita
olivat muun muassa

Aamuluentojen jälkeen me kurssilaiset kävimme
sairaalan ruokalassa syömässä, jonka jälkeen iltapäivät
jatkuivat omassa tahdissa tehtävien Excel-harjoitusten
merkeissä. Harjoitukset painottuivat aamupäivien aikana käytyjen teoreettisten aiheiden ympärille. Kukin
kurssilainen sai tehdä harjoituksia itsenäisesti omaan
tahtiin. Harjoitustöiden lomassa Anders ja Elvar vastailivat esiin nousseisiin kysymyksiin sekä neuvoivat ja
auttoivat ongelmatilanteissa. Jokaisen päivän lopuksi
kävimme kurssinvetäjien johdolla vielä yhdessä lävitse
päivän Excel-harjoitukset.
Oppimateriaalina kurssilla oli Anders Kallnerin kirjoittama ”Laboratory Statistics” -kirja sekä muistitikullinen Excel-harjoituksia. Lisäksi muistitikulla oli koko
joukko ylimääräistä kirjallista materiaalia tietojen ja
taitojen syventämiseksi kurssilla käsitellyistä aiheista.
Excel-harjoitukset sisälsivät myös tehtävien ratkaisut,
joten muistitikun materiaalin voi palata vielä kurssin
jälkeen.
Teoreettisen opetuksen ja Excel-harjoitustöiden lomassa olleilla lounastunneilla ja kahvitauoilla jäi aikaa
myös tutustua muihin kurssilaisiin sekä luoda arvokkaita
kontakteja pohjoismaisiin kollegoihin. Keskustelua
nousi mm. erikoistumisen sisällöistä eri Pohjoismaissa.
Lisäksi ensimmäisen kurssipäivän päätteeksi me kurssilaiset kokoonnuimme opettajiemme johdolla Karoliinisen instituutin lähellä olevaan ravintolaan Get-together
-illalliselle. Ravintolailta vierähti nopeasti mukavassa
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Kuva Elvar Theodorsson

• Kahden ja useamman ryhmän välinen tilastollinen vertailu
• Laboratoriomenetelmien välinen vertailu
(esim. tulostasot)
• Viitearvot, mittausepävarmuus, viitemuutosrajat
• Validointi ja verifiointi
• Päivittäinen laaduntarkkailu
• Sisäinen ja ulkoinen laaduntarkkailu

Ryhmäkuva kurssilaisista, mukana kuvassa (edessä toinen
vasemmalta) myös toinen kurssin opettajista Anders Kallner.

seurassa hyvästä ruuasta ja juomasta nauttien.
Ennen kurssia: On hyvä, jos ennen kurssille osallistumista on jonkinlaiset pohjatiedot tilastotieteen
perusteista. Vaikka kurssi lähtikin jokseenkin perusasioista liikkeelle, oli käsiteltäviä aiheita viideksi päiväksi
paljon ja etenemistahti oli ajoittain nopeahko. Lisäksi
on eduksi, jos Excelin sisältöön ja funktioihin on perehtynyt hiukan pintaa syvemmältä ennen kurssia ettei
itsenäisesti tehtävien harjoitustöihin varattua aikaa
kuluisi pelkästään Excelin opetteluun.
Kenelle suosittelen: Kurssi oli anniltaan erittäin
hyödyllinen. Käsiteltävät aiheet olivat sellaisia, joihin
etenkin kliinisessä laboratoriossa työskentelevät kemistit, mutta myös lääkärit, törmäävät ja ovat tekemisissä.
Kurssi on hyödyllinen erikoistumisvaiheessa oleville,
mutta jo pidempään sairaalalaboratoriossa työskennelleetkin saavat varmasti kurssilta arvokasta oppia ja
kokemusta.
Tuomas Mäntylä, erikoistuva lääkäri,
laboratoriopalvelut Carea,
HUSLAB
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Kuvat Henrik Alfthan
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tamme myös LinkedIn -sivut, joista
tiedotamme erikseen.

Johtokunnan kokouksissa on hyväksytty yhdistyksen uusiksi jäseniksi
Tuulia Palukka, Mika Paldanius ja
Ilpo Lahdelma.

jäsenmaksu jää kahtena vuonna
hoitamatta irtisanotaan jäsenyys.
Muistathan ilmoittaa sihteerille
myös mikäli nimesi/osoitteesi muuttuu tai jäät eläkkeelle (eläkkeellä
olevat ovat vapautettuja jäsenmaksusta). Näin varmistat myös jäsenkirjeiden ja Kliinlab -lehden tulemisen
oikeaan osoitteeseen.

Apurahat

Kansainvälinen toiminta

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.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan
alan kansainvälisissä yhteistyöelimissä (esim. IFCC:n erilaiset työryhmät), ilmaise kiinnostuksesi johtokunnalle. Ilmoituksia uusista työryhmistä tai vanhoissa työryhmissä
vapautuvista paikoista tulee johtokunnalle ympäri vuoden ja näihin
tehtäviin toivotaan ehdokkaita eri
maista. Laitamme jatkossa avoimia
tehtäviä sähköpostilla jäsenille ja
ilmoitamme niistä myös Facebook
-sivuillamme.

Uusia jäseniä

Johtokunta vuonna 2018
SKKY:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä 5.10.2017.
Syyskokouksessa valittu yhdistyksen johtokunta vuodelle 2018 on
seuraava:
Anna Linko-Parvinen, puheenjohtaja
Outi Itkonen, varapuheenjohtaja
Heidi Nousiainen, rahastonhoitaja
Jonna Pelanti, sihteeri
Hannele Kinnunen
Hanna-Mari Pallari
Eeva-Riitta Savolainen

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.
Tykkää meistä ja seuraa sivua niin
saat tiedot reaaliaikaisena. Perus-
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Olethan muistanut maksaa
tämän vuoden jäsenmaksun!
SKKY:n jäsenmaksu henkilöjäseniltä
vuodelle 2017 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! Huomioithan, että mikäli

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!
Tunnelmaa joulun aikaan ja valoa
vuodelle 2018 toivottaen,
sihteeri
Jonna Pelanti
s-posti jonna.pelanti@labquality.fi
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Tämä kalenteri on päivitetty 2.11.
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 calendar
The calendar has been updated on
2017-11-02. 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
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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.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

2017
31.10.-4.11.
ASN 2017 - The American Society
of Nephrology Kidney Week, New
Orleans, LO, USA; www.asn-online.
org/education/kidneyweek/
1.11.*
Lilly Diabetes symposium, Crowne
Plaza hotel, Mannerheimintie 50,
Helsinki, Finland (ilmoittautuminen
30.9.2017 mennessä);
www.lyyti.in/diabetes2017
2.11.-3.11.
Endopäivät 2017, Biomedicum,
Helsinkj; www.endo.fi
8.11.-9.11.
Liikuntalääketieteen päivät 2017,
Hotelli Haaga, Helsinki, Finland;
www.lts.fi
9.11.-10.11.
Equalis användarmöte: Allmän klinisk kemi, Radisson Blu Arlandia
Hotel, Stockholm-Arlanda, Sverige;
www.equalis.se

21.11.
Equalis användarmöte: Nuklearmedicin, Drottninggatan 89, Stockholm City, Stockholm, Sverige;
www.equalis.se
23.11.
XVI Valtakunnallinen Diabetespäivä, Finlandia-talo, Helsinki, Finland;
www.diabetes.fi/diabetespaiva2017
27.11. - 28.11.
Tieteellinen kirjoittaminen, Duodecim, Helsinki, Finland;
www.duodecim.fi
30.11.
11th International Scientific CIRME
Meeting “MEASUREMENT UNCERTAINTY IN MEDICAL LABORATORIES: FRIEND OR FOE?”, Milan,
Italy; http://users.unimi.it/cirme
1.12.-2.12.*
Journees Biologie Praticienne, Paris,
France; www.ifcc.org
9.12.-12.12.*
59th ASH Annual Meeting & Exposition, Atlanta, GA, USA; www.
hematology.org/Annual-Meeting/

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

10.11.
Valtakunnallinen Vieritutkimuspäïvä, Labquality Oy, Helsinki, Finland;
www.labquality.fi

15.-16.2.
Equalis användarmöte: Koagulation, Radisson Blu Arlandia Hotel,
Stockholm-Arlanda, Sverige;
www.equalis.se

14.11.-15.11.
Riks stämma 2017 ”Framtidens
Medicin & Hälsa”, Stockholm, Sverige; www.riksstamman.se

20.-23.2.*
Pohjolan lääkäripäivät, Oulun Musiikkikeskus, Oulu, Finland;
www.duodecim.fi
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8.3.-9.3.
Equalis användarmöte: Hematlogi, Radisson Blu Arlandia Hotel,
Stockholm-Arlanda, Sverige;
www.equalis.se

Endocrinology (ECE), Barcelona,
Spain; www.ece2018.org

19.5.-22.5.
The 21st European Congress of
Endocrinology (ECE 2019), Lion,
France; www.ece-hormones.org/
meetings/

21.3.-23.3.
Tampereen lääkäripäivät 2018, Tampere-talo, Tampere, Finland;
e-mail kirsi.valli@duodecim.fi

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

2.3.-5.3.*
Annual Joint Congress, American
Academy Allergy Asthma & Immunology/WAO, Orlando, FL, USA:
www.aaaai.org

14.6.-17.6.
23th EHA 2018 Congress, European
Hematology Association, Stockholm Sweden;
www.ehaweb.org/

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

22.3.-23.3.*
Equalis användarmöte: Läkemedel
och toxikologi, Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm-Arlanda,
Sverige; www.equalis.se

16.6.-19.6.*
EAN 2018 – The 4th Congress of the
European Academy of Neurology,
Lisbon, Portugal;
www.eurolink-tours.com/2018/
ean/

2020

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

21.6.-22.6.
Critical Care Testing and Blood
Gases, 7th International Symposium, Antibes, France; www.criticalcaretesting-antibes2018.eu/home

18.4.-22.4.*
WCO – IOF – ESCEO 2018 – World
Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
2018, Kracow, Poland;
www.wco-iof-esceo.org/

1.7.-3.7.
ESHRE 2018 - The 34th Annual
Meeting of the European Society of
Human Reproduction and Embryology, Barcelona, Spain;
www.eshre2018.eu/

21.4.-25.4.
ECCMID 2018 - The 28th European
Congress of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases, Madrid,
Spain; www.eccmid.org

7.7.-12.7.
43rd FEBS Congress, Prague, Czech
Republic; www.febs.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
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29.7.-2.8.
AACC Annual Meeting and Expo
2018, 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, email info@thera-conferences.grcom

13.6.-16.6.
24th EHA 2019 Congress, European
Hematology Association;
www.ehaweb.org/

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

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

2019
18.5.-23.5.
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019, Barcelona, Spain; www.ifcc.org
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Vuoden

2017

Kliinlab -lehtien
sisällysluettelo

● ● Kliinlab 1.2017
Pääkirjoitus
Solveig Linko ...................................................................3
Testosteronimittaukset vanhenevan miehen
hypogonadismin diagnostiikassa
Ilpo Huhtaniemi ...............................................................4
Laboratoriolääketiede ja Näyttely 2016
Johanna Miettinen ............................................................8
4th Joint EFLM – UEMS Congress: Laboratory
Medicine at the Clinical Interface 21. – 24.9.2016
Varsova, Puola
Antti Rivinoja ja Jani Rytkönen .......................................11
Väitöskirja: Modernit proteomiikan menetelmät
mahdollistavat uusien sairauksiin liittyvien merkkiaineiden tunnistamisen
Anni Vehmas ...................................................................15
Ursula Turpeinen on
Vuoden Kliininen Kemisti 2016
Päivi Laitinen ja Outi Itkonen ........................................... 16
CERT – uusi tutkimus sydänkohtausriskin arviointiin
Heidi Nousiainen ...........................................................17
SKKY ry:n sääntömääräisen syyskokouksen 2016
tekemiä päätöksiä .........................................................19
Johtokunnan 19.12.2016 kokouksen käsittelemiä
asioita ............................................................................21

● ● Kliinlab 2.2017
Uuden vuoden alkaessa
Marja-Kaisa Koivula....................................................... 27
Punkkitaudit borrelioosi ja puutiaisaivokuume
Suomessa
Antti Vaheri ................................................................... 28
Matkakertomus: MSACL 2016 EU 3rd Annual
Conference & Exhibits, 12-15 September 2016,
Salzburg, Austria
Anna Becker .................................................................. 33
Väitöskirja: Regulation of complement activation on surfaces: Towards better understanding of atypical hemolytic
uremic syndrome
Satu Hyvärinen .............................................................. 36
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Laboratoriotutkimusten vaikuttavuus Kliinisen
kemian erikoislääkäriyhdistyksen (SKKERLY),
Sairaalakemistien ja SKKY:n kevätkoulutuspäivät
ohjelma ........................................................................ 38

● ● Kliinlab 3.2017
Suomalaiset asiantuntijat aliedustettuina
kansainvälisissä järjestöissä?
Outi Itkonen .................................................................. 43
Uusi lektiini-avusteinen määrityskonsepti
parantamaan CA-125-kasvainmerkkiaineen munasarjasyöpäspesifisyyttä
Kekki H, Gidwani K, Huhtinen K, Hynninen J ja
Pettersson K ................................................................... 44
Onko keskuudessamme siniverisiä?
Sari Bäckman ................................................................ 48
Immunosuppressiivisten lääkeaineiden analytiikka
nestekromatografia-tandem-massaspektrometrialla
Anna Becker ja Outi Itkonen.......................................... 49
Herkkä troponiini kliinisessä käytössä – onko hyötyä?
Pekka Porela .................................................................. 53
Pohjoismainen preanalytiikan ryhmä
Jonna Pelanti ................................................................. 60
Johtokunnan kuulumisia
Outi Itkonen .................................................................. 62
Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät ........................... 63

● ● Kliinlab 4.2017
Terveyttä laboratoriomittauksilla?
Tuija Männistö ............................................................... 71
Syväsekvensoinnilla verisyövän täsmädiagnoosiin ja
yksilöllistettyyn hoitoon
Veli Kairisto ................................................................... 72
Solunulkoiset vesikkelit – isoja asioita pienessä paketissa
Mari Palviainen, Sami Valkonen, Anna Lindelöf,
Maija Puhka ja Pia Siljander ...........................................75
Johtokunnan kuulumisia
Outi Itkonen .................................................................. 80
Kokemuksia uuden sukupolven sekvensoinnista (NGS)
HUSLABin genetiikan laboratoriossa
Soili Kytölä ja Reetta Vainionpää .................................... 81
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Väitöskirja: Uutta tietoa solun tarttumisreseptorien
toiminnasta niveltulehduksissa
Kalle Sipilä .................................................................... 84
Väitöskirja: Mieshormoniylimäärä, kuukautishäiriöt ja
monirakkulainen munasarjaoireyhtymä – vaikutus
naisen lisääntymis- ja aineenvaihduntaterveyteen
varhaisaikuisuudesta menopaussiin
Pekka Pinola .................................................................. 85
Laboratoriolääketieteen kliininen vaikuttavuus
Tuija Männistö ................................................................86

Väitöskirja: Pharmacogenetics of Carboxylesterase 1
Katriina Tarkiainen ........................................................122
International Society of Thrombosis and Haemostasis,
meeting 2017, 8-13.7, Berliini
Timea Szanto ja Tuukka Helin .......................................123
Täysautomaattinen nestekromatografi-tandemmassaspektrometri – räjähtääkö pankki?
Outi Itkonen ................................................................ 127

● ● Kliinlab 6.2017
Inborn errors of metabolism-kokous
Ateena 10-11.7.2017
Britt-Marie Loo .............................................................. 87
Matkakertomus: EuroMedLab Athens 2017,
22nd IFCC-EFLM European Congress of Clin ical
Chemistry and Laboratory Medicine
Heidi Turkia ................................................................... 88
EuroMedLab 2017 Akropoliin juurella Ateenassa
Inga Hjelm .....................................................................91
Matkakertomus: Preanalytiikkapäivät Amsterdamissa
Ulla Penttinen.................................................................93
Johtokunnan kuulumisia
Outi Itkonen ...................................... takakannen sisäpuoli

● ● Kliinlab 5.2017
Huume- ja dopingongelma meillä ja muualla
Ilkka Penttilä .................................................................. 99

Pääkirjoitus
Petra Anttila ja Elina Porkkala-Sarataho ...................... 135
EuroMedLab 2017; Laboratorion rooli kriittisesti sairaan
potilaan hoidossa – Parantaako POC kriittisesti sairaan
potilaan hoitopolun tehokkuutta päivystys- ja tehohoitoyksiköissä
22. IFCC – EFLM European Congress of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine 11-15.6.2017
Ateena
Elina Porkkala-Sarataho ................................................136
NFKK2018 – Kulissien takana
Petra Anttilan haastattelussa Solveig Linko
Petra Anttila ..................................................................138
Vuoden 2017 kliininen kemisti on Ilkka Mononen
Outi Itkonen .................................................................142
Raimo Antero Tenhunen 17.11.1934 – 27.8.2017
Reijo Vihko, Tapani Ruutu ja Pertti Mustajoki .............. 143

Somaattiset mutaatiot nivelreumassa
Tiina Kelkka ja Paula Savola ......................................... 101

Väitöskirja:
Laboratory monitoring of direct oral anticoagulants
Tuukka Helin ............................................................... 145

Kajoamaton sikiön geneettinen testaus – nykypäivää ja
tulevaisuutta
Sari Bäckman ...............................................................105

SKKY ry:n sääntömääräinen syyskokous 2017
Outi Itkonen .................................................................146

Väitöskirja:
Uusien verisuonten seinämät ovat läpäiseviä
Jari Lappalainen ........................................................... 107
Lipidimääritysten laatu ja käytettävyys Labquality Oy:n
23 vuoden laadunarviointikierrosten pohjalta
Ilkka Penttilä, Satu Eklund ja Sari Väisänen .................. 108
Väitöskirja: Valkosolujen pintamolekyylien analysointi
paransi sepsiksen diagnostiikkaa teho osastolla
Joel Jämsä .................................................................... 114
SKKY ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen tekemiä
päätöksiä
Outi Itkonen .................................................................116

Johtokunnan kuulumisia
Outi Itkonen ................................................................ 148
Kliinlab -lehden uudet toimittajat esittäytyvät ............ 149
NFKK2018: Information beyond numbers
Outi Itkonen .................................................................151
Tilastotiedettä ja laatua Tukholmassa
Tuomas Mäntylä ...........................................................153
Vuoden 2017 Kliinlab -lehtien sisällysluettelo ............. 158
Mediakortti 2018 ........................................................ 160

Verensiirtolääketieteen viimeisimpiä kuulumisia ISBT
Kööpenhaminasta
Sari Bäckman ja Heli Tenkanen.................................... 117
Suomalaisena IFCC:n työryhmän puheenjohtajana .... 120
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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.
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Britt-Marie Loo
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Ilkka Penttilä
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Poimintoja ohjelmasta:
Laatu ja johtaminen, to 8.2.2018

IBM Watson – Shaping the Future of Healthcare

Tulevaisuuden johtaminen

Henrik Gudbergsen, IBM Nordic, Denmark

Panu Liira, Reaktor

Uusi Watson Health Center toimii kohtaamispaikkana
kehitettäessä dataa hyödyntäviä ja keinoälyä sisältäviä sovelluksia
sekä ratkaisuja suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Huumeet, to 8.2.2018

Avausluento, pe 9.2.2018

Tuomas Nieminen, Satadiag

Huumeidenkäyttäjien infektio-ongelmat,
bakteeri-infektiot

Diagnostic Pathways in Theory and Practice
Georg Hoffmann, University of Munich, Germany
Professori Hoffmann visioi Diagnostic Pathways -konseptia
yhtenä pääelementeistä onnistuneeseen kommunikaatioon
laboratorioammattilaisten ja kliinikoiden välillä.

Huumeidenkäyttäjien infektio-ongelmat,
virusinfektiot
Maija Lappalainen, HUSLAB
Sukupuolitaudit, to 8.2.2018

Yhteisluento, to 8.2.2018

Uutta ja vanhaa seksitaudeista

Biohakkerin käsikirja

Eija Hiltunen-Back, HUS

Teemu Arina, tulevaisuuden asiantuntija
Teemu Arina on biohakkeri, joka pohtii, miten mielen ja ruumiin
rajat ylitetään teknologian avulla.
Yhteisluento, pe 9.2.2018

SOTE-paneeli: Nyt se tulee – vai tuleeko?
Moderaattori: Tuija Brax, Sydänliitto ry
Panelistit: Aarne Aktan, Pihlajalinna, Anu Niemi, Siun sote,
Madis Tiik, Sitra, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM
Suomen politiikan keskustelluin aihe – sote-uudistus – ei jätä
ketään kylmäksi. Miltä tilanne näyttää nyt?
Automaatio, to 8.2.2018

Minipaneeli: Automaation käyttö laboratorioissa
Moderaattori: Eeva-Liisa Paattiniemi, PHSOTEY
Panelistit: Douglas Coull, Siemens Healthineers,
Pirjo Hedberg, NordLab, Jaana Mantere, Roche Diagnostics Oy,
Jaana Mättö, SPR Veripalvelu, Riikka Rontu, Fimlab Laboratoriot Oy

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, pe 9.2.2018

Supermiesefekti – tunnista tilanne ennen uupumista
Wille Raitolampi

Jaksaa, jaksaa – mistä voimia sotemuutokseen?
Jukka Oksanen, Metropolia
Hematologia, pe 9.2.2018

Myelooman diagnostiikka
Pekka Anttila, HUS
Patologia, pe 9.2.2018

Molekyyligeneettiset testit syövän hoidon suuntaajina
Laura Lahtinen, KSSHP
Kongressissa myös laaja näyttely sekä kiinnostava ePosteri-osasto.

Tapahtumaa tukemassa

Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan
osoitteessa www.labqualitydays.ﬁ.

HELSINGIN MESSUKESKUS

Avausluento, to 8.2.2018

8.–9.2.2018

Labquality Days – Suomen suurin terveydenhuollon
ja laboratoriolääketieteen tapahtuma

GEM PREMIER

Verikaasuanalysaattorit
GEM Premier -verikaasuanalysaattoreissa
yhdistyvät helppokäyttöisyys, luotettavuus ja
jatkuva automaattinen laaduntarkkailu.
• Erittäin helppokäyttöinen ja huoltovapaa
• Laaja analyyttivalikko, sisältäen oksimetrin
• iQM (Intelligent Quality Management)
laadunvalvontajärjestelmä takaa jatkuvasti
luotettavat tulokset
• Nopeat ja luotettavat mittaustulokset
parantavat potilasturvallisuutta ja
helpottavat hoitohenkilökunnan arkipäivää
Lisätietoja
Kirsi Mäkinen, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1626, kirsi.makinen@mediq.com
Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo. Puh. 020 112 1500, Faksi 020 112 1501, www.mediq.ﬁ

