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2. TERVETULOA OPPIMAAN

Käsissäsi on laboratoriolääketieteen kliinisen kemian ja hematologian opintojesi tueksi tarkoitettu opaslo-
kikirja. Toivomme, että siitä on sinulle hyötyä ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi erikoistumaan 
laboratoriolääketieteeseen. Lokikirjan avulla saat heti selkeän kuvan erikoistumiskoulutuksesi tavoitteista 
ja sisällöstä ja voit seurata omaa edistymistäsi kouluttajalääkärin kanssa. Tavoitteena on kouluttaa ammat-
titaitoisia, itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä kliinisen kemian ja laboratoriolääketieteen osaajia. Hallitset 
kliinisen laboratorion toimintatavat ja kykenet tuottamaan laadukkaita palveluita yhteistyössä ja yhdessä 
muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tunnet myös laboratoriomääritysten ja terveyden väliset 
yhteydet, tiedepohjan ja hyvät käytännöt. Lisäksi osaat johtaa ja kehittää kliinisen laboratorion toimintaa. 
Koulutuksen aikana tulee myös hankkia kokemusta lääketieteellisestä tutkimuksesta. Erikoistuville lääkäreil-
le, joilla ei vielä ole lääketieteen tohtorin tutkintoa, tarjoamme sujuvan mahdollisuuden tehdä väitöskirjaa 
erikoistumisen rinnalla. Ammattiosaamisen lisäksi kehitämme myös muita osaamisaloja kuten henkilösuh-
detaitoja, johtamistaitoja ja yhteistyökykyä ja panostamme työhyvinvointiin.

3.. JOHDANTO

Fimlab Laboratoriot Oy on ensimmäinen julkiseen terveydenhuoltoon perustettu laboratorioalan osakeyhtiö 
Suomessa. Yhtiön omistavat Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. Sen palvelu-
tuotanto kattaa koko laboratorioprosessin mukaan lukien kliinisen kemian, hematologian, kliinisen mikro-
biologian, patologian, genetiikan ja perustason kliinisen fysiologian laboratoriotutkimukset. Asiakkaitamme 
ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset, työterveyshuollot, yksityiset lääkäriasemat ja yksityislääkärien potilaat.

Toimimme laboratorioalan asiantuntevana kouluttajana, uudistajana ja kehittäjänä yhteistyössä yliopiston, 
yliopistosairaalan ja ammattikorkeakoulun sekä ammattiopistojen kanssa. Yhtiö vastaa myös yliopistotasoi-
sesta tutkimuksesta ja kehittämisestä sairaanhoitopiirien alueella. Yhtiöllä on sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella vahvistettu asema kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja patologian alojen lääkärikoulu-
tusta antavana koulutusyksikkönä yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön kanssa. Lisäksi 
yhtiö antaa laboratoriodiagnostiikkaan liittyvää reunakoulutusta, jota sisältyy infektiotautien, lasten infek-
tiotautien, hematologian, lasten hematologian ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäritutkintoihin. Tam-
pereen yliopiston lääketieteen yksikkö vastaa lääkärikoulutuksesta yhdessä Fimlabin kanssa. Yhtiö osallis-
tuu myös bioanalyytikoiden ja lähihoitajien koulutukseen liittyvän käytännön harjoittelun järjestämiseen. 
Fimlabissa voi suorittaa myös sairaalakemistin, sairaalamikrobiologin, sairaalageneetikon ja sairaalasolu-
biologin erikoistumistutkinnon.

Fimlab on monipuolinen ja moderni laboratorio, joka on monessa suhteessa maassamme laboratoriotoimin-
nan kehityksen edelläkävijä. Koulutuksen antaminen on yrityksellemme tärkeä ja strategiastamme lähtevä 
yhteiskunnallinen luottamustehtävä, johon se suhtautuu vakavasti ja tehtävän tärkeyden ja vastuullisuuden 
tiedostaen. Kouluttajinasi toimivat maan eturivin laboratorioalan asiantuntijat. Fimlab voi tarjota myös osalle 
valmistuneista työmahdollisuuksia. Koska kilpailu osaavasta laboratoriotyövoimasta lisääntyy panostamme 
koulutettaviemme viihtyvyyteen ja haluamme olla alan koulutuksen edelläkävijä Suomessa. Hyvällä työilma-
piirillä ja koulutuksella voimme osaltamme varmistaa, että saamme palvelukseemme alan parhaat osaajat.

Euroopan erikoislääkäreiden unionin kemiallisen biopatologian osasto on laatinut laboratoriolääketieteen 
koulutusohjelman, joka määrittelee eurooppalaiset erikoistumisvaatimukset. Fimlabin ja Tampereen yliopis-
ton laboratoriolääketieteen, kliinisen kemian ja hematologian erikoislääkärin lokikirja on ajan tasalla ja laa-
dittu viimeisimmän eurooppalaisen suosituksen (Recommended Standards for Training Specialists in Labo-
ratory Medicine) mukaiseksi.
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4. KOULUTUSOHJELMA JA TAVOITTEET

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija:
Professori, ylilääkäri Terho Lehtimäki
Puhelin: 050 433 6285, sähköposti: terho.lehtimaki@uta.fi

4.1. Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan erikoislääkärin tulee:

1. hallita laboratoriolääketieteellisten, mm. kliiniskemiallisten proteiini-, hormoni-, syöpämerkkiaine-,  
 metabolia-, allergia-, lääke- ja toksikologisten sekä molekyylibiologisten, hematologisten ja potilas- 
 kohtaisten vieritutkimusten suorittaminen ja laadunvarmistus sekä niiden käyttö ja tulosten tulkinta  
 sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidon seurannassa
2. kyetä avustamaan muiden alojen lääkäreitä laboratoriotutkimusten käyttöön ja tulkintaan liittyvissä  
 kysymyksissä
3. kyetä johtamaan ja kehittämään kliinisen laboratorion toimintaa ja olla perehtynyt terveydenhuollon- 
  lainsäädäntöön, hallintoon, tietotekniikkaan ja terveystaloustieteen perusteisiin
4. hallita sekä keskitetyn että alueellisen porrastetun laboratoriotoiminnan periaatteet, suunnittelu ja toteutus 
5. kyetä toimimaan laboratoriolääketieteen opettajana
6. olla hyvin perehtynyt lääketieteelliseen kirjallisuuteen ja pystyä arvioimaan laboratoriotutkimusten 
 käyttöön ja merkitykseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja
7. tuntea laboratoriolääketieteellisen tutkimus- ja kehitystyön periaatteet

4.2. Koulutusohjelman rakenne

Koulutusohjelman kokonaispituus on n. 5 vuotta. Tähän sisältyy terveyskeskuspalvelua yhdeksän (9) kuu-
kautta ja erikoistumiskoulutusta 4 v 3 kk.

 4.2.1  Erikoistumiskoulutus (4 v 3 kk)

Erikoistumiskoulutuksesta kolme (3) kuukautta sairaalapalvelua suoritetaan muualla kuin kliinisen kemian 
ja hematologian alalla. Oman erikoisalan erikoistumiskoulutuksen kesto on edellä mainitun lisäksi 4 vuot-
ta ja se tulee suorittaa toimimalla kliinisen kemian lääkärinä koulutustoimessa Fimlab Laboratoriot Oy:ssä. 
Tästä ajasta voidaan hyväksyä yksi vuosi kliinisen kemian assistentin tai kliinisen opettajan (tai vastaavassa) 
virassa tai toimessa toimimisesta. Koulutusyksikön harkinnan mukaan voidaan yksi vuosi toimimisesta klii-
nisen kemian laboratoriolääkärin toimessa tai virassa jonkun muun sairaalan laboratoriossa hyväksyä kor-
vaavaksi koulutukseksi edellyttäen, että sairaalassa on koulutettavalle kliinisen kemian erikoislääkärin oikeu-
det omaava kouluttaja, jolla on vähintään lääketieteen tohtorin tutkinto. Erikoisalan koulutukseen voidaan 
hyväksyä enintään kuusi (6) kuukautta päätoimisena (palkallisena) tutkijana toimimista tutkimusalalla, joka 
on erikoisalaan liittyvää ja vastuuhenkilön puoltamaa. Tutkimustyön hyväksymisestä erikoisalan koulutuk-
seen on sovittu tarkemmin erikoislääkärikoulutuksen yleisissä määräyksissä.

 4.2.2 Erikoisalakohtainen eriytyvä koulutus

Erikoisalakohtaisen koulutuksen tarkoituksena on antaa koulutettavalle laboratoriolääkärille riittävät perus-
tiedot ja perustaidot kliinisen kemian ja hematologian eri osa-alueista. Koulutusmuotoina ovat toimiminen 
ohjattuna laboratoriolääkärin tehtävissä, seminaarit ja luennot sekä perehtyminen laboratoriotoiminnan 
johtamiseen ja järjestämiseen. Koulutettavalle laaditaan henkilökohtainen koulutusohjelma lokikirjoineen, 
jossa huomioidaan koulutettavan aikaisempi kokemus laboratoriolääketieteessä ja määritellään koulutuk-
sen yksityiskohtaisempi sisältö ja tavoitteet.
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Erikoisalakohtainen eriytyvä koulutus jakaantuu seuraaviin osiin:

1. perehtyminen yleisiin laboratoriolääketieteeseen liittyviin asioihin, kuten näytteenottoon, preanaly- 
 tiikkaan, virhelähteisiin, tutkimusten automaation yleisperiaatteisiin, tietojärjestelmiin, laadunhallin- 
 taan, lainsäädäntöön, toiminnan suunnitteluun ja hallintoon 
2. perehtyminen kliiniskemialliseen perusanalytiikkaan ja sen automaatioon ja laadunhallintaan
3. perehtyminen hematologiseen laboratoriotoimintaan mukaan luettuna sytomolekyyligeneettiset  
 tutkimukset
4. perehtyminen endokrinologisiin (hormoni), lääkeaine- ja kasvainmerkkiainetutkimuksiin sekä aineen- 
 vaihduntasairauksiin liittyviin tutkimuksiin mukaan luettuna molekyylibiologiset tutkimukset
5. perehtyminen molekyyligenetiikkaan ja sen perustekniikoihin sekä sairauksien geeniprognostiikkaan, 
 -diagnostiikkaan sekä farmakogeneettisiin tutkimuksiin
6. perehtyminen vierianalytiikkaan ja laboratoriotutkimusten käyttöön ja järjestämiseen päivystysaikana 
7. perehtyminen erikseen sovittavaan suuntautumisvaihtoehtoon

Perehdyttäminen toteutetaan työpisteittäin siten, että koulutettava osallistuu menetelmien käytännön suo-
rittamiseen, perehtyy menetelmien perusteisiin, osallistuu menetelmien laadunvarmistukseen ja uusien 
menetelmien sisäänajamiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksen aikana koulutettava osallistuu tutkimustulosten tulkintaan ja lausuntojen antamiseen ohjat-
tuna toimintana. Edelleen koulutettava osallistuu klinikkakokouksiin ja klinikoille järjestettäviin koulutus- ja 
informaatiotilaisuuksiin normaalin toiminnan yhteydessä.

Koulutuksen aikana koulutettava osallistuu laboratoriotoiminnan organisoimiseen yhdessä ohjaavan kou-
luttajan kanssa perehtyen tällöin myös porrastettuun alueelliseen laboratoriotoimintaan ja sen laadunvar-
mistukseen sekä tietotekniikan hyödyntämiseen.

Koulutettava osallistuu tutkimus- ja kehittämistyöhön.

 4.2.3  Toimipaikkakoulutus

Koulutettavan tulee osallistua koulutusyksikön sisäisiin koulutustilaisuuksiin ja pitää esitelmiä annetuista 
aiheista. Koulutusohjelmat julkaistaan etukäteen ja ne löytyvät Fimlab Oy:n intranetistä.

 4.2.4  Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (60 tuntia)

Teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen kuuluu oman erikoisalan opintoja vähintään 60 tuntia. Kou-
lutuksen aihepiirejä voivat olla yleinen kliininen kemia, hematologia ja kaikki ne teoreettiset tai kliiniset 
aiheet, joissa merkittävässä määrin käsitellään kliiniskemiallisia laboratoriotutkimuksia ja niiden käyttöä. 
Opetus voidaan järjestää koulutusyksikköjen välisenä yhteistyönä. Koulutustilaisuuksien hyväksymisestä 
teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi päättää yliopisto.

 4.2.5 Johtamisopinnot (10 op)

Erikoislääkärin tutkintoon sisältyy pakollinen jakso johtamisopintoja kymmenen (10) op, se suoritetaan val-
takunnallisesti yhtenäisen sisältövaatimuksen mukaisesti jonkin lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymän 
ohjelman mukaisesti. Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta järjestää kuusi (6) lähiopetusjak-
soa sisältävän koulutuksen, josta lisätietoa verkossa osoitteessa www.uta.fi/laitokset/tsph/stj/hallintojajoh-
taminen.html.
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5. LOKIKIRJAN TEHTÄVÄT JA TÄYTTÖ

Lokikirja on tarkoitettu jäsentämään laboratoriolääketieteen laajan opintokokonaisuuden eri osien oppimis-
tavoitteita, antamaan ohjeita tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kriteereitä opintojen hyväksyttäväksi suori-
tukseksi. Lokikirjan käyttö on osa laadukasta opintojen suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Erikoistumiso-
pintojen hyväksyttävä suoritus edellyttää lokikirjan täyttöä. Koulutuksen vastuuhenkilö tarkistaa lokikirjan 
koulutuksen lopuksi. Erikoistuva lääkäri vastaa lokikirjan täytöstä ja siihen merkitään käydyt ohjauskeskus-
telut, suoritukset ja edistyminen oppimisalueittain. Toimipaikkakoulutusta ja teoreettista kurssimuotoista 
koulutusta varten lokikirjaan on liitetty taulukkomuotoiset pohjat, joiden avulla voit pitää kirjaa suoritteista.

Lokikirjan tehtävänä on tukea erikoistuvan lääkärin oppimista ja seurata hänen kehittymistään. Lokikirjan 
merkinnöillä voidaan osoittaa jo saatu koulutus ja toisaalta miltä osa-alueelta koulutusta tulisi vielä saada. 
Koulutuksen eteneminen suunnitellaan vuosittain yhdessä kouluttajan, laboratorion johdon ja nimettyjen 
tutoreiden kanssa. Sekä perehtyjä että perehdyttäjä kuittaavat allekirjoituksillaan suoritetun opintokoko-
naisuuden saavutetuksi koulutuksen seurantalomakkeisiin.

6.  ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ARVIOINTI  
 JA KEHITYSKESKUSTELUT

Oppimisen ja koulutuksen arvioinnin perustan muodostavat etukäteen asetetut tavoitteet, joihin suorituksia 
ja saavutuksia verrataan. Ohjaaja ohjaa ja arvioi koulutettavan edistymistä työsuoritusten ja kahdenkeskis-
ten palautekeskustelujen perusteella säännöllisin väliajoin. Ohjaaja vastaa myös koulutettavan alkupereh-
dytyksestä. Ohjaajina toimivat koulutusta antavat seniorilääkärit. Koulutuksen edistymistä koulutussuun-
nitelman mukaisesti seurataan tämän lokikirjan avulla. Ohjaajan ja vastuuhenkilön kanssa säännöllisesti 
käydyistä keskusteluista tehdään merkinnät koulutettavan lokikirjaan, jota käytetään koulutuksen tukena. 
Myös koulutettavan tutor ohjaa ja arvioi säännöllisesti koulutettavan edistymistä kahdenkeskisten keskus-
telujen perusteella ja nämä tapaamiset merkitään lokikirjaan. Tämän lisäksi tutor käy ohjattavan ja vastuu-
henkilön kanssa säännöllisiä keskusteluja. 

Lokikirjaan sisältyvää osaamisaluekohtaista kolmiportaista (1-3) edistymisluokitusta voidaan käyttää arvi-
oinnin apuvälineenä. Asteikolla 1-3 arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu 
ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. Tämä arviointi antaa hyvän pohjan säännöllisin väliajoin käytäville kah-
denkeskisille arviointikeskusteluille. Tämän lisäksi yleisesti yhtiössä käytävissä kehityskeskusteluissa työnte-
kijän ja hänen esimiehensä välillä arvioidaan jokaisen henkilökohtainen suoritus kuluneelta vuodelta sekä 
asetetaan yhtiön strategian mukaiset tavoitteet seuraavalle vuodelle.

Kouluttajan ja henkilökohtaisen ohjaajan oman kehittymisen kannalta on hyödyllistä, että myös hän saa 
palautetta toiminnastaan erikoistuvalta. Erikoistuvan tehtävänä on myös arvioida omaa koulutusympäris-
töään, kouluttajia, henkilökohtaisia ohjaajia sekä koulutusohjelman vastuuhenkilöä ja esittää parannuk-
sia. Tällä pyritään kehittämään erikoistumiskoulutusta entistä parempaan ja monipuolisempaan suuntaan.

Koulutuksen tarkoituksena on myös valmentaa erikoistuvaa lääkäriä koulutuksen lopussa suoritettavaa eri-
koislääkärikuulustelua varten. Valtakunnallisen kuulustelun kuulustelijoina toimivat yliopistojen professo-
rit. Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun vaatimukset ja verkkolinkit, joista saa lisätietoa erikoistumis-
koulutuksesta, on esitetty alla.
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•	 tausta,	koulutus	ja	erikoistumiseen	liittyvä			
 työkokemus
•	 laboratorion	hallinto	ja	johtaminen	jakso
•	 laboratoriolääketieteen	yleiset	asiat	jakso
 (6 kk)
•	 kliinisen	kemian	jakso	(18	kk)
•	 hematologian	jakso	(12	kk)	

•	 molekyylibiologian	ja	-genetiikan	jakso
 (4 kk)
•	 vierianalytiikan	jakso	(2	kk)
•	 projektit,	muut	asiat	jakso	(6	kk)
•	 erikoistumiskoulutuksen	arviointi	palaute-	
 ja ohjauskeskustelut

7. VALTAKUNNALLINEN KUULUSTELU JA VERKKOLINKIT

Erikoislääkärin tutkintoon liittyvät päivittyvät yleisohjeet löytyvät verkosta:

www.uta.fi/tiedekunnat/laak/tutkinnot/uta_laaktdk_-_tutkinnot_eriklaak.html

Tenttivaatimukset

Kirjat (viimeisin painos):

1. wDacie J.V. & Lewis S.M.: Practical haematology (Churchill Livingstone)
2.  Henry J.B. (Ed.): Clinical diagnosis and management by laboratory methods (Saunders)
3.  Bruns D.E., Ashwood E.R. & Burtis C.A.: Fundamentals of Molecular Diagnostics (Saunders)
4. Price C.P. & Robert H. Christenson R.H.: Evidence-Based Laboratory Medicine: Principles, Practice, 
 and Outcomes (AACC Press)
5. Doucette L.J.: Mathematics for the Clinical Laboratory (Saunders)
6.  Välimäki M., Sane T. & Dunkel L (toim.): Endokrinologia (Duodecim)
7.  Ruutu T., Rajamäki A. Lassila R, Porkka K.: Veritaudit (Duodecim)
8.		 Suomen	Kuntaliitto:	Verensiirto-opas	(Suomen	Kuntaliitto)

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet):

1.  Clinical Chemistry
2.  Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
3.  Clinica Chimica Acta
4.  Duodecim ja Suomen Lääkärilehti (alaan liittyviltä osiltaan)
5.  The Lancet, The New England Journal of Medicine (The NEJM), Nature Medicine,
 Nature Reviews Endocrinology, Nature Reviews Clinical Oncology, The Journal of
 Clinical Investigation, Blood (alaan liittyviltä osiltaan)

Terveydenhuollon lainsäädäntö laboratoriotoimintaan liittyviltä osiltaan sekä laboratorion työturvalli-
suutta ja laatujärjestelmää koskevat säädökset. Verkossa www.finlex.fi

Johtamisopinnot www.uta.fi/laitokset/tsph/stj/hallintojajohtaminen.html

Erikoislääkärikoulutukseen liittyvät kirjat saatavissa lainaksi yhtiön koulutussuunnittelijan toimistosta ja leh-
det lääketieteellisestä kirjastosta tai internetistä (e-lehdet).

8. LOKIKIRJAN YKSITYISKOHTAISET JAKSOLOMAKKEET

Lokikirjaan liittyy yhdeksän alla olevalla tavalla otsikoitua yksityiskohtaista jaksolomaketta. Niiden täyttö 
tapahtuu sähköiseen pohjaan. Niistä selviää kunkin osaamisaluejakson tavoitteet ja koulutuksen sisältö:



Taustatiedot

Erikoistuvan nimi

Syntymäaika

Puhelin

Sähköposti

Opinto-oikeus myönnetty (pvm)

Peruskoulutus Tutkinto Suorituspaikka Suoritusaika

Aiempi työkokemus Tehtävä Työpaikka Ajanjakso 

Sairaalakokemus

Yhteensä

Perusterveydenhuolto (Terveyskeskus)

Yhteensä

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (60 h) Kurssin nimi/tunnus Paikka Ajanjakso/tunnit

Yhteensä

Johtamis- ja hallinnon koulutus (10 op) Kurssi Paikka Ajanjakso/tunnit

Yhteensä

TAUSTA, KOULUTUS JA ERIKOISTUMISEEN LIITTYVÄ TYÖKOKEMUS 



Tavoitteen saavuttaminenLABORATORION HALLINTO JA JOHTAMINEN JAKSO

Osaamisalue /opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Laboratorion johtaminen

Laboratorion organisointimallit

Yleinen perehdytys terveydenhuollon organisaatioihin

Yleinen perehdytys laboratorio-organisaatioihin

Lyhyt historia

Nykytila

Tulevaisuus

Laboratorion suunnittelun periaatteet: tilat, laitteet,  
menetelmät ja seuranta

Laboratorioprosessit, suunnittelu, management

Tilat, laitteet, menetelmät

Mitä prosessit ovat, peruskäsitteistö

Miten seurataan 

Miten mitataan

Miten parannetaan

Mitä prosessit tarkoittavat laboratoriossa

Tutkimusvalikoima

Päivystystutkimusvalikoima

Henkilöstöhallinto, ihmisten johtaminen,  
vuorovaikutustaidot

Laboratorion taloushallinto

Talouden periaatteet

Kustannuslaskenta

Investointilaskenta

Cost-benefit analysis

Laadunhallinta

Yleisesittely, akkreditointi

Laaja näkemys laatuun

Laatujärjestelmät

Auditoijakoulutus ja auditointi

Ulkoinen laadun arviointi

Asiakaspalautteet

Turvallisuus ja riskien hallinta

Työturvallisuus

Tartuntavaara ja kemialliset terveysriskit

Riskien hallinta työn kannalta

Riskien hallinta laboratorion tasolla

Terveydenhuollon ja laboratoriotoiminnan lainsäädäntö

Eettiset kysymykset

Tieteellinen tutkimustoiminta ja tuotekehitys

Kyky lukea ja ymmärtää tieteellistä kirjallisuutta

Kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Kyky pitää esitelmiä

Tuotekehitys

Hankinnat ja hankintamenettely

Laitteet, palvelut

Analytiikka

Kokouskäytännöt

Viestintä

Tietojärjestelmät ja tietotekniikan hyväksikäyttö- 
mahdollisuudet laboratoriossa

Laboratorion asiakassuhteet ja toiminnan alueellinen  
järjestäminen

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 



Tavoitteen saavuttaminen LABORATORIOLÄÄKETIETEEN YLEISET ASIAT JAKSO (6 KK)

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Näytteenottopalvelut, toimipisteet / näytteiden pyyntö, 
ajanvaraus, ATK

Polikliininen näytteenotto

Alueelliset näytteenottopalvelut ja laboratoriot

Näytepyynnöt ja niiden välittyminen laboratorioon,  
ajanvaraus ja vuoronumerojärjestelmä

Hajautettuna otettavat näytteet

Näytteenotto Acutassa (päivystys)

Vuodeosastokierrot  ja näytteenotto

Näytteenottoon liittyvät Atk-järjestelmät ja 
tutkimuspyyntöjen paketointi

Tutkimusvalikoima/Oma Terveys -internet palvelu/teksti-
viesti tulospalvelu (MOPPI)

Tiedenäytteet ja tutkimuspalvelut

Lasten näytteenotto

Neuvolanäytteet

Näytteenottotilanteet, joissa käydään avustamassa

Näytteenotto, preanalytiikka ja ohjeistot

Näytteenoton perehdytysohjelma

Hoitajan antama perehdytys näytteenottoon

Valmistautuminen näytteenottoon

Näytemateriaalit ja -laadut

Näytteenottotekniikat ja preanalytiikan toimintaohje

Näytteenottoastiat ja potilasohjeet

Säilöntäaineet, antikoagulantit, lisäaineet, näytteenotto- 
järjestys, ks. ohjekirja

Näytteiden esikäsittely ja siihen liittyvä automaatio

Näytteiden säilytys

Näytteiden pakkaaminen ja lähetys

Tartuntavaarallisten näytteiden käsittely, säilytys ja lähetys

Yleimmät virhelähteet: näytteen ominaisuuksiin ja laatuun 
vaikuttavat potilaskohtaiset ja ympäristötekijät mukaan 
lukien lääkkeiden vaikutukset

Raskauden aikaiset muutokset laboratoriokokeissa

Näytteiden kuljetus ja logistiikka

Päätalon/Acutan näytelogistiikka

Alueellinen näytteenotto/laboratoriot, näytteiden kuljetus 
ja logistiikka

Näytteiden vastaanotto FM4:ssa

Alihankittavat/Lähtevät näytteet

Oikeuslääketieteelliset näytteet, virka-apupyynnöt ja 
näytteiden luovuttaminen viranomaisille

Laboratoriotuloksen tulkinta: viitearvot, päätösrajat,  
kliininen herkkyys, tarkkuus, ennustearvo

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 



Tavoitteen saavuttaminenKLIINISEN KEMIAN JAKSO (18 KK)

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä(t) Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Yleisperehtyminen automaatiolaboratorio

     Yleisluento

     Analysaattorien ja menetelmien esittely

     Laadunvarmistus

     Autovalidointi

     Tulosten välitys

     Tulosten tulkinta, lausunnot ja konsultaatiot

     Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

     Ohjeet

     Henkilöstö

     Työnjako

     Alihankinta

     Materiaalit

     Rutiinityön seuraaminen

Analyyttiset periaatteet, käyttöalueet ja automatisointi

Erottelutekniikat:

     Kaasu- ja nestekromatografia

     Elektroforeesi

     Dialyysi

Standardianalyttiiset menetelmät:

     Titrimetria ja osmometria

Fotometriset menetelmät:

     Spektrofotometria (UV ja näkyvä valo)

     Atomiabsorptio

     Turbidimetria

     Nefelometria

     Spektrofluorometria

     Liekkiemissio ym.

Spektrometriset menetelmät:

     Massaspektrometria

     Ydinmagneettinen resonanssi

     Infrapuna

Elektrokemialliset tekniikat:

     Ioniselektiiviset elektrodit

Proteiinianalyysit ja molekulaarinen erottelu:

     Elektroforeesi

     Kromatografia

     Ultrasentrifugaatio

Immunokemialliset tekniikat:

     Immunokemialliset proteiinianalyysit: immunoelektro- 
     foreesi, immunofiksaatio, immunonefelometria ja  
     turbidimetria

     Immunologiset ja muut sitoutumiseen perustuvat  
     leimoja käyttävät tekniikat

     Radioaktiiviset isotoopit

     Entsyymianalyysit ja substraattimääritys-menetelmät



Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä(t) Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Kaasukromatografia

Verikaasut ja ionisoitunut kalsium

Analyyttinen instrumentaatio ja laite-evaluaatio

Kliiniskemiallisten tutkimusten automaation periaatteet   
ja kemian analytiikka automaatiolaboratoriossa

Immunokemian ja infektioserologian analytiikka 
automaatiolaboratoriossa

Toimintakokeet tutustuminen ohjekirja/suoritus

Molekylaarisen kliinisen kemian analytiikka

Hiilihydraatit

Lipidit ja lipoproteiinit ja ateroskleroosia aiheuttavat  
dyslipidemiat

Syöpämerkkiaineet

Proteiinikemian laboratorio: proteiinit, entsyymit ja amino-
hapot,  Elektroforeettisten tutkimusten suoritus ja tulkinta/ 
lausuntojen antaminen

Hormonitutkimukset: aivolisäke, kilpirauhanen, lisäkilpi- 
rauhanen, haima, lisämunuaiskuori ja -ydin, munasarjojen 
ja kivesten, ruuansulatuskanavan sekä raskauden  
häiriöiden diagnostiikka

Porfyriinit ja hemin pigmentit

Biogeeniset amiinit

Nukleiinihapot ja puriinit

Vesi ja elektrolyytit

Happo-emästase, verikaasut

Vitamiinit ja hivenaineet, raudan metabolia

Trisomiaseulonta

Eri elinjärjestelmien fysiologia ja patologia

Munuaiset ja virtsatiet, virtsa- ja eritetutkimukset,  
virtsan mikroskopointi

Selkäydinneste

Ruuansulatus kanava

Haiman eksokriiniset toiminnot

Maksa ja sappitiet



Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä(t) Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Luusto ja muu sidekudos

Immuunisysteemi, allergiat (Prick)  ja autoimmuuni- 
sairaudet ja niiden analytiikka

Sydän ja verenkiertoelimistö

Tuki- ja liikuntaelimistö

Endokriininen systeemi

Raskaus, pre- ja perinataaliset laboratorioanalyysit

Perinnölliset aineenvaihduntasairaudet

Lääkeaine ja toksikologiset tutkimukset

Lääkeaineanalytiikka

Myrkytykset

Päihteidenkäyttö

Huumeanalytiikka



Tavoitteen saavuttaminenHEMATOLOGIAN JAKSO (12 KK)

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Hematologian laboratorio, yleisperehdytys

     Yleisluento

     Analysaattorien ja menetelmien esittely

     Laadunvarmistus

     Autovalidointi

     Tulosten välitys

     Tulosten tulkinta, lausunnot ja konsultaatiot

     Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

     Ohjeet

     Henkilöstö

     Työnjako

     Alihankinta

     Materiaalit

     Rutiinityön seuraaminen

     Osallistuminen kliinikkomeetingeihin

Veren morfologia ja solulaskenta

Tautioppi ja tutkimusten kliininen tausta

Luuytimen morfologia ja hematopoieesi ja sen tulkinta

Leukemioiden ja lymfoomien phenotyyppaus,  
virtaussytometrian perusteet 

Anemioiden ja polysytemioiden  diagnostiikka

Hemostaasi ja hyytymistutkimukset

Verikeskustoiminta ja verensiirtotutkimukset

Genetiikan tutkimukset hematologiassa

Kantasolusiirtotoiminnan perusteet

Lait ja asetukset



Tavoitteen saavuttaminenMOLEKYYLIBIOLOGIAN JA -GENETIIKAN JAKSO (4 KK)

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Molekyylibiologian laboratorio, yleisperehtyminen 

     Yleisluento

     Analysaattorien ja menetelmien esittely

     Laadunvarmistus

     Autovalidointi

     Tulosten välitys

     Tulosten tulkinta, lausunnot ja konsultaatiot

     Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

     Ohjeet

     Henkilöstö

     Työnjako

     Alihankinta

     Materiaalit

     Rutiinityön seuraaminen

     Osallistuminen kliinikkomeetingeihin

Molekyylibiologisen nukleiinihappoanalytiikan  
perusperiaatteet ja tekniikat

DNA- ja RNA-eristäminen

PCR-menetelmät, PCR-tuotteiden detektiomenetelmät  
ja mutaatioiden tutkiminen

DNA sekvensointi tekniikat

Hybridisaatiotekniikat

Sytogenetiikka (VGH, FISH)

Tärkeimmät käyttöalueet ja määritykset

Molekyylidiagnostiikka hematologiassa

Geneettisten tautien ja ominaisuuksien molekulaarinen 
diagnostiikka

Farmakogenetiikka

Perinnöllisyystutkimusten muita käyttöalueita, sairauksien 
kantaja diagnostikka

Periytyvien ominaisuuksien testaus, oman laboratorion  
tutkimusvalikoima, tutustuminen ohjekirjaan



Tavoitteen saavuttaminenVIERIANALYTIIKAN JAKSO (2 KK)

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Vierianalytiikka, yleisperehdytys 

     Yleisluento

     Analysaattorien ja menetelmien esittely

     Laadunvarmistus

     Autovalidointi

     Tulosten välitys

     Tulosten tulkinta, lausunnot ja konsultaatiot

     Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

     Ohjeet

     Henkilöstö

     Työnjako

     Alihankinta

     Materiaalit

     Rutiinityön seuraaminen

     Toiminnan linjaus PSHP:ssa

     Lait, säädökset, suositukset

Tavallisimmat vierianalyyttiset menetelmät

Verikaasut

Glukoosi

INR

CRP ja leukosyytit

Hemoglobiini

Elektrolyytit

Sydänmerkkiaineet

A-streptokokki

Mononukleoosi

Raskaustesti

Virtsan kemiallinen seulonta; liuskatestit

Malaria

Huumeet



Tavoitteen saavuttaminenPROJEKTIT, MUUT ASIAT JAKSO (6 KK) 

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

Laboratorio-ohjekirja/suullinen kuulustelu pääsisältö 
(www.laboratorio.fi)/itse opiskelu

Fimlabissa tehtävät kliinisen fysiologian tutkimukset

Fysiologian työryhmä

Digitaalinen EKG-arkisto - MUSE

Tiedeprojektit

Kudospankki

Osallistuminen laboratorion projekteihin

Mahdollisuus tehdä väitöskirja (LL)

Osallistuminen tutkimukseen



ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN ARVIOINTI-, PALAUTE- JA OHJAUSKESKUSTELUT (JATKUVA)

Edistyminen arvioidaan asteikolla 1-3: Arvio 1 tarkoittaa, että oppiminen on alussa, 2 että perusasiat on opittu ja arvio 3, että tavoite on saavutettu. 

Osaamisalue/opiskeltavat asiat Perehdyttäjä Ajanjakso/aika Perehdytetyn kuittaus Perehdyttäjän kuittaus Edistyminen (1-3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Tampereen yliopisto, 
Lääketieteen yksikkö ja 
Fimlab Laboratoriot Oy
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