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Liite 3 

Taulukko 5. Potilaan itse antamien näytteiden teknisiä laatuvaatimuksia 

 

Näyte-

tyyppi 

Laatuvaatimus 

 

Suositus 

Virtsa-

näyte 

Rakkovirtsan kontaminoitumista 

ihon ja ulkoisten sukuelinten bak-

teereilla on vältettävä, jotta rakon 

bakteerit saataisiin esille tutkimuk-

sissa. 

Potilas antaa keskisuihkunäytteen. Sen antami-

seen on olemassa kuvallisia ohjeita ja ohjausvide-

oita.1 

  Virtsan bakteeriviljelyissä pyritään 

rakossa väkevöityneeseen näyttee-

seen, ellei rakkoärsytys tai muu oi-

reisto sitä estä, jotta viljelyn herk-

kyys olisi maksimaalinen. 

Jos on valittavissa, pyritään aamuvirtsanäyttee-

seen, joka on seissyt rakossa vähintään 4 tuntia.2 

Päivystysnäytteen lyhyt rakkoaika ilmoitetaan, jotta 

bakteeriviljelyn positiivisuutta tulkittaisiin pitoisuu-

desta E3 pesäkettä/ml alkaen primaaripatogeenien 

osalta eikä vasta E4-E5 pesäkettä/ml pitoisuu-

desta.2   

 Virtsan klamydiatutkimuksissa pyri-

tään virtsaputkesta saatavaan näyt-

teeseen. 

Potilas antaa alkusuihkunäytteen sovittuun näy-

teastiaan. 

 Virtsan bakteerit kasvavat huo-

neenlämmössä. Näytteen pilaantu-

minen riippuu lämpötilasta, ajasta ja 

säilöntäaineista. 

Näyte annetaan laboratorion näytepurkkiin ja siirre-

tään sovittuihin säilöntäaineputkiin. Todellinen näyt-

teenottoaika kirjataan kotona ja tarkistetaan näy-

tettä vastaanotettaessa potilaalta. 

 

  

Kemiallisia tutkimuksia varten on 

tarkistettava näytteen tutkimiskel-

poisuus vastaanottotilanteessa. 

Tavallisimpien tutkimusten näyteastiat, säilöntäai-

neet sekä keräystavat sovitaan laboratorion kanssa 

ja ohjataan potilaalle.3,4 

 Huumausaineiden tutkimuksissa 

potilaan toimien valvonta voi olla 

välttämätöntä. 

Potilas antaa virtsanäytteensä valvottuna. Näytteen 

kuljettamisesta ja tutkimisesta sovitaan laboratorion 

kanssa, kun on kyse sosiaalioikeudellisista tapauk-

sista (työsuhde, lastensuojelu tai muu juridinen 

syy).  

 Solututkimukset vaativat tuorenäyt-

teitä ja säilöntäaineita. 

 

Virtsan solujen tutkimuksiin tarkoitetut näytteet siir-

retään jo kotona sovittuihin säilöntäaineputkiin. 

Syöpäsolujen tutkimiseksi kannattaa ottaa aamun 

toinen virtsanäyte tai antaa virtsanäyte hoitoyksi-

kössä. 

Uloste-

näyte 

Ulosteen bakteeriviljelyissä otetaan 

näyte ulosteen pinnalta. 

Ulostenäyte otetaan kuivalta kerta-alustalta tai asti-

asta välttäen ulkopuolisten nesteiden, kuten veden 

tai virtsan kontaminaatiota.   

 Ulosteen kemiallisissa määrityk-

sissä liiallinen näytemäärä voi pilata 

tutkimuksen. 

Piilevän veren (hemoglobiinin) osoittamiseksi tai 

kalprotektiinin määritykseen otetaan vain laborato-

rion ohjaama näytemäärä erillisellä näytetikulla 

omaan säilytys- ja kuljetusastiaansa. 

Yskös-

näyte 

Näyte sisältää sylkeä mahdollisim-

man vähän ja edustaa keuhkoput-

kien limaa. 

Yskösnäytteen antaminen ohjataan keskustellen tai 

seuraamalla näytteen antamista. Pelkkä kirjallinen 

ohje toistetusta näytteestä ei riitä. 
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