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4 Tutkimuspyynnön tekeminen  

 

Varmista, että tutkimuspyynnössä on laboratoriotutkimuksen suorittamisen ja tulos-
ten tulkinnan kannalta merkitykselliset esitiedot (liite 4, taulukko 5), sillä 

 

➢ tutkimuspyyntöjen esitiedoista saattaa puuttua tietoja. (C) 
 

Analysoiduista laboratoriotutkimuspyynnöistä (n = 1633) 541:ssä (33,1 %) todettiin 
puutteita. Yleisimmin tutkimuspyynnöstä puuttui lähettävän lääkärin nimi (84,8 %, n = 
1385), allekirjoitus (30,3 %, n = 469) ja potilaan kliiniset tiedot (72,6 %, n = 1185).  

 

Etiopialaisessa sairaalassa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa1 vuosina 
2015–2017 tutkittiin laboratoriotutkimuspyyntöjen (kliinisen kemian, hemato-
logian, virtsanäytteiden ja ulostenäytteiden tutkimukset) sisältämiä tietoja ver-
taamalla niitä esitestattuun tarkistuslistaan. Tutkimuksen suoritti kaksi tehtä-
vään koulutettua laboratorioteknikkoa ja päätutkija tarkasti tulokset.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 6/8) 
Näytön vahvuus: 4b 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen   
 

   
Tutkimuspyynnöistä (n = 2550) eniten puuttuvia tietoja olivat lääkitystiedot (89,6 %), 
hoitavan lääkärin yhteystiedot (61,2 %), diagnoosi (19,1 %), näytteenottoaika (15,3 %) 
ja näytetyyppi (11 %). Tiedoista puuttui myös osaston tiedot (4,9 %), jolloin vastaus ei 
ohjautunut pyytävään yksikköön.   

Afrikkalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa2 analysoitiin viiden päivän 
aikana erikoissairaanhoidon yksikössä 2550 tutkimuspyyntölomaketta. Tutki-
muspyyntölomakkeiden analysointi tehtiin Excel-ohjelmalla.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 7/8)  
Näytön vahvuus: 4b 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Seurantajakso oli lyhyt. 
 

Käsintehdyissä tutkimuspyynnöissä (n = 9789) vain 43 %:ssa oli vähintään yksi poti-
lasta koskeva kliininen tieto, 57 %:ssa ei ollut mitään kliinisiä tietoja.  

Australialaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa3 tarkastettiin manuaali-
sesti kuukauden ajalta, mitä potilaan kliinisiä tietoja mikrobiologian laboratori-
oon tulleet käsin tehdyt tutkimuspyynnöt sisälsivät.  
Tutkimuksen laatu Tasokas (JBI 7/8) 
Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Lyhyt seuranta-aika 
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➢ puutteellisesti täytetty tutkimuspyyntö saattaa johtaa näytteen hylkäämiseen. (C) 
 

Näytteistä (n = 33 303) analyysikelvottomiksi todettiin 461 näytettä (1,38 %). Yleisin 
syy näytteen hylkäämiseen oli puutteellisesti täytetty tutkimuspyyntölomake (n = 159) 

Intiassa kliinisen kemian laboratoriossa kirjattiin kuuden kuukauden ajan 
(2018–2019) niitä tekijöitä, jotka preanalyyttisessä vaiheessa johtivat 
näytteiden analysointikelvottomaksi määrittämiseen4. Todetut preana-
lyyttiset virheet luokiteltiin ennalta määriteltyjen muuttujien mukaan.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 6/8)   
Näytön vahvuus: 4b 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

   

➢ puutteellisesti täytetty tutkimuspyyntö saattaa johtaa potilaan hoidon viivästymi-
seen. (C) 

 

Tutkimuspyynnöistä 4,9 %:ssa (125/2550) puuttuivat osaston tiedot, jolloin vastaus ei 
ohjautunut pyytävään yksikköön. Pyynnöissä, joissa diagnoosi oli kirjattu (80,9 %), se 
oli 37,3 %:ssa kirjattu lyhenteellä, jota henkilöstö ei ymmärtänyt. Diagnoosia ei kirjattu 
tutkimuspyyntöön 35,5 %:ssa, koska diagnoosilyhennettä ei ollut ymmärretty. Puuttu-
vien tietojen takia 19,9 %:ssa (30/151) kriittisiä tutkimustuloksia ei pystytty välittämään 
puhelimitse hoitavalle lääkärille.  

Afrikkalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa2 analysoitiin viiden päi-
vän aikana kaikki erikoissairaanhoidon yksikköön saapuneet 2550 labo-
ratoriotutkimuspyyntölomaketta. Tutkimuspyyntölomakkeiden analysointi 
tehtiin Excel-ohjelmalla. Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoitiin 
kahdeksan kuukauden aikana kootut 151 tutkimuspyyntölomaketta, joista 
puuttui lähettävän yksikön tiedot ja joissa tutkimustulokset olivat kriittisiä. 

 Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 7/8)  
Näytön vahvuus: 4b 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Seurantajakso oli lyhyt. 

 
 

➢ esitietojen avulla lienee mahdollista kohdentaa paremmin näytteiden tutkimusme-
netelmän yksityiskohtaista valintaa ja tulosten tulkintaa. (C) 

 

Laboratoriohenkilökunnan näkemyksen mukaan tutkimuspyynnön kliiniset tiedot vai-
kuttivat haavanäytteiden (97 %; 84/86) ja ulostenäytteiden (86 %; 43/50) käsittelyyn, 
tutkimusten suorittamiseen ja tulosten tulkintaan.  

Australialaisen tutkimuksen poikkileikkausosiossa3 tutkittiin mikrobiolo-
gian henkilökunnan (n = 22) näkemyksiä siitä vaikuttavatko tutkimus-
pyynnön kliiniset tiedot laboratoriotutkimusprosessiin ja tulosten tulkin-
taan. Kyselytutkimukseen valittiin mikrobiologian laboratoriosta ne henki-
löt, jotka osallistuivat suoraan mikrobiologisten näytteiden käsittelyyn 
sekä eri ammattiryhmiä, joilla oli eripituinen kokemus.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 6/8) 
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Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 
 
Varmista tehdessäsi sähköistä tutkimuspyyntöä, että pyyntö tehdään oikealle poti-
laalle, sillä 

 
➢ sähköistä tutkimuspyyntöä tehtäessä käyttäjävirheet todennäköisesti lisääntyvät, 

jos samaan aikaan hoidetaan useita potilaita ja avoinna on useamman potilaan 
tietoja. (B) 

 
Väärille potilaille tehtyjä sähköisiä laboratoriotutkimuspyyntöjä selvittäneessä satun-
naistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että 9 024 000 sähköisen tutki-
muspyynnön joukosta (joista sairaalapotilaita oli 3 281 544) oli 5246 pyyntöä tehty 
väärälle potilaalle (58 pyyntöä 100 000 pyyntötapahtumaa kohti). Virheellisten pyyn-
töjen ilmaantuvuutta voitiin vähentää 41 % (p < 0,001) siten, että tilaaja joutui aktiivi-
sesti syöttämään ensin potilaan nimikirjaimet, iän ja sukupuolen ennen varsinaista 
atk-pyyntöä (ristitulosuhde OR 0,60; 95 % luottamusväli 0,50–0,71). Pelkkä valitun 
potilaan nimi-, ikä- ja sukupuolitiedon näyttäminen pyytäjälle vähensi virheellisten 
pyyntöjen määrää vain 16 % (p = 0,03; OR 0,84; 95 % lv 0,72–0,98). 

 
Amerikkalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa5 ke-
hitettiin tietotekninen menetelmä, jossa peruutetuista ja uudelleenteh-
dyistä pyynnöistä tarkistettiin väärälle potilaalle tehtyjen pyyntöjen esiin-
tyvyyttä kolmen kuukauden ajan neljässä sairaalassa vuonna 2009. 
Työkalun löydösten osuvuudeksi saatiin 76 % (170/223) tarkistamalla 
pyyntötilanteet käyttäjien otokselta. Sen jälkeen toteutettiin tätä työkalua 
käyttäen kuusi kuukautta kestänyt kolmeen vaihtoehtoon satunnaistettu 
interventio, jossa tutkittiin 3281 544 sairaalapotilaan tutkimuspyynnön 
avulla, voidaanko väärille potilaille tehtyjä pyyntöjä estää kahden vaih-
toehtoisen tunnistetietojen tarkistusmenetelmän avulla: (1) pyynnön te-
kijälle näytettiin istunnossa olevan potilaan tunniste (nimi, ikä ja suku-
puoli), tai (2) pyynnön tekijää pyydettiin kirjoittamaan itse ensin tarkoite-
tun potilaan nimikirjaimet, ikä ja sukupuoli näytölle, ennen kuin pyyntö-
alustan valintalomake avautui. Verrokkipyytäjille ei esitetty mitään tar-
kistuksia.  

   Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 12/12) 
   Näytön vahvuus: 2 c 
   Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
       

 
Tee laboratoriotutkimuspyyntö sähköisesti aina kun se on mahdollista, sillä 

 

➢ sähköisen tutkimuspyynnön käyttäminen parantaa todennäköisesti kliinisten tie-
tojen kirjaamista. (B) 

 

Sähköisen tutkimuspyynnön käyttö paransi kliinisten tietojen kirjaamista sekä haava-
näytepyyntöjen (90,1 %:sta (n = 749) 99,8 %:iin (n = 915); p < 0,0001) että ulostenäyt-
teiden osalta (34 %:sta (n = 129) 86 %:iin (n = 422); p < 0,0001). 
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Australialaisen tutkimuksen kvasikokeellisessa osiossa3 tutkittiin vuosina 
2005–2008, parantaako sähköisen tutkimuspyynnön käyttö potilaan klii-
nisten tietojen kirjaamista. Tuloksia verrattiin ennen sähköisen tutkimus-
pyynnön käyttöönottoa käsintehdyissä tutkimuspyynnössä todettujen klii-
nisten tietojen esiintymiseen.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/9) 
Näytön vahvuus: 2d  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 

 
Sähköisissä tutkimuspyynnöissä havaittiin 170 223 tapahtumasta väärän potilaan tut-
kimuspyyntö 76,2 %:ssa tapauksista (95 % luottamusväli 70,6–81,9 %). Kahden eri-
laisen ID-tarkistusmenetelmän käyttö tutkimuspyynnöissä ei mahdollistanut väärän 
pyynnön etenemistä ilman, että pyyntö poistettiin ja pyynnön tekeminen aloitettiin 
alusta. Tämä vähensi merkittävästi uusintapyyntöjä ja pyyntöjen peruutuksia (OR 
0,84; CI 95 %, 0,72–0,98). Tutkimuspyynnön uudelleen käynnistäminen vielä pienensi 
virhemahdollisuutta (OR 0,60; CI 95 % 0,50–0,71). 

 
Amerikkalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa5 ke-
hitettiin tietotekninen menetelmä, jossa peruutetuista ja uudelleenteh-
dyistä pyynnöistä tarkistettiin väärälle potilaalle tehtyjen pyyntöjen esiin-
tyvyyttä kolmen kuukauden ajan neljässä sairaalassa vuonna 2009. 
Pyyntömenettelyssä toteutettiin, tätä työkalua käyttäen, kuusi kuukautta 
kestänyt kolmeen vaihtoehtoon satunnaistettu interventio, jossa tutkittiin 
3 281544 tutkimuspyynnön avulla, voidaanko väärille potilaille tehtyjä 
pyyntöjä estää kahden vaihtoehtoisen tunnistetietojen tarkistusmenetel-
män avulla. Pyynnön tekijää pyydettiin  kirjoittamaan itse ensin tarkoi-
tetun potilaan nimikirjaimet, ikä ja sukupuoli näytölle, ennen kuin pyyn-
töalustan valintalomake avautui. Verrokkipyytäjille ei esitetty mitään tar-
kistuksia.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 12/12) 
Näytön vahvuus: 2 c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
 

   
➢ sähköisen tutkimuspyynnön käyttäminen saattaa vähentää näytteiden hylkäämi-

siä. (C) 
 

Sähköisen tutkimuspyynnön käyttöönoton jälkeen veripankkiin tulleiden hylättyjen 
näytteiden osuus väheni 2,5 %:sta 1,2 %:iin (p < 0,001)  

USA:ssa tutkittiin6 sähköisen tutkimuspyynnön vaikutusta veriryhmämää-
rityksiin neljän vuoden aikana. Veripankkiin ennen käyttöönottoa vuonna 
2010 tulleista 9907 näytteestä hylättiin 2,5 % ja käyttöönoton jälkeen 1,2 
%, eli 210 kpl näytemäärän ollessa 10114.  Hylkäämisten syinä olivat vir-
heellinen tai puuttuva näytetarra näyteputkessa (tiedot potilaasta), alle-
kirjoittamaton näyte, allekirjoittamaton tutkimuspyyntö, ABO-
veriryhmäsopimattomuus tai väärä putki. Tiedot saatiin laadunvarmistuk-
sen johtajanneljännesvuosiraporteista. Tilastollinen käsittely tapahtui 
SPSS ohjelmalla.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 8/9)  
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   Näytön vahvuus: 2d  
   Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Samanaikaisesti sähköisen tutkimuspyynnön kanssa otet-
tiin käyttöön potilaan elektroninen tunnistaminen potilasrannekkeesta vii-
vakoodin lukijalla, joka osaltaan vaikutti tulokseen näytetarrojen osalta. 
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