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Huumausainetestit käytännössä (2007)
• koko maassa työnantajat teettävät vuosittain 50000100000 huumausainetestiä
• työnantajien pääkaupunkiseudulla teettämissä
huumetesteissä jopa viisi näytettä sadasta viittaa
työnhakijan huumeidenkäyttöön.
– testeissä näkyy lähinnä kannabista, amfetamiinia ja
opiaattiryhmän aineita

• eniten testejä teettävät kemianteollisuus, kuljetusala,
energiantuotanto ja turvallisuuspalvelut
9.2.2006
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Huumetestaussuositus
• Edellinen suositus vuodelta 2001
• Tämän jälkeen muutoksia
– Lainsäädännössä
– Huumausaineiden käytössä
– analyysimenetelmissä

• Lisäksi työpaikkatestaus on lisääntynyt
voimakkaasti
• Labqualityn työryhmä aloitti suosituksen
päivittämisen syksyllä 2007 – uusi suositus
julkaistaan keväällä 2008
9.2.2006
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Suosituksen keskeiset uudistukset
• Huomioitu STM:n huumetestausta
työelämässä koskeva ohje
• Eroteltu terveydenhuollollinen ja
valvonnallinen testaus
• Tarkennettu ensivaiheen ja
varmistustestauksen laatusuosituksia

9.2.2006
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Suositus huumetestauksen
suorittamisesta 2008 (n. 50 s.)
1. Johdanto
2. Suosituksen tarkoitus
3. Testauksen kulku ja
terminologiaa
4. Testauksen kysymyksenasettelu
5. Testausta koskeva lainsäädäntö
6. Laboratorion laatuvaatimukset
7. Eri ryhmien testauksesta
8. Huumetestaukseen
lähettäminen
9. Virtsanäytteelle vaihtoehtoiset
näytematriisit :veri, sylki ja
hiukset
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10. Näytteenotto
11. Huumetestauksen vaiheet
laboratoriossa
12.Tulosten tulkinta
13. Testituloksen riitauttaminen
14. Huumausainetestin perusteella
laadittavat todistukset
15. Asiakirjojen säilytys
16. Näytteiden analysointia
suorittavien laboratorioiden
valvonta
17. Huumausainetestien
tekemisestä aiheutuvat
kustannukset
18. Lopuksi

©Lasse Lehtonen

6

Johdanto
• Huumetestaus poikkeaa olennaisesti muusta
laboratorioanalytiikasta niin kysymyksenasettelun
kuin preanalytiikan ja analytiikan osalta.
• Tutkimuspyynnön perustelut voivat olla paitsi
hoidolliset niin myös muuhun huumeiden käytön
syiden selvittelyyn liittyviä.
– Huumetestauksella pyritään varmistamaan tai sulkemaan
pois huumeiden käyttö esim. huumeiden
vieroitushoidossa tai työpaikoissa.
– Mahdollisten sosiaalisten ja taloudellisten seuraamusten
takia tulosten täytyy olla luotettavia.
– Seuraamuksia välttääkseen näytteen antaja saattaa
toisaalta yrittää manipuloida näytettä siten, että tulos olisi
negatiivinen.
9.2.2006
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Testauksen kysymyksenasettelu
• Mahdollisuudet huumetestaukseen ovat parantuneet ja
halventuneet.
– Testauksen näennäinen helppous madaltaa siihen ryhtymisen
kynnystä.
• Toisaalta huumeanalytiikka on entistä vaativampaa uusien huumeiden
vallatessa alaa ja huumeenkäyttäjien muuttuvien käyttötottumusten
vuoksi.

– Ensivaiheen analyysissä käytettävien testien valinta on tärkeää.

• Ennen huumetestauksen käynnistämistä on syytä miettiä
mitä tavoitteita testauksella on ja miten ne voidaan
saavuttaa.
– Huonosti toteutettu testaus sen sijaan tuottaa jonkinasteista
turvallisuuden tunnetta yhteisölle ilman, että huumeiden käyttö
tai niiden aiheuttamat haitat vähenisivät.
9.2.2006
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Huumausainetesti
• Huumausainetestillä tarkoitetaan työterveyslain 3
§:ssä huumausainelain (1289/1993) 2 §:ssä
tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi
tehtyä testiä sekä testin perusteella laadittua
selvitystä siitä, onko työnhakija tai työntekijä
käyttänyt huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin.
• Suosituksessa huumausainetestistä käytettään
lyhyempää nimeä ”huumetesti”
– Yksittäinen huumetesti koostuu ensivaiheen analyysistä
(ns. seulonnasta) ja sen tuloksen ollessa positiivinen
varmistusanalyysistä.
9.2.2006
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Ensivaiheen analyysi
• Ensivaiheen analyysissä suoritetaan yleensä useita erilaisia
immunologisia seulontatestejä eli -analyysejä
(huumetestistö).
– Nämä voidaan tehdä joko erilaisin laboratoriolaittein tai ilman
monimutkaisia laitteita suoritettavilla ns. pikatesteillä.

• tavanomaiset immunologiset seulontatestit kattavat vain
osan huumetarkoitukseen käytetyistä aineista
– joskus joudutaan suorittamaan laaja huumeseulonta, jossa käytetään
immunologisten menetelmien lisäksi myös kemiallisia menetelmiä
täydentämään testin kattavuutta (esim. kromatografiset ja
massaspektrometriset menetelmät).

9.2.2006
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Varmistusanalyysi
• Immunologisin seulontamenetelmin suoritetussa ensivaiheen
analyysissä saadaan usein myös vääriä positiivisia tai vääriä
negatiivisia testituloksia.
• Jotta oikeat positiiviset testitulokset voidaan erottaa vääristä
positiivisista tuloksista, kaikki positiiviset ensivaiheen
analyysitulokset varmennetaan jollain spesifisellä ja
luotettavalla varmistusanalyysillä.
– Useimmiten käytetään massaspektrometristä menetelmää.

• Varmistuksen jälkeen positiivinen testitulos osoittaa näytteen
sisältävän todettua ainetta.
– Näytteen varmistus voi tapahtua samassa paikassa kuin ensivaiheen
analyysi. Seulotut näytteet voidaan myös lähettää huumeanalytiikan
osalta akkreditoituun laboratorioon varmistusanalyysiä varten.
9.2.2006

©Lasse Lehtonen

11

Terveydenhoidollinen testaus
• Terveydenhoidollisissa testauksissa on kyse
yleensä potilaan diagnoosin tai erotusdiagnoosin
tekemisestä.
• Terveydenhoidollisessa testauksessa voidaan
näytteenoton ja näytteiden kuljetuksen valvonnan
tasosta joustaa potilaan yksityisyyden ja testin
joustavan kulun hyväksi.
– Silloin, kun epäillään, että testiä tai sen tulosta voidaan
yrittää manipuloida, on suositeltavaa tehdä
terveydenhoidollisin perusteinkin tehtävä testaus yhtä
valvotusti kuin valvonnallinen testaus.
9.2.2006
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Valvonnallinen testaus
• Valvonnallisen testauksen lähtökohtana on yleensä
muut kuin terveydenhoidolliset perusteet. Testausta
suoritetaan huumeiden käyttäjien löytämiseksi.
• Valvonnallisesta testauksessa yleensä testattavaan voi
kohdistua oikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia tai
oikeusturvaan liittyviä seuraamuksia.
• Valvonnallisessa testauksessa koko testausprosessin ja
erityisesti näytteenoton on oltava riittävän luotettavaa
sekä lakien ja sopimusten mukaista, ettei jälkikäteen
herää epäilystä tuloksen varmuudesta.
9.2.2006
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A- ja B-näyte
• Monissa valvonnallisissa testauksissa virtsanäyte
on hyvä jakaa kahteen näytepulloon/putkeen, joita
kutsutaan A- ja B-näytteeksi.
• A- ja B-näytteiden ottamisella pyritään
varmistamaan testattavan oikeusturva:
mahdollisissa riitatilanteissa huumeanalyysi
voidaan uusia laboratoriossa pakastettuna
säilytetystä sinetöidystä B-näytteestä.
9.2.2006
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Valvonnallinen testaus
• ”vapaaehtoisuuteen perustuva”
– Työpaikat
– sosiaalitoimi

• Hallintopakko
–
–
–
–
–
9.2.2006
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Mielenterveyslaki
Vankeinhoito (päihteettömyys)
Puolustusvoimat
Henkilönkatsastus (rikosepäily)
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Alaikäisen asema
• Alaikäinen henkilö, mikäli hän ikänsä ja kehitystasonsa
perusteella kykenee päättämään hoidostaan, käyttää
henkilöään koskevien toimenpiteiden osalta muutoinkin
itsenäistä päätösvaltaa sekä hoitosuostumuksen antamisen
että potilastietojen luovuttamisen suhteen (laki potilaan
asemasta ja oikeuksista 7 ja 9 §).
• Käytännössä ikärajana lapsen oman suostumuksen
edellyttämisen suhteen voidaan pitää 12 vuoden ikää, mikä
on lastensuojelulaissa määritetty ikäraja lapsen
kuulemiselle.
• Vanhemmat eivät siis yleensä voi vaatia testin suorittamista
taikka tietojen luovuttamista vastoin 12-vuotta täyttäneen
alaikäisen potilaan omaa tahtoa.
9.2.2006
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Työpaikkatestaus
• Työpaikkatestaus edellyttää päihdeohjelmaa

9.2.2006
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Laboratorion laatuvaatimukset
• Laboratoriolla tulee olla lupa harjoittaa laboratoriotoimintaa.
• Tehtäessä työntekijälle työterveyslain 3 §:ssä tarkoitettua
huumetestiä tulee laboratorion lisäksi täyttää valtioneuvoston
asetuksen 7.4.2005/218 mukaiset laatuvaatimukset.
– Tämän asetuksen mukaan
• 1) laboratorion tulee olla akkreditoitu, huumetestien (myös mahdollisten
pikatestien) tulee kuulua laboratorion pätevyysalueeseen
• 2) ensivaiheen testauksissa saadut positiiviset testitulokset on aina
varmistettava.

• Laboratorioiden ulkopuolella tehtävät pikatestit ovat
terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa ja on
suositeltavaa, että testaus järjestetään laboratorion
valvonnassa.
9.2.2006
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Henkilökunnan pätevyys
• Näytteen analysoinnin suorittavan laboratorion
henkilökunnan riittävä koulutus ja kokemus on osa
testitulosten luotettavuuden ja laadun
varmistamista.
• Testauksella tulisi olla tekninen ja kliininen
vastuuhenkilö, jotka voivat tarpeen tulleen opastaa
testin tilaajaa tulosten tulkinnassa.
• STM:n julkaisussa 2006:2 Huumausainetestaus
työelämässä on lueteltu työpaikkatestaukseen
osallistuvien henkilöiden pätevyysvaatimukset.
– Tulisi soveltaa myös ensivaiheen valvonnallisessa
testauksessa
9.2.2006
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Tutkimuslähete
• Tutkimuslähetteeseen tarvittavat tiedot saattavat
vaihdella, riippuen siitä mitä tarkoitusta varten
huumetesti tehdään ja kuinka täydellisesti näytteen
koskemattomuus pitää turvata koko testausketjun
aikana.
• Huumetutkimuslähetteestä on käytävä ilmi vähintään
seuraavat tiedot
–
–
–
–

näytteen lähettäjä
vastaus- ja laskutusosoitteet
tutkittavan tunnistetiedot
näytteen laatu, milloin näyte on otettu ja haluttu tutkimus

9.2.2006
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Tutkimusnimikkeistö
• Huumetutkimusten nimikkeistöstä ei ole olemassa
kaikkiin testaustilanteisiin suunniteltua
valtakunnallista standardia, mikä saattaa aiheuttaa
joskus väärinkäsityksiä näytteen lähettävän ja
näytteen analysoivan laboratorion välillä.
• Terveydenhuollon puolella vakiintunutta ns.
kuntaliiton nimikkeistöä (www.kunnat.net
(asiasanahakemisto/nimikkeistö)) suositellaan
käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan kaikessa
huumetestauksessa.
– Pääsääntöisesti ensivaiheen analyyseillä on O-loppuinen
lyhenne ja varmistusanalyyseillä Ct-loppuinen lyhenne.
9.2.2006
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Näytteenotto
• Terveydenhoidollinen testaus
– Terveydenhoidollisessa testauksessa ei pääsääntöisesti tarvita saattajaa
– Henkilöllisyys todetaan hoitopaikan käytännön mukaan, mieluiten
henkilöllisyystodistuksella

• Valvonnallinen testaus
– Henkilöllisyydestä varmistutaan henkilöllisyystodistuksella.
– Valvonnallisessa testauksessa saattajan tarve on harkittava erikseen
kussakin tapauksessa.
• Työpaikka- ja oppilaitostestauksessa on syytä käyttää saattajaa, jos on
syytä epäillä, että testattava on päihteiden alainen tai hän pyrkii
vaikuttamaan testin tulokseen.
• Poliisin ja vankilaviranomaisten aloitteesta suoritetussa testauksessa
virkavallan edustaja saattaa testaukseen. Henkilöllisyydestä varmistutaan
henkilöllisyystodistuksella.

9.2.2006
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Näytteenottajan pätevyys
• Näytteenottajan tulisi pääsääntöisesti olla
terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut
henkilö
– Työpaikkatestauksessa näytteitä voivat
työelämän tietosuojalain 14 §:ään perustuvan
valtioneuvoston asetuksen mukaan ottaa
terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on
dokumentoitu lisäkoulutus
huumenäytteenottoon.
9.2.2006
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Virtsanäytteenottotilat
• Tilojen, joissa näytteenotto suoritetaan, tulee olla sellaiset,
että näytteen manipulointi voidaan mahdollisimman hyvin
ennaltaehkäistä.
• Ideaalitapauksessa varsinaisessa näytteenottotilassa ei ole
muuta kuin WC-istuin.
– Suositeltavaa on, että WC-istuimessa ei ole vesisäiliötä (tai vettä)
lainkaan, tai että säiliön vesi on värjättyä (värikapseli).
– Jos WC-tilassa on vesipiste esim. lavuaarin yhteydessä, niin sen
käyttö näytteen laimentamiseen tulee estää.
– WC-tilassa ei myöskään saa olla saippuaa, puhdistusaineita eikä
muita kemikaaleja, joita mahdollisesti voidaan lisätä näytteeseen.
– Näytteen-antajan käsien pesun (ilman saippuaa) ennen näytteen
antamista pitäisi tapahtua muualla kuin itse WC-tilassa.

• Näytteenantajalle pitää myös järjestää tila, johon hän voi
jättää ylimääräiset vaatteet ja tavarat ennen WC:hen menoa.
9.2.2006
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Näytteenoton valvonta
• Näytteenotto on suoritettava niin valvotusti kuin mahdollista.
• Paras valvontatapa on, että näytteenantajan kanssa samaa
sukupuolta oleva henkilö seuraa koko ajan
näytteenantotapahtumaa varsinaisessa WC-tilassa.
– On kuitenkin muistettava, että intimiteetti- ym. syistä edellä mainittu
valvontakäytäntö ei aina ole mahdollista eikä asiallista.

• Esimerkiksi työpaikan huumetestauksessa näytteenannon
valvonta voi tapahtua siten, että näytettä antava henkilö on
WC-tiloissa yksin.
– WC-tilat on tällöin suunniteltava siten, että näytteen
manipuloimismahdollisuudet on minimoitu. Vaikka näytteenantoa ei
täydellisesti valvottaisikaan, pitää näytteenottohenkilökunnan aina olla
koko ajan lähellä ja reagoida välittömästi poikkeaviin tilanteisiin.
9.2.2006
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Näytteenottovälineet
• Näytteenottovälineiden valinta riippuu siitä, mitä
tarkoitusta varten huumetestinäyte otetaan ja siitä,
kuinka täydellisesti näytteen koskemattomuus
pitää turvata koko testausketjun aikana
• Valvonnallisessa testauksessa
näytteenkeräysvälineistön tulisi olla valmistettu,
sinetöity, pakattu ja säilytetty siten, että
mahdollinen kontaminaatio on estetty, sekä
toisaalta siten, että niiden koskemattomuus
voidaan todeta ennen käyttöä.
9.2.2006
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Virtsanäytteen kelpoisuus
•
•
•
•
•

9.2.2006

Lämpötila
Ulkonäkö
pH
Kreatiniini
Ominaispaino
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Muut näytteet
• Verinäyte
• Sylkinäyte
• hiusnäyte

9.2.2006
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Laboratorioanalyysin aloitus
• Näytteitä vastaanotettaessa
laboratoriohenkilökunnan tulee tarkastaa
näytepakkaus, jos näyte on sinetöity, sen
koskemattomuus on tarkistettava sekä verrata
näytteiden tietoja mukana seuraaviin
tutkimuslähetteisiin
• Mikäli testattavasta on otettu A- ja B-näyte, niin
ensivaiheen analysointi suoritetaan A-näytteestä
• Näytteen kelpoisuus tarkistetaan (jos ei tehdä
samassa laboratoriossa kuin näytteenotto)
9.2.2006
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Ensivaiheen analyysit
• Näytteet, jotka läpäisevät virtsan tarkistustestauksen ja
antavat ensivaiheen analysoinnissa negatiivisen tuloksen
vastataan negatiivisena.
– Jatkoanalyysejä näistä näytteistä ei tehdä ja näytteet voidaan
hävittää.
– Mikäli näyte ei läpäise virtsan tarkistustestausta, pyritään
selvittämään syy siihen.

• Jos ensivaiheen analyysi antaa positiivisen testituloksen
jollekin aineelle, näytteestä suositellaan tehtävän
varmistusanalyysi.
• Valvonnallisen testauksen yhteydessä positiiviset
ensivaiheen analyysitulokset on aina varmennettava.
9.2.2006
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Cut-off-rajat
• Asetetun cut-off –rajan taso saattaa vaihdella testin
valmistajasta riippuen
• Työpaikan huumetestauksessa on suositeltavaa, että
kaikki ko. tutkimuksia tekevät laboratoriot
käyttäisivät immunologisissa määrityksissään
samoja cut-off –rajoja ensivaiheen analyysien
tulosten harmonisoimiseksi
• Hyvän käytännön mukaisesti mittaukset tekevän
laboratorion pitäisi tiedottaa testin tilaajaa
käytettyjen menetelmien cut-off-rajoista.
9.2.2006
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Ensivaiheen analyysin ennustearvo
•

Positiivisen testituloksen ennustearvo riippuu olennaisesti siitä, kuinka suuri osa
tutkitusta väestöstä käyttää tutkittavaa huumetta.
– Mitä pienempi on käyttäjien määrä, sitä suurempi määrä huumetta käyt-tämättö-mien
henkilöiden näytteistä antaa väärän positiivisen testituloksen.

•

Jos seulotaan esim. opiaattien käyttäjiä suomalaisesta väestöstä
(ongelmakäyttäjiä noin 0,1 %), oletetulla opiaattipika-testillä (sensitiivisyys 80
%, spesifisyys 98 %) saadaan 1000 seulottua näytettä kohden keskimäärin n. 1
oikea positiivinen tulos opiaatin käyttäjältä ja n. 20 väärää positiivista tulosta
opiaatteja käyttämättömiltä henkilöiltä.
– Siten positiivinen testitulos ennustaa ainoastaan noin 5 %:n (1/21)
todennäköisyydellä opiaatin käyttöä. Jos huumausainetta käyttävien osuus seulotusta
väestöstä kasvaa, lisääntyy myös positiivisen testituloksen ennustearvo.

•

Positiivisen testituloksen ennustearvo jää käytännössä aina niin matalaksi, että
pelkän ensivaiheen analyysissä saadun positiivisen -tuloksen perusteella ei
tutkittavaa saa leimata huumeenkäyttäjäksi, vaan tulos tulee varmistaa
varmistusanalyysillä!

9.2.2006

©Lasse Lehtonen

32

Ensivaiheen testien valinta
• Tarve eri aineryhmien testaukseen riippuu siitä,
millaisia kohderyhmiä tutkitaan.
• Neljällä - kuudella aineryhmällä (esim. U-AmfetO, U-Bendi-O, U-Bupre-O, U-Canna-O, U-KokaO ja U-Opiaa-O) voidaan kattaa suuri osa tällä
hetkellä Suomessa yleisesti väärinkäytetyistä
aineista.
• Ensivaiheen analyysin sisältö on
tarkoituksenmukaista tarkistaa määräajoin, sillä
väärinkäytettyjen aineiden suosiot vaihtelevat.
9.2.2006
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Positiivisen ensivaiheen
testituloksen varmentaminen
• Positiivinen näyte on varmennettava, jos tuloksesta saattaa
olla juridisia seurauksia.
• Varmistusanalyysi suoritetaan myös silloin, kun testiin
joutunut henkilö kiistää analyysin tuloksen.
• Terveydenhuollossa saattaa olla tilanteita, jolloin potilas
itse myöntää käyttäneensä huumeita. Tällöin positiivinen
seulontatulos yhdessä potilaan ilmoituksen kanssa on
riittävä, jotta löydös voidaan kirjata sairaskertomukseen
(virallinen asiakirja).
– Varmentamattajättämispäätöstä tehtäessä on pidettävä mielessä,
että tutkittava saattaa myöhemmin kieltää huumeiden käytön.
9.2.2006
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Positiivinen tulos
• Varmistusanalyysit tehdään yleensä kromatografisilla
ja massaspektrometrisillä mittausmenetelmillä, jotka
antavat luotettavan analyysituloksen hyvinkin matalilla
huumepitoisuuksilla.
– Työpaikan huumetestauksen varmistusmenetelmissä
käytetään cut-off –rajoja, jotka ovat korkeampia kuin
menetelmien havaitsemisrajat.

• Raportointirajaa korkeammat huumepitoisuudet
raportoidaan positiivisina ja sitä matalammat
pitoisuudet negatiivisina- – siitäkin huolimatta, että
näytteessä on huumausainetta.
9.2.2006
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Negatiivisen ensivaiheen
testituloksen varmentaminen
• Tilanteissa, joissa potilas on selvästi jonkin
huumeen vaikutuksen alainen, mutta
tavanomaisen ensivaiheen analyysin tulos
on negatiivinen, on perusteltua teettää joko
varmistus epäillystä huumeesta tai laaja
huumeseulonta.

9.2.2006
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Ensivaiheessa vaikeasti löydettävät
• esimerkiksi
–
–
–
–
–
–
–

metamfetamiini
ekstaasi
buprenorfiini
fentatyylijohdokset
LSD
gamma
khatin ainesosat (katiini, norpseudoefedriini ja
efedroni)
– Jne.
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Varmennettu tulos
• Ensivaiheen analyysin jälkeen
asianmukaisesti (esim.
massaspektrometrillä) varmistettu
positiivinen tulos merkitsee sitä, että
näytteessä on todettua ainetta
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Tuloksen vastaaminen
• Laboratorio vastaa tulokset aina testit pyytäneelle
taholle esim. terveydenhuollon yksikköön.
– Vastausta ei koskaan anneta suoraan testattavalle,
työnantajalle tai esimerkiksi testatun vanhemmalle
– Huumetestien tulosten vastaamisessa on huomioitava
että merkintä potilaan asiakirjoissa saattaa vaikuttaa
haitallisesti myöhemmin jopa vuosien kuluttua.
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Vastausraportti
• Vastausraportissa tulee olla seuraavat tiedot:
–
–
–
–
–
–
–

9.2.2006

näytteen tunnistetiedot
näytteenottoajankohta
raportointipäivämäärä
tieto analyysin tuloksesta
testituloksen varmentajan allekirjoitus
käytetty analyysimenetelmä sekä
analyysin suorittaneen laboratorion nimi
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Tuloksen tulkinta
• Myös ensivaiheen analyysi edellyttää riittävää
pätevyyttä
– STM:n julkaisussa 2006:2 Huumausainetestaus
työelämässä on lueteltu työpaikkatestaukseen osallistuvien
henkilöiden pätevyysvaatimukset.

• Ennen kuin positiivisen testituloksen
varmistusanalyysin perusteella laadittu
analysointilausunto vastataan, laboratorion
valtuutettu tutkija varmistuu testituloksen
oikeellisuudesta
– esimerkiksi työpaikkahuumetestauksessa positiivisen
testituloksen tulkitsee huumausainetestaukseen perehtynyt
lääkäri (Medical Review Officer, MRO).

•
9.2.2006
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Testituloksen ilmoittaminen
testattavalle
• Työpaikan huumausainetestiä koskevan tutkimuslähetteen
antaneen terveydenhuollon toimintayksikön on ilmoitettava
testattavalle negatiivisesta testituloksesta. Ilmoittaminen voidaan
tehdä esimerkiksi puhelimitse.
• Jos kyse on varmistetusta positiivisesta testituloksesta, on
valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan lääkärin
ilmoitettava testituloksesta testattavalle ja samalla annettava
testattavalle testitulos kirjallisena.
• Testituloksia käsittelevät henkilöt eivät saa esimerkiksi ilmaista
testitulostietoja sivulliselle ilman testattavan suostumusta tai
tiedon antamiseen oikeuttavaa lainsäännöstä.
• Testitulosten luottamuksellisuutta korostetaan myös työelämän
tietosuojalaissa, joka lähtee siitä, että testattava itse toimittaa
kyseisen lain 6 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan
todistuksen työnantajalle (selostettu tarkemmin 14 luvussa).
9.2.2006
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Näytteiden säilyttäminen
•

Jos huumenäytteiden säilytyksestä ei ole erikseen säädetty tai sovittu, niin
näytteitä - oli ensivaiheen analyysin tulos sitten negatiivinen tai positiivinen suositellaan säilytettävän vähintään 1 kuukausi , koska tarve näytteen
jatkotutkimuksille saattaa tulla myöhemminkin.
– Jos varmistusanalyysiä tarvitaan, se tehdään aina samasta näytteestä, josta
ensivaiheen analyysikin on tehty.

•

•

Säilytyksen jälkeen näytteet on hävitettävä. Hävittäminen on kirjattava
laboratorion dokumentteihin. Näytteiden hävittämiselle on syytä määritellä
takaraja esim. 1 kuukausi näytteiden säilyttämisajan päättymisestä. Sekä
näytteiden säilytys- että hävittämiskäytännöt on ohjeistettava kirjallisesti.
Työpaikan huumetestauksessa on positiivisen tuloksen antanut A-näyte
säilytettävä yhdessä B-näytteen kanssa yhden vuoden ajan näytteen
ottamisesta.
– Jos kuitenkin A-näytteen positiivinen tulos on riitautettu on näytteitä säilytettävä
niin kauan, kuin asian selvittäminen riitauttamisen johdosta kestää. Negatiivisen
tuloksen antanut A-näyte tulee hävittää yhdessä B-näytteen kanssa
(Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 7.4.2005/218).

9.2.2006

©Lasse Lehtonen

43

Lopuksi
• Ensivaiheen analyysien ominaisuudet, rajoitukset ja
puutteet tulee tuntea ennen testausta.
• Varmistusanalyysit kuuluvat huumetestaukseen kiinteästi
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.
• Analyysien lisäksi on kiinnitettävä huomiota testattavien
valintaan, näytteen ottoon, valvontaan ja näytteen kulkuun,
tulosten raportointiin, tiedon kulkuun sekä tuloksen
tulkintaan.
• Huonosti suoritetulla testillä ei saavuteta minkäänlaista
myönteistä vaikutusta huumeongelman ratkaisuun.
• Ennen huumetestauksen aloittamista tulisi harkita
laatujärjestelmän luomista koko testaustoiminnalle.
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