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Kannanotto bioanalyytikon ammattinimikkeen lisäämiseksi 
terveydenhuollon ammattihenkilölakiin 

 
Tehy ry ja Suomen Bioanalyytikkoliitto ry esittävät, että bioanalyytikon ammattinimike lisätään 
uudistettavaan terveydenhuollon ammattihenkilölakiin.  
Perusteet laillistamismenettelyn muuttamiselle nousevat koulutuksesta ja työelämän tarpeesta. 
 
Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä bioanalyytikon tutkintonimike on ollut käytössä yli 20 
vuotta. Laboratoriohoitajakoulutuksen siirtyessä muun opistotason koulutuksen mukana 
ammattikorkeakouluun otettiin bioanalyytikon tutkintonimike käyttöön vuonna 1998. 
Tutkintonimikemuutokseen päädyttiin aikanaan, koska bioanalyytikon katsottiin lisäävän 
kansainvälisesti suomalaisen kliinisen laboratorioalan korkeakoulutuksen ymmärrettävyyttä ja 
oman tieteenalan kehittämistä sekä ammattiin liittyvää kansainvälistä liikkuvuutta.  Nykyistä 
tutkintonimikettä, bioanalyytikko (amk), voidaan pitää hyvin vakiintuneena 
koulutusjärjestelmässämme. 
 
Tehyn jäsentilastojen valossa (31.12.2020) kliinisen laboratorioalan ammattilaisista noin 44%:lla 
on vanhamuotoinen laboratorio- tai erikoislaboratoriohoitajan tutkintonimike ja noin 56%:lla 
bioanalyytikko (amk) nimike. Eläköitymisen seurauksena bioanalyytikko (amk) osuus tästä 
lisääntyy edelleen vuosittain. 
 
Bioanalyytikon koulutusta antaa Suomessa 6 ammattikorkeakoulua (5 suomenkielistä ja yksi 
ruotsinkielinen) ja tutkintoja suoritetaan vuosittain noin 200. Vuonna 2020 tutkinnossa aloitti  
282 uutta opiskelijaa ja niitä on suunniteltu jonkin verran lisättäväksi vuosille 2021 - 2022. 
Bioanalyytikko (amk) tutkintonimikkeestä valmistuneiden määrä kasvaa ja viimeisen 
kahdenkymmen vuoden aikana suomalaisista ammattikorkeakouluista on valmistunut  
yli 3500 bioanalyytikkoa. 
 

 
Bioanalyytikon (amk) tutkinnon suorittaneen rekisteröityminen terveydenhuollon 
ammattihenkilöksi 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimikkeet on määritelty laissa ja asetuksessa 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Nimikkeen voi saada suoritettuaan tietyn koulutuksen. 
Suomessa bioanalyytikon (amk) tutkinnon suorittanut laillistetaan tällä hetkellä 
laboratoriohoitajaksi.  
 
Pidämme tarkoituksenmukaista esittää laboratoriohoitajan ammattinimikkeen korvaamista 
bioanalyytikon nimikkeellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksen 
toimeenpanon yhteydessä. Ammattinimikkeen muutos koskisi myös kaikkia jo työelämässä 
toimivia laboratoriohoitajia, jolloin heidän asemansa työmarkkinoilla turvataan ja 
ammattinimike olisi yhtenäinen koulutusjärjestelmämme historiasta huolimatta.  
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Lisäksi muutos vastaisi erityisesti siihen laillistetun ammattihenkilön kriteeriin, jossa 
ammattiin johtaa selkeästi määritelty viranomaisen hyväksymä koulutus. 
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Tehy ry    Suomen Bioanalyytikkoliitto ry 
 
 
Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, juha.kurtti@tehy.fi p. 0505869460 
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