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Kattava diagnostinen asiantunte-
mus: ihmislääketiede, eläinlääke-
tiede, ympäristödiagnostiikka ja 
lääketeollisuus

450 MILJOONAA
tutkimustulosta vuosittain

Noin

Euroopassa

Liikevaihto vuosittain noin 

1, 5 MILJARDIA
euroa  

 30 maata ja

Toiminta kattaa1000  lääketieteellisen 

asiantuntijan verkosto

Yli

   4 maanosaa

 #1
lääketieteellisen 
diagnostiikan tarjoaja

13000
  työntekijää

  Noin

SYNLAB tarjoaa Suomessa kattavia ja korkealaatuisia laboratoriodiagnostiikkapal-
veluita lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin tutkimuksiin, lääkekehitykseen sekä 
ympäristöanalyyseihin julkisille ja yksityisille terveydenhuollon toimijoille. SYNLAB 
Group, joka on muodostunut Labco ja synlab -laboratorioiden yhdistymisen myötä, 
on Euroopan markkinajohtaja lääketieteellisen diagnostiikan saralla.

NOPEA YHTEENVETO SYNLABISTA



SYNLAB – parasta palvelua 
missä vain, milloin vain
Keitä me olemme?
SYNLAB tarjoaa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa laadukkaita 

* Ei toistaiseksi konsolidoitu. 

Tieto perustuu kesäkuun 2016 tilanteeseen.

täyden palvelun laboratoriodiagnostiikkapalveluita lääketieteellisiin ja eläin-
lääketieteellisiin tutkimuksiin, lääkekehitykseen sekä ympäristöanalyyseihin 
julkisille ja yksityisille terveydenhuollon toimijoille. SYNLAB Group, joka on 
muodostunut Labco ja synlab -laboratorioiden yhdistymisen myötä, on Eu-
roopan markkinajohtaja lääketieteellisen diagnostiikan saralla.

Uusi SYNLAB joka on läsnä jo 35 maassa, on syntynyt yhdistämällä kum-
mankin laboratorion palveluverkostot sekä kattavat diagnostisten testien 
valikoimat. SYNLABissa yhdistyvät laajan Euroopan laajuisen asiantunti-
javerkoston tarjoamat edut ja paikallisen toimijan asiakkailleen räätälöimät 
palvelut: tarjoamme asiakkaillemme konsultointia ja palveluratkaisuja niin 
paikallisten asiantuntijoidemme kuin myös SYNLABin kansainvälisten 
huippuasiantuntijoiden toimesta. 
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Täyden valikoiman 
diagnostiikkapalvelut
n  Kliininen kemia
n  Hematologia
n  Hyytymisanalytiikka
n  Mikrobiologia
n  Serologia
n  Immunologia
n  Genetiikka
n  Mikrobigenetiikka 
n  Patologia
n  Nestebiopsia
n  Sytologia
n  Endokrinologia

Ihmislääketiede1

Tarjoamme laajan valikoiman kliinisiä 

laboratoriopalveluita terveydenhuollon 

ammattilaisille, laboratorioille, sairaa-

loille ja potilaille, kattaen kaikki kliinisen 

diagnostiikan osa-alueet. Kehitämme 

aktiivisesti ja otamme käyttöön uusia 

diagnostisia menetelmiä, sillä näemme 

lääketieteellisen diagnostiikan kehit-

tämisen yhtenä tärkeimmistä lääketie-

teen edistystekijöistä.

Lääketeollisuus1

Euroopan laajuinen asiantuntijaverkos- 

tomme pitää yllä tiivistä yhteistyötä 

lääke- ja diagnostiikkateollisuuden sekä

johtavien yliopistojen kanssa. Tarjoam- 

me suunnattua erityisosaamista ja tes-

tauspalveluja lääkkeiden koko kehitys- ja 

käyttöönottopolun varrelle alkaen  lää- 

keaineiden kehittämisestä ja kliinisistä 

kokeista ja päätyen lääketurvallisuuteen 

ja vasteeseen.

Eläinlääketiede1

Tarjoamme kattavan diagnostiik-

kapalveluratkaisun eläinlääkäreille ja 

eläinlääkäriasemille (lemmikkieläimet, 

kotieläimet, tuotantoeläimet, maati-

lat, eksoottiset eläimet ja koe-eläimet). 

Asiakaskuntaamme kuuluu myös yli-

opistoja ja tutkimuslaitoksia, lääke- ja 

elintarviketeollisuuden yrityksiä, sekä 

siitostiloja ja eläinten kasvattajia. 

Ympäristöanalytiikka1

Valikoimaamme kuuluvat kattavat ympä-

ristö- ja elintarviketurvallisuuden diag-

nostiikkapalvelut, kuten muuan muassa 

maaperä-, ilma- ja vesianalyysit, teol-

lisuusanalyysit, ekotoksikologia, elin-

tarvikkeiden koostumusanalyysit, elin-

tarvikehygienia ja pakkausmerkintätar-

kastukset.

1   Palveluiden saatavuus vaihtelee maittain

Mitä me tarjoamme?

SYNLAB tarjoaa monitieteellisiä diagnostisia palve-
luita nopeasti, korkealaatuisesti, tehokkaasti ja 
tarkasti
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Tutkimus

Kehitys- ja koulutusyhteistyö 

yliopistojen kanssa voidaksem-
me jatkuvasti parantaa 

diagnostista tarjontaamme

SYNLABin kansainvälinen 

asiantuntijaverkosto

Diagnostiikan asiantuntijoiden 

tuki lähelläsi

Näytteenotto

Paikallinen laboratorio 

Nopea diagnoosi tukee 
kliinistä päätöksentekoa

Tulosten koonti raporttiin missä mukana 
tutkimuskohtaiset lausunnot ja mahdolliset 

jatkotutkimussuositukset

Nopea kuljetus

Lääkäri-Potilas 

tapaaminen

Lopulliset tulokset

Alan lääketieteelliset 
asiantuntijat lisäävät 
kattavan lausunnon

Referenssikeskus

Erikoisdiagnostiikka
Teollisuus

Yhteistyö diagnostiikka- ja 

lääketeollisuuden kanssa

KLIINISEN DIAGNOSTIIKKA-
PALVELUN ARVOKETJU
SYNLAB huolehtii näytteidesi nopeasta ja turvallisesta logistiikasta SYNLABin paikalliseen laboratori-
oon tai referenssikeskukseen. Näyte analysoidaan ja tulos tarkistetaan asiantuntevassa laboratorios-
samme. SYNLABin laaja asiantuntijoiden verkosto liittää tulosraporttiin mukaan lausunnon sekä 
suosittelee tarvittaessa lisäanalyysejä.



Työmme on ennen kaikkea 
potilaskeskeistä
Kaikessa mitä teemme pidämme ensisijaisen 
tärkeänä että pystymme tarjoamaan en-
siluokkaista palvelua potilaiden kannalta. 
Seuraamme herkeämättä alaamme jotta voim- 
me tuoda viimeisimmän teknologian mukaiset 
diagnostiset ratkaisut terveydenhuollon am-
mattilaisten saataville niin Euroopassa kuin 
sen ulkopuolellakin. 

Asiakkaanamme pääset nauttimaan 

Keskipisteessä potilaiden 
terveys

Tavoitteenamme on palvelukokonaisuus, jossa hoitopolun 
eri vaiheisiin suunnatut diagnostiset ratkaisut loksahtavat 
huomaamattomasti kohdalleen.

1. Alttius sairaudelle
n  Geneettinen alttius
n   Ulkoiset indikaatiot

4. Hoidon seuranta
n   Sairauden uusiutumisriskin 

minimointi
n   Kliinisen hoidon optimointi

2. Primaarinen ennaltaehkäisy
n   Sairauden välttäminen
n   Suojautuminen infektioilta

3. Sekundäärinen ennaltaehkäisy
n  Tarpeettoman hoidon ja toimen-

piteiden välttäminen
n   Potilashoidon ja hoitopolkujen 

hallinnan optimointi

seuraavista eduista:
n  Tarkasti optimoidut prosessit
n  Kustannustehokkaat ja korkealaatuiset ratkaisut
n  Kaikki diagnostiset palvelut samalta yhteistyö-

kumppanilta
n  Potilaskohtainen konsultointi
n  Asiantuntijuus
n  Laaja valikoima diagnostisia vaihtoehtoja tarpeiden 

mukaan
n  Uusimmat teknologiat käytettävissä yliopisto- ja 

tutkimusyhteistyön kautta
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1.  Uudet diagnostiset testit ja 
teknologiset ratkaisut

SYNLAB on vahvasti mukana uusien 
diagnostisten menetelmien kehitys- 
työssä ja markkinoille saattamisessa 
niin julkisella kuin yksityisellä sek-
torilla. Tiivis yhteistyö yliopistojen 
tutkimusryhmien ja lääketeollisuu-
den kanssa mahdollistaa uusimpien 
testien saatavuuden jo varhaisessa 
vaiheessa SYNLABin kautta.  

Kehitysyhteistyön kannalta kes-
keisiä kiinnostuksen kohteita ovat 
esimerkiksi genetiikka, naisten ter-
veys, kardiologia ja nutrigenomiikka. 
Samanaikaisesti kehitämme myös 
IT-ratkaisujamme ja muita palve-
luitamme tehdäksemme testien ti-
laamisen ja raportoinnin asiakkail-
lemme mahdollisimman helpoksi. 

2.  Personoitava lääkitys ja 
asiantuntijayhteistyö 
muiden toimijoiden kanssa

Potilaan yksilölliset geneettiset 
ominaisuudet vaikuttavat vahvasti 
lääkeaineiden potilaskohtaiseen te-
hoon ja vasteeseen. Sitä mukaa kun 
saatavilla olevat terapiamuodot ke-
hittyvät ja niiden valikoima laajenee, 
muuttuvat ne myös yhä tarkemmin 
kohdennetummiksi ja yksilöllisiksi. 
SYNLAB on vahvasti mukana nope-
asti kasvavassa personoidun lääki-
tyksen kehityksessä tarjoamalla sitä 
tukevia diagnostisia ratkaisuja. 

Diagnostisten testitulosten perus- 
teella lääkärit pystyvät tekemään 
entistä kohdennetumpia ratkaisuja 
käytettävien lääkeaineiden ja annos-
tuksen suhteen. SYNLAB on tiiviisti 
mukana alan kehityksessä ja toimii 
yhteistyössä personoitavaan lääki-
tykseen erikoistuneiden yritysten ja 
tutkimusryhmien kanssa. 

3.  B2B -ratkaisut
SYNLAB tarjoaa sairaaloille, lääkäri-
asemille, laboratorioille ja muille ter-
veydenhuoltoalan toimijoille paikan 
päällä suoritettavia palveluita, kuten 
esimerkiksi:

n  Vieritestauspalvelut eli 
Point of Care (POC)

n  Lähilaboratoriopalvelut
n  Näytteenottopalvelut
n  Tarviketoimitukset
n  Konsultointipalvelut

Innovatiiset 
ratkaisut

Yksittäisten tutkimusten 
ulkoistus SYNLABille

Laboratoriotutkimusten 
analysoinnin kokonais-
ulkoistus SYNLABille

SYNLAB tarjoaa kaikki 
laboratoriopalvelut

SYNLAB huolehtii paikallisen 
laboratorion toiminnan ohjauk-
sesta, tarvikkeista ja laitteista

Muu rutiini- ja/tai 
erikoisanalytiik-      
ka analysoidaan 
SYNLABilla

Aikakriittiset rutiini-
tutkimukset sekä 
vierianalytiikka 
analysoidaan tilaajan 
toimesta paikan päällä

Aikakriittiset rutiinitutkimukset 
sekä vierianalytiikka analy-
soidaan paikan päällä

SYNLAB tarjoaa paikallisen 
laboratoriotoiminnan, mukaan 
lukien vierianalytiikka
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