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Saapumisohje tutkimukseen tulevalle 

Uusi lastensairaala, KNF-osasto  

Tutkimuspaikka ja ilmoittautuminen 

Kliininen neurofysiologia (KNF), 7. kerros 

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9, Helsinki 

Puhelin 09 471 80500, maanantaista torstaihin kello 7.30–15.00, perjantaisin kello 7.30-13.30. 

 Käynti D-ovesta 

 Kello 15 jälkeen pääovesta 

 Kulku Uuden sairaalan parkkihallista tapahtuu hissiaulasta D ja kello 15 jälkeen 

pääsisäänkäynnin kautta.  

Uudessa lastensairaalassa on käytössä itseilmoittautumisautomaatit. 

Ilmoittaudu sairaalaan tullessa jollekin näistä automaateista lapsen Kela-kortin tai 

sosiaaliturvatunnuksen avulla. 

Automaatti antaa kulkuohjeet ja niitä seuraamalla löydätte osastolle. 

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen ja pyydämme teitä ilmoittautumaan toisen kerran 

saapuessanne KNF-osastolle automaatilla. 

Tarvittaessa henkilökunta auttaa ilmoittautumisessa. 

Valmistautuminen sairaalaan tuloon 

Lapsen valmistaminen sairaalaan tuloon on hyvä aloittaa jo kotona kertomalla, miksi sairaalaan 

mennään ja mitä siellä on tarkoitus tehdä. 

Lapsi voi kysellä paljon ja kaikkiin asioihin vanhempana et ehkä osaa vastata. 

Näissä asioissa autamme teitä, kun tulette sairaalaan. 

Tietoa löydät internetistä osoitteesta www.hus.fi sekä Terveyskylästä, joka on yhdessä potilaiden 

kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.  

www.terveyskyla.fi > Valitse talo > Lastentalo > Miten valmistaa lasta ja nuorta sairaalahoitoon. 

Peruutukset ja siirrot 

Ota yhteyttä KNF-osastolle mahdollisimman pian (puhelin 09 471 80500, maanantaista torstaihin 

kello 7.30–15.00, perjantaisin klo 7.30–13.30), jos aika ei sovi, lapsi sairastuu tai on vaarassa 

https://www.hus.fi/
http://www.terveyskyla.fi/
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sairastua infektiotautiin (esimerkiksi rokot, vatsatauti, flunssa) tai lapsi on ollut sairaalahoidossa 

ulkomailla.  

Maksut 

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. 

Peruuttamatta jätetystä ajasta voimme periä sakkomaksun. 

Lisätietoa ja maksujen määrät löytyvät osoitteesta www.hus.fi > Potilaalle > Potilasmaksut. 

Anna palautetta 

Auta meitä kehittämään palveluitamme. 

Anna palautteesi lomakkeella tutkimusyksikössä tai internetin kautta osoitteessa www.hus.fi >> 

Anna palautetta.  

 

Pysäköinti, joukkoliikenne ja esteettömyys 

Joukkoliikenteen reitteihin, aikatauluihin ja kulkuyhteyksiin kannattaa tutustua ennen sairaalaan 

tuloa. Lisätietoa: www.hus.fi/uusilastensairaala > käyntiohjeet. 

Uuden lastensairaalaan parkkihallissa on 100 pysäköintipaikkaa. 

Ajo parkkihalliin tapahtuu Uuden lastensairaalan vasemman puoleisesta päädystä.  

Uusi lastensairaala tarjoaa potilaiden omaisille maksuttoman pysäköinnin sairaalan 

parkkihallissa. 

Muissa Meilahden alueen parkkihalleissa pysäköinti on maksullista. 

Parkkihallista saatu lippu tulee vaihtaa 1. kerroksen neuvonnassa poistumislippuun 

ilmoittautumisautomaatin kuittia tai osastolta saatavaa todistusta vastaan. 

Poistumislippua voi käyttää vain Uuden lastensairaalan parkkihallissa. 

Pitkäaikaissairaiden potilaiden perheet voivat saada viikon parkkilipun. Lisätietoa saa hoitavasta 

yksiköstä. 

Jo maksettua lippua ei voida hyvittää. 

Tutustu sairaalaan ennen vierailua www.koeuusilastensairaala.fi ja www.hus.fi/uusilastensairaala. 

Tietoa tutkimuspaikasta ja sen esteettömyydestä: Palvelukartta. 

http://www.hus.fi/
https://www.hus.fi/
https://www.hus.fi/potilaalle/opas-potilaalle/oikeutesi-potilaana/anna-palautetta
https://www.hus.fi/uusilastensairaala
http://www.koeuusilastensairaala.fi/
http://www.hus.fi/uusilastensairaala
https://palvelukartta.hel.fi/search?q=hus+kuvantaminen
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