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HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 

ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

Veriryhmä- ja sopivuusnäytteiden ottaminen yhtä aikaa hoitajajärjes-

töjen 1.4.2022 alkaneen lakon aikana  

Tutkimukset 
2951 

2935 

E -ABORh 

B -SOPnäyt 

E -Veriryhmä, ABO ja Rh 

B -Sopivuusnäyte 

Taustaa Veriryhmä- ja sopivuusnäytteet otetaan pääsääntöisesti eri näytteenottokerroilla. Näytteet voi-

daan ottaa poikkeuksellisesti samalla kerralla hätätilanteessa tai jos halutaan välttää pistä-

mistä kahdesti, koska kyseessä on lapsipotilas tai potilaasta on erittäin vaikea saada verinäyte 

(jolloin tarvitaan hoitavan lääkärin lupa). Jos näytteet otetaan yhtä aikaa, potilaan tunnistaa 

kaksi eri henkilöä.  

Asia 1.4.2022 alkaneen hoitajajärjestöjen lakon aikana veriryhmä- ja sopivuusnäyt-

teet voidaan ottaa yhtä aikaa myös, jos toista näytteenottajaa ei ole saatavilla. 

Näytteenottaja kirjoittaa tarrakortille ”YHTÄ AIKAA, LAKKO”. 

Potilaan tunnista-

minen 
Jos näytteet otetaan yhtä aikaa, potilaan tunnistaa kaksi eri henkilöä: näytteen-

ottajan lisäksi toinen laboratorion tai hoitoyksikön henkilökuntaan kuuluva hen-

kilö.  Kumpikin tarkistaa itsenäisesti, että potilaan nimi ja henkilötunnus ovat samat kuin tar-

rakorteissa ja putkitarroissa, ja kuittaa tunnistuksen kirjoittamalla nimensä tarrakortteihin 

(tai putkitarroihin, jos tarrakortteja ei poikkeuksellisesti ole näytteenottotilanteessa käytössä).  

- Jos potilas ei pysty antamaan henkilötietojaan laboratorion näytteenottajalle, hoito-

yksikön henkilökunnan jäsen voi tunnistaa potilaan. Lisäksi tarvitaan toinen hoitoyk-

sikön henkilökunnan jäsen, joka tunnistaa potilaan.   

- Jos potilas ei pysty antamaan henkilötietojaan näytteenottajalle (joka voi olla labora-

toriosta tai hoitoyksiköstä), potilaan tunnistajana voi olla myös potilaan omainen. Li-

säksi tarvitaan toinen henkilökunnan jäsen, joka tunnistaa potilaan (omaisen avulla). 

Lisäohjeita Näytteenotossa noudatetaan voimassa olevia toimintaohjeita, jotka löytyvät ao. linkeistä: 

HUSLAB - TUTKIMUKSET  tai http://huslab.fi/veri > TUTKIMUKSET 

- Veriryhmä- ja sopivuusnäytteiden ottaminen 

- OHJE Hoitoyksikölle: Veriryhmä- ja sopivuusnäytteiden ottaminen sairaalapotilaista 

Voimassaolo Tämä poikkeusohje on voimassa 1.4.2022 alkaneen hoitajajärjestöjen lakon päättymiseen 

saakka, ellei toisin ilmoiteta. 
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