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Tehyn ja Superin lakon vaikutukset HUS Diagnostiikkakeskuksen labo-

ratoriotoimintaan Etelä-Karjalan alueella 

Tehy ja Super aloittavat lakon 1.4.2022 klo 6. Lakon piirissä on myös HUS Diagnostiikkakeskuk-

sen hoitohenkilökunta Etelä-Karjalan alueella. Laboratorioiden näytteenotto ja analytiikka toi-

mivat lakon ajan suojelutyöhön annetun henkilökunnan vahvuudella. Kiireellinen hoito pyritään 

turvaamaan lakon aikana.  

 

Lakon aikana laboratorio voi ottaa vain kiireellisenä pyydettyjä päivystyksellisiä näytteitä sairaa-

loissa ja avoinna olevissa näytteenottopisteissä (Etelä-Karjalan keskussairaalan näytteenotto, 

Honkaharjun, Savitaipaleen ja Parikkalan terveyskeskusnäytteenottopisteet). Polikliinisten poti-

laiden ennen lakon alkamista varatut näytteenottoajat perutaan lakon ajalta ja päivystyspotilai-

den näytteenotto toimii ilman ajanvarausta. Suljettuna olevien näytteenottopisteiden terveys-

keskuksiin on lähetetty erillinen tiedote hoitoyksiköiden ottamien näytteiden lähettämiseen. 

 

Mikäli tutkimukset ovat kiireellisiä, tutkimuksen tilanneen yksikön on tehtävä Lifeca-

ressa uusi päivystyslähete (ks. kuva alla) ja poistettava aiemmin tehty lähete. Poti-

lasturvallisuuden vuoksi ja ruuhkautumisen välttämiseksi lähettäviä lääkäreitä pyydetään käyt-

tämään erityistä harkintaa siinä, onko tutkimus kiireellinen tai päivystyksellinen. Kiireellisiksi 

muutetaan vain ne tutkimukset, joiden tekeminen on välttämätöntä lakon aikana. Tällaisia ovat 

esimerkiksi syöpähoitojen vuoksi tehtävät verikokeet.  

 

 
 

Lakon aikana kliinisen kemian laboratorio pyrkii turvaamaan kiireellisenä pyydettyjen päivys-

tyksellisten tutkimusten analytiikan. Käytettävissä olevan henkilöstöresurssin vuoksi tutki-

musten vastausviiveet tulevat kasvamaan merkittävästi. Kiireelliset veritilaukset pyri-

tään toimittamaan parhaamme mukaan. 

 

Patologian vastuualueella pyrimme turvaamaan kiireellisinä pyydetyt näytteet, ensisijaisesti päi-

vystykselliset ja syöpädiagnostiikan tutkimukset. 

 

Mikrobiologian tutkimuksista pyritään tekemään bakteriologiset veriviljely- ja likvortutkimuk-

set sekä malariatutkimus. Korona- ja influenssadiagnostiikkaan on odotettavissa viiveitä. Muita 

viljelytutkimuksia tehdään vain etukäteen erikseen sovitusti henkeä uhkaavissa tilanteissa (puh. 

040 127 4204, klo 8-15). Virologian ja immunologian laboratoriossa (Helsinki) tehtävien tutki-

musten osalta ks. myöhemmin julkaistava erillinen tiedote. 
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EKG-tutkimusta ei voida Etelä-Karjalan alueella ottaa laboratorion toimesta lainkaan lakon ai-

kana.  

 

 

Eeva-Liisa Paattiniemi 

Vastuuyksikön päällikkö 

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, 

HUSLAB Kliininen kemia 

puh. 040 1463282 

 

Jaana Hurri 
Vastuuyksikön päällikkö 

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, 

HUSLAB Näytteenotto 

puh. 044 5649202 

 

Satu Kurkela 

Vastuuyksikön päällikkö 

Etelä-Karjala, HUSLAB 

Kliininen mikrobiologia 

puh. 050 4284183 

Risto Suomalainen 

Vastuuyksikön päällikkö 

Etelä-Karjala, HUSLAB Patologia 

puh. 044 7915226 

 

 

 

  


