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ISLABin näytteenottopisteiden poikkeukselliset aukioloajat kesällä 2022 
 
 

Näytteenottopiste Ajanjakso Poikkeus aukioloajoissa 

Pohjois-Karjala     

Pohjois-Karjalan keskussairaala 17.6. Suljettu 

Enon laboratorio 1. - 31.7.  Suljettu tiistaina ja perjantaina 

Hammaslahden terveysasema 1. - 31.7. Suljettu tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 

Lehmon terveysasema 13.6. - 5.8. Suljettu maanantaina ja tiistaina 

Rääkkylän terveysasema 4. - 31.7. Suljettu perjantaina 

Valtimon terveysasema 1. - 31.7. Suljettu  

Viinijärven näytteenottopiste 1. -31.7. Suljettu 

Pohjois-Savo     

Maaningan terveysasema 

  

4. - 31.7. 

  

Avoinna maanantaina ja keskiviikkona, suljettu perjan-

taina 

Rautalammin terveysasema 4. - 31.7. Suljettu 

Rautavaaran terveysasema 4. - 31.7. Suljettu 

Riistaveden terveysasema 4. - 31.7. Suljettu 

Sonkajärven terveyskeskus 18. - 31.7. Suljettu 

Tervon terveysasema 20.6. - 17.7. Suljettu 

Varpaisjärven terveysasema 

  

30.5. - 28.8. 

  

Avoinna vain keskiviikkoisin 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 

20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8. ja 24.8. 

Vehmersalmen terveysasema 27.6. - 7.8. Suljettu, 8.8 alkaen avoinna ma ja ke klo 8 - 14  

Vesannon terveysasema 18.7. - 14.8. Suljettu 

Vieremän terveysasema 4. - 17.7. Suljettu 

Etelä-Savo     

Anttolan terveysasema 4. - 31.7. Suljettu 

Haukivuoren terveyskeskus 30.5 - 3.7. Avoinna vain maanantaina 

  4. - 31.7. Suljettu 

  1. - 28.8. Avoinna vain maanantaina 

Hirvensalmen terveysasema 23.6. Suljettu 

Juvan terveyskeskus 

  

11. - 31.7., 

8.8. - 4.9. 

Avoinna ma - pe klo 8.10 - 12.00  

  

Kangasniemen terveyskeskus 30.5. - 19.6. Avoinna ma - to klo 7.10 - 11.50 

  27.6. - 3.7. Avoinna ma - to klo 7.10 - 11.50 

  1. - 7.8. Avoinna ma - to klo 7.10 - 11.50 

  30.5. - 28.8. Avoinna pe klo 8.10 - 11.50 

Mäntyharjun terveyskeskus 

  

27.6. - 3.7., 

18.7. - 14.8. 

Avoinna ma - pe 8.00 - 11.30  

  

Pertunmaan hyvinvointikeskus 30.5. - 28.8. Avoinna vain tiistaina klo 7.20-11.00  

Ristiinan terveysasema 4. - 31.7. Avoinna ma - to 7.10-11.40 

Muut toimipisteet palvelevat normaalisti. 

 

Kaikkien ISLABin näytteenottopisteiden/laboratorioiden aukioloajat ja yhteystiedot ovat ISLABin internetsivuilla: 

www.islab.fi → Näytteenottopisteet.  

https://www.islab.fi/naytteenottoon_tulevalle/naytteenottopisteet-ja-aukioloajat
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Potilaan kannattaa varata aika näytteenottoon ja saapumaan varatulle ajalle, jotta hän pääsee mahdollisim-

man viiveettömästi näytteenottoon. Ajanvaraus myös vähentää odotustilassa samaan aikaan olevien asiakkai-

den määrää ja siten mahdollistaa riittävien turvavälien säilyttämisen parantaen turvallisuutta näytteenotossa 

asioinnin aikana. Osaan näytteenottopisteistä ajanvaraus on pakollinen. Näissä pisteissä päivystyspotilaat ote-

taan vuoronumerolla. Aika varataan internetin ajanvarausohjelmasta (www.islab.fi → Ajanvaraus) tai ajanvarauk-

sen puhelinnumerosta 044 717 8888 arkisin klo 12–14, takaisinsoittopalvelu arkisin klo 8–13.30 (normaali puhe-

linmaksu).  

 

Näytteenottoon ei saa tulla, jos  

- potilaalla on hengitystieinfektion oireita 

- potilas on menossa covid 19 -testiin 

- potilas odottaa tulosta covid 19 -testistä tai 

- potilas on covid 19 -karanteenissa sairastumisen tai altistumisen takia. 

 

Ohjatkaa potilaat valmistautumaan näytteenottoa varten laboratoriotutkimuksia määrätessänne. Jos ei 

ole tutkimuskohtaista potilasohjetta, täyttäkää potilasohje ”Valmistautuminen laboratoriotutkimuksiin” ja 

antakaa se näytteenottoon tulevalle. Näin edesautamme potilaan asianmukaista valmistautumista (vaikutus la-

boratoriotuloksiin) ja sujuvaa näytteenottotapahtumaa. Potilasohje on internet-sivuillamme (www.islab.fi→Ter-

veydenhuollon ammattilaiselle→Näytteenotto, Lähetteet, Potilasohjeet → Potilasohjeet). 

 

Varmistattehan, että pyynnöt on tehtyinä sähköiseen järjestelmään suunniteltuna näytteenottopäivänä ennen 

potilaan ohjaamista laboratorioon. Ilman pyyntöjä emme voi ottaa laboratoriokokeita. Ohjeita tutkimuksen ti-

laamiseen ja pyynnön tekemiseen on ISLABin internet-sivuilla www.islab.fi → Terveydenhuollon ammattilaiselle 

→ Tutkimuksen valinta, tilaaminen ja näytteenotto.  

 

Jos ohjaatte erikoissairaanhoidossa olevan potilaan näytteenottoon kotipaikkakunnalleen johonkin ISLABin ul-

kopuoliseen kunnalliseen laboratorioon (esim. FIMLAB/Jyväskylä), käyttäkää potilaan ja ulkopuolisen laborato-

rion ohjaamiseen ohjetta ”ISLAB-alueen ulkopuolisessa laboratoriossa tapahtuva näytteenotto” (www.islab.fi 

→Terveydenhuollon ammattilaiselle→Näytteenotto, Lähetteet, Potilasohjeet→ Islabin ulkopuolella tapahtuva 

näytteenotto). 

 

Jos otatte itse näytteitä yksiköissänne, muistattehan potilaan tunnistuksen henkilötunnuksen perus-

teella etukäteen tulostetusta/kirjoitetusta potilaan nimen ja henkilötunnuksen sisältävästä tarrasta. Näy-

teputket ja muut näyteastiat on merkittävä tällä tarralla näytteenoton yhteydessä potilaan vierellä. Poti-

laan asianmukainen tunnistaminen ja näyteastioiden merkitseminen oikean potilaan henkilötiedoilla on 

yksi potilasturvallisuuden kulmakivistä. 

 

Ulla Dunder 

Preanalytiikan koordinaattori 

puh. 044 717 8834 

 

JAKELU 

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat  

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset 

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset 

Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset 

Internet, intranet 

https://islab.ajanvaraus.fi/frontend/
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