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LABORATORION TOIMINTA  

Pöytyän kansaterveystyön kuntayhtymän, terveyskeskuksen diagnostiikkayksikkö, johon kuuluu 
laboratorio ja röntgen. 

Riihikosken terveysasemalla laboratorio on auki ma – pe klo 7.00 – 15.00. Laboratorionäytteet otetaan 
ajanvarauksella lääkärin tekemän lähetteen mukaan.  

Sivuasemien laboratoriot ovat auki eri päivinä klo 7.00 – 10.30. Sivuasemien päivät Aura: ti ja to, Kyrö: 
ma ja ke ja Yläne: ti ja pe. 

Laboratorioajan voi varata sähköisesti Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sivuilta, soittamalla 
keskuksen numeroon 02 486 410 tai terveyskeskuskäynnin yhteydessä. 

Näytteitä otetaan myös yksityislääkärin lähetteellä ajanvarauksella. Laboratoriovastaukset ja lasku 
tutkimuksista lähetetään postitse asiakkaalle. 

Laboratorio tekee myös päivän aikana lääkärin määräämiä päivystysnäytteitä. Tuloksia ja hoitoa saadaan 
nopeasti.  

Laboratorioasiakkaan on hyvä valmistautua laboratorionäytteisiin annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Erilaisia laboratorio-ohjeita löytyy kuntayhtymän nettisivuilta kohdasta terveyspalvelut / laboratorio. 
Laboratoriokäynnillä varaudu esittämään kuvallinen henkilötodistus.  Muistathan olla ajoissa paikalla, 
että ehdit hetken tasoittaa hengitystäsi ja verenkiertoasi. Laboratorioon voit ilmoittautua 
terveysaseman lasiluukulla. Asiakas kutsutaan laboratorioon odotustilasta nimellä. 

Joitakin näytteitä voidaan ottaa kotona, laboratoriosta saatujen ohjeiden mukaan, laboratorion 
näytepaketteihin. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleisiin 
nimitarroihin. Säilytä näyte viileässä ohjeen mukaan ja tuo näyte laboratorioon mahdollisimman pian. 
Kotona otetun näytteen tuomiseen ei tarvitse varata laboratorioaikaa.  

Laboratorio käynnillä asiakkaalle neuvotaan mistä saadaan laboratoriotuloksia. Laboratoriotuloksia voi 
tiedustella hoitavasta yksiköstä. Asiakas voi näytteenottokäynnin yhteydessä sopia lääkärin tai 
omahoitajan soitto- tai käyntiajan. Laboratoriosta ei anneta laboratoriotuloksia.  

Laboratorion päivä Riihikoskella alkaa osastokierrolla ottamalla osaston lääkärin pyytämiä 
laboratoriokokeita. Aamupäivä jatkuu näytteenotolla ajanvarauksella Riihikoskella. Eri päivinä näytteitä 
otetaan myös sivuasemien Aura, Kyrö ja Yläne laboratoriossa ajanvarauksella. Laboratoriossa otetaan 
verinäytteitä, sydänfilmejä, virtsanäytteitä, sieninäytteitä jne. 

Laboratorionäytteitä käsitellään, analysoidaan ja vastataan tietokoneelle asiakkaan omiin 
potilastietoihin. Riihikosken laboratoriossa tehdään Pöytyän lääkärien tilaamista tutkimuksista noin 85 % 
ja muut näytteet lähetetään ostopalveluna tutkittavaksi muihin laboratorioihin esim. TYKS:iin. 
Huomattavasti poikkeavista liian matalista tai korkeista tuloksista ilmoitetaan hoitavaan yksikköön, joko 
lääkärille tai hoitajille.  
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Päivällä laboratoriossa tehdään spirometriatutkimuksia. Asiakkaan on hyvä valmistautua spirometria 
tutkimukseen lääkärin, hoitajan tai laboratorion antamien ohjeiden mukaan. 

Laboratoriosta saa hakea ilman ajanvarausta laboratorion aukioloaikoina laboratoriotutkimuksiin 
tarvittavia näytepakkauksia, putkia ja purkkeja. Neuvomme mielellään asiakasta oikean näytteenotto 
tekniikan ja näytteenotto-ohjeiden kanssa.  

Lisätietoja löytyy nettisivu: htpps://www.poytyanterveyskeskus.fi etusivu ja terveyspalvelut / 
laboratorio tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nettisivu: www.vsshp.fi / ammattilasille / hoito-
ohjeet.  

Tervetuloa laboratorioon terveisin laboratoriohoitajat (vuonna 2019)   

Helena, Mervi, Nina, Heli ja Paula  

 

Konelab-laite, kemiallisten laboratoriotutkimusten analysaattori

 


