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POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUS - NORDLAB 
Kliinisen laboratorioalan pohjoinen osaaja 

• Liikelaitoskuntayhtymä on perustettu 1.1.2012, toiminta alkoi 
1.1.2013 

• Omistajia ovat Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan 
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri 

• Tehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirien asukkaille ja muille 
asiakkaille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan 
tutkimuksesta ja opetuksesta 

• Liikelaitoskuntayhtymä työllistää n. 650 laboratorioalan ammattilaista 

• Vuotuinen liikevaihto on noin 67 milj.€ 

• Tutkimusmäärä noin 8,5 miljoonaa vuodessa 

 



Miksi NordLab ? 

• Asiakaspalvelun parantaminen. Potilaille taataan mahdollisuus 

omien asiointiyhteyksiensä ja valintojensa mukaisesti käydä 

näytteenotossa missä tahansa kunnallisessa erva:n 

palvelupisteessä.  

• Palveluiden saatavuus. Turvataan ammattitaitoisen 

laboratoriopalveluiden saatavuus Pohjois-Suomen alueella.  

• Henkilöstö. Varmistetaan pätevän henkilöstön saatavuus ja 

pysyvyys. Parannetaan resurssien käyttöä erva-laajuisesti. 

• Toimintojen yhtenäistäminen. Yhtenäiset toimintatavat, 

laitekanta, laatu- ja tietojärjestelmät – näin taataan yhtenäinen ja 

luotettava tulostaso koko alueella. 

• Kustannustehokkuus. Kustannustaso on vuoden 2015 (2018) 

lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on 

vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna nykyisten organisaatioiden 

toiminnassa ilman toteutettavia muutoksia. 



NordLabin laajeneminen toiminnan 

aloittamisen jälkeen 

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan alueella kaikki 
terveyskeskuslaboratoriot kuuluvat NordLabiin 

Pohjois-Pohjanmaalla liittyneitä:  

Sosiaali ja terveyspiiri Helmi (Siikalatva erosi ja ulkoisti 
sote -palvelut Mehiläiselle 1.1.2017 lähtien), Lumijoki 
(palvelusopimus), Kärsämäki (palvelusopimus) ja 
Kuusamo 

Raahen ja Hailuodon kanssa aloitettu neuvottelut 

Lapissa liittyneitä: 

Ranua, Kolari, Sodankylä, Pello, Muonio ja Enontekiö 

Kittilän kanssa aloitettu neuvottelut 



Sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelma 2017-2020  

(Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä 

6.9.2016)  

Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat   

Pohjois-Suomen julkisen sektorin laboratoriotoiminnasta 
tulee huolehtimaan NordLab kattavasti viimeistään sote-
ratkaisun myötä.  

Toiminta on osoittautunut laadukkaaksi, palvelukykyiseksi 
sekä kustannustehokkaaksi.  

Keskitetty rekrytointi vähentää kilpailua osaajista.  
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Ennen liittymistä sovittavia asioita: 
• Tutkimusvalikoima/-tekopaikka ja laitteisto  

• Logistiikka 

• Tietohallintokäytännöt 

• Laskutuskäytäntö 

• Resurssit  

• YT-menettely 

Esiselvitys / Sopimusten  

valmistelu 

Liikkeenluovutussopimus 

Käyttöönotto 

Uuden liittyjän malli ja aikataulu 

6 kk 

Käyttöönoton suunnittelu ja 

tarvittava kehitystyö 

Luovutushetki 

• Päätöksentekoprosessi ja aikataulu  

• Siirtyvä henkilöstö 

• hankintakäytännöt 

• Sopimukset (siirtyvät, irtisanottavat) 

 

Jan Skog / Rauno Luttinen 

3-4 kk 





Sote -uudistus 

Sairaanhoitopiirit lakkaavat 31.12.2019 

Liikelaitoskuntayhtymä purkautuu  omistuspohjasta ja 
yhtiömuodosta tehtävä valinnat  

Johtokunnan päätös tarvittavista toimista 15.6.2017 

Asian ovat käsitelleet hallituksissaan LSHP, LPSHP ja 
Kainuu 





CORONARIAN ALIHANKKIJAN 

HYVÄKSYMINEN 

 

Posion kunta on ulkoistanut sosiaali- ja 

terveyspalvelut yksityiselle 

palveluntuottajalle, Coronaria ryhmittymälle 

1.6.2016 alkaen. Laboratoriopalvelut ovat 

sisältyneet ulkoistamissopimukseen 

(palvelusopimus kohta 4§ ja 6§). Asiaa on 

käsitelty sote johtoryhmässä 2.10.2017 

§12. 

 

Coronaria yhtymä kilpailuttaa 

laboratoriopalveluiden tuottamisen ja 

esittää uudeksi alihankkijakseen Synlab:a.  



 

Erikoissairaanhoidon tarjonta Lumijoen 

kunnan asukkaille vahvistuu 

 

Ajankohtaista, 12.10.2017 

 

Lumijoen kunta ja Terveystalo ovat 

solmineet sopimuksen sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ulkoistamisesta 

1.1.2018 alkaen. Yhteistyö käynnistetään 

jo vuoden 2017 lopulla täydentämällä 

erikoissairaanhoidon tarjontaa Lumijoen 

kuntalaisille Terveystalo Oulun yksiköstä. 

Potilas hoidetaan siellä missä paras 

palvelu ja asiantuntemus ovat nopeimmin 

saatavissa.  

 

 



www.Nordlab.fi 



Kiitos! 

Timo Kauppinen 

Talous- ja hallintopäällikkö 

NordLab 


