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Muutokset terveydenhuollossa edellyttävät bioanalyytikoilta yhteistyötä ja kollegiaalisuutta 

Korona-aika on uudella tavalla tuonut näkyväksi laajalle yleisölle laboratoriotyön merkityksen osana 

terveydenhuollon kokonaisuutta. Ammattikunnan tunnettuuden myötä on bioanalyytikoiden arvostus 

lisääntynyt ja se on avannut myös uusia ovia ammatillisen edunvalvonnan vaikuttamistoiminnalle. 

Koronapandemia ja sen myötä nopeasti muuttuvat tilanteet ovat kuormittaneet poikkeuksellisella tavalla 

koko terveydenhuollon henkilöstöä. Vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön, työaikoihin ja lomiin 

ovat kaventuneet pandemian hoidon aikana. Nämä seikat ovat monia uuvuttaneet ja alan vaihto ajatukset 

ovat lisääntyneet.  

On vaikeaa ennustaa kuinka kauan ja missä määrin koronatestaus työllistää bioanalyytikoita näytteenotossa 

ja analytiikassa. Huomioitavaa on myös se, että sosiaalisen eristyksen aikana monen vastustuskyky 

tavallisillekin taudinaiheuttajille on voinut laantua. Yhteiskunnan pikkuhiljaa avautuessa on todennäköistä, 

että normaalioloissa tavalliset nuhat ja flunssat voivat olla normaalia voimakkaampia ja terveydenhuoltoa 

kuormittavia. Samaan aikaan koronapandemian aikana syntynyt hoitopommi on alkamassa purkautua ja 

bioanalyytikoita tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näytteenotossa ja analytiikassa 

sekä kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimuksissa. 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi vuonna 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee aluevaalien 

myötä toimeenpanoon. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu 

siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle. Uudistuksessa diagnostiset terveyspalvelut on luokiteltu 

terveydenhuollon tukipalveluiksi, joihin kuuluvat myös siivous-, ruokahuolto- ja ICT-palvelut. Uudistuksen 

toimeenpanon aikana diagnostisten palveluiden rooli ja asema selkiytynee. 

Luotettavat ja laadukkaat laboratoriopalvelut ovat terveydenhuollon kivijalka. Useiden yhtäaikaisten 

suurien muutosten keskellä jokaisen bioanalyytikon tehtävänä on toimia oman ammattinsa arvostusta ja 

luottamusta herättävällä tavalla. Bioanalyytikoiden on yhdessä toimittava siten, että korostamme 

diagnostisten terveyspalveluiden merkitystä osana terveydenhuollon ydinprosessia ja laatua. 

Kannustamme kaikkia bioanalyytikoita ja laboratoriohoitajia rakentavaan kollegiaaliseen yhteistyöhön ja 

toistemme tukemiseen. Vain yhteistyöllä ja toisiamme kannustaen voimme saavuttaa pienelle 

ammattikunnalle kuuluvat edut ja hyödyt, jotka toimivat koko terveydenhuollon ja eritysesti diagnostisia 

terveyspalveluita tarvitsevien ihmisten parhaaksi. On tärkeää, että Bioanalyytikkoliitto jäsenyhdistyksineen 

toimii kaikkien bioanalyytikoiden yhdistäjänä, ammatillisena edunvalvojana ja voimavarana. 
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