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Arvoisa asiakas, 
 
loppu- ja alkuvuoden poikkeavat näytteiden lähetys- ja kuljetusaikataulut 
 
 
Itsenäisyyspäivä maanantai 6.12.2021  
 
Ei näytekuljetuksia 
 
Torstai 23.12.2021 
 
POSTIN JA MATKAHUOLLON kautta ei voi lähettää näytteitä 
POSTNORDIN lähettipalvelun kautta voi lähettää ainoastaan Covid-19-näytteitä 
ENSETIN lähettipalvelun kautta voi lähettää yön yli kuljetuksissa ainoastaan Covid-19-
näytteitä. Asiakkaiden, joiden näytteet ovat laboratoriossa samana päivänä noudosta klo: 18 
mennessä, näytenoudot ovat normaalisti. 
LABLANCEN lähettipalvelun kautta voi lähettää ainoastaan Covid-19-näytteitä. Asiakkaiden, 
joiden näytteet ovat laboratoriossa samana päivänä noudosta klo 18 mennessä perillä, 
näytenoudot ovat normaalisti. 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN laboratorioiden näytteet noudetaan normaalisti 
PATOLOGIAN näytteitä voi lähettää Postilla 
 
Jouluaatto perjantai 24.12.2021 
 
Ei näytekuljetuksia 
 
Joulupäivä lauantai 25.12.2021 
 
Ei näytekuljetuksia 
 
Tapaninpäivä sunnuntai 26.12.2021 
 
Ei näytekuljetuksia 
 
Perjantai 31.12.2021 
 
POSTIN JA MATKAHUOLLON kautta ei voi lähettää näytteitä 
POSTNORDIN lähettipalvelun kautta voi lähettää ainoastaan Covid-19-näytteitä 
ENSETIN lähettipalvelun kautta voi lähettää yön yli kuljetuksissa ainoastaan Covid-19-
näytteitä. Asiakkaiden, joiden näytteet ovat laboratoriossa samana päivänä noudosta klo: 18 
mennessä, näytenoudot ovat normaalisti. 
LABLANCEN lähettipalvelun kautta voi lähettää ainoastaan Covid-19-näytteitä. Asiakkaiden, 
joiden näytteet ovat laboratoriossa samana päivänä noudosta klo 18 mennessä perillä, 
näytenoudot ovat normaalisti. 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN laboratorioiden näytteet noudetaan normaalisti 
PATOLOGIAN näytteitä voi lähettää Postilla 
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Uudenvuodenpäivä lauantai 1.1.2022 
 

         Ei näytekuljetuksia 
 
Keskiviikko 5.1.2022 
 
POSTIN JA MATKAHUOLLON kautta ei voi lähettää näytteitä 
POSTNORDIN lähettipalvelun kautta voi lähettää ainoastaan Covid-19-näytteitä 
ENSETIN lähettipalvelun kautta voi lähettää yön yli kuljetuksissa ainoastaan Covid-19-
näytteitä. Asiakkaiden, joiden näytteet ovat laboratoriossa samana päivänä noudosta klo: 18 
mennessä, näytenoudot ovat normaalisti. 
LABLANCEN lähettipalvelun kautta voi lähettää ainoastaan Covid-19-näytteitä. Asiakkaiden, 
joiden näytteet ovat laboratoriossa samana päivänä noudosta klo 18 mennessä perillä, 
näytenoudot ovat normaalisti. 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN laboratorioiden näytteet noudetaan normaalisti 
PATOLOGIAN näytteitä voi lähettää Postilla 
 
Loppiainen torstai 6.1.2022 
 
Ei näytekuljetuksia 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tiedustelut 
SYNLAB Suomi logistiikka 
p. 010 3847 100  
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