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•
Virusosoitustestin kysyntä on kasvanut voim

akkaasti heinä-
elokuussa, ja Terveystalo on lisännyt testauskapasiteettiaan:  

•
viim

eisen kahden viikon aikana kapasiteetti on viisinkertaistettu 

•
kohortteja on avattu, ja drive-in –kaistoja perustettu ja perustetaan 
edelleen 

•
olem

assa olevien testauspisteiden aukioloaikoja on pidennetty, 
näytteenottovälejä tihennetty ja siirrytty näytteiden kuljetuksessa 
tiheäm

pään aikaväliin ja niiden analysoinnissa kolm
ivuorotyöhön 

•
olem

m
e avanneet testausaikojen ajanvarauksen suoraan 

verkkosivuillem
m

e ja pyrkineet siten sujuvoittam
aan ja 

nopeuttam
aan asiointia 

•
Tavoitteem

m
e on, että kaikkialla pääsee testiin sam

an päivän 
aikana, jos aikaa haetaan aam

ulla 

•
Ajantasainen tieto Terveystalon testauspisteistä/drive-in-pisteistä 
löytyy verkkosivuiltam

m
e: 

https://w
w

w.terveystalo.com
/fi/A

siakkaana/A
jankohtaista-asioinnista-ja-

koronaviruksesta/H
engitystieoireisen-toim

intaohjeet/ 

•
Testausajan varanneelle henkilölle lähtee tekstiviestillä linkki sivulle, jolla 
yksityiskohtaiset saapum

isohjeet näytteenottopaikkoihin 
https://w

w
w.terveystalo.com

/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/A
siointi-

koronatestauspisteissa/ 
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A
siakasohje koronatestiin  

1. O
ta yhteyttä etälääkäriin ilm

an ajanvarausta O
m

a Terveys -
sovelluksen chat- tai videovastaanoton kautta tai varaa 
etävastaanottoaika.  

¾
O

m
a Terveys –sovelluksen voit ladata sovelluskaupastasi. 

Tai voit kirjautua etäpalveluihin O
m

a Terveys –
verkkosivuston kautta.  

¾
E

täpalveluiden käyttöohjeet osoitteesta: 
https://om

aterveys.terveystalo.com
/O

m
aTerveys/E

tapalvelut/
ohjeita-etavastaanottoon/ 

 

2. Lähetteen saatuasi varaa aika näytteenottoon 
verkkoajanvarauksesta, jonka jälkeen saat tekstiviestillä 
saapum

isohjeet lähim
m

älle testauspisteelle. 

 3. Saavu näytteenottoon kävellen tai om
alla autolla. 

 4. Testituloksen valm
istuttua on se välittöm

ästi nähtävissä m
yös 

O
m

a Terveydessä.  
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Testituloksen vasteaika 
 Vastaus tulee pääkaupunkiseudulla noin 24 tunnissa, m

uualla S
uom

essa yleensä 1-3 päivässä. 

 Testausajan varanneelle henkilölle lähtee tekstiviestillä linkki sivulle, jolla yksityiskohtaiset saapum
isohjeet näytteenottopaikkoihin 

https://w
w

w.terveystalo.com
/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/A

siointi-koronatestauspisteissa/  

 Ajantasainen tieto Terveystalon testauspisteistä/drive-in-pisteistä löytyy verkkosivuiltam
m

e:  
https://w

w
w.terveystalo.com

/fi/A
siakkaana/A

jankohtaista-asioinnista-ja-koronaviruksesta/H
engitystieoireisen-toim

intaohjeet/ 

 Ajantasainen tieto keskim
ääräisestä näytteenotosta tulokseen  

Terveystalon avoim
esta raportoinnista: https://avoinraportointi.terveystalo.com

/korona/ 
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K
oronan virusosoitustesti (235€ testi, K

ela-korvauksen jälkeen 179€) 
•

K
un epäillään koronavirustartuntaa tai altistum

ista, asiakas ottaa yhteyttä ensisijaisesti etäkanavia pitkin (lääkäri-chat 40€).  

•
K

oronavirustestausta varten tarvitaan aina lääkärin lähete.  

•
Lähetteen saatua aika näytteenottoon varataan verkkoajanvarauksesta, jonka jälkeen asiakas saa tekstiviestillä saapum

isohjeet testauspisteelle. O
hjeet asiointiin 

löytyvät verkkosivuiltam
m

e (https://w
w

w.terveystalo.com
/fi/A

siakkaana/A
jankohtaista-asioinnista-ja-koronaviruksesta/H

engitystieoireisen-toim
intaohjeet/) 

 •
Asiakas saa testin tuloksesta ilm

oituksen O
m

a Terveys -palveluun heti tuloksen valm
istuttua.  

•
Tuloksen ollessa positiivinen, lääkäri ilm

oittaa siitä asiakkaalle, antaa hoito-ohjeet ja kirjaa tiedot potilaskertom
ukseen.  

•
N

egatiivisesta testituloksesta ilm
oitetaan asiakkaalle hänen kanssaan sovitulla tavalla (esim

. jos ei O
m

a Terveys käytössä, asiakkaalle soitetaan). 

 

•
Fit2Fly-palvelu on suunnattu oireettom

ille m
atkailijoille 

•
O

sa valtioista edellyttää todistusta negatiivisesta koronan osoitustestistä m
aahan saavuttaessa.  

•
Fit2Fly-todistus sisältyy tutkim

uksen hintaan ja joka toim
itetaan salatulla sähköpostilla tulosten valm

istum
isen jälkeen.  

•
Virusosoitustesti yritysasiakkaalle 235€, ja oireettom

an testauksesta asiakas ei saa K
ela-korvausta. 

 

K
oronan vasta-ainetesti (89€) 

•
H

enkilön epäillessä sairastaneensa koronan, m
utta ei ole käynyt virusosoitustestissä ja halutaan varm

uus, onko hän sairastanut koronan.  

•
Täm

änhetkisen oletuksen m
ukaan sairastetusta koronasta syntyy jonkinlainen im

m
uniteetti, m

utta sen kestosta ei ole vielä paljon tietoa. 
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