
Härmämedi korona testaus käynnistyneet 

 

Me Härmämedissä  haluamme auttaa Suomea selviämään 
koronavirusepidemiasta. Teemme testejä Härmämedissä lääketieteellisen arvion 
perusteella, eli koronavirustestiin päästäksesi tarvitset lähetteen. Näytteenotto 
drive-in-testausasemillamme on käynnistynyt. 

Tietoa koronavirustesteistä 

 

Koronatutkimuksiin tarvitaan aina lähete. Lähetteen tutkimukseen saat 

Härmämedin hoidon tarpeen arvioinnista, puh 06 4831 800.   

Arvio ja lähete on työterveyshuolto asiakkaallemme veloitukseton .  

Yksityisasiakkaille arvio ja lähete maksaa 27,80 €.  

 

Miten koronavirustesti otetaan? 

Koronavirustestit tehdään tavallisimmin nenänielusta taipuisalla nukkatikulla 
sieraimen kautta otettavasta näytteestä. Virusta esiintyy limakalvoilla runsaasti 
erityisesti taudin alkuvaiheessa.  

Ennen näyttenottoa sinua pyydetään niistämään nenäsi. 

Koronavirustestin tulokset 

Positiivinen tulos on hyvin varma tartunnan osoittaja. Negatiivinen tulos ei 
kuitenkaan täysin sulje pois tautia, sillä viruksen erittyminen limakalvolle on 
hyvin yksilöllistä ja myös näytteenoton sekä laboratorioanalyysin onnistuminen 
vaikuttaa tulokseen. 

Tulokset ovat yleensä käytettävissä seuraavan vuorokauden aikana. 



Negatiivinen testitulos tulee sinulle tekstiviestinä. 
 
Positiivinen tulos ilmoitetaan  kotikuntaan että Seinäjoen keskussairaalan 
koronapäivystäjälle. Hoitovastuu Sinusta siirtyy heille. He soittavat Sinulle. 

Koronavirustestin hinta 

• Testin hinta on 193 € (Kela-korvauksen jälkeen 138 €). 
• Koronavirustesteihin pääset sairaanhoitajan lähetteellä. Lähetteen saat 

hoidon tarpeen arvioinnista, puh 06 4831800 
• Huomioithan, että Kela-korvauksen saa vain, mikäli testaus on osa 

sairauden hoitoa. Esim. oireettomien, matkustusta varten tehtäviä testejä 
Kela ei korvaa. 

Todistus negatiivisesta testistä 

Jos tarvitset negatiivisesta koronavirustestituloksestasi todistuksen, voimme sen 
sinulle kirjoittaa. Todistuksesta ilmenee se, että laboratoriotutkimuksen 
perusteella antamasi covid-19-näyte on ollut negatiivinen. Huomioithan, että 
mikäli haluat todistuksen testituloksestasi, muista pyytää se erikseen. 
Automaattisesti todistusta ei saa testituloksen valmistuttua. Todistuksen hinta on 
19,90 €. 

Kun testitulos on valmistunut, voit noutaa pyytämäsi todistuksen Härmämedin 
vastaanottotiskiltä .  

Koronatestitodistusta negatiivisesta näytteestä voidaan tarvita mm. 
matkustettaessa. 

 

Todistus negatiivisesta testistä vrt. fit to fly -todistus 

Pelkkä negatiivinen koronatestitodistus ei ole fit to fly -todistus eikä ota kantaa 
muulta osin matkustajan terveydentilaan suhteessa lentämisen turvallisuuteen. 
Negatiivisella koronatestitodistuksella todistetaan ainoastaan se, että covid-19-
näytteesi on ollut negatiivinen. Mikäli aiot matkustaa lentokoneella ja sinulla on 
terveydellisiä haasteita, saatat tarvita erillisen lääkärin kannanoton 
matkustusturvallisuudestasi. Tällöin puhutaan fit to fly-todistuksesta, jossa 
lääkäri ottaa kantaa kykyysi matkustaa lentokoneessa. Muista aina itse tarkistaa 
etukäteen lentoyhtiöstäsi matkaasi varten vaaditut todistustarpeet. 



 

Toimintaohje koronavirustestiin tulijalle 

Jos sinut ohjataan koronavirustestiin ja tulet autolla drive-in-testausasemalle, 
pysyttele autossa koko ajan. Muista turvaväli ja noudata mahdollisia muita 
ohjeita, joita sinulle testauspaikalla kerrotaan. Sinun ei tarvitse poistua autosta 
lainkaan näytteenoton ajaksi.  

Härmämedin näytteenottopiste, Härmämedi covid-19 Drive-in, sijaitsee 
Härmämedin parkkipaikalla. Se on selkeästi opastettu kun lähestyt Härmämediä. 
Huomioithan, että testausasemillamme voi välillä olla ruuhkaa ja saatat joutua 
jonottamaan hetken omaa testausvuoroasi. 

 

LISÄTIETOJA :  

HÄRMÄMEDI HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PUH 06 4831 800 

MA – TO 8-16 

PE JA AATOT 8 – 14.30 

 
 


