
Västernorrland 
Finska 

Covid-19-testaus 

Käytössä on kaksi erityyppistä testiä covid-19-tartunnan toteamiseen. Toinen osoittaa, onko 

sinulla tällä hetkellä infektio ja toinen, onko sinulla ollut covid-19-tauti ja elimistösi on 

kehittänyt vasta-aineita. 

Testistä, joka osoittaa, onko sinulla tällä hetkellä infektio, käytetään nimitystä PCR-

testi. Testistä, joka osoittaa, onko sinulla aiemmin ollut infektio ja onko elimistössäsi 

kehittynyt vasta-aineita, käytetään nimitystä serologinen testi. 

On tärkeää olla tietoinen siitä, että mikään testeistä ei anna täysin varmaa tulosta. 
Osa testatuista saa aina virheellisen vastauksen. 

Milloin covid-19-testin voi tehdä? 

PCR-testin voidaan tehdä, kun sinulla on oireita, jotka eivät mene ohi 24 tunnissa.  

Serologinen testi voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivää oireiden ilmaantumisen 
jälkeen, jolloin vasta-aineita on ehtinyt kehittyä mitattavissa määrin. Testi voidaan 
tehdä useita kuukausia tervehtymisen jälkeen. 

Vasta-ainetestiä ei tarvitse tehdä, jos on ollut sairas ja silloin tehty PCR-testi on 
osoittanut, että on sairastanut covid-19-taudin. 

Kuka voi käydä covid-19-testauksessa? 

PCR-testi on hyvä tehdä, jos haluat varmistaa, ettei sinulla ole covid-19-infektiota. Se 
on hyvä tehdä myös, jos oireet ovat lieviä. 

Testausta suositellaan myös lapsille esikoululuokkalaisista alkaen. 

Testiä voidaan suositella sinulle, jos kuulut tartunnan jäljityksen piiriin. Tällöin 
mahdollinen tartunnanlevittäjä tai hoitoalan työntekijä ottaa yhteyttä sinuun. Lue lisää 
velvollisuuksistasi tekstistä Tartuntasuojalaki. 

Työnantajasi ehkä haluaa, että teet testin, jos sairastut ja työskentelet esimerkiksi 
yhteiskunnalle tärkeässä toiminnassa. Negatiivisen näytevastauksen ansiosta voit 
ehkä palata töihin nopeammin, kun tunnet itsesi terveeksi. 

Vasta-ainetesti 

Joillakin alueilla vasta-ainetestit on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, toisilla alueilla 
on priorisoitu, ketkä voidaan testata. 
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Tästä tekstistä voit lukea oman asuinalueesi käytännöstä. Valitse ensin oma alueesi 
sivun yläosasta. 

Västernorrland 

Miten näytteenoton voi tehdä Västernorrlandissa? 

Testaa itsesi 1177 Vårdguidenin Omanäytteenoton 
avulla 

Jos sinulla on joitakin covid-19-taudin oireita, asut Västernorrlandissa, olet täyttänyt 6 
vuotta ja sinulla on asiamies, voit tilata testausvälineet tehdäksesi itse testin. 

Tilaat testin kirjautumalla 1177 Vårdguidenin e-palveluun. 

Testi osoittaa, onko sinulla covid-19-infektio. 

Lue lisää Omanäytteenotto covid-19 Västernorrland. 

Näytteenotto terveyskeskuksessa – soita ensin! 

Oireilevan henkilön, joka haluaa tehdä covid-19-testin, mutta ei ehkä voi valita 
omanäytteenottoa, täytyy soittaa terveyskeskukseensa saadakseen ensin 
lääketieteellisen arvion ja voidakseen sitten tarvittaessa varata ajan. 

Jos monet haluavat varata näytteenottoajan, voidaan joutua ensisijaisesti 
priorisoimaan läänin yhteiskunnalle tärkeitä työntekijöitä (poliisit, pelastus- ja 
ambulanssihenkilöstö). 

Näytteenotossa priorisoituja ryhmiä ovat: 

• sairaalahoitoa tarvitsevat henkilöt, joilla on covid-19-infektion oireita. 
• erityisasuntolassa asuvat vanhukset, joilla on covid-19-infektion oireita sekä 

erityisasuntolassa asuvat, joilla on toimintavariaatio. 
• jos kuulut riskiryhmään, jos saat kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa, voit ottaa 

yhteyttä terveyskeskukseesi saadaksesi neuvoja ja mahdollisen testauksen. 
• alueemme ja kuntiemme terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta sekä 

hammashuoltohenkilökunta, joilla on covid-19-infektion oireita. 
• asukkaat, joilla on covid-19-infektion oireita. 

Vasta-ainetesti lääketieteellisen arvion jälkeen 

Region Västernorrlandin alueella vasta-ainetesti tehdään, kun lääkäri katsoo sen 
lääketieteellisesti perustelluksi. Testiä voidaan käyttää sairaiden potilaiden 
diagnoosia täydentävästi. 

Vasta-ainetesti yleisölle 

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/egenprovtagning-for-covid-19-vasternorrland/
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Vasta-ainetesti yleisölle tulee olemaan tilattavissa lokakuun lopussa. Tuolloin 15-
vuotta täyttänyt asukas, jolla on Pankki-ID, voi kirjautua 1177 Vårdguiden-
hoitoneuvonnan e-palveluun ja tilata vasta-ainetestin. 

Voinko itse ottaa näytteen? 

PCR-näytteen otto voi tapahtua eri tavoilla. Sen voi ottaa hoitotyöntekijä tai sinä itse, 
ns. omanäytteenotto. Saat tietoa siitä, miten toimit ottaessasi itse näytteen. 

Mitään Kansanterveysviraston suosittelemia serologisia itse tehtäviä testejä ei ole 
saatavana. 

Lue lisää siitä, mitä voit tehdä itse, jos sinulla on oireita. 

Miten näytteenotto tapahtuu? 

PCR-näyte otetaan tikulla, jonka vanuosaan tarttuu hengitystiehyiden eritteestä 
viruksia ja bakteereja. 

Näyte voidaan ottaa syvältä nenänielusta. Sinä itse työnnät tai hoitaja työntää 
näytetikun nenänsieraimen kautta nenänieluun. 

Näyte voidaan myös ottaa nielusta, jolloin se työnnetään suun kautta nieluun. 

Joskus PCR-näyte otetaan sekä nenästä että nielusta. Näytteenotto voi tuntua 
hieman epämiellyttävältä, mutta se ei kestä kauan. 

Joskus näyte otetaan yskimästäsi limasta. 

Serologinen näyte on verinäyte. 

Hoitohenkilökunnalla voi olla suojavarusteet 

Hoitohenkilökunnalla voi olla erityiset vaatteet ja esimerkiksi suusuojain tai visiiri 
kasvojen edessä. Tilanne voi tuntua epätavalliselta, mutta tätä käytäntöä sovelletaan 
määrättyjen sairauksien yhteydessä. 

Henkilökunta suojautuu välttyäkseen itse sairastumasta ja levittämästä tautia 
esimerkiksi toisille potilaille. Tästä on hyvä kertoa lapselle tai tutkimuksia yleensä 
pelkäävälle henkilölle. 

Mitä teen saatuani näytevastauksen? 

Näytevastauksessasi kerrotaan, miten sinun tulee tulkita tulos. Sinun on myös 
saatava tietoa siitä, keneltä saat lisätietoja. Olet velvollinen noudattamaan saamiasi 
ohjeita, koska covid-19 kuuluu  tartuntasuojalain piiriin. 

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/vad-kan-jag-gora-sjalv-om-jag-far-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/blodprov/att-lamna-blodprov/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/
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Mitä positiivinen PCR-näyte merkitsee? 

Positiivinen covid-19-näytevastaus 

Jos saat positiivisen näytevastauksen, sinun on eristäydyttävä kotiisi, jotta et 
tartuttaisi infektiota toisiin. 

Sinun on myös noudatettava tartuntasuojalain säännöksiä. Tässä kerromme, miten 
sinun tulee toimia. 

Kun näytevastaus osoittaa, että sinulla on covid-19-infektio, sinun on pysyteltävä 
kotona vähintään seitsemän päivää oireiden ilmaantumisesta alkaen sekä niin kauan, 
kunnes olet ollut kuumeeton kaksi päivää ja tunnet olevasi paremmassa kunnossa. 
Tällöin sinun ei enää katsota levittävän tartuntaa. Uuden näytteen ottaminen 
tartuntariskin tarkistamisen tai muun syyn vuoksi ei ole perusteltua. Näyte voi olla 
positiivinen pitkän aikaa ilman, että sinun sen vuoksi katsottaisiin levittävän tartuntaa. 

Tänä ajanjaksona sinun: 

• ei tule mennä töihin tai kouluun 
• tulee välttää muiden kuin kanssasi asuvien henkilöiden tapaamista 
• ei tule käydä kauppaostoksilla eikä matkustaa julkisilla kulkuvälineillä 
• tulee noudattaa erityisiä hygieniarutiineja: pestä kädet usein huolella, käyttää 

omaa pyyhettä ja yskiä kyynärtaipeeseen tai nenäliinaan 
• tulee ilmoittaa, että olet saanut tartunnan, jos hakeudut hoitoon 
• tulee tutustua  toimintaohjeisiin, joita on noudatettava tartuntasuojalain nojalla 

Omahoito-ohjesivulla on ohjeita siitä, miten voit itse hoitaa itseäsi. Jos vointisi 
huononee, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi! 

Saatuasi positiivisen näytetuloksen sairaanhoitaja voi ottaa yhteyttä sinuun 
näytetuloksesi seurannan ja tartunnanjäljityksen vuoksi. 

Positiivinen PCR-näyte merkitse sitä, että elimistössäsi on virus, mutta se ei osoita 
sinun levittävän tartuntaa. Viruksen jäännöksiä voi henkilöllä olla jäljellä useita 
viikkoja ilman, että hän levittää tartuntaa. Se johtuu siitä, että testi havaitsee myös 
viruksia, jotka eivät enää levitä tartuntaa. 

Lue lisää covid-19-taudista ja siitä, miten kauan voit tartuttaa infektion toisiin. 

Sinun ei tarvitse tehdä uutta testiä, jotta varmistettaisiin, että virus on hävinnyt. 

Kerro toisille 

Jos sairastat covid-19-tautia, hoitohenkilöstö voi kehottaa sinua kertomaan siitä 
toisille, jotka ehkä ovat saaneet sinulta tartunnan, jotta hekin voisivat tehdä testin. 
Lue lisää tartunnanjäljityksestä tekstistä Tartuntasuojalaki. 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/07/covid-19-patient-200724.pdf
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/vad-kan-jag-gora-sjalv-om-jag-far-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/
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Mitä negatiivinen PCR-näyte merkitsee? 

Negatiivinen PCR-näytevastaus merkitsee sitä, että sinulla ei todennäköisesti ollut 
infektiota silloin, kun näyte otettiin. 

Kun olet kuumeeton ja tunnet itsesi terveeksi, voit mennä töihin, kouluun tai alkaa 
taas tavata muita ihmisiä. 

Jos vointisi kuitenkin huononee, sinun ei tule mennä töihin, kouluun eikä alkaa taas 
tavata muita ihmisiä. Sinun saattaa tarvita uusia testi. 

Milloin minun katsotaan olevan immuuni? 

Sinut katsotaan immuuniksi covid-19-taudille, jos: 

• PCR-näytteesi on ollut positiivinen, ja olet tervehtynyt. 
• vasta-ainenäytteesi on ollut positiivinen. 

Kansanterveysvirasto arvioi sinun olevan immuuni vähintään puolen vuoden ajan.  

Arvio koskee ainoastaan testejä, jotka täyttävät Kansanterveysviraston suositusten 
mukaiset vaatimukset. Niin sanotut pikatestit, jotka otetaan pistämällä sormeen, 
täyttävät harvoin nämä vaatimukset. 

Mitä immuniteetti merkitsee? 

Immuniteetti covid-19-infektiota vastaan merkitsee sitä, että saat rajoitetun ajan 
kestävän suojan uutta tartuntaa vastaan. 

Jos sinut on todettu immuuniksi ja tartuntaa levittämättömäksi, voit tavata henkilöitä, 
joilla on erityisen suuri riski sairastua vakavaan covid-19-tautiin. 

Sinun, jolla on erityisen suuri riski sairastua vakavasti, ei tarvitse tällöin enää 
noudattaa erityisohjeita. Voit noudattaa samoja ohjeita kuin henkilöt, jotka eivät kuulu 
erityisriskiryhmiin. Lue lisää covid-19-tekstistä. 

Vaikuta ja osallistu omaan hoitoosi 

Sinun on saatava osallistua hoitoasi koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin. Jotta se 
olisi mahdollista, sinun tarvitsee ymmärtää tiedot,  joita saat hoitohenkilöstöltä. Esitä 
tarvittaessa kysymyksiä. Sinun tulee esimerkiksi saada tietoa hoitovaihtoehdoista ja 
siitä,  miten kauan voit joutua odottamaan hoitoa.  

Myös lapsen tulee saada vaikuttaa omaan hoitoonsa. Se on sitä tärkeämpää, mitä 
vanhemmasta lapsesta on kyse. 

Sinulla on mahdollisuus saada tulkki avuksesi, jos et puhu ruotsia. Voit myös 
saada  tulkkausapua, jos sinulla on kuulonalenema. 

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/till-dig-som-har-en-okad-risk-att-bli-svart-sjuk-vid-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/patientlagen/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/vardgaranti/
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/tolkning-till-mitt-sprak/
https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/stod-och-anpassningar-i-vardagen/tolktjanster-vid-funktionsnedsattning/
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LUE LISÄÄ MUILTA VERKKOSIVUILTA 

• Kansanterveysvirasto – Kansallinen strategia näytteenoton ja laboratorioanalyysien 
lisäämiseksi covid-19-infektion vuoksi 

 

https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsomyndigheten---coronavirus/folkhalsomyndigheten---nationell-strategi-for-utokad-provtagning-och-laboratorieanalys-av-covid-19/
https://www.1177.se/Vasternorrland/lankbiblioteket/nationella-lankar/www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsomyndigheten---coronavirus/folkhalsomyndigheten---nationell-strategi-for-utokad-provtagning-och-laboratorieanalys-av-covid-19/

