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KOHTUUHINTAINEN KORONATESTAUS TARJOLLA SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN 
HENKILÖJÄSENILLE 
 
Suomen matkailualan liitto SMAL on tehnyt sopimuksen kotimaisen, yksityisomisteisen, 
näytteenottotoimintaan ja kotisairaanhoitoon erikoistuneen PR2You Oy:n kanssa PCR-testien tarjoamisesta 
SMALin jäsenyritysten asiakkaille 99 euron hintaan. 
 
Suomen Hostellijärjestö ry on SMALin kannatusjäsen, joten nyt myös Suomen Hostellijärjestön 
henkilöjäsenet (= Kotimaan hostellikortin ja Kansainvälisen hostellikortin haltijat) voivat hakeutua 
alennushintaiseen koronatestiin ja saada siitä testitodistuksen. 
 
Tiedote yhteistyösopimuksesta >> 

 

PALVELUKUVAUS 

Palvelun tuottaja  

Palveluntuottajana toimii kotimainen yksityisomisteinen vuonna 2016 perustettu yritys PR2You Oy. 

Yrityksen toimialana on näytteenottotoiminta ja kotisairaanhoito.  

 

Palveluun sisältyvät tuotteet  

Sopimus koskee PR2You Oy:n tarjoamia PCR- ja antigeeni-koronatestauksia. Yhtiö tekee yhteistyötä 

laboratorioketjujen ja usean eri laboratorion kanssa ympäri Suomea. Terveysviranomaisten uusista 

lupavaatimuksista johtuen koskien antigeenitestejä, antigeeni-koronatestauksia ei vielä ole palvelussa 

tarjolla.  

 

Tuotteiden hinnoittelu  

PCR-testin hinta matkustajalle on 99 euroa ja antigeenitestin hinta 29 euroa alennuskoodilla, jonka Suomen 

Hostellijärjestön henkilöjäsenet (= Kotimaan hostellikortin ja Kansainvälisen hostellikortin haltijat) saavat 

pyydettäessä Suomen Hostellijärjestöltä sähköpostitse: info@hihostels.fi.  

Palveluun sisältyy testin lisäksi englanninkielinen todistus ja kaikki mahdolliset kulut. Koodi mainitaan 

ajanvarauksen yhteydessä. Lääkärin lähetettä ei tarvita. 

 

Alennushintaan oikeutetut henkilöt 

Alennushintaan ovat oikeutettuja kaikki Suomen Hostellijärjestön henkilöjäsenet eli ne henkilöt, joilla on 

voimassa oleva Kansainvälinen hostellikortti tai Kotimaan hostellikortti. 

Osta Kotimaan hostellikortti tai Kansainvälinen hostellikortti tästä >> 

https://www.hostellit.fi/hostellikortti/
https://www.smal.fi/loader.aspx?id=b6a0da4e-746b-469e-b5fe-776050cfdbcb
https://www.hostellit.fi/hostellikortti/
mailto:info@hihostels.fi
https://www.hostellit.fi/hostellikortti/
https://www.hostellit.fi/shop/
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Mikäli olet jonkin Suomen Hostellijärjestön jäsenjärjestön jäsen, voit tilata Kotimaan hostellikortin 

ilmaiseksi tällä lomakkeella. Kotimaan hostellikortti toimitetaan sähköpostitse PDF-tiedostona 2-5 

arkipäivässä. 

 

Näytteidenoton aikarajat ja valmistuminen  

Näytteenotto tehdään yleisimmin 48-72 tuntia ennen lähtöä tai viimeisintä vaihtoa. Poikkeuksena, jos lähtö 

on aikaisin maanantaiaamuna, näytteenotto 48 tuntia ennen ei ole mahdollista pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella.  

Pääkaupunkiseudulla PR2You Oy toimittaa PCR-testien näytteet analysoitavaksi Synlab Suomi Oy:n 

keskuslaboratorioon Helsinkiin vähintään kerran päivässä.  

Maakunnissa näytteenottaja toimittaa PCRnäytteet Synlabin Helsingin keskuslaboratorioon postin 

välityksellä Synlabin näytepalautusboksilla. Maakuntien osalta näytteenottoajat tulee käytännössä sopia 

siten, että näytteenottaja ehtii viemään näytepalautusboksin Postin kuljetettavaksi ennen kuin paikallinen 

posti sulkeutuu ko. päivänä.  

PCR-testit valmistuvat keskuslaboratoriossa yleensä viimeistään 12 tunnissa. Antigeenitestit valmistuvat 

odottaessa viimeistään 30 minuutissa. 

 

Näytteidenottopaikat 

Testien näytteenottopalvelu toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turussa, Tampereen seudulla, 

Seinäjoki-Vaasa-alueella, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Näytteenottopalveluita kartoitetaan parhaillaan lisäksi 

Lahden, Lappeenrannan, Jyväskylän, Joensuun ja Oulun alueilla. Heti, kun sopivia näytteenottajia löytyy ko. 

alueille, palvelu voi alkaa myös näillä alueilla.  

Helsinkiin ollaan perustamassa kiinteää toimitilaa koronanäytteenottoon. Toimitilan avaaminen tarvittavine 

lupineen vie vielä jonkin verran aikaa ja siihen saakka toimimme Helsingin seudulla myös 

kotikäynnein/asiakkaan tiloissa. Näyte otetaan PR2You Oy:n testin tilauksen yhteydessä määrittelemässä 

paikassa tai kotikäynnein.  

 

Näytteenoton varaus  

Matkustajat varaavat itse ajan suoraan sähköpostitse korona@pr2y.fi tai puhelimitse 050 372 5544 / 040 

527 0729.  

Ilmoita varauksen yhteydessä seuraavat tiedot: 

- nimesi samalla tavalla, kuin se on kirjoitettu passissa 

- henkilötunnus 

- passin numero 

- yhteystiedot 

 

https://www.hostellit.fi/jasenet/#jasenjarjestot
https://hostellijarjesto-lv.creamailer.fi/survey/answer/msphnh3g9xv5j
mailto:korona@pr2y.fi


  3.5.2021 
 

- matkailuyritys, jolta matka on ostettu 

- alennuskoodi  

Alennuskoodin Suomen Hostellijärjestön henkilöjäsenet (= Kotimaan hostellikortin ja Kansainvälisen 

hostellikortin haltijat) saavat pyydettäessä Suomen Hostellijärjestöltä sähköpostitse: info@hihostels.fi.  

Lähetä kaikki yllä mainitut tiedot PR2You:lle turvapostissa oheisen linkin kautta: 

https://www.turvaposti.fi/viesti/info@pr2y.fi. Tiedot voi myös ilmoittaa puhelimitse 050 372 5544. 

 

Maksu  

Pääkaupunkiseudulla testi maksetaan maksukortilla näytteenoton yhteydessä tai etukäteen laskulla. 

Maksukortilla maksaminen onnistuu kaikilla yleisimmillä maksukorteilla (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay, 

Diners Club, Discover, Debit-kortit, lähimaksu). PR2You toimittaa laskun sähköpostitse niille asiakkaille, 

jotka ilmoittavat, että maksavat testin etukäteen pankin kautta.  

Muun Suomen osalta testi maksetaan etukäteen laskulla, jonka PR2You toimittaa asiakkaalle sähköpostitse 

varauksen saatuaan. Etukäteen pankkiin maksetun testin osalta asiakkaan tulee ottaa varmuuden vuoksi 

näytteenottoon mukaan kuitti maksusuorituksesta (verkkopankista itse tulostettu maksukuitti käy hyvin). 

 

Todistus 

Todistus toimitetaan matkustajalle turvapostin kautta sähköpostitse. Antigeenitestin todistuksen 

matkustaja saa mukaansa paperiversiona näytteenottopaikassa. Todistus toimitetaan tarvittaessa 

englanninkielisenä. PR2You seuraa matkakohteiden ajankohtaisia koronatestiohjeita ko. lentoyhtiöiden 

kotisivuilta sekä välilaskumaiden ja kohdemaiden ohjeistuksia. Lisäksi PR2You seuraa www.iata.org -

sivustoa.  

Matkustajan tulee itse myös seurata matkaansa kuuluvia ohjeita koronatesteihin liittyen. Jos asiakas on 

menossa erikoisempaan kohteeseen (Euroopan ulkopuoliset kohteet), asiakkaan tulee varata testiaika 

puhelimella, jotta PR2You voi käydä yhdessä asiakkaan kanssa läpi kyseisen matkan vaatimukset 

koronatestien osalta.  

 

Lisätietoja alennuskoodista sekä alennushintaan oikeutetuista henkilöistä: 

Suomen Hostellijärjestö: info@hihostels.fi 

 

Lisätietoja ajanvarauksesta, maksusta, näytteenotosta sekä todistuksesta: 

PR2You Oy: info@pr2y.fi / 040 5270729 

 

https://www.hostellit.fi/hostellikortti/
mailto:info@hihostels.fi
https://www.turvaposti.fi/viesti/info@pr2y.fi
mailto:info@hihostels.fi
mailto:info@pr2y.fi

