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KOHTUUHINTAINEN KORONATESTAUS TARJOLLA KOTIMAAN JA KANSAINVÄLISEN
HOSTELLIKORTIN HALTIJOILLE
Suomen matkailualan liitto SMAL on tehnyt sopimuksen kotimaisen, yksityisomisteisen,
näytteenottotoimintaan ja kotisairaanhoitoon erikoistuneen PR2You Oy:n kanssa RT-PCR-testien
tarjoamisesta SMALin jäsenyritysten asiakkaille 95 euron hintaan. Antigeenitesti (Rapid AG) hintaan 50€
saatavilla PR2You’n toimipisteestä Länsisatamankatu 23, 00180 Helsinki.
Suomen Hostellijärjestö ry on SMALin kannatusjäsen, joten nyt myös 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-koronatestauksia matkailijoille. Yhtiö tekee yhteistyötä
laboratorioketjujen ja usean eri laboratorion kanssa ympäri Suomea.
Tuotteiden hinnoittelu
PCR-testin hinta matkustajalle on 95 euroa alennuskoodilla, jonka Kotimaan hostellikortin ja Kansainvälisen
hostellikortin haltijat saavat pyydettäessä Suomen Hostellijärjestöltä sähköpostitse: info@hihostels.fi.
Antigeenitesti alennuskoodilla hintaan 50€ saatavilla PR2You’n toimipisteestä Länsisatamankatu 23, 00180
Helsinki.
Palveluun sisältyy testin lisäksi englanninkielinen todistus. Koodi mainitaan ajanvarauksen yhteydessä.
Lääkärin lähetettä ei tarvita.
Alennushintaan oikeutetut henkilöt
Alennushintaan ovat oikeutettuja kaikki ne henkilöt, joilla on voimassa oleva Kansainvälinen hostellikortti
tai Kotimaan hostellikortti.
Osta Kotimaan hostellikortti tai Kansainvälinen hostellikortti tästä >>
Mikäli olet jonkin Suomen Hostellijärjestön jäsenjärjestön jäsen, voit tilata Kotimaan hostellikortin
ilmaiseksi tällä lomakkeella. Kotimaan hostellikortti toimitetaan sähköpostitse PDF-tiedostona 2-5
arkipäivässä.
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Näytteidenoton aikarajat ja valmistuminen
Helsingissä PR2You Oy toimittaa PCR-testien näytteet analysoitavaksi keskuslaboratorioon Helsinkiin 1-2
kertaa päivässä. Ylistaron yhteistyökumppanimme toimittaa PCR-näytteet Helsinkiin keskuslaboratorioon
postin välityksellä näytepalautusboksilla. Ylistaron osalta näytteenottoajat tulee käytännössä sopia siten,
että näytteenottaja ehtii viemään näytepalautusboksin Postin kuljetettavaksi ennen kuin paikallinen posti
sulkeutuu ko. päivänä. Ylistaron osalta on huomioitava, että jos asiakas haluaa testituloksen ja
testitodistuksen lauantai/sunnuntai lennoille, näytteenotto pitää sopia Ylismediin viimeistään perjantaille,
jotta näytepalautusboksi ehtii mukaan perjantain kuljetukseen keskuslaboratorioon.
RT-PCR testit valmistuvat keskuslaboratoriossa keskimäärin yleensä noin 12 tunnissa, asiakkaan olisi hyvä
mahdollisuuksien mukaan varata testiaika n. 24 h ennen koneen lähtöä. Nyt alkusyksystä 2022 PCR-testit
ovat usein valmistuneet jopa 6-10 tunnissa, kun ruuhkatilanne keskuslaboratorioissa yleisesti ottaen ei ole
enää niin vaikea kuin kesällä 2021 ja syksyllä 2021.
Antigeenitestin (Rapid AG) tuloksen saa 10-15 minuutin sisällä näytteenotosta.
Näytteidenottopaikat
Testien näytteenottopalvelu toimii tällä hetkellä Helsingin lisäksi Ylistarossa.
Helsingissä näytteenottopalvelu toimii PR2You Oy:n liiketilassa osoitteessa Länsisatamankatu 23, 00180
Helsinki.
Seinäjoki-Vaasa alueella näytteenottopalvelumme tuottaa PR2You Oy:n yhteistyökumppani, Lääkärikeskus
ja terveydenhuoltopalvelu Ylismedi Oy Ylistarossa osoitteessa Kaukolanraitti 7, 061400 Ylistaro.
Näytteenoton varaus
Varaukset Helsingin liiketilaan (Länsisatamankatu 23, 00180 Helsinki) pyydetään tekemään ensisijaisesti
sivuilla www.pr2y.fi olevan nettiajanvarausjärjestelmän kautta https://vello.fi/PR2
Ylistaron ajanvarausnumero on 050 325 8792 (Ylismedi Oy, arkisin 08-17).
Ajanvaraukseen tarvittavan alennuskoodin Kotimaan hostellikortin ja Kansainvälisen hostellikortin haltijat
saavat pyydettäessä Suomen Hostellijärjestöltä sähköpostitse: info@hihostels.fi.

Maksu
Helsingissä testi maksetaan maksukortilla näytteenoton yhteydessä. Maksukortilla maksaminen onnistuu
kaikilla yleisimmillä maksukorteilla (Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro, JCB,
UnionPay, Diners Club, Discover, V Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).
Ylistaron osalta testi maksetaan etukäteen pankkiin laskuumme perustuen, jonka toimitamme asiakkaalle
sähköpostitse varauksen saatuamme. Asiakkaan tulee ottaa näytteenottoon mukaan maksukuitti
ennakkoon maksetusta PCR-testistä
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Todistus
Todistus toimitetaan matkustajalle turvapostin kautta. Todistus on laadittu suomeksi ja englanniksi.
PR2You seuraa matkakohteiden ajankohtaisia koronatestiohjeita ko. lentoyhtiöiden kotisivuilta sekä
välilaskumaiden että 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 voimme käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi kyseisen matkan vaatimukset
koronatestien osalta.
Lisätietoja alennuskoodista sekä alennushintaan oikeutetuista henkilöistä:
Suomen Hostellijärjestö: info@hihostels.fi
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme palvelee seuraavasti:
* ma-pe klo 9-15 – puh. 050 372 5544 (fi/eng) - Info, ajanvaraukset
* Kiireelliset sertifikaatti-asiat – sähköpostipalvelu results@pr2y.fi (ei ajanvaraus- tai muuta
asiakaspalvelua)
Asiakaspalvelun sähköpostiosoite muutoin on info@pr2y.fi

