
 

 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Drive-in koronanäytteenottoon voi varata itse ajan 
 
Heinäkuun alusta alkaen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion asiakkaan on mahdollista itse varata aika 
koronanäytteenottoon Kansalaisen terveyspalvelun avulla. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, 
varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Jos palvelu ei toimi, kokeile toista selainta. 
Autokaistalliset drive in -näytteenottopisteet sijaitsevat Nivalassa ja Ylivieskassa terveyskeskusten 
yhteydessä. Drive-in kaistalle voi saapua myös esim. pyörällä. Näytteenottopisteen kaistat on tarkoitettu 
ainoastaan koronanäytteenotolle, eikä kaistalla tehdä muita arvioita. Sairausloma-asioissa ota yhteyttä 
omaan työterveyshuoltoon tai pandemiapuhelimeen.  
 
TOIMI NÄIN 

1) Ennen ajanvarausta tee Omaolo koronaoirearvio www.omaolo.fi  josta saat suositukset 
jatkohoidon suhteen. 

2) Tarvittaessa voit itse varata ajan kansalaisen terveyspalvelun www.kallio.terveytesi.fi/portal#/main 
kautta drive in -koronatestiin. 

3) Koronanäyte ajanvarauksen yhteydessä ilmoita lisätietoihin oireesi ja puhelinnumerosi. 
Koronanäytettä varten tarvitaan lähete ja hoitaja tekee sen ilmoittamiesi oireiden perusteella. 
Ilmoita lisätiedoissa, jos työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa tai olet matkustellut 
viimeisen kahden viikon aikana.  

4) Saavu drive in –näytteenottoon ajallasi. Mikäli varaat ajan alle 10 min kuluttua, voit joutua hetken 
odottamaan. Drive in -näytteenottoon ei tule saapua ilman ajanvarausta. 

5) Saat koronatestin tuloksen tekstiviestillä puhelimeesi, jos olet antanut luvan terveystietojesi 
lähettämiseen tekstiviestillä. Tämän voit varmistaa https://kallio.terveytesi.fi/   
Suostumus löytyy kohdasta “Omat tiedot”. Tekstiviestin lähettämiseen tarvitaan lupa molempiin 
tekstiviestiä koskeviin kohtiin (kuva alla). 

 
Omahoito-palvelusta kannattaa samassa yhteydessä tarkistaa omien tietojen ajantasaisuus myös 
muilta osin.  
Koronanäytevastaus on tarkistettavissa myös Omakanta –palvelussa www.omakanta.fi  tai 
vastausta voi kysyä omasta terveyskeskuksesta. Koronatestin vastauksen saamisessa kestää keski-
määrin 1–5 vrk. Vältä sosiaalisia kontakteja, kunnes saat testituloksen. 
Kallion pandemiayksikkö ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, mikäli koronatestisi tulos on positiivi-
nen.  

 
Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, pysy kotona ja ota meihin yhteyttä. Älä tule Kallion toimi-
pisteeseen ilman yhteydenottoa pandemianeuvontaan p. 08 419 5140 (arkisin klo 8-15) tai 
terveyskeskukseen. Mikäli vointisi huononee, ota yhteyttä Kallion päivystykseen puh. 08 419 5100 (virka-
aikana) tai 116 117. 
 
Koronanäytteenottopisteet  
Nivala tk Pappilantie 1  -> Näytteenotto on terveyskeskuksen takana Suvannontiellä 
Ylivieska tk Kirkkotie 4  -> Saavu Terveystien risteyksen kautta, näytteenotto on terveyskeskuksen ensiapua 
vastapäätä, parkkipaikalla  
 

http://www.omaolo.fi/
http://www.kallio.terveytesi.fi/portal#/main
https://kallio.terveytesi.fi/
http://www.omakanta.fi/
https://korona.soite.fi/tietoa-koronaviruksesta/

