
 
 
 
 
 
 

Perustiedot antigeenitesteistä 
 
 

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää, kun teet koronatestin itse  
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal -tuotteella  
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Antigeenitesti ja COVID-19 (koronavirus) 
 
 

Mikä on antigeenitesti? 
 
 
 
Antigeenitestillä voidaan selvittää, 
esiintyykö näytteessä SARS-CoV-2-
virusta. SARS-CoV-2-niminen virus 
aiheuttaa koronavirustaudin (COVID-19). 
Jos testinäytteessäsi on virusta, saatat 
tartuttaa sitä muihin ihmisiin. 

Siksi eristäytyminen (karanteeni) voi 
olla tarpeen. Jos sinulla on oireita, 
tarvitset asianmukaista hoitoa niihin. 

 
 
 

COVID-19-koronavirusinfektion oireet 
 
 
SARS-CoV-2-infektion aiheuttaman taudin 
kulku voi vaihdella suuresti. Joillakin ihmisillä 
ei ole mitään oireita, kun taas toisilla on lieviä 
oireita, kuten kuumetta, yskää, maku- tai 
hajuaistin menetystä tai ripulia. Infektio voi 
kuitenkin aiheuttaa myös vakavampia oireita, 
kuten hengitysvaikeuksia1. 

Yleensä oireiden kehittyminen kestää 
5–6 vuorokautta SARS-CoV-2-virukselle 
altistumisen jälkeen. Oireiden 
alkamisajankohta voi kuitenkin joskus 
vaihdella2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esim. yskä 
ja hengenahdistus 

esim. kurkkukipu 
ja lihaskipu 

esim. kuume 
ja päänsärky 

  

                                           
1 WHO. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196. Haettu 28.6.2021. 
2 Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/ 

symptoms.html. Haettu 6.1.2021. 
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SARS-CoV-2-viruksen testaaminen 
 
 
Antigeenitesti havaitsee viruksessa 
esiintyvän N-rakenneproteiinin. 
 
 
 
Vasta-ainetesti havaitsee elimistön  
reaktion virusta kohtaan eli käynnistyneen 
vasta-aineiden tuotannon. Testi ei pysty 
havaitsemaan senhetkistä infektiota, mutta 
se voi kertoa, onko sinulla aiemmin ollut 
infektio. Testi voi havaita infektion verestäsi 
2–3 viikon kuluttua infektiosta ja sen jälkeen 
vielä usean kuukauden ajan tai kauemminkin 
COVID-19-taudista toipumisen jälkeen. 
 
 
PCR-testi havaitsee viruksesta peräisin 
olevaa geeniainesta (RNA:ta), ja se on 
hyvin herkkä testimenetelmä. PCR 
(polymeraasiketjureaktio) -testiin 
tarvitaan laboratorion analysaattori, ja 
tulosten valmistuminen kestää yleensä 
muutaman päivän3,4. 

 Piikkiproteiini 
 
Kalvo 
 
Virus-RNA 
 
Nukleokapsidiproteiini 
(N-proteiini) 
 
 
 
 
 
Immuunijärjestelmän 
valmistamia 
vasta-aineita 
 
 
 
 
 
 
Piikkiproteiini 
 
Kalvo 
 
Virus-RNA 
 
Nukleokapsidiproteiini 
(N-proteiini) 

 
 
 

Miksi kaikki testit eivät ole yhtä tarkkoja? 

Mitä enemmän virusta esiintyy elimistössä, 
sitä helpommin testi voi havaita sen. Infektion 
aikana virusten määrä eli niin kutsuttu 
viruskuorma vaihtelee. PCR-testi voi havaita 
hyvin vähäisenkin virusmäärän, koska tässä 
testimenetelmässä monistetaan näytteessä 
oleva virusaines. Testi voi havaita niin pieniä 
virusainesmääriä, että ne eivät riitä 
aiheuttamaan tartuntaa. 

Testilaitteessa viruksen 
nukleokapsidiproteiini sitoutuu 
testiaineeseen ja aiheuttaa reaktion. 
Antigeenitestiin tarvitaan tietty määrä 
virusainesta, jotta testi voi havaita sen 
oikein3, 4. 

  

                                           
3 Cevik et al. doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30172-5 
4 Mina et al. DOI: 10.1056/NEJMp2025631 
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Miksi testaaminen on tärkeää 
 
 

Testaamisen hyödyt 
 
 
 
 
 
 

Voit tehdä 
töitä 
turvallisesti 

 Suojelet 
perheenjäseniäsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten antigeenitestaus auttaa 
taistelussa COVID-19-virusta vastaan 

 
Testaaminen on ensiarvoisen tärkeää 
SARS-CoV-2-viruksen diagnosoimisessa 
ja leviämisen hallinnassa. Jos tietää 
saaneensa tartunnan, tietää myös eristää 
itsensä suojellakseen muita. 

Nyt kun testejä voi tehdä itse kotona, niistä 
on entistäkin enemmän hyötyä niin yksilön 
kuin yhteiskunnan kannalta. 

 
 
 

Voit tavata ihmisiä turvallisemmin 
Testaa itsesi, ennen kuin 
tapaat tuttaviasi. 

 Luotettavat tulokset missä tahansa 
Testin tekemiseen ei tarvita lääkärin tai 
hoitajan apua. 

 
 
 

Testiin ei tarvita ajanvarausta 
Näin vapautetaan 
terveydenhuoltojärjestelmän 
resursseja muuhun käyttöön. 

AUKI 
Askel kohti normaalia elämää 
Testaaminen on turvallisempi vaihtoehto 
talouden avaamiselle ja mahdollistaa 
matkustamisen ja tapahtumien 
järjestämisen. 

 
Testien toistaminen on 
käytännöllisempää 

 Mielenrauhaa 
Pidä testejä kotona varalla, jotta 
voit tehdä niitä aina tarvittaessa. 
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Antigeenipikatestin prosessi 
 
 

Miten Antigeenipikatesti 
toimii? 

 
 

Antigeenipikatesti tunnistaa, onko 
näytteessä SARS-CoV-2-viruksen 
tuottamaa nukleokapsidiproteiinia 
(N-proteiinia). 

Jos näytteestä löytyy tätä proteiinia, se 
aiheuttaa reaktion, joka saa aikaan värillisen 
viivan testilaitteen ikkunan T-kirjaimella 
merkityssä kohdassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Testilaitteen sisältämät 
vasta-aineet tunnistavat 
viruksen tuottaman 
nukleokapsidiproteiinin 
(N-proteiinin) ja reagoivat 
siihen, ja reaktion 
seurauksena ikkunaan 
ilmestyy värillinen viiva. 

 

Näyte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puskuriliuoksen sisältämä 
aine aiheuttaa reaktion, 
joka saa kontrolliviivan 
ilmestymään (C-kirjaimella 
merkitty viiva). Tämän 
viivan ilmestyminen kertoo, 
että testi toimi oikein. 

Näytepisarat kulkevat 
testiliuskaa pitkin  
ja sitoutuvat 
kohdeaineeseen 
testiviivan kohdalla. 
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Antigeenipikatestin prosessi 
 
 

Testaamisen 
tärkeimmät vaiheet 

Testin keskeiset ja ratkaisevat 
vaiheet tulee tehdä oikein, jotta 
tulos voi olla luotettava. 
 
HUOM. Testipakkauksen mukana 
tulevassa pikaoppaassa ja 
käyttöohjeessa annetaan tarkat 
ohjeet testin käyttöön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinnitä huomiota 
näihin vaiheisiin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näytteen kerääminen Näytteen käsittely 

Luotettavan tuloksen saamiseksi 
näyte tulee kerätä huolellisesti. 
Näyte kerätään nenästä liu’uttamalla 
näytetikku molempiin sieraimiin vähintään 
15 sekunnin ajaksi kiertäen tikkua samalla 
kummankin sieraimen seinämää vasten. 
Näin varmistetaan, että näytteen määrä 
on riittävä. 

Näytetikkuun kerätty aines tulee siirtää 
huolellisesti puskuriliuokseen. Siksi on 
tärkeää pyörittää liuokseen upotettua tikkua 
vähintään kymmenen kertaa puristaen 
samalla putken alaosaa. Kun nostat 
näytetikkua pois liuoksesta, purista putken 
reunoja yhteen puristaaksesi nesteen pois 
tikusta. 

  



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odota 
 
 

Tuloksen tulkinta 
 
 
 
 
Kiinnitä huomiota aikaan 
 
Testi on luettava 15–30 minuutin 
kuluttua siitä, kun näytepisarat on 
annosteltu testilaitteelle. Älä lue 
tuloksia ennen tätä tai sen jälkeen, 
sillä tulos voi olla virheellinen. 

 Seuraavassa osoitteessa on 
lisätietoa kotitestaamisesta 
sekä video-ohje testin 
tekemisestä vaihe vaiheelta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.diagnostics.roche.com/ 
covidqr-patients 
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Antigeenipikatestin prosessi 

Miten tulokset tulkitaan? 

SARS-CoV-2 
Pika-antigeenitesti 

SARS-CoV-2 
Pika-antigeenitesti 

SARS-CoV-2 
Pika-antigeenitesti 

Positiivinen testitulos 
Jos sekä C- että T-viiva on näkyvissä, 
testitulos on positiivinen. 
Tämä tarkoittaa, että testi havaitsi näytteessä 
virusproteiinia. Testatulla henkilöllä on 
todennäköisesti SARS-CoV-2-infektio. 

Negatiivinen testitulos 
Pelkän C-kontrolliviivan ilmestyminen 
tarkoittaa, että testi toimi oikein. Testitulos 
on negatiivinen. Näytteessä ei havaittu 
virusproteiinia. 

Mitä seuraavaksi? Mitä seuraavaksi? 

Eristä itsesi heti muista. Mahdollisuus, että voisit tällä 
hetkellä tartuttaa infektion muihin, 
on hyvin vähäinen. 

Ota paikallisten ohjeistuksien 
mukaan yhteyttä lääkäriin ja... 

Huomaa, että tämä tulos on 
voimassa vain rajallisen ajan. 

… sinulle saatetaan tehdä 
uusintatesti tuloksen 
vahvistamiseksi. 

Noudata edelleen 
terveysturvallisuusohjeita. 
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C-kontrolliviiva: Vahvistaa, että testi toimii oikein

T-testiviiva: Ilmestyy näkyviin, jos testi havaitsi
SARS-CoV-2-antigeenia

SARS-CoV-2 
Pika-antigeenitesti 

SARS-CoV-2 
Pika-antigeenitesti 

Vinkkejä luotettavan 
tuloksen saamiseen: 

• Säilytä kaikkia testin osia
ohjeiden mukaisesti.

• Älä avaa testilaitetta tai
näytetikun pakkausta,
ennen kuin olet valmis
tekemään testin.

• Lue testitulokset
ainoastaan ohjeissa
ilmoitetun ajanjakson
aikana. Ennen määriteltyä
ajanjaksoa tai sen jälkeen
luettu tulos ei ole
välttämättä oikea.

• Älä käytä uudelleen
testilaitetta tai muita osia.

• Älä käytä vanhentuneita
testejä tai testin osia, jotka
ovat vaurioituneet tai joiden
väri on muuttunut.

Muista: 

• Heikkokin viiva on
oikeellinen tulos, ja se
tulee huomioida tulosten
tulkinnassa.

Negatiivinen testitulos ei 
takaa, että sinulla ei olisi 
COVID-19-tartuntaa. Sinulla 
voi silti olla infektio, mutta 
elimistössäsi voi olla vain 
vähäinen määrä virusta. 
Noudata aina paikallisia 
suosituksia suojataksesi 
itsesi tartunnalta. 

Vaikka testitulos olisi 
negatiivinen, noudata silti 
terveysturvallisuusohjeita ja 
yleisiä varotoimia, kuten 
turvavälejä ja maskin 
käyttösuosituksia 
paikallisen ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Jos sinulla on oireita tai niitä 
kehittyy sinulle, tee joko uusi 
testi tai varaa aika PCR-
testiin paikallisesta 
ohjeistuksesta riippuen. Jos 
sinulla on kysyttävää, seuraa 
paikallista ohjeistusta 
yhteydenottohin liittyen. 

Virheellinen testitulos 
Jos yhtään viivaa ei ilmesty 
näkyviin tai jos vain T-viiva 
ilmestyy, testi ei toiminut oikein 
ja se pitää tehdä uudelleen 
toisella testilaitteella. 

Mitä seuraavaksi? 

Tee uusi testi 
saadaksesi 
luotettaavan tuloksen 
(uudella testilaitteella ja 
uudella näytteellä). 

Varmista, että noudatat 
ohjeita huolellisesti. 
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