
 

 

 

Q&A - Coronatestintyg för fartygsresenärer (Uppdaterad 11.5.2021) 

 
Q: Godkänns testintyg som visas i Sveriges 1177 Vårdguide applikation? Enligt appen ”kan provsvaret 

inte användas som reseintyg”. 

A: Ja, testintyg i 1177 systemet godkänns för fartygsresande trots texten som uppdaterats i appen.   

 

Q: Vilka är linjeringarna gällande testning och resande? 

A: Från den 23.2.2021 förutsättes intyg om negativt coronatestresultat av alla fartygsresenärer som 

anländer till Finland från andra länder, i enlighet med THL:s rekommendation.  Alla resenärer, inklusive 

finska medborgare, bör vid ombordstigningen ha ett intyg på negativt coronatestresultat som tagits inom 

72 timmar eller ett läkarintyg över att ha haft coronavirussjukdomen. Resenärer ombes vid behov visa 

intygen i avgångsterminalen samt vid inresa till Finland i gränskontrollen eller alternativt till 

hälsovårdsmyndigheterna i ankomstterminalen.  

Intyg förutsätts inte av kryssningsresenärer, som inte gått i land i ett annat land. 

Undantag beviljas till resenärer under 13 år, bytesbesättningar för transportmedel, besättningar som 

återvänder från sina arbetspass, logistikföretagschaufförer samt personer som är nödvändiga för 

försörjningsberedskapen, där ett krav på ett intyg för inresa till Finland utgör ett praktiskt oöverstigligt 

hinder. 

 

THL:s rekommendation: 

https://thl.fi/documents/533976/5918974/THL_suositus_UK_EA_variantit_laivayhtio%CC%88t_152.2021_s

v+%281%29.pdf/ad87df08-e5c1-f64e-07d2-a6f293cac38a?t=1613560309560 

 

Anvisning för testintyg: https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/02/Anvisningar-for-testintyg.pdf 

 
Q: I vilken form bör intyget om negativt coronatestresultat vara? Räcker det med ett SMS eller bör man ha 

ett printat intyg? 

A: Rederierna godkänner intyg, förutsatt att det har tillräcklig information om testet och dess tidpunkt samt 

tillräcklig information för att identifiera personen. Intyget kan vara printat eller i digital form, till exempel 

som SMS, epost eller screenshot, förutsatt att personens namn, testresultatet, provtagningsdatum och 

beviljare av testresultat framgår. (Se närmare anvisning) 

 

Q: Godkänns s.k. hemtest som används i Sverige? 

A: Rederierna godkänner hemtest som analyserats på laboratorium. Resultatet måste kunna visas för 

ombordstigning och det är på resenärens ansvar att till exempel ta en screenshot av testresultatet då man 

inte kan kolla resultatet flera gånger.  

 

Q: Godkänns ett testintyg av Helsingfors stad, som skickats till mobil och har endast förnamn? 

A: Joo, om meddelandet klart kommit till personens egen mobil från rätt avsändare och namnet matchar. 
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Q: Godkänns annat än ett antikroppstest som intyg om att man redan haft coronavirussjukdomen? 

A: Att man redan haft coronavirussjukdomen måste påvisas med laboratorietest. Det godkänns ett högst 6 

månader gammalt intyg om att man haft coronavirussjukdomen. Resenären kan även visa ett 

antikroppstestintyg om att man haft coronavirussjukdom eller ett läkarintyg, som visar att man varit sjuk 

och frisknat från sjukdomen. 

En person får resa tidigast efter tio dagar efter ett positivt coronavirustest, förutsatt att personen haft 

minst två totalt symptomfria dagar. Med symptom får man inte resa, utan det bör alltid föregå två 

symptomfria dagar. 

 

Q: I vilken form bör antikroppstestintyg vara? 

A: Rederierna godkänner antikroppstestintyg, ifall det har tillräcklig information om testet och dess 

tidpunkt samt tillräcklig information för att igenkänna personen. Intyget bör vara under 6 månader 

gammalt.  

 

Q: Får man resa med intyg om coronavaccination? 

A: Nej, inte tillsvidare. THL:s linjering är att vaccinerade bör behandlas som ovaccinerade. Det är WHO:s och 

ECDC:s linje. 

 

Q: Förutsättes det testintyg av kryssningsresenärer, som inte varit iland i ett annat land? 

A: Nej, kryssningsresenärer som inte besökt ett annat land behöver ej uppvisa intyg. Intyget berör personer 

som anländer till Finland från andra länder.  

 

Q: Kan man få ett coronatest och intyg i hamnen före ombordstigning till fartyget? 

A: Nej, testpunkter som finns i hamnarna är för återvändande resenärer från andra länder. Resenärer bör 

ordna testet själv i förväg. 

 

Q: Bör resenären ta ett nytt test utomlands, då denne endast besöker landet snabbt, tex. på 

dagskryssning? 

A: Test som är taget i Finland godkänns om tidsbegränsningen (72h) inte går över. 

 

Q: Förutsättes det negativt testintyg av alla, också finska medborgare som återvänder till sitt hemland? 

A: Ja, förutsättningen berör alla som anländer från andra länder, inklusive finska medborgare. Intyg 

förutsätts inte av kryssningsresenärer, som inte gått i land i ett annat land. Undantag beviljas till barn under 

13 år och dessutom, sjöpersonal, bytesbesättningar för transportmedel, besättningar som återvänder från 

sina arbetspass, logistikföretagschaufförer samt personer som är nödvändiga för försörjningsberedskapen, 

där ett krav på ett intyg för inresa till Finland utgör ett praktiskt oöverstigligt hinder. 

 

Q: Förutsätter man negativt testintyg av 12-åriga barn? 

A: Nej, 12-åriga och yngre barn kan resa utan testintyg. 13-åriga bör ha testintyg.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Q: Vilka lagar grundar sig förutsättningen av coronatest för finska medborgare på, och hur kan rederiet 

förneka ombordstigning av finska medborgare? 

A: THL har instruerat rederier om att förutsätta negativt testresultat av alla resenärer som anländer till 

Finland. Rederierna följer THL:s instruktioner. Enligt grundlagens 15 § är var och ens egendom tryggad och 

enligt 18 § har var och en rätt till näringsfrihet. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande (49/2004) ansett, att 

näringsidkare har rätt att välja sina kunder på basen av den näringsfrihet som tryggas i grundlagens 18 § 

och egendomsskyddet i grundlagens 15 § 1 moment. Enligt grundlagens 6 § får ingen utan godtagbart skäl 

särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller 

handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. I detta fall grundar sig 

företagets rätt att välja kunder inte på de ovannämnda oantagbar skälen, utan på den instruering som THL 

givit. 

 

Q: Berör förutsättningen av testintyg Ålands trafik? 

A: Testintyg behövs inte i inrikes trafik mellan Åland och kontinentala Finland. Ålands landskapsregering har 

gjort beslut om att förutsättningen inte berör persontrafik från andra länder till Åland.  

 

Q: En resenär skall föra sitt barn tillbaka till Sverige på Åbo-Sto-Åbo kryssning, barnet blir av i Stockholm. 

Sverige kräver inte testintyg av under 18-åringar. Förutsättes det coronatestintyg av någondera vid 

ombordstigning? 

A: Nej. Intyg förutsätts inte av kryssningsresenärer, som inte gått i land i ett annat land. Testintyg bör visas 

av resenärer som anländer till Finland, och Sverige kräver inte testintyg av personer under 18 år. 

 

Q: Var kan finska medborgare söka sig till testning för resande i Sverige? 

A: Det finns flera hälsovådsaktörer på marknaden som erbjuder testning för reseintyg, spridda över hela 

landet. Resenärer som behöver testa sig inför en resa står själv för kostnaderna. 

 

Q: Förutsätts det testintyg också av handikappade personer då testning är svårt/omöjligt? 

A: Det finns inte en allmänt gällande linjering om frågan. Rederierna kan göra undantag enligt eget 

avseende då det överenskoms med resenären i förväg. Det är dock bra för resenären att ha en skriftlig 

förklaring med sig för gränsövergång.  

 

Q: Finns det andra undantag för testintyg per yrkesgrupper, förutom godstransport och logistikpersonal? 

T.ex. läkare, sjukvård eller busschaufförer som reser för arbetet? 

A: Nej det finns inte. Enligt THL:s anvisningar berör förutsättningen på negativt testintyg alla ovannämnda 

grupper. Läkare och vårdpersonal skall dessutom följa special instruktioner från sina arbetsgivare beroende 

på arbetsuppgift då de återvänder till arbete.  

 

 


