Q&A - Koronatestitodistus laivamatkustajilla (Päivitetty 3.3.2021)
Q: Mitä linjauksia on tehty testauskäytäntöön liittyen?
A: 23.2.2021 alkaen kaikilta ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta edellytetään negatiivista
koronatestitulostodistusta THL:än ohjeistuksen mukaisesti. Kaikilla matkustajilla mukaan lukien Suomen
kansalaisilla, tulee olla laivaan noustessaan 72 tunnin sisällä otettu negatiivinen koronatestitodistus tai
lääkärintodistus sairastetusta taudista. Matkustajia pyydetään näyttämään todistukset pyydettäessä
lähtöterminaalissa ja Suomessa maahan tullessa rajatarkastuksen yhteydessä tai saapumisterminaalissa
oleville terveysviranomaisille.
Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa.
Poikkeuksena todistuksen edellyttämisestä ovat alle 13-vuotiaat lapset, sekä kuljetusvälineiden
vaihtomiehistöt, työtehtävissään ja työtehtävistään palaavat kuljetusvälineiden miehistöt, logistiikka-alan
kuljettajat ja sellaiset huoltovarmuuden kannalta välttämättömät ammattihenkilöt, joiden Suomeen
saapumiselle testivaade muodostaa käytännön ylitsepääsemättömän esteen.
THL suositus:
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_suositus_UK_EA_variantit_laivayhtio%CC%88t_152.2021_fi
+%281%29.pdf/c91a9da5-3264-7b30-9ed9-a1cdd90a6b00?t=1613560233657
Ohje todistuksille: https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/02/Ohje-testitodistuksista.pdf
Q: Missä muodossa todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tulee olla? Riittääkö tuloksesta saatu
tekstiviesti vai tuleeko olla tulostettu todistus?
A: Varustamot hyväksyvät todistuksen edellyttäen, että siinä on riittävät tiedot testistä ja sen ajankohdasta
sekä riittävät tiedot henkilön tunnistamiseksi. Todistus voi olla joko tulostettu tai digitaalisessa muodossa
esimerkiksi tekstiviesti, sähköposti tai kuvakaappaus, edellyttäen, että siitä käy ilmi matkustajan nimi, testin
tulos, näytteen oton päivämäärä sekä testituloksen myöntäjä. (Katso ohje edellä olevasta linkistä)
Q: Hyväksytäänkö Ruotsissa käytössä oleva ns. kotitesti?
A: Varustamot hyväksyvät laboratoriossa analysoidun kotitestin. Kotitestin tulos pitää pystyä näyttämään
ennen alukseen menoa ja matkustajan vastuulla on ottaa esimerkiksi näyttökuva testituloksesta, mikäli
tulosta ei pysty katsomaan useaan kertaan.
Q: Kelpaako todistukseksi Helsingin kaupungin koronatestin tulos, joka tulee puhelimeen ja siinä on vain
etunimi?
A: Kelpaa, jos viesti on todistettavasti tullut henkilön omaan puhelimeen oikeasta osoitteesta ja etunimi
täsmää.
Q: Minkälainen todistus jo sairastetusta koronasta tulee olla? Käykö todistukseksi jo sairastetusta
koronataudista muu kuin todistus vasta-ainetestistä?
A: Sairastettu koronavirustauti pitää osoittaa laboratoriokokeella. Hyväksymme korkeintaan 6 kuukautta
vanhan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Matkustaja voi myös esittää vasta-ainetodistuksen
sairastetusta koronavirustaudista tai lääkärintodistuksen, joka osoittaa hänen sairastuneen ja parantuneen
koronavirustaudista.

Henkilö saa matkustaa aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua positiivisesta koronatestin tuloksesta,
kuitenkin edellyttäen, että on ollut oireeton vähintään kaksi päivää. Oireellisena ei saa matkustaa, vaan
matka pitää aina edeltää vähintään kaksi oireetonta päivää.
Q: Missä muodossa vasta-ainetestitodistus tulee olla?
A: Varustamot hyväksyvät vasta-ainetodistuksen edellyttäen, että siinä on riittävät tiedot testistä ja sen
ajankohdasta sekä riittävät tiedot henkilön tunnistamiseksi. Todistus tulee olla otettu 6kk sisällä.
Q: Saavatko koronarokotetut henkilöt matkustaa laivalla rokotetodistuksen turvin?
A: Eivät saa toistaiseksi. THL:än ohje on, että rokotettuja pitää kohdella kuten rokottamattomia. Tämä on
myös WHO:n ja ECDC:n näkemys asiaan.
Q: Edellytetäänkö todistusta risteilymatkustajilta, jotka eivät käy toisessa maassa?
A: Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät nouse maihin toisessa maassa. Testitodistusta
edellytetään henkilöiltä, jotka ovat saapumassa Suomeen ulkomailta.
Q: Voiko koronatestin ja tarvittavan todistuksen saada lähdön yhteydessä satamasta?
A: Ei, satamamissa olevat testauspisteet ovat Suomeen saapuvien matkustajien testaamiseen. Matkustajien
tulee järjestää testi itse ennen lähtöä.
Q: Pitääkö matkustajan ottaa uusi testi kohdemaassa, jos hän käy nopeasti asioimassa maissa ja palaa
Suomeen (esim. päiväristeily).
A: Suomessa otettu testitodistus käy, jos aikaraja (72h) ei ylity.
Q: Vaaditaanko negatiivinen testitodistus kaikilta, myös kotimaahan palaavilta Suomen kansalaisilta?
A: Kyllä, edellytys negatiivisesta testitodistuksesta koskee kaikkia mukaan lukien ulkomailta palaavia
Suomen kansalaisia. Edellytys ei koske risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa.
Poikkeuksena edellytykselle ovat alle 13-vuotiaat lapset, kuljetusvälineiden miehistöt ml. merihenkilöstö ja
logistiikka-alan kuljettajat, sekä sellaiset huoltovarmuuden kannalta välttämättömät ammattihenkilöt,
joiden Suomeen saapumiselle testivaade muodostaa käytännön ylitsepääsemättömän esteen.
Q: Vaaditaanko 12-vuotiaalta lapselta negatiivista koronatodistusta?
A: Ei, 12-vuotias pääsee ilman todistusta. 13-vuotiaalla tulee olla todistus.
Q: Mihin lakiin perustuu, että Suomen kansalaisilta vaaditaan kotimaahan palatessa negatiivinen
koronatestitodistus ja millä oikeudella laivayhtiöt pystyvät eväämään laivaan nousu Suomen
kansalaiselta?
A: THL on ohjeistanut, että varustamot edellyttävät negatiivista testitulosta kaikilta Suomeen saapuvilta
matkustajilta. Varustamot noudattavat THL:n ohjetta. Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on
turvattu ja 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan
elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (49/2004) katsonut, että liikkeenharjoittajan oikeus
valita asiakkaansa on perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinonvapauden ja perustuslain 15 §:n 1
momentissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta perusteltua. Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei
saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tässä tapauksessa yrityksen oikeus valita asiakkaansa ei perustu edellä mainittuihin ei-hyväksyttäviin
seikkoihin, vaan se perustuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen antamaan ohjeistukseen.
Q: Koskeeko edellytys negatiivisesta koronatestituloksesta Ahvenanmaata?
A: Testitodistusta ei edellytetä Suomen sisäisessä liikenteessä Manner-suomen ja Ahvenanmaan välillä.
Ahvenanmaan maakunnan hallitus on päättänyt, että vaatimus ei koske matkustajaliikennettä ulkomailta
Ahvenanmaalle.
Q: Matkustaja saattaa lapsensa takaisin Ruotsiin Tur-Sto-Tur itse risteilemällä, mutta lapsen reittinä TurSto. Ruotsi ei vaadi koronatodistusta alle 18v. Vaaditaanko jommalta kummalta koronatodistusta laivaan
noustaessa Turussa?
A: Ei vaadita. Edellytys ei koske risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa.
Testitodistus tulee olla ulkomailta Suomeen palaavilla matkustajilla, ja Ruotsi ei vaadi koronatestitodistusta
alle 18-vuotiailta.
Q: Missä Suomen kansalainen voi hakeutua testattavaksi Ruotsissa matkustamista varten?
A: Ruotsin terveysviranomaisen on tehnyt listauksen paikoista, joissa voi tehdä koronatestin matkustusta
varten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/testning-och-smittsparning/testning-for-reseintyg/
Q: Vaaditaanko testitulos myös kehitysvammaisilta? Testin ottaminen on vaikeaa/mahdotonta.
A: Asialle ei ole yleistä linjaa. Varustamot voivat harkintansa mukaan tehdä poikkeuksia, kun asiasta
sovitaan etukäteen. Rajatarkastusta varten matkustajalla olisi kuitenkin hyvä olla näyttää jokin kirjallinen
perustelu asiasta.
Q: Onko testitodistus edellytykselle muita poikkeuksia ammattityhmittäin kuin tavarakuljetuksiin ja
logistiikkaan liittyvät henkilöstöryhmät? Esim. lääkärit, sairaanhoitajat tai bussikuskit, jotka matkustavat
työnsä puolesta.
A: Ei ole. THL:n ohjeistuksen mukaan negatiivisen testitodistuksen tarve koskee kaikkia näitä esitettyjä
ryhmiä. Sairaanhoitajat ja lääkärit noudattavat lisäksi työnantajansa erillisohjeita työhön paluun suhteen ja
ne saattavat vaihdella työtehtävien mukaan.

