
 
 

Q&A 18.2.2021 Coronatestintyg för fartygsresenärer 

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 instruktioner (uppdateras på svenska). 

 

Q: Godkännes 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: I vilken form bör läkarintyg av att man haft corona-sjukdomen vara? Räcker det med intyg om corona-

antikroppstest? 

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. Se anvisning (uppdateras på svenska). 

 

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: Förutsättes det negativt testintyg av alla, också finka 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 som 

är 12 år eller under 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. 

 

Q: Vilka lagar grundar sig förutsättningen av koronatest 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 på negativt coronatestintyg även Åland? 

A: Testintyg förutsättes inte i trafik inom Finland, dvs. mellan Åland och kontinentala Finland. I övrigt avgör 

de lokala myndigheterna specialfrågeställningar kring trafiken för Ålands del. Frågan är tillsvidare oklar. 

 

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. 

 


