Anvisningar för testintyg
Institutet för hälsa och välfärd THL har uppdaterat sina anvisningar om resor och ankomst
till Finland. Från och med 23.2.2021 kräver rederier ett coronatestintyg eller motsvarande
av sina passagerare som kommer till Finland. Från och med tisdagen den 8 juni 2021
godkänner rederierna även coronavaccinationsintyg av den första vaccindosen.
I enlighet med THL:s rekommendationer förutsättes resenärer som reser till Finland minst
ett av följande tre punkter:
•
•
•

ett intyg över negativt coronavirustestresultat eller
ett läkarintyg av vilket det framgår att resenären inom senaste 6 månader har
genomlidit en coronavirusinfektion men redan har tillfrisknat och därmed kan resa
ett intyg över minst en vaccindos av coronavaccination

Kravet gäller alla resenärer, även finska medborgare som anländer till Finland, från och
med 23.2.2021. Kravet kompletterar våra övriga omfattande hälsosäkerhetsåtgärder.
Kravet gäller inte personer som
•
•
•
•

har varit på kryssning utan landstigning
är yrkeschaufförer på arbetsuppdrag inom frakt
är yngre än 16 år. Det rekommenderas dock att personer mellan 12-15 års ålder
har testintyg, för att göra inresa till landet smidigare.
hör till fartygsbesättning stationerad på fartyg som avgår från Finland eller
besättning som återvänder från arbetsuppgifter till Finland.

Vi accepterar intyg utskrivet av en tillförlitlig aktör inom hälso- och sjukvård över ett
negativt coronavirustestresultat (covid-19) eller över konstaterad coronavirusinfektion, som
personen i fråga redan helt tillfrisknat från. Intyget bör vara skrivet på finska, svenska,
engelska, tyska, norska, danska eller estniska. Intyget kan vara utskrivet i pappersform
eller digitalt. Även ett textmeddelande eller en skärmbild av hälsotjänsten Mina Kanta-sidor
accepteras förutsatt att alla uppgifter som krävs här nedan framgår. Vi godtar följande
testmetoder som coronavirustest:
•
•
•
•
•
•

PCR-test, taget inom 72 timmar innan resan
PCR-snabbtest, taget inom 72 timmar innan resan
LAMP-test, taget inom 72 timmar innan resan
Antigentest, taget inom 72 timmar innan resan
Antigen-snabbtest, taget inom 72 timmar innan resan
Hemstest som används i Sverige

Rederierna godkänner ett intyg över den första vaccindosen i fråga om alla coronavacciner
som har godkänts av Världshälsoorganisationen eller Europeiska läkemedelsmyndigheten.
Vaccinationen ska ha skett minst 21 dagar före resan. Av vaccinationsintyget ska framgå
kundens namn, födelsetid, vaccinets namn, tidpunkten och platsen för vaccinationen samt
den instans som har beviljat intyget. Vaccinationsintyg befriar inte tillsvidare från

hälsogranskning som utförs av myndigheterna vid gränsen, till skillnad från
förhandstest och intyg över genomgången coronavirusinfektion. Användning av
Finentry gör inresandet smidigare i Helsingfors hamnar. Du kan boka tid till coronatest via
Finentry tjänsten. Testning är avgiftsfritt till personer som anländer till Finland.
Läs mera om rekommendationerna på THL:s nätsida.
Rederierna i Finland: Rederierna förutsätter negativa coronatestresultat av fartygsresenärer som anländer till Finland från andra länder fr.o.m. den 23.2.2021

