
 

 

Ohje testitodistuksista 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt Suomeen saapumista ja matkustusta 
koskevaa ohjeistusta. Varustamot vaativat Suomeen tulevilta asiakkailta 
koronatestitodistuksen tai vastaavan 23.2.2021 lähtien. Varustamot hyväksyvät 8.6.2021 
alkaen myös yhden rokotteen koronarokotetodistuksen Suomeen tulevilta matkustajilta. 

Edellytämme THL:n suosituksen mukaisesti kaikilta Suomeen matkustavilta 
asiakkailtamme  

1. todistusta negatiivisesta koronavirustestituloksesta tai 
2. todistusta, josta käy ilmi viimeisen 6 kuukauden aikana sairastettu 

koronavirusinfektio, josta on parantunut ja voi näin ollen matkustaa tai 
3. vähintään yhden rokotteen koronarokotetodistuksen 

Vaatimus koskee kaikkia matkustajia, myös Suomeen saapuvia Suomen kansalaisia 
alkaen 23.2.2021. Vaatimus täydentää muita kattavia terveysturvallisuustoimiamme. 

Vaatimus ei koske henkilöä, joka on 

• käynyt risteilyllä ilman maihinnousua 
• rahdinkuljettaja ammattiliikenteessä työtehtävässä 
• alle 16-vuotias. Varustamot kuitenkin suosittelevat negatiivisen testitodistuksen 

hankkimista 12-15-vuotialle matkustajille Suomeen tultaessa sujuvoittamaan 
maahantuloa. 

• merimies, jonka työkomennus tapahtuu Suomesta lähtevällä laivalla tai on 
palaamassa työkomennukselta takaisin Suomeen. 

Hyväksymme luotetun terveystoimijan antaman todistuksen negatiivisesta 
koronavirustestistä (covid-19) tai sairastetusta, mutta jo täysin parantuneesta 
koronavirusinfektiosta. Todistus tulee olla suomen-, ruotsin-, englannin, saksan-, 
norjan-, tanskan- tai vironkielinen. 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. Koronavirustestinä hyväksymme seuraavat testausmenetelmät: 

o PCR-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o PCR-pikatesti, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o LAMP-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o Antigeeni-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o Antigeeni-pikatesti, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa 
o Ruotsissa käytössä oleva kotitesti ” hemtest”  

Varustamot hyväksyvät todistuksen yhdestä saadusta rokoteannoksesta, kaikista 
Maailman terveysjärjestön tai Euroopan lääkeviraston hyväksymistä koronarokotteista. 
Rokotteen tulee olla otettu vähintään 14 päivää ennen matkaa. Rokotetodistuksesta 
tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, syntymäaika, rokotteen nimi ja rokotteen 
antamispäivämäärä ja -paikka ja todistuksen myöntäjä.  



 

 

 

Finentryä käyttämällä voi sujuvoittaa maahantuloa Helsingin satamissa. Voit varata ajan 
Suomessa tehtävään koronavirustestiin FINENTRY-palvelun kautta. Suomessa tehtävä 
koronavirustesti on maahan saapuville maksuton. 

Lue lisää suosituksesta THL:n verkkosivuilta. 

Suomen Varustamot: Varustamot edellyttävät ulkomailta Suomeen saapuvilta 
laivamatkustajilta negatiivista koronatestitodistusta 23.2.2021 lähtien 

Traficom: THL suosittelee negatiivisen koronatestitodistuksen edellyttämistä Suomeen 
tulevilta ilmailun lisäksi myös muissa liikennevälineissä 

 

https://app.finentry.fi/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Fdocuments%2F533963%2F5860112%2FTHL_suositus_UK_EA_variantit_laivayhtio%25CC%2588t_152.2021_fi%2B(1).pdf%2Fc91a9da5-3264-7b30-9ed9-a1cdd90a6b00%3Ft%3D1613560233657&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339604994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yMany2xUB%2FYAu4tN5wnRAkB8jAs%2Bv%2FfKMgLzig8Dgw0%3D&reserved=0
https://shipowners.fi/varustamot-edellyttavat-ulkomailta-suomeen-saapuvilta-laivamatkustajilta-negatiivista-koronatestitodistusta-23-2-2021-lahtien/
https://shipowners.fi/varustamot-edellyttavat-ulkomailta-suomeen-saapuvilta-laivamatkustajilta-negatiivista-koronatestitodistusta-23-2-2021-lahtien/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.traficom.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%2Fthl-suosittelee-negatiivisen-koronatestitodistuksen-edellyttamista-suomeen-tulevilta&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339614987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ev93N9x3%2BZPkGb9k6nCS6KGhV2rnzGEFUAXnFNdItZE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.traficom.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%2Fthl-suosittelee-negatiivisen-koronatestitodistuksen-edellyttamista-suomeen-tulevilta&data=04%7C01%7Cida.toikka-everi%40eckeroline.fi%7Cdabfc7ed965e4669c6e308d8d3e8b5d7%7Cf6bdc55eb2ac43ca9b03a562ed6cbe21%7C0%7C0%7C637492344339614987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ev93N9x3%2BZPkGb9k6nCS6KGhV2rnzGEFUAXnFNdItZE%3D&reserved=0

