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Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin  
Sinulla tulee olla laivaan noustessa todistus yhdestä tai kahdesta koronarokotuksesta (viimeisestä 
rokotuksesta vähintään 2 viikkoa), negatiivisesta koronatestituloksesta (testistä alle 72 tuntia), sairastetusta 
COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden kuukauden sisällä) tai sairaustodistus ja todistus yhdestä 
rokotuksesta (kun tarvitaan kaksi). 

Kun saavut Helsingissä satamaan, sinun tulee osallistua välittömästi maahantulon jälkeen 
terveystarkastukseen, jonka osana tehdään tarvittaessa koronavirustesti. Terveystarkastus tehdään 
sataman terveysneuvonnassa ja se on pakollinen. Tarkastus koskee myös Suomen kansalaisia. 

Sinun ei tarvitse osallistua osana terveystarkastusta koronatestiin, jos sinulla on todistus yhdestä tai 
kahdesta rokotuksesta (viimeisestä rokotuksesta vähintään 2 viikkoa), jos sinulla todistus negatiivisesta 
koronatestituloksesta (testistä alle 72 tuntia) tai sairastetusta COVID-19-sairaudesta (sairastettu kuuden 
kuukauden sisällä) tai sairaustodistus ja todistus yhdestä rokotuksesta (kun tarvitaan kaksi). Testiä ei 
myöskään edellytetä vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta, eikä risteilymatkustajilta, jotka eivät 
ole käyneet maissa. Vuosina 2005-2007 syntyneet lapset osallistuvat kuitenkin terveystarkastukseen. 

Jos olet saanut vain ensimmäisen rokotuksen rokotussarjasta, johon kuuluu kaksi annosta tai sinulla on 
negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) jää Suomeen tullessasi 14 vuorokauden omaehtoiseen 
karanteeniin. Tämä koskee myös lapsia. Voit lyhentää karanteenia testillä Suomessa. Käy omaehtoisen 
karanteenin aikana koronavirustestissä aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.  

Suomessa julkisessa terveydenhuollossa tehty koronavirustesti on maksuton. Kun odotat testitulosta, pysy 
omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos testitulos on negatiivinen, voit lopettaa 
omaehtoisen karanteenin. 

Sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin, jos olet saanut täyden rokotussarjan (viimeisestä 
vähintään 2 viikkoa), sairastanut COVID-19-taudin kuuden kuukauden sisällä tai sairastanut Covid-19-taudin 
ja saanut yhden rokotuksen (josta vähintään viikko) kahden rokotuksen sarjasta. Lista hyväksytyistä 
rokotteista löytyy THL: sivuilta www.thl.fi polulta Aiheet/ Infektiotaudit ja rokotukset/ Ajankohtaista/ 
Ajankohtaista koronaviruksesta/ Matkustaminen ja koronaviruspandemia. 

Saat matkan aikana yhteystietolomakkeen. Jätä se täytettynä sataman terveysneuvontapisteelle. 
Valmiiksi täytetyllä lomakkeella nopeutat saapumistasi Suomeen. Täyttämäsi yhteystietolomake lähetetään 
koti- tai oleskelupaikkakuntasi terveydenhuoltoon. Tietojen avulla sinut voidaan ohjata toiseen karanteenia 
lyhentävään koronatestiin. Tietoja voidaan käyttää myös tartunnanjäljityksessä. 

Voit varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin kätevimmin Finentry-palvelussa osoitteessa 
finentry.fi. Voit varata ajan myös koti- tai oleskelupaikkakuntasi koronaneuvonnasta (helsinkiläiset voivat 
varata ajan soittamalla, p. 09 310 10024, joka päivä klo 8-18) tai omaolo.fi-palvelussa (helsinkiläiselle, jos 
olet oireinen). 

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömillä matkustajilla ei välttämättä tarvitse olla laivaan noustessa 
testi- tai sairaustodistusta. Myös heitä koskee pakollinen terveystarkastus ja koronatesti satamassa, jos 
todistusta ei ole. Huoltovarmuustyöntekijöillä tulee olla työnantajan todistus, jossa kerrotaan henkilön 
työtehtävistä. 

Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön ei tarvitse jäädä karanteeniin eikä osallistua 
terveystarkastukseen tai testiin, kun he saapuvat Suomeen työtehtävissä (ei koske tilannetta, jossa ollaan 
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matkalla töihin tai töistä pois).Työtehtävissä olevat esittävät rahti- tai kauppakirjan. Testiin voi kuitenkin 
hakeutua satamassa. Aiheesta on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet. 

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin - Pähkinänkuoressa 

Laivaan noustessa  

• Esitä todistus koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta 
COVID-19-sairaudesta (Ennen vuotta 2005 syntyneet).  

Helsinkiin saapuessa (sataman terveysneuvonta) 

• Hakeudu pakolliseen terveystarkastukseen  
• Esitä rokotus-, testi- tai sairaustodistus  
• Mene tarvittaessa koronatestiin  
• Jätä valmiiksi täytetty yhteystietolomake tai näytä täyttämäsi Finentry-tiedot 
• Esitä työntantajan todistus työtehtävistä (huoltovarmuustyöntekijät) 

Suomessa 

Ensimmäinen rokotus 2:n rokotuksen sarjasta tai negatiivinen testitulos  

• 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni – mahdollisuus lyhentää testillä 
• Koronatesti 72 tuntia maahantulon jälkeen 

Täysi rokotussarja (1 tai 2 rokotusta) tai sairastettu Covid-19 

• Uutta testiä ei vaadita   

Testin varaaminen 

• finentry.fi 
• oleskelupaikkakunnan koronaneuvonta 
• omaolo.fi (helsinkiläiset) 

Testiä ei satamassa edellytetä 

• Jos sinulla on todistus koronarokotuksesta (1 tai 2 rokotusta) 
• Jos sinulla on todistus negatiivisesta testituloksesta  
• Jos sinulla on todistus sairastetusta koronasta  
• Vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneiltä 
• Työtehtävissä olevalta tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöltä  

Lisätietoa 

• Sataman koronaneuvontapiste  
• Koti- tai oleskelupaikkakuntasi terveydenhuolto 
• www.thl.fi  (tietoa myös THL:n hyväksymistä rokotuksista), www.hel.fi/koronavirus  
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