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FINENTRY-palvelua käyttäneet matkustajat
Jos olet täyttänyt tietosi FINENTRY-palveluun, toimi 
palvelun antamien ohjeiden mukaan (www.finentry.fi).

Jokainen riskimaista Suomeen tuleva 
ohjataan testiin
Jokaisen riskimaista Suomeen tulevan edellytetään 
osallistuvan terveystarkastukseen, jolla selvitetään 
onko hänellä koronatartunta. Aluehallintovirasto voi 
määrätä maahantulijan pakolliseen terveystarkastukseen. 
Testiä ei tarvitse, jos henkilöllä on luotettava testistä 
vapauttava selvitys, kuten todistus lähtömaassa 
otetusta testistä tai alle 6 kuukautta sitten sairastetusta 
COVID-19-taudista. Lisäksi terveysviranomaiset 
pyytävät yhteystietosi, jotta oleskelu- tai asuinkuntasi 
tartuntatautilääkäri voi ottaa sinuun yhteyttä, ohjata 
testiin 72 tunnin päästä sekä antaa lisää tietoa. Testi on 
maksuton julkisessa terveydenhuollossa.

Karanteeni ja testaus
Tartuntataudeista vastaava viranomainen voi määrätä 
maahan saapuvan henkilön karanteeniin. Lisäksi 
suositamme pääsääntöisesti 14 vuorokauden 
omaehtoista karanteenia, kun saavut Suomeen maasta, 
jossa on riski koronavirustartunnoille. Omaehtoisen 
karanteenin huolellinen noudattaminen on erityisen 
tärkeää uusien koronavirusvarianttien leviämisen 
estämiseksi. Tarkista ajantasainen tieto  
thl.fi/matkustajaohje.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että vältät 
lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin aina 
kun mahdollista ja pysyt kotona tai majapaikassasi. 

Kasvomaskia suositellaan, kun siirryt maahan- 
tulopisteeltä karanteeniin tai jos sinulla on välttämätön 
syy liikkua kodin ulkopuolella karanteenin aikana. 
Esimerkiksi lääkärissä käynti on sallittua. Vältä julkisen 
liikenteen käyttämistä.

Karanteeniaikaa voi lyhentää
 • Jos sinulla on maahan saapuessasi todistus 

negatiivisesta koronatestistä (testi otettu alle  
72 tuntia ennen maahan saapumista) ei maahan 
saapumisen yhteydessä tarvita uutta testiä, vaan  
voit hakeutua suoraan toiseen testiin aikaisintaan  
72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

 • Jos sinulla ei ole todistusta ennakkotestistä, hakeudu 
koronatestiin maahan saapuessasi ja toiseen testiin 
aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

 • Noudata omaehtoista karanteenia maahantulon 
ja toisen testin tuloksen valmistumisen välillä. 
Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit 
lopettaa omaehtoisen karanteenin. 

Pese kätesi saippualla huolellisesti ja usein.

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan.

Pidä yli 2 metriä etäisyyttä toisiin ihmisiin.

Lisätiedot 
Koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla:  
thl.fi/koronavirus. Rajanylityksestä Rajavartiolaitoksen sivuilla: raja.fi

Jos epäilet tartuntaa 
Ota välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon. Voit tehdä oirearvion 
osoitteessa Omaolo.fi tai soittaa alueen terveyskeskukseen, päivystykseen 
tai Päivystysavun numeroon 116 117.

Poikkeukset testaus- ja karanteenisuosituksiin
Sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin, jos 
sinulla on lääkärintodistus siitä, että olet sairastanut 
COVID-19-taudin alle 6 kuukautta sitten.

Säännöllinen työssäkäynti matkustusrajoitusten 
puitteissa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan 
välillä on mahdollista ilman karanteenia, jos henkilöllä 
on todistus alle 7 vuorokautta vanhasta negatiivisesta 
koronavirustestistä. 

Huoltovarmuuden kannalta tärkeiden 
henkilöstöryhmien ja muiden erityisryhmien kohdalla 
noudatetaan pääsääntöisesti karanteenisuositusta 
ja testauksia. Jos työtehtävä on kiireinen, sovitaan 
karanteenikäytännöistä paikallisten terveysviranomaisten 
kanssa. Lisäksi henkilölle suositellaan testausta rajalla, 
jos hänellä ei ole tulosta etukäteen otetusta testistä. Jos 
maassa olo kestää yli 72 tuntia, uutta testiä suositellaan  
72 tunnin kohdalla.

Ohjeet eivät koske tavaraliikenteen kuljetus- ja 
logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään. Heille on laadittu 
omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet, jotka jaetaan rajalla.

Käytä kasvomaskia.

Kaikkien matkustajien on huomioitava  
seuraavat ohjeet

Lataa ja käytä Koronavilkkua.


